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 امللخص

ظهرت نظرية دولة القانون يف اية القرن التاسع عشر يف الفقه القانوين األملاين مث الفرنسي، وسعت إىل البحث عن تأسيس 
ين، املمركز نسبيا، والذي يتكون من قواعد قانونية نظري منطقي للقانون العام، وذلك بإرجاع ظاهرة الدولة إىل فكرة النظام القانو

وال تكون سلطة الدولة يف األخري سوى فعالية هذا  ؛ورة إىل تقييد سلطة الدولةرتتشكل وفق بنية هرمية تدرجية، واليت تؤدي بالض
لقانون على أنه ليست الدولة وهكذا تنص نظرية دولة ا. تضمنه جهات قضائية مستقلةفاحترام تدرج القواعد أما  ؛النظام القانوين

هي من يصنع القانون، بل إا فقط تقوم بإعالن قواعد موجودة مسبقا يف النظام القانوين، وإن هذا النظام القانوين هو من يصنع 
 .الدولة

ي إذن ختضع إذا كانت الدولة هي من يعلن القانون، فه: ن هذا التصور لدولة خاضعة للقانون، يثري مع ذلك صعوبة أساسيةأإال 
للقانون الذي تعلنه بنفسها، فكيف إذن ستكون سلطتها حمدودة؟ إن شرعنة مسألة السلطة يف الدولة بإسنادها إىل نظام قانوين، مث 

 .إخضاع هذه السلطة إىل الرقابة، سيؤدي إىل حمو وإلغاء مبدأ سلطة الدولة من األساس
الية الدولية، وأصبحت هذه النظرية يلجأ إليها لقياس مدى التزام البلدان إن دولة القانون مت استرجاعها من طرف املؤسسات امل

وهي ترمي إىل أن تتحول حنو مفهوم جديد . اليت تعاين اقتصاداا من بعض املتاعب، فقد أصبحت دولة القانون وصفا قابال للقياس
 .العموميهو احلكم الراشد، الذي يقتضي نوعا من الفعالية والشفافية يف تسيري الشأن 

يؤسس لنوع من تدرج  1996فدستور . ذا اإلهتمام املفاجئ بدولة القانونإن اخلطاب السياسي والقانوين يف اجلزائر قد التحق 
القواعد القانونية، هذا التدرج الذي اعتربه الس الدستوري مبدأ دستوريا؛ كما أن الدستور أيضا يصرح وينص على احلقوق 

، بالنظر إىل املكانة "قانونية"نزعة  وإن النظام القانوين للجزائر ذ. ابة متعددة األشكال على النشاط اإلداريواحلريات، ويؤسس لرق
املساواة الدستور على نص ولقد . لتنظيمباكبري بشكل أثر مت ه نظامولكن ؛اليت ظل حيتلها التشريع فيما خيص إنشاء القواعد امللزمة

 .ملتتالية، اليت تنص أيضا على استقالل اجلهاز العديلالدساتري اجلزائرية يف اللحقوق واحلريات ميثاق  لىعكما نص أمام القانون، 
جتاه  الالمباالةيف تقاريره نوعا من العاملي وهكذا فإن األسس النظرية لدولة قانون جزائرية متوفرة، ولكن مع ذلك يبدي البنك 

 .يف جمال دولة القانون جهود اجلزائر، ذلك أنه يضع اجلزائر يف مؤخرة الدول
ينتظر منه أن يضمن تدرج  القاضيألن  فهذااهتمام بارز وتركيز على الدور الذي يقوم به القاضي،  مثةإذا كان يف دولة القانون 

القضاء  إن .ومبا أن قواعد القانون متدرجة، فإن الرقابة بالنتيجة تكون متدرجة أيضا. القواعد القانونية، وحتقيق تقييد سلطة الدولة
ضمن التزام النشاط اإلداري يف كل صوره بالشرعية تالدستوري يضمن توافق القوانني مع الدستور، أما تفعيل الرقابة على اإلدارة ف

 .أي بالقانون
إن القاضي املكلف باملنازعات اإلدارية يف اجلزائر يبدو أنه قاضي إداري من خالل تكوينه وتوظيفه، وهو ذا خيتلف عن نظريه 

 .يف فرنسا بني بأن القضاء اإلداري هناك ال ينظر إليه سوى كأنه الضمري الداخلي لإلدارة Canal فقرار. الفرنسي
وضع حدا للخلط الذي ظل سائدا يف التنظيم القضائي منذ اإلستقالل، وكرس  1996يف  إن تعديل النص التأسيس للبالد

ولكن مثة شك حول عدم توافق بعض ما نص عليه . ية جبانب جملس الدولةوأنشئت احملاكم اإلدار ؛صراحة اإلزدواجية القضائية
مث إن التأخر املسجل يف تنصيب هذه اهليئات، يعرض القرارات اليت ال تزال تصدر عن اهليئات . إلدارية مع الدستوراقانون احملاكم 

 .القدمي القدمية لنوع من عدم الشرعية، خاصة أا ألغيت متاما بإلغاء قانون اإلجراءات
وتضخم ؛ إن غياب جهات متمايزة لإلستئناف يف املواد اإلدارية، مل يعوضه بشكل مناسب اختصاص جملس الدولة يف هذا الشأن

ن الدور الذي ينتظر أن يقوم به باعتباره جهة النقض عأثر مباشر إثقال جملس الدولة وإبعاده أكثر كاملنازعة اإلدارية سيكون له 
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أما املهمة اإلستشارية لس الدولة، فتتعرض لإلنتقاد ملا تبدو عليه من كوا تدخال . عمال اجلهات القضائية اإلداريةواهليئة املقومة أل
غري مربر يف شؤون املشرع؛ كما أن اإلختصاصات اجلديدة لس الدولة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلديد ميكن أن 

 .تصطدم بالنص الدستوري
إن مدونة أخالقيات مهنة القضاء تتطلع صراحة . هي هياكل العدالة، فإن القضاة هم وسيلتها الفعليةالقضائية اهليئات كانت وإذا 

إال أن غياب تكوين  ؛كرس استقاللية املهنةيعضوي عليه قانون نص يلتكريس دولة احلق والقانون، والقانون األساسي للقضاء 
أما النقابة الوطنية للقضاة فهي اإلطار القانوين ملمارسة حق . أهم عيوب النظام اجلزائري متخصص للقضاة يف الشؤون اإلدارية يبقى

 .التجمع املكفول للقضاة، ولكنه حق مؤطر مبجموعة كبرية من القيود واملمنوعات وبواجب حتفظ كبري
على اإلدارة، ولكنها تبدو كوظيفة إن القاضي اإلداري يف عمله العادي املتمثل يف فض النزاعات، ميارس فعال وظيفة رقابية 

فرغم أن القاضي اإلداري هو طرف متدخل وليس حمايدا يف النزاع املعروض عليه، إال أن نشاطه يرمي أوال إىل تطبيق . ثانوية
ون إذن فالقان ؛إن قواعد اإلجراءات يف اجلزائر تطبق مبدأ الدليل الشرعي. القانون، ومن أجل حل نزاعات معروضة عليه للبت فيها

مساس حمتمل مببدأ إىل  بالنظرإن الرقابة اليت يقوم ا يف مواجهة اإلدارة ليست . يعرف وسائل عمل القاضي، ويضع شروط تدخله
إن املشرع : تدرج القواعد القانونية بصفة عامة، ولكن على اخلصوص مقارنة بالقانون، الذي قد يضع أحيانا حدودا لسلطة القاضي

ولعل غياب إجراءات خاصة باملنازعة اإلدارية، والذي استمر . قاضي من بعض صالحياته عن طريق تعديل القانونقد يقوم حبرمان ال
ألن الواقع العملي أثبت حدود هذه  ؛رغم صدور قانون جديد لإلجراءات يساهم يف جعل تدخل القاضي وفعاليته مسألة نسبية

وأخريا، فإن مثة مناطق حصانة كثرية تفلت من الرقابة . لتهديدية على اإلدارةاملقاربة، ومن ذلك مثال عدم إمكانية فرض الغرامة ا
أما أعمال . القضائية، وليس للقاضي اإلداري أن يصدر أوامر لإلدارة، وليس له أن حيل حملها، وليس له أن يراقب أعماهلا الداخلية

 .السيادة فهي تشكل أقصى حدود تدخل القاضي اإلداري
اإلداري، يف بعض القرارات اليت يصدرها قد يبدو حريصا على حقوق وحريات املواطنني، فإن وظيفته وإذا كان القاضي 

إن القاضي اإلداري يقوم أوال بتطبيق القانون، وجيرب اإلدارة على اخلضوع للقانون . كحامي احلقوق واحلريات هي أيضا وظيفة تبعية
واجه بشكل منتظم مهمة صعبة تتمثل يف املوازنة بني احلقوق واحلريات املدنية وبني إن القاضي اإلداري ي. بإلغاء قراراا الالمشروعة

ولكن إذا كان على القاضي أن خيتار وبشكل مانع أحد األمرين فقط، فإنه ويف مرات كثرية فضل . املصلحة العامة والنظام العام
 .قلة ومنازعات األحزاب هي الدليل على هذا التوجهوإن قرارات العدالة يف منازعات النقابات املست ؛محاية النظام العام

إن الثقل املسجل يف حل النزاعات وإصدار األحكام، وعدم تنفيذ األحكام الصادرة يف املواد اإلدارية، تبقى أهم العقبات يف وجه 
رغم أن عرقلة العدالة من طرف  إن الواقع يثبت أنه يستحيل عمليا تنفيذ قرار قضائي باإللغاء ضد قرار إداري. رقابة قضائية فعالة

إن النص اجلديد لإلجراءات يدرج أحكاما للمساعدة على التنفيذ، . أحد املوظفني أو أحد أعوان الدولة هي جنحة جيرمها القانون
 .ولكن فعالية هذه اإلجراءات ليست مضمونة ،1995سبق تطبيقها يف النظام الفرنسي منذ 
قواعد القانون  وضعأنه ميارس نوعا من حكومة القضاة بسبب دوره اإلنشائي يف بي اإلداري وأخريا، فإن اإلام املوجه للقاض

والقواعد اليت يكتشفها  ؛ألن اإلجتهاد القضائي ال خيرج ال عن حرفية النص وال عن روحه ؛ااما غري صحيحبقى اإلداري، ي
 ضاة جيري احلديث إذن؟فعن أي حكومة ق. من طرف املشرع يف شكل قوانني إصدارهاالقاضي يتم 

الذي يقوم به  الدورإن القاضي اإلداري هو ركن أساسي يف دولة قانون، وإن : من كل ما سبق بيانه، تظهر هذه النتيجة التالية
  .هو دور الزم وأساسي يف تكريسها، ولكنه دور غري كاف بسبب احلدود املتعددة اليت يفرضها عليه الواقع املعاش

  
  .دولة القانون؛ القاضي اإلداري؛ الرقابة القضائية: الكلمات املفتاح
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Résumé 
 

Forgée à la fin du XIXème Siècle dans la doctrine juridique allemande puis française, la théorie 
de l’État de Droit voulait répondre à l’exigence de trouver un fondement logique pour le droit 
public, en ramenant l’État à un ordre juridique de normes, relativement centralisé, et dont les 
normes forment une structure hiérarchisée qui implique inévitablement la limitation du pouvoir de 
l’État, ce pouvoir qui n’est finalement que l’efficacité de l’ordre juridique. Le respect de cette 
hiérarchie est garanti par des organes indépendants. L’État de Droit stipule que ce n'est pas l’État 
qui produit le droit, mais il énonce des règles préexistantes de l’ordre juridique, et c’est cet ordre 
juridique qui produit l’État. 

Cette conception d’un État soumis au droit soulève cependant une difficulté majeure. Puisque 
c’est l’État qui énonce le droit, il est soumis au droit qu’il énonce lui-même, comment son action 
pourrait-elle être limitée? Légitimer le « pouvoir » de l’État en l’identifiant à l’ordre juridique 
préexistant, ensuite le soumettre au « contrôle », n’est-ce pas, finalement, un effacement de ce 
« pouvoir » ? 

Repris par les institutions financières internationales, pour leur compte, la théorie de l’État de 
Droit sert aujourd’hui à mesurer « l’assiduité » des pays dont les économies connaissent des 
difficultés. L’État de Droit est devenu une qualité mesurable. La « bonne gouvernance » est 
désormais le concept dont l’État de Droit sera appelé à rejoindre. Un concept qui implique 
l’efficacité et la transparence dans gestion des affaires publiques. 

Le discours politique et juridique de l’Algérie, rejoint ce nouvel intérêt pour l’État de Droit. La 
constitution de 1996 en vigueur définit une certaine hiérarchie des normes, dont le Conseil 
Constitutionnel considère comme principe constitutionnel; énonce des droits et libertés et pose les 
fondements constitutionnels d’un contrôle multiforme sur l’action administrative. Le système 
juridique algérien depuis l'indépendance, c’est montré un système à tendance « légale », vu 
l'importance des textes de loi dans le processus de création des normes juridiques; mais très 
influencé aussi par une certaine suprématie de la réglementation. L'égalité devant la loi, ainsi 
qu’une « charte » de droits et libertés sont constitutionalisées dans les « versions » successives du 
texte fondamental du pays; qui prévoient aussi une justice indépendante. 

Les bases d’un l’État de Droit (formel) en Algérie sont donc réunies. Mais une certaine 
indifférence aux efforts déployés par l'Algérie est affichée par banque mondiale dans ces rapports, 
en plaçant le pays en arrière rang en matière d'État de Droit. 

 Si l’accent est mis sur le rôle assuré par le juge dans l’État de Droit, c’est que le juge est sensé 
garantir le respect de la hiérarchie des normes, et rendre effective la limitation du pouvoir de 
l’État. Et puisque les normes de l’ordre juridique sont hiérarchisées, le contrôle le sera aussi : « la 
justice constitutionnelle » assure la compatibilité de la loi avec la constitution, et le contrôle 
exercé sur l’administration assure « l’assujettissement » de l’action administrative, toutes formes 
confondues, à la Loi. 

Le contrôle juridictionnel de l’administration s’organise sous trois formes possibles; et s’il 
n’est pas le seul moyen du contrôle exercé sur l’action administrative, il est cependant le plus 
accessible par les administrés, et donc le plus important afin de garantir la compatibilité de 
l’action administrative avec la loi. 

Le juge chargé du contentieux administratif en Algérie s'avère un juge administratif en étant 
un « juge » à part entière, par sa formation et son recrutement, et diffère de son homologue 
français. L'arrêt Canal en France à montré que la justice administrative là-bas n'est perçue que 
comme « la conscience interne » de l'administration. 

L’amendement du texte fondamental de l’Algérie a mis fin à l’amalgame qui a régi 
l’organisation judiciaire du pays depuis l’indépendance : le dualisme est consacré, et sont créés les 
tribunaux administratifs à côté du Conseil d’État ; mais un doute plane sur la constitutionnalité 
d’une disposition dans la loi des tribunaux administratifs. Le retard accusé dans l’installation de 
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ces organes, expose à une certaine « clandestinité » les arrêts rendus par les anciennes juridictions, 
supprimées définitivement suite à l’abrogation de l’ancien code de procédures civiles. 

L’absence de juridictions distinctes d’appel est mal comblée par la compétence du Conseil 
d’état en la matière ; et « l’inflation » du contentieux administratif aura pour effet immédiat de 
charger le Conseil d’état, et de l’éloigner encore plus de sa vocation d’origine comme juridiction 
de cassation. La fonction consultative de cet organe est critiquée pour être une ingérence non 
justifiée dans « les affaires » du pouvoir législatif ; et les nouvelles attributions du Conseil d’État 
suivant le nouveau code des procédures peuvent être « incompatibles » avec la Constitution. 

Les structures sont les temples de « la justice », les juges en sont les instruments. La 
déontologie de la profession aspire expressément à consacrer L'État de Droit. Le statut des juges 
est énoncé par une loi organique consacrant l'indépendance de leur fonction. L'absence de 
spécialisation des juges en matière administrative reste le principal inconvénient du système 
algérien. Le syndicat national des magistrats est le cadre légal pour le doit au « rassemblement » 
reconnu aux juges, mais encadré par une forte obligation de réserve, et une liste des « interdits ». 

Le juge administratif exerce, face à l'administration, une fonction secondaire de contrôle. Bien 
qu’il soit une partie impliquée et non pas une partie neutre; son action s'inscrit plutôt dans le cadre 
du « culte » de la loi, pour résoudre des conflits. Les règles de procédures en Algérie appliquent le 
principe de preuve légale. La loi donc identifie les moyens de l'action du juge, pose les conditions 
de son intervention, le contrôle qu'il exerce sur l'action administrative, est non pas par rapport à 
une quelconque atteinte à la hiérarchie des normes, mais avant tout, par rapport à la loi qui, 
parfois y pose des limites : le législateur tend à priver le juge de ses compétences en amendant les 
lois. L'absence de procédures spécifiques pour le contentieux administratif à cause de l'unicité des 
procédures qui se perpétue malgré l'amendement du code des procédures participe à rendre relatif 
son action. La pratique a montré les limites de cette approche, et l'impossibilité d'imposer à 
l'administration des astreintes en est un exemple. Enfin, plusieurs « zones d'immunité » échappent 
au contrôle juridictionnel, le juge administratif, n'a pas de pouvoirs d'injonction sur 
l'administration, ne peut se substituer à elle, et ne peut s'immiscer dans ses affaires internes. Les 
actes de souveraineté représentent la limite ultime de l'action du juge administratif. 

Si le juge administratif c'est montré « attentif » envers les droits et libertés des citoyens, surtout 
les droits et libertés individuels, son rôle de garant des libertés est aussi un rôle secondaire: Le 
juge applique d'abord la loi, et force l'administration à s'y soumettre en annulant les actes 
administratifs illégaux. Le juge administratif se confronte régulièrement à la délicate tâche de 
trouver le meilleur compromis entre les droits et libertés civiques et la préservation de l'ordre 
publique. Si un choix exclusif s'impose, le juge administratif s'est à maintes reprises opté pour la 
préservation de l'ordre publique : les arrêts en matière du contentieux des partis politiques et des 
conflits syndicaux en sont la preuve. 

La lourdeur affichée pour trancher les litiges, et la non exécution des arrêts de justice en 
matière administrative, restent les principaux obstacles à une intervention efficace du contrôle 
juridictionnel. La pratique a montré qu'il est impossible d'exécuter un arrêt de justice malgré que 
l'entrave à la justice, commis par un agent publique ou un commis de l'état est un délit passible de 
prison. Le nouveau texte des procédures civiles adopte des mesure d'aide à l'exécution, déjà 
appliquées en France depuis 1995, leurs efficacité n'est pas pour autant garantie. 

Enfin, le juge administratif, de par son rôle normateur dans la création de règles de droit 
administratif est accusé d'exercer un gouvernement des juges. C'est une accusation à tort, puisqu'il 
la jurisprudence ne "sort" ni du "texte" ni de son esprit. Les règles qu'il découvre sont aussitôt 
produites par le législateur sous forme de loi. De quel gouvernement des juge s'agit il? 

De ce qui précède: la conclusion suivante surgit: le juge administratif, est un composant 
indétournable dans un État de Droit, son action est nécessaire, voire indispensable pour sa 
consécration mais elle est insuffisante à cause des limites multiples que l'ordre des choses lui 
impose.                                  . 

Mots clés : État de Droit ; juge administratif ; contrôle juridictionnel. 
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  مقدمة

  

اعتربت األفكار اليت سادت يف الفكر السياسي منذ عصر األنوار، الدولة من إنتاج البشر أنفسهم، وهذا التطور 
وأصبح اإلهتمام ذه الظاهرة اإلنسانية يتجاوز جمرد التركيز على . احلاسم، أدى بشكل كبري يف تبلور فكرة الدولة

ا، بل تعداه لدراسة عالقتها بالظاهرة القانونية، ومدى ارتباط الدولة بالقانون هلل نشأا واألركان املؤسسة عوام
  .ومدى خضوعها له

حتول اتمعات اإلنسانية إىل التنظيم واإلحتكام إىل نوع من القواعد العامة واردة اليت تطبق دائما وبنفس إن و
ظهرت فكرة و ؛"املؤسسة"كان داخل كيان الدولة، أي منذ أن عرفت هذه الشكل يف كل احلاالت املشاة 

نوع من القواعد العامة واردة، الثابتة بالتزام الدولة يف حد ذاا ألن ،  l'arbitraire، لتفادي التعسف "القانون"
مل يبق وجوب التزام و. ، يعترب ضرورة لتحقيق هذا الغرضواليت تطبق أيضا بنفس الشكل يف كل احلاالت املشاة

قعية، ويف هذا اإلطار الوسائل اليت جتعل منه حقيقة وا الدولة بالقانون جمرد انشغال نظري، بل مت السعي للتفكري يف
لتستجيب حلاجة ماسة أملتها الرغبة يف وضع أساس نظري للقانون  "دولة القانون" نظرية نشأت من دون شك

باملوازاة مع ذلك، ومنذ قرار  ، يف النظام القانوين الفرنسيه تتشكلاإلداري، هذا القانون الذي أخذت مالحم
حيكم الدولة يف تصرفاا اليت متارسها وهي متمتعة بالسلطة العامة، خيتلف يف " قانون"بالنكو، حيث بدا جليا أن مثة 

  .الذي حيكم عالقات األفراد فيما بينهم "القانون"مقوماته وأطره عن 

يف اخلطاب السياسي اجلزائري بعد اإلنتخابات الرئاسية اليت عرفتها " لة احلق والقانوندو"ظهر مصطلح ولقد 
ولعل اإلهتمام املفاجئ ذا املفهوم . وهو مصطلح كان غائبا عن اخلطاب الرمسي قبل هذا التاريخ. 1999اجلزائر يف 

، وتنظيم "استكمال الصرح املؤسسايت" جيد مربراته يف حماولة جتاوز مرحلة األزمة اليت عرفتها البالد، خاصة بعد
  ".تكريس التداول على السلطة"، بغرض 1999الرئاسيات املسبقة لسنة 

هو مصطلح قانوين ليس حديث النشأة، فقد تبني أنه يتعلق بنظرية تتناول أصل الدولة " دولة القانون"إال أن 
ين األملاين، قبل أن يتناوله الفقه الفرنسي، يف خضم ومصدر السلطة فيها، نشأ يف بداية القرن املاضي يف الفقه القانو

يف التنظري " دولة القانون"، حيث يساهم وصف "وضعية"البحث عن تأسيس نظري للقانون اإلداري، وفق نظرة 
لعالقة الدولة بالقواعد امللزمة أال وهي قواعد القانون، ومدى التزامها ذه القواعد؛ وتنظّر لدور فعال للجهاز 

  .ائي يف إعمال الرقابة على احترام هذه القواعد، وتوقيع اجلزاءات املناسبة لفرض هذا اإللتزامالقض

فهي توحي إىل تكريس احلقوق واحلريات، وتسعى : يف مدلوهلا املباشر إىل عدة معان" دولة القانون"تشري عبارة 
يوحي إىل إطار معيشي وفضاء سياسي " بدولة القانون"حلمايتها ضد تعسف الدولة؛ وفق مفهوم إجيايب، أي القول 

د الدولة يف نشأا واستمراريتها إىل القانون، على اعتبار اسنعين إت لعبارةاذه ه واجتماعي حتترم فيه احلقوق؛ كما أن
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وهي أخريا  ؛اليت ينشئها القانون، وتنسب إليهتعين الدولة " دولة القانون"فـ . أن القانون والدولة ميثالن شيئا واحدا
تصف نظاما مؤسساتيا تكون فيه السلطة العامة خاضعة لقوة القانون، من خالل فرض احترام القانون بواسطة 

أكثر من . آليات رقابية مستقلة، تتمثل يف الرقابة القضائية؛ ولعل هذا هو املدلول الذي يقترب من العريف الفقهي
احلقوق حتترم فيه " مستحسن"إطار معيشي علق بتت" األماين"إن مصطلح دولة القانون يوحي مبجموعة من : ذلك

بغرض الفصل بني السلطات، بواسطة " توازن"يكون مثة مبدأ الشرعية، ويسود الدميقراطية، وتتحقق األساسية، و
  .للمجتمع" حكم راشد"الوصول إىل 

يا بالرجوع يفرض بالضرورة وجوب ضبط مفهومه اصطالح" دولة القانون" ز عبارةإن الثراء اللفظي الذي ميي
وفق منهجية كما يتطلب  ؛صلها ونشأا عن مدلوله ومكوناتهوالبحث يف أ ،إىل النظرية القانونية هلذا املفهوم

حتديد جمموعة من املؤشرات اليت تسمح بدراسته وإسقاطه على الواقع القانوين والسياسي للجزائر املستقلة، حتليلية، 
  .م القانوين اجلزائري منذ اإلستقالل وصوال إىل املرحلة الراهنةبتتبع خمتلف املراحل اليت مر ا النظا

لدولة القانون أا تعين نظاما ممركزا نسبيا ينبين على قواعد " التقين"وهكذا تبني من خالل البحث يف املدلول 
من خالل  لقواعداه هذيتم ضمان تدرج و ،حيقق املساواة كل قاعدة تستمد صحتها من قاعدة أمسى منها، متدرجة،

إن مفهوم دولة القانون، ومن البداية، يركز على الدور املنوط بالقاضي يف حتقيق . ة مستقلةيئاضق اللجوء إىل جهات
، la hiérarchie des normesكما أنه يستند إىل ركن جوهري هو تدرج القواعد امللزمة يف الدولة . هذا التصور

 اجلزائري من حيث تدرج قواعده ومصدرها ومضموا وآثارها، وهو األمر الذي حيمل على فحص النظام القانوين
  .ميزاته وعيوبه لوقوف علىواالقانوين عضويا ووظيفيا، وحتليل مميزات هذا النظام 

القانوين ملتطلبات دولة القانون؛ وكذلك  هانظام، حول مدى استجابة وهكذا يثور التساؤل، فيما يتعلق باجلزائر
اإلداري بصفة خاصة، من حيث تنظيمه، وإطار عمله وآلياته ووسائله، يف حتقيق دولة  حول حقيقة إسهام القضاء

إن اإلهتمام بالقضاء اإلداري يف هذا الشأن يستند إىل أنه فرع القضاء الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بفكرة . القانون
الا مبظهر السلطة العامة، ذلك دولة القانون، فهو الذي يتدخل عندما تكون السلطة اإلدارية طرفا تظهر يف تعام

وهي . وحريام les administrés" املواطنني"الذي حيتمل أن يتضمن يف طياته مساسا حبقوق " املمتاز"املظهر 
وفروعه (خاصية متيز القضاء اإلداري عن القضاء العادي جبميع فروعه املختلفة، ألن القضاء العادي بشقه املدين 

تنشأ بني أشخاص القانون اخلاص، أطراف هلا نفس املراكز القانونية أي دون متيز طرف  ينظر يف نزاعات) األخرى
 اويتميز القضاء اإلداري أيضا عن القضاء اجلنائي يف الوسائل واألهداف، فرغم أن الدولة يف هذ. عن طرف آخر

يل للمجتمع، ومباشرا للدعوى األخري، تظهر أيضا مبظهر السلطة العامة، إال أن متثيلها يف اإلدعاء العام هو متث
إن . العمومية يف مواجهة املتهم هو إحقاق للسكينة العامة، ومحاية من مظاهر اجلرمية واجلنوح للمجتمع الذي متثله

القضاء اجلنائي يهدف إىل مكافحة اجلرمية والقصاص من اجلانح، وهو ذا يتباين يف جوهره وهدفه ومداه عن 
  .قة له إذن باملوضوع الذي يسعى هذا البحث للخوض فيهالقضاء اإلداري، وال عال
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كما تبني أن مثة اهتمام مفاجئ ذا املصطلح حىت على املستوى العاملي، حيث أصبح ميثل تطلعا تسعى لتحقيقه 
كل الدول، يف نزعة جديدة كانت يف طليعتها املؤسسات املالية الدولية، منها البنك العاملي وصندوق النقد الدويل 

وهي نفسها املؤسسات اليت اضطرت . من العوملة" مد"باشرة بعد انتهاء احلرب الباردة، وتعرض بلدان العامل إىل م
اجلزائر يف فترة من تارخيها إىل التعامل معها واخلضوع إىل إمالءاا املختلفة، مما يدفع إىل حبث نظرة هذه املؤسسات 

بل أنتجت " لدولة القانون"ية الدولية مل تتوقف عند منظورها اخلاص وألن املؤسسات املال .إىل مفهوم دولة القانون
  .، فقد تعني تعريف هذا املفهوم اجلديد ومقارنته بدولة القانون"احلكم الراشد"مفهوما جديدا هو 

وألن فكرة دولة القانون ترتبط ارتباطا وثيقا بالرقابة القضائية، ويف اال اإلداري على وجه التحديد، فإن 
ويف هذا الشأن، : ة دور القضاء اإلداري يعترب املتغري الثاين يف اإلشكالية املطروحة، لذلك يتعني ضبط مفهومهجلعام

يقصد بالقضاء اإلداري تلك املنظومة اليت تعىن مبنازعات تكون فيها الدولة، وأشخاص القانون العام بصفة عامة، 
  .طرفا فيها، وتظهر مبظهر السطة العامة

بدءا بتنظيمه : الوقوف على الدور احلقيقي للقضاء اإلداري إال باإلحاطة بكل مؤشرات هذا الدور وال يتأتى
، وكل ما يتعلق بوظيفتهم وقانوم األساسي )قضاته( "موظفيه"وأيضا على مستوى ) حماكمه(على مستوى اهلياكل 

كما وجب أيضا معرفة . يس دولة القانونيف تكر القضاء اإلداري وهيئتهم العليا؛ وانعكاسات هذا التنظيم على دور
من جهة، وعالقته باإلدارة اليت يفرض عليها الرقابة من جهة  الرقايب وعالقته بالقضاء الدستوري" اهلرم"مكانته من 

ومن مجلة املؤشرات أيضا على دور القضاء اإلداري معرفة أشكال وإجراءات وشروط اللجوء إليه بواسطة . أخرى
، مث وسائل التحقيق فيها من طرف وجدواها نواع هذه الدعاوى وآثارهاالتطرق ألة، وأيضا الدعاوى اإلداري

وعالقته بالدعوى من حيث موضوعها القاضي اإلداري، وكذلك صالحياته يف التحقيق القضائي وإصدار األحكام، 
القيود اليت ترد على إىل  الذي غالبا ما ميس احلقوق واحلريات، ومن حيث أطرافها ومسألة حياده من عدمه؛ وصوال

سلطته يف مواجهة اإلدارة؛ كما وجب التطرق للوسائل والطرق البديلة لفض املنازعات، واليت تبناها املشرع 
ومن دون شك، يبقى واقع تنفيذ األحكام الصادرة عن . اجلزائري صراحة مبوجب نص قانون اإلجراءات اجلديد

  " اإلنشائي"؛ وأخريا مت إلقاء الضوء على الفعل ذي يضطلع بهالقاضي اإلداري من صميم الدور الفعلي ال
l’effet normateur  ال اإلداري، وما إذا كان هذا األثرللقواعد القانونية الذي يتميز به اإلجتهاد القضائي يف ا

  .من طرف القضاة" احلكومة"يعترب حتوال واحنرافا حنو ممارسة 

  :للبحث كاآليتاإلشكالية األساسية  طرحوهكذا ميكن 

  هل مثة دولة قانون يف اجلزائر وما هو دور القاضي اإلداري يف تكريسها؟

ا بالعالقة بني ، تتعلق بكل متغري على حدة وتتعلق أيضمن هذا التساول احملوري تنشأ عدة تساؤالت فرعية
  :ميكن صياغتها كما يلي املتغريين، واليت
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ايل يف اجلزائر ذا املصطلح وعلى أي أساس؟ هل حققت اجلزائر هل يوجد ما يربر اهتمام اخلطاب الرمسي احل
؟ وهل للتطلع حنو دولة القانون عالقة بالتطلع 1962دولة القانون؟ وما هو واقع دولة القانون يف اجلزائر املستقلة منذ 

لقانون يف اجلزائر؟ وما ؟ ما هي أركان دولة ا"الدستورية"إىل الشرعية " الثورية"الذي يرمي إىل اإلنتقال من الشرعية 
وعلى املستوى " الدستوري"على املستوى " الرقابة"ص النظام القانوين اجلزائري؟ كيف وملاذا تعترب ئهي خصا

من مقومات دولة القانون؟ وما هو بالتبعية موقع القاضي اإلداري يف البناء القانوين للجزائر، خاصة بعد " اإلداري"
ما طبيعة الرقابة اليت ميارسها على اإلدارة، وإىل ماذا تستند سلطته يف هذا الشأن؟ ؟ 1996التعديل الدستوري لسنة 

" بديلة"وسائل طرق ولى ينص القانون عوإذا كان كذلك فلماذا هل دوره هو دور الزم لتكريس دولة القانون؟ 
ات اليت يتدخل وفقها؟ كاف من خالل الوسائل واآلليالقاضي هو دور وهل دور لفض النزاعات القضائية اإلدارية؟ 

على اإلدارة  son autorité moraleوما هي سلطته املعنوية ما هي إسهاماته الفعلية؟ مبعىن ما جدوى قضاء إداري؟ 
هل املدة اليت تصدر فيها األحكام تسمح عملي لألحكام القضائية اليت يصدرها؟ " مردود"وعلى املواطنني؟ وأي 

يف السابق وكيف ينتظم حاليا؟ ما هي القضاء اإلداري كيف انتظم ها وكيف؟ هل ميكن تنفيذ؟ "بتحقيق العدالة"
، من الناحيتني القاضي ية العمل القضائي؟ وهل يسمح تدخلهياكله وبنيته؟ وما هي مظاهر وضمانات استقالل

القاضي  ؟ هلأي التشريع "القانون"ـ بة القضاء اإلداري النظرية والعملية، بضمان دولة القانون؟ ما هي عالق
اإلداري هو قاضي احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية؟ مث يف األخري، هل ميكن أن يتطور هذا الدور ليعرف نوعا 

  من اإلحنراف حنو ممارسة سلطة فعلية؟

ملعاجلة هذه اإلشكالية مت تقسيم املذكرة إىل فصلني، وتقسيم كل فصل إىل مبحثني، حيث خصص الفصل األول 
، وقد انتهج املنهج القضاء اإلداري: دولة القانون؛ وخصص الفصل الثاين للمتغري اآلخر: شكاليةألحد متغريي اإل

على الوصف وعرض اجلانب التارخيي لبعض أيضا مت اإلعتماد  وقدالتحليلي يف عرض مؤشرات متغريات اإلشكالية، 
مع النظام الفرنسي يف كل جزئياته، كلما النصوص القانونية، مقارنة مبا هو الشأن عليه حاليا، كما كانت املقارنة 

  .سنحت الفرصة لذلك، نظرا ألن النظام اجلزائري يستوحي جوانب كثرية منه، من ذلك النظام

فطاملا أن هذه النظرية تبحث : الفصل األول، مت التعرض لكل جوانب نظرية دولة القانوناملبحث األول من يف 
ك وجب ربطها باملقاربات املختلفة ملفهوم الدولة، وذلك انطالقا من الفكر يف أصل الدولة، وعالقتها بالقانون، لذل

الغريب، الذي أنتج منوذجا مهيمنا يف العامل املعاصر، من خالل التطرق ملفهوم الدولة عند كل من ماركس وهيغل، 
بالنموذج  وأصحاب فكرة العقد اإلجتماعي، مع عرض وجيز لألصول الفكرية لظاهرة الدولة؛ وهذا اإلهتمام

الغريب ليس تقييدا أو جتاهال لألفكار األخرى، وإمنا هو فقط مقاربة واقعية ملدلول دولة القانون، من خالل وضعها 
  .اليت نشأت فيها هذه النظرية" البيئة"يف اإلطار الفكري والنظري الذي ارتبطت به، ويف 

اليت هيمنت على الفكر القانوين يف بداية  positivisteكما أن دولة القانون تعبر عن نوع من النزعة الوضعية 
األخرى اليت نظرت ملفهوم الدولة، وهي أساسا " الوضعية"القرن العشرين، لذلك مت التعرض ملقاربات أهم املدارس 
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  ".التضامن اإلجتماعي"، ونظرية "الدولة السلطة"نظرية 

اضحا للوهلة األوىل، فقد تعني التعرض لتعاريفه يف وطاملا أن مصطح دولة القانون، بدالالته املتعددة، ال يبدو و
املدارس املختلفة، وهكذا مت التطرق هلذا املفهوم يف املدرستني األملانية والفرنسية من جهة، ويف الفقه القانوين 

عليها  اليت تقومكما مت تناول األركان . حدة والواليات املتحدة األمريكيةاألجنلوساكسوين، يف كل من اململكة املت
حتقيق مبدأ املساواة بكل صوره ووجود ميثاق حقوق معني، وخاصة استقالل اجلهاز القضائي،  يهدولة القانون، و

  .ملا هلذا الركن من عالقة باملتغري الثاين لإلشكالية املطروحة

عليها، " يفرض"إن التطلع حنو دولة القانون، الذي يبدو مسعى تصبو لتحقيقه كل الدول، خاصة بعدما أصبح 
   "للتنمية املتكاملة"من طرف املؤسسات املالية الدولية، اليت استرجعت هذا املفهوم لصاحل منظورها اجلديد 

le développement intégé يلقى مع ذلك بعض اإلنتقاد؛ وبغرض الوقوف موقف احلياد من هذه النظرية، فقد مت ،
دولة القانون، من خالل عرض النزعة املضادة " ملستقبل"لتطرق ؛ كما مت ات املختلفة اليت تواجههاالتعرض لإلنتقادا

بفعل املؤسسات املالية الدولية؛ إال أن مثة تيار مضاد هلذه " العوملة"اليت تواجه هذا املفهوم، فرغم أنه عرف نوعا من 
ذا مت عرض حتول وهك. الفكرة تتبناه حركات أقصى اليسار يف أمريكا الالتنية، وحركات اليمني املطرف يف أوروبا

  .نظرية دولة القانون إىل مفهوم بديل هو مفهوم احلكم الراشد

ذا النموذج، " اإللتحاق"ورغم أن اجلزائر املستقلة دولة حديثة النشأة، فهي مع ذلك مل تتأخر، فيما يبدو، يف 
جلزائري لدولة القانون، للتطبيق امطلب تدرج القواعد القانونية؛ وهكذا مت ختصيص : على األقل يف مظهره الشكلي

كما . من خالل عرض تدرج القواعد القانونية امللزمة ومصادرها، وتناول النقائص اليت يعرفها البناء القانوين للجزائر
احلقوق " ميثاق"مت التطرق ملظهر األركان األخرى لدولة القانون، أال وهي املساواة أمام القانون، استقالل العدالة، و

، وصوال إىل تقييم النمط اجلزائري من خالل أحد تقارير البنك تكرسها النصوص التأسيسية للبالد واحلريات، اليت
  .العاملي

رقابة على مستويني متتاليني : إن فكرة التقييد اليت ترمي إليها دولة القانون، ترتبط ارتباطا وثيقا بالرقابة
من الفصل  املبحث الثاينهذا ما مت عرضه بإسهاب يف و .ومتكاملني يف البناء اهلرمي املتدرج للقواعد القانونية

  .األول

، "األمسى"مت تناول مكانة القاضي اإلداري يف دولة القانون، من خالل عالقته جبهة الرقابة  ففي هذا املبحث
ن إ. وكذا طبيعة اهليئة اليت متارس هذه الرقابة، أال وهي الس الدستوريوهي الرقابة على دستورية القوانني، 

الدستوري، إذ أن هذه األخرية " القاضي"لة للرقابة اليت حيققها الرقابة اليت ميارسها القاضي اإلداري، تعد مكم
ستوى األول من البناء اهلرمي للقواعد، بينما يضمن دور القاضي اإلداري املتضمن حتقيق تدرج قواعد القانون، يف 
ن التطرق ملكانة القضاء اإلداري، يقتضي من دون شك، مقارنة كما أ .حتقيق تدرج القواعد يف املستوى املوايل
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على النشاط اإلداري يف كل مظاهره، وهي أساسا، الرقابة لرقابة لاألخرى املمكنة شكال األالرقابة اليت يقوم ا مع 
  .السياسية، والرقابة اإلدارية

ي، وما إذا كان هذا األخري يضمن فعال يف الفصل الثاين، مت طرح التساؤل حول الدور احلقيقي للقاضي اإلدار
  .حتقيق دولة القانون

، وللقاضي "املفتاح"إن دور القاضي هو دور مركزي يف البناء النظري لدولة القانون إذ أنه نظريا، هو الشخصية 
ومهمة  ؛مهمة فض النزاعات ؛مهمة ضمان احترام تدرج القوانني: اإلداري بصفة خاصة، تسند عدة مهام

  .قواعد القانون يف بعض األحيان "ووضعاكتشاف "

ما تناول أشكال تنظيم الرقابة القضائية يف حد ذاا، ألن اكان لزوألن القاضي اإلداري يقوم مبراقبة اإلدارة، فقد 
لتنظيم الرقابة ومناذج ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا باملكانة اليت حيتلها القضاء اإلداري، خاصة وأنه تظهر عدة أشكال 

النموذج الفرنسي، النموذج : ذه النماذج هيوه .تناسب مجيعها مع ما تصبو إليه دولة القانونتائية، القض
عالقة القاضي األجنلوساكسوين، والنموذج الذي يسعى للمزج والتوفيق بني هذين النموذجني؛ كما مت تناول 

أم " قاضي إداري"إلداري يف اجلزائر هو هل القاضي ا: اإلداري باإلدارة، وطرح التساؤل التايل الذي يبدو يف حمله
مثلما هو الشأن عليه يف فرنسا؟ إن املقارنة بالنموذج الفرنسي تفرضها كل الظروف التارخيية " قاضي اإلدارة"هو 

اليت جعلت النظام القانوين اجلزائري يكون سليل النظام الفرنسي، ويأخذ منه جمموعة من املواصفات؛ كما يفرضها 
، النموذج الفرنسي بتكريس اإلزدواجية القضائية" نقل"، إىل 1996ؤسس الدستوري يف تعديل سنة أيضا توجه امل

عدد معترب من النصوص القانونية موضوعيا وإجرائيا، ومنها  نيمامضمن خالل تمر ساووهو األمر الذي امتد أيضا 
  .اجلديداملدنية واإلدارية قانون اإلجراءات مثال 

م احلايل للقضاء اإلداري يف اجلزائر، بعد عرض وجيز للممارسة اليت استمرت بعد وإن التطرق إىل التنظي
، يسعى إىل "وحدة القضاء وازدواجية املنازعات"، املتمثلة يف 1996اإلستقالل، وإىل غاية التعديل الدستوري سنة 

، وانعكاس ذلك كله ه الفعليةإظهار تأثري هذا التنظيم على الدور املنتظر من القاضي اإلداري، وكذلك على إسهامات
 ؛، جملس الدولة وحمكمة التنازع"العليا"وهكذا مت تناول جهات القضاء اإلداري . على دولة القانون يف اجلزائر

وجهات القضاء اإلداري اإلبتدائية، الغرف اإلدارية لدى االس القضائية، واحملاكم اإلدارية، واهليئات اإلدارية 
لس الدولة حظا وفريا من التحليل من خالل تناول تنظيمه واختصاصاته، ووظيفتيه القضائية نال جم وقد. املتخصصة

نالت أيضا احملاكم اإلدارية  كماواإلستشارية، ومركز رئيسه، واإلشكاالت اليت يثريها كل عنصر من هذه العناصر، 
لك مقارنتها جبهات القضاء واختصاصاا، وكذ حظا أوفر من التحليل من خالل التطرق إىل إنشائها وعملها

مث ما يثريه النص الذي ينظمها من تعارض " الوالية العامة"ويف مسألة " اإلطار القانوين"يف التنظيم، والعادي، 
  .مع الدستور "حمتمل"
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هلذه اهليئات القضائية، فقد مت التعرض لوظيفة القاضي باعتبارها وظيفة متميزة " املورد البشري"هذا ومل يغفل 
ة مع قها قانون خاص، يوجد يف أمسى مراتب التشريع باعتباره قانونا عضويا خيضع للرقابة الوجوبية للمطابحيكم

كما مت التطرق للوسائل اليت تضمن اإلستقاللية للقاضي، وهي القانون األساسي، والس األعلى للقضاء . الدستور
اليت يتمتع ا القضاة مبدئيا، حىت يف مواجهة هذه اهليئة وكذلك احلماية القضائية اهليئة العليا للوظيفة القضائية، 

  .العليا

إن . أما املبحث الثاين، فقد خصص بالكامل لدور القاضي اإلداري والتعرض لكل مظاهر وجوانب هذا الدور
لرقابة ؛ ألن إسناد السلطة املشروعة "شرعنتها"للسلطة بعد " إنكار"دور القاضي يف دولة القانون يؤدي إىل نوع من 

  .لتطبق جمموعة من القواعد" اختصاص"، وجيعل منها فقط جمرد بالنسبة هلذه السلطة" التراجع"القاضي هو نوع من 

الوسائل القانونية اليت ميارس وفقها هذا الدور، وكذلك آليات العمل  هواإلداري أهم مظهر لدور القاضي  ولعل
رها الوسيلة الوحيدة لألشخاص لتفعيل الرقابة القضائية، وكذلك القضائي؛ وهلذا مت تناول الدعوى القضائية باعتبا

ذلك مت على ضوء القانون السابق  وكل .أنواع الدعاوى القضائية اليت ميارس بواسطتها القاضي دوره الرقايب
  .والقانون احلايل لإلجراءات

لنزاعات وإعمال الرقابة، جر كما أن التساؤل حول ما إذا كان دور القاضي اإلداري هو دور الزم فعال حللّ ا
وهي الوسائل اليت تدعمت بصدور قانون  .تناول الوسائل البديلة حلل هذه النزاعات يف املادة اإلداريةإىل بالضرورة 

اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، إذ نص عليها هذا القانون ونظم إطارها وكيفيات اللجوء إليها، وتشمل وسائل 
  .من حتكيم ووساطة، والوسائل اخلاصة بالقانون اإلداري، وهي التظلمات اإلدارية ونظام الصلح القانون املشترك

بينما أدى التساؤل حول ما إذا كان دور القاضي اإلداري هو دور كاف، إىل تناول كل ما جيعل من فعالية 
احلدود على تدخله، و" القانون"رضها مبسألة حياد القاضي اإلداري، والقيود اليت يفالقضاء اإلداري أمرا نسبيا، بدء 

ومعضلة طول مدة يف العمل اإلداري اليت تفلت من رقابته، " احلصانة"، ومناطق لهاليت تعرفها السلطة املخولة 
بل إن . تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية بعد صدورها مشكلةوصوال إىل الفصل يف القضايا وإصدار األحكام، 

لإلجراءات املدنية يعد كذلك عامال من العوامل اليت جتعل من فعالية القضاء اإلداري مسألة  خضوع املنازعة اإلدارية
اهلياكل اليت ينتظم فيها القضاء  وكما أن .ومتميزة" أصيلة"اإلجراءات املدنية مع منازعة إدارية " تالءم"نسبية، لعدم 

فإن هذا املظهر أيضا حدود يرمسها القانون، اإلداري، واآلليات اليت يعمل بواسطتها، تؤطر دور القاضي، ضمن 
لذلك مت إثارة التساؤل حول ما إذا كان القاضي اإلداري هو و. احلقوقو خيص عالقة القاضي اإلداري باحلريات

  .أيضا ال تتصور خارج إطار قانوين حمض" الوظيفة"من يكرس احلقوق واحلريات، طاملا أن هذه 

واإلشارة إىل بعض ، "حكومة القضاة"نية حتول الرقابة القضائية إىل ويف األخري، جاء التساؤل حول إمكا
بني السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، " التنافس"األحداث على املستوى العاملي اليت تدعم فرضية وجود نوع من 
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ن لقضائي معرض ما يتميز به العمل ا ومت". السلطة الصامتة"وخروج هذه األخرية عن وصفها التقليدي بكوا 
ص النتائج من تدرج القوانني، يف خدمة ستخالاالقانون وق بيطبتالقاضي  وقيام ،كونه من طبيعة استنتاجية خالصة

الذي ميكن أن توصف به " الطابع السياسي" كما متت اإلشارة إىل. ونقانوين، وبوسائل حيددها القانالنظام ال
  ".القضاةحكومة "القرارت القضائية، وعالقة هذا األمر بـ 

دور القاضي اإلداري يف تكريس : "إن التعديل الذي طرأ على عنوان املذكرة، والذي كان يف إصداره السابق
، قبل أن يؤول إىل عنواا احلايل فرضه من جهة احلصول على مراجع جديدة، ومن جهة أخرى إبراز "دولة القانون

عية يف اإلشكالية، مما يربر إفراد الفصل األول من املذكرة ملعامل مسألة دولة القانون كمتغري أساسي يف العنوان، وبالتب
هذا املصطلح؛ كما أن هذا التعديل مسح بعدم تضييق جمال الدراسة، وإيفاء اإلشكالية حقها من النقاش؛ وذلك 

ن الفكرة فقرات املوضوع بعناوين تعرب عهذا وقد متت عنونة  .استجابة لتوجيهات األستاذة املؤطرة يف هذا الشأن
  .العامة لكل فقرة، مما يسمح بإعطاء نظرة شاملة حول املوضوع، وجتنب الثقل واإلطالة يف طرح األفكار

لقد مسح إعداد هذا البحث باإلطالع على عدد كبري من القرارات القضائية لس الدولة وحمكمة التنازع، كما 
 على عدد كبري من النصوص القانونية، مبا يف ذلك مسح باإلطالع على كل آراء وقرارات الس الدستوري، فضال

تعديل معترب ملضمون بمت القيام نشره يف اجلريدة الرمسية  فمباشرة بعد ؛نص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد
ه البحث، والتطرق لكل األحكام اليت جاء ا هذا النص ومقارنتها مع أحكام القانون السابق، والتعرض لتدابري

وحىت وهكذا  .اجلديدة، خاصة فيما يتعلق بتلك اليت نص عليها يف إطار تنفيذ األحكام القضائية يف املواد اإلدارية
مضمون املذكرة جمرد عرض تارخيي ملا كان عليه الشأن  يكونال السريان ودخول هذا النص اجلديد حيز التنفيذ مع 

ه مت التطرق أيضا للتعديل الدستوري الذي طرأ على النص ىل أنإ ا جتدر اإلشارةمك. يف ظل القانون السابق
حمينا عل املوضوع ، وذلك يف سعي متجدد جل، يف كل جوانبه املرتبطة مباشرة باملوضوع2008األساسي للبالد يف 

  .متواقتا مع التطورات احلاصلة يف اال الدستوري والتشريعيو

بأس به من املراجع باللغة العربية والفرنسية، واإلستناد إىل  لتعامل مع عدد الهذا البحث أيضا فرصة ل كانكما 
جملة جملس الدولة، اليت مت اإلطالع على كل أعدادها الثمانية املنشورة حلد اآلن؛ أو تلك يف مقاالت حديثة نشرت 

 معتربدد املنشورة يف االت الربملانية اليت سنحت الفرصة للحصول على بعض أعدادها، وكذلك باإلطالع على ع
الة من املقاالت والقرارات القضائية الصادرة عن الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا سابقا، وهي منشورة يف 

نع من إال أنه ال مانوعا ما،  قد جتاوزها الزمنوإن كانت قرارات ال هذه .تصدر عن احملكمة العليااليت القضائية، 
أيضا باإلطالع على العدد البحث مسح  وأخريا. القة مباشرة باملوضوعحتواها يف اجلوانب اليت هلا عاإلستئناس مب

  .2009، والصادر يف املفرد ألحكام حمكمة التنازع احملكمة العليااخلاص من جملة 

خمتلف اإلطالع على  مسحباإلعتماد على حمرك البحث على املوقع اإللكتروين لألمانة العامة للحكومة، و
  .عن أي نص بالرقم أم بالكلمة املفتاح البحث ميكن ، أينمر وقوانني ومراسيمالنصوص القانونية، من أوا
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وجتدر اإلشارة أنه مت اإلعتماد على املعلومات املنشورة يف املواقع الرمسية على شبكة األنترنيت، وهي مواقع 
لعدل؛ كما أن كل الس الدستوري وجملس الدولة، وغرفيت الربملان، وموقع رئاسة اجلمهورية، وموقع وزارة ا

. اجلرائد الرمسية اليت استند إليها يف منت املذكرة كان مصدرها املوقع الرمسي لألمانة العامة للحكومة على الشبكة
كما أن بعض املعلومات العامة، مثل التعاريف والتواريخ واألحداث، فقد مت استقاؤها من املوسوعات اإللكترونية 

طبيعة هذه املعلومات أن  ذلكاملوسوعات املوجودة يف األقراص املضغوطة،  املنشورة على الشبكة، وكذلك من
أما الصحف الوطنية، فلم يتم اإلعتماد على بعضها إال بصفة عارضة  .باإلعتماد على هذا النوع من املراجعسمح ت

  .لإلشارة إىل بعض التصرحيات، أو األحداث اليت كان من املناسب اإلشارة إليها

كما مت إعداد ملخصني وتصدير موجز لكل منهما؛ داد خالصة لكل فصل من فصلي املذكرة، هذا وقد مت إع
  .جمال إعداد املذكراتأحدمها باللغة العربية، واآلخر باللغة الفرنسية، وفق ما يقتضيه التنظيم املعمول به يف 

  .وأخريا مت عرض أهم النتائج املتوصل إليها يف خامتة هذا البحث
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  األولالفصل 

  دولة القانون، من التعريف إىل اآلليات

  

عرض توالخمتلف النظريات حول نشأة الدولة،  جاءت بهالزخم الفكري الذي يف هذا الفصل سيتم بإجياز تناول 
لتستجيب إىل نوع من احلاجة لتأسيس القانون  يف فلسفة القانون األملانيةاليت ظهرت  "دولة القانون"نظرية  إىل

قواعد ال ذكر أركاا املتمثلة يف وجودوسيتم اها الفقه الفرنسي رغم احلذر الذي نظر به إليها؛ واليت تبن ،اإلداري
  .املساواة أمام القانون، ووجود جهات قضائية مستقلة لضمان خضوع الدولة لقواعد القانونوتدرجة املقانونية ال

ات األجنلوساكسونية اليت هلا نظرا اخلاصة مع النظري نايبالت يظهِر ولكن تعريف دولة القانون وفق هذه األركان
املؤسسات املالية الدولية هذا  اعاسترجمما يستوجب عرضها بإجياز، قبل التطرق إىل  ."دولة القانون"إىل فكرة 

  .لدى هذه املؤسسات من التسيري على الدول النامية اليت تلجأ لإلقتراض "مناسب"لفرض منط املفهوم حلساا 

الذي ، "احلكم الراشد"إىل مفهوم  يرمي إىل التحول" العوملة"الذي يعرف نوعا من  "ة القانوندول"إن مفهوم 
مجلة من يعرف  "دولة القانون"مفهوم أن كما  التنمية؛قق يسعى إىل حت فعاال وومسؤوال اشفاف بكونه يتميز أساسا

  ."ولة القانوند"بزوال " تتنبأ"؛ قبل عرض األفكار اليت ات جيب اإلشارة إليهااإلنتقاد

الوقوف على ؛ فيف اجلزائر "دولة القانون"إن تتبع النظام القانوين اجلزائري، شكال ومضمونا يسمح بتتبع أركان 
نظام اليف  أهم النقائص الذي يعرفها تدرج قواعد القانونمصدر القواعد القانونية وموضوعها يعطي فكرة عن 

، ويف أعلى هرمها الرقابة الدستورية، فسيتم تناول مظهر بالرقابة "انوندولة الق"ونظرا الرتباط  .للجزائر القانوين
، مث التعرض ملظاهر الرقابة اإلدارية، لفتح اال أمام "دولة القانون"مقارنة مبا تنادي به الرقابة الدستورية وتقييمه 

  .التطرق للرقابة القضائية وكل ما ميت إليها بصلة يف الفصل املوايل
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  يف اجلزائر املستقلة احلديثة" اإليتوبيا"دولة القانون، : ولاملبحث األ

  معامل نظرية دولة القانون :املطلب األول

  من نظرية الدولة إىل دولة القانون: الفرع األول

  مربرات اإلقتصار على النموذج الغريب: أوال

م إىل احتكار اتطبيق النظ كل منشأة سياسية ذات طابع مؤسسايت يلجأ جهازها اإلداري يف"" الدولة"ـقصد بي
الدولة كان دائما مصدر  مفهومبالتحفظ املعروف على أن إال يساق هذا التعريف  وال. 1"اإلكراه املادي املشروع

ميزت احلضارة اإلنسانية بشكل اليت نسانية اإلظاهرة ذه الفه ؛بني خمتلف اإلجتاهات الفقهية 2خالفات عميقة
أو معرفة وقت ظهورها تتطور باضطراد متفاعلة مع األوضاع السياسية  اهد أصلحتدي ليس من السهل واليت ؛مستمر

 .3يف اتمعات اإلنسانية واإلجتماعية واإلقتصادية السائدة

 شكالأل ويبقىلدولة رغم هيمنة النموذج الغريب على الفكر القانوين احلديث، اليس مثة إمجاع حول مفهوم و
معروفا منذ القدمي " الدولة"إذا كان لفظ ف. وحسب قيمة تارخييةالقدمية نسانية اإلواتمعات  احلضاراتلدولة يف ا

منها احلق اإلهلي باعتباره  كنسيةعند املفكرين اليونان؛ وارتبط يف القرون الوسطى باحلكم امللكي املطلق، ومبفاهيم 
الحقا؛ إال أن التصور  4الوضعيمصدرا للسلطة، مث مبفهوم القانون الطبيعي يف عصر األنوار؛ ومبفهوم القانون 

  .احلديث للدولة شكّل نوعا من القطيعة مع األشكال السابقة

إن ما يربر اإلهتمام باألصول الفكرية األوروبية لنظرية الدولة، هو هيمنة النموذج األورويب الليربايل إديولوجيا 
هنا وهناك نظرا خلصائص كل جمتمع وتأثري  وانتشاره يف خمتلف أرجاء العامل املعاصر، رغم بعض الفوارق اليت تبقى

طبع كل احلياة السياسية " تغريبا"فقد شهد العامل منذ أكثر من عقدين من الزمن . احمللية ثقافاتالو التقاليدو العادات
 ، وأصبح للنماذج الغربية يف كل ااالت بعد عاملي، وضاعفت اهليمنة اإلقتصادية للعامل5واإلجتماعية واإلقتصادية

وليست البلدان  .6الغريب من عمق هذا التأثري، خاصة يف غياب مناذج موازية ميكن أن حتدث نوعا من التوازن

                                                           
  .للدولة، فهو يربط الدولة بعنصر اإلكراه املشروع Max Weberالذي يضعه  هذا هو التعريف 1

"L'État", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne] 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/État.htm>, dernière m.à.j: 10-12-2005, consulté le 15-12-2005.  

2 Bernard CHANTEBOUT: Droit constitutionnel et science politique, 2ème Edition, Dalloz, Paris, 1972, p 1  
 .21ص ، 1990نظرية الدولة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : 1القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، ج: بوالشعري سعيد 3
 .16-15ص .صاملرجع نفسه،  4
 .من هذا البحث 23أنظر ص . ، ستجري اإلشارة إليه الحقا"إمجاع واشنطن"ظهر ما يسمى  بالنسبة للمجال اإلقتصادي، 5
تفكيك اإلحتاد السوفيايت،  09/12/1991، فقد قرر إعالن مشترك لفدراليات روسيا، أوكرانيا وبلروسيا يف بتفكك اإلحتاد السوفيايت ةالشيوعياندثرت  6

قالته من الرئاسة، وتفكك اإلحتاد رمسيا يف اليوم املوايل، وأعلنت اية احلرب الباردة، تلتها حتوالت است 25/12/1991ليعلن ميخائيل غوربتشاف يف 
 .L’URSS", un article de l’encyclopédie ENCARTA[CDROM], Microsoft, 2006".  عميقة يف أوروبا وكل العامل
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السائرة يف طريق النمو، مبعزل عن هذه احلركية، فبعد نضاالت التحرر، واجهت هذه الدول حتديات التنمية، 
. 1ذج الغريب، يف ظل النظام العاملي اجلديدوأصبحت مضطرة للتأثر بالنمو. ومشكالا املعقدة داخليا وخارجيا

وبالنسبة للجزائر، دولة فتية بعد استقالهلا الوطين، مل يكن األمر خمتلفا، إذ ظلت لعدة عقود تطبق نوعا من 
بع يف الدول األوروبية بعد اية احلرب ، وحتولت إىل النظام الليربايل املتيف اال اإلقتصادي اإلشتراكية املعتدلة

هذا التحول شهدته خمتلف دول العامل الثالث، وأوروبا الشرقية، بدرجات متفاوتة، وقد كان مفروضا عليها . لباردةا
تلف متاما عن واقع الدول األوروبية خي، واصطدم بواقع 2يف أغلب احلاالت، حتت ضغط املؤسسات املالية الدولية
  .3ت املتعددة على مجيع املستوياتالغربية مصدر هذا النموذج، مما أدى إىل ظهور اإلختالال

وميكن . الفكر الليربايل الغريب، تتباين النظريات يف حتديد أصل الدولة ومصريهايف ولكن حىت مع حصر اإلهتمام 
القول أن األفكار اجلدية يف حتليل مفهوم الدولة ترجع إىل عصر األنوار، وهو العصر الذي أحدث قطيعة مع القرون 

 مفكروه أن الدولة هي ظاهرة إنسانية من إنتاج البشر أنفسهم، فحرروا ظاهرة الدولة من اعتربقد و ؛الوسطى
ويف هذا الصدد ظهرت أعمال بودان  ؛4الذي كان مييز األعمال الفكرية الوسيطية والكنسياإلطار الديين 

ة العقد اإلجتماعي، وميكيافيلي وغريه، مث تطور الفكر الليربايل حول الدولة الحقا بشكل حاسم بواسطة نظري
  .بفضل كتابات هوبز، لوك وروسو

  الدولة عند هيغل: ثانيا

Hegelيعترب هيغل 
بعد الرصيد الفكري الذي  6من أبرز من فكروا يف ظاهرة الدولة يف الفكر الغريب احلديث 5

إذ ، 7أصوهلا إليهوتعود النظرية العلمية للدولة يف . تركه عصر األنوار، وامتدادا لفلسفة كانط على وجه اخلصوص
والدولة عنده، وإن  .يف قلب فكره الفلسفيتوجد  "نظرية الدولة"ـ فتنسب إليه بصفة خاصة النظرية الليربالية، 

كانت وليدة أفكار ومعارف حملية، إال أنه يعطيها بعدا كونيا لتصبح تصورا عامليا يشمل كل اتمعات اإلنسانية 
 نظرية الدولة احلديثة، على املستويني الفلسفي والقانوين، إىل أفكار وكتابات لذلك يرجع دائما يف. قدميا وحديثا

  .هيغل

                                                           
 .215، ص 2002، جوان 17إلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، العدد جملة العلوم ا: يف" حنو نظام عاملي جديد: "كيبش عبد الكرمي 1
 .من هذا البحث 24- 23جدولة الديون وغريها من املخططات، ويف ظل التعريفات اجلديدة لدولة القانون، أنظر ص ص إعادة يف إطار  2
 .29، ص املرجع السابق نظرية الدولة،: 1القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، ج: بوالشعري سعيد 3
  .318ت، ص .املوسوعة الفلسفية املختصرة، دار القلم، بريوت، د: فؤاد كامل وآخرون. وأمهها كتابات توما األكويين 4
) 1916-1912(، علم املنطق )1807(ين ذو نزعة مثالية، من أهم مؤلفاته، فنومينولوجيا الروح افيلسوف أمل Friedrich Hegelفردريك هيغل  5
  ).1821(مبادئ فلسفة القانون و

"Friedrich Hegel", un article de l’encyclopédie ENCARTA[CDROM], op.cit.  
 .73، ص 1996، بريوت، 1التاريخ والدولة ما بني ابن خلدون وهيغل، دار الساقي، ط: حسني هنداوي 6
 .71، ص 2004والواقع، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دولة القانون يف العامل العريب اإلسالمي، بني األسطورة : خروع أمحد 7
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ارتبطت الدولة يف فكر هيغل عضويا بفلسفة التاريخ، إذ أن للتاريخ عند هيغل اجتاه هو املكان الذي جيسد لقد 
قالين، مما يعين أن الصريورة التارخيية فيه العقل تدرجييا، ومبا أن العقل حيكم العامل، فالتاريخ الكوين هو تاريخ ع

حتمل مبدأ جدليا يقتضي أن العقل عندما حيقّق نفسه يف كل حلظة من حلظات التاريخ، يتجاوز هذه اللحظات كلها 
العقل إىل نفسه، إىل احلرية الكلية " وصول"؛ ويؤدي 1ليصل إىل مرحلة أمشل يكتسب فيها معرفة أكرب بنفسه

وتعترب الدولة جتسيدا هلذه احلرية الكلية، طاملا أن احلرية ال تتجسد يف دائرة . منتصرا على املادةاخلارجية والداخلية، 
  .2املصاحل الفردية األنانية، وإمنا يف إطار أوسع وأمشل هو إطار املصاحل اجلماعية

دة احلرة، إىل أن وقد أدت املثابرة على التحضر بعد فترة طويلة جدا، يف نظر هيغل، إىل استكمال تلك اإلرا
صارت واعية بذاا؛ إال أن الوعي الذي بلغ مستوى الفكر هو فقط من يكشف عن حقيقته وكونيته بذاا ولذاا، 

وجوهرية، كاحلقوق والقانون، ويف خلق  universelألن احلرية تتمثل فقط يف إدراك وإرادة موضوعات كونية 
 هيغل أن ظهور الدولة كان حتمية منطقية، ذلك أن الدولة هي فكرة أو ويعترب. 3الواقع املالئم هلا الذي هو الدولة

، وتقترن فيها املصلحة الفردية باملصلحة "تعرف"روح موضوعية تتجلى واعية بذاا وتتصرف بكل حرية ألا 
متلك قوة  كما يرى أيضا أن الدولة إرادة اجتماعية جوهرية. 4العامة وتتجلى كواقع يشمل الكيان اإلجتماعي كله

عميقة، جتعلها قادرة على ترك الذات حتقق أقصى مدى خصوصيتها مث تعود ا إىل أصلها اإلجتماعي فتلتحم 
. وهي أخريا الفكرة اجلوهرية الوحيدة اليت يقبل الفرد التضحية من أجلها ألا هي احلرية بعينها. بالوحدة اجلوهرية

  .5الدولة داخلوال يستقيم معىن للحياة إال  ؛تإذ أنه خارج الدولة تعم الفوضى وتنتفي الذا

  الدولة عند ماركس: الثثا

Marxفكر ماركس يظهر 
مناقضا بشكل عميق للمنطق اهليغلي، ويقوم بقراءة مغايرة متاما لصريورة اتمع  6

  .اإلنساين عموما، وملفهوم الدولة على وجه اخلصوص

ازية، ذلك أن الطبقة البوررجوازية تعتمد على الدولة إلطالة ترى املاركسية يف الدولة تكريسا لتسلّط البورجو
فالدولة يف هذا التصور هي نتاج الصراع الطبقي، نشأت . 7أمد التسلط الذي يعبر عن نفسه بالدولة ومن خالهلا

                                                           
دولة القانون، مقدمة يف نقد القانون الدستوري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، واملؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ميشيل مياي 1

  .177 ت، ص.لبنان، د
 .180املرجع نفسه، ص  2
 .78املرجع السابق، ص ،  خ والدولة ما بني ابن خلدون وهيغلالتاري :حسني هنداوي 3
  .72-71ص .ص دولة القانون يف العامل العريب اإلسالمي، بني األسطورة والواقع، املرجع السابق،: خروع أمحد 4
 .72املرجع نفسه، ص  5
 ).1864(املال فيلسوف واقتصادي أملاين، من أهم مؤلفاته رأس  )Karl Marx )1818-1883كارل ماركس  6

"Karl Marx", un article de l’encyclopédie ENCARTA [CDROM], op.cit. 
 .139املرجع السابق، ص  مياي،ميشيل  7
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  .1بفعله وتستمر بوجوده، وتزول وتضمحل إذا زال هذا الصراع

سبب ظهور الطبقات يف اتمع، واليت نتجت بفعل اإلقتصاد القائم وقد تولّد الصراع الطبقي يف نظر املاركسية ب
" للبنية األساسية"متثل انعكاسا  superstructure "بنية علوية"على امللكية الفردية؛ وعليه فالدولة هي 

infrastructure تمع إىل طبقات متصارعة؛ وهذا يستدعي املتمثلة يف اجلانب اإلقتصادي، الذي فرض انقسام ا
وهكذا يظهر أن الدولة يف أساسها تنظيم . 2ظهور نوع من التنظيم هو الدولة لفرض نظام معني ومنع الفوضى

وليست لإلنسان للطبقة السياسية احلاكمة بغية إخضاع الطبقات األخرى، فالدولة هي نتيجة استغالل اإلنسان 
 اتمعع الطبقات، من اتمع البدائي إىل ويؤكد ماركس بالرجوع إىل تاريخ كل جمتمع، استمرارية صرا. 3سببه

إىل اتمعات اإلقطاعية وصوال إىل اتمع البورجوازي احلايل، ليخلص أن الطبقة املسيطرة يف هذا العصر العبودي 
  .هي البورجوازية، بينما جتد الربوليتاريا نفسها طبقة مستغلة

اتمع، وإمنا هي من إنتاجه يف مرحلة معينة من  وختلص املاركسية إىل أن الدولة ليست مفروضة من خارج
ى تطوره للحفاظ على النظام القائم واملتمثل يف سيطرة طبقة على أخرى؛ فبواسطة الدولة سيطر مالّك العبيد عل

يف القرون الوسطى، وبواسطتها أيضا تقوم  "األقنان"هم يف الدول القدمية، وبواسطتها سيطر اإلقطاعيون على عبيد
وال ميثّل القانون سوى تعبريا عن إديولوجية ومصاحل الطبقة املسيطرة . 4"الربوليتارية"ورجوازية بالسيطرة على الب

وعن إرادا، وبالتايل فالقانون والدولة يذوبان يف قالب واحد ويضمنان الدور املرجو منهما، وهو فرض السيطرة 
  .كما تقدم

ار صراع الطبقات، فهي تنظيم مؤقت ريثما يبلغ اتمع ذروة تطوره، والدولة عند ماركس ال تستمر إال باستمر
فإذا زال هذا الصراع ببلوغ هذه املرحلة، زالت الدولة ألا تفقد علة وجودها؛ . وصوال إىل اتمع الشيوعي

  .5"سلحة البدائيةاألإىل املكان املناسب هلا يف متحف العصور القدمية جبانب "، كما يقول إجنلز، "ومتضي آلة الدولة"

  النظريات الدميقراطية: رابعا

  الدولة ظاهرة إرادية قامت نتيجة اتفاق حر واختياري بني  أنعلى أساس نظرية العقد االجتماعي  تنبين
  تج عن ذلك من مع ما ن ،نتقال من حالة الطبيعة إىل حالة اتمع املدين والسياسةفضلوا اإل األفرادجمموعة من 

  جذور هذه النظرية يف  تظهرو. و بعض حقوقهم الطبيعيةأاسية وتنازل املواطنني عن كل قيام سلطة سي
   :مفكرين اختلفوا يف تقييم العقد االجتماعي وهم ةوهناك ثالث. الفكر الكنسي الوسيطي ويف الفكر اإلسالمي

                                                           
 .27، ص املرجع السابق نظرية الدولة،: 1القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، ج: بوالشعري سعيد 1
  .املرجع نفسه، نفس الصفحة 2
3 Bernard CHANTEBOUT, op.cit, p 15. 
  .28املرجع السابق، ص بوالشعري سعيد،  4
  .املرجع نفسه، نفس الصفحة 5
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  .توماس هوبز، جون لوك وجان جاك روسو

Hobbesيرى هوبز  - أ
ال بالقدر الذي تتحقق معه مصاحله إحمب لنفسه ال يعمل  اإلنسان بطبعه أناينأن  1

نتقال من حالة ن اإلنسان أدرك وجوب اإلأال إ .لسائدة يف العالقات بني األفرادوكانت القوة هي ا ؛الشخصية
واحد فرد ن يعيشوا معا حتت رئاسة أ، فتولدت ضرورة التعاقد لدى اجلميع على ىل حالة االجتماع املدينإالفوضى 

هذا العقد ال يلزم إال و ؛كلون له أمر السهر على مصاحلهم وأرواحهموازلون له عن كافة حقوقهم الطبيعية وييتن
  .2للدولة absolutiste" مطلق"، يف تصور رفا يف العقدطتزم بشيء ألنه ليس أطرافه وبالتايل فامللك ال يل

طبيعي  ت حياة سعادة يف ظل قانونبل كان ن حياة الفطرة مل تكن فوضى واضطرابإ Locke 3يقول لوك - ب
لذلك شعر الفرد  ،خطارأمشوبة مبشاكل و مع ذلك كانت لكنها ؛مستوحى من العقل البشري واإلهلام االهلي

كان العقد االجتماعي بني الشعب من  وهكذا ؛اتمع حلماية حقوقه معرورة الدخول مع اآلخرين يف عقد يبض
إلقامة منها القدر الالزم  عن ازل فيه األفراد عن كل حقوقهم بل فقطومل يتن ؛خرآجانب واحلاكم من جانب 

نه يعمل يف أبواجب الطاعة جتاه احلاكم طاملا  االشعب ملزم أصبحوبالتايل أصبحت سلطة احلاكم مقيدة و .السلطة
كان العقد  احلدود اليت رمسهاتلك  فاذا جاوز ؛أيضا أن خيضع للقانوناحلاكم  وعلى .احلدود اليت رمسها العقد

  .4شروعامإذّاك " التمرد"صبح وي، عزلهوب حق مقاومته للشع

وكان اإلنتقال إىل  ؛اخلري واحلبومليئة بالسعادة كانت حالة اإلنسان البدائية أن  Rousseau 5 روسوعترب ي - ج
على  ةاحملافظ يف سبيل اإلنسان وجودوجتنب بعض العقبات اليت اعترضت حالة اإلجتماع املدين يهدف إىل اإلرتقاء 

إلرادة العامة، فاإلرادة العامة أي لاحلل عند روسو هو يف تنازل كل فرد عن حقوقه للمجتمع كله وكان . حياته
حكم الدميقراطي لوانطالقا من ذلك يطرح روسو مفهومه ل .هي صاحبة السيادة وهي عبارة عن جمموعة األفراد

ولذلك رفض روسو وجود سلطات تشريعية وتنفيذية . ة العامةاملباشر القائم على سيادة الشعب املمثل باإلراد
لتايل وبا. رادة الشعبإكومة هي جمرد جهاز تنفيذي ينفذ مستقلة عن سلطة الشعب، فالشعب هو الذي يشرع واحل

 مث كأعضاء يف اجلماعة كأفراد طبيعيني :ن لديهم صفتنيأساس ألكن على فراد فقط وأحتدث عملية التعاقد بني 

                                                           
1 Thomas Hobbes  )1588  - 1679(  ،التنني "مفكر إجنليزي ذو نزعة مادية، من أهم مؤلفاتهLe Léviathan ) "1651( وفيه يعرض تصورا ،

  .ئ أو حتذف كل القواننيماديا ومطلقا للدولة، باعتبارها السلطة اليت تنش
"Thomas Hobbes" un article du Dictionnaire, LAROUSSE [CDROM], op.cit.  

  . ، ص املرجع السابق نظرية الدولة،: 1القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، ج: بوالشعري سعيد 2
3 john Locke  )1632 - 1704( رسائل يف التسامح " من أهم مؤلفاته .مفكر وفيلسوف إجنليزي ذو نزعة جتريبيةLettres sur la tolérance" 

)1689(. 

 " John Locke " un article du Dictionnaire, LAROUSSE [CDROM], op.cit.  
  . املرجع السابق، ص بوالشعري سعيد،  4
5 Jean Jack Rousseau  )1712 - 1778 (البشر وتفهمهم لبعضهم البعض، مما أدى به إىل ، عكف على التفكري يف سعادة فيلسوف ومفكر فرنسي

  )Du contrat social  ")1762العقد اإلجتماعي "وضع نظرية شاملة حول األسس األخالقية للحياة العامة واخلاصة يف كتابه 
"Jean Jack Rousseau" un article du Dictionnaire, LAROUSSE [CDROM], op.cit.  
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ة كبديل عما تنازلوا جديد ايكتسبون حقوق مما جيعلهمظ ، األفراد عن كل حقوقهم دون حتفّتنازل  قدو .يةالسياس
  .1وعلى األقلية حسبه أن تنصاع إلرادة األغلبية ؛عنه من حقوق

مل جيتمع األفراد بالصورة املذكورة يف هذه ذ إ ،طابعها اإلفتراضي نقدمن النظريات أهم ما تواجهه هذه إن 
وجود قانون حيمي يقتضي بالضرورة " العقد"كما أن القول بوجود  .علها جمرد نظريات افتراضيةجيظريات مما الن

ال كما  .وهذا يعين وجود جمتمع منظم قبل وجود العقد له، اويكون سابق، "املتعاقدون"ويستند إليه  "العقد"هذا 
استحالة اتفاق مجيع  فضال عن .ر هلا هذه الطروحاتتنظِّبالصفة اليت  عن حقوقهم الطبيعية واتنازلأن يميكن لألفراد 

  .2واستمراره تهاستحالة دميوم، وذا الشكل األطراف حول عقد

  اإلطار النظري لدولة القانون: الفرع الثاين

  عالقة الدولة بالقانون: أوال

إذا مت التسليم بالدولة  ولكن، .م بأصل الدولة ومصدر السلطة فيهاتها ت اإلشارة إلياليت سبقالنظريات إن 
انون هو قذلك أن ال :عالقة الدولة بالقانون باعتبارها حقيقة واقعية موجودة فعال، فإنه تظهر مسألة أساسية ختص

سة عما إذا كانت الدولة يف جمتمع معني، هي ناشئة عنه أم مؤس األساس الذي ينبين عليه قيامها بصرف النظر
اليت تضطلع ا هذه الدولة يف تسيري شؤون هذا اتمع يكون أساسها القانون، فضال على أن الوظائف  .خارجه

م فيه هياكل الدولة، وهو أساس نشاطها، وهو أيضا اهلدف الذي فالقانون هو اإلطار الذي تتنظّ. ومدى التزامها به
  .تسعى لفرضه وحتقيقه

دولة، بغض النظر عن أصلها وأساس السلطة فيها، مقاربة واقعية لظاهرة ال ميكن اعتبارهاإن نظرية دولة القانون 
فاإلطار النظري  .3خاصة أن الدولة هي مفهوم قانوين بالدرجة األوىل ،الةبل باعتبارها حقيقة قانونية، موجودة وفع

ية ، بالنظر إليها يف حلظة زمنsynchroniqueالتطرق إىل مفهوم الدولة وفق دراسة آنية حلظية  يتمثل يفهلذه النظرية 
معينة باعتبارها ظاهرة موجودة فعال، ومن منطلق قانوين؛ بينما النظريات اليت حاولت إبراز أصل الدولة هي 

، وال تساق إال يف إطار التطور التارخيي والنظري ملفهوم diachronique وغري آنية بالدرجة األوىلفلسفية نظريات 
  .4الدولة

قة اول شرح التزام الدولة بالقانون، ويستجيب ملتطلبات نظرية متعلّحي انظري اتصورم قدت، "دولة القانون" فـ
، ذلك بشكل كبري بعد" دولة القانون"مفهوم تطور  وقد .، على األقل يف بداياا5مبحاولة وضع أساس للقانون العام

                                                           
  . ، ص املرجع السابق نظرية الدولة،: 1دستوري والنظم السياسية املقارنة، جالقانون ال: بوالشعري سعيد 1
  . ص  ،املرجع نفسه 2
3 Jacques CHEVALLIER, L’État de droit, Montchrestien, 4ème édition, Paris, 2003, p 11. 
  .315ت، ص .املوسوعة الفلسفية املختصرة، دار القلم، بريوت، د: فؤاد كامل وآخرون 4
5 Jaques CHEVALLIER, ibid, p 33.  
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يف حتليله؛  –خرى الفرنسية من جهة واألجنلوساكسونية من جهة أو األملانية –وتباينت خمتلف املدارس القانونية 
كل اخلطابات السياسية؛ كما عرف هذا  وتلجأ إىل استعماله، une nouvelle utopieجديدة " أيتوبيا"ليصبح حاليا 

عالقة الدولة بالقانون، وملاذا تلتزم الدولة هي فما  .1املصطلح الحقا نوعا من العوملة بفعل املؤسسات املالية الدولية
  بالقانون؟

. 2ت لتفسر خضوع الدولة للقانون، وهي كلّها مقاربات واقعية وديناميكية لظاهرة الدولةنظريا تظهر ثالث
  .هذه النظريات هي على التوايل دولة السلطة، ودولة التضامن اإلجتماعي ودولة القانون

  الدولة السلطة :ثانيا

، ترجع يف VEDEL، وفاديل Morice HAURIOUموريس هوريو  3إن نظرية الدولة السلطة اليت يتزعمها
أصوهلا إىل أفكار نيكوال ميكيافيلي، توماس هوبس وجون بودان؛ ويف هذا التصور، تتميز الدولة أساسا بسيادا 

وظيفتها األساسية هي اإلبقاء على النظام يف اتمع الذي  Léviathan" تنني"فالدولة هي . الداخلية واخلارجية
  .4تشرف على إدارته

الدولة بتمثيل املصلحة العامة، وهي متلك بالتايل مجلة من اإلمتيازات تنبع من مفهوم  يف هذه النظرية، تقوم
إلغائه، وسلطة إصدار التصرف اإلداري املنفرد، الذي يفرض على األفراد أو /القانون و صنعالسيادة، وخاصة سلطة 

ايل شخصا من أشخاص القانون، وهكذا متلك الدولة شخصية معنوية، وتكون بالت. دون اشتراط موافقتهم املبدئية
  .5فالدولة هي اليت تنشئ القانون، وهي اليت تفرضه على اتمع. األفرادشأا شأن كل 

تتمثل املرحلة األوىل يف تقبل  :وتنشأ الدولة، وفق هذه النظرية، باعتبارها جهازا اجتماعيا مترابطا، على مرحلتني
؛ بينما تتمثل املرحلة الثانية يف دعوة هؤالء 6عتمد على فكرة جمموعة مثقفةياألفراد املسيرين ملشروع إقامة الدولة 

  .7األفراد إىل املسامهة يف حتقيق هذا املشروع، إلنشاء الدولة

الدولة اجلزائرية بعد اإلستقالل، فمشروعها هو الوثائق التارخية كبيان أول : ويسوق هوريو مثاال عن نظريته
أما  ة؛وفوجها املنشئ يضم الزعماء التارخييني أو قادة احلكومة املؤقت يثاق طرابلس؛ ووثيقة الصومام، ومنوفمرب

إن مؤسسي الدولة اجلزائرية هم الزعماء : "هوريو يف هذا الشأن يقولو. األفراد املنضمون فهم عموم الشعب

                                                           
1 John K.M. OHNESORGE:"État de droit (rule of law) et développement économique, L’étrange discours des 

institutions financières internationales" in: Critique internationale, Paris, N°18, Janvier 2003, p 47 
2 "L'État", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre [En ligne], op.cit. 
 .26، سطيف، ص L.E.B.E.D، 2006، 1الوجيز يف القانون اإلداري، التنظيم اإلداري والنشاط اإلداري، ط: لباد ناصر 3
4 Marcel PRÉLOT : Histoires des Idées Politiques, Dalloz, 4ème édition, Paris, 1970, p.154  
5 Jacques CHEVALLIER, op cit, p 39.  
  .40املرجع السابق، ص  نظرية الدولة،: 1القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، ج :بوالشعري سعيد 6
 .14، ص 2000حماضرات يف القانون الدستوري، جامعة منتوري، قسنطينة، : حمجوب عز الدين 7
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  .1"جمموع الشعب املسلم التارخييون أو بصفة عامة قادة احلكومة املؤقتة، أما املوافقات فجاءت بدون منازعة من

عن احلكام إال " يصدر"وطاملا أن احلائز الوحيد على السلطة يف هذه النظرية هي الدولة، فال يكون اإلمتثال ملا 
وبالتايل فالقانون ال يكون يف وضعية . 2استنادا إىل أن هؤالء ميثلون الدولة، وميارسون السلطة بامسها وحلساا

من ف؛ 3إمنا ينشأ باسم الدولة، رغم أنه قد يستند إىل فكرة أمسى من الدولة كاألمة مثالخارجية بالنسبة للدولة، و
ومن . هذا من جهة. كون مصدرا لتقييد سلطة الدولةت، قد "سلطة إكراه مناسبة"األمة تتولد ضرورة وضع وإنشاء 

عندما تتأسس : لفعل التأسيسيبفضل ا autolimitationجهة أخرى يكون على الدولة اإللتزام بالقانون بشكل ذايت 
هي  "مؤسسة"كل ف .حتقيقا هلدف حمددالدولة يدخل جهازها التنفيذي ضمن حيز تنظيمي مهيكل، وتتقيد بنفسها 

 بريدوجورج ، كما يصفها "فكرة القانون"الدولة مؤسسة معينة، وهي يف حالة " فكرة"تنظيم خاضع لـ 
BURDEAU

4.  

  الدولة املرفق: الثثا

أي  الدولة اإلدارة، كأساس ومعيار Léon DUGUIT ليون دوجيملرفق العام اليت يتزعمها ظهرت فكرة ا
  .7يف انتشارها وتطورها 6يف منتصف القرن التاسع عشر، مث ساهم اإلجتهاد القضائي 5للقانون اإلداري

 "قوقعة"ا هي سوى الدولة مإن  .فالدولة ال تتميز بسيادا، وال باستنادها إىل نظام قانوين دوجيبالنسبة لـ 
جموفة ال متلك شخصية، وال ميكنها أن تتمتع باحلقوق الشخصية، بل وال ميكنها أن تكون قادرة على فرض أي 

خيتفي خلفه احلكام، وال شيء يضمن أن يستمر هؤالء  "غطاء"فالدولة ليست يف نظره سوى . شيء على أي أحد
  .8احلكام يف حتديد سلطام والتزامهم بالقانون

فالدولة يف نظره هي تعبري عن نوع من  ."املرفق العام"دوجي إمنا هو فكرة  ا ما يربر وجود الدولة يف نظرأم
، ألن األفراد املتجمعني يف جمتمعات إنسانية، أصبحوا أكثر ارتباطا بعضهم ببعض، ورافق هذا 9التضامن اإلجتماعي

وال يستمر  .كام من أجل فرض احترام هذه القواعدظهر بعدها القادة واحل؛ واإلرتباط خلق جمموعة من القواعد
احلكام يف سدة احلكم إال مبدى التزامهم بالوفاء للمجتمع وبتنظيم التضامن اإلجتماعي عن طريق املرفق العام؛ 

                                                           
  .41املرجع السابق، ص نظرية الدولة، : 1نظم السياسية املقارنة، جالقانون الدستوري وال :بوالشعري سعيد 1
2 Jacques CHEVALLIER, op cit, p 39.  
 ibid, p 57 . تستند الثورة الفرنسية إىل فكرة األمة، وتعتربها صاحبة السيادة، والدولة ما هي سوى امتداد لألمة 3
4 ibid, pp 40-41 
  .174، ص داري، التنظيم اإلداري والنشاط اإلداري، املرجع السابقالوجيز يف القانون اإل: لباد ناصر 5
، وقرار 08/02/1873، وصدر قرار بالنكو عن حمكمة التنازع الفرنسية يف 06/12/1855حيث صدر قرار روتشيلد عن جملس الدولة الفرنسي يف  6

 .77ص ، 2001القانون اإلداري اجلزائري، مطبعة قريف، باتنة، مبادئ  :قصري مزياين فريدة. 06/02/1903ترييي عن جملس الدولة الفرنسي يف 
 .78املرجع نفسه، ص  7
8 "L'État", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre [En ligne], op.cit. 
9 Jacques CHEVALLIER, ibid, p 34.  
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  .1"كل نشاط يباشر بغرض إشباع مصلحة عامة"ميثل باعتبار هذا األخري 

جتمع، وهي ال تظهر نتيجة لسيادة معينة أو لنظام قانوين للم يف هذه النظرية، ليست الدولة إذن سوى جتلّ
  :الدولة يف هذه النظرية هي نتيجة ألربعة عوامل أساسيةإن . موجود مسبقا

عامل انقسام اجلماعة إىل قسمني، إذ ينشأ هذا اإلنقسام بفعل القوة املادية، كما قد يستند إىل عوامل أخرى  - 
يكون يف اجلماعة قسم األقوياء الذين يفرضون إرادم على القسم اآلخر وهكذا . كاألخالق والدين واإلقتصاد

  .2تمع، طبقة احلكام وطبقة احملكومنيطبقتان يف اوبالتايل تظهر . وهو قسم الضعفاء
عامل اإلختالف السياسي، فالدولة تظهر بسلطتها كلما كانت هناك خالفات سياسية تنشأ بفعل عامل  - 

  .حد أقسام اتمع على السلطةاإلنقسام، واستحواذ أ
أن تفرض به إرادا بالقوة، فهي من نها عامل اإلكراه، وهو من أهم العوامل، فقوة الدولة تكمن يف ما ميكّ - 

وال ميكن تصور . حتوز اإلكراه الفعلي بشكل مشروع ومانع، أي أا الوحيدة اليت متلك هذه الصفة، هي وهي فقط
  .عرقل فرض إراداتانت مثة قوة أخرى جبانبها موازية هلا ها إذا كئقيام دولة أو بقا

شدة األقوياء وضعف الضعفاء،  عامل التضامن اإلجتماعي، الذي جيب أن يسمو فوق الطبقتني، أي فوق - 
  .3وهو ما جيمع الطبقتني يف ظل دولة واحدة ؛فوق الفوارق اإلجتماعية املتعددةو

ة به، إذ أن القانون هو مصدر ديالدولة تلتزم بالقانون ألا مق النظرية، فإنأما عن عالقة الدولة بالقانون يف هذه 
بنظام موضوعي " قلحت"مبعىن أن الدولة باعتبارها اجلهاز املعرب عن إرادة احلكام، جيب أن . تقييد موضوعي للدولة

  .4املوجود مسبقا" يالدستور اإلجتماع"أمسى منها، ال ميكن أن تكون هي من وضعته؛ وهو يف هذه احلالة 

، سابقة لوجود الدولة وهكذا يكون القانون آلية خارجية لتقييد سلطة الدولة، مصدرها جمموعة من املبادئ
وال تكون الدولة يف أحسن األحوال، سوى من يقوم فقط بالتعبري عن هذه املبادئ لتعكسها يف . وأمسى منها نفسها

أن القاعدة القانونية توجد مستقلة عن تدخل الدولة، والفعل املولد هلا ذلك  .الواقع، وليست هي من يقوم بإنشائها
  .الدولة هو من دون شك خارج نطاق

فحىت وإن . وقد ظلت فكرة القانون الطبيعي لكانط لفترة طويلة حجة كل من حياول إخراج القانون عن الدولة
ءات الشكلية واملوضوعية اليت تصدرها الدولة، كانت الدولة تقوم بصياغة هذه القواعد، فيوجد خلف جمموعة اإلمال

وال تكون هذه األخرية سوى جتسيدا هلذه . سابقة وأكثر عمقا تستند إليها صياغة هذه القواعد" حقيقة قانونية"
  .5احلقيقة القانونية القبلية

                                                           
  .178، ص داري، املرجع السابقالوجيز يف القانون اإلداري، التنظيم اإلداري والنشاط اإل: لباد ناصر 1
 .30، ص املرجع السابق نظرية الدولة،: 1القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، ج: بوالشعري سعيد 2
 .املرجع نفسه، نفس الصفحة 3
4 Jacques CHEVALLIER, op.cit, p 34.  
5 ibid, p 37.  
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  تعريف دولة القانون: الفرع الثالث

  الفرنسة-يف املدرسة األملانية: أوال

  Rechtsstaat يف الفقه األملايندولة القانون  - أ

ولقد تأسست هذه . ، وباألخص إىل فلسفة هيغلإىل الفقه األملاين ،Rechtsstaatنظرية دولة القانون  يعود أصل
ناول املفكرون حيث ت .1العام ستجيب إىل ضرورة وضع أساس للقانونالنظرية يف الفقه األملاين مث الفرنسي الحقا لت

وحتولت ظاهرة الدولة،  ".دولة القانون"قواعد النظرية لـ فوه إلرساء الووظّ ريفه للدولةاألملان شروح هيغل وتع
فكريا، من عالقة قهر وتسلط إىل نظام موضوعي يوفر للتجمعات البشرية األمن واإلستقرار يف إقليم معني، ويوفر 

دولة "إن عبارة . 2موم الشعبكذلك سلطة وإرادة عليا تتوىل مهام اإلدارة والتدبري، وحتظى بدعم ومساندة ع
نظام مؤسسايت تكون فيه السلطة العامة خاضعة لقوة فهي تشري إىل : تتضمن يف مدلوهلا املباشر عدة معان "القانون
؛ كما أا توحي إىل تكريس احلقوق واحلريات، وتسعى حلمايتها ضد تعسف الدولة؛ وهي أخريا تسند القانون

  .3ا إىل القانون، على اعتبار أن القانون والدولة ميثالن شيئا واحداالدولة يف نشأا واستمراريته

فالدولة والقانون مها . 4عنه" يعرب"إن الدولة بالنسبة للمدرسة األملانية ليست هي من يصنع القانون، وإمنا هي من 
، أي تدرج القواعد l'ordre juridique" القانوين النظام"الدولة تنشأ انطالقا مما يسمى ف؛ 5وجهان لعملة واحدة

ن بناء تسلسليا وهرميا متدرجا من حيث قوا اإللزامية، وتكون كل كويعين أن القواعد امللزمة للدولة تو القانونية؛
. ، وهو ما جيعل بالتبعية سلطة الدولة حمدودة6قاعدة من مستوى أدىن متوافقة مع القاعدة أو القواعد األمسى منها

، l'arbitraireبشكل واضح من سلطتها التعسفية أو اإلرجتالية  سوى جتل للقانون الذي حيدوهكذا ال تكون الدولة 
  .للدولة rationnel "العقالين"ويكون أيضا وسيلة لنوع من التنظيم 

ووفق هذا الطرح، ال تستند الدولة إىل فكرة السيادة مثلما هو الشأن يف نظرية الدولة السلطة، ولكن تنبين 
حيث يتحول بالضرورة كل نظام  :را إىل استنادها إىل نظام قانوين معني، وإىل مدى خضوعها للقانونالدولة اعتبا

   8هذا النظام القانوين" فعالية" فهو فقطلدولة من سلطة ل يظهر أما ما ؛7قانوين، ممركز نسبيا، إىل دولة
 son efficacité.  

                                                           
1 Jacques CHEVALLIER, op.cit, pp 32-33 
 .72دولة القانون يف العامل العريب اإلسالمي، بني األسطورة والواقع، املرجع السابق، ص  :خروع أمحد 2
3 Jacques CHEVALLIER, ibid, p 46  
  ibid, p 20. هناك تباين لآلراء يف هذه املسألة بني كانط وهيجل، وستأيت اإلشارة إليه 4
  .88املرجع السابق، ص ، يدولة القانون، مقدمة يف نقد القانون الدستور :ميشيل مياي 5
6 "L'État de droit", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne] 

<http://fr.wikipedia.org/wiki/État_de_droit.htm>, dernière m.à.j: 10-12-2005, consulté le 15-12-2005.  
7 Jacques CHEVALLIER, op.cit, p 47.  
8 ibid  
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 Hansالنمساوي هانز كلسن  عشرين من طرف القانوينال هذا املفهوم، يف بداية القرن صياغةولقد متت إعادة 

Kelsen
هي  "دولة القانون"فـ  من الفقه األملاين، وعاجله يف إطار نظرية قانونية،دولة القانون نقل مفهوم  الذي ،1

ولة تعترب الديف هذا النمط، و. ومقيدة بشكل جيعل سلطتها حمدودة تكون فيها القواعد القانونية متدرجة الدولة اليت
، يظهر يف أعاله دستور يتضمن تعريفا للحقوق واحلريات وحيقّق للقواعد معني تدرججتسيدا ملشروع سياسي هو 

مناسبة تضمن تطابق القواعد املتدرجة بعضها مع بعض، وفق  "طعن"املساواة أمام القانون؛ ويؤسس لوسائل 
؛ 2تها إىل غاية التحقّق من مطابقة الدستوريةالتسلسل املطلوب، وذلك بواسطة جهات قضائية مستقلة، متتد رقاب
  .ذلك أن ضمان مبدأ تدرج القواعد القانونية، يضمن استمرارية الدولة

  :كلسن حسبدولة القانون  - ب

  :دولة القانون بأا كلسنيعرف 

أي بواسطة  العدالة واإلدارة ترتبطان به بواسطة القوانني،: نظام قانوين ممركز نسبيا، يتميز باخلصائص التالية

قواعد عامة تقررها هيئة برملانية ينتخبها الشعب، مبشاركة أو بغري مشاركة رئيس الدولة الذي يرأس اجلهاز 

التنفيذي؛ ويكون فيه أعضاء احلكومة مسؤولني عن أعماهلم؛ وتكون احملاكم مستقلة؛ ويتمتع املواطنني فيه 

  .3عتقد، وحرية التعبريمبجموعة من احلقوق واحلريات، خاصة حرية التفكري وامل

وتستند ، l’autolimitation "التقييد الذايت"، فهذه النظرية تستند إىل فكرة التزام الدولة بالقانون وبالنسبة ملسألة
إلميانويل كانط؛  "القانون الطبيعي"الدولة، إىل فكرة " كيان"عن " القانون"مثل غريها من النظريات اليت خترج 

تسبق التجربة السياسية، وهي " فكرة القانون"، وأن "القانون الطبيعي"ون احلقيقي الوحيد، هو كانط يعترب أن القانف
  .4على العقل، ويوضع يف خدمة احلرية a priori" بصفة قبلية"تشري إىل نظام قانوين يبين 

هيغل  يعترب كل من فعلى عكس ما يراه كانط، ،ري حمسوم فيهاغإال أن إخراج الدولة عن القانون مسألة 
ليس هناك قانون سوى قانون الدولة، ألن العالقات القانونية بني األفراد ال تفترض إال داخل كيان أنه وفيخته، 

  .للدولة "الوضعية"ما هو سوى جمموع القوانني " القانون الطبيعي"الدولة، وبالتايل فـ 

يقتضي استحالة التمييز والفصل، " وصفي"يوجد عند كلسن، تصوران لدولة القانون، أحدمها ينتج من إدراك و
  .للنظام القانوين أي لتدرج القوانني جتلياالقانون، إذ تعترب دولة القانون بني من وجهة النظر القانونية، بني الدولة و

                                                           
كلف . école normativisteيعترب مؤسس املدرسة القياسية  .1881 يف ، قانوين أمريكي من أصل منساوين ولد برباغHans Kelsen لسنهانز ك 1

  .1973تويف بأورندا بكاليفورنيا يف . بتحرير وصياغة الدستور النمساوي 1920سنة 
"Hans Kelsen", un article du Dictionnaire, LAROUSSE [CDROM], op.cit.  

2 Eric MILLARD: "L’État de droit, idéologie contemporaine de la démocratie", in: Bultin de Méxique de droit 
comparé, nouvelle serie, année XXXVII, N° 109, Mars-Avril 2004, pp. 111-140  

3 ibid  
4 Jaques CHEVALLIER, op.cit, p 20.  
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أما التصور اآلخر فهو تصور مادي، رغم أنه ينبين على عناصر نظرية، حيث يربط تدرج القواعد القانونية 
ىل حتقيقه هذا النموذج، لينظر فيما إذا كان هذا اهلدف ميكن أن يتحقق بوسيلة أخرى غري باهلدف الذي يرمي إ

، منها 1ويف هذا الصدد يفترض التصور املادي شرط تدرج القوانني، مع وجوب حتقق شروط أخرى. الدولة
  .ة أمام القانونهذا التدرج بواسطة هيئات مستقلة، ووجود ميثاق حقوق معني، يتضمن أساسا املساوا" مراقبة"

 État de droitدولة القانون يف الفقه الفرنسي  - ج

معتربا  ،"التقييد الذايت"نظر الفقه الفرنسي إىل هذا املفهوم يف البداية بنوع من احلذر، خاصة فيما يتعلق، بفكرة 
وهو احلذر الذي  .2األملاين إياه وسيلة للتنظري لإلمرباطورية األملانية وإلضفاء نوع من املشروعية على النظام السياسي

3عتربها ترتبط ارتباطا وثيقا بالظروف السياسية األملانيةالنظرية يف الفقه الفرنسي، الذي ال هذه رافق تأص.  

، فحاول Raymond Carré DE MALBERGوقد تناول هذه النظرية يف فرنسا رميوند كاري دي مالربغ 
مما أحدث نوعا من  دولة، الذي يتميز مبوروثه الثوري؛ط الفرنسي للنقلها من الفقه األملاين وأسقاطها على النم

، رغم أنه رفض عدة 4أفكار الثورة الفرنسية حول الدولة واألمة، والسيادة وما إليهبني املزج بني هذه النظرية، و
 .5نوين الفرنسيعناصر من النظرية األملانية األصلية، معتربا إياها إما غري مثبتة، وإما ال تستجيب للفكر القا

أن هناك و ،"دولة القانون"يف عبارة  pléonasme" اللفظي التوكيد"أن هناك نوع من  يعترب الفقه الفرنسي
، مبعىن أن الدولة هي جتلّ لنظام قانوين يسبق وجودها، ويتشكّل من بناء "النظام القانوين"و "الدولة"اندماج بني 

ل قاعدة صحتها من قاعدة أمسى منها، وصوال إىل قاعدة سامية وعليا هرمي موعة من قواعد القانون، تستمد ك
كما أن نظرية دولة القانون . يقتضي إذن خضوع الدولة ملثال أعلى من الدولة يف حد ذااذا وه. يفترض وجودها

م قانوين يسبق حتاول تفسري التزام الدولة بالقانون، الذي يكاد يكون آليا، باعتبار أن هذه األخرية هي مظهر لنظا
كتقنية لتنظيم السلطة السياسية، وإمنا كمشروع سياسي يرمي إلرساء  "دولة القانون"وهكذا ال تبدو . وجودها

  .6الدميقراطية واحلكم الراشد والفصل بني السلطات وإقرار احلقوق واحلريات

  :كما يلي ،"البوليسية"للدولة  انقيضباعتبارها  ،دولة القانون دي مالربغويعرف 

م الفردية، حيث يكون اهي الدولة اليت تلزم نفسها بنظام قانوين يف عالقتها مع األفراد وذلك لضمان حري

ومن البداية، الوسائل  واطنني، وبعضها اآلخر حيدد،بعضها حيدد حقوق امل: من القواعد سلوكها خاضعا لنوعني

د تكون مبوجبها سلطة الدولة حمددة، وذلك نوعان من القواع. والطرق املستعملة بغرض حتقيق أهداف الدولة

                                                           
1 Eric MILLARD, op.cit, p 123  
2 Jaques CHEVALLIER, op.cit, p 23 
3 ibid, p 25  
4 ibid 
5 ibid  
6 Eric MILLARD, ibid, p 116  
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  .1بإسنادها إىل النظام القانوين الذي تكرسه

، اليت كانت état de police فالدولة البوليسية. بني ثالثة أشكال من التنظيم القانوين للسلطة دي مالربغومييز 
لتقديرية، وتطبق على األفراد من تتصرف فيه اإلدارة وفق سلطتها ا"مثال سائدة يف فرنسا قبل الثورة، هي نظام 

  ؛2"التدابري ما تراه مناسبا

تظهر معاملها يف النظام الذي عرفته فرنسا حتت اجلمهورية الثالثة، أين ختضع اليت ، état légal الدولة الشرعيةو
امة، يصوغه عن اإلرادة الع النشاط اإلداري باعتباره تعبريلويكون القانون مصدر حتديد . اإلدارة ملبدأ الشرعية

حدودا مادية، وال قواعد يف ظل هذا النموذج الربملان الذي يعينه الشعب باسم األمة، وهكذا مل تعرف القوانني 
، ذلك أن "سيادة القانون"وكان مثة نوع من . أمسى منها، إذ مل يكن ممكنا تطبيق الرقابة على دستورية القوانني

  ؛3، باملعىن الواسع هلذه الكلمة، مهمتها حتقيق وجتسيد النظام القانوين"القوانني"السلطة التنفيذية، هي سلطة تنفيذ 

دأ تدرج القواعد، ويوفر آليات رقابة بواسطة هيئات بوأخريا دولة القانون، باعتبارها نظاما ممركزا حيقق م
  .مستقلة، تضمن هذا التدرج يف مجيع مستوياته، مبا يف ذلك مراقبة الدستورية

النموذج الفرنسي الناتج  ميثلهااليت  état légal" الدولة الشرعية"ختتلف عن " دولة القانون"أن  ،دي مالربغ يعترب
عن الثورة، رغم أنه ال يوجد أي تباين جوهري بني املفهومني، ومن مجلة الفروق بني التصورين أن دولة القانون، 

، وال ترمي سوى حلماية حقوقهم متؤسس ببساطة، وفقط من أجل احلفاظ على املواطنني، ومن أجل مصلحته
فعند دي مالربغ، تكون . عنه أن املواطن ميلك وسائل طعن تضمن فرض احترام حقوقه ؛ مما ينجر4هم الفرديةطرِوأُ

الدولة "بينما تترجم  .خرية تسمح باحملافظة على احلرياتاأل هذه إذ أن: النزعة الدميقراطية لدولة القانون بديهية
القانون يف الدولة الشرعية ال يشكل فقط حدودا و فعل ممارسة السلطة العمومية؛لشعب السيد لموافقة ا "الشرعية

  .5للعمل اإلداري، بل أيضا شرطا له

األول مرتبط بتدرج القواعد، كل : من وجهني خمتلفني "التقييد"إىل فكرة السابق  دي مالربغيشري تعريف 
اشرة، مما حيد من السلطة الفعلية للدولة، ويستبعد أساسا اإلرجتال قاعدة تستمد صحتها من القاعدة األمسى منها مب

ضموا، إذ يشترط فيها أن تنص على مب يهذه القواعد أ" جبدوى"؛ والوجه الثاين يتعلق l’arbitraireوالتسلط 
ك اليت ويتعلق أيضا بتعدد مصادرها، إذ يفترض أن تصدر عن سلطة غري تل .ميثاق حقوق معني، وتكرس احلريات

  .يناط ا تطبيقها، كي ال تكون السلطة خصما وحكما يف نفس الوقت

                                                           
1 Eric MILLARD, op.cit, p 119  
  Contribution à la téhorie générale de l’État: يشري دي مالربغ إىل الدولة البوليسية يف كتابه 2

Eric MILLARD, ibid 
3 ibid 
4 ibid, p 120   
5 Jaques CHEVALLIER, op cit, p 33  
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هي نظام قانوين متدرج، أي نظام تسلسلي للقواعد  أن الدولةدولة القانون ل النموذج الفرنسيعترب هكذا يو
ونيا مركزيا ن نظاما قانتكوالدولة أن  أي. قاعدة أساسية مفترضةمن  ، يف األخري،القانونية اليت تستمد صحتها

، كل قاعدة قانونية تستمد صحتها من القاعدة القانونية األعلى منها درجة، إىل أن تصل إىل الدستور الذي 1وهرميا
 -ساميأول أو دستور - يستمد هو اآلخر صحته من دستور سبقه، وهكذا لغاية الوصول إىل قاعدة قانونية سامية 

وهذه القاعدة املفترضة ال جيوز معها التساؤل من أين تستمد . يفترض وجوده فقط، دون اإلفراط يف البحث عنه
فالدستور الثاين يستمد قوته من الدستور  افتراض ذلك والتسليم به ليس إال؛ صحتها وقوا اإللزامية، بل يكفي

  .2األول، وهو جزء من القانون الوضعي، أما الدستور األول فهو جمموعة من القواعد املفترضة فقط

، يتجه اإلهتمام بصفة مباشرة وطبيعية إىل اإلدارة، فدولة القانون هي اليت تكون هذا النمط أيضا ىقتضومب
هيئات قضائية بواسطة  وهذا يتحقق. اإلدارة فيها خاضعة للقانون، وتسمح بوجود آليات للطعن ضد تصرفاا

فرض احترامه خاصة على اإلدارة بواسطة إن مبدأ تدرج القواعد القانونية جيب أن ي. ملراقبة العمل اإلداري مستقلة
دولة القانون هي ف وهكذا، .وقد وجدت هذه الرقابة القضائية يف فرنسا منذ قرار بلونكو املعروف. رقابة قضائية

  .3"دولة قانون إداري جيدة التنظيم"

، فسلطة الدولة ال autolimitation" التقييد الذايت" أو هو نوع من اإللتزام الذايتفقانون التزام الدولة بال أما
عترب الدولة عندما تف. تكون غري حمدودة، وإمنا متلك الدولة امتيازا تضع مبوجبه، وبنفسها، القواعد اليت تقيد سلطتها

، وهذا ما يكون سببا 4، واإلنتقال من العام إىل اخلاص"النفي"، تكون وبصفة مستمرة معرضة ملبدأ "مبدأ كليا"
  .5للتقييد الذايت

  مدى النظرية على املستوى األورويب :ثانيا

، األورويبمن جديد مرجعا يف النقاش القانوين  "دولة القانون"يف الربع األخري من القرن العشرين، أصبحت 
أصبحت " دولة القانون"ذلك أن   القانون الوضعي بالدرجة األوىل؛يرجع إىل" دولة القانون"فاإلهتمام مبوضوع 

رالية النصوص الدستورية األوروبية، كما هو الشأن فيما يتعلق جبمهورية أملانيا الفد مسعى ترمي إىل حتقيقه بعض
جيب أن يكون مطابقا  Länder األملانية النظام الدستوري يف األقاليم"على أن  يسيسسابقا، حيث ينص قانوا التأ

تنص ديباجة الدستور اإلسباين  كما. 6"دولة قانون مجهورية، دميوقراطية واجتماعية يف مفهوم هذا النصملبادئ 

                                                           
 .38ص املرجع السابق،  نظرية الدولة،: 1القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، ج: بو الشعري سعيد 1
 .39ه، ص املرجع نفس 2
3 Jacques CHEVALLIER, op.cit, p 18  
 .515لفلسفية ، املرجع السابق، ص املوسوعة ا :، فؤاد كامل وآخرونوهي مبادئ املنطق اجلديل عند هيغل 4
5 Jacques CHEVALLIER, ibid, p 21   
 ibid، 23/05/1949القانون األساسي بتاريخ  6
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، بل إن املادة األوىل من هذا الدستور تنص 1"دولة القانون اليت حتقق سيادة القانونإرادة األمة يف تدعيم "على 
كدولة قانون اجتماعية ودميقراطية، حيمي تسلسلها القانوين القيم السامية للحرية إسبانيا تتأسس "أيضا على أن 

  ".دولة قانون دميقراطية"اجلمهورية بأا  2أما يف الربتغال، فيعرف الدستور. "السياسية واملساواة والتعددية

يربره ما تعرفه فرنسا حتت اجلمهورية اخلامسة، من رقابة الدستورية اليت يبدو أا  أيضا اإلهتمام بدولة القانون إن
للدستور، وذلك بفرض نوع من الرقابة وهي خضوع القانون : حتقق إحدى التقنيات اليت تقتضيها دولة القانون

ولكن، رغم أن الس الدستوري . على املشرع فيما خيص القوانني اليت يصوت عليها، حتت مجلة من الشروط
، ورغم أنه ومنذ 1971منذ  3الفرنسي يراقب فعليا القانون عند إخطاره لينظر يف مساس حمتمل للحقوق واحلريات

، ما زال الوضع بعيدا جدا الدستوري الس إخطار، ميكن ألعضاء املعارضة النيابية 4، بعد التعديل الدستوري1974
  .يف دستورية القوانني، الذي يشري إليه دي مالربغ، والذي يوجد فعال يف أملانيا وإسبانيا "احلق يف الطعن"عن 

، إسبانيا والربتغال، تظهر نوعا إال أن النصوص الدستورية اليت سبقت اإلشارة إليها، يف كل من أملانيا الفدرالية
فهي تشري إىل دولة القانون مع إظهار احلاجة لتبيينها، إذ أا تشري إىل دولة : جتاه مصطلح دولة القانون" احلذر"من 

، وهذا من دون شك دليل على ظهور مناذج أخرى تصنف يف إطار تصور مادي لدولة القانون، "دميقراطية"قانون 
شكلي الذي يبدو سائدا، مما يشكك يف كون النظام الناشئ عن النموذج الوضعي أو تدرج على عكس النموذج ال

  .5القوانني ميكن أن يكون بالضرورة نظاما دميقراطيا، مجهوريا واجتماعيا

ومع ذلك، يكون تعريف دولة القانون ذا الشكل غري الزم، ومن دون شك غري كاف لضمان احلقوق 
طي، مما أدى إىل ظهور مناذج أخرى لدولة القانون، تتجاوز النموذج الشكلي املبين واحلريات يف جمتمع دميقرا

  .6حصريا على تدرج القواعد واستقالل العدالة

 Rule of lawيف الفقه األجنلوساكسوين : الثثا

  مصطلح يفتقر إىل األسس النظرية - أ

، هو تصور خاص للدولة ومتدرجة وجمردة إن مفهوم دولة القانون اليت تنبين، كما سبق، على وجود قواعد عامة
يف باعتبارها يف آن واحد نظاما قانونيا وشخصية معنوية؛ وهو مفهوم غريب نوعا ما عن الفكر واملنطق القانونيني 

أي اتمعات اليت كانت سابقا ضمن اإلمرباطورية الربيطانية، ، common law "القانون املشترك" وجمتمعات دول
  ".حكم القانون"أو " سيادة القانون"، ميكن فهم مدلوهلا احلريف بـ Rule of lawية أخرى هي واليت تتبىن نظر

                                                           
  Jacques CHEVALLIER, op.cit, p 21، 27/12/1978دستور  1
  ibid، 02/04/1976من دستور  02املادة  2
 Eric MILLARD, op.cit, p 119. نون املتعلق حبرية التجمعحول القا 16/04/1971قرار الس الدستوري الفرنسي بتاريخ  3
4 ibid 
5 ibid, p 120  
6 ibid  
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، رغم التماثل "دولة القانون"ال يشري إال بصفة استثنائية ملفهوم ه البلدان ذإن اخلطاب السياسي والقانوين يف ه
 ه البلدانذيف هلنظر إىل هذا التصور جيب او .، الذي قد حيدث بسبب الترمجةÉtat de droitو  Rule of lawبني 

" تتعارض"نظرية موازية متاما وميكن أن " سيادة القانون"كمفهوم أصيل خيصها بشكل مانع؛ بل وميكن اعتبار فكرة 
  .1"دولة القانون"مع " تتناقض بشدة"و

عليتها الرقابة ال يقوم على ضرورة وجود قواعد مكتوبة يف نصوص سامية، تضمن فا" سيادة القانون"إن مفهوم 
توي أنظمتها القانونية على دستور مكتوب ككندا مثال، وتطبق حتالقضائية، وإن كان هذا النمط يناسب أيضا دوال 

  .2الرقابة على دستورية القوانني؛ بل يأخذ تدرج القواعد يف هذه البلدان بعدا آخر

–ح للقاضي يف محاية احلريات وفرض احترامها تنطلق النظرية األجنلوساكسونية لدولة القانون، من الثقة اليت متن
ولعل هذا ما ميثل الفرق بني النظريتني؛ كما تنطلق النظرية  - أكثر مما تصنعه بنية تدرج القواعد يف كل منهما

أو السيادة الربملانية، يف نظام ال ميلك دستورا مكتوبا، وإمنا جيد الدستور بعده " سيادة الربملان"األجنلوساكسونية من 
  .3"مسودة احلقوق"القانوين يف 

: جتد النظرية األجنلوساكسونية عدة أمناط ومتثيالت، منها مثالالفرنسية، -لك، شأا شأن النظرية األملانيةذومع 
  .4"اليت حتد من سلطة احلكومة -اهليكلية، اإلجرائية واملادية–باعتبارها جمموع التدابري القانونية "

 حيث. سونية تنشأ من احترام مبدأ الفصل بني السلطات، ومن تصور معني للقانونإن دولة القانون األجنلوساك
يوجد فصل بني مؤسسة العرش باعتبارها السلطة التنفيذية، وبني مؤسسة الربملان، مما يسمح بتحقيق مبدأ السيادة 

القانونية عن الدولة، وإمنا  وال تصدر املبادئ. وهاتان املؤسستان تنفصالن بدورمها عن السلطة القضائية. الربملانية
  .سوى باكتشافها وجعلها فعليةال يقوم القاضي ف: عن اتمع

دولة "بينما ال تظهر تعريفات جدية هلذا املفهوم يف الفقه القانوين األمريكي، وعندما تثري الكتابات األمريكية 
  .5كثريا بالتعريفات ، فإا تعترب أن هذا املصطلح هو معروف لدى اجلميع، وال تكترث"القانون

  يف اململكة املتحدة - ب

، الذي يعترب يف أطروحة كتبها DICEYإن البدايات األوىل للنظرية األجنلوساكسونية تعزى تقليديا إىل ديساي 
1885سنة 

األجنليزي أمسى من القانون اإلداري الفرنسي، ويؤكد فيها أن الدستور اإلجنليزي " القانون املشترك"أن  6
توب يتميز بالوفاء لدولة القانون، ويستشف من هذا الدستور تعريفا لدولة القانون يستبعد بواسطته القانون غري املك

                                                           
1 Jaques CHEVALLIER, op.cit. p15 
2 Eric MILLARD, op.cit, p 125  
3 Bill of rights  أو " الثورة اجلليلة"، وهو جمموعة من احلقوق السياسية افتكت من السلطة امللكية بعد 1689لسنةGlorious Revolution.  

"Angleterre", un article de l’encyclopédie ENCARTA [CDROM], op.cit.  
4 Eric MILLARD, ibid, p 125  
5 John K.M. OHNESORGE, op.cit, p 47  
6 ibid, p 48 
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فيما خيص " امتياز"أي " العرش"اإلداري، على أساس مبدأ املساواة أمام القانون، الذي يقتضي أال يكون ألعوان 
  .1التقاضي

  :ثالثة عناصرإىل  ديساي األجنلوساكسوين منذ يف الفقه "سيادة القانون"تستند نظرية وهكذا، ، 
ال ميكن معاقبة أي أحد، وال اعتباره مذنبا، إال إذا ارتكب جرمية منصوص عليها قانونا، واستنادا إىل  -1

  .إجراءات صحيحة وقانونية أمام اجلهات القضائية املختصة

حبرية ودون التمييز فيما بينهم على  كل األشخاص متساوون أمام القانون، وميكنهم اللجوء إىل القضاء، -2

  .أساس املستوى أو الثروة

تنشأ املبادئ الدستورية العامة انطالقا من قرارات اجلهات القضائية اليت تصدر يف شأن احلاالت اخلاصة،  -3

  .2أي تستنتج املبادئ الدستورية العامة من خالل تعميم قرارات القضاء اليت تصدر يف شأن حاالت معينة

كما أن النظام القانوين . كأنه مل يبذل عناية يف فهم القانون اإلداري الفرنسي الذي انتقده بشدة ديسايدو ويب
واعترب النقاد ". سيادة القانون"املوجود يف أجنلترا، ال يستجيب يف عدة نقاط للتعريف الذي يعطيه هو نفسه لـ 

  .3ة، مل تكن سوى ذات توجه سياسيالذين تتبعوا عمله، بأن أطروحته هذه، يف الظاهر أكادميي

، "اجلزائي"بواسطة مبدأ الشرعية  وهكذا، تكون النتائج املباشرة هلذا التصور هي أوال استبعاد السلطة التعسفية
تحقق ت يتيها املساواة أمام القانون الوكذلك استبعاد توسيع السلطة التقديرية بني أيدي األعوان العموميني؛ وتل

 وقضائي موحد يعاجل كل املسائل، سواء كانت متعلقة باخلواص، أو مبؤسسة التاج؛ وأخريا، بوجود نظام قانوين
عدم احلاجة ألن تكون حقوق وحريات األشخاص منصوصا عليها يف نص خاص، كميثاق حقوق مثال تكون له 

إن صحت تسميتها  "اإلزدواجية القانونية"قيمة دستورية، بل تنشأ فقط من التشريع العادي، الذي يستبعد فكرة 
common law" القانون املشترك"كذلك؛ وتنشأ أيضا من مبادئ 

4.  

، وسيادة الربملان أو السيادة الربملانية، وتطابق القانون مع "سيادة القانون"ويف هذا الصدد، تشكل نظرية 
  .الدستور، األعمدة الثالثة للقانون الدستوري األجنلوساكسوين

ترتكز أساسا على عناصر مادية هي أهداف القانون، العدالة والعقالنية، احترام " سيادة القانون"ويبدو أن 
احلقوق الطبيعية، املساواة واحلياد، وإن كانت تشتمل أيضا على بعد نظري معني، يتمثل يف وجود رقابة قضائية، 

  .واختصاص حصري للربملان يف جماالت معينة

                                                           
1 Jacques CHEVALLIER, op cit, p15  
2 Eric MILLARD, op.cit, p 126  
كانت حماولة لدعم أفكاره السياسية، يف مواجهة املد املتصاعد للتشريع اإلجتماعي يف إجنلترا والذي بدأ يغري حىت  ،DICEYيعترب النقاد أن أطروحة  3

  John K.M. OHNESORGE, op.cit, p 48. منط احلكم هناك
4 Eric MILLARD, ibid, p 126  
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أوال وجود تدرج للقواعد، مث وجود تعريفات قانونية مادية عندما تفترض النظرية الوضعية لدولة القانون 
ملمثلي الشعب، تفترض باملقابل " كلية"كاحلقوق واحلريات وغريها، وأخريا وجود رقابة قضائية حتد من سلطة 

 ، اختصاصا سيدا للربملان، ضمن مجلة من الضمانات السياسية اليت يوفرها النظام التمثيلي،"سيادة القانون"نظرية 
 Rationnalité desاملؤسسات " عقلنة"ورقابة قضائية فعلية تترك مسألة القاعدة املرجعية مفتوحة، لترتكز فقط على 

institutuions
1.  

ومع ذلك، فقد تراجع هذا التصور الكالسيكي قليال أمام ثقل صياغة حديثة أكثر نظرية ومشوال، تتمثل يف 
" القانون املشترك"وق معترف ا ذات قيمة دستورية، وتعايش تصور يقتضي وجود رقابة دستورية، ووجود حق

Common law ،"وقانون الدولة "Statute law؛ وكذلك أمام األمهية 2، كما هو الشأن يف النظام القانوين الكندي
 رقية للمجتمعاتاملتزايدة للقانون املكتوب يف اململكة املتحدة نفسها؛ وأخريا أمام التأثري الكبري للبنية الطائفية والع

، على النظام الربملاين برمته، وهو ما شهدته الدميقراطيات التمثيلية اآلسياوية كاهلند املنتسبة إىل هذا النمط
  .3وباكستان، مما أدى إىل حتوالت عديدة يف النظام الربملاين

سيادة "وص، التنظري لـ وباملوازاة مع هذا، حياول الفقه األجنلوساكسوين، ويف اململكة املتحدة على وجه اخلص
يف اجتاه إجيايب، ويفصل هذا املفهوم عن حتديد اإلجراءات القانونية لبلوغ هذه األهداف املتمثلة يف العدالة، " القانون

ففي البلدان األجنلوساكسونية، . املساواة وعدم التحيز، وذلك بغرض إدراك وحصر مفهوم القانون، وسلطة القانون
فقها مثاليا مرتبطا بثقافة قانونية معينة، وهي تقوم بنفس الدور األيديولوجي اليت تقوم به " قانونسيادة ال"نظرية متثل 

  .4يف الفقه الفرنسي واألملاين" دولة القانون"فكرة 

  متاما مثل  ، يف ماهيتها كمشروع سياسي أكثر منها كنموذج نظري،"سيادة القانون"ولكن تبدو نظرية 
  ذا املشروع السياسي يتمثل يف جمتمع دميقراطي، حتكمه السيادة الربملانية، مبين ه ".دولة القانون"نظرية 

  وهذه النظرية هي ال تبدو مباشرة كتقنية تسمح . تمتع حبماية قضائيةتعلى احترام احلريات اليت 
   فهي تشترط مزايا لقاعدة القانون، ولكن ال تنص على الكيفية: بتحقيق ومحاية احلريات والدميقراطية

  . هذه املزايا، خاصة كيف يتم ضمان التزام الربملان والقضاة ذه املبادئ وهذا الربنامجغ وبلا تم اليت ت
   وهكذا تتأكد أمهية العدالة يف جمتمع دميقراطي حمكوم ذه الصفة، والوسائل اليت تسمح ببلوغ مثال العدالة

 l’idéal de justice .ا " نظرية العدالة"و اليت قالRAWLS تندرج ضمن هذا اإلطار احلديث حول ثقافة ،
  .5"سيادة القانون"

  
                                                           

1 Jacques CHEVALLIER, op cit, p 59  
2 Eric MILLARD, op.cit, p 127  
3 Benoit JANEAU, op.cit, p 93 
4 Eric MILLARD, ibid, p 127  
5 ibid  
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  يف الواليات املتحدة - ج

شأا شأن النظرية األوروبية، فقد عرفت النظرية األجنلوساكسونية تطورا، ومت التخلي تدرجييا عن املفهوم 
ات تتجاوز ما هو األمر عليه يف اململكة أكثر من ذلك، تبدو هذه النظرية يف الواليات املتحدة ذات امتداد. التقليدي

  .املتحدة، لتظهر مبظهر خمتلف نوعا ما

1868ذلك أن التعديل الذي طرأ على دستور الواليات املتحدة يف 
، ال يفرض فقط على الدولة أن تتصرف 1

لواليات املتحدة فإذا كان الفكر القانوين التقليدي يف ا. 2وفق شكل معني، بل يستلزم أيضا مضمونا معينا للقانون
، فإن املفهوم احلديث املغاير للتعريف األكادميي حياول وضع هذه "سيادة القانون"يبدو كأنه يضيق من مفهوم 

لذلك تتميز النظرية يف أغلب الكتابات األجنلوساكسونية األمريكية . 3النظرية يف إطار نظري أوسع وأكثر مشوال
  .احلديثة مبجموعة من اخلصائص

يشار إليها ضمن منظور سياسي أكثر منه حتليلي، وهي ال تشكل مفهوما تقنيا من مفاهيم " القانونسيادة "إن 
، وال توجد حتليالت مشاة 4وهكذا فالكتابات األكادميية األمريكية مل تنتج أي تعريف مقبول هلذا املفهوم. القانون

كما أن أغلب . هتمام بفلسفة القانون يف أمريكا، نظرا لضعف اإلRechtsstaatلتلك اليت أثارها املفهوم األملاين 
والت اوأكثر احمل. احملللني ال يشتغلون ذا املفهوم بصفة آلية؛ وهذا ما ال يبعث على توسيع أو تنقيح هذا املفهوم

يف  تتعلق بالنظام القانوين" األماين"إمعانا يف هذا الشأن تكتفي بتعريف هذه العبارة على أا اختصار موعة من 
  .5جممله

وتتعلق التعاريف املوجودة يف الغالب باخلصائص النظرية لعناصر النظام القانوين، فهي تركّز على قيمة القواعد 
اليت تعد نقيضا للسلطة التقديرية لإلدارة، وعلى وضوحها ومتيزها وإشهارها؛ كما تتعلق أيضا بدور القاضي، الذي 

اف، ومستقال عن اهليئات اإلدارية، وعليه أن يستحضر ذهنية متفتحة بالنسبة عليه أن يكون حمايدا بالنسبة إىل األطر
كما تركز هذه . لكل حالة تعرض عليه، وأن يبقى وفيا للقانون وليس ألهداف شخصية، اجتماعية أو سياسية

عدالة " التعاريف على حق املواطن، عندما يكون يف مواجهة النظام القضائي، يف إجراءات شكلية واضحة، وحقه يف
، أي حقه مثال يف معرفة األساس القانوين لتصرف تقوم به الدولة ضده، وحقه يف أن يلجأ إىل حتكيم حمايد "طبيعية

                                                           
، وجيرب الواليات الفدرالية على "اإلعداد املناسب للقانون" وتعين Due process of lawيكرس هذا التعديل الرابع عشر للدستور األمريكي فكرة  1

ن ألي والية فدرالية أن تقوم بإصدار أو تطبيق أي قانون حتدد مبوجبه اإلمتيازات ال ميك"وتعين أنه . 1787احترام احلقوق األساسية اليت يضمنها دستور 
قانونية واحلصانة املخصصة ملواطين الواليات املتحدة؛ ال ميكن ألي والية فدرالية أن حترم أي شخص من حياته أو حريته، أو ملكيته دون إجراءات 

  ".ليت تقررها القوانني للجميعونظامية، أو حرمان أي شخص من احلماية املتساوية ا
"Etats-Unis d'Amérique, le système constitutionnel" [en ligne] <http://www.denistouret.fr/constitalien/usa.html>, 

consulté le 03/05/2008  
2 Jaques CHEVALLIER, op cit p15  
3 John K.M. OHNESORGE, op.cit, p 46  
4 ibid, p 47 
5 ibid  
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يقدم له أدلته، ويناقش باملقابل األدلة املقدمة ضده، وكذلك حقه يف احلصول على شروحات معقولة لكل حكم 
  .1قضائي يتعلق به

HAYEKوهكذا، يعرف مثال هايك 
  ":سيادة القانون" 2

تناقضة، مفهومة، مؤكدة، متكون ممكنة، غري  ،القواعد عامة، جمردة ودائمة مندولة تعمل بواسطة جمموعة "

تكرس مبدأ تدرج  -وهي قواعد فردية- علنية، وليست ذات أثر رجعي، وكذا جمموعة من األوامر والقرارات 

ملترتبة عن خمالفة القواعد اليت متليها هذه الدولة بواسطة م فيها آلية تقرير اجلزاءات املادية اظوتتن ؛القواعد

كون مطابقة القرارات واألوامر للقواعد احملددة، ومطابقة تكما . سلطة منفصلة ومستقلة عن السلطة التنظيمية

3"بسلطة أو سلطات مستقلة ومنفصلة عن السلطة التنظيمية ةطمنوهذه القواعد للطابع العام أو مبدأ العموم 
.  

  :على أا JONESيعرفها و

أوال، حق كل شخص تكون : يد حول سلطة اختاذ القرار، تتضمن على األقل ثالثة عناصر أساسيةيتق"

وثانيا، أن يكون املوظفون الذين . حقوقه موضوع حكم قضائي أو قرار إداري، يف نقاش حقيقي أمام العدالة

لني بكل ما حتمله الكلمة من معىن، أي أحرارا من يصدرون القرارت، والقضاة الذين يصدرون األحكام، مستق

كل ضغط خارجي يصدر عن السلطة الرئاسية، السياسية أو اإلدارية، حني يتخذون هذه القرارت، وأيضا عن 

وأخريا، جيب أن تكون . كل تأثري داخلي مرده الطموح الشخصي أو القناعات السياسية أو األفكار املسبقة

ة، مربرة وذات تسبيب كاف، وتأخذ بعني اإلعتبار، ويف نفس الوقت، املبادئ العامة القرارات املتخذة معقول

  .4"واحلاالت اخلاصة اليت صدرت بشأا

يف احلالة العامة، تركز التعريفات األجنلوساكسونية لدولة القانون على الشكل واإلجراءات بدل التركيز على 
كان غالبا ما يتم إدراج اإلشارة إىل الدميقراطية وحقوق اإلنسان  توضيح احلاجة إىل مثل هذه القواعد أو تلك، وإن

  .األساسية ضمن هذه التعريفات

. يف الكتابات األمريكية غالبا ما تشري إليها التعليقات املنتقدة لقاعدة قانونية أو قرار قضائي "دولة القانون"إن 
تماعية سلبية، أو أن قرار من قرارات القضاء غري متوافق ألنه من السهل أن تثبت أن قاعدة قانونية معينة، هلا آثار إج

وليس هناك سعي فقهي يف الواليات املتحدة الستعمال هذا املفهوم كعنصر . مع النصوص أو مع اإلجتهاد القضائي

                                                           
1 John K.M. OHNESORGE, op.cit, p 48  
  Center of Libertarian Studiesيف الواليات املتحدة ضمن ما يعرف باسم  anarchiste" الفوضوية"النزعة  A.F.Hayekميثل  2

Bernard CHANTEBOUT, op.cit, p 14  
3 Drieu GODEFRIDI:"Etat de droit ou Etat de droits?", 

 [en ligne] <http://www.la-science-politique.com/revue/revue2/papier15.htm>, consulté le 07/11/2005. 
4 John K.M. OHNESORGE, ibid, p 55 
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  .1لتنظري اجتماعي أكثر اتساعا ومشوال

نمط السائد يف هذه البلدان مقارنة يف الكتابات األجنلوساكسونية للفخر بال" سيادة القانون"ويستعمل مفهوم 
، يف احلرب الباردة عندما كان رجال السياسة "بسيادة القانون"فقد استعمل اخلطاب املتعلق . بأمناط الدول األخرى

فرغم أن األنظمة . 2والقانون الغربيون حياولون التأسيس لإلختالف املبدئي بني األنظمة القانونية الغربية، والسوفياتية
نية السوفياتية كانت مشاة لألنظمة الغربية فيما يتعلق بكوا تتضمن قواعد ونظما تنشئ حقوقا وواجبات، القانو

كان " سيادة القانون"، إال أن اخلطاب حول ني وحمامني عامني، مدع"قضاة"وتطبق بواسطة أشخاص يسمون أيضا 
ك اإلحتاد السوفيايت وإذا كان تفكّ. العامل الغريب يف" الشرعية"يسعى للتعريف باختالف هذا النظام وتباينه عن فكرة 

تارة، ويف  3بعد ذلك جيعل هذه املمارسة تبدو شيئا ما قد جتاوزها الزمن، إال أا بقيت متارس يف مواجهة الصني
 .انتقاد النظام الرأمسايل لدول جنوب شرق آسيا تارة أخرى

فقد : 1997ة اإلقتصادية يف جنوب آسيا اليت بدأت يف مكانه خالل األزم "دولة القانون"واسترد اخلطاب حول 
، يف حماولة الام هذا 4كان وسيلة للتمييز بني النظام الرأمسايل الغريب والنظام الرأمسايل يف الدول اآلسيوية اجلنوبية

ر إليه غالبا بعني النظام بأنه أصل املشكلة، رغم أن النظام الرأمسايل املطبق يف الدول اآلسيوية اجلنوبية، والذي ينظ
  .5الريبة، أثبت أنه ميكنه أيضا أن يزدهر يف جمتمع ذي نظام قضائي متني

بغرض تغطية اخلالفات السياسية العميقة حول السياسة اخلارجية  "دولة القانون"وأخريا، يستعمل مصطلح 
  املصطلح،  بشكل واسع هذا 2000و 1996فقد استعملت اإلدارة األمريكية ما بني سنيت . األمريكية

   .إلفشال معارضة الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان، الرافضني اللتحاق الصني مبنظمة التجارة العاملية
إن الطرح الذي كان قائما يف وقتها يصبو إىل أن انتماء الصني إىل املنظمة العاملية للتجارة سيجرب هذه الدولة على 

على النمط الغريب خاصة يف جماالت التجارة الدولية " قضائي"مع التحول تدرجييا إىل جمتمع أكثر تطابقا مع جمت
وهذه املمارسة لدولة القانون، ستكون هلا من دون شك انعكاسات على املستوى السياسي . واإلدارة اإلقتصادية

، وأن وسيلة التهديد "دولة القانون"وكأن ما ينقص الصني هو فقط وجود . وكذا فيما يتعلق حبقوق األشخاص
رض عقوبات جتارية ميكن أن يعترب وسيلة ضغط كافية ال خيشى من فقداا، ليتوىل النمو الرأمسايل يف الصني بف

  .6"كل شيء"الحقا ضبط 
   

                                                           
1 John K.M. OHNESORGE, op.cit, p 48  
2 ibid  
3 ibid 
4 ibid  
5 ibid, p 49  
6 ibid  
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 دولة القانون واملؤسسات املالية الدولية: رابعا

  مربرات اخلطاب اجلديد - أ

فظهور . ر نوعا ما من إطاره األكادمييانطالقة جديدة منذ بداية التسعينات، وحتر "دولة القانون"عرف مفهوم 
مصطلح دولة القانون على الساحة الدولية ميكن إرجاعه على العموم إىل تاريخ تفكك اإلحتاد السوفيايت، وسقوط 

  .، وكل الظروف العاملية يف تلك احلقبة، اليت أعقبت اية احلرب الباردة1سور برلني

ا بعيد احلرب العاملية الثانية، يف نصوصها التأسيسية باعتماد تدابري قامت املؤسسات املالية الدولية منذ إنشائه
ولكن يف عامل أحادي القطب، أين ال ميكن للدول  .من التدخل يف الشأن الداخلي للبلدان املقترضة عامة حتد  

ن هذه النصوص النامية أن تطلب املساعدة سوى من الغرب، ظهر للمؤسسات املالية الدولية وللدول اليت ختدمها أ
ورغم اإلبقاء على هذه التدابري، إال أنه مت تفسريها استراتيجيا بشكل ال مينع املؤسسات املالية الدولية . معيقة لعملها

وكان التربير النظري هلذا التدخل، هو تصاعد  .2من فرض هذا التحول أو ذاك يف النظام القانوين للدول املقترضة
أن قواعد القانون واملؤسسات القانونية ميكنها أن تؤثر بشكل عميق يف النتائج  فكر جديد يف اإلقتصاد، يعترب

3 ويرباإلقتصادية، وذلك وفق صياغة جديدة لألفكار املقترحة من طرف 
Max WEBER منذ قرن من الزمن.  

طرح فرغم أن إعداد قواعد القانون ونظام عمل املؤسسات يف الدولة ال تفقد طابعها السياسي، وفق هذا ال
حقيقة تأثري القانون على النتائج اإلقتصادية هو ما يتخذ من طرف املؤسسات املالية " اكتشاف"اجلديد، إال أن 

لقد ظهر تفسري جديد . الدولية كذريعة لكي تفرض على الدول املقترضة إجراء تعديالت على أنظمتها القانونية
وهكذا فالنظرة . 4ة، أماله التحول يف دورها اجليوسياسيواستراتيجي للنصوص التأسيسية للمؤسسات املالية الدولي

دولة قانون "يف سنوات التسعينات، ميكن اعتبارها مبثابة " دولة القانون"العامة للمؤسسات املالية الدولية ملفهوم 
  ".ليربالية جديدة

، كانت املؤسسات "ءاتالشكل واإلجرا"بالرجوع من جديد إىل التعريفات التقليدية لدولة القانون املبنية على 
ضمن  5"إمجاع واشنطن"املالية الدولية حتاول إقناع الدول املقترضة بتبين قواعد تسمح بإدخال التدابري اليت اقترحها 

                                                           
  .03/10/1990، وأدى الحقا إىل توحيد األملانيتني يف 09/11/1989يف حدث ذلك  1

"Le Mur de Berlin", un article de l’encyclopédie ENCARTA [CDROM], op.cit.  
2 John K.M. OHNESORGE, op.cit, p 49  
3

 Max Weber  من مؤلفاته"أصناف مثالية"على  باإلعتمادمن دعاة علم اجتماع مقارن  ،)1940- 1864(اقتصادي وعامل اجتماع أملاين ، :
économie et société 1922 يف. "Max Weber", un article du Dictionnaire, LAROUSSE [CDROM], op.cit. 

4 John K.M. OHNESORGE, op.cit, p 50  
مصطلح ظهر يف اإلقتصاد للتعبري عن جمموعة التدابري القياسية املفروضة على الدول اليت تواجه إقتصادياا صعوبات من طرف " إمجاع واشنطن" 5

  . الية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، اليت توجد مقراا بالعاصمة األمريكية واشنطناملؤسسات امل
"Consensus de Washington", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne] <http://fr.wikipedia.org/wiki/ 

Consensus_de_Washington.htm>, dernière m.à.j: 22-05-2008, consulté le 29-05-2008. 
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، واخلوصصة، )déréglementation(أنظمتها القانونية، ومنه التخلي عن اال التنظيمي يف بعض املسائل 
رية لإلدارة، واإلعتراف حبقوق ملكية، وفرض احترامها بشكل صارم، خاصة يف والتقليصات الصارمة للسلطة التقدي

، )minoritaires(جمال امللكية الفكرية، ومحاية أحسن للمسامهني أصحاب األقلية يف رؤوس أموال الشركات 
  .antitrust(1(وتنظيمات صارمة مضادة لإلحتكار 

نون يف اخلطاب اجلديد، وأصبح يشار إىل هذه املطالب لدولة القا" الدعاية"لنوع من  موضوعال كل هذا شكّ
على أا تغيريات تقنية ضرورية يف سبيل التطور اإلقتصادي، ألن املؤسسات املالية الدولية مل يكن بإمكاا أن تصدر 

" وضعية"وأصبحت النظرة اجلديدة للقانون يف نفس الوقت نظرة . تعليمات سياسية غري منتهية للدول املقترضة
جمموعة كاملة من القواعد عن يف كون القانون أصبح أساسا عبارة  positivisteيتمثل املظهر الوضعي ": نظرية"و

فيتمثل يف أنه يفترض يف هذه القواعد، أن  formalisteاملطبقة على احلاالت اخلاصة؛ أما املظهر النظري أو الشكلي 
  .2الت بشرط أن تطبق تقنيا بصفة صحيحةتعطي اإلجابة املناسبة يف الغالبية الساحقة من احلا

  صعوبات نظرية - ب

يواجه عددا من الصعوبات، على  "دولة القانون"ومع ذلك، بقي برنامج املؤسسات املالية الدولية فيما خيص 
ذلك أن هذا . سبيل املثال فيما يتعلق بدور احملاكم، فاخلطاب املقدم من طرف هذه اهليئات واجه عدة مفارقات

 ؛عالقات ما بني السلطاتالعلى مستوى العالقات العمومية، أي  األوىل: 3واجه ثالثة مشاكل على األقلاخلطاب 
  .ةعملي ةوالثالث ة؛منطقي ةوالثاني

احملاكم أن تكتفي بتطبيق القانون، وأن اهليئات القضائية أو فمن جهة، كانت املؤسسات املالية الدولية تريد من 
الشكلي والقانوين، ولكن تسمية هذا الوضع بدولة القانون، ، مبظهريها ويربعند ة القصوى تعمل كما يف احلالة املثالي

القانون مرتبط باعتقاد  فالتطلع لدولة. يؤدي إىل جتريد املفهوم من خصائصه املتعلقة بإنشاء القواعد وتدرجها البنائي
هذه األخرية دميقراطية، فهذا يعين أيضا  ، وإذا كانت4ة؛حمي احلريات من تسلط الدوست "دولة القانون" مفاده أن

لبية يف تكفي حلماية األقليات من األغ" النظام العام"وإذا كانت فكرة . محاية األقلية من اإلرادة الدميقراطية لألغلبية
 فلكي تبدو دولة .فكرة مرنة وغري مقننة، ال يكفي على مستوى إنشاء وتطبيق القواعدحيام اليومية، إال أن كونه 

على مضمون معني ميكن هذه القواعد شتمل تالقانون مبظهر إجيايب على مستوى اإلنشائي لقواعد القانون، جيب أن 
أن تتذرع به لتقييد وتشكيل القانون الوضعي الذي تصدره اهليئات األخرى يف الدولة، وهذا للهيئات القضائية 

  .5ون الطبيعي والعدالة الطبيعيةإلنسان ، والقانلالعاملية قوق احلاملضمون يفهم ضمن إطار 

                                                           
1 John K.M. OHNESORGE, op.cit, p 50  
2 ibid  
3 ibid, p 51 
4 ibid 
5 ibid 
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دولة "ففي نظام قانوين أين ال يكون للمحاكم هذه اإلمكانية، على األقل يف ما خيص املادة اإلدارية، قد تكون 
موافقة ألشد مظاهر تسلط ومشولية الدولة، وال ميكن للمؤسسات املالية الدولية أن يساند أو تقوم بالدعاية  "القانون

ولكن، يف احلالة أين ميكن للمحاكم أن ترجع إىل قواعد قانونية أمسى من القانون الوضعي، فال . كللدولة ذا الش
  .1"الويربي"ميكن أن يفرض عليها أن تقوم فقط بدور ميكانيكي على النمط 

ية ومن جهة أخرى، يواجه دور احملاكم مشكال منطقيا ينشأ من الدور اآليل الذي تسنده املؤسسات املالية الدول
للمحاكم يف الكتابات اخلاصة بدولة القانون، فاملؤسسات املالية الدولية تعترب أنه ذه الطريقة يتحسن فهم املتعاملني 

  .2اخلواص لقواعد القانون املطبقة، وكيفية تطبيقها على أنشطتهم اإلقتصادية

دة قانونية من طرف احملاكم، لقاع" األعمى"ولكن يف الواقع، ويف حاالت عدديدة، ال يكون للتطبيق النظري 
مثال التطبيق احلريف لنصوص العقود، النتيجة املتوقعة ألنه يكون غري منطقي، أو على األقل غري منطقي بالنسبة 

وإذا كان ميكن أن جتاوز هذه العقبة باعتبار احملاكم تطبق قواعد القانون يف إطار عام . للجماعة اإلقتصادية املعنية به
ق، ولكن هذا يثري مشكلة عملية أخرى تتمثل يف اإلختالف الكبري لقواعد القانون، وتتعلق بفعالية هو اقتصاد السو

  .3النظام القانوين يف األشكال املختلفة القتصاد السوق

يف دول مشال شرق آسيا، وخاصة يف العشريات  القضائيةوأخريا، فاملشكل العملي هو طريقة عمل املؤسسات 
لقد ابتعد النظام يف هذه الدول . هلذه الدول، وهي سنوات الستينات، السبعينات والثمانينات كبريا االيت عرفت منو

باملقابل جمموعة أبدى  فقد. "دولة القانون"بشكل كبري عن اخلطاب املقدم من طرف املؤسسات املالية الدولية حول 
يف  ءشجعة ملن يريد التوجه إىل العدالة، بطقواعد إجرائية معقدة وغري م: "دولة القانون"من املظاهر ال تتوافق مع 

أغلبية القضاة ، فضال عن فساد القضاة، على عند قتصادية إلقانونية واالعملية التجربة ال غيابالنطق باألحكام، 
  .4األقل يف بعض هذه البلدان

ولكن العوامل . كما ميكن أن يكون لبعض العوامل الثقافية دور يف عزوف املواطنني عن اللجوء إىل القضاء
مع ذلك ال ميكن اجلزم بأن عمل القضاء ذا . املوضوعية اليت سبقت اإلشارة إليها سامهت شكل معترب يف املشكلة

ولكن باملقابل، تعترب هذه اخلاصية . ر على النمو اإلقتصادي لدول املنطقة نظرا للنتائج اإلجيابية احملققةالشكل أثّ
كما أنه من املمكن أن يدفع نظام قضائي صعب . ملني الغربيني يف جمال املنافسةاإلقليمية تعمل لغري صاحل املتعا

البلوغ إىل معاجلة النزاعات التجارية بصفة ودية، بينما ينتج عن هذه النزاعات، حىت يف ظل نظام قضائي أكثر 
  .5، إجراءات قضائية مكلفة"استقباال"

                                                           
1 John K.M. OHNESORGE, op.cit, p 51  
2 ibid  
3 ibid, p 52  
  ibid. مثل كوريا اجلنوبية وتايوان، أين يطرح فساد اجلهاز القضائي مشاكل جدية 4
5 ibid  
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 فترة منوها اإلقتصادي األكثر سرعة غري مطابقة القضائية يف دول جنوب شرق آسيا يف اهليئاتلقد بدت 
مثلما تدعو إليه املؤسسات املالية الدولية، كما أن املوازنات اإلقتصادية يف هذه املنطقة  "دولة القانون"لنموذج 

 حكومة املؤسسات: "كانت بعيدة أيضا عن النموذج املثايل هلذه املؤسسات فيما يتعلق جبموعة من القيم الرأمسالية
، القانون اإلداري، حقوق امللكية الفكرية، تسوية الصفقات، واإلستثمارات األجنبية وجماالت أخرى "اإلقتصادية

، كشفت جمموعة من النقائص يف اقتصادات دول املنطقة، مل تكن 1997ورغم أن األزمة اإلقتصادية لسنة . كثرية
" إمجاع واشنطن"عنية ترك ممارساا السابقة بغرض تبينإال أن التذرع بأن تلك األزمة تتطلب من الدول امل. معروفة

  .1هو نوع من اإلديولوجية

 Néolibéralجديدة " ليربالية"دولة قانون  - ج

، ووصوال إىل التنمية "إمجاع واشنطن"إن فكرة دولة القانون عرفت الحقا، نوعا من التوسع، انطالقا من 
ة، ظهرت للمؤسسات املالية الدولية، حول دولة القانون، رؤية ففي البداي. développement intégréاملتكاملة 

قانونية، بإمكاا العمل لتطبيق قواعد متوافقة مع الروح الليربالية " بىن حتتية"حمدودة جدا، تتلخص يف ضرورة وجود 
ية الفكرية اجلديدة؛ بعبارة أخرى، وجود نظام عديل يطبق بصرامة احلقوق العقدية وحقوق امللكية، وخاصة امللك

  .2وحقوق الدائنني، ويقيد بشكل معترب السلطة التقديرية للموظفني وأعوان اإلدارة

، اقترحت رئاسة البنك العاملي إطارا 1999إن خطاب املؤسسات املالية الدولية قد تطور بعد ذلك، ففي جانفي 
  :للتنمية املتكاملة، يعاجل مسألة إصالح املنظومة القانونية كالتايل اجديد

إذا كانت حقوق اإلنسان وحقوق امللكية غري مضمونة، وليس هناك تشريع مفصل، فال ميكن حتقيق أية تنمية "
حتكم مسائل امللكية، العقود، العمل،  3فعلى احلكومة أن تعمل على إجياد جمموعة فعالة من القوانني. عادلة

باحلقوق الشخصية، والعناصر األخرى لنظام تجاري، باإلضافة إىل قوانني متعلقة القانون الاإلفالسات وكذلك 
 .4"قانوين مفصل، تديره بصفة فعالة، موضوعية وكاملة، سلطات خمتصة، حمايدة ونزيهة

هذا التحول يف النظرة، رافقته نزعة املؤسسات املالية الدولية لتوسيع نظرا إىل دولة القانون لدرجة أصبحت 
أصبحت قيمة يف حد ذاا، جيب أن  "دولة القانون"، أي أن "يدةج"معها تعين كل ما ميكن تصوره يف حكومة 

، وتتضمن جمموعة من املبادئ مبا يف ذلك الدميقراطية، العدالة، حقوق 5تفرض كنمط دون أية إمكانية ملناقشتها

                                                           
1 John K.M. OHNESORGE, op.cit, p 52 
2 ibid  
اضطرت مل تكن اجلزائر مبنئى عن هذه النزعة واإلمالءات، وذلك مبجرد جلوئها إىل برامج إعادة جدولة الديون من طرف صندوق النقد الدويل، وقد  3

 بتاريخ 64عدد ال ،بترقية اإلستثمار، اجلريدة الرمسية تعلقامل 05/10/1993يف املؤرخ  12- 93تشريعي الرسوم امل: إلصدار قوانني يف هذا الشأن مثال
، نص ألغي متاما بعد ذلك بواسطة يتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ااورة  ،06/03/1997يف  املؤرخ 10-97مر ؛ وكذلك األ30 ، ص10/10/1993

  .)30 ص، 23/07/2003 بتاريخ 44عدد ال ،جلريدة الرمسيةا( واملتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ااورة 19/07/2003املؤرخ يف  05-03األمر 
4 John K.M. OHNESORGE, ibid, p 53 
5 Jacques CHEVALLIER, op cit, p 116 
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محايتها ، تطبيق حقوق امللكية وprévisibilitéاإلنسان، ونزاهة السلطات العمومية، الشفافية والقدرة على التوقع 
، ومراقبة التعسف la déréglementation بشكل صارم، واحترام احلقوق العقدية، والتخلي عن التنظيم

  .1البريوقراطي

  :2دولة القانون كالتايل ،للبنك العاملي" مبادرات اإلصالح القانوين والقضائي"وهكذا، تعرف 

  :يف دولة القانون"

  .اإلدارة يف حد ذاا حتترم مبدأ الشرعية -1

 .كل املواطنني متساوون أمام القضاء -2

 .السلطات العمومية، مبا فيها السلطة القضائية، حتمي الكرامة اإلنسانية للمواطنني -3

 ."لكل املواطنني احلق يف اللجوء إىل القضاء -4

ك ، يستند عليها البنmesurables، قيما قابلة للقياس 3وأصبحت هذه املعايري لدولة القانون، وفق املنظور اجلديد
كمية، هي اليت تسمح ومأخوذة انطالقا من معايري موضوعية  ، لبلد معني،الوضعية اإلقتصادية واإلجتماعيةف. العاملي

بشكل معترب يف  ؤثر، يمظهرا ذاتياباملقابل  ولكنها تتضمن، bonne gouvernance" احلكم الراشد"بشرح مدلول 
  .4الدويلطريقة التقييم هذه اليت يعتمدها البنك 

انطالقا من جمموعة كبرية من املعطيات  "للحكم"معتمدة  indicateursقة تنبين على مؤشرات يهذه الطرإن 
الدول  املظاهر املختلفة ملؤسسات احلكم يف جلّ تراقب عن كثب، متخصصة ةلاوك )13(ثالثة عشر تصدر عن 

ثالثة مظاهر يتم اإلستناد إىل تمد، املع "الراشد احلكم"اعتمادا على تعريف و. يف منظمة األمم املتحدة األعضاء
  :5أساسية، وهي

  .يار احلكام، ومراقبتهم واستبداهلمتآليات اخ - 
  .قدرة احلكام على صياغة وتطبيق السياسات بصفة فعالة - 
ن ملختلف املؤسسات اليت حتكم النشاطات والتأثريات اإلجتماعية واإلحترام الذي تكنه الدولة واملواطن - 

  .واإلقتصادية

مؤشرا، مصنفة ضمن ستة جمموعات توافق املظاهر الثالثة األساسية  )31( واحد وثالثوناموع، يوجد  يف

                                                           
1 John K.M. OHNESORGE, op.cit, p 53 
2 ibid, pp 53-54  
ال، تربط معاهدة اإلحتاد األورويب سياسة التعاون بتطوير فعلى سبيل املثهذه النظرة اجلديدة أثرت أيضا يف جانب منها على التوجهات األوروبية،  3

  . 130اماد ، وذلك يفوتدعيم الدميقراطية ودولة القانون وكذلك باحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
Kouider BOUTALEB: "Démocratie, État de droit et bonne gouvernance en Afrique: le cas de l’Algérie",in Proceding 
of Colloque « Développement durable : leçons et perspectives », atelier Démocratie, État de droit et bonne 

gouvernance. Ouagadougou, 31 mai-1er juin 2004, p 22  
4 ibid  
5 ibid 
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وهو يتكون من جمموعة  .وتظهر دولة القانون ضمن الصنف اخلاص بقياس مدى احترام مبدأ الشرعية. لتقييم احلكم
اليت وضعها اتمع، والصفة اليت وفقها يلتزمون من املؤشرات اليت تقيس درجة الثقة اليت حيملها املواطنون للقواعد 

  .1ذه القواعد

ز جهاز العدالة، ، فعالية وعدم حتي"الالعنف"هذه املؤشرات تشمل ما هو مرتبط مبعدالت اجلرمية، العنف و
دولة عن مدى جناح س اقيبالوتعطي فكرة  إن هذه املؤشرات مؤخوذة معا. ومدى احترام العقود واإلتفاقيات املربمة

حتقق ة على قواعد صحيحة وعادلة والعالقات اإلقتصادية واإلجتماعية مبني فيه تكون مناسبمعينة يف تأسيس حميط 
 .2ةاساوامل

يتميز تطبيق التشريعات بصفة عملية، وفيه يراقب وإن نظاما ذا الشكل يتميز بوجود قوانني شفافة وعادلة، 
ة كافحومع تنمية القطاع اخلاص، شجكما ي ؛ض النظام العام، تضمن فروذات شرعية وجود حكومة مسؤولةب

  .3"دولة القانون"ويف هذا الصدد يعترب إصالح اإلطار القانوين والقضائي هو وسيلة ترقية . الفقر

، لوصف "دولة القانون"ولكن ظهر أثر سليب لإلستراتيجية اليت كانت من البداية، وراء استعمال مصطلح 
اليت ينادي ا أنصار الدميقراطية " القيم"إذ أن توسيع تعريف هذا اللفظ ليشمل . القانونية التحوالت الليربالية

وحقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، مثل الكرامة اإلنسانية، مكافحة الفقر، واملشروعية، جعلت املؤسسات 
أصبحت فعال حسب تعبري  "فدولة القانون". راية ميكن ألي كان أن يرفعها "دولة القانون"املالية الدولية من مفهوم 

وهو توسيع طبيعي ملنطق العلوم اإلقتصادية . Rule of good law" دولة القانون اجليد"، Josef RAZالقانوين 
إذا كان فعال لكل مظاهر النظام القانوين لبلد معني تأثري على تنميته اإلقتصادية، مما يربر . املؤسساتية احلديثة

واسع للمؤسسات املالية الدولية ا، فليس هناك ما مينع من إضافة متطلبات حقوق اإلنسان، شبكة اإلهتمام ال
احلماية اإلجتماعية والعناصر األخرى املكونة لدميقراطية شعبية، بغرض بلوغ أهداف ليربالية تشمل اخلوصصة، 

  .4ةالتخلي عن التنظيم، محاية حقوق امللكية وحتديد السلطات البريوقراطي

إال أنه ال يدخل ضمن نطاق دور املؤسسات املالية الدولية أن تعدل بالتفصيل األنظمة السياسية واإلجتماعية 
ولكن مساندة هذه الفرضية، يعين الدفاع عن . الوطنية رغم قدرة هذه املؤسسات على تفسري نصوصها التأسيسية

  .5إطار العوملة والنظام العاملي اجلديدمبدأ السيادة الوطنية، وهو ما ال يوافق الظروف العاملية يف 

اليمني الذي كان وراء بني تيار ق بني املنظمات غري احلكومية اليسارية، وإن مفهوم دولة القانون الليربايل يوفّ
هذه السلطة اليت ال تستند سوى إىل  ؛، حول ضرورة ترك املؤسسات املالية الدولية متارس سلطتها"إمجاع واشنطن"

                                                           
1  Kouider BOUTALEB, op.cit, p 23  
2 ibid  
3 ibid 
4 John K.M. OHNESORGE,op.cit p 54 
5 ibid 
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  .1قتصادية الكارثية للدول املقترضة، لفرض اختياراا يف جمال السياسة العامةالوضعية اإل

ولكن، أثبتت التجربة من خالل تاريخ النمو اإلقتصادي لدول مشال شرق آسيا، عكس ما تذهب إليه الفرضية 
فإذا خرقت دول . تصاديهي شرط الزم للنمو اإلق" بالنمو املتكامل"القائلة بأن دولة القانون اجلديدة هذه، املرتبطة 

إمجاع "عليه  املنطقة، خالل عشريات منوها اإلقتصادي السريع، أركان عديدة لدولة القانون، وفق ما ينص
لسنة " النمو املتكامل"مفهوم : ، فهي خترق بنفس القدر أو أشد أركان دولة القانون وفق املفهوم اجلديد"واشنطن

نسان كان يف أحسن األحوال أقل ما ميكن، خاصة فيما يتعلق باحلقوق إذ أن اإلكتراث حبماية حقوق اإل. 2002
اإلقتصادية واإلجتماعية، ومنها احلقوق النقابية، وحقوق العمال يف التنظم، واألمن يف أماكن العمل، أو احترام البيئة 

  .2واحمليط؛ كما أن الشبكات اإلجتماعية كانت هشة أو غري موجودة أصال

كونه خطابا فضفاضا، يفتقر إىل تأسيس نظري متني، ؤسسات الدولية حول دولة القانون بإذن، يتميز خطاب امل
ويواجه صعوبات يفرضها الواقع اإلقتصادي على املستوى العاملي، وهو ال يرمي سوى لفرض توجه ليربايل 

ب الدولة الكلي أو اقتصادي، يقوم على املنافسة اليت جيب أن حيميها بصرامة النظام القضائي، يف ظل فرض انسحا
  ".حارسة"إىل دولة " راعية"اجلزئي من اال اإلقتصادي، وحتوهلا فعال من دولة 

يف عدة قضايا منها ماليري العراق يف " بالفضائح"أكثر من ذلك، إن بروز بعض املمارسات اليت ميكن وصفها 
ساد اليت ارتبطت بشخص رئيس هذا ، وكذلك م الف3يعاملإطار مشروع إعادة اإلعمار الذي اعتمده البنك ال

، تركت اإلنطباع بأن دولة القانون واحلكم 4ةواامه مبمارسة احملابا Paul WOLFOWITZاألمريكي  ،البنك
 .لدى البلدان الضعيفة ذات اإلقتصادات اهلشة" للتسويق"سوى مفاهيم فضفاضة موجهة  يالراشد، ما ه

  أركان دولة القانون: الفرع الرابع

اليت تكرسه خمتلف التصورات الفقهية، وبعد عرض التداخل بني خمتلف  formel "الشكلي"إىل املفهوم  بالرجوع
هذه اإلجتاهات، والتحول الذي عرفه مفهوم دولة القانون، على األقل يف مظهرها الشكلي، حتت تأثري التوجهات 

  .لى مجلة من األركان جيب توفرهااإلقتصادية على املستوى العاملي، يظهر أن قيام دولة القانون يرتكز ع

                                                           
  .1990اجلزائر هي مثال على فرض هذا التوجه منذ سنوات  1
2 Kouider BOUTALEB, op.cit, p 23 
3. "Irak" : un article de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne],  

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Irak.htm>,consulté le 11-05-2010. 
 01/06/2005يف البلدان السائرة يف طريق النمو، باألمر عندما أصبح مديرا للبنك الدويل يف " الفساد"عروف بكفاحه ضد ، املWOLFOWITZ قام 4

ه، يف كتابة باألمر بالزيادة يف الراتب إلحدى موظفات هذا البنك، واليت قامت باإلستمرار يف تلقي رواتب من البنك العاملي رغم توظيفها، بوساطة من
. أيضا بتوظيف معاونني من البيت األبيض بدون خربة وبأجور عالية، ودون موافقة جملس إدارة البنك الدويل WOLFOWITZام . مريكيةالدولة األ

، رغم أن عهدته كان من 30/06/2007يف الصحف األمريكية محلته على اإلستقالة من منصبه يف  12/04/2007هذه الفضائح اليت ظهرت للعيان منذ 
  ,Paul Wolfowitz" : un article de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne]" .2010أن تنتهي يف املفروض 

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz#Affaire_Wolfowitz_.C3.A0_la_Banque_mondiale>,consulté le 11-05-2010. 
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، تتمثل يف تدرج 1، يقتضي أا تنبين على ثالثة عناصرالذي سبق عرضه إن تعريف دولة القانون على النحو
تضمن  وجد هيئات قضائية مستقلةكما جيب أن تالقواعد، هذه مساواة أشخاص القانون أمام قواعد القانون، و

 .مبدأ التدرج والتقييد

 م تدرج القواننياحترا :أوال

اختصاص  ا اإلطار، يكونذويف ه. دولة القانون أركانيشكل وجود تدرج للقواعد القانونية واحدا من أهم 
 صحيحة إال إذاأو تصدر عنها كون القواعد اليت متليها هذه اهليئات تبشكل دقيق، وال  اخمتلف هيئات الدولة حمدد

 .احترمت القواعد األمسى منها يف الدرجة

أن يكون  واعد هي فكرة نظرية، إال أن إسقاطها على النظم الدستورية احلديثة يقتضيقأن فكرة تدرج ال ورغم
يليه  على كل سلطة؛ التأسيسية اليت تسموعن السلطة  االدستور أعلى هذه القواعد امللزمة، باعتباره، نظريا تعبري

جد يف يووهكذا . م الذي يتميز نظريا بطابعه التنفيذيويكون متبوعا بالتنظي نون الذي يعرب عن اإلرادة العامة؛القا
مث اللوائح والتنظيمات، ويف قاعدة  متبوعا بااللتزامات الدولية، مث القواننيويكون أعلى هذا البناء اهلرمي الدستور، 

 .3بينهم اليت يربمها أشخاص القانون اخلاص فيما 2اهلرم تظهر القرارات االدارية أو العقود

فرد من  لدولة، مثلها يف ذلك مثل كلفاذا كوه .سل القانوين للقواعد يلزم مجيع أشخاص القانونوهذا التسل
عرضة جلزاء  فكل قاعدة، أو كل قرار ال حيترم قاعدة أمسى منه يكون: التدرج أاألفراد، ال تستطيع جتاهل مبد

القانون، وتكون وظيفتها  ملتزمة بقواعد نفسها ،ختصاص يف إمالء القواننياليت متلك اإل وهكذا جتد الدولة،. قانوين
  .مثبتة ومشروعة régulation" التعديل"املتمثلة يف 

إن تدرج قواعد القانون يقود آليا إىل نوع من التبعية للجهاز التنفيذي، ولكن لنوع من الشرعية للنشاط اإلداري 
 اما يؤدي إىل تقييد سلطته ،يسطرها القانونأيضا، ذلك أن اإلدارة ال تتصرف إال مبقتضى القانون، ويف احلدود اليت 

 .4املشروعة

إذ  .القواعد املعمول اهذه عتراف مبساواة مجيع األشخاص أمام يستلزم إذن اإللتسلسل القواعد هذا النمط إن 
وال يف احلالة العكسية، أي يف وجود استثناءات على مبدأ املساواة، ال يكون لتدرج القواعد القانونية معىن أصال، 

 .يظهر أثره املنشود يف تقييد سلطة الدولة

                                                           
 .80ص  سالمي، بني األسطورة والواقع ، املرجع السابق،دولة القانون يف العامل العريب اإل :خروع أمحد 1
العقد شريعة " :من القانون املدين مثال على أن 106إذ تنص املادة  تسمو اإللتزامات العقدية، بني األطراف املتعاقدة، كما هو معلوم إىل مصف القانون، 2

إال أا ال تلزم سوى األطراف املتعاقدة، لذلك فهي تظهر يف ". سباب اليت يقررها القانونالطرفني، أو لأل املتعاقدين، فال جيوز نقضه، وال تعديله إال باتفاق
 .البناء اهلرمي للقواعد القانونيةقاعدة 

3 "Qu'est-ce-que L'État de Droit", [en ligne] <http://www.vie-publique.fr/> consulté le 01-05-2005 
4 Jacques CHEVALLIER, op cit,p 71 
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 مساواة األشخاص أمام القانون: ثانيا

ويعين أن يكون أشخاص القانون، مبا القانون تعد الشرط الثاين لوجود دولة القانون، أمام إن مساواة أشخاص 
ذا الشرط متكني كل يستلزم هكما . فيهم الشخص العام أو الدولة، على قدم املساواة يف احلقوق والواجبات

من االعتراض على تطبيق قاعدة قانونية معينة،  - شركات، مجعيات، نقابات، أحزاب–طبيعي أو معنوي شخص 
 .مبجرد ما تكون هذه األخرية خمالفة لقاعدة أمسى منها

 نويا احلالة األوىل، ومعيفوهكذا يكتسب األفراد واملنظمات صفة األشخاص القانونيني، ويكون الشخص طبيعيا 
 .يف احلالة الثانية

القواعد  باحترام ءاالشرعية، بد أوتعترب الدولة يف حد ذاا شخصا معنويا، وتكون قراراا املختلفة مقيدة مببد
اليت تتخذها جيب أن  فالتنظيمات اليت متليها والقرارات: وتكون التزامات الدولة معتربة يف هذه احلالة. الدستورية

از تبدون أن تتمتع بامت -الدستورية القوانني، املعاهدات الدولية والقواعد-األمسى املعمول ا تكون حمترمة للقواعد 
 .1لقانون املشتركقواعد ا ها من اإللتزامات اليت تفرضهاعفييقانوين أو بنظام معني 

لفة اخم ة بإثارةويكون بإمكان األشخاص الطبيعيني واملعنويني اإلعتراض على القرارات اليت تتخذها السلطة العام
  .القواعد اليت أملتها هذه السلطة العامة يف حد ذاا

ويظهر ملبدأ املساواة هذا، ويف جمال القانون اإلداري على وجه اخلصوص، عدة امتدادات وتبعات، منها املساواة 
لقانون، فتعمد أغلب ونظرا ألمهية هذا الركن يف دولة ا. ع باحلقوق واحلرياتأمام األعباء، واملساواة أمام التمت

، خاصة على صياغة آثاروإعطائه القيمة الدستورية، بكل ما هلذه القيمة الدستورية من  2الدساتري للنص عليه
 .3النصوص القانونية، اليت جيب أن تستجيب إىل هذا الشرط

، طاملا أن اهله، يكون دور اجلهات القضائية أساسيا، ويكون استقالهلا أمرا ضروريا ال ميكن جتالشأنويف هذا 
إن  .محاية النظام القانوين برمته من جهة، وضمان املساواة املنشودة أمام القانون من جهة أخرى، يكون منوطا ا

، وخاصة اإلدارة، بالقانون؛ اجلميعاهليئات القضائية هي اليت حتقق عمليا آليات الرقابة الفعالة اليت تضمن التزام 

                                                           
1 "Qu'est-ce-que L'État de Droit", [en ligne], op.cit  
 07/12/1996يف  املؤرخ 438-96رئاسي الرسوم امل". كل املواطنني سواسية أمام القانون:"من الدستور اجلزائري على أن  1فقرة  29تنص املادة  2

اجلريدة  .، يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية1996نوفمرب  28يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، املصادق عليه يف إستفتاء 
  .06 ص، 08/12/1996 بتاريخ 76عدد ال ،الرمسية

  :جاء مثال. يؤكد الس الدستوري نفسه على هذا املبدأ، ففي أكثر من حيثية يف أحد آرائه حول مراقبة الدستورية، يظهر هذا اإلهتمام 3
يشكل إخالال مببدأ املساواة املكرس قد يكون أوجد حالتني متمايزتني يف سلك مهين واحد، وهو ما (...) رع بإدراجه هذا اإلستثناء واعتبارا أن املش"

  ."من الدستور 29، وفق ما تقتضيه املادة دستوريا بني فئات متواجدة يف نفس الوضعية
، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتضمن القانون األساسي للقضاء، 22/08/2004مؤرخ يف  04/م د/ق ع.ر/02الس الدستوري، رأي رقم 

  .06، ص 08/09/2004بتاريخ  57اريدة الرمسية، العدد  .للدستور
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حيول دون ممارستها لدورها الرقايب؛ ألن والقضائية سيجعل منها يف وضعية التبعية، ف شرط استقالل اهليئات وختلّ
 رتبط به أساسا حتقيق دولة القانونياملمارسة الفعلية للرقابة القضائية على العمل اإلداري بصفة خاصة هي ما 

 .1تهامحايو

 استقالل العدالة: ثالثا

 وجود هيئات قضائية مستقلة، خمتصة بالفصل  األمريفترض هذا أثر عملي، التدرج واملساواة  ئيلكي يكون ملبد
القواعد  يف النزاعات اليت تثور بني أشخاص القانون، وذلك بتطبيق مبدأ الشرعية اليت ينشأ عن فكرة تدرج

 هذا التصور. أشخاص القانونبني ا معينا متييزيكرس تعامل  مع كلاملساواة اليت يتعارض  أالقانونية، وكذا مبد
سلطة من  االيت متثل جزء القضائيةالسلطة فاستقاللية  .، ووجود عدالة مستقلة2فترض وجود فصل للسلطاتي

زها وحيادها يف السهر على ضمن عدم حتييهي ما ميكن أن  ،لسلطتني التشريعية والتنفيذيةا باإلضافة إىلالدولة، 
  .3القانون تطبيق قواعد

تطبيق قواعد واضحة على كل احلاالت املطروحة، دائما من ن القضاة كّمتإن استقاللية العمل القضائي يقتضي 
 4بنفس الشكل، بغض النظر عن تنظيم الرقابة القضائية يف حد ذاته، والذي خيتلف اختالفا كبريا حسب ثالثة

 .ري، طاملا أا تسعى إىل فرض الرقابة على العمل اإلدا5حاالت ممكنة، تتناسب مجيعها مع منطق دولة القانون

، خاصة وأنه يعترب حاليا ،دولة القانون هو قبل كل شيء منط نظري، ولكنه أصبح أيضا موضوعا سياسيامنط إن 
 فدولة القانون اليت جتعل من القانون الوسيلة املثلى للتنظيم. نظمة الدميقراطيةألامليزة األساسية ل وكما سبق بيانه،

البلدان اليت  د على الدور املتنامي للقضاء يفاملساواة، ويؤكّ أمبدشرعية وال أالسياسي واإلجتماعي، جيمع بني مبد
  .6تعترب نفسها مطبقة هلذا النمط

  عوارض دولة القانون: اخلامسالفرع 

  ل دولة القانون حنو احلكم الراشدحتو: نزعة حنو مفهو جديد: أوال

د يف ظل النزعة احلالية اليت متليها كما يبدو أن مصطلح دولة القانون يؤول إىل استبداله، وحتوله إىل مصطلح جدي
  ."احلكم الراشد"سبق املؤسسات املالية الدولية، أال وهو 

بدا اإلهتمام ذا املفهوم مفاجئا  فقدأي مدلول أصيل،  مل يكن ملصطلح احلكم الراشد منذ عشريتني من الزمن،

                                                           
1 Jacques CHEVALLIER, op cit, p 77 
  .تكون الوظيفة القضائية للدولة منوطة بسلطة مستقلة، هي السلطة القضائية 2
3 "Qu'est-ce-que L'État de Droit", [en ligne],op.cit  
 .من هذا البحث 89- 81أنظر ص ص . إما نظام قضائي موحد، وإما نظام قضائي مزدوج، أو قضاء إداري كجزء من التنظيم القضائي العادي 4
5 Jacques CHEVALLIER, ibid, p 72 
6 ibid  
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لفساد وترشيد إدارة الشأن العام يف البلدان تطلعات التنمية ومكافحة ابعلى الصعيد العاملي، وارتبط بشكل وثيق 
  .1إىل املؤسسات املالية الدولية إلخراج اقتصاداا من اإلختناق للجوءاليت اضطرت 

هو مفهوم مرتبط أساسا باال اإلقتصادي، يسعى إىل ترشيد اإلنفاق العام، وتقليصه  "احلكم الراشد"إن مفهوم 
ان بالنسبة ألنصاره هو الوسيلة الفعالة لتحقيق التنمية، فإنه ال يسلم من بعض وإذا ك. إىل أدىن املستويات املمكنة

اإلنتقادات اليت ترى فيه تدخال يف الشأن الداخلي للدول، وضغطا على طبقاا اإلجتماعية املختلفة، اليت تتأثر 
  .2"فتقش"مباشرة مبا يفرضه من 

مؤسسة تكون هذه املنظمة قد . يه وإدارة شؤون منظمة معينة، الفعل املتمثل يف قيادة وتوج"احلكم"يقصد بعبارة 
كعبارة  gouvernance "احلكم"ز عبارة تركّو. جمموعة من البلدانأو بلدا أو  حمليةمجاعة تكون أو  ؛عامة أو خاصة

، وهي املشاركة والشفافية يف اختاذ القراروالتعاون وعلى أشكال التنسيق ، gouvernement" احلكومة"مقابلة للفظ 
 ب، تتقار"احلكم"في منوذج ف. وكذلك التقارب ما بني املصاحل تفضل الشراكة بني خمتلف الفاعلني يف جمال معني،

الفصل بني الوظائف السياسية واإلقتصادية يف املسار التنموي غري ويكون احلدود بني القطاعني العام واخلاص، 
  .3فعال

نوعا بصفة دقيقة  "احلكم"تعريف مفهوم  يواجهالسياسات العامة، وعلى العموم، ففي اال اإلقتصاد الكلي و
، وقد كان هذان gouvernement "احلكومة"أوسع من ذلك الذي يتضمنه مفهوم جماال يشمل  إال أنهصعوبة، من ال

أن  رغمعلى فعالية ومردودية السياسة العامة،  "احلكم الراشد"بينما يدل مفهوم . املفهومان لفترة طويلة متقاربني
  .مرتبطة بسري شؤون الدولةو ةحمصوربقيت القانونية داللته 

  :4يرتكز يف أساسه على ثالثة ركائز أو مسلمات نظرية "احلكم الراشد"إن 
  .وجود أزمة حقيقية ملسألة احلكم، متثلت يف فقدان الدولة ملركزيتها، وتراجع فعالية التسيري العمومي - 
  .رافقه وعي اجلماهري بإفالس األمناط التقليدية للحكم ،العمومي طلنشاعدم جدوى األشكال التقليدية ل - 
  .ظهور منط جديد من احلكم يناسب بشكل أحسن األوضاع املستجدة - 

إىل  النشاط اإلداري من مركزية؛ "عقدال"الوصاية إىل "من بالدولة تتميز هذه الطريقة اجلديدة باإلنتقال 
من  ؛régulateur" املنظمة"إىل الدولة  redistributif "املوزعة للثروة"ن الدولة م ؛وتوسيع احلكم احمللي الالمركزية

فعلي بني الفاعلني يف  إىل تعاون ؛من توجيه كانت تضطلع به الدولة ؛إدارة املرفق العام إىل إدارة وفق مبدأ السوق
  .5االني العام واخلاص

                                                           
1 Kouider BOUTALEB,op.cit, p 19 
2 ibid 

3 ibid  
4 ibid  
5 ibid, p 20 
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قة جديدة إلدارة اتمع، وهو يعكس تطلعا يلطة، وطرحاليا تنظيما جديدا للس "احلكم الراشد"تطلب يوهكذا 
، وأكثر فعالية وأقل تكلفة من تقنيا وإدارة صحيحة ؛حنو سلطة سياسية أكثر ما تكون قادرة، مشروعة ومسؤولة

تلك اليت تد عليهاعو.  

، فإن مفهوم "لدولةالدور اجلديد ل"ويبدو أنه يف الوقت الذي تتم اإلشارة يف العامل املتقدم إىل مفاهيم مثل 
يبدو خمصصا لدول اجلنوب، إذ تبني للمؤسسات املالية الدولية أنه ال ميكن معاجة مشكل التنمية  "احلكم الراشد"

العمومية واإلجتماعية وإعطائها  هلذه البلدان بإصالحات إقتصادية، بل من الواجب اإلهتمام يف إطار أمشل باملسائل
  .1التنمية مكاا املناسب ضمن استراتيجية

وهو أيضا فعال حيقق املساواة،  ؛، شفاف ومسؤول"تشاركي" أن، ضمن مميزات أخرى، ب"احلكم الراشد" يتميز
ويبدو يف نظر املؤسسات املالية الدولية كمجموعة من املطالب تتعلق بالدميقراطية . "الشرعية" بـ سعى لإللتزاموي

شفافية يف تسيري امليزانيات العممومية، والظمات غري احلكمومية، شعبية عرب اجلمعيات واملنالشاركة واملاحمللية، 
  .2مكافحة الفسادو

، من خالل تركيزه على "دولة القانون"، يبدو أنه يقترب من فكرة "احلكم الراشد"ومن خالل هذه املظاهر لـ 
قتصادية بالدرجة األوىل؛ القواعد املطبقة، من حيث أنه يشترط فيها أن حتقق الفعالية اإل" جدوى"الشرعية، وعلى 

من اال اإلجتماعي، " استقالتها"ملا يفرضه من دور جديد للدولة، يف إطار  "دولة القانون"ولكنه يبتعد عن مفهوم 
  .ويركز على فعالية التسيري العمومي وترشيد النفقات العمومية، غري مكترث بتأسيس نظري هلذه الفعالية

  نقد نظرية دولة القانون: ثانيا

 معذات األصول األملانية، وجدت مناصرين هلا يف الفقه الفرنسي كما تقدم،  "دولة القانون"رغم أن نظرية 
التحفظات العديدة اليت أظهرها الفقه الفرنسي نفسه، خبصوص بعض جوانب هذه النظرية، إال أا مع ذلك عرفت 

تفترضه لقواعد القانون، أو فيما خيص تفسريها عددا من اإلنتقادات، سواء فيما خيص متامية البناء اهلرمي الذي 
التلقائي، أو فيما خيص املفارقة املبدئية اليت تعتمد عليها، بتركيزها الذايت أو اللتزام الدولة للقانون وفق فكرة التقييد 

 ، رغم اعترافها بسلطةن تدرجهااضمبغرض على وظيفة رقابية للقاضي يف كل مستويات البناء اهلرمي للقواعد 
  .الدولة

، خاصة فيما يتعلق بالتسليم بوجود قاعدة قانونية سامية يفترض "دولة القانون" نظرا للطابع اإلفتراضي لنظرية
وجودها دون إمكانية إثبات ذلك الوجود، فقد تعرضت لعدة انتقادات، خاصة من قبل املدرستني املثالية 

  :3واملاركسية

                                                           
1 Kouider BOUTALEB,op.cit, p 20 
2 ibid  
 .39، ص املرجع السابق نظرية الدولة،: 1القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، ج: بوالشعري سعيد 3
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مل ينه هرمه  كلسنى أن أرفقد ، René CAPITANT يين كابتانرفبالنسبة للمدرسة املثالية، ومن روادها 
كامل؛ ويرى أيضا أن الدستور األول ليست له قوة افتراضية بل واقعية، ففي  "طابق"القانوين، ذلك أنه ينقصه 

تايل الثورة الفرنسية مثال استمدت اجلمعية الوطنية قوا وصالحياا من إرادة الشعب وليس من إرادة مفترضة، وبال
  .واقعية positiviste" وضعية"فهي ذات قوة 

 ىلإالواقع من إلنتقال لفعل ا ، وإمهالهعدم اهتمامه بالواقع كلسنفهو يأخذ على  A.VIRALLY فريايلأما 
ليست من طبيعة قانونية، تقوم فقط على ، ولقانون، ذلك أن القاعدة األساسية املفترضة هي واقعة خارج القانونا

  .1افتراض ذايت

، خاصة وأا تفصل الدولة "الدوغماتية"تطغى عليها  كلسنأما بالنسبة للنظرية املاركسية، فترى أن نظرية 
والقانون عن كل ما خيرج عن موضوع القانون من عناصر واقعية، فهي تغفل العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية وال 

 عن نظام اجتماعي موجود؛ وبالتايل فهذه النظرية تقوم الدولة كيان سياسي يعربف. تم بآثارها على القانون والدولة
  .2وعليه فهي نظرية مرفوضة. وافتراضي ال أساس له formelعلى أساس قانوين نظري 

بعض النظريات اليت طبقت يف اال الدستوري، من وال جتد هذه النظرية خصومها فقط من الوضعيني، بل حىت 
الذي " العقد اإلجتماعي"ن إ .سيادة األمةو فتها اجلمهورية الفرنسية الثالثة، أاليت عر السيادة الوطنيةمثل نظرية 

ينتج عنه كيان معنوي يتشكّل من أفراد اجلماعة، وهذا الكيان له وحدته اخلاصة وإرادته املتميزة  تنشأ مبوجبه الدولة
 سيياسي الربملاين الفرنسي وانطالقا من هذه الفكرة وضع السياس. عن إرادة كل فرد من أفراد هذه اجلماعة

SIÉYÈS
واملقصود بسيادة األمة . 1789وتبنتها اجلمعية التأسيسية الفرنسية عام  "سيادة األمة"أثناء الثورة نظرية  3

فاألمة وفق هذا . هو رجوع السيادة لألمة، وليس للملك أو هليأة معينة أو لشخص أو موعة أشخاص طبيعيني
ن، بل يأخذ يف الطرح هي ذلك الكيان ان فقط من األحياء يف وقت معيز عن األفراد، والذي ال يتكود واملتمير

. 4وعلى هذا األساس تكون األمة دائمة، مستمرة وثابتة. احلسبان استمرارية األجيال املاضية، احلاضرة واملستقبلة
ذن ال تقوم على أي نظام قانوين كان، كما أن الدولة وفق هذا الطرح أيضا ما هي سوى امتداد لألمة، وسلطتها إ

 عنها ممثلو اليت يعرب "رادةاإل"، هذه ما يعرب عن اإلرادة العامة سوىالقانون  وال يكون .5وإمنا تستند إىل سيادة األمة
الرقابة على "لذلك رفضت بشدة فكرة  :ألي إمكانية ملراقبة دستورية القوانني إذن، وال جمال "ال تناقش" الشعب
  .6"دولة القانون"، اليت تنادي ا "ة القواننيدستوري

                                                           
  .39، ص املرجع السابق نظرية الدولة،: 1القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، ج: بوالشعري سعيد 1
 .، نفس الصفحةاملرجع نفسه 2
3 Jacques CHEVALLIER, op.cit, p 29  
 .204، ص 1999 اجلزائر،الوجيز يف القانون الدستوري واملؤسسات السياسية املقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعية، : شريط األمني 4
5 Jacques CHEVALLIER, ibid, p 57 
  .89ت، ص .يب، بريوت، دالوسيط يف القانون الدستوري، دار الفكر العر: زهري شكري 6
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حىت فيما يتعلق بالتزام الدولة بالقانون، وعلى أي أساس يكون هذا  "تناقضاا"وال حتل نظرية دولة القانون 
تلقائي، طاملا أن الدولة والقانون مها شيء واحد وتعبري خمتلف عن نفس البنية أال ذايت أو فهل هو التزام . اإللتزام

هي النظام القانوين؟ ويف هذه احلالة يكون اإلنتقاد املوجه هلذه الفكرة أن الدولة ال ميكنها أن تلتزم بالقواعد اليت و
ل وضعتها بنفسها، ألن هذا يفضي إىل كون سلطتها غري حمدودة، طاملا أا تضع القواعد اليت تشاء، مما ال يشكّ

للدولة، وخارج " سابقة" "بنية" بـالدولة بالقانون يستند إىل التزامها التزام  إذا كان اأم. 1حقيقيا لسلطتهاحتديدا 
، وهذا يتعارض مع األسس "وضعي"، ليس مثة نظام قانوين 2الدولة، ويف هذه احلالة، ومهما كانت طبيعة هذه البنية

ة مبالغ فيها أحيانا ، نوعا من الثقعلى القاعدة القانونية تضفي " دولة القانون"إن فكرة  .3الوضعية لدولة القانون
  .كلي وشامل للنظام اإلجتماعي، وهو ما ال يكون دائما ممكنا ويف كل األحوال" تقنني"وتسعى إىل حتقيق 

هو نوع  إسناد سلطة الدولة إىل القانون ه إذا كاننلنظرية دولة القانون أفمن أهم اإلنتقادات اليت توجه وأخريا، 
ديد، إسناد هذه السلطة املشروعة إىل الرقابة القضائية يؤدي، على األقل من إضفاء الشرعية عليها، ولكن من ج

effacement، إىل حموها "الرمزي"على املستوى 
بدل أن تكون  "حكومة القواعد"وهكذا ال تكون السلطة سوى . 4

أن إىل جمرد تطبيق ملا جيب  Le phénomène du pouvoir "ظاهرة احلكم"، وتتحول بذلك "حكومة األشخاص"
  .5أصال "احلكم"يكون وفق ما متليه القواعد؛ وهذا ما يلغي فكرة 

  زوال دولة القانون: اثالث

يف صريورة طبيعية ستشمل كل أمناط الدولة سيندرج  "دولة القانون"ترى بعض التيارات الفكرية، أن مصري 
تمعات اإلنسانية، مثلما كان للتيار الليربايل يف اكل ا ه، احلديثة، وتعمال اإلقتصادي كلمة الفصل، بانتشار مد

  .6وتغلبه على اإلشتراكية، يف ظل العوملة اليت انتشرت حىت يف معاقل الشيوعية سابقا

لتترك  "الدولة"مؤسسة تزول فيها " ليربالية"ودولة حقوق حرة  ،"دولة القانون"ن هذه الصريورة ستجعل م
التصور يكون الوضع مثلما هو احلال يف النظام االقتصادي الليربايل أين  هذايف واتمع يتنظم وفق إطار اليد اخلفية، 

يف هذا اإلطار تناط وظيفة إصدار القوانني إىل القضاة، و. 7يف مجيع مظاهرهايقوم السوق بتنظيم العالقة االقتصادية 
  .ووظيفة الفصل يف النزاعات وتطبيق األحكام القضائية إىل وكاالت خاصة متنافسة

                                                           
1 Jacques CHEVALLIER, ibid, p 23 
2 ibid, p 34 
3 ibid, p 36 
4 ibid, p 64 
5 ibid, p 65  
 Révolution" ثورة الورود"فـ. دميقراطية موالية للغرب" ثورات"إن حتول اجلمهوريات السوفياتية السابقة إىل نظام اقتصاد السوق، أدى كذلك إىل  6

des Roses وكذلك الشأن يف أوكرانيا، فبعد . ملنصب الرئاسة 2004يف جورجيا أدت إىل انتخاب ميخائيل سكاشفيلي منذ جانفي  2003وفمرب يف ن
  .رئيسا للبالدانتخاب فكتور لوشنكو  ، أدت إىل2004، واعتصامات املعارضة يف نوفمرب Révolution Orange" الثورة الربتقالية"

"Géorgie & Ukraine", des articles de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne], <www.wikipedia.org>, consulté le 
16/06/2008.  

7 Drieu GODEFRIDI:"Etat de droit ou Etat de droits?", [en ligne], op.cit 
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  األول  "العدو"ين إياها رب، الدولة، معتliberalisme" التحرري"التيار الفكري أنصار يعارض 
زواهلا، بل فقط إىل تقليص دورها إىل أقل ما ميكن  ىلإ نال يدعو مولكنه ساسي للحريات الفردية؛واأل

minarchie جية حمتملةاعتداءات خار، واختزاله يف احملافظة على النظام يف الداخل، ومحاية احلدود من.   
   البد منه حلماية اتمع من سلوكات غري اجتماعية لبعض أفراده،" شر"فالدولة عند التحرريني هي 

  الذي  ALAIN أالينوقد مثل هذا التيار يف فرنسا يف بداية القرن العشرين الفيلسوف . 1وضد الغزو اخلارجي
ورة وجود رقابة دائمة ميكن للمواطنني ممارستها آيل للمواطنني يف مواجهة احلكام، وضر" حذر"كان يدعو إىل 

بشكل مستمر عن طريق اإلنتخاب، حيث يراقب الناخبون النواب، ويراقب النواب الوزراء، ويراقب الوزراء 
  .2احلكومة

  ، يركزون بدورهم على قيمة احلرية les anarchistes" الالدولة"كما أن خصوم الدولة من دعاة 
على اإلطالق، وأن الدولة هي عدو احلرية، وليس هناك ضرورة للدولة أصال ألن اإلنسان باعتبارها أهم احلقوق 

  .اإلنسان "يكتمل"الدولة بشكل كامل حىت أن تزول جيب  ،ولتكريس احلرية. 3اجتماعي بطبعه

  يرون " الالدولة"، فإن دعاة "الثورة"وإذا كان التيار املاركسي يرى وجوب تغيري الدولة عن طريق 
  ألن . لك غري ممكن، وال يكرس احلرية بالشكل املطلوب، طاملا أنه يؤدي دائما إىل نفس النتيجةأن ذ

  ، وهكذا إذا حتقق هذا اهلدف، ونشأت "الثورة"املشكلة تكمن يف أن الدولة هي اهلدف األمسى من 
  عيق ذلك، دولة نتيجة للثورة، ستسعى بالضرورة لتكريس كل ما يتوافق مع سلطتها، ويستبعد كل ما ي

  .4حىت ولو كانت احلرية

  فحىت القول يمنة النموذج الليربايل على اال اإلقتصادي . املنظور يبدو بعيدا عن الواقعية اإال أن هذ
  العاملي يصطدم بواقع وجود تيارات مناهضة، تقودها املنظمات غري احلكومية، وحركات 

  كل من يف أمريكا الالتنية يفاليت وصلت إىل احلكم ليسار ، وحركات اaltermondialistesاملناهضني للعوملة 
هذه احلركات وإن كان صداها ضئيال يف الوقت الراهن، إال أنه ال شيء . 5كوبا وفنزويال، وبوليفيا واإلكوادور

  .ينمع من انتشارها وتطورها

                                                           
1 Bernard CHANTEBOUT, op.cit, p 13  
2 ibid, p 14 
3 ibid 
4 ibid 
، والذي حيكم البالد منذ فيفري 2006ئاسية األخرية يف هذه البلدان فوز مرشحي اليسار، إيغو شافيز يف فنزويال يف ديسمرب عرفت اإلنتخابات الر 5

  .1959، فضال عن النظام الشيوعي الكويب منذ 2006؛ ورافاييل كوريا يف اإلكوادور منذ نوفمرب 2006؛ وإيفو موراليس يف بوليفيا يف جويلية 1999
"Venezuela, Bolivie, l’Équateur & Cuba", des articles de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne], 

<www.wikipedia.org>, consulté le 16/06/2008.  
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بشكل أو بآخر، برفض ، مما يوحي ، 1اليمني املتطرف يف أكثر من مناسبة أكثر من ذلك، عرفت أوروبا مد
يف إطار ، إذ من املعلوم أن اليمني املتطرف يف أوروبا يرفض التكتالت والذوبان 2لفكرة العوملة والتحالفات التقليدية

  .ومتكني املهاجرين من احلقوق ويناهض اهلجرة ،ويدافع عن اهلوية الوطنيةاإلحتاد األورويب 

  النظم  من خالل إدراج 3ية، لتعميم مبدأ تدرج القواننيكما أن الرفض الذي ساد يف اتمعات األوروب
  والذي فشلت حماوالت التصديق عليه بعد القانونية هلذه الدول يف جماالت أوسع، ضمن دستور أورويب، 

  لدولة القانون وفق املنظور العاملي الذي كرسته، كما " الرفض"يشكل نوعا من  4الرفض الفرنسي واهلولندي
  ل ضمانا للحقوق ه احلذر من أن هذا التطور قد ال يشكّلعاملية الدولية؛ رفض سببسبق، املؤسسات ا

  خوف من تاملكتسبة، خاصة اإلجتماعية منها، كاحلق يف العمل واحلماية اإلجتماعية وما إليه؛ كما أن ال
  وراء تعميق  كان xenophobieاملساس باهلوية الوطنية، الذي تروج له التيارات املناهضة للهجرة واألجانب 

  .5هذا الرفض
                                                           

، 2002ملان اهلولندي يف ، وفوز اليمني املتطرف يف انتخابات الرب2002إىل الدور الثاين من انتخابات الرئاسة الفرنسية يف " اجلبهة الوطنية"مرور مرشح  1
  .وقبلها يف النمسا ويف عدد آخر من بلدان اإلحتاد األورويب

 [En ligne] <http://www.humanite.fr/2002-05-16_International_-Pays-Bas-droite-et-extreme-droite-en-tete>  
حقاقات اإلنتخابية األوروبية هنا وهناك، ففي اإلنتخابات النمساوية حركات اليمني املتطرف حتقق نسبا معتربة يف كل اإلستومن سنة إىل أخرى، ظلت 

 Le Jobbikباملائة من األصوات؛ ويف ار، حقق حزب اليمني املتطرف  35حقق اليمني املتطرف نسبة بلغت  2010لعضوية الربملان األورويب، لسنة 
  .يف الربملان األورويبمن األصوات، وثالثة مقاعد  باملائة 14,8املرتبة الثالثة بنسبة 

site officiel de la chaîneTV d’information Euronews [en ligne]  
<http://fr.euronews.net/2009/06/07/europe-centrale-extreme-droite-en-hongrie-domination-socialiste-en-slovaquie/> , 

consulté le : 12-04-2010 
ية يف هذه الدول معارضتها الصرحية للسياسات األمريكية يف املنطقة، ولسياسات املؤسسات املالية الدولية وإمالءاا، لدرجة تعلن القيادات السياسية احلال 2

  .أن فنزويال أعلنت انسحاا من البنك العاملي
"Venezuela, Bolivie, l’Équateur & Cuba", des articles de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne], op.cit 

، مما أدى إىل توقيف عملية املصادقة الشعبية عليها يف 01/01/2005، ويف هولندا يف 29/05/2005رفضت معاهدة الدستور األورويب يف فرنسا يف  3
دستور "قيمتها القانونية إىل مرتبة  ونة املبسطة، واليت ال تسمو يفبشلأوروبا، واكتفت بعض الدول األوروبية باملصادقة الربملانية، ليتم استبداهلا مبعاهدة 

  .12/06/2008، ليقوم اإلرلنديون برفضها من جديد إثر استفتاء "أورويب
"Traité de Rome de 2004", un article de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne], 

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_Européenne>, consulté le 16/06/2008. 
شبونة، تعرض الدستور األورويب إىل الرفض يف استفتاءات شعبية جرت يف فرنسا، ويف هولندا، مما استدعى استبداله مبعاهدة مبسطة تعرف مبعاهدة ل 4

املية اإلقتصادية ، ونظرا لألزمة الع02/10/2009 جرى بتاريخ ومبوجب استفتاء جديد. اإليرلندي هلاالشعب أوشكت أن تعرف نفس املصري بعد رفض 
، وامتدت إىل كافة أرجاء العامل، اضطر اإلرلنديون لقبول هذه املعاهدة اليت رأوا فيها فرصة اخلالص الوحيدة ةاليت مست قطاع العقار يف الواليات املتحد

ا فضلت كل دول اإلحتاد األورويب األخرى جتنب بينم اإلحتاد األورويب ملواجهة هذه األزمة؛" أحضان"ألا تبقيهم ضمن  العاملية، من األزمة اإلقتصادية
  .الذي سيثريه الرفض الشعيب" للحرج"اإلستفتاءات الشعبية على املعاهدة، واإلكتفاء مبصادقة برملاناا عليها، جتنبا 

"Traité de Lecebone de 2006", un article de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne], 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_Européenne>, consulté le 16/06/2008.  

اكم يف إن اجلدل املتعلق باهلوية الوطنية يف أوروبا عموما، ويف فرنسا على وجه اخلصوص، يظهر من حني إىل آخر، وكانت آخر مبادرات اليمني احل 5
  .2009فرنسا، فتح نقاش حول اهلوية الوطنية منذ نوفمرب 

"Extrème droite", un article de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne], 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Extrème_droite >, consulté le 16/06/2008. 
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  يف اجلزائر دولة القانون: املطلب الثاين

  الدولة اجلزائرية، نشأة حديثة وطموحات واسعة: الفرع األول

  اإلستقالل الوطين واجلزائر اإلشتراكية: أوال

اهري ارتبط التاريخ اجلزائري احلديث بالكفاح ضد اإلستعمار، ومل يكن حتقيق اإلستقالل الوطين مطلب اجلم
الواسعة فقط، بل كان أيضا احملرك لكل النشاط السياسي والنقايب للطبقة السياسية اجلزائرية لعقود طويلة، وعرفت 

مث أدركت . احلركة الوطنية نضوجا معتربا، وممارسة متميزة تضاهي نشاط احلركات السياسية يف العامل الغريب
وجاء بيان . ، متمثلة يف اندالع ثورة التحرير1"حقيق النهائيةالت"احلركة الوطنية، بعد مراحل من الكفاح، مرحلة 

ظل نظام احلكم اجلزائري بعد وقد . مع أساليب النضال السابقة يف سبيل حتقيق التحرير" القطيعة"أول نوفمرب يعلن 
جناح الثورة وحتقيق اإلستقالل الوطين ال يعرف سوى الثورة كمرجعية، ومصدر للمشروعية، وهو ما عرف 

  ".الشرعية الثورية"صطالحا بـ ا

: ، الذي ال يشري سوى إىل كفاح اجلزائر ضد اإلستعمار، حيث جاء فيها1963وتأكد ذلك يف مقدمة دستور 
الغزو اإلستعماري  ضد سياسيامنذ ما ينيف على املائة سنة، يواصل كفاحا مسلحا وكفاحا آخرا خلقيا و اجلزائريفتئ الشعب  ما"

  2."اجلزائرية واحتالل القوات االستعمارية الفرنسية للبالد الدولةعلى  1830دها، وذلك عقب عدوان سنة اضطها يف مجيع أشكال

ر عن بيان أول نوفمرب هو الوثيقة املرجعية للسلطة السياسية الحقا، فهو يتجاوز جمرد بيان سياسي يعب وظلّ
ضمن تبتطلعات حتررية، بل إنه ي 3سياسيمن أزمة عصفت حبزب " الطريق الثالث"أفكار تيار سياسي وقف موقف 

  .مشروع جمتمع جزائري مستقل، ويسعى إىل إقامة دولته الوطنية

  :وجاء يف هذا البيان

ـ إقامة الدولة اجلزائرية الدميقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار املبادئ  1: االستقالل الوطين بواسطة"إن اهلدف هو "
  .4"ع احلريات األساسية دون متييز عرقي أو ديينـ احترام مجي 2. اإلسالمية

 "دولة القانون"تطلعا أصيال للثوار اجلزائرين، ومل يبلغ صدى نظرية " دولة القانون"لذلك، ال يبدو التطلع حنو 

                                                           
عوين بتاريخ . <www.elmouradiya.dz>املوقع الرمسي لرئاسة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، على العنوان . 1954بيان أول نوفمرب  1

10/10/2007. 
لقد :"1996األمر، ويشري إىل األصول التارخيية لألمة اجلزائرية، حيث جاء يف ديباجته، وهي نفس ديباجة دستور  1989ومع ذلك، يتدارك دستور  2

 ...".وحىت احلروب التحريرية من اإلستعمار العهد النوميدي والفتح اإلسالميمنذ ...عرفت اجلزائر
 .، وبني املركزيني"املصاليني"بني أنصار زعيمه مصايل احلاج، "احلركة الوطنية"حدثت األزمة يف حزب  3

"Algérie", un article de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne], <http://fr.wikipedia.org/wiki/Algerie>, consulté le 
16/06/2008. 

  .رجع السابق، امل1954الفاتح نوفمرب  بيان 4
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وهكذا ال . على حد تعبري النص" احلريات األساسية"حمرري هذا البيان، وإن كان يشري ويتعهد صراحة باحترام 
  ".دولة القانون"هذا البيان مصطلح يظهر يف 

  ، بغرض جتاوز تعقيدات أفرزها "ثورة البناء والتشييد"هو  شعار الدولةويف الفترة اإلشتراكية، كان 
  ومشاكل جدية واجهت اتمع اجلزائري الفيت، وهي اهتمامات اقتصادية واجتماعية  إلستقالل الوطين؛ا

، ألن األولوية كانت للتطلع امللح ألفراد اتمع حنو تعميم "مكان"فيها  "نلدولة القانو"لم يكن ف .بالدرجة األوىل
؛ فضال على عدم تناسب اإلمتدادات 1التعليم والصحة وتوفري العيش الكرمي، واإلهتمام باجلانب الديبلوماسي للبالد

ذلك مل يظهر يف هذه الفترة أي ل. ، واليت سبق عرضها، مع النمط اإلشتراكي املنتهج"دولة القانون"الليربالية لفكرة 
، ومل يظهر أيضا يف أي من النصوص الرمسية ما يعكس تطلعا معينا حنو هذا "دولة القانون"خطاب رمسي حول 

  .2النموذج

، بل يكتفي "دولة القانون"، صراحة إىل 1996وال يشري النص التأسيسي احلايل للدولة اجلزائرية، دستور 
حيث : وإن كان ينص ضمنيا على مجيع أركان دولة القانون وفق النموذج الشكلي" يةدميقراط"باإلشارة إىل دولة 

 ينص على مبدأ الفصل بني السلطات؛ ويؤكد مسو القاعدة الدستورية من خالل تأسيس جملس دستوري؛ وينص
ادي، وجمال ج للقواعد القانونية، من خالل حتديد جمال القوانني العضوية، وجمال القانون الععلى تدر 3ضمنيا

التنظيم؛ وينص س قائمة من احلقوق واحلريات على مبدأ رقابة القضاء على أعمال السلطات العمومية، ويكر
دون 4"عصرية"الدساتري السابقة تشري فقط إىل دولة كانت هذا وقد . أيضا على استقالل العدالة األساسية؛ وينص ،
  ."دولة القانون"إشارة صرحية إىل 

  مرحلة األزمة، واستكمال الصرح املؤسسايت جتاوز: ثانيا

هتمام ا وكان. ز، ووضع أمين صعبجاء يف إطار سياسي واجتماعي ممي 1996إن التعديل الدستوري لسنة 
يف ممارسة السلطة،  يف تلك املرحلة، هو تزويد اجلمهورية مبؤسسات جديدة للعودة إىل الشرعيةالسياسية السلطة 

                                                           
 .1979اكتسبت اجلزائر مكانة دبلوماسية مرموقة، ومن األمثلة على النجاحات الدبلوماسية، أزمة رهائن السفارة األمريكية يف طهران يف  1

"Algérie", un article de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne], op.cit 
 .ما يشري إىل دولة القانون 1986ال يف صيغته املعدلة لسنة ، و1976ال يظهر يف امليثاق الوطين لسنة  2
وجاء يف اعتبارات . يف الدستور، إال أن الس الدستوري اعترب تدرج القواعد من املبادئ الدستورية" تدرج قواعد القانون"ـ ليس هناك إشارة صرحية ل 3

اعتبارا أن املشرع اعتمد ترتيب تأشريات القانون العضوي،  :عضوي موضوع اإلخطارفيما خيص ترتيب تأشريات القانون ال: "أحد آراء الس الدستوري
  ".، وهو ما يتعني تداركهخالفا ملا تقتضيه قاعدة تدرج القواننيموضوع اإلخطار، حسب التسلسل الزمين لصدور النصوص التشريعية، 

املؤرخ يف  07-97راقبة مطابقة القانون العضوي املعدل واملتمم لألمر ، يتعلق مب23/07/2007مؤرخ يف  07/م د.ر/02رأي رقم الس الدستوري، 
  .06 ص، 29/07/2007 بتاريخ 48عدد ال ،اجلريدة الرمسية .واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، للدستور 06/03/1997

من أجل أن تقيم األمة دولة منظمة على أساس عصري : "بارةالديباجتني ع، أين تظهر يف 1976، ودستور 1963مثلما هو الشأن يف دستور  4

  "...دميقراطي
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بواسطة " 2استكمال الصرح املؤسسايت"؛ وكان الشعار هو 1995تعددية يف سنة  1اسيةبإجراء انتخابات رئ ابدء
، مما يترك اإلنطباع بوجود نوع من احلرص على 3سلسلة من املواعيد اإلنتخابيةوتنظيم " احلوار الوطين"مباشرة 
اء املؤسسات الدستورية، ، بصفة ضمنية، على األقل يف مظهرها التقين، من خالل السعي لبن"دولة القانون"حتقيق 

  .اليت يناط ا إصدار القواعد القانونية، وإرساء النظام القانوين

خابات التشريعية واحمللية الدورية، وانتخاب أعضاء جملس توتتابعت اإلن: وقد استمر هذا البناء سنوات بعد ذلك
دولة "ن احلرص على تأكيد كما ظهر نوع م. األمة، وحىت تنصيب الس الدستوري، وجملس الدولة الحقا

أركاا، خاصة استقالل العدالة، وسعت السلطة السياسية إىل فتح ورشة  من خالل العمل على حتقيق كلّ" القانون
  .4إلصالح هذا القطاع

مع املراحل  "قطيعة"على إحداث  السلطة السياسيةعزم تأكيد احلرص على املظهر املؤسسايت الحقا، ب واستمر
2002بعد رفضها تأجيل اإلنتخابات التشريعية لسنة اإلنتقالية، 

ورغم أن الس . ، وكذلك اإلنتخابات احمللية5
انقاد، وطرحت مسألة التمثيل الدميقراطي، خاصة أا  ت حملّ، فقد ظل6ّالدستوري أعلن نتائج هذه اإلنتخابات

  .7عن نسبة مشاركة منخفضة نسبيامن مناطق اجلزائر، فضال  كاملةكانت انتخابات مبتورة من مشاركة منطقة 

  من الشرعية الثورية إىل الشرعية الدستورية: ثالثا

لسنة  8بشكل بارز يف اخلطاب السياسي الرمسي بعد اإلنتخابات الرئاسية" دولة احلق والقانون"لقد ظهر مصطلح 

                                                           
 72عدد ال ،اجلريدة الرمسية .يتعلق بنتائج انتخاب رئيس اجلمهورية 23/11/1995يف  مؤرخالس الدستوري، رأي . 16/11/1995جرت بتاريخ  1

  .03 ص، 26/11/1995 بتاريخ
2 M.BOUABDELLAH: "La fonction consultative du Conseil d’État et l’article 152 de la Constitution", in: Revue des 

Sciences Humaines, Université Mentouri, Constantine, N°17-Juin 2002, p 08. 
لية البلدية والوالئية يف ، واإلنتخابات احمل05/06/1997، مث اإلنتخابات التشريعية يف 28/11/1996كانت أوهلا استفتاء تعديل الدستور يف  3

  .25/12/1997، وأخريا انتخاب ثلثي أعضاء جملس األمة يف 23/10/1997
عوين بتاريخ  <www.conseil-constitutionnel.dz>قرارات الس الدستوري املتعلقة بنتائج هذه اإلنتخابات، املوقع الرمسي للمجلس الدستوري 

12/10/2007. 
بتاريخ  74اجلريدة الرمسية، العدد . لجنة الوطنية إلصالح العدالةال، يتضمن إحداث  19/10/1999ملؤرخ يف ا 234-99املرسوم الرئاسي  4

  .04، ص 20/10/1999
  .30/05/2002، ولكنها جرت يف تارخيها احملدد، أي يف 2001كان هذا التأجيل مطلب جانب من املعارضة، بعد أزمة منطقة القبائل يف ربيع  5

"Algérie", un article de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne], op.cit  
  ،اجلريدة الرمسية. يتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء الس الشعيب الوطين، 03/06/2002يف  مؤرخ P.CC/02/01إعالن رقم  :الس الدستوري 6
 .03، ص 23/06/2002 بتاريخ 43عدد ال
 .املرجع السابق. % 46.17ابات بلغت نسبة املشاركة يف هذه اإلنتخ 7
اجلريدة  ،يتعلق بنتائج انتخاب رئيس اجلمهورية 20/04/1999يف  مؤرخ P.CC/99/01إعالن رقم  الس الدستوري،. 15/04/1999جرت بتاريخ  8

  .03 ص، 21/04/1999 بتاريخ 29عدد ال ،الرمسية
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قل على مستوى على األ 1"دولة احلق والقانون"حتقيق  ىلإ هاسعيالسلطة السياسية وع وعكس تطلّ ،1999
؛ فبعد التخلص من احلرج الذي كان حييط 2"الشرعية الدستورية"إىل " الشرعية الثورية"التصرحيات، واإلنتقال من 

بالسلطة السياسية يف التسعينات، والعودة إىل الشرعية املؤسساتية، جاء اإلهتمام املفاجئ بدولة القانون يف سياق 
اإلقتصادي، باإلستعانة باملؤسسات املالية الدولية، واليت نظّرت، كما سبق لـ لتحقيق النمو السياسية سعي السلطة 

كما أن  .يف اخلطاب الرمسي" دولة القانون"ر جزئيا ظهور مصطلح ، وهو ما يفس"دولة قانون فعالة اقتصاديا"
  .إصالح املنظومة التشريعية وتكييفها مع اإللتزامات الدولية للجزائر يندرج يف هذا اإلطار

املستقلة؟ إن ، باملعىن اإلصطالحي الذي سبقت اإلشارة إليه، بالنسبة للدولة اجلزائرية "دولة القانون"فما هو واقع 
ع أركان دولة القانون بالشكل الذي تظهر به يف خمتلف النصوص ساؤل يكون من خالل تتباإلجابة على هذا الت

  .الرمسية للدولة

  دولة قانون جزائرية؟: الفرع الثاين

  تدرج القوانني: أوال

  "دساتري القانون"ة الدميقراطية وإىل الدول" الربامج"من امليثاق الوطين ودساتري  - أ

هذا النمط من التسيري لبالد  مبالئمةال ميكن تفسري التوجه اإلشتراكي الذي عرفته البالد بعد اإلستقالل، فقط 
بان ثورة التحرير، طاملا أنه يسعى لتحقيق العدالة اإلجتماعية ها اإلجتماعية املعاناة إحديثة اإلستقالل، عرفت شرائح

د خمالفة النهج الذي كان مطبقا من طرف املستعمر، بل جيد تفسريه أيضا، ومن دون شك، ولو نظريا؛ وال يف جمر
  .3يف الظروف الدولية أثناء وبعد حرب التحرير الوطنية

، حىت وان مل تكن هذه "الناصرية"دول اإلشتراكية مثل مصر فقد وجدت الثورة اجلزائرية مؤازرة معتربة من ال
السلطة  هذا ما جعلو. 4الدول هي الوحيدة اليت وقفت مع الشعب اجلزائري يف كفاحه من أجل احلرية واإلستقالل

فضال على جمموعة . حتذو حذو هذه الدول، وتسعى لتطبيق نفس التوجه الذي اختارته جلزائراالسياسية يف 
التصحيح "بتوقيف العمل بأول دستور للجزائر املستقلة بعد  االسياسية اليت عرفتها البالد الحقا، بدءاألحداث 

                                                           
املوقع الرمسي لرئاسة اجلمهورية، على . 20/10/1999، خطاب بتاريخ 99/2000ية خطاب رئيس اجلمهورية خالل إشرافه على افتتاح السنة القضائ 1

   <www.elmouradia.dz>العنوان 
املوقع الرمسي  .24/02/2006خطاب بتاريخ . خطاب رئيس اجلمهورية الذي ألقاه مبناسبة الذكرى اخلمسني لتأسيس اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني 2

  .2007-10-17عوين بتاريخ  <www.elmouradia.dz>العنوان  لرئاسة اجلمهورية، على
 .يف ظل اشتداد احلرب الباردة بني املعسكرين الغريب والشيوعي 3

"URSS", un article de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne], op.cit  
  .رة اجلزائرية، بسعي من اهلند ويوغوسالفيا ومصر، بشكل صريح الثو1955ساند مؤمتر باندونغ لدول عدم اإلحنياز، يف أفريل  4

"Mouvement des non-alignés", un article de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne], 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_non_alignés>, consulté le 16/06/2008. 
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، قبل العودة إىل "الشرعية الثورية"، والذي تلته مرحلة طويلة من حكم ال يستند سوى إىل 1965لسنة  "الثوري
  .1976العمل بدستور جديد يف 

باعتباره وثيقة  "امليثاق الوطين"يستلهم مقوماته من  "احلزب الواحد"على  يف هذه الفترة، كان منط احلكم املبين
1د برامج سياساته العامةتأسيسية تصف اإلديولوجية اإلشتراكية للحزب، وحتد.  

الرصيد اإلستعماري، يف اال القانوين خاصة، يلقي بظالله على اإلدارة اجلزائرية الفتية، مع متديد العمل  وظلّ
، فلم تر قوانني وطنية النور إال الحقا، ومن أجل بعض النصوص، مت التعجيل 2الفرنسي يف كل ااالت بالقانون

ستكمل املنظومة التشريعية ومل ت. 3بإصدارها نظرا للحاجة إليها مثل قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية
  .4الوطنية إال يف السبعينات والثمانينات

ك املعسكر اية احلرب الباردة وتفكّأساسا زا ية اجلديدة بعد عشرية الثمانينات، ميومع املعطيات العامل
يار أسعار البترول، مصدر الدخل القومي الوطين الوحيد، اضطرت اجلزائر لسلوك  الشرقي، وانتشار مدالعوملة، وا

ي وإقرار التعددية، واإللتجاء إىل صندوق ج جديد على املستويني اإلقتصادي واإلجتماعي، متيز بفتح اال السياس
ر عن نوع من الذي يعب 1989د دستور ماعت ،"1988أحداث أكتوبر "وبعد . النقد الدويل إلعادة هيكلة الديون

  .5مع ممارسة سياسية دامت منذ اإلستقالل" القطيعة"

زت أزمة جديدة جنم عنها تدهور ق نقلة يف الوضع السياسي، بل أفرولكن هذه القطيعة مل تدم طويال ومل حتقّ
، ودخلت البالد يف مرحلة انتقالية إىل غاية اإلستفتاء على 1992يف  6الوضع األمين بعد إيقاف املسار اإلنتخايب

  .1998يف " الصرح املؤسسايت"، واستكمال بناء 1996التعديل الدستوري لسنة 

 ز يف النصوص شكال وموضوعا، وعلى كلّيهذا جعل املنظومة القانونية بصفة عامة تعرف بعض التم كلّ
  .مستوياا، انطالقا من الدستور، والتشريعات وصوال إىل النصوص التنظيمية

                                                           
 .39-38، ص ص 2001لسنة  04جملة حوليات، جامعة منتوري، قسنطينة، العدد : يف، ، "دولة القانون ومبدأ املشروعية: "مسعود شيهوب 1
 02عدد ال ،اجلريدة الرمسية .الذي ميدد العمل بالتشريع الفرنسي إال ما يتعارض منه مع السيادة الوطنية، 31/12/1962املؤرخ يف  157-62القانون  2

 .18 ، ص11/01/1963 بتاريخ
 .08/06/1965املؤرخني يف  155-65و 156- 65على التوايل  الصادران مبوجب األمرين 3
املتضمن القانون املدين، اجلريدة الرمسية،  26/09/1975املؤرخ يف  58-75األمر فأهم النصوص القانونية ظهرت الحقا، مثل القانون املدين مبوجب  4
  .990، ص 30/06/1975بتاريخ  78عدد ال

  .1306، ص19/12/1975بتاريخ  101املتضمن القانون التجاري، اجلريدة الرمسية، العدد  26/09/1975رخ يف املؤ 59- 75األمر : والقانون التجاري
 .910، ص 12/06/1984بتاريخ  24عدد ال ،اجلريدة الرمسية. تضمن قانون األسرةامل 09/06/1984يف  املؤرخ 11-84قانون ال: وقانون األسرة

5 Mohamed BRAHIMI:"les évenements d'Octobre 1988: la manifestation violente de la crise d'une idiologie  
 "en cessation de paiement", in R.A.S.J.E.P, 1990, N°4 Volume XXVIII, p 13. 

. على استمرارية الدولةمن الس الدستوري بالسهر " تفويض"، وإنشاء جملس أعلى للدولة استنادا إىل 11/01/1992مت توقيف املسار اإلنتخايب يف  6
  .80، ص 15/01/1992 بتاريخ 03عدد ، الاجلريدة الرمسية، يتضمن إقامة جملس أعلى للدولة 14/01/1992إعالن مؤرخ يف 
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ففي اجلزائر اإلشتراكية، كان النظام القانوين . ج القواعد القانونية خمتلفا من مرحلة إىل أخرىوهكذا يظهر تدر
ون، مث النصوص التنظيمية بكل أشكاهلا؛ أما يف مرحلة التعددية ن من امليثاق الوطين مث الدستور مث القانيتكو

 هذا عن أهم. ن البناء اهلرمي للقواعد من الدستور مث القانون مث النصوص التنظيميةواإلقتصاد احلر، فيتكوالسياسية 
يف البناء اهلرمي  منها مكان ، أما املعاهدات الدولية وأحكام الشريعة اإلسالمية فلكلّالقواعد القانونية مصادر

  .ز يف هذا التدرج، ويثري جمموعة من التساؤالت؛ ولكن وضعها ممي1القانوين، ألن الدستور حييل على هذه املصادر

  الدستور –ب 

ا مع املواطنني، ويهدف إىل وضع القواعد اليت تضمن ذلكحيدد الدستور تنظيم السلطات العامة وعالقا .
فمن جهة توجد  ؛2كن تصنيف دساتري اجلزائر املستقلة تارخييا وموضوعيا، ضمن صنفنيوبالنظر إىل هذا التعريف، مي

على  1996و 1989، والتعديلني الدستوريني لسنيت 1976، ودستور 1963، وتشمل دستور "الدساتري الكبرية"
تكن شكال دساتري  ، وهي نصوص عرفها النظام القانوين، وإن مل"الدساتري الصغرية"التوايل؛ ومن جهة أخرى توجد 

  :ق بتنظيم السلطات، وسري هياكل الدولة، وتشملألا تتعلّ 3باملعىن التقين للكلمة، إال أا تعترب نصوصا دستورية

، والذي يعادل من الناحية املوضوعية نصا دستوريا، طاملا أنه 4النظام الداخلي للمجلس الوطين التأسيسي - 
حبتة، كمبدأ احلزب الواحد، ومسألة تعيني رئيس احلكومة وإقامة مسؤوليته،  جتاوز موضوعه ليعاجل مسائل دستورية

  .5"اإلسالم دين الدولة"اليت رفضها معتربا  "الالئكية"وكذلك مسألة 

؛ وقد أعلن هذا النص عن التزام جملس الثورة "التصحيح الثوري"عقب  6األمر املتضمن تأسيس احلكومة - 
1963ا للشكوك اليت سادت خبصوص مصري دستور بإصدار دستور جديد، مما وضع حد

7 .يف مادته  كما نص
خذها احلكومة، تصدر حسب الكيفية، على شكل أوامر أو مراسيمالسادسة أن التدابري اليت تت.  

الس األعلى للدولة اليت قررت منح هذا الس سلطة التشريع بواسطة املراسيم التشريعية، وسلطة  8مداوليت - 

                                                           
حسب املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية : "منه على أن 132؛ وتنص املادة "اإلسالم دين الدولة: "تنص على أن من الدستور 02املادة  1

 ".الشروط املنصوص عليها يف الدستور، تسمو على القانون
2 Mohamed BRAHIMI: Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle, Office des publications 

universitaire, Alger, 1995, p 11 
3 ibid  
 ibid، 20/11/1962والصادر بتاريخ  4
5 ibid 
 .831، ص 13/06/1965 بتاريخ 58عدد ال ،يتضمن تأسيس احلكومة، اجلريدة الرمسية، 10/07/1965املؤرخ يف  182-65األمر  6
7 Mohamed BRAHIMI, ibid, p 12  
ية والفردية ، تؤهل رئيس الس األعلى للدولة، لإلمضاء على كل القرارات التنظيم19/01/1992مؤرخة يف  01-92مداولة الس األعلى للدولة رقم  8

مؤرخة يف  02- 92على للدولة رقم األلس امداولة و. 125، ص 22/01/1992بتاريخ  05اجلريدة الرمسية، العدد  .وترأس جملس الوزراء
  .815، ص 15/04/1992بتاريخ  28، تتعلق باملراسيم ذات الطابع التشريعي، اجلريدة الرمسية، العدد 14/04/1992
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  .بواسطة املراسيم التنفيذية، إىل غاية اية عهدة رئيس اجلمهورية املستقيل التنفيذ

صالحية التشريع  تهلخواليت تعيني رئيس للدولة مبوجب هذه الوثيقة،  ، ومتّاألوىل 1أرضية الوفاق الوطين - 
  .باألوامر بعد استشارة جملس وطين انتقايل، وصالحية إصدار املراسيم الرئاسية

يكرسان نظام حكم مبين على احلزب  1976و 1963اتري الكبرية ألنظمة سياسية متباينة، فدستورا س الدستؤس
لصاحل حزب جبهة التحرير " خوصصتها"ز أساسا بإنكار للمسألة التأسيسية للسلطة، مما أدى إىل الواحد، يتمي

  .اواعتمد الدستوران نفس النظام السياسي، رغم الفوارق البسيطة بينهم ؛2الوطين

  :، فقد جاء يف مقدمته1963فبالنسبة لدستور  •
حيوية بالنسبة ملهام  كما أنه على الشعب أن يسهر على استقرار األنظمة السياسية للبالد، هذا اإلستقرار الذي هو ضرورة"

ميكن هلما أن يضمنا هذا  ، فالأما النظام الرئاسي والنظام الربملاين التقليديان للحكم. شتراكي اليت تواجهها اجلمهوريةالتشييد اإل
نه ميكنه أن ستقرار املنشود، بينما النظام القائم على قاعدة هيمنة الشعب صاحب السيادة، وعلى احلزب الطالئعي الواحد، فإاإل

  ".ستقرار بصورة فعالةيضمن ذلك اإل

حسب " ليعةحزب الط"إن هذا الدستور يشري إىل سيادة الشعب، مث حييل ذلك على مهام احلزب الواحد أو 
ويظهر من خالل ديباجة الدستور، ومن خالل جمموعة من مواده، . "احلزب الواحد"املصطلح الذي وضعه لوصف 

على غرار النموذج اإلشتراكي يف اإلحتاد السوفيايت  ،3الدولة، وهو الذي يراقب أجهزا "فوق"أن احلزب كان 
  .والصني الشعبيةسابقا 

  : هذا الشأنيف 1963وقد جاء يف مقدمة دستور 
إن ضرورة قيام حزب الطليعة الواحد، ودوره املرجح يف إعداد ومراقبة سياسة األمة، مها املبدآن اجلوهريان اللذان محال على "

اختيار شىت احللول ملعاجلة املشاكل الدستورية اليت تواجه الدولة اجلزائرية و بذلك يتم ضمان السري املنسجم والفعال للنظم السياسية 
  :قررة يف الدستور عن طريق جبهة التحرير الوطين اليتامل

  .شتراكيةاهري الشعبية، وذا لتحقيق اإلتعبئ وتنظم اجلم -
  .تصال الدائم ااهري الشعبية باإلوتدرك وتشخص مطامح اجلم -
  .وتعد وحتدد سياسة األمة وتراقب تنفيذها -

  .أشد العناصر الثورية وعيا ونشاطاويتم إعداد هذه السياسة وتنشيطها وتوجيهها من طرف 
  .كما تقيم جبهة التحرير الوطين تنظيمها وقواعدها على مبدأ املركزية الدميقراطية -

                                                           
، وتوصلت إىل اعتماد أرضية مؤرخة يف نفس التاريخ، وقعت عليها خمتلف الفعاليات 26/01/1994و 25طين األوىل يومي عقدت ندوة الوفاق الو 1

  .السياسية واتمع املدين، تنظم سري الدولة ملرحلة انتقالية أقصاها ثالث سنوات
. بنشر األرضية املتضمنة الوفاق الوطين حول املرحلة االنتقالية تعلقامل 29/01/1994يف  املؤرخ 40- 94رئاسي الرسوم وصدرت هذه الوثيقة مبوجب امل

 .03، ص 31/01/1994بتاريخ  06العدد  ،اجلريدة الرمسية
2 Mohamed BRAHIMI :Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle, op.cit, p 11 
 ."واحلكومة الوطينير الوطين حتدد سياسة األمة، وتوحي بعمل الدولة وتراقب عمل الس التحر جبهة": 1963من دستور  24 املادةجاء يف  3
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إن احلزب وحده باعتباره اجلهاز احملرك الدافع الذي يستمد قوته من الشعب، هو الذي يستطيع أن حيطم أجهزة املاضي  -
  ".ية ميارسها الفالحون العاملون، واجلماهري الكادحة بصورة دميقراطيةقتصادية، ويقيم مقامها نظما اقتصاداإل

خا، على هيمنة ، استمر الوضع على ما هو عليه، بنمط دستوري مبين بشكل أكثر ترس1976يف دستور  •
hégémonie présientielleمركز رئيس اجلمهورية 

  .2، واسترجاع لفكرة وحدة السلطة لصاحل مؤسسة الرئاسة1
يرفض أن تكون الدولة خارج اتمع، ظل ه ؛ ولكن3مقدم للمجتمع املدين" تنازل"كـ  1976دستور  لقد بدا

سعيا منه لتحقيق التماسك اإلجتماعي وإلغاء الفوارق اإلجتماعية من خالل اضطالع الدولة ذا الدور 
، وفق املنظور 4ة ال تتجزأأن سلطة الدول ا؛ كما أنه رفض فكرة فصل السلطات فيها بينها، معترب"اإلجتماعي"

التشريعية، التنفيذية والقضائية، وال " الوظائف"بـ  ةوهكذا كان هذا الدستور يعرب عن السلطات الثالث. اإلشتراكي
من دون شك خارج تنظيم يف تلك الفترة املواطنني غالبية لقد كان اهتمام . 5"السلطات"يصطلح عليها بلفظ 

ة كبرية للبناء والتشييد، ورفعت انطلقت يف هب السلطة السياسيةريات، ألن السلطات واإلكتراث للحقوق واحل
، مع سياسات اإلصالح الزراعي، والصناعة املصنعة، والتأميمات "من ثورة التحرير إىل ثورة البناء والتشييد"شعار 

كان حمققا، هو اهتمام  وغاية ما. ز الدبلوماسية اجلزائرية على الساحة الدوليةوغريها؛ فضال عن نشاط واسع مي
بارز باحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية، منها توفري فرص العمل، وإنشاء اهلياكل القاعدية للصحة واحلماية 

  ."دميقراطية التعليم"اإلجتماعية، و

1988يف " إفالسا"هذا التوجه الذي دام نيفا من ثالثني سنة أحدث أزمة يف القمة، وعرف  •
وهكذا . 6

، ووافق عليه الشعب عن طريق اإلستفتاء، حاول أن حيدث قطيعة مع 1976لذي عدل نص دستور ا 1989فدستور 
بواسطة  7ا إلنكار املسألة التأسيسية للسلطة بإدخال هذه األخرية يف جمال املنافسة العامةما سبقه، ووضع حد

ري املعيب لنتائج تطبيق بعض ولكن التسي. التعددية السياسية؛ كما وضع قواعد جديدة للجمهورية وفق منط آخر
  .8املشروع الذي حيمله "إجهاض"هذه القواعد أدى إىل 

باخلروج من  السياسية يف البالد ةيف خضم اهتمام السلط 1996وجاء بعد ذلك التعديل الدستوري لسنة  •
مشروعية دستورية دائرة احلرج الذي بدت فيه على الساحة الدولية، نظرا لكوا تعيش مرحلة انتقالية بعيدة عن أي 

بعد إيقاف املسار اإلنتخايب، وتعطيل العمل بالدستور؛ فضال عن وجودها يف وضع سياسي غري مستقر، ووضع أمين 
يف تلك املرحلة هو استكمال بناء مؤسسات جديدة، بعد اإلنتخابات السياسية  ةالسلطفبدا اهتمام . متدهور

                                                           
1 Mohamed BRAHIMI: Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle, op.cit, p 28 
2 ibid 
3 ibid 
 ."الدولة اجلزائرية دولة اشتراكية. تتجزأة شعبية، وهي وحدة ال اجلزائر مجهورية دميقراطي : "1976نصت املادة األوىل من دستور  4
 .الوظيفة التنفيذية يف الفصل الثاين من الباب الثاين، والوظيفة التشريعية يف الفصل الثالث، والوظيفة القضائية يف الفصل الرابع 1976نظم دستور  5
6 Mohamed BRAHIMI, ibid 
7 ibid, p 12  
8 ibid, p 28  
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، رغم بعد املشاركة الكبرية اليت عرفتها شروعية ملمارسة السلطة، أعادت من جديد شيئا من امل1995الرئاسية لسنة 
وقد جاء هذا الدستور مكرسا موعة من املبادئ نصت عليها  .1مقاطعة القوى السياسية املعارضة هلذه اإلنتخابات

وى السياسية الق معالذي باشره رئيس اجلمهورية " احلوار الوطين"جت اليت توالثانية  2"أرضية الوفاق الوطين"
  .واتمع املدين

ه عرفت كل املواعيد ولو نظريا، ألن البالد يف ظلّاملؤسسايت نوعا من اإلستقرار  1996لقد أحدث دستور 
انتخابات رئاسية، انتخابات برملانية، حمليات والئية وبلدية، انتخاب  - 3عليها قانون اإلنتخاب اإلنتخابية اليت ينص

وهو يرمي إىل محاية الطابع اجلمهوري للدولة اجلزائرية، ويكرس اهلوية الوطنية  - 4تاءاتأعضاء جملس األمة واستف
  .اإلسالم، العروبة واألمازيغية: بأبعادها الثالث

ها الربملان بغرفتيه اتمعتني معا ر اليت أقرمكر 03إضافة املادة خيص  5األول :تعديالنهذا الدستور  على طرأوقد 
، وهو تعديل خيص اإلعتراف بالطابع الوطين للغة األمازيغية، وقد جاء يف 6ئيس اجلمهوريةباستدعاء من طرف ر

  .ةطقجابة على تطلعات مواطين تلك املنلإلالسياسية  ، يف حماولة من السلطة7خضم أزمة عرفتها منطقة القبائل

، 9بغرفتيه اتمعتني معا لربملان املنعقدموافقة اإقراره أيضا مببادرة من رئيس اجلمهورية، و ، فتم8التعديل الثاينأما 
أول  موز ثورةرباعتبارمها من ضمن الدستور  يزات العلم الوطين والنشيد الوطينمم إقرارها منمس جوانب أخرى و

 31املادة اج دروإ ؛سها أي تعديل دستوريميكن أن ميواضيع اليت ال ملواجلمهورية وإدراجهما ضمن ا 1954نوفمرب 

                                                           
يتعلق بنتائج  23/11/1995يف  مؤرخالس الدستوري، رأي . %68,75نسبة  1995 /16/11غت املشاركة يف هذه اإلنتخابات اليت جرت بتاريخ بل 1

 .املرجع السابق .انتخاب رئيس اجلمهورية
  .03، ص 19/09/1996بتاريخ  54ة، العدد اجلريدة الرمسي. املتعلق بنشر أرضية الوفاق الوطين 17/09/1996املؤرخ يف  304-96املرسوم الرئاسي  2
، 03 ص 06/03/1997بتاريخ  12اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات 06/03/1997املؤرخ يف  07- 97األمر  3

  عضوي القانون بال؛ و21، ص 11/02/2004بتاريخ  09اجلريدة الرمسية، العدد . 07/02/2004املؤرخ يف  01- 04املعدل واملتمم بالقانون العضوي 
 .10 ، ص29/07/2007 بتاريخ 48عدد ال اجلريدة الرمسية،. 28/07/2007ؤرخ يف امل 08 - 07

وتشريعيات  30/05/2002تشريعيات . 09/04/2009ورئاسيات  08/04/2004، رئاسيات 15/04/1999رئاسيات : عرفت البالد انتخابات دورية 4
باإلضافة .29/09/2005واستفاء املصاحلة الوطنية  16/09/1999استفاء الوئام املدين . 29/11/2007وحمليات  10/10/2002ليات ، حم17/05/2007

  قرارات وإعالنات الس الدستوري على املوقع الرمسي للمجلس على شبكة األنترنيت .إىل انتخابات التجديد الدوري النصفي لس األمة
 <www.conseil-constitutionnel.dz>  2007-10-12عوين بتاريخ. 
  .13، ص 14/04/2002بتاريخ  25اجلريدة الرمسية عدد  .تضمن تعديل الدستورامل 10/04/2002يف املؤرخ  03-02قانون ال 5
  ،03/04/2002بتاريخ  22لعدد اجلريدة الرمسية، ا. تضمن استدعاء الربملان املنعقد بغرفتيهامل 2002/ 04/ 03 يفاملؤرخ  106-02رئاسي الرسوم امل 6
  .05 ص 
  .2001وهي أحداث دامية حدثت يف أفريل من سنة ,ما يصطلح عليه بالربيع السود،  7

"Algérie", un article de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne], op.cit.  
  .08ص ، 16/11/2008 بتاريخ 63العدد  ،دة الرمسيةياجلر .املتضمن التعديل الدستوري 15/11/2008املؤرخ يف  19-08القانون  8
 ،09/11/2008بتاريخ  62 ، العدداجلريدة الرمسية. نعقد بغرفتيهملان املالرب ضمن استدعاءاملت 08/11/2008ؤرخ يف امل 08- 357 رئاسيالرسوم امل 9

  .20ص  



  الفصل األول               دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر                                                                       

48 
 

 د للدولة عمل ترقية حقوق املرأة بغرضسنِاليت ت" احلقوق واحلريات"الرابع من الدستور بعنوان   الفصلمكرر يف
فقرة  تفيض؛ كما أتطبيق هذه املادة على قانون عضوي كيفيات ليحتاملنتخبة و السلمجتوسيع حظوظ متثيلها يف ا

؛ إىل الدولة وإسناد تأدية هذه املهمة ه لألجيال الناشئةوتعليم دف إىل دسترة ترقية كتابة التاريخ 62يف آخر املادة 
من  إعادة تنظيم السلطة التنفيذيةمتّت أخريا ؛ و74املادة  تعديلبديد العهدات الرئاسة املتتالية بعهدتني حت يلغأُو

يف وظائف  لتعنيالتنفيذية وا املراسيم وإخضاع توقيع ،احلكومة بوظيفة الوزير األول استبدال وظيفة رئيسبالداخل 
األول  وإسناد رئاسة اجتماع احلكومة للوزير ،اجلمهورية قبل الوزير األول إىل املوافقة املسبقة لرئيس الدولة من

 ألعضاء احلكومة بعد استشارة الوزير األول وإحداث رئيس اجلمهورية نيوتعي ،اجلمهوريةبتفويض من رئيس 
 تعني ارسة مهامه وكذا ختويل رئيس اجلمهورية سلطةمميف  دة الوزير األولوظيفة نائب الوزير األول بغرض مساع

  .نواب للوزير األول وإاء مهامهمعدة نائب أو 

أما من الناحية الشكلية فقد عرف الدستور اجلزائري باعتباره الوثيقة التأسيسية، مجلة من التعديالت،  •
  :ختتلف من حيث األمهية واملدى

  .واستحدث مناصب نواب الرئيس. سنوات 5إىل  6الذي عدل املدة الرئاسية من  06-79 1قانونال - 
  .من اختصاصه" الالحقةراقبة امل"لفظ ف ذالذي عدل اختصاص جملس احملاسبة، حيث ح 01-80 2قانونال - 
  .03/11/1988عليه يف استفتاء  املوافق 3الدستوري التعديل - 
  .23/02/1989فتاء عليه يف است املوافق 4الدستوري التعديل - 
  .28/11/1996 عليه يف استفتاء املوافق 5الدستوري التعديل - 
  .الذي أضفى الصفة الوطنية على اللغة األمازيغية تضمن تعديل الدستورامل 03-02قانون ال - 
  .األخري املتضمن التعديل الدستوري 19-08القانون  - 

  املعاهدات الدولية - ج

يف إطار األمم املتحدة، واملنظمات الدولية  سواءى أغلب املعاهدات الدولية، اجلزائر وصادقت علت انضم لقد

                                                           
 .637، ص  10/07/1979 بتاريخ 28عدد ال ،اجلريدة الرمسية .يتضمن التعديل الدستوري 07/071/1979ؤرخ يف امل 06-79قانون ال 1
 .43، ص  15/01/1980 بتاريخ 03عدد ال ،اجلريدة الرمسية .يتضمن التعديل الدستوري 12/01/1980ؤرخ يف امل 01-80قانون ال 2
يف اجلريدة الرمسية للجمهورية  03/11/1988تفتاء يتعلق بنشر نتائج التعديل الدستوري املوافق عليه يف إس 05/11/1988ؤرخ يف امل 223-88رسوم امل 3

 .1522، ص 05/11/1988 بتاريخ 45عدد ال ،اجلريدة الرمسية. اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
ة ، يف اجلريدة الرمسي23/02/1989يتعلق بنشر نص تعديل الدستور املوافق عليه يف إستفتاء  28/02/1989يف  ؤرخامل 18-89رئاسي الرسوم امل 4

 .234، ص 01/03/1989خ يربتا 09عدد ال ،اجلريدة الرمسية. 1989حمضر إعالن نتائج إستفتاء سنة  -. للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 اجلريدة ، يف1996نوفمرب سنة  28تعلق بإصدار نص تعديل الدستور، املصادق عليه يف إستفتاء امل 07/12/1996يف  املؤرخ 438- 96رئاسي الرسوم امل 5

  .املرجع السابق .الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
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، أو يف إطار املنظمات اإلقليمية اإلقتصادية أو السياسية اليت مثل اليونيسيف واليونيسكو وغريها املنضوية حتت لوائها
ولية، وأحيانا بشكل مثري سعت لتكييف منظومتها التشريعية للمعاهدات الد جلزائرا ورغم أن. 1تنتمي إليها

، أي أن القواعد امللزمة، واليت يقوم القضاء بتطبيقها "مغلقا"، إال أن النظام القانوين اجلزائري ال يزال نظاما 2للجدل
هي القواعد الداخلية، على األقل فيما خيص قواعد املوضوع، ألن القواعد اإلجرائية ختضع بشكل أكرب لإلتفاقيات 

ومل يتكرس ". األنتربول"ة اليت تربط اجلزائر مبختلف الدول، أو يف إطار منظمة البوليس الدويل القضائية الثنائي
بشكل عملي مسو قواعد املعاهدات الدولية، على عكس ما هو الشأن بالنسبة للنظام الفرنسي مثال، أين عرف 

  .droit communautaire 3"ةاألوروبياموعة قانون "القضاء هناك تكريسا ملبدأ مسو 

، أن تظهر إشارات للمعاهدات الدولية يف مقتضيات النصوص يف النظام القانوين اجلزائري وغاية ما هو موجود
  .؛ أو املراسيم الرئاسية اليت تصادق على خمتلف املعاهدات4القانونية اليت يصادق عليها الربملان

وجها مقبوال  بح خمالفة املعاهدات الدولية يعدمبوجب قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، أصومع ذلك، و
يف األحكام والقرارات الصادرة عن احملاكم واالس القضائية يف آخر درجة، يف سعي من  5من أوجه الطعن بالنقض

  .املشرع لتكريس مسو املعاهدات الدولية على القانون العادي

  النصوص التشريعية –د 

جمموعة القواعد العامة  "القانون"باملفهوم الضيق للكلمة، أي باعتبار  la loi" القانونية"املقصود ا النصوص 
  .6اليت تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك األشخاص اخلاضعني هلذه الدولة أو الداخلني يف تكوينها امللزمة

نون من ناحية، وبني قواعد القا النظرية الثنائية اليت تفرق بنيعلى  هو اعتمادوتعريف القانون على هذا النحو 
 ؛أحكام قضائية أو قرارات إدارية من ناحية أخرى ،التطبيقات غري املتناهية هلذه القواعد واليت تتم يف صورة عقود

دية اليت ايقتصر على القواعد دون التطبيقات على خالف النظرية األح "القانون" لفظهلذه النظرية الثنائية فإن  اوطبق
 اطبقو. مبا يتضمنه من قواعد عامة أو تطبيقات خاصة هشامال للنظام القانوين يف جمموع "القانون"تعترب اصطالح 
اطبني خم سلوك األشخاص امليتنظإىل  دف وهلا قوة إلزامصف قواعد القانون بأا عامة أيضا، توهلذا التعريف 

                                                           
  .منظمة 54تنتمي اجلزائر إىل عدد كبري من املنظمات الدولية، يبلغ عددها  1

"Algérie", un article de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne], op.cit  
  .04 ص، 08/03/2006 بتاريخ 14عدد ال ،اجلريدة الرمسية .يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 20/02/2006يف  املؤرخ 01-06قانون ال 2

 "...مبقتضى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: "وجاء يف مقتضياته
3 Danièle LOCHAK: La justice administrative, Montchrestien, 3ème édition, Paris, 1998, p 112 
؛ وجاء يف مقتضياته سبع تأشريات املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 06/02/2005املؤرخ يف  01-05نون القا 4

  .03، ص 09/02/2005 بتاريخ 11لعدد اجلريدة الرمسية، ا. التفاقيات دولية
بتاريخ  21اجلريدة الرمسية، العدد . تضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةامل 25/02/2008املؤرخ يف  09-08من القانون  358/7جاء ذلك يف املادة  5

 .03، ص 23/04/2008
  .51، املرجع السابق، ص "دولة القانون ومبدأ املشروعية: "شيهوب مسعود 6
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بني القانون وبني الدولة وهو ما ال  طالربعترب قواعد القانون صادرة عن إرادة الدولة وهو ما يعين أخريا تو .حبكمها
 .كل النظريات غري الوضعيةيف مقابل حنياز إىل الوضعية القانونية ميكن التسليم به إال على أساس اإل

املصدر الكلي والوحيد  القانونعل أن جتومنذ السنوات األوىل لإلستقالل، أبدت السلطة السياسية إرادة يف 
من جهة، الضطالع الدولة مبسؤولية ثقيلة يف اال اإلقتصادي منتهجة النهج  ذلكو، 1يف اجلزائر le droit للحق

اإلشتراكي، وكذلك على املستوى اإلجتماعي نظرا لكون البالد حديثة اإلستقالل وتعرف مشاكل اجتماعية حادة 
لذي النموذج املثايل ا، ذلك "عصرية"اإلهتمام ببناء دولة  إلبداء من بطالة وفقر وأمية وما إليه؛ ومن جهة أخرى

  .لثورة وبعد اإلستقاللإبان ا" النصوص"كل  سعت إىل جتسيده

تصدر يف شكل تشريع عن الربملانات، فإن " نصوص"وألن الدول العصرية تنبين على أنظمة قانونية متينة حتكمها 
اليت تصدر عن اهليئة ، واعترباه جمموعة القواعد 2يف تعريف القانون" شكلية"سا نزعة كر 1976و 1963دستوري 

ممارسة احلكم عن  ظل، رغم أن اإلرادة العامة، يف 3املمثلة لإلرادة العامة أي الس الوطين أو الس الشعيب الوطين
على قواعد دقيقة إلصدار  انص ما، هي يف احلقيقة إرادة احلزب الواحد؛ فضال على أ"احلزب الواحد"طريق 

4ظومة التشريعية اجلزائرية، يف مرحلة اإلشتراكية واحلزب الواحدز املنالقوانني وهذا ما ميي.  

إن مصدر نصوص القانون خيتلف من مرحلة إىل أخرى من املراحل اليت عرفتها البالد، وهكذا عرف  •
  :"أشكال"عدة " اجلهاز التشريعي"

 - لس الوطين التأسيسي الذي توىل التشريع ملدلغاية انتخاب 5ة منتخبةة حمددة، باعتباره مؤسسة تشريعيا ،
  .الس الوطين

ى نظريا وظيفة التشريع عن طريق مشاريع ومقترحات ، وتول20/09/1964ّالس الوطين الذي انتخب يف  - 
ل جوازا خو 1963ستور دكما أن . "للتصحيح الثوري"القوانني، ولكنها هيئة مل يستمر وجودها طويل، نظرا 

ذات صبغة تشريعية عن  تدابريحق اختاذ  ،ة حمدودةملدو ،فويض من الس الوطينطلب التلرئيس اجلمهورية سلطة 
لس  علىخذ يف نطاق جملس الوزراء أو تعرض طريق أوامر تشريعية تتيف، يف أجل ثالثة أشهرالوطين مصادقة ا 

  .6حالة اخلطر الوشيك الوقوع

                                                           
1 Mohamed BRAHIMI : Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle, op.cit, p 39 
2 ibid, pp 43-44 
 .يتوىل التصويت على القواننيالوطين ، تنصان على أن الس 1976من دستور  126، واملادة 1963من دستور  28املادة  3
4 Mohamed BRAHIMI, ibid, p 40 
 12/08/1962ابه املقرر أصال يف طريقة انتخابه، وقد أجل انتخ 16/07/1962املؤرخ يف  10- 62، بعدما حدد األمر 20/09/1962انتخب بتاريخ  5

  -وفق اتفاقيات إيفيان
 .14، ص 2003لسنة  01جملة النائب، السنة األوىل، العدد : ، يف"املؤسسات التشريعية اجلزائرية منذ اإلستقالل:"براهيمي.عاشوري و ي.ع
 .1963من دستور  59و 58مبوجب املادتني  6
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 - د فوض هلا حتت سلطته، التشريع باألوامر يف ، وق182- 65س احلكومة مبوجب األمر جملس الثورة الذي أس
  .اال القانوين، وباملراسيم يف اال التنظيمي

، 1، وعرف ثالث فترات تشريعية1976، الذي انتخب عقب إقرار دستور "األول"الس الشعيب الوطين،  - 
  .2ونشاطا تشريعيا مكثفا

 - لس األعلى للدولة، وقد فولس الوطين ض لرئيسه سلطة إصدار ااملراسيم التشريعية بعد استشارة ا
  .3اإلستشاري

مبوافقتها ملدة أقصاها ثالث ى التشريع بواسطة األوامر مببادرة احلكومة، أو ، الذي تول4ّالس الوطين اإلنتقايل - 
  .الفترة اإلنتقالية اليت أقرا أرضية الوفاق الوطينسنوات، وهي مدة  )03(

، 5الس الشعيب الوطين: ي نص على ثنائية اهليئة التشريعيةذال 1996عقب إقرار دستور الربملان بغرفتيه،  - 
  .، وافتتح الفترة التشريعية الثالثة2007 استحقاقات ، وقد عرف عهدتني تشريعيتني إىل غاية6وجملس األمة

لس  بني دوريت الربملان أو 7سلطة التشريع بأوامر لرئيس اجلمهورية 1996ل دستور وقد خويف حالة شغور ا
الشعيب الوطين، على أن تتذ هذه األوامر يف جملس الوزراء، مع وجوب عرضها على الربملان يف أول دورة لهخ .

وخمواصلة التشريع بأوامر مبا يف  ت لهدسنِ، كما أ8ُلت هذه السلطة أيضا لرئيس اجلمهورية يف احلالة اإلستثنائيةو
 .9مها القوانني العضوية، إىل غاية تنصيب كلّ املؤسسات الدستوريةذلك يف ااالت اليت تنظّ

                                                           
  .27/02/1987، والثالثة بتاريخ 08/03/1982وانتخابات الفترة الثانيية بتاريخ  ،25/02/1977 اإلنتخابات األوىل جرت بتاريخ 1

  .18-17ص ص براهيمي، املرجع السابق،.عاشوري و ي.ع
عوين بتاريخ  <www.joradp.dz>املوقع الرمسي لألمانة العامة للحكومة، على العنوان . نصا قانونيا 269" األول"صدر عن الس الشعيب الوطين  2

08/03/2008. 
، يف شكل قيادة مجاعية لتويل مهام رئيس الدولة، إثر حالة الشغور اليت جنمت عن اقتران حل الس 14/01/1992نصب الس األعلى للدولة يف  3

األعلى للدولة  وإثر مداولة للمجلس. 11/01/1992، واستقالة رئيس اجلمهورية يف 01- 92مبوجب املرسوم الرئاسي  04/01/1992الشعيب الوطين يف 
، خول لرئيسه سلطة التشريع باملراسيم التشريعية بعد استشارة الس الوطين اإلستشاري، اهليئة املؤقتة اليت أنشأها 02/07/1992املؤرخة يف  02-92رقم 

  .املرجع السابق. الس األعلى للدولة
د أرضية نصت على إنشاء الس الوطين اإلنتقايل ملدة أقصاها ثالث ، وتوصلت إىل اعتما26/01/1994و 25عقدت ندوة الوفاق الوطين يومي  4

 .18/05/1994سنوات، ونصب هذا األخري يف 
 .17/05/2007، وجرت اإلنتخابات الثالثة يف 28/05/2002، والثانية يف 05/06/1997جرت انتخاباته األوىل يف  5
في األول املقرر قانونا كل ثالث سنوات، عن طريق اإلنتخاب يف ، كما جرى التجديد ، وجرى جتديده النص25/12/1997جرت انتخاباته األوىل يف  6

 .، فضال عن التعينات الرئاسية ضمن ثلث األعضاء28/12/2006النصفي الثاين عن طريق اإلنتخاب يف 
 .من الدستور 124املادة  7
 .من الدستور 93تنص على هذه احلالة املادة  8
 .من الدستور 178املادة  9
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• أما من حيث مضمونه، فقد مر املمتدة ، ويف الفترة "التصحيح الثوري"فبعد  ؛ة مراحلالتشريع الوطين بعد
ولة انطالقا ع بإعداد اهلياكل السياسية واإلدارية للبالد، وهي مرحلة توافق بناء الدقام املشر 1969 و 1966ما بني 

، ويف الفترة اليت تلت ذلك، كان القانون 1البلدية، الوالية مث الس الشعيب الوطين: من القاعدة وصوال إىل القمة
باسترجاع السيادة على " الثورة"، وكذلك ملواصلة إجنازات "نمقن"وسيلة لتحويل اتمع اجلزائري إىل جمتمع 

من العالقات اإلجتماعية، واعتماد خمططات التنمية، " حملي"مات، وإنشاء منط الثروات الوطنية بواسطة سياسة التأمي
  .2، واعتماد التسيري اإلشتراكي للمؤسسات"الثورة الزراعية"وإعالن 

؛ وبعد اإلستفتاء على كما سبق إشراف الدولة على اتمعس ، وصدور الدستور اجلديد الذي يكر1976بعد  - 
، ومل plus concret "عملية"اء اهليئة التشريعية، كان القانون يف هذه املرحلة، أكثر ، وانتخاب أعض3رئيس الدولة

ورغم أن . شعب حديث اإلستقالللل كثرية وملحة، وذلك نظرا الحتياجات اجتماعية 4د تصورات نظريةكن جمري
، إال أن 1963تور ، يصدر دائما عن اهليئة التشريعية، على عكس دس5يؤسس ال حمجوز للقانون 1976دستور 

القانون يف هذه الفترة متي6امليادين ل الدولة يف كلّز بالشمولية نظرا لتدخ.  

 - م ، كان على القانون أن ينظ1989ّه سياسي واقتصادي جديد بواسطة دستور بعد اعتماد توج  
  ورية وفق اجلمهم أيضا مؤسسات ، كما كان عليه أن ينظ7ّتكريسها من جهة اليت متّ" احلريات"جمال 

  ظهرت قوانني وهكذا . 8، بصدور قانون النائب وقانون تنظيم الس الشعيب الوطينمن جهة أخرى النمط اجلديد
   العمومية؛اجلمعيات، واجلمعيات ذات الطابع السياسي، واإلنتخاب واإلعالم واإلجتماعات واملظاهرات 

قوانني يف اال اإلقتصادي ؤسسات العمومية؛ كما ظهرت وقوانني تنظيم اجلماعات احمللية البلدية والوالية، وامل
 .9ممارسة حق اإلضرابالنقابية وقانون النزاعات الفردية واجلماعية، وقانون ممارسة احلقوق  وتسوية عالقات العمل،

 سلطةبارزة، وظهر كأداة يف يد ال" سياسية"ز بصبغة نسبيا متيالقانون يف هذه الفترة اليت كانت قصرية  إال أن

                                                           
1 Mohamed BRAHIMI :Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle, op.cit, p 41 
واألساليب  اجلهوي،الثورة الثقافية والثورة الزراعية والثورة الصناعية، والتوازن  تشكل: "، وجاء فيها18يف مادته  1976حتقيقا ملا نص عليه دستور  2

  ."يري، احملاور األساسية لبناء اإلشتراكيةاإلشتراكية للتس
 Algérie", un article de Wikipedia, l’encyclopédie libre, [en ligne], op.cit". 1976جرى هذا اإلستفتاء يف ديسمرب  3
4 Mohamed BRAHIMI, ibid, p 42 
، 1963مجلس الشعيب الوطين، بيما ال تظهر مادة موافقة يف دستور حتدد على سبيل احلصر جماالت التشريع املسندة لل 1976من دستور  151املادة  5

 .Mohamed BRAHIMI, ibid, p 38. فالس الوطين صاحب اختصاص عام يف جمال القانون
6 ibid, p39  
ويدخل كذلك يف جمال القانون  .لدستوريشرع الس الشعيب الوطين يف ااالت اليت خوهلا إياه ا": ، املطة األوىل1989مند دستور  115املادة جاء يف  7

  ..."حقوق األشخاص وواجبام األساسية، ال سيما نظام احلريات العمومية، ومحاية احلريات الفردية، وواجبات املواطنني :ما يأيت
  .872، ص 09/08/1989بتاريخ  33اجلريدة الرمسية، العدد . يتضمن القانون األساسي للنائب 08/08/1989املؤرخ يف  14-89القانون  8

  .1412، ص 11/12/1989بتاريخ  52اجلريدة الرمسية، العدد . يتضمن تنظيم الس الشعيب الوطين وسريه 11/12/1989يف  املؤرخ 16- 89القانون 
  .1991و، 1989كل هذه القوانني صدرت يف الفترة املمتدة ما بني سنيت  9

 .11/12/2008عوين بتاريخ  <www.joradp.dz>نوان املوقع الرمسي لألمانة العامة للحكومة، على الع



  الفصل األول               دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر                                                                       

53 
 

، 1سنتني من يف أقلّ تمثال تعديل قانون اإلنتخاب ثالث مرا متّاملآزق السياسية، فقد ، للخروج من بعض السياسية
1990با ملواعيد انتخابية الحقة، خاصة بعد هزمية احلزب احلاكم يف انتخابات حتس.  

ى أن يتصد ى القانونان علكمين، زها تدهور الوضع األ، مي1992بدخول البالد يف مرحلة انتقالية أخرى بعد  - 
فضال على أنه كان عليه . 3، مث بتعديل قانون العقوبات2للمسألة األمنية، بصدور نص مكافحة اإلرهاب والتخريب

ى ذلك مثال يف تعديل أن يستجيب إىل ضرورة اقتصادية باعتماد إصالح على مستوى العالقات اإلقتصادية، جتلّ
وأخريا كان على القانون أن يعيد النظر . 5ق بالبورصةم اإلستثمار وآخر يتعلّينظّ ؛ وصدور نص4القانون التجاري

6ا للخروج من املرحلة اإلنتقالية، من خالل تعديل قانون اإلنتخابيف بعض آليات عمل مؤسسات الدولة، حتسب.  

اء وتنظيم مؤسسات ، والعودة التدرجيية إىل الشرعية، رافق القانون يف البداية إنش1996بصدور دستور و - 
عليها هذا الدستور، مثل قانون جملس الدولة واحملاكم اإلدارية، وقانون غرفيت الربملان، ليهتم الحقا  الدولة اليت نص

ز بثقل إجراءات إعداد النصوص القانونية، وغياب اإلرادة السياسية يف ؛ ولكن أحيانا بشكل متي7باملسائل األخرى
  .8اإلسراع بإصدارها

                                                           
  .848، ص 07/08/1989 بتاريخ 32عدد ال ،اجلريدة الرمسية ،07/08/1989 املؤرخ يف 13-89قانون مبوجب الاإلنتخابات صدر قانون  1

  .432 ص، 28/03/1990 بتاريخ 13عدد ال ،اجلريدة الرمسية، 27/03/1990يف املؤرخ  06-90قانون ومت تعديله وتتميمه مبوجب ال
  .464 ص، 03/04/1991 بتاريخ 14اجلريدة الرمسية عدد ، 02/04/1991يف املؤرخ  06-91قانون وكذلك مبوجب ال

  ،01/10/1992 بتاريخ 70عدد ال ،اجلريدة الرمسية .يتعلق مبكافحة التخريب واإلرهاب 30/09/1992يف  املؤرخ 03-92تشريعي الرسوم امل 2
  .1817 ص 
 11عدد الاجلريدة الرمسية  واملتضمن قانون العقوبات، 08/06/1966املؤرخ يف  156-66يعدل ويتمم األمر  25/02/1995يف املؤرخ  11-95األمر  3

، اخلاصة باجلرائم املوصوفة بأا أعمال 14مكرر  87مكرر إىل  87ويدرج هذا التعديل الفصل الرابع مكرر، املواد من . 08 ص، 01/03/1995 بتاريخ
 .رهابية وختريبيةإ
 ،اجلريدة الرمسية. املتضمن القانون التجاري 26/09/1975املؤرخ يف  59-75يعدل ويتمم األمر  25/04/1993يف  املؤرخ 08-93تشريعي الرسوم امل 4
 .03 ص، 27/04/1993 بتاريخ 27عدد ال
  .04 ص، 23/05/1993 بتاريخ 34عدد ال ،اجلريدة الرمسية .يتعلق ببورصة القيم املنقولة 23/05/1993املؤرخ يف  10-93تشريعي الرسوم امل 5
 .املرجع السابق .يتعلق بترقية اإلستثمار 05/10/1993املؤرخ يف  12-93تشريعي الرسوم امل
اجلريدة . بات، املعدل واملتمم، واملتضمن قانون اإلنتخا07/08/1989يف املؤرخ  13-89يعدل ويتمم القانون  19/07/1995املؤرخ يف  21-95مر األ 6

  .19 ص، 23/07/1995 بتاريخ 39عدد ال ،الرمسية
  .املرورومنها التعليم العايل والبحث العلمي، والصحة واملياه واملناجم، والطريان املدين والفندقة ووكاالت السياحة والتقاعد والنقل الربي و 7

 .23/07/2006بتاريخ  عوين <www.anp.dz>املوقع الرمسي للمجلس الشعيب الوطين، على العنوان 
 158املادة ( ، وال القانون العضوي املنظم للمحكمة العليا للدولة)من الدستور 92املادة (مل يصدر مثال القانون العضوي املنظم حلاليت احلصار والطوارئ  8

ر من القوانني العادية، قانونا البلدية والوالية، وال كما مل يصد. وال نص جديد لقانون اإلعالم ، وال القانون العضوي املنظم للمحكمة العليا)من الدستور
، ما عدا تعديل )، واملتعلقان على التوايل بالبلدية والوالية07/04/1990ن يف ااملؤرخ 09- 90و  08-90القانونان (سارية املفعول  1990تزال نصوص 

املؤرخني على التوايل،  04-05و  03-05 يناألمربة، وذلك مبوجب طفيف هلما على مستوى مادة واحدة يف كل منهما ختص حاالت حل االس املنتخ
  .35 ، ص19/07/2005 بتاريخ 50عدد الاجلريدة الرمسية، ، 18/07/2005يف 
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على إجراءات  ، نوعا جديدا من النصوص التشريعية، هي القوانني العضوية، ونص1996س دستور ريا أسوأخ - 
بإخطار من رئيس اجلمهورية، ، اوجوب عليها من طرف الس الدستوريالقبلية خاصة إلعدادها، وفرض الرقابة 

وحداال1امليادين اليت تعاجلها د هلا جماال حمجوزا فيما خيصقة بتنظيم السلطات العمومية، وتكريس ت املتعلّ، وهي ا
القوانني العضوية تسمو على القانون العادي، هذه و .احلريات السياسية، كنظام األحزاب واإلنتخابات واإلعالم

لس الدستوري كرس مسو ورغم أن ذلك ليس منصوصا عليه صراحة يف أي حكم من أحكام الدستور، إال أن ا
  .2، معتربا ذلك من املبادئ الدستوريةالقوانني العضوية

  أحكام الشريعة اإلسالمية -هـ

لقد فصلت النصوص الدستورية اجلزائرية، كما سبق، ومنذ البداية يف مسألة رفض علمانية الدولة، وأصبح الدين 
يته سلطة سياسية، حبما د كلّ، من مقومات اهلوية الوطنية، تتعه3اإلسالمي احلنيف، وفق ديباجة الدستور

أو باملكونات األساسية  حزب سياسي من التذرع باحلقوق الدستورية للمساس به ؛ ومينع الدستور أي4واحترامه
  .6تعديل دستوري يرمي إىل املساس بالدين اإلسالمي باعتباره دين الدولة ع أيمن؛ كما ي5األخرى للهوية الوطنية

س الدستور مؤسسة استشارية لدى رئيس اجلمهوريةوأسلس اإلسالمي األعلى، مهمته احلث على ، هي ا
  .7اإلجتهاد وترقيته، وإبداء احلكم الشرعي فيما يعرض عليه

كما أن القانون املدين، يف ترتيب مصادر القاعدة القانونية، حييل على أحكام الشريعة اإلسالمية، وهي تلي 
  .8مباشرة النصوص التشريعية

، "وضعية"طبيعة منذ اإلستقالل الوطين، من  ة اجلزائرية، فإن القانون ظلّولكن نظرا للطابع اجلمهوري للدول

                                                           
  .1996من دستور  123مبوجب املادة  1
املؤرخ يف  07-97عدل واملتمم لألمر ، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي امل23/07/2007مؤرخ يف  07/م د.ر/02رأي رقم الس الدستوري،  2

  .املرجع السابق .واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، للدستور 06/03/1997
اعتبارا أن املشرع اعتمد ترتيب تأشريات القانون العضوي، موضوع  :فيما خيص ترتيب تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار: "وجاء يف اعتباراته

، وجاء يف منطوق هذا ".، وهو ما يتعني تداركهخالفا ملا تقتضيه قاعدة تدرج القواننيخطار، حسب التسلسل الزمين لصدور النصوص التشريعية، اإل
 .لعاديةتأشريات القوانني ا وقبلتأشريات الدستور،  بعد، حبيث تظهر القوانني العضوية، عادة ترتيب تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطارالرأي إ

 ..."واملكونات األساسية هلويتها، وهي اإلسالم والعروبة واألمازيغية: "... 1996جاء يف ديباجة دستور  3
أحترم الدين اإلسالمي أقسم باهللا العظيم، أن : "من الدستور 76يظهر ذلك يف نص اليمني الدستورية اليت يؤديها رئيس اجلمهورية مبوجب املادة  4

 ..".وأجمده
 .من الدستور 2فقرة  42مبوجب املادة  وذلك 5
 .املطة الثالثة من الدستور 178املادة  6
 .من الدستور 171املادة  7
، نص تشريعيوإذا مل يوجد . على مجيع املسائل اليت تتناوهلا نصوصه يف لفظها أو يف فحواها القانونيسري :"املدين املادة األوىل من القانونجاء يف  8

  ..."مبادئ الشريعة اإلسالمية حكم القاضي مبقتضى
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 ، ال يوجد أي نص قانوين مستمد2اإلسالمية ، وقانون األسرة الذي حييل على الشريعة1فباستثناء قانون األوقاف
ج قواعد تدر لذلك ال يظهر أثر ألحكام الشريعة اإلسالمية بشكل واضح ضمن. بشكل كامل من األحكام الشرعية
  .القانون يف النظام القانوين اجلزائري

  التنظيم -و

. التنظيم، يشغل مكانة معتربة باعتباره مصدرا أساسيا للقواعد القانونية امللزمة يف اجلزائر املستقلة، ظلّ •
إليه سند ترئيس اجلمهورية بصفته من  على أنّ ، رغم أنه مل يعرف تطبيقا لفترة طويلة، إال أنه نص1963فدستور 

  .5باعتبارها األداة القانونية لتنفيذ القوانني، أو ملمارسة السلطة التنظيمية 4هو من يوقع املراسيم 3السلطة التنفيذية

، كانت احلكومة متارس النشاط 1976، ولغاية إصدار دستور "التصحيح الثوري"ويف الفترة اليت تلت  •
الشأن الذي مل  ووه. 182- 65عليه األمر  ىل التفويض الذي نصالتنفيذي بواسطة املراسيم، استنادا، كما سبق، إ

وأسند هذا الدستور إىل رئيس  س الوضعية اليت كانت قائمة؛، ألنه كر1976يتغري كثريا بعد صدور دستور 
  .6اجلمهورية، رئيس جملس الوزراء، صالحية إصدار املراسيم الفردية والتنظيمية

  احد من املراسيم، كما كانت هناك نصوص تنظيمية أخرى طوال هذه املرحلة، كان مثة نوع و
  تصدر عن الوزراء، باعتبار كل منهم سلطة إدارية مركزية، وهي القرارات الوزارية، والقرارات الوزارية 

  .املشتركة

السلطة التنفيذية اليت اعتمدت وفق هذا  "ثنائية"س لنوعني من املراسيم توافقا مع أس 1989ولكن دستور  •
املراسيم الرئاسية اليت تصدر عن رئيس اجلمهورية، أو يف جملس الوزراء،  ، من جهة،وهكذا وجدت. تورالدس

وختص من جهة أخرى، تظهر املراسيم التنفيذية ؛ و7املخولة لرئيس اجلمهورية السلطة التنظيميةب تناط االت اليتا
ا رئيس احلكومةاليت تطب هذا فيما خيص املراسيم . تتخذ يف جملس احلكومة ، أو8ق بواسطتها القوانني، وخيتص
  .التنظيمية

                                                           
  .690 ص، 08/05/1991 بتاريخ 21عدد ال ،اجلريدة الرمسية .، املعدل واملتممتعلق باألوقافامل 27/04/1991 املؤرخ يف 10-91قانون ال 1
 .910، ص 12/06/1984ريخ بتا 24العدد  ،اجلريدة الرمسية .املتضمن قانون األسرة، املعدل واملتمم 09/06/1984 املؤرخ يف 11-84قانون ال 2

 ".كل ما مل يرد النص عليه يف هذا القانون يرجع فيه إىل أحكام الشريعة اإلسالمية: "منه على ما يلي 222ونصت املادة 
 .1963من د ستور  39املادة مبوجب  3
  .2فقرة  49املادة جاء النص على ذلك يف  4
  ."متارس السلطة النظامية من رئيس اجلمهورية": 53املادة ؛ ويف "مهورية تنفيذ القواننييتوىل رئيس اجل": 1963من دستور  52ادة جاء يف امل 5
على تنفيذ القوانني  يسهرو" ؛"بالسلطة التنظيمية يضطلع: "وجاء فيهما على التوايل 11و 10، املطتان 1976 من دستور 110وذلك مبوجب املادة  6

  ".والتنظيمات
املطة السادسة على أن رئيس  74 ، كما تنص املادة1989من دستور  1فقرة  116ئيس اجلمهورية، تنص عليها املادة السلطة التنظيمية املستقلة لر 7

 .الرئاسيةيوقع املراسيم اجلمهورية 
 .ةيوقع املراسيم التنفيذياملطة الرابعة على أن رئيس احلكومة  81، كما تنص املادة 1989من دستور  2فقرة  116وتنص عليها املادة  8
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ق  شكل مراسيم رئاسية، تتعلّيفأما املراسيم الفردية، ويف ظل هذا الدستور، فكانت حسب احلالة تصدر 
وتكون مبوجب املراسيم التنفيذية، بالنسبة لسلطة ؛ 1بصالحيات الرئيس يف التعيني يف الوظائف املدنية والعسكرية

  .2عيني املخولة لرئيس احلكومةالت
النصوص القانونية، فضال على جماالت " غياب"كان على التنظيم أن ميأل كل الفراغ الذي تركه  يف هذه الفترة،

، بعد حلّ االس الشعبية البلدية ، خاصة على املستوى احمللي"شرعية"غياب إدارة بسبب اختصاصه العادية، فمثال 
، وذلك 3تناول من جديد مسائل تنظيم اجلماعات احمللية، بإنشاء املندوبيات البلديةتأن  يةالنصوص التنفيذكان على 

تعيني هذه املندوبيات؛ بينما كان من " السلطة الوصية"استنادا إىل مرسوم إعالن حالة الطوارئ، الذي خيول 
  .وفق الدستور" قانون"املفروض أن يسير الشأن احمللي مبوجب 

أجهزة الدولة،  على كلّ "شرفي"، خاصة بالنسبة للمراسيم الرئاسية، يف هذه املرحلة مالتنظي كانكما 
ومن ذلك مثال، أن تنظيم الس  .أحيانا بتفويض من القانونومؤسساا الدستورية، أحيانا بتفويض من الدستور، و

على لألمن، والس وكذلك الشأن بالنسبة لقواعد عمل الس األالدستوري كان مبوجب مرسوم رئاسي، 
 نص ، الذيالنظام الداخلي للمحكمة العليا، بل وحىت 4اإلسالمي األعلى والس األعلى للقضاء، وجملس احملاسبة

كما ينشئ التنظيم عددا كبريا من الدواوين واحملافظات  .5مبوجب مرسوم رئاسييكون ره وصدعلى أن القانون 
؛ ويتوىل أيضا تنظيم 6الوطنية، وينص على تنظيمها ومهامها وصالحيااالسامية واهليئات اإلستشارية واملراصد 

                                                           
 .1989املطة األوىل من دستور  74املادة  1
 .1989املطة األوىل من دستور  81تنص عليها املادة  2
املتضمن حل جمالس  11/04/1992املؤرخ يف  142-92املرسوم التنفيذي عينت املندوبيات التنفيذية مبوجب املراسيم اليت حتل االس الشعبية، منها  3

املتضمن حل جمالس شعبية  27/02/1993املؤرخ يف  56- 93املرسوم التنفيذي ؛ 797، ص 12/04/1992بتاريخ  27ية، العدد اجلريدة الرمس. شعبية بلدية
املتضمن حل جمالس شعبية  05/05/1993املؤرخ يف  106-93املرسوم التنفيذي ؛ 05، ص 28/02/1993بتاريخ  13اجلريدة الرمسية، العدد . بلدية
املتضمن حل جمالس شعبية  29/05/1993املؤرخ يف  128-93املرسوم التنفيذي ؛ 05، ص 09/05/1993بتاريخ  30العدد  اجلريدة الرمسية،. بلدية
. املتضمن حل جمالس شعبية بلدية 02/01/1994املؤرخ يف  05-94املرسوم التنفيذي ؛ 04، ص 30/05/1993بتاريخ  36اجلريدة الرمسية، العدد . بلدية

 09/02/1992املؤرخ يف  44-92املرسوم الرئاسي ؛وقد صدرت كل هذه النصوص مبوجب 17، ص 02/01/1994بتاريخ  01د اجلريدة الرمسية، العد
، وتعيني "اختاذ التدابري اليت من شأا تعليق نشاط االس البلدية أو حلّها"منه اليت ختول احلكومة  08، السيما املادة املتضمن إعالن حالة الطوارىء

  .285، ص 09/02/1992بتاريخ  10عدد ال ،اجلريدة الرمسية .املندوبيات
املرسوم . ، يتعلق بالقواعد اخلاصة بتنظيم الس الدستوري والقانون األساسي لبعض موظفيه07/09/1989املؤرخ يف  143- 89رئاسي الرسوم امل 4

، حيدد 23/01/1990املؤرخ يف  32-90املرسوم الرئاسي . ، يتضمن تنظيم الس األعلى لألمن وعمله24/10/1989املؤرخ يف  196-89الرئاسي 
   املرسوم الرئاسي. ، يتعلق بالس اإلسالمي األعلى28/05/1991املؤرخ يف  179-91املرسوم الرئاسي  .قواعد تنظيم الس األعلى للقضاء وعمله

 .، حيدد النظام الداخلي لس احملاسبة20/11/1995املؤرخ يف  95-377 
بتاريخ  53اجلريدة الرمسية، العدد (املتعلق بصالحيات احملكمة العليا وتنظيمها وسريها، املعدل واملتمم  12/12/1989املؤرخ يف  22-89لقانون نص ا 5

وهو األمر الذي حدث فعال، . على أن القانون الداخلي للمحكمة العليا يصدر مبوجب مرسوم رئاسي 9-28يف مادته  ،)1435، ص 13/12/1989
 بتاريخ 55العدد  اجلريدة الرمسية،. تضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العلياامل 14/08/2005 املؤرخ يف 279- 05 وجب املرسوم الرئاسيمب

15/08/2005. 
  ...منها مثال الس األعلى للغة العربية و احملافظة السامية للغة األمازيغية، والس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي  6
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هذا إضافة إىل تسيري املرافق العمومية والقطاعات الوزارية وهياكل اإلدارة احمللية واملصاحل اخلارجية واملديريات؛ 
  .1الشؤون العادية، يف إطار تطبيق القوانني بواسطة املراسيم التنفيذية

1996قسيم الثنائي للمراسيم يف ظل دستور هذا الت استمرو •
، 2008أما بعد التعديل الدستوري لسنة . 2

  إسناد رئاسة ورغم استبدال وظيفة رئيس احلكومة بوظيفة الوزير األول، مل يتغري األمر كثريا، وفيما عدا 
  ر األول ال يزال حسب النص اجلديد، فإن الوزياألول بتفويض من رئيس اجلمهورية  اجتماع احلكومة للوزير

  ضع إىل املوافقة املسبقة ، ولكن ذلك خييف وظائف الدولة ني والتعي ميلك صالحية إمضاء املراسيم التنفيذية
ويف ظل الوضع اجلديد، يثور التساؤل حول جدوى التفرقة بني املراسيم الرئاسية والتنفيذية . لرئيس اجلمهورية

  .أصال

  :ء املالحظات التاليةأما عن خصائص التنظيم، فيمكن إبدا •
، يوجد يف مرتبة أدىن من مرتبة القانون، حىت ولو كان يف إطار ممارسة السلطة 1996التنظيم يف دستور إن  - 

لس الدستوري، بصفة ضمنية، على هذا املبدأ التنظيمية املستقلة، لرئيس اجلمهورية، وقد أكدعندما منع 3ا ،
  .ة، يف مقتضيات نص القانون املصادق عليهاملشرع من اإلستناد إىل نصوص تنظيمي

  ال ينص صراحة على مسو املراسيم ، 2008قبل تعديل  ي السابقالدستورالنص إذا كان و - 
؛ أو من خالل سلطة 4ت هذا املبدأ من خالل سلطة اإللغاءالرئاسية على املراسيم التنفيذية، فإن املمارسة أكد

هو سلطة إدارية مركزية، شأنه شأن الوزراء، فهم ال لتعديل الدستوري قبل افرغم أن رئيس احلكومة . 5التعديل
تبدو منهم واحد الصادرة عن كلّ  ، إال أن النصوص التنظيمية6يتبعون سلميا للسلطة الرئاسية لرئيس اجلمهورية

ا، ففي األعلى تظهر املراسيم الرئاسية، تليها املراسيم التنفيذية، مث القرار متدرجة يف حدات الوزارية املشتركة، ذا
                                                           

املوقع الرمسي لألمانة  !مرسوم تنفيذي 3603صدر ) اإلنتخابات الرئاسية( 16/11/1995و) إيقاف املسار اإلنتخايب( 14/01/1992ثال، بني تارخيي م 1
  .15/12/2009 عوين بتاريخ <www.joradp.dz>العامة للحكومة، على العنوان 

 .2و  1، فقرة 1996من دستور  125نصت عليها املادة  2
، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتضمن القانون األساسي للقضاء،  22/08/2004مؤرخ يف  04/م د/ق ع.ر/02رأي رقم س الدستوري، ال 3

عالقة مبوضوع واعتبارا أنه إذا كان املشرع ملزما باالستناد إىل الدستور، وعند االقتضاء، إىل النصوص التشريعية اليت هلا : "وجاء يف اعتباراته .للدستور
 ..."ال ميكنه االستناد إىل نصوص تنظيمية صادرة عن السلطة التنفيذيةالنص املصادق عليه، فإنه باملقابل 

، املرسوم التنفيذي 27/10/1999املؤرخ يف  239- 99رئاسي الرسوم ألغى املسبيل املثال  ىعل ،بشكل صريح مراسيم تنفيذية ةم الرئاسييسااملر تألغ 4
 بتاريخ 76عدد ال ،اجلريدة الرمسية. الذي حيدد كيفيات التعيني يف بعض الوظائف املدنية للدولة املصنفة وظائف عليا 07/09/1991رخ يف املؤ 307- 91
  .03 ص، 31/10/1999

املؤرخ يف  228-90فيذي يعدل املرسوم التن 29/09/2007املؤرخ يف  305-07رئاسي الرسوم تعدل بعض املراسيم الرئاسية، مراسيم تنفيذية، مثال، امل 5
 ،اجلريدة الرمسية ، .الذي حيدد كيفية منح املرتبات اليت تطبق على املوظفني واألعوان العموميني الذين ميارسون وظائف عليا يف الدولة 25/07/1990

  .13 ص، 30/09/2007 بتاريخ 61عدد ال
   ،1998لطة ودعوى القضاء الكامل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، قانون املنازعات اإلدارية، شروط رفع دعوى جتاوز الس: خلويف رشيد 6

  .79-78ص ص 
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رئيس اجلمهورية أصبح  ج يبدو أكثر توافقا مع الوضع الدستوري اجلديد، ألنّوهذا التدر .وأخريا القرارات الوزارية
أعضاء احلكومةل مبوجب الدستور لتعيني الوزير األول ونوابه وكذا باقي املخو.  

  يل من جديد على القرارات الوزارية، حت املراسيم تميز بالتعقيد، ألن نصوصيم يكما أن التنظ - 
ي إىل والقرارات الوزارية املشتركة، مما يؤد"مةالنصوص امللزِعدد  "متضخ ال ينشر منقها؛ كما أنه وتفر   

وحىت وإن كانت هذه القرارات تنشر يف . ى بنشرها يف اجلريدة الرمسيةوصياليت سوى تلك  كل هذه النصوص
عدم علم  ىلملعنية، إال أنه يصعب عمليا اإلطالع على هذه النصوص، وهذا ما يؤدي إالنشرة الرمسية للوزارة ا

  .ااملواطنني 

لدولة مثل جملس الدولة، الذي ل "اجلديدة" املؤسساتعلى  "اإلشراف"كأنه يسعى إىل مواصلة التنظيم يبدو  - 
ل الس م رئاسي، لوال تدخوسمرعلى إصدار نظامه الداخلي  إحالةالقانون العضوي اخلاص به مشروع حاول 

يف بعض التنظيم كما يبدو  .1، الذي اعترب ذلك مساسا باستقاللية جملس الدولة، املكرسة دستورياالدستوري
  .2حلسابه مضمون النصوص القانونية، مما جيعل هذه النصوص تبدو كأا قوقعة جموفة" يسترجع"احلاالت كأنه 

، 2008قبل التعديل الدستوري لسنة  املراسيم الرئاسية والتنفيذيةبني  داخلنوع من الغموض والت كان مثةوقد  - 
كل سلطة التعيني من رئيس احلكومة ويسندها  "يسترجع" 3صدر مرسوم رئاسي يف وظائف الدولة،لتعيني بالنسبة لف

حول الصالحيات  قى التساؤل مطروحابمما ي، 4لنص سابق يف هذا الشأنإىل رئيس اجلمهورية، بعد اإللغاء الصريح 
ل الدستوري بصفة جزئية، ألن وهو ما جييب عليه التعدي .5الدستورية املخولة لرئيس احلكومة يف مسألة التعيني

  . يف وظائف الدولة املخول للوزير األول أصبح خيضع للموافقة املسبقة لرئيس اجلمهوريةالتعيني

  تنفيذية،كون حصريا مبراسيم يمن املفروض أن  صدور مراسيم رئاسية يف جمال تطبيق القوانني، اليتإن  - 
  فبالنسبة لقانون الوظيفة  ،ن النوعني من النصوصيهذما بني يساهم يف هذا التداخل والغموض  

                                                           
 .من هذا البحث 109عن تفاصيل هذه اإلحالة، ورأي الس الدستوري بشأا، أنظر ص  1
بتاريخ  49اجلريدة الرمسية، العدد ( يتهاية لترقية حقوق اإلنسان ومحااللجنة الوطنية االستشار ما خيص 27/08/2009املؤرخ يف  04-09 األمراسترجع  2

د يحتدمسألة املستقلة لرئيس اجلمهورية إىل جمال القانون، إال أنه حييل من جديد على مرسوم رئاسي  من جمال السلطة التنظيمية) 04، ص 30/08/2009
اجلريدة الرمسية، العدد ( 30/08/2009خ يف ملؤرا 263-09 يرئاس؛ أال وهو املرسوم الاللجنة وتشكيلتها وكيفيات تعيني أعضائها وكذا سريهاهذه مهام 

اجلريدة الرمسية، (واملتمم املعدل  2001 /03/ 25يف  املؤرخ 71-01رئاسي الرسوم ويف هذا النص مت نقل مضمون امل) 05 ، ص30/08/2009بتاريخ  49
  .ه، مما يثري التساؤل عن جدوى وجود األمر مكان املرسوم الرئاسي، اخلاص ذه اللجنة، تقريبا بكل مضمون)05، ص 28/03/2001بتاريخ  18العدد 

 بتاريخ 76عدد ال ،اجلريدة الرمسية .تعلق بالتعيني يف الوظائف املدنية والعسكرية للدولةامل 27/10/1999يف املؤرخ  240- 99رئاسي الرسوم امل 3
 .3 ص، 31/10/1999

واملتعلق بالتعيني يف الوظائف  10/04/1989املؤرخ يف  44-89يتضمن إلغاء املرسوم الرئاسي  27/10/1999يف املؤرخ  239-99رئاسي الرسوم امل 4
 .املرجع السابق .املدنية والعسكرية للدولة

 77تني يعني يف وظائف الدولة دون املساس بأحكام املاد: "املطة اخلامسة من الدستور، اخلاصة بالصالحيات األخرى لرئيس احلكومة 85جاء يف املادة  5
 ".أعاله 78و
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  طبيقهاصدرت لتمنها لبعض اآلخر ا، و2، صدرت لتطبيق بعض مواده مراسيم رئاسية1وميةلعما
  نه يندرج تطبيق القوانني ضمن السلطة املخولة لرئيس ، بينما ينص الدستور صراحة على أ3مراسيم تنفيذية

يسهر على السري احلسن  )الوزير األول( ، وأن رئيس احلكومة)الوزير األول حسب التسمية اجلديدة( احلكومة
وهذه املالحظة ال  .األمر الذي يشمل من دون شك اال التنظيمي للوظيف العموميهو ، و4لإلدارة العمومية

أخرى، مثل القانون األساسي للمستخدمني قانونية ، بل تتعداه لنصوص ةالعمومي ةنون الوظيفختص فقط قا
  .5العسكريني

  يبدو أن التنظيم يتجاوز أحيانا حىت النص القانوين الذي صدر مبقتضاه وتطبيقا له، واملثال وأخريا  - 
  على أحكام  ، فهو ينصنية بالصحفيالذي ينظم عالقة العمل املتعلقّ 6على ذلك املرسوم التنفيذي

  بغض "لنص القانوين نفسه، ويقوم بتعريف عالقة عمل الصحفي، والعقد الذي يربطه بالصحيفة ا الفخت
  كان  اوإذ. ، يف جتاوز واضح هلذه األحكام"النظر عن كل األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول ا

تطلعات الفئة املعنية به، إال أن هذا األمر ال يكفي لتربيرره احلاجة إليه، واإلستجابة لصدور هذا التنظيم ترب   
جتاوز النص التنظيمي، لنص ج القواعد القانونيةأمسى منه يف الدرجة يف هرم تدر.  

 نقائص تدرج قواعد القانون: ثانيا

عرضه يف  ثلما متّج للقواعد القانونية، مرغم أنه يبدو يف الظاهر، أن البناء القانوين يف اجلزائر خيضع إىل تدر

                                                           
 .3، ص16/07/2006 بتاريخ 46العدد  ،اجلريدة الرمسية، املتضمن القانون األساسي العام للوظيف العمومي، 15/07/2006املؤرخ يف  03-06األمر  1
الشبكة اإلستداللية ملرتبات حيدد  29/09/2007املؤرخ يف  304-07الرئاسي من األمر سالف الذكر، املرسوم  114و 08صدر لتطبيق أحكام املادتني  2

الرئاسي ، املرسوم 24إىل  19كما صدر لتطبيق أحكام املواد من  .8ص ، 30/09/2007 بتاريخ 61عدد ال ،اجلريدة الرمسية .املوظفني ونظام دفع رواتبهم
املشكلة لرواتبهم والقواعد املتعلقة بتسيريهم ، حيدد كيفيات توظيف األعوان املتعاقدين وحقوقهم وواجبام والعناصر 29/09/2007املؤرخ يف  308- 07

 .17ص  ،اجلريدة الرمسيةمن  عدديف نفس ال .وكذا النظام التأدييب املطبق عليهم
ضمن القانون األساسي واملت 19/01/2008املؤرخ يف  04-08 من األمر سالف الذكر، املرسوم التنفيذي 11و 03صدر مثال لتطبيق أحكام املادتني  3

كما صدر  .4ص ، 20/01/2008 بتاريخ 03عدد ال ،اجلريدة الرمسية .ملوظفني املنتمني لألسالك املشتركة يف املؤسسات واإلدارات العموميةاخلاص با
ضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال املهنيني وسائقي واملت 29/09/2007املؤرخ يف  05-08 ، املرسوم التنفيذي23و 03لتطبيق أحكام املادتني 

 .32ص ، 20/01/2008 بتاريخ 03عدد ال ،اجلريدة الرمسية .يارات واحلجابالس
 .من الدستور 6- 85املادة  4
، 01/03/2006 بتاريخ 12عدد ال ،اجلريدة الرمسية .القانون األساسي العام للمستخدمني العسكرينياملتضمن  28/02/2006املؤرخ يف  02-06األمر  5

على التنظيم أي  129،135، 114، 86، 80، 18، 14، 13على مراسيم رئاسية، بينما حتيل املواد  96، 73، 67، 11يف هذا األمر حتيل املواد . 9 ص
 .على املراسيم التنفيذية

بتاريخ  24اجلريدة الرمسية، العدد . ، حيدد النظام النوعي لعالقات العمل املتعلقة بالصحفيني10/05/2008املؤرخ يف  140-08املرسوم التنفيذي  6
بغض : "منه 04وجاء يف املادة " 03/04/1990املؤرخ يف  07- 90بغض النظر عن أحكام القانون :"منه 02وجاء يف املادة . 24، ص 10/05/2008

بغض النظر عن األحكام التشريعية والتنظيمية : "11؛ كما جاء يف املادة "03/04/1990املؤرخ يف  07- 90من القانون  28النظر عن أحكام املادة 
  ".عمول اامل
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  .ج ال خيلو أحيانا من بعض اإلختالالت، إال أن هذا التدر1د ذلك الس الدستوري نفسهالفقرات السابقة، ويؤكّ

  :إذ يالحظ على النظام القانوين يف اجلزائر

  هيمنة التنظيم على إنشاء القواعد القانونية - أ

للقوانني، ال تثري هذه املشكلة، بقدر ما تثريها التنظيمات اليت " البسيط"إن اإلحالة على التنظيم، يف إطار التطبيق 
، ال "التشريع املفوض"إذ أن . 2من املشرع" تفويض"خذة بشأنه، بناء على تدابري جديدة للنص القانوين املت" تضيف"

قانوين يكاد خيلو منه نص .من ترك احلرية للجهاز " وندولة القان"رها، ابتداء مما تقتضيه وإذا كان هلذه اإلحالة ما يرب
أو تنظيم الصفقات العمومية، على اعتبار أنه من  3التنفيذي، يف حالة نصوص معينة مثل تنظيم الوظيف العمومي

حق مناسبة لنفسه ما يشاء من القواعد اليت يراها اجلهاز التنفيذي أو اإلدارة أن يسن 4تنظيمه الداخلي واليت ختص ،
رة يف كل احلاالت، خاصة إذا كان الس الدستوري نفسه يتصدى هلذه ، إال أا ال تكون مربأو تعامالته التعاقدية

 .5اإلحالة غري املربرة على التنظيم

، فالطابع التقين للتنظيم كفيل بأن يناسب أكثر يف حد ذاته ال ميثل عيبا للنظام القانوينإال أن التشريع املفوض 
ولكن ما يؤخذ . نيف جمال معي جيب بشكل أنسب للحاجيات اليت قد تستجداألغراض اليت سن من أجلها، ويست

ها التنظيم خاضعة للقواعد األمسى منها على اإلحالة على التنظيم غياب الضمانات الكفيلة بأن جتعل القواعد اليت يسن
  .6واليت تصدر مبوجب نصوص القانون، خاصة إذا كانت هذه اإلحاالت على التنظيم كثرية

نظريا اللجوء إىل جهة قضاء خمتصة لضمان هذه املطابقة بني قواعد مستوى معني من البناء ممكنا كان  وإن
اهلرمي لدولة القانون، لقواعد أمسى منها، إال أنه ال شيء يضمن من النتيجة، خاصة إذا غابت هذه الرقابة، ومل 

  .ع سوى بطابع ظريف ومؤقتوقت، وال تتمت كلّ كما أا غري ممكنة يف ، طاهلا أا ليست رقابة تلقائية؛قتتحقّ

                                                           
املؤرخ يف  07-97، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل واملتمم لألمر 23/07/2007مؤرخ يف  07/م د.ر/02رأي رقم الس الدستوري،  1

ص ترتيب تأشريات القانون فيما خي: "وجاء يف اعتباراته. املرجع السابق .واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، للدستور 06/03/1997
اعتبارا أن املشرع اعتمد ترتيب تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، حسب التسلسل الزمين لصدور النصوص  :العضوي موضوع اإلخطار

 ".، وهو ما يتعني تداركهخالفا ملا تقتضيه قاعدة تدرج القواننيالتشريعية، 
2 Jacques CHEVALLIER, op.cit, p 28 
، القواعد اخلاصة بالوظيف العمومي، من جمال التنظيم إىل جمال القانون، لتحقيق 26املطة  122وجب املادة مب 1996قل التعديل الدستوري لسنة ن 3

ارض مبدئيا مع ولكن هذا يتع. وبني املوظفني) من الدستور 18املطة  122املادة (الذين حيكم القانون عالقات عملهم " العمال"املسواة يف هذا الشأن بني 
 .حق اإلدارة يف تنظيم شؤوا الداخلية بصفة مستقلة، مبا يف ذلك عالقاا باألعوان الذين توظفهم

4 Jacques CHEVALLIER, op.cit, p 20 
دور القانون الداخلي لس تصدى الس الدستوري إلحالة إنشاء اهليئات القضائية على التنظيم، معتربا إياها من جمال القانون وليس التنظيم، ومنع ص 5

 .من هذا البحث 126-124، و ص ص 109أنظر ص . الدولة بواسطة مرسوم رئاسي، معتربا ذلك ميس مببدأ الفصل بني السلطات
دوى وجود مادة، لدرجة يطرح معها التساؤل حول ج 223إحالة على التنظيم، ، وهو يضم فقط  40يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،  6
 .أصال ينظم الوظيفة العمومية" قانون"
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ا وتتعداه إىل إنشاء مراكز أكثر من ذلك، إن قواعد التنظيم قد ال ختالف فقط قواعد القانون، بل قد تتجاوز جماهلَ
  .وحقوق من املفروض أن تنشئها قواعد القانون، وليس التنظيم

  واألمثلة كثرية على مثل هذه الوضعية، 

أين تظهر : ص التنظيمية، كما سبقت اإلشارة إليه، يسعى التنظيم لتجاوز النص القانوين نفسهيف بعض النصو - 
  1 "...بغض النظر عن أحكام القانون"يف مواد مرسوم تنفيذي العبارة 

اإلجتهاد القضائي ما بني احملكمة  اشأباملتعلقة بالعقار، واليت مل يستقر القضائية شهر الدعاوى وجوب مسألة  - 
وجوب شهر الدعاوى القضائية الرامية على  إذ أن قواعد القانون ال تنص دا؛، ومل يكن موح2عليا وجملس الدولةال

 3قواعد صادرة مبرسوم ، بينما تنص"النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقص حقوق ناجتة عن وثائق مت إشهارها"إىل 
، هي من اال 4لقواعد اإلجرائية، مبوجب الدستوررفع مثل هذه الدعاوى، رغم أن ا لقبول شرطاعلى كونه 

  .احملجوز للقانون

، بينما أمالك الدولة واحلفظ العقاري ديرياتمل 5مسألة الشخصية املعنوية اليت منحت بقرار من وزير املالية - 
زير التربية وكذلك الشأن بالنسبة لقرار من و .6ينص القانون صراحة على أن الشخصية القانونية مينحها القانون

الذي يعطي األهلية مبوجبه ملديري التربية يف الواليات، لتمثيله أمام القضاء، وقرار وزير الربيد املواصالت  7الوطنية
  .8املؤهلني لتمثيل إدارة الربيد املواصالت موظفي الوزارةصفة أيضا حيدد الذي 

                                                           
 02وجاء يف املادة . املرجع السابق. ، حيدد النظام النوعي لعالقات العمل املتعلقة بالصحفيني10/05/2008املؤرخ يف  140-08املرسوم التنفيذي  1

 07- 90من القانون  28عن أحكام املادة  بغض النظر: "منه 04وجاء يف املادة " 03/04/1990املؤرخ يف  07-90عن أحكام القانون  بغض النظر:"منه
  ".عن األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول ا بغض النظر: "11؛ كما جاء يف املادة "03/04/1990املؤرخ يف 

 .74-73، ص ص 2007، 3ط، املنازعات العقارية، دار هومة: زروقي ليلى، عمرمحدي باشا  2
اجلريدة الرمسية، العدد بتاريخ . املتعلق بتأسيس السجل العقاري، املعدل واملتمم ،25/03/1976املؤرخ يف  63-76 ماملرسومن  85املادة  3

 .498، ص 12/04/1976
 .من الدستور احلايل 8-122املادة  4
زير املكلف باملالية يف الدعاوى املرفوعة أمام أعوان إدارة أمالك الدولة واحلفظ العقاري لتمثيل الو يؤهل ،20/02/1999قرار وزير املالية املؤرخ يف  5

  .09 ، ص23/02/1999بتاريخ  20عدد ال ،اجلريدة الرمسية .العدالة
ي هي من خصائص إن هذا القرار ال مينح الشخصية املعنوية بصفة صرحية ملديرية مركزية على مستوى وزارة املالية، وملديريات والئية، ولكن أهلية التقاض

 .من القانون املدين 49ين حسب املادة الشخص القانو
 ".قانونيةشخصية  القانونمن أشخاص أو أموال مينحها  كل جمموعة :"من القانون املدين 6فقرة  49جاء يف املادة  6
ت لتمثيل وزير التربية الوطنية مفتش أكادمية حمافظة اجلزائر الكربى ومديري التربية يف الواليا يؤهل ،03/08/1999قرار وزير التربية الوطنية املؤرخ يف  7

 .12 ، ص25/08/1999بتاريخ  58عدد ال ،اجلريدة الرمسية .يف الدعاوى املرفوعة أمام العدالة
عدد ال ،اجلريدة الرمسية .أمام العدالة لتمثيل إدارة الربيد املواصالت املؤهلنيحيدد صفة املوظفني  ،02/06/1998املؤرخ يف الربيد املواصالت قرار وزير  8

املوظفني لتمثيل  تأهيلاملتضمن  ،10/05/1998املؤرخ يف  143-98وهذا القرار قد صدر تنفيذا للمرسوم التنفيذي . 17 ، ص14/06/1998بتاريخ  42
 .12 ، ص10/05/1998بتاريخ  29عدد ال ،اجلريدة الرمسية .أمام العدالة إدارة الربيد املواصالت
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 آليات التعديل اليت تطال البناء اهلرمي يف مجيع مستوياته - ب

نسة جي الذي ختضع له، هي من جهة غري متجان التعديالت اليت تطال قواعد القانون املختلفة ضمن البناء التدرإ
. ي ال تتم يف نفس الوقت؛ مما قد حيدث اختالالت عديدة يف البناء اهلرمي نفسهأ" متواقتة"ومن جهة أخرى غري 

  .1996و 1989وقد حدث ذلك فعال بعد تعديل الدستور يف 

إن  ل؟مت تعديل الدستور، فما مصري النصوص القانونية اليت ستكون قواعدها خمالفة لقواعد الدستور املعد فإذا
من أن تظهر  تعديل الدستور يتم وفق اآلليات املناسبة له، واليت وإن كانت آليات دستورية، إال أا قد ال تسلم

ضاع سياسية ظرفية؛ والظروف اليت فرضت هذا ، لتكون استجابة لطارئ سياسي مستعجل، أو أو"سياسي"مبظهر 
كما أن ذلك ال يكون بشكل تلقائي، بل قد تفرض  نصوص القانون؛ التعديل، قد ال تفرض بالضرورة تعديل كلّ

  .هذه الظروف العكس

  :ومن بني األمثلة على هذا الوضع

وهو  ؛2005تم تعديله إال يف سنة ، مل ي1حمل انتقاد بعدم الدستوريةهو مثال،  1984قانون األسرة الصادر يف  - 
 3جديدة كقانون احملروقاتصدرت نصوص بينما ؛ 2 هذا القانونكل اإلنتقادات املوجهة إىل يتصدى إىلتعديل ال 

  ."ملك اموعة الوطنية"فيما خيص مساسها مبا يعترب ، تتعرض لنفس اإلنتقاد اخلاص مبخالفتها للدستور 2005 لسنة

مكرر املتعلقة بإضفاء الصفة الوطنية على اللغة األمازيغية، ومل يكن هناك أي  03ة املادة تعديل الدستور بإضاف - 
، أو قانون التعليم 4ميم استعمال اللغة العربيةكقانون تع: مباشرة ذا املسألة تعديل يف النصوص القانونية املرتبطة

   ، وبشكل متأخر نسبيا6، واستبداله بنص جديدالتعليم الوطينورغم أنه مت إلغاء النص القدمي املتعلق ب .5الوطين
يف مجيع مستويات باللغة العربية، يتم التعليم "، إال أنه ظل يعترب أن )من التعديل الدستوري واتسن) 06( ستبعد (

                                                           
سياسية، مثل حزب العمال، الذي تعترب أن هذا القانون يتعارض مع مبدأ املساواة بني مجيع املواطنني، رجاال على األقل من طرف بعض التيارات ال 1

 .؛ ويتعارض مع الطابع اجلمهوري للدولة اجلزائريةونساء
 15عدد ال ،اجلريدة الرمسية .27/02/2005 املؤرخ يف 02-05 املعدل واملتمم باألمر .املتضمن قانون األسرة 09/06/1984 املؤرخ يف 11-84قانون ال 2

 .18 ص، 27/02/2005 بتاريخ
وهذا القانون، يأخذ عليه . 03 ص، 19/07/2005 بتاريخ 50عدد ال ،اجلريدة الرمسية .يتعلق باحملروقات 28/04/2005 املؤرخ يف 07- 05قانون ال 3

 .من الدستور 17اليت تعترب ملكا للمجموعة الوطنية مبوجب املادة " بيعية للطاقةاملوارد الط"البعض أنه يتنازل بواسطة عقود اإلمتياز اليت ينص عليها، على 
معدل  .44 ص، 16/01/1991 بتاريخ 03عدد ال ،اجلريدة الرمسية. تعميم استعمال اللغة العربية تضمني 16/01/1991املؤرخ يف  05-91القانون  4

 .05 ص، 22/12/1996 بتاريخ 81عدد ال ،يةاجلريدة الرمس. 21/12/1996املؤرخ يف  30-96ومتمم باألمر 
 .534، ص 23/04/1976 بتاريخ 33عدد ال ،اجلريدة الرمسية. ، املعدل واملتمماملتضمن تنظيم التربية والتكوين 16/04/1976املؤرخ يف  35-76األمر  5
ومع  .07 ص ،27/01/2008 بتاريخ 04عدد ال ،ريدة الرمسيةاجل. القانون التوجيهي للتربية الوطنية املتضمن 23/01/2008املؤرخ يف  04- 08القانون  6

، خيص إدراج لغة متازيغت 2002، بعد سنة واحدة من التعديل الدستوري لسنة 2003لتعديل مهم يف  35- 76األمر : ذلك فقد تعرض القانون القدمي
املتضمن تنظيم  35-76األمر  يعدل ويتمم 13/08/2003املؤرخ يف  09-03األمر . كمادة يف النظام التربوي وفتح النظام التعليمي أمام القطاع اخلاص

 .13/08/2003 بتاريخ 48عدد ال ،اجلريدة الرمسية. ، املعدل واملتممالتربية والتكوين
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يف يدرج تعليم اللغة األمازيغية "، بينما "التربية سواء يف املؤسسات العمومية أو املؤسسات اخلاصة للتربية والتعليم
الس الدستوري رأى ؛ ذلك رمبا ألن 1"املنظومة التربوية من أجل االستجابة للطلب املعرب عنه عرب التراب الوطين

  .2باعتبارها اللغة الرمسية العربيةال ميس مبركز اللغة  اللغة األمازيغيةأن إضفاء الصبغة الوطنية على 

التعديل جمال اختصاص القواعد أكثر من ذلك، إذا مس ل القانونية ملستوى معين من البناء اهلرمي، كأن حيو
ل موضوعا معينا من جمال اختصاص القانون العادي إىل القانون العضوي أو العكس، أو من جمال الدستور املعد

  ، فما مصري القواعد السابقة واليت تكون سارية املفعول؟ 3اختصاص القانون إىل جمال التنظيم أو العكس

ستور على أحكام انتقالية تسمح بسريان النصوص القدمية لغاية استبداهلا بنصوص وفق القواعد قد ينص الد
؛ وقد جتد هذه القواعد طريقها إىل التعديل حتت ظروف سياسية واجتماعية حبتة، خاصة إذا 4تورية اجلديدةسالد

ج قواعد القانون، بل يكون تدركانت طارئة ومستعجلة، ويكون اإلهتمام يف هذه احلالة حتما خارج احلفاظ على 
بعد تعديل الدستور، املتضمنة القوانني  1997وكمثال على ذلك األوامر الصادرة يف . يف اإلستجابة هلذه الظروف

، فإن السياسية ؛ فدون التشكيك يف النية احلسنة للسلطة5العضوية اخلاصة بنظام اإلنتخابات وباألحزاب السياسية
كن استجابة ملا يفرضه الدستور من توزيع اإلختصالص بني جمال القانون العادي إصدار هذه النصوص، مل ي

والقانون العضوي، بقدر ما كان حتضريا للخروج من املرحلة اإلنتقالية، خاصة وأن انتخابات عامة نظمت بعد ثالثة 
  .أشهر فقط من إصدارها

سوى  ، يف غياب رقابة دستورية، ال متارسج قواعد القانونبينما قد يقوم املشرع أو املنظم باملساس بتدر
وهكذا يوجد مثال  .غرفيت الربملان ابواسطة سلطة اإلخطار، اليت حيوزها بصفة حصرية، رئيس اجلمهورية ورئيس

  .6مبوجب أمر امرسوم رئاسي يلغى بصفة صرحية نصا قانونيا صادر

عيب النظام القانوين، بل يؤكد فقط على أن إن تدرج القواعد القانونية ال يكون مكفوال يف كل مرة، وهذا ال ي

                                                           
 .04-08من القانون  34و 33ادتان ملا 1
، 03/04/2002بتاريخ  22عدد ال ،ريدة الرمسيةاجل. يتعلق مبشروع تعديل الدستور 03/04/2002مؤرخ يف  A.RC/CC/01رأي الس الدستوري،  2

 .04ص 
من الدستور، بينما مل ينص على ذلك ال دستور  07-122جمال القانون، مبوجب املادة إىل " نظام السجون"، 1996نقل التعديل الدستوري لسنة  3

املؤرخ يف  02- 72رة توقيف العمل بالدستور، وهو األمر ولكن النص القانوين الذي كان ساري املفعول، والذي صدر يف فت. 1989، وال دستور 1976
. املتضمن تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني 06/02/2005املؤرخ يف  04-05لقانون مل يلغ سوى بواسطة ا ،10/02/1972

 .10، ص 13/02/2005 بتاريخ 12لعدد اجلريدة الرمسية، ا
 .منه 1فقرة  180، الذي نص على ذلك يف املادة 1996توري لسنة مثلما هو الشأن يف التعديل الدس 4
 .30و 03، ص ص 06/03/1997بتاريخ  12اجلريدة الرمسية، العدد . 06/03/1997على التوايل، املؤرخان يف  09-97و 07-97ومها األمران  5
بتاريخ  52اجلريدة الرمسية، العدد . ، املعدل واملتمماملتضمن تنظيم الصفقات العمومية 24/07/2002املؤرخ يف  250-02املرسوم الرئاسي  6

 ..."املتضمن قانون الصفقات العمومية 17/07/1967املؤرخ يف  90-67 األمركل من  تلغى أحكام: "153وجاء يف مادته . 03، ص 28/07/2002
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لس اإلهتمام بتدرج قواعد القانون هو فقط اهتمام ثانوين، ال يظهر سوى بصفة مقتضبة يف قرارات وآراء ا
  .ة إلبدائهاالدستوري كلما أتيحت له الفرص

الذي يظهر فيه نص " خييالتار"ر عنه اإلطار إن القوانني ال ميكن أن تتحرر من مظهر سياسي واجتماعي يعبمث 
قانوين معني، فبالنظر إىل آليات صياغة نصوص القانون، إما عن طريق الربملان، مؤسسة من مؤسسات الدولة 

اجلمهورية ضمن مناضلون ضمن أحزاب سياسية، أو بأوامر يصدرها رئيس يف أغلب األحيان ها هم ؤأعضا
هذا يف  أساس برنامج سياسي باإلقتراع العام واملباشر؛ وهو شخصية منتخبة على الدستور، اإياه صالحيات مينحه

" السياسية"ؤكد الصبغة وهذا من دون شك ي: األحوال العادية، فضال عن آليات انتقالية يف األحوال غري العادية
  .1لكل نص قانوين

امل، ولكن ال يف مظهر شكلي متكيف النظام القانوين اجلزائري، واخلالصة أن هناك تدرج للقواعد القانونية، 
سواء يضمن بشكل كامل يف كل مرة، نظرا آلليات إنشاء هذه القواعد يف مستوياا املختلفة من البناء اهلرمي، 

اليت قد حتيط به جمموعة من  آلليات تعديلهانظرا وكذلك كانت نصوصا تأسيسية أو تشريعية أو تنظيمية؛ 
  .ونيةلقواعد القانالظروف، تؤدي إىل املساس مببدأ تدرج ا

  املساواة أمام القانون: ثالثا

العكس،  ، فلم تكن مثة دواع سياسية وال اجتماعية لتفرض2اعترفت اجلزائر منذ استقالهلا باملساواة أمام القانون
طاملا أن اتمع اجلزائري كان جمتمعا مستقال حديثا، وشعبه هو من تبىن ثورة سامهت فيها كل شرائحه باستماتة 

  .أي مكان، فقد كانت مثة قيادة مجاعية لثورة شعبية" الزعامة"ة، ومل يكن فيها لإلنفراد وحتت قيادة واحد

إن هذا املبدأ مل حتد عنه كل النصوص التأسيسية الالحقة، وظلت كل دساتري اجلزائر املستقلة تنص عليه، ويؤكد 
كما سبق، فإنه ينص على مبدأ " قانونال"وبالنسبة للدستور احلايل، دستور  .3عليه حىت الس الدستوري يف آرائه

، مما يعطي هذا املبدأ قيمة دستورية، تتجلى من خالل الرقابة اليت ميارسها الس الدستوري على القانون، 4املساواة
  .5وفق اآلليات واألطر اليت رمسها الدستور، مما يضمن تكريسه، ولو بشكل جزئي

                                                           
  .ضمن هذا السياق 2009شعيب الوطين يف دورة اخلريف لسنة ميكن اعتبار مقترح القانون اخلاص بتجرمي اإلستعمار الفرنسي املرفوع ملكتب الس ال 1

  .2010فيفري  06جريدة اجلزائر نيوز ليوم السبت 
 ".املواطنني من اجلنسني نفس احلقوق و نفس الواجبات لكل": 1963من دستور  12 املادة 2
  :جاء مثال. ل مراقبة الدستورية، يظهر هذا اإلهتماميؤكد الس الدستوري نفسه على هذا املبدأ، ففي أكثر من حيثية يف أحد آرائه حو 3
يشكل إخالال مببدأ املساواة املكرس قد يكون أوجد حالتني متمايزتني يف سلك مهين واحد، وهو ما (...) واعتبارا أن املشرع بإدراجه هذا اإلستثناء "

مؤرخ يف  04/م د/ق ع.ر/02الس الدستوري، رأي رقم ". دستورمن ال 29، وفق ما تقتضيه املادة دستوريا بني فئات متواجدة يف نفس الوضعية
  .املرجع السابق .، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتضمن القانون األساسي للقضاء، للدستور22/08/2004

 "كل املواطنني سواسية أمام القانون:"من الدستور اجلزائري على أن  1فقرة  29تنص املادة  4
  .من هذا البحث 77-75ة الس الدستوري، أنظر ص ص عن رقاب 5
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يتساوى مجيع املواطنني يف تقلد املهام "لدستور نفسه، حيث ويظهر هلذا املبدأ الدستوري جتليات يف نص ا
  .1"شروط أخرى غري الشروط اليت حيددها القانون والوظائف يف الدولة دون أية

وظل هذا املبدأ ينعكس على النصوص التشريعية والتنظيمية، اليت ترمي أغلبها إىل تكريسه، وحتقيق مساواة 
ومع ذلك فإنه يف بعض النصوص يظهر نوع من التمايز بني . يف احلقوق والواجبات املواطنني أمام القواعد القانونية،

طبيعة مببدأ املوساواة؛ إال أن هذا األمر تربره " إخالال"مما قد يعترب ذكورا وإناثا، وحقوقهم املواطنني التزامات 
الذي خيص  2اخلدمة الوطنية هذه النصوص مثال، قانون األسرة، وقانوناتمع اجلزائري، ودينه وثقافته؛ ومن 

الذي أدى تعديله األخري إىل حتقيق املساواة بني الرجال والنساء يف  3املواطنني الذكور دون اإلثاث، وقانون اجلنسية
  .مسائل اجلنسية

  احلقوق واحلريات: رابعا

يف جمال احلريات بدت اجلزائر كبالد فخورة باستقالهلا الذي افتكته بفضل تضحيات معتربة، فلم تنتظر طويال 
كل  مام إىلضقامت باملصادقة أو اإلنكما  .4واحلقوق، على األقل نظريا، وانظمت منذ استقالهلا لإلعالن العاملي

ويف . 1988أكتوبر  منذبعد اإلنفتاح السياسي إال أن اإلعتراف باحلقوق السياسية كان ، 5اإلتفاقيات يف هذا الشأن

                                                           
 .1996من دستور  51، وتوافقها املادة 1989من دستور  48املادة  1
  ،16/11/1974 بتاريخ 03عدد ال ،اجلريدة الرمسية. قانون اخلدمة الوطنية، املعدل واملتمم املتضمن 15/11/1974املؤرخ يف  103-74األمر  2
 ..."عاما من عمرهم 19اخلدمة الوطنية إلزامية بالنسبة جلميع األشخاص املتمتعني باجلنسية اجلزائرية، واملكملني : "األوىل وجاء يف مادته. 44 ص 
املعدل واملتمم  .44 ص، 16/11/1970 بتاريخ 03عدد ال ،اجلريدة الرمسية. قانون اجلنسية اجلزائرية املتضمن 15/12/1970املؤرخ يف  86-70األمر  3

يعترب جزائريا : "املعدلة 06وأصبح مبوجب املادة . 15 ص، 27/02/2005 بتاريخ 15عدد ال ،اجلريدة الرمسية. 27/02/2005املؤرخ يف  01- 05 باألمر
 ."الولد املولود من أب جزائري أو أم جزائرية

ملطامح الشعب  تستجيبنضم اىل كل منظمة دولية اجلمهورية على االعالن العاملي حلقوق االنسان وت توافق": 1963من دستور  11 املادةجاء يف  4
 ."اجلزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدويل

يتضمن املوافقة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، والثقافية والعهد الدويل اخلاص  25/04/1989يف  املؤرخ 08- 89قانون ال 5
والربوتوكول اإلختياري املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املوافق عليها من طرف اجلمعية العامة لألمم  باحلقوق املدنية والسياسية

يف  املؤرخ 67- 89وتبعه املرسوم الرئاسي . 450، ص 26/04/1989 بتاريخ 17عدد ، الاجلريدة الرمسية .1966ديسمرب سنة  16املتحدة يوم 
 ن اإلنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةيتضم 16/05/1989

سمرب سنة دي 16يوم  والربوتوكول اإلختياري املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املوافق عليها من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  .531، ص 17/05/1989 بتاريخ 20عدد ال ،اجلريدة الرمسية .1966

يتضمن املوافقة على االتفاقية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو  25/04/1989يف  املؤرخ 10- 89قانون ال*
  .451، ص 26/04/1989 بتاريخ 17عدد ال ،اجلريدة الرمسية. 1984ديسمرب سنة  10م املتحدة يف املهينة، املصادق عليها من طرف اجلمعية العامة لألم

يتضمن التصديق على بروتوكول امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة  03/03/2003يف  املؤرخ 90- 03رئاسي الرسوم امل*
  .04، ص 05/03/2003 بتاريخ 15اجلريدة الرمسية عدد  .1998يف يونيو سنة ) بوركينا فاسو(وغو إفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، املعتمد بوغاد

اجلريدة  .2004يتضمن التصديق على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، املعتمد بتونس يف مايو سنة  11/02/2006يف  املؤرخ 62-06ملرسوم الرئاسي ا*
  .03 ، ص15/02/2006 بتاريخ 08عدد ال ،الرمسية
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مبناهضتها لإلستعمار والتمييز العنصري وكل القضايا العادلة يف " قبلة الثوار" ، ظلت اجلزائرظل األحادية احلزبية
مما أعطى اإلنطباع عن نظرة متميزة للحقوق ، "احلزب الواحد"إال أا ظلت متنع النشاط السياسي خارج العامل، 

احلق يف تقرير املصري يف من جهة تعترف بكل احلقوق املتعلقة بالعدالة واحلرية واإلستقالل الوطين و: واحلريات
، "احلزب الواحد"مواقف صلبة وثابتة، ومن جهة ثانية تصادر احلقوق واحلريات السياسية خدمة هلدف أمسى هو 

  .مبدئي، وبشكل ذا اإلطاره نعها خارجمتحتصر ممارسة احلقوق واحلريات السياسية يف إطار مبدأ احلزب الواحد، وو

  :1963جاء يف مقدمة دستور 

ن احلقوق السياسية املعترف ا لكل مواطن باجلمهورية متكنه من املسامهة بطريقة كلية وفعالة يف فريضة كما أ"
تشييد البالد، وختول له النمو، وتعده ملعرفة نفسه بصورة منسجمة يف نطاق اموعة طبقا ملصاحل البالد، واختيارات 

 ".الشعب

احلقوق استعمال "، إال أنه منع 1ن احلقوق واحلرياتوإذا كان الدستور قد نص على أن اجلمهورية تضم
وسالمة األراضي الوطنية والوحدة الوطنية ومؤسسات  األمةواحلريات السالفة الذكر يف املساس باستقالل 

  .2"اإلشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطين الشعباجلمهورية ومطامح 

حتت  الرابع الفصلحلريات أكثر صراحة، إذ خصص هلا فيما خيص احلقوق وا 1976وكانت صياغة دستور 
، وساق قائمة من احلقوق املعترف ا، خاصة تلك اليت ترمي "األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن احلريات"عنوان، 

إىل محاية املواطن من التعسف، ومنها مبدأ الشرعية، وقرينة الرباءة وحرمة املسكن؛ وكذلك قائمة من احلقوق 
  .3ادية واإلجتماعية اليت ينادي ا التيار اإلشتراكي، وتضم احلق يف العمل، ويف أجر منصف وما إليهاإلقتص

   وقد جاء النص على هذه احلقوق بعد الفصل اخلاص بالدولة، ويعكس هذا الترتيب مسو مركز الدولة على
  تراكي وضمان اإلعتراف باحلقوق، فال تتصور هذه احلقوق واحلريات إال يف إطار النهج اإلش

استمرارية الدولة واضطالعها بواجباا الدستورية، ويف إطار التوجه العام للدستور وللدولة ككل، أال وهو اخليار 
خدمة الشعب  ي يفوه .تستمد سلطتها من اإلرادة الشعبية"رغم أن الدولة  4"ال رجعة فيه"اإلشتراكي الذي 

بينما ظلت قائمة من احلقوق األخرى ضمن . 5"ل الشعب هلاتستمد علة وجودها، وفاعليتها من تقبو .وحده
، وحرية الرأي والتعبري، وحرية مثال 6، ومنها حق امللكية"احلزب الواحد"احلدود اليت تسمح ا اإلشتراكية، ومبدأ 

                                                           
حرية التعبري، واجلمهورية حرية الصحافة، وحرية وسائل االعالم األخرى، وحرية تأسيس اجلمعيات،  تضمن": 1963من دستور  19 املادةجاء يف  1

 ."وخماطبة اجلمهور وحرية اإلجتماع
 .1963من دستور  22 املادة 2
 .1976ما يليها من دستو  59املواد  3
 .1976من دستور  10املادة  4
 .1976من دستور  26 املادة 5
 .1976من دستور  16املادة  6
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  .1التجمع

 ، أصبحت احلقوق واحلريات مضمون الفصل الرابع من الباب األول1996، وبعده دستور 1989يف دستور 
اخلاص باملبادئ اليت حتكم اتمع اجلزائري، ونص عليها الدستور قبل النص على واجبات املواطنني وقبل الباب 

  .الثاين اخلاص بتنظيم السلطات

مشتركا بني مجيع اجلزائريني  احلريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة، وتكون تراثا"وقد اعترب 
الدفاع ؛ وأن 2"إىل جيل كي حيافظوا على سالمته، وعدم انتهاك حرمته لوه من جيلواجلزائريات، واجبهم أن ينق

القانون يعاقب على املخالفات وأن  ؛3عن احلقوق األساسية لإلنسان وعن احلريات الفردية واجلماعية، مضمون
  .4املرتكبة ضد احلقوق واحلريات

حرية املعتقد، و ،تكار الفكري والفين والعلميحرية االبشمل ستور قائمة من احلقوق واحلريات، تس الدوكر
ة، باإلضافة إىل احلقوق السياسي األحزابحق إنشاء ، وحريات التعبري، وإنشاء اجلمعيات، واالجتماعوحرية الرأي و

، تبدو 2008وبعد التعديل الدستوري لسنة  .اإلقتصادية واإلجتماعية املتعلقة باحلق يف العمل ويف الصحة وما إليه
توسيع  حقوق املرأة بغرضترقية "عت بالنسبة للمرأة، إذ أسند النص اجلديد إىل الدولة مهمة سة احلقوق قد توقائم

  .5"املنتخبة السلمجحظوظ متثيلها يف ا

  تكلف بترقية هذه احلقوق ومحايتها، فضال على  مستقلة هيئاتإن تكريس احلقوق يقتضي وجود 
   6النشاط اجلمعوي املهتم مبجال حقوق اإلنسانعلى  وفضاللشأن، ا واحلماية القضائية اليت قد يطلبها ذو
  كان مثة و، ؤسسايت اجلزائري مثل هذه اهليئاتوقد عرف النظام امل .1988منذ اإلنفتاح السياسي بعد أكتوبر 

  ، وإنشاء يف بعض الفترات7وزراء حبقيبة حقوق اإلنسانتكليف إىل غاية  ، امتدرمسي يف هذا الشأنحرص 
تنصيب جلنة وطنية حلماية وترقية حقوق إنشاء وتعزز هذا املسعى الحقا بو .9حلههلذا الغرض قبل  8وطينمرصد 

                                                           
 .1976من دستور  55املادة  1
 .1996من دستور  32، وتوافقها املادة 1989من دستور  31املادة  2
 .1996من دستور  33، وتوافقها املادة 1989من دستور  32املادة  3
 .1996ر من دستو 35، وتوافقها املادة 1989من دستور  34املادة  4
 .1996من دستور  رمكر 31ة املاد 5
جلريدة ، ا26/06/1989 يفاملؤرخ قرار أهم اجلمعيات الناشطة يف هذا اال، اعتمدت مبوجب ال" الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان"تعترب  6

 .1189، ص 1989 /18/10 بتاريخ 44عدد ال ،الرمسية
بتاريخ  40اجلريدة الرمسية، العدد . حيدد صالحيات الوزير املنتدب حلقوق اإلنسان 24/08/1991يف املؤرخ  300- 91املرسوم التنفيذي  7

  .1563، ص 28/08/1991
   ،26/02/1992بتاريخ  15اجلريدة الرمسية، العدد . يتضمن إحداث املرصد الوطين حلقوق اإلنسان 22/02/1992املؤرخ يف  77-92املرسوم الرئاسي  8
 .410ص  
 .الوطنية اإلستشارية لترقية حقوق اإلنسان ومحايتهامن املرسوم املؤسس للجنة الوطنية  19ذا املرصد مبوجب املادة حل ه 9
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وهي مؤسسة عمومية مستقلة لدى رئيس اجلمهورية ذات طابع استشاري . 2وتعيني مندوبياا اجلهوية 1اإلنسان
 والتنفيذية،التشريعية  نيتلني عن السلطممث تضم ضمن أعضائهاتضطلع مبهام الرقابة واإلنذار املبكر والتقييم، 

  .ومنظمات اتمع املدين والنقابات وجمالس أخالقيات املهن كالطب والصحافة، واحملاماة

يف السنة األوىل  ر على عضويتهئواستجابة ملالحظات جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، والذي حصلت اجلزا
، فقد مت نقل تنظيمها من جمال ألمم املتحدةالتابعة للجمعية العامة ل "نحقوق اإلنساجلنة "إلنشائه بعدما حل حمل 

، "اإلرادة العامة"تتأسس بفعل ، على اعتبار أن هيئات محاية حقوق اإلنسان جيب أن 3املراسيم إىل جمال القانون
؛ 4القانونلتشريع أي اينص عليها ، أي جيب أن )الربملان(وجيب أن تنص عليها النصوص الصادرة عن اهليئة املداولة 

وهو الوضع الذي كان سيحقق ومن البداية التناسق بني خمتلف النصوص القانونية، خاصة وأن هذه اهليئة دف، 
  .5وهو مبوجب الدستور من اال احملجوز للقانون، "محاية احلريات الفردية"إىل  ،ضمن أشياء أخرى

  استقالل العدالة: خامسا

، لس أعلى للقضاءأسس و ،القانون، الذي يضمنه 6القضاة" استقالل"ستقلة على نص أول دستور للجزائر امل
 الالقضاة "أن  م فيه أحكام الس الدستوري، والس األعلى؛ كما نص، الذي نظّ"العدالة"لك حتت فصل وذ

ي مل تسلم منه حىت ، وهو التقييد الذ"وملصاحل الثورة االشتراكيةيف ممارستهم لوظائفهم إال للقانون  ونخيضع
  .، يف إطار التوجه اإلشتراكي للبالد حديثة اإلستقالل"العدالة"

 :، إذ جاء فيه، مل تظهر أية إشارة الستقالل القضاء، بل وهناك ما يعطي انطباعا مغايرا1976ويف دستور 
يبا بنفس الصياغة ر تقرلتتكر ،7"مصاحلهايساهم القضاء يف الدفاع عن مكتسبات الثورة اإلشتراكية ومحاية "
القاضي ال خيضع إال "أيضا على أن  ، وإن كان ينص8"يساهم القاضي يف الدفاع عن الثورة االشتراكية ومحايتها"

                                                           
املرجع . ، املعدل واملتمميتضمن إحداث اللجنة الوطنية اإلستشارية لترقية حقوق اإلنسان ومحايتها 2001 /03/ 25يف  املؤرخ 71- 01رئاسي الرسوم امل 1

  .السابق
اجلريدة . يتعلق باملندوبيات اجلهوية للجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان ومحايتها 23/09/2002يف  املؤرخ 298- 02رئاسي الرسوم ملا 2

 .05ص ، 2002 /25/09 بتاريخ 63عدد ال ،الرمسية
 .املرجع السابق. اإلنسان ومحايتهايتعلق باللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق  27/08/2009املؤرخ يف  04-09 األمر 3
د مهام اللجنة وتشكيلتها وكيفيات تعيني أعضائها وكذا يحتدمسألة األمر سالف الذكر، حييل من جديد على مرسوم رئاسي : إال أن النص القانوين 4

قوق اإلنسان ومحايتها وتشكيلتها شارية لترقية حيتعلق مبهام اللجنة الوطنية االست 30/08/2009خ يف ملؤرا 263-09 رئاسي؛ أال وهو املرسوم السريها
  .املرجع السابق. وكيفيات تعيني أعضائها وسريها

  :يشرع الربملان يف امليادين اليت خيصصها له الدستور، وكذلك يف ااالت اآلتية": من الدستور 122املادة جاء يف  5
  ..."، وواجبات املواطنني،ومحاية احلريات الفرديةت العمومية، حقوق األشخاص وواجبام األساسية، ال سيما نظام احلريا -) 1
 .1963من دستور  62 املادة 6
 .1976من دستور  166 املادة 7
 .1976من دستور  173 ملادةا 8
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ومل يكن يف هذا الدستور أيضا ما يسمح برقابة على دستورية القوانني، وال حىت مبطابقة التشريع للميثاق . 1"للقانون
تدرج القواعد القانونية، رغم أنه يفرض على اهليئة التشريعية أن تستلهم يف نشاطها الوطين الذي يظهر يف أعلى هرم 

  .2مبادئ هذا امليثاق وتطبقها

تحكيم، ونص الدستور سلطة ال ئيةالقضاالسلطة ، الذي أخذ مببدأ الفصل بني السلطات، أصبح 1989يف دستور 
واحلريات، وتضمن للجميع ولكل  احلقوقحتمي و ،مبادئ الشرعية واملساواة هاأساس، صراحة على استقالليتها

، القضاء يف متناول اجلميعإذ أن  ،إال للقانونيف ذلك ال خيضع القاضي و ،واحد احملافظة على حقوقه األساسية
  .3والكل سواسية أمامه

أنه يف ما ، فقد نقل هذا الدستور نفس األحكام الدستورية السابقة، إال 1996ومل تتغري هذه املبادئ يف دستور 
، وكأنه يذكر أن القضاء يناط به أصال، 4د على أا متارس يف إطار القانونخيص استقاللية السلطة القضائية، فقد أكّ

  .5وقبل كل وظيفة أخرى، السهر على تطبيق القانون

  املؤسسات املالية الدولية مييتق: سادسا

اجلديد ، إن صحت تسميته كذلك، والذي تتصدره يف السياق العاملي  "دولة القانون"تبني سابقا بأن مفهوم 
، مرتبط بالنجاعة اإلقتصادية وحتقيق التنمية بالدرجة mesurableاملؤسسات املالية الدولية، هو مفهوم قابل للقياس 

كما ظهر أن املؤشرات اليت تعتمدها هذه اهليئات . أوشك أن يتحول إىل مفهوم اقتصادي يف إطار العوملةواألوىل، 
، أي على آراء اخلرباء يف ما خيص كل مظهر، وهذا ما جيعلها مؤشرات perceptionsلية، تنبين على إدراكات املا

، وكذلك يف بني خمتلف املهتمني ذا اال ا ينجر عنه غالبا خالفات يف التصورات والرؤىمم، ذايتذي طابع 
يف بلد  لواقع املعاشتقييم اها كمعايري جدية لجدوى هذه املؤشرات ودرجة موضوعيتها ومدى إمكانية اإلعتماد علي

  .معني

القيمة األوىل تتمثل يف : قيمتنيبواسطة  يعرب عنها indicateursبواسطة مؤشرات " دولة القانون"تقاس إذن صفة 
ى عتمد علت القيمة الثانيةو ؛، حيث يكون الرقم األكرب هو املعرب عن الوضعية األحسن5,2و  5,2-أرقام حمصورة بني 

وتظهر هذه التقييمات يف تقارير تصدر عن البنك العاملي بصفة دورية،  .100إىل  0من ذي درجات سلم استداليل 
  .وختص كل الدول املنتمية إىل منظمة األمم املتحدة

 نع 2003سنة صدر يف تقرير فقد مت تنقيط اجلزائر وعلى سبيل املثال، ، يف اجلزائر" دولة القانون"تقييم فبالنسبة ل
                                                           

 .1976من دستور  172 ملادةا 1
  .39سابق، ص ، املرجع ال"دولة القانون ومبدأ املشروعية: "شيهوب مسعود. 1976من دستور  127حسب املادة  2
 .1989من دستور  138و 131، 130، 129املواد  3
 .1989وهذه الفقرة الثانية مل تكن موجودة يف نص " ومتارس يف إطار القانون، السلطة القضائية مستقلة": 1996من دستور  138املادة جاء يف  4
 .من هذا البحث 194-189حول تأطري القانون للوظيفة القضائية، أنظر ص ص  5
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وهي قيم ضعيفة نسبيا، ألا أدىن من  ،1بالنسبة للثاين 1,31ولألول للمقدار بالنسبة  54,0-، بالقيمتني بنك العامليلا
فعالية "املتوسط؛ فاجلزائر مصنفة ضمن الصف األخري من الدول العضوة يف األمم املتحدة يف ما خيص معايري 

  ".دولة القانون"و" التسيري

ن دون شك تفسرياته يف املرحلة الصعبة اليت عرفتها البالد طيلة عشرية كاملة من الزمن، إن هذا التصنيف جيد م
خاصة أن التقرير صدر يف وقت وجيز بد مرحلة األزمة، ولكنه مل يعد يعكس الواقع بصدق، ألن الوضعية العامة عي
متثلت تماد سياسات إصالحية، نفسه، باع" دولة القانون"، وحىت يف جمال 2للبالد حتسنت بعد ذلك بشكل ملموس

خاصة يف تكييف التشريع الوطين، وإصالح قطاع العدالة، مبا يف ذلك إنشاء اهلياكل العدلية لتقريب العدالة من 
  .املواطن، وهو أحد املؤشرات الذي تعتمد عليه عملية التقييم اليت يقوم ا البنك العاملي

ما معتربا يف ال تظهر اجلزائر ضمن قائمة الدول اليت حققت تقد ،2006صدر سنة  3للبنك العامليآخر ويف تقرير 
ورغم . ، بينما ظل البنك العاملي يعترب أن مستوى التنمية يف اجلزائر ينتمي إىل الصنف املتوسط"دولة القانون"صفة 

باعتبارها تفتقر يت، الدالالت اليت تستنتج من تقارير البنك العاملي، إال أنه ال جيب أن يغيب عن الذهن طابعها الذا
، خاصة "دولة القانون"وهي كما سبق ال تعكس املستوى الفعلي من التقدم يف جمال تكريس أحيانا إىل املوضوعية، 

  .4حنو مواصلة اهودات املبذولة يف هذا السياقالسياسية سعي السلطة  مع

  

                                                           
1 Kouider BOUTALEB,op.cit, p 24  
2 ibid 
3 Daniel Kaufmann, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi: Governance Matters V: Aggregate and Individual 

Governance Indicators for 1996-2005, the World Bank, September 2006 
جلنة خاصة هلذا الغرض، قدمت توصياا يف تقرير رفعته إىل  1999عدالة، وأنشأ يف أكتوبر مببادرة إصالح ال 1999قام ا رئيس اجلمهورية منذ  4

، وبرجمة سلسلة أخرى من املشاريع على املديني املتوسط لإلصالحب للمتطلبات امللحة يستجتاقترحت إختاذ جمموعة من التدابري االستعجالية الرئيس؛ وقد 
تنمية املوارد  وحتيينها وتكييفها مع اإللتزامات الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر؛ مراجعة املنظومة التشريعيةشمل وكانت أهم حماور اإلصالح ت .والطويل
  .إصالح السجونوعصرنة العدالة  ؛البشرية

 .11/05/2010عوين بتاريخ ، <http://arabic.mjustice.dz/?p=reforme>: موقع وزارة العدل، على العنوان
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  والرقابة دولة القانون: ينالثااملبحث 

 احترامنونية يقتضي كما سبق وجود آليات للطعن، متكن ذوي الشأن من فرض إن حتقيق تدرج القواعد القا
أليات الرقابة اليت و. تدرج قواعد القانون، مما يؤدي إىل تقييد سلطة الدولة وبالتبعية إىل محاية احلقوق واحلريات

القضائية ختتلف " اتاجله"وهذه . تتمثل يف وجود جهات قضاء مستقلة تضطلع بدور الرقابةتفرضها دولة القانون 
  .من حيث دورها وموقعها يف البناء اهلرمي للقواعد

إن مكانة القضاء اإلداري تتحدد اعتبارا من موضعه يف البناء اهلرمي لدولة القانون مما حيمل على التطرق لعالقته 
كل من   يضطلع ا؛ مث للوظيفة اليتالذي ختتلف اهليئات اليت تقوم به من دولة إىل أخرى" القضاء الدستوري"ـب
  .تلف يف تنظيمها من دولة إىل أخرىوظيفة رقابية خت تبدو، واليت الدستوري واإلداري" القضائني"

  املطلب األول عن عالقة الرقابة الدستورية بدولة القانون

  مهمتان متكاملتان: الفرع األول

قانون ومحاية حريات األفراد، ال تتحقق إن دولة القانون اليت تنبين على فكرة التقييد من خالل تدرج قواعد ال
فبواسطة اآلليات املناسبة، جيب حتقيق تقييد سلطة الدولة، واحترام مقتضيات النظام . إال بضمان هذه املظاهر

تم محاية احلريات؟ إن تولكن كيف يتم ضمان احترام تدرج قواعد القانون؟ وكيف . القانوين، وبنائه التسلسلي
. 1طريق اإلحتكام إىل جهاز عديل حمايد ومستقل، أي ال يتحقق إال باإلحتكام إىل القاضي إال عن يتحققذلك ال 

  .وهكذا ميكن وضع القضاء اإلداري يف مكانه من البناء اهلرمي لدولة القانون

وهي ، وظيفة املشرعهي من البداية مسؤولية ور ممكن وحمتمل للحريات، وأي مساس باحلقوق، إن مواجهة تنكّ
 ذلك أن القانون، الذي. القاضي خيضع يف عمله إىل ما ينص عليه القانون ألن 2منوطة بالقاضي إال بالتبعية ال تكون

نظريا عن اإلرادة العامة، يفترض يف قواعده أن حتقق جمموعة من الشروط املوضوعية، إذ ال يكفي أن يكون مثة  يعرب
تكون، ذلك أن القوانني جيب أن ، "قانون جيد"، لتضمن احلقوق واحلريات، بل جيب أن يكون هناك "قانون"

 املساواةتتحقق معها ودائمة أي مستمرة يف الزمن؛  ،ثابتة ومؤكدة، وبغري أثر رجعي ،وبشكل كامل، عامة وجمردة
كما أن هذه . 3حقوق معني، رغم أنه عمليا ال ميكن إعطاء قائمة ذه احلقوق "ميثاق"يف األعباء، وتنص على 

تنص عليها القواعد األمسى يف النظام القانوين، وهي القواعد التأسيسية، لتنسحب بعد ذلك على  احلقوق جيب أن
ولذلك تنص أغلب الدساتري احلديثة . من القانون إىل القرارات اإلدارية: مجيع القواعد األخرى يف البناء اهلرمي برمته

                                                           
  .هلذه السلطة" إنكار"قاضي يف إطار دولة القانون دورا يثري إشكاليات معقدة، إن إخضاع السلطة للقضاء قد ال يبدو يف األخري سوى كـيبقى دور ال 1

Jacques CHEVALLIER, op cit, p 65 
 .من هذا البحث 216-205عن عالقة القاضي اإلداري مبسألة احلقوق واحلريات، أنظر ص ص  2
3 Drieu GODEFRIDI:"Etat de droit ou Etat de droits?", [en ligne] , op.cit.  
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  .1على احلقوق واحلريات

حتقيق احترام القانون من جهة أخرى، منوطا باللجوء إىل جهات وهكذا يكون ضمان هذه احلقوق من جهة، و
ق وهذا يتحقّ. مستقلة وحمايدة، كلما دعت احلاجة إىل ذلك ملواجهة إنكار حمتمل للحقوق، أو خمالفة ممكنة للقانون

": حماكم"بضمان تدرج القوانني، عن طريق إسناد الرقابة على مدى احترام هذا التدرج إىل من الناحية الشكلية، 
  .هيئات متمايزة، ختتلف يف مكاا ووضعها من البناء اهلرمي

إذن سيكون على هيئات قضائية مناسبة أن تراقب تطابق قواعد القانون مع القواعد التأسيسية، وهي احملاكم أو 
إلدارة، مع االس الدستورية من جهة؛ وتضطلع هيئات قضائية أخرى مبهمة مراقبة تطابق القواعد اليت تصدر عن ا

وإن كان اإلطار الذي ينظم كل منها خيتلف من هذه . قواعد القانون من جهة أخرى، وهي هيئات القضاء اإلداري
فهو اإلطار الدستوري بالنسبة للهيئات القضائية الدستورية، واإلطار التشريعي بالنسبة هليئات : اهليئات إىل تلك
ك أن القواعد اليت حتكم إطار الرقابة اليت متارسها كل هيئة، جيب وهكذا يكون من السهل إدرا. 2القضاء اإلداري

فاحملاكم الدستورية ينظمها الدستور، ويسند هلا مهمة مراقبة : أن تكون أمسى من القواعد اليت تراقبها هذه اهليئة
ة مراقبة مطابقة تطابق قواعد التشريع مع الدستور؛ واهليئات القضائية اإلدارية ينظمها القانون، ويسند هلا مهم

ورغم أن احملاكم الدستورية ختتص كذلك، نظريا، مبراقبة مدى تطابق كل القواعد الدنيا . القواعد التنظيمية للتشريع
  مع الدستور، واليت يكون مصدرها املعاهدات الدولية، أو التنظيمات، وليس فقط القوانني؛ إال أن تطبيقات هذه 

  .3ه الدستوري اجلزائري مثال أي رأي أو قرار يف هذا الشأناإلمكانية حمدودة، وال يعرف الفق

فوجود . إن القضاء اإلداري ذه الصفة هو الوجه الثاين لنفس العملة، ومكانته تتحدد اعتبارا للقضاء الدستوري
، ميكن من استكمال آليات ضمان احترام تدرج القواعد، يف مستوى معني، قضاء دستوري قائم ومستقل بذاته

وليست مثة هيئات . ن القضاء اإلداري بدوره نظريا، احترام التدرج يف املستوى املوايل من اهلرم القانوينليضم
ا، كتطابق القرارات اإلدارية مع املراسيم، ألن هذا  مستقلة لتضمن احترام التدرج داخل الطبقة التنظيمية يف حدذا

  .4قد حتققه نظريا آليات الرقابة اإلدارية

                                                           
 .59إىل  29يف الدستور اجلزائري، كما سبق، تظهر احلقوق واحلريات يف الفصل الرابع، املواد من  1
 .من هذا البحث 126-125إنشاء وتنظيم اهليئات القضائية هو من اختصاص القانون وليس التنظيم، أنظر ص ص  2
تتعلق بنصوص تشريعية، قوانني  قرارات، كلها 06رأيا و  14، 2008، ولغاية جوان 1989راقبة الدستورية، أصدر الس الدستوري منذ يف مادة م 3

  .عضوية وقوانني عادية، وكذلك مشروع التعديل الدستوري
  .<www.conseil-constitutionnel.dz>، العنواناملوقع الرمسي للمجلس الدستوري، على 

من  165املسائل اليت يشرع فيها بقوانني عضوية، ال حتتمل الرقابة القبلية على دستوريتها، وقوفا عند حرفية نص املادة امر الرئاسية، يف غري إن األو
  .ولكنها حتتمل الرقابة البعدية إذا مت إخطار الس الدستوري بشأا. الدستور، اليت ال تذكر األوامر صراحة

، أفريل 05جملة الفكر الربملاين، جملس األمة، العدد : ، يف"قابة على دستورية القوانني يف ظل ممارسات الس الدستوري اجلزائريضوابط الر:"علي بوبترة
 .57، ص 2004

 .من هذا البحث 81بالنسة للرقابة اإلدارية اليت تقوم ا السلطة الرئاسية، أنظر ص  4
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  الس الدستوري، جهة قضاء؟: اينثالالفرع 

إن الرقابة على دستورية املعاهدات والقوانني والتنظيمات، يف اجلزائر، مل يظهر بصفة فعلية إال بعد التعديل 
1989الدستوري لسنة 

بكل ما حيمله " قضاء"إىل حاليا وهي الرقابة اليت ال ميكن أن ترتقي يف النظام املعمول به . 1
  .نهذه الوصف من معا

السائد يف أغلب البلدان " احملاكم الدستورية"املقابل لنظام " الس"فقد اختار املؤسس الدستوري اجلزائري نظام 
، مل يدرج تأسيس الس 1996ر أنه يف التعديل الدستوري لسنة هذا اإلختيار هو ما يرب ، ولعل2ّاألوروبية

. "الرقابة"، وإمنا أدرج حتت فصل 1963أن عليه يف دستور مثلما كان الش "السلطة القضائية"الدستوري حتت فصل 
إن املؤسس الدستوري ذا التبويب يكون قد نوه بالدور الرقايب هلذه اهليئة، وكأنه دور سياسي، يتناسب أكثر مع 

، ومجيعها 4احملاسبة ، والرقابة املالية البعدية لس3الوظيفة الرقابية يف مدلوهلا الشعيب، اليت متارسها االس املنتخبة
  .أدرجت يف نفس الفصل

، 5فحىت وإن كانت وسائله الرقابية من طبيعة قانونية، فإن قرارات الس الدستوري تكتسي عادة صبغة سياسية
تمع أو إذ يتدخل يف قضايا ختصا قضايا سياسية، وهذا ما يفرض أن يلس الدستوري وأعضائه، حيز فرد لعمل ا

  .6م السلطة القضائية أو السلطات األخرىلذي ينظّغري احليز ا

                                                           
 اجلمهوريةرئيس من طلب بدستورية القوانني واألوامر التشريعية يف  فصللس دستوري تناط به مهمة المنه على جم 64و 63 املادةيف  1963نص دستور  1

واإلدارية يف احملكمة العليا وثالثة نواب يعينهم الس الوطين  املدنيةمن الرئيس األول للمحكمة العليا، ورئيسي احلجرتني  يتألف؛ أو رئيس الس الوطين
إشارة إىل السلطة  "العدالة"وقد جاء النص على هذا الس حتت فصل  .ليس له صوت مرجح، وعضاءاأل هينتخب هرئيس؛ مهوريةرئيس اجل يعينهوعضو 

، فلم ينص على حمكمة 1976أما دستور . 1963ومل ينصب باملرة، نظرا لتوقيف العمل بالدستور منذ " ولد ميتا"ولكنه جهاز . القضائية يف هذا الدستور
 .أين كان للقانون اختصاص عام، 1963املرة، رغم أن القانون كان له اختصاص حمجوز، على عكس مما هو عليه األمر يف دستور دستورية ب

 ويتعرض النتقادات أكثر حدة من. إسبانيا، أملانيا، النمسا، إيطاليا، وبلجيكا: نظام الس يعترب استثناء فرنسيا عن نظام احملاكم الدستورية يف أوروبا 2
  .تلك اليت يتعرض هلا نظام احملاكم الدستورية، فهذا األخري يعترب أكثر حداثة، ألنه يفرض، ضمن خصائص أخرى، ختصصا للقضاة الدستوريني

"Conseil constitutionnel (France)", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne] 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_constitutionnel_(France)>, dernière m.à.j: 18-11-2007, consulté le 25-11-2007. 

 .من الستور 159نصت عليها املادة  3
  .من الدستور 170نصت عليها املادة  4
ب، وألغى اإلصدار األول لقانون التنظيم بذاا أم بالنتائج املترتبة عنها، فقد قام الس الدستوري، كما سبق، بإلغاء نظام التعويضات والتقاعد للنائ 5

وباملقابل، . ، الذي اعترب يف حينه قرارا سياسيا يتماشى مع إرادة السلطة الراغبة يف إدراج توصيات جلنة إصالح العدالة يف هذا القانون2003القضائي يف 
على " يثين"دا يف بعض اعتبارات الرأي الذي أصدره باملناسبة كأنه ، وب2008قبل الس الدستوري التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس اجلمهورية يف 

دف واعتبارا أن األحكام املذكورة أعاله موضوع تعديل أو إضافة يهدف إىل إدخال تغيريات داخل السلطة التنفيذية : :" هذا التعديل، حيث جاء فيه

  ".وفعالية أفضل ملهامها ضمان انسجام أكرب

، اجلريدة الرمسية، العدد يتعلّق مبشروع القانون املتضمن التعديل الدستوري 07/11/2008م د مؤرخ يف /ت د . ر  08/01ي رقم رأالس الدستوري، 
 .04، ص 16/11/2008بتاريخ  63

 .55، املرجع السابق، ص "ضوابط الرقابة على دستورية القوانني يف ظل ممارسات الس الدستوري اجلزائري:"علي بوعترة 6
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لس الدستوري ، عندما رفض لنفسه الصبغة القضائية، حيث جاء يف اعتبارات رأيه بشأن  وهذا ما أكدعليه ا
  :1نص تشريعي أخطر به

رية من الدستور بصفته مؤسسة دستو 162اعتبارا أن طبيعة اختصاص الس الدستوري حمددة مبوجب املادة "
  .تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور مكلفة بالرقابة وبالتحقيق يف

  ،اختصاص اهليئات القضائية واعتبارا أن صالحية الفصل يف الدعاوى بقرارات ابتدائية ائية هي من
لس الدستوري، من رفع دعوى أمام ا ن املترشحني لإلنتخابات الرئاسيةحني مكَّ ، أن املشرعواعتبارا بالنتيجة

  .2"اختصاص الس الدستوري يكون قد خالف طبيعة

، رغم أن الصبغة القضائية تظهر بوضوح يف "اجلهة القضائية الدستورية"فالس الدستوري يرفض لنفسه صفة 
 بعض اإلختصاصات اليت ميارسها، وكذلك يف اإلجراءات املتبعة أمامه؛ ورغم أن قراراته وآراءه هلا ما للقرارات

إذ ال ميكن للمجلس الدستوري أن يتعرض لنفس املسألة مرتني، وهذا ما ": حجية الشيء املقضي فيه"القضائية من 
 :3أكده الس نفسه يف قراره بشأن مراقبة دستورية نص تشريعي، حيث جاء يف اإلعتبارات اليت ساقها

بعدم مطابقته للدستور، جتاهل قوة قرار الذي مت الفصل فيه (...) واعتبارا، واحلال، أن إدراج نفس الشرط "
  ".الس الدستوري، ومن مث فإنه ال وجه للبت يف مدى دستوريته من جديد

، أو على األقل، اقضائيا كما أن اإلختصاصات املخولة هلذه املؤسسة يف جمال الطعون اإلنتخابية تكتسي طابع
تتميتعلق بنتائج تاإلختصاصات  ذهوه .طلبات ودفوع األطرافخاصة مقابلة ز به املنازعات القضائية وز مبا تتمي

ويف  .أعضاء جملس األمة، واإلستفتاءات الرئاسيات، والتشريعيات، وانتخاب ثلثي: اإلستشارات ذات البعد الوطين
، وهم املعنيون املباشرون ذه العمليات، ذوو 4كل هذه احلاالت حيصر حق الطعن على فئة ضيقة من املواطنني

يتضمن وليس كدعوى مستقلة، فوري للمجلس بواسطة الربق، ، ويكون ذلك بواسطة إخطار 5واملصلحة الصفة
طعن  وهو .مت إدراجه يف حمضر الفرز املعلومات اخلاصة بصاحب اإلحتجاج وكذا موضوعه يف نفس الشكل الذي

                                                           
، كما حيق لكل مترشح أن يرفع دعوى أمام الس الدستوري:"... كانت تنص على ما يليمن قانون اإلنتخاب  166لمادة صيغة معدلة ومتممة ل 1

تاريخ من  يفصل الس الدستوري يف الدعوى يف أجل أقصاه مخسة أيام كاملة. ساعة، ابتداء من تاريخ انتهاء عمليات الفرز) 48(خالل مثان وأربعون 
  ".رفعها بقرار ابتدائي ائي

املؤرخ  07-97، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل واملتمم لألمر 05/02/2004مؤرخ يف  04/م د/ق ع.ر/01الس الدستوري، رأي رقم 
 .19، ص 11/02/2004بتاريخ  09العدد اجلريدة الرمسية، . ، واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات، للدستور06/03/1997يف 

  .املرجع نفسه 2
اجلريدة . من قانون اإلنتخابات 108يتعلق بدستورية البند السادس من املادة ، 06/08/1995مؤرخ يف  95/د م/ق.ق/01قرار رقم الس الدستوري،  3

 .19، ص 08/08/1995بتاريخ  43العدد  الرمسية،
 07-97من األمر  166، طبقا للمادة كل مواطن منتخب أن يطعن يف صحة العملية اإلنتخابية أمام الس الدستوريإال يف اإلستفتاءات، أين حيق ل 4

 .املرجع السابق. املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات، املعدل واملتمم 06/03/1997املؤرخ يف 
  .من األمر املذكور أعاله 166، 148، 118املواد  5
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 على أن رقابة الس الدستوري فضال .1بكل الوسائل املربرة له وميكن أن يرفق. مببادرة من صاحبه وعلى نفقتهيتم 
وهي أيضا ال تقبل أي شكل من أشكال . 2يف هذا الشأن هي مراقبة من خالل الوثائق، وليست مراقبة للوقائع

  .الطعن

  رقابة متدرجة: ثالثالالفرع 

ما مع إال أالقضاء اإلداري، تكملها كما سيأيت بيانه، وظيفة الدستوري " القضاء"اليت يضطلع ا  ةإن الوظيف
ويظهر ذلك حىت يف . ، ولكل منهما جماله املتخصص الذي يستبعد بالضرورة اال اآلخرنيذلك غري متداخلت

؛ وكأن 3اجتهاد جملس الدولة، الذي قرر أن أعمال الس الدستوري تشكل حدودا إضافية لسلطة القاضي اإلداري
ى احترام هذه القواعد، ذلك أن رقابة القاضي اإلداري هي على مد" تدرج الرقابة"ج القواعد القانونية يستدعي تدر

أدىن من رقابة الس الدستوري، وليس للقاضي اإلداري أن تتعداها، أو أن تفرض على أعمال الس الدستوري، 
  .من جديد، رقابة قضائية

ترشيحات يف فالس الدستوري ميارس رقابة ال تقبل أي شكل من أشكال الطعن أيضا يف جمال قبول ال
وقد تصدى الس الدستوري لنص تشريعي يمكِّن املترشح من حق تقدمي احتجاج على قرار الس . الرئاسيات

، مستندا إىل أن الفقه الدستوري قد استقر على أن مجيع قرارات وآراء الس الدستوري 4الدستوري يف هذا الشأن
ب بصفة دائمة، كل ترت" كما أا، "وتلزم كل السلطات العموميةتكتسي الصبغة النهائية، وذات النفاذ الفوري، "

وهذا ما مت  .5"للتعديل، وطاملا أن األسباب اليت تؤسس منطوقها ما زالت قائمة آثارها، ما مل يتعرض الدستور
وقبل . ه، الذي أعده هذا الس بنفس6إدراجه والنص عليه صراحة يف النظام املتعلق بقواعد عمل الس الدستوري

ذلك، فقد تكرس مسو هذه القاعدة الدستورية حىت يف قضاء جملس الدولة، مبناسبة النظر يف طعن تقدم به أحد 
  .7حه لإلنتخابات الرئاسيةرفض ترشخبصوص املترشحني، 

                                                           
 07- 97من األمر  166و 61و 60و 56و 45حيدد كيفيات تطبيق أحكام املواد  04/03/2004املؤرخ يف  70- 04من املرسوم التنفيذي  12ادة ملا 1

ي من املرسوم التنفيذ 04ونفس األحكام تنص عليها املادة  .19، ص بالنسبة للرئاسيات 07/03/2004بتاريخ  13اجلريدة الرمسية، العدد . املعدل واملتمم
بالنسبة  ،08/08/1999بتاريخ  53، اجلريدة الرمسية، العدد 07-97من األمر  166 ، حيدد كيفيات تطبيق املادة03/08/1999ؤرخ يف امل 178- 99

 .22ص  لإلستفتاءات،
 .44، ص 2004يل ، أفر05جملة الفكر الربملاين، جملس األمة، العدد  :يف". الس الدستوري، صالحيات، إجنازات وآفاق"حممد جباوي،  2
 .من هذا البحث 211سيتم التطرق للحدود األخرى لسلطة القاضي اإلداري يف أوانه، أنظر ص  3
، من القانون العضوي 25من املادة  4لفقرة ، املرجع السابق، أين اعترب أن ا05/02/2004مؤرخ يف  04/ م د/ق ع.ر/01رأي رقم الس الدستوري،  4

بتاريخ  09اجلريدة الرمسية، العدد . ، غري دستورية"لكل مترشح احلق يف تقدمي احتجاج ضد قرار الرفض":ما يليموضوع اإلخطار واحملررة ك
 .19، ص 11/02/2004

 .املرجع السابق. 06/08/1995مؤرخ يف  95/د م/ق.ق/01قرار رقم الس الدستوري،  5
  .27، ص 06/08/2000بتاريخ  48اجلريدة الرمسية، العدد  .د عمل الس الدستوري، احملدد لقواع28/06/2000النظام املؤرخ يف  :الس الدستوري 6
 .15/04/1999جرت بتاريخ  7
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  :1جاء يف منطوق قرار جملس الدولة، الذي قبل الطعن شكال وقد

حيث أن القرارات الصادرة يف ..) .( اعن لإلنتخابات الرئاسيةحيث أنه من الثابت أن األمر يتعلق بترشح الط"
هذا اإلطار تندرج ضمن األعمال الدستورية للمجلس الدستوري واليت ال ختضع نظرا لطبيعتها ملراقبة جملس الدولة، 

  ".كما استقر عليه اجتهاده، مما يتعني التصريح بعدم اختصاصه للفصل يف الطعن املرفوع

يشري إليه قرار جملس الدولة، يستند إىل أن اختصاص هذا األخري كجهة عليا للقضاء اإلداري فاإلجتهاد الذي 
والقانون العضوي املتعلق  2حمدد على وجه احلصر يف املنظومة القانونية، السيما قانون اإلجراءات املدنية

اص هذا األخري بالرقابة إن هذه النصوص ليس فيها ما يفيد باختص. 3باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله
ولو كان العكس صحيحا لكان . 4القضائية على أعمال الس الدستوري اليت ميارسها يف إطار الرقابة الدستورية

فيه جتاوز من طرف القاضي اإلداري الختصاصاته؛ وجتاوز للنص الدستوري الذي يعترب الرقابة الدستورية حكرا 
ا أن الرقابة القضائية على أعماله هذه تعد مبثابة ممارسة غري مباشرة لرقابة على الس الدستوري دون سواه، طامل

دستورية؛ فضال على أن السلطة القضائية ممثلة يف جملس الدولة يف هذه احلالة، ملزمة بقرارات وآراء الس 
  .5الدستوري، شأا شأن كل السلطات العمومية األخرى

  توريةفعالية الرقابة الدس: رابعالالفرع 

إن كان دور الس الدستوري هو نظريا السهر على احترام الدستور، فإنه فعليا ال حيقق ذلك إال بصفة ضيقة 
، نظرا ألن الس ال يتدخل إال بعد réactif "استجابيا"وحمدودة، أو على األقل فإن دوره يف هذا اال يعترب 

طة التنفيذية، ممثلة يف رئيس اجلمهورية، والسلطة اإلخطار، وهي صالحية حصرت مبقتضى الدستور يف السل
وليس ملمثلي السلطة القضائية، رئيس احملكمة العليا، أو رئيس جملس الدولة . التشريعية ممثلة يف رئيسي غرفيت الربملان

الس  ، رغم أن تشكيلة6أي سلطة فيما خيص اإلخطار، مما قد يعد مساسا مببدأ التوازن بني السلطات يف هذا اال

                                                           
 .142، ص 2001لسنة  01جملة جملس الدولة، العدد . 12/11/2001 تاريخب 2871قرار  جملس الدولة، الغرفة اخلامسة، 1
 .يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد وال يظهر أي اختصاص للقضاء اإلداري يف هذا الشأن حىت 2
، 01/06/1998بتاريخ  37اجلريدة الرمسية، العدد . ، يتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله03/05/1998املؤرخ يف  01-98القانون العضوي  3

 .3ص 
س الدولة رفضها فقط فيما خيص أعمال السهر على صحة انتخاب ال ميكن تعميم رفض اختصاص جملس الولة جلميع أعمال الس الدستوري، ألن جمل 4

رئيس اجلمهورية، وبالضبط فيما خيص صحة الترشح؛ لذلك، تبقى نظريا األعمال األخرى للمجلس الدستوري، عندما يتصرف كشخص اعتباري 
. والقول بغري ذلك فيه مساس حبقوق موظفيه واملتعاملني معه يستخدم موظفني، وله ذمة مالية مستقلة، تبقى هذه األعمال خاضعة لرقابة القضاء اإلداري،

 .82ص . 2003لسنة  03جملة جملس الدولة، العدد : ، يف"عن قابلية خضوع أعمال الس الدستوري لرقابة القاضي اإلداري: "غناي رمضان: أنظر
ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية الس الدستوري قرارات وآراء : "... من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 49جاء يف املادة  5

 .، املرجع السابق"واإلدارية
  .57، املرجع السابق، ص "ضوابط الرقابة على دستورية القوانني يف ظل ممارسات الس الدستوري اجلزائري: "علي بوبترة 6
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  .1الدستوري تضمن هذا التوازن

س الدستوري التشريع عن طريق األوامر الرئاسية فيما بني دوريت الربملان من الرقابة مث ملاذا استثىن املؤس
؟ إن هذه النصوص اليت 3؟ وهل ختضع هذه النصوص للرقابة البعدية، بإخطار ممن هلم هذه السلطة2الدستورية القبلية
قد حتمل  - بل يصوت عليها إمجاال ودون مناقشة، يف أقرب دورة له- التنفيذية، وال يناقشها الربملان حتضرها السلطة 

  .تقييد حقوق وحريات املواطنني

كما أن عدم إسناد اإلخطار إىل املواطنني، أو على األقل يف مرحلة أوىل إىل ممثلي األقلية، كعدد معني من النواب 
؛ وهو يعرب عن نوع من 4دا جدا عن احلق يف الطعن الذي تنادي به دولة القانونمثال، جيعل من عمل الس، بعي

املنازعات الدستورية؛ ولكن ال ميكن قبوله " تضخم"احلذر جيد مربراته يف بداية عهد املؤسسات الدستورية، لتفادي 
وهو . 5الفردية واجلماعيةبعد استقرار هذه املؤسسات، وتطور اتمع، ألنه يصبح عقبة يف وجه احلقوق واحلريات 

األمر الذي حياول تفاديه الس الدستوري الفرنسي مثال، الذي توسعت إمكانية اإلخطار معه لتشمل باإلضافة إىل 
؛ وجمموعة من النواب 6رئيس احلكومة -اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ- رئيس اجلمهورية، ورئيسي غرفيت الربملان 

فضال على أن عالقات هذه اهليئة يف فرنسا، مع السلطة التنفيذية، كانت . ة الربملانيةمما يسمح بإمساع صوت األقلي
  .7يف بعض األحيان، متثل املخرج األخري للسلطة من املآزق السياسية

إذا كان مبدأ عمل هذه اهليئة هو فرض الرقابة على السلطة : وأخريا فوجود جملس دستوري أصال هو حمل انتقاد

                                                           
غرفيت الربملان، عضو من احملكمة العليا وعضو من جملس الدولة، وثالثة أعضاء من  عضوين من كل غرفة من: متثل السلطات الثالثة يف الس الدستوري 1

 .من الدستور 166بينهم الرئيس يعينهم رئيس اجلمهورية، بعنوان السلطة التنفيذية، حسب املادة 
  .علي بوبترة، املرجع السابق، نفس الصفحة 2
دستورية نص تشريعي صدر بأمر رئاسي، ولكنه أمر صدر يف املرحلة اإلنتقالية اليت سبقت  قبل الس الدستوري شكال إخطار رئيس اجلمهورية حول 3

لرئيس اجلمهورية اإلستمرار يف التشريع بأوامر حلني  179استكمال بناء الصرح املؤسسايت، وهي الفترة اليت خول خول فيها الدستور مبوجب املادة 
  .ميكن مبدئيا معرفة ما إذا كان لرئيسي غرفيت الربملان إخطار الس الدستوري بشأن األوامرتنصيب املؤسسات املنصوص عليها دستوريا؛ وال 

احملدد للقانون  31/05/1997املؤرخ يف  15-97، يتعلق بدستورية األمر 27/02/2000مؤرخ يف  2000/م د/أ.ق/02الس الدستوري، قرار رقم 
  .3، ص  28/02/2000بتاريخ  07ة الرمسية، العدد اجلريد. األساسي اخلاص مبحافظة اجلزائر الكربى

4 Eric MILLARD, op. cit, p 120.  
  .58 ص، علي بوبترة، املرجع السابق 5
الذي يعرفه النظام احلزيب الفرنسي ما بني اليسار واليمني، إذ قد يكون رئيس اجلمهورية من تيار سياسي معني، ورئيس احلكومة من " للتعايش"استجابة  6

، مث بني هذا األخري وليونيل جوسبان )مييين(، وجاك شرياك )يساري(ر املقابل، حدث ذلك يف ظل اجلمهورية اخلامسة ما بني فرانسوا ميتران التيا
  ).يساري(
 "France", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne] 

<http://fr.wikipedia.org/wiki/france.htm>, consulté le 16-06-2008. 
 2املمجد لإلستعمار، املثري للجدل، والذي فشلت عدة حماوالت لتعديله، لغاية أن صرح الس الدستوري الفرنسي بأن الفقرة  23/02/2005قانون  7

رمسية للجمهورية الفرنسية بتاريخ يف اجلريدة ال 2006-160مما مسح الحقا بإصدار مرسوم حتت رقم . ، تعترب من جمال التنظيم وليس القانون04من املادة 
  Le journal Le Quotidien d'Oran, du Dimanche 19 Février 2006.يلغي هذه الفقرة، بعد سنة تقريبا من اجلدل الذي أثاره 16/02/2006
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، فإن اختصاصا موسعا هلذه "دولة القانون"رة خمالفة ممكنة ألحكام الدستور، هو دور ضروري لضمان التشريعية بإثا
إن القانون : اهليئة، قد جير إىل نوع من التشكيك يف عمل السلطات العمومية برمتها، وباألخص السلطة التشريعية

الدستوري بعدم دستورية نص قانوين، تداول بشأنه ، وإذا صرح الس 1يف الدساتري احلديثة يعرب عن اإلرادة العامة
أكثر من . 2الربملان الذي جيسد السيادة الشعبية، يكون بذلك قد تصدى لإلرادة الشعبية، وتصرف كأنه غرفة ثالثة

، لذلك 3ذلك، فالس الدستوري الفرنسي ال يعترب القانون تعبريا عن اإلرادة العامة إال يف إطار احترام الدستور
  .4منه، لضمان نوع من األمن القانوين، وحتقيق دميومة الدستور ال بد" شر"دو الس الدستوري كأنه يب

، هذا من جهة؛ ومن 5ألن الس الدستوري ال خيتص بنظر كل القوانني: إال أن مدى هذه املفارقة يبقى نسبيا
فعندما يصرح هذا األخري بعدم : هياجهة أخرى فإن جانبا من الفقه يعترب دور القاضي الدستوري دورا توجي

دستورية أحكام قانون معيع إىل ضرورة تعديل الدستور أوه املشر6ال قبل مترير هذه األحكامن، فكأنه ينب.  

دون سواه بتفسري النصوص الدستورية،  ، وخيتص7إن الس الدستوري الذي حيدد بصفة مستقلة قواعد عمله
السلطات العمومية، قد جيد نفسه يف مركز أعلى من الدستور نفسه، بينما أن مشروعيته  م بقراراته وأرائه كلّلزِوي

                                                           
 Jacques CHEVALLIER, op.cit, p 27جاء ذلك يف إعالن حقوق اإلنسان واملواطن،  1
فقد رأى الس  ،القانون املتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو الربملاناجلزائر لعدة قوانني، وقوانني عضوية، من بينها تصدى الس الدستوري يف  2

مؤرخ يف  98/م د/ق.ر/04رأي رقم الس الدستوري، . إعادته للربملان، بعد التصريح بعدم دستورية املواد املخطر بشأا، مما مس ببنية الناص كامال
  .3، ص 16/06/1998بتاريخ  43اجلريدة الرمسية، العدد . هذا القانون حول دستورية جمموعة من مواد 13/06/1998

  .وتصدى كذلك الس للقانون املتعلق بعضو الربملان، حيث صرح بعدم دستورية ما يربو من نصف مواد النص املخطر بشأنه
اجلريدة . يتعلق مبطابقة القانون املتضمن القانون األساسي لعضو الربملان، للدستور 13/01/2001مؤرخ يف  01/م د/ق.ر/12رأي رقم الس الدستوري، 

  .05، ص 04/02/2001بتاريخ  09الرمسية، العدد 
 مؤرخ يف 02/م د/ق ع.ر/13النص األول للقانون العضوي املتضمن القانون األساسي للقضاء، رأي رقم وبالنسبة للقوانني العضوية، ألغى الس 

  .4، ص 24/11/2002بتاريخ  76اجلريدة الرمسية، العدد . 16/11/2002
 22اجلريدة الرمسية، العدد . 23/03/2003مؤرخ يف  03/م د/ق ع.ر/14كما ألغى النص األول للقانون العضوي املتضمن التنظيم القضائي، رأي رقم 

 .15، ص 30/03/2003بتاريخ 
  ، نقال عن12/1985/ 23بتاريخ 197-85رنسي رقم جاء ذلك يف قرار الس الدستوري الف 3

"Contrôle de constitutionnalité", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [en ligne]  
 <http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrôle_de_constitutionnalité>, dernière m.à.j: 04-03-2008, consulté le 16-03-2008.  

4 "Conseil constitutionnel (France)", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [en ligne], op cit.  
تسمو على كل يف فرنسا ال خيتص الس الدستوري بنظر القوانني اإلستفتائية، وال القوانني الدستورية، باعتبارها صادرة عن السلطة التأسيسية اليت  5

  .ibid. السلطات األخرى
كما أن القوانني الدستورية، أي تلك . أما يف النظام اجلزائري، فرغم أن املمارسة فرضت وجود قوانني استفتائية، إال أا مل تعرض على الس الدستوري

مهورية وال يعرضها على اليت تتضمن التعديل الدستوري، فال يعرض منها على رقابة الس الدستوري سوى مشاريع التعديل اليت يبادر ا رئيس اجل
 .من الدستور 176إىل  174املواد من . اإلستفتاء

  نظرية الدور التوجيهي للقاضي الدستوري، يتبناها هانز كلسن، صاحب نظرية دولة القانون، 6
"Gouvernement des juges", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [en ligne]   

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_des_juges>, dernière m.à.j: 09-07-2007, consulté le 25-11-2007. 
 .من الدستور 2فقرة  167نصت على ذلك املادة  7
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" منتخبني"وقد خيفف من حدة هذا اإلنتقاد كون أعضاءه . ليست مثبتة، وإن كان يستمد سلطته هذه من الدستور
  .1الس" مشروعية"ة على األقل فيما خيص ممثلي السلطتني التشريعية والقضائية، مما قد يعاجل جزئيا مسأل

  عن عالقة الرقابة على اإلدارة بدولة القانون :املطلب الثاين

  ضرورة الرقابة: الفرع األول

  الدولة إىلتعتمد على خضوع  "دولة القانون"ذلك أن  مبدأ الشرعية، تلتقي تقنيا مع "دولة القانون"إن 
  ، الذي يوجب2"سيادة حكم القانون"ا طتها مقيدة؛ أما الشرعية فيقصد قواعد متدرجة مما جيعل سل

  ف إال مبقتضى نصوص وقواعدأال تتصربل وعلى الدولة أن حتترم القواعد القانونية امللزمة هلا؛ 
ا ونشاطها ملزمة، مما يرتأعمال لقانون، حبيث تكون اىلإب خضوع الدولة يف تصرفا  

اإلدارة متتدرجها من حيث القوة،لر هذه القواعد، وفقا ا كان مصدفقة وأحكام القواعد القانونية، أي   
  يع يف الدولة، يليه من حيث القوة القانون أو التشر حيث يعلو الدستور، كما سبق، على كافة القوانني 

  .يف أسفل اهلرم القرار الفرديالعادي، مث التنظيم، ويظهر 

  ها السياسي واالقتصادي الذيوينطبق مبدأ الشرعية وسيادة القانون على الدولة بغض النظر عن نظام
  إذ يتوجب عليها اخلضوع للقواعد القانونية فيما تقوم به من أعمال وتصرفات، حبيث تلتزم يف . 3تأخذ به

  .أعماهلا حدود القواعد القانونية امللزمة هلا

   مما يستوجب وجود. 4لتحترم اإلدارة هذه القواعدوحده إال أن وجود قواعد قانونية ملزمة ال يكفي 
  ضمانات جترب اإلدارة على احترامها، وتتمثل هذه الضمانات يف أنظمة وآليات رقابية، تضمنها أجهزة 

  التصرفات توقيع اجلزاءات املناسبة على من  ئها ألعماهلا وتصرفاا؛ وتمكِّنيف أدا اإلدارة تتابعمناسبة، 
  :هيال اإلدارة بثالثة أشكال، وتتم الرقابة على أعم. اليت رمسها القانون اليت خترج عن احلدود

  .5الرقابة السياسية، والرقابة اإلدارية، والرقابة القضائية

                                                           
1 "Gouvernement des juges", un article de Wikipédia, [en ligne], op.cit  
 .06، ص 1987القاهرة، ، 2سالمية والنظم الوضعية، دار الفكر العريب، طالرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإل: سعيد حكيم 2
  .حىت يف النظم اإلشتراكية، هناك تدرج معني لقواعد القانون، وإن كان يظهر احلزب فوق الدولة 3

  .38، املرجع السابق، ص "دولة القانون ومبدأ املشروعية: "شيهوب مسعود
4 Bernard Dione: "Réflexions sur le contrôle juridictionnel de l’Administration dans les pays en voie de 

développement d’Afrique Francophone", publications des nations unies,  
 [en ligne] < unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/OFPA/UNPAN012751.pdf >, p 2.  

5 Bernard Dione, op cit, p 3  
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  الرقابة السياسية: ثاينالفرع ال

وتتجلى الرقابة السياسية يف النظام الدستوري . يقوم بالرقابة السياسية نواب الشعب يف النظم الدميقراطية الربملانية
  .2ة يف مدلوهلا الشعيب، اليت متارسها االس املنتخبةيف الوظيفة الرقابي 1اجلزائري

كانت الرقابة السياسية يف ظل األحادية احلزبية يقوم ا احلزب الواحد الذي كان له دور التوجيه، وكان لإلدارة 
على  هة للسياسة اإلدارية، ويسهر، ويف هذا الصدد كان احلزب يقوم بإعداد الربامج العامة املوج3دور التنفيذ

  .التطبيق الفعال للتوجيهات العامة

التشريعية يف ، وعلى غرار الدميقراطيات النيابية احلديثة، أصبحت السلطة 1989ولكن بعد اإلنفتاح السياسي يف 
  عمال السلطة التنفيذية مبظاهرها أىل سن التشريعات، تقوم بفرض الرقابة الربملانية على اجلزائر، باالضافة إ

  إن فرض هذه الرقابة من قبل السلطة التشريعية حيمل نظريا السلطة التنفيذية . الية واإلداريةالسياسية وامل
  ىل قلة املخالفات املرتكبة من والقواعد القانونية، مما يؤدي إعلى أن تقوم بأعماهلا وتصرفاا بشكل يتفق 

وهذه  .4كما قد يتحدد بقوانني مناسبة ،ذيةوحيدد الدستور طرق الرقابة الربملانية على أعمال السلطة التنفي. طرفها
  :الرقابة تتم بعدة أشكال هي

حول ستفسار ، أو لعدد من الوزراء، لإلومبقتضاه يوجه أعضاء السلطة التشريعية سؤاال لوزير معني: السؤال - 
لشفوية وختصص جلستان شهريا لألسئلة ا. جابة عليها خالل اجللسات العامة للمناقشاتأمور معينة، وطلب اإل

؛ بينما تكون اإلجابة على السؤال الكتايب كتابيا يف ظرف ثالثني 5ألعضاء كل غرفة، وألجوبة أعضاء احلكومة عنها
  .7، وقد يؤدي إىل فتح مناقشة عامة حول فحواه6يوما تالية لتبليغه

  .8ميكن ألعضاء الربملان استجواب احلكومة خبصوص مسألة تكون موضوع الساعة: االستجواب -
  عضوا من أعضاء الغرفتني، )30(ثالثون هو أخطر من السؤال، إذ جيب أن يوقعه على األقل و

                                                           
  .من الدستور 134و 133و 84و 80يراقب الربملان عمل احلكومة وفقا للشروط احملددة يف املواد " :السياسيةالرقابة على  من الدستور 99نصت املادة  1

 ".من الدستور 137إىل  135ميارس الس الشعيب الوطين الرقابة املنصوص عليها يف املواد من 
 .لدستورمن ا 159ونصت عليها املادة  2
  .وذلك حسب ميثاق طرابلس وميثاق اجلزائر 3

  .19، ص 2007، اجلزائر، 3قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط: خلويف رشيد
مة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما ، املتضمن تنظيم الس الشعيب الوطين وجملس األ08/03/1999املؤرخ يف  02-99القانون العضوي  4

  .12، ص 09/03/1999بتاريخ  15وبني احلكومة، اجلريدة الرمسية، العدد 
 .02-99القانون العضوي من  19املادة  5
 .02-99القانون العضوي من  73املادة  6
  .02-99القانون العضوي من  74املادة  7
  .من الدستور 133وفقا ألحكام املادة  8
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  ) 15(، وتربمج جلسة اإلجابة خالل مخسة عشر 1كل غرفة على حدة، حسب احلالة
  .لتجيب احلكومة على اإلستجواب 2يوما التالية لتبليغه

تشكيل جلنة من بني أعضائها للتحقيق يف أعمال احلكومة  قد تلجأ اهليئة الربملانية بغرفتيها إىل: جلان التحقيق - 
وذلك يف إطار اختصاصاا، ويف القضايا . 3لكشف اخللل يف هذه األعمال، أو التصدي للمخالفات اليت تتسم ا

 .5إال أن هذه الوسيلة تبقى ذات أثر نسيب .4ذات املصلحة العامة

، وال يشتمل النظام 6 الدول اليت تطبق دميقراطية شبه مباشرةكما توجد أساليب أخرى للرقابة السياسية تظهر يف
  :الدستوري يف اجلزائر على هذه األمناط، ومنها

أو . ىل اهليئة الربملانية، حبيث يقوم الربملان بالنظر يف هذه الشكاوىطلبات يتقدم ا األفراد إوهي : العرائض - 
  .7تعديالت دستوريةقرار قوانني أو قد تتضمن العرائض مبادرة شعبية إل

متارس بإعالم مستقل، وحركة مجعوية نشطة للمجتمع املدين ولألحزاب السياسية، وهي و: 8رقابة الرأي العام - 
  .9رقابة هلا أثر بالغ يف األنظمة الدميقراطية

دي إىل تؤ" رقابة مسؤولية"نوعني من الرقابة السياسية، لأنه يؤسس  10اجلزائري الدستوريواملالحظ على النظام 
سحب الثقة من احلكومة، وهي حمصورة فقط يف الس الشعيب الوطين اعتبارا إىل طابعه التمثيلي، دون جملس األمة؛ 

                                                           
  .02-99القانون العضوي من  65املادة  1
 .02-99القانون العضوي من  66املادة  2
اللجان اليت تشكلت عمليا مل تكن اللجان الربملانية اليت تشكلت يف ظل الربملان التعددي يف فترتني تشريعيتني، ذات فائدة كبرية، ومل يكن هلا أثر كبري،  3

  .2003، واحلصانة الربملانية، وإنفاق املال العام يف 1997للتحقيق يف اإلنتخابات احمللية لسنة 
 .من الدستور 161و املادة  76املادة  4
 .91، ص 2006الرقابة الربملانية على عمل احلكومة يف النظام الدستوري اجلزائري، دار اخللدونية، اجلزائر، ط: عباس عمار 5
ن إرادته مباشرة، يف القضايا اهلامة، وبطرق مناسبة كاإلستفتاءات واملبادرة الشعبية بالقوانني؛ هي تلك النظم اليت يكون فيها بإمكان الشعب التعبري ع 6

  .بينما يناط تسيري الشؤون العادية ملمثلي الشعب املنتخبني ضمن االس النيابية واألجهزة التنفيذية املنبثقة عنها
  .102-101ص  ، املرجع السابق، صالوسيط يف القانون الدستوري :زهري شكري

  . الربملانيطبق هذا النمط يف سويسرا اليت تأخذ تطبق دميقراطية شبه مباشرة كاملة، أين حيق للمواطنني املبادرة بالتشريع عن طريق عرائض ترفع إىل 7
  .104املرجع نفسه، ص 

 .134، املرجع السابق، ص سعيد حكيم ".ة شعبيةرقاب"أو " رقابة غري منظمة"هناك من يعترب هذه الرقابة منطا رابعا من الرقابة، ويسميها  8
ومن بني األمثلة  نشاط اجلانب اإلعالمي هو أهم ما مييز الدميقراطيات الغربية، وخاصة الواليات املتحدة األمريكية، أين يقوم اإلعالم بدور رقايب مميز، 9

  .1998للرئيس كلينتون يف  Lewinsky، وقضية 1972يف  Watergateالكثرية على ذلك قضية الرئيس األمريكي نيكسون املعروفة ب 
  ".الربتقالية"و" الوردية"ومسيت بالثورات . أما دور اتمع املدين، فاملظاهرات هي اليت حققت التغيري يف جورجيا وأوكرانيا

"Quatrième pouvoir", un article de Wikipedia, l'encylopedie libre, [En ligne] 
 <http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatrième_pouvoir> , dernière m à j 11/06/2008, consulté le 17/06/2008. 

 .من الدستور 99وفق املادة  10
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لدى عرض برنامج احلكومة عليه؛  1، من خالل إصدار اللوائح"رقابة مساءلة"فهذا األخري ال ميكنه سوى أن ميارس 
  .و الكتابية، واستجواب احلكومةتوجيه األسئلة الشفوية أبواسطة أو كما سبق، 

  الرقابة اإلدارية: ثالثالفرع ال

تعترب هذه الرقابة رقابة داخلية تقوم ا اإلدارة نفسها، إما من تلقاء نفسها، وإما بناء على تظلم يرفعه ذوو 
  :2ويتم بإحدى الصور التالية. الشأن

عن  البحثبة داخل اجلهاز اإلداري املعين، بغرض قد تكون تلقائية، تقوم وفقا آلليات مناس: الرقابة الذاتية - 
مثل إعداد سجل اإلقتراحات، والتقييم الدوري واإلجتماعات املنتظمة هليئات اجلهاز . اخللل وإصالحها مواضع

  .3اإلداري، وغري ذلك

 إذ". الوالئي مالتظل"، أو "الرقابة الوالئية"م يرفعه املعين، ويطلق عليها يف هذه احلالة وقد تنشأ عن طريق تظلّ
إما  ما شابه من خطأ، تصحيحيتقدم املتضرر من قرار إداري إىل السلطة اليت أصدرته، بطلب إلعادة النظر فيه و

  .4هاقرارذه السلطة أوجه اخلطأ الذي شاب أو سحبه أو بإصدار قرار غريه، بعد أن يبني هلبتعديله 

، وهي احلالة اليت يتقدم فيها املتضرر من القرار اإلداري "التظلم الرئاسي"وتنشأ عن إجراء : الرقابة الرئاسية - 
  إىل السلطة اليت تعلو مباشرة السلطة اليت أصدرت القرار، حيث يقوم الرئيس وفقا لسلطته الرئاسية

حسب قواعد التسلسل اإلداري، مبا يراه مالئما من سحب القرار أو إلغائه أو تعديله أو استبداله، لكي يصبح 
  .5انون، كما قد يقوم الرئيس من تلقاء نفسه مبمارسة هذه السلطة دون تظلم من املتضررللق موافقا

  حيث تتم الرقابة يف هذه احلالة بواسطة جلنة إدارية خاصة تتشكل من: الرقابة بواسطة جلنة إدارية - 
  أو اهليئاتموظفني إداريني من مستوى معني، متلك صالحية النظر يف التظلمات اليت يتقدم ا االفراد 

  يف الوظيف 6ومن ذلك مثال اللجان متساوية األعضاء يف املسائل التأديبية. للطعن ببعض القرارات اإلدارية
  .العمومي

  لكن هذه الرقابة تبدو حمدودة وقليلة الفعالية بسبب نوع من التضامن ينشأ بني املوظفني، فضال على
  .7وظائف السامية، أو من يكونون يف أعلى السلم اإلداريأنه ال ميكن عمليا تطبيق رقابة على من يشغلون ال

                                                           
 .من الدستور 80املادة  1
  .262، املرجع السابق، ص الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية :سعيد حكيم 2
 .25، ص 2005الوجيز يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط: بعلي حممد الصغري 3
  .263، املرجع السابق، ص سعيد حكيم 4
  .املرجع نفسه، نفس الصفحة 5
  .370ص ، 1995النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : عوابدي عمار 6
  .21قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص : خلويف رشيد 7
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  الرقابة القضائية: رابعالفرع ال

من جهة تظهر الرقابة السياسية ذات طابع عام ووطين،  :نقيضني وسط طرفنيتتالرقابة القضائية تبدو كأا إن 
   املواطنني بصفة مباشرة، كماأبعد ما تكون عن الصبغة الفردية اليت قد تكتسيها القرارات اإلدارية اليت تعين

ال ميكن لألشخاص أن ميارسوها؛ ومن جهة أخرى فالرقابة اإلدارية ضعيفة، يف ظل جهاز إذ  "تطبيقية"غري أا 
، ال تعيب النظام اإلداري يف حد ذاته، ولكنها تشكل مع ذلك 1إداري فيت وبريوقراطي مبزايا معينة وثقافة موروثة

موازية لإلدارة يف ممارسة البلدان السائرة يف طريق  ، خاصة يف ظل وجود مراكز قرارعقبة يف وجه رقابة ناجعة
  .2النمو

أال الرقابة الربملانية على أعمال اإلدارة، وضعف الرقابة اإلدارية، مل يتحقق الغرض املرجو منهما، " بعد"فأمام 
  .ىل القضاءارة إأعمال اإلدلذلك كان البد من إسناد الرقابة على . وهو ضمان مبدأ سيادة القانون

ذلك أن : على الدور الرقايب للقضاة، يبدو أنه يعتمد على أسباب عملية بالدرجة األوىل" دولة القانون"إن تركيز 
النواب املنتخبون، والذين توكل إليهم مهمة الرقابة السياسية، غالبا ما يكونون ذوي كفاءة حمدودة يف اال 

رات سياسية إىل جمموعة كبرية ومتونعة من الضغوط، وال يكونون بذلك أكثر فعالية من القانوين، وخيضعون العتبا
  .3قضاة متمرسني يتمتعون نظريا بالكفاءة واإلستقالل املطلوبني

 م ضررا إدف الرقابة القضائية ىل محاية االفراد، وذلك بالغاء القرارات اإلدارية املخالفة للقانون، واليت أحلقت
  هم من جراء تسيري املرافق العامة، أو بفعل املوظفنيباحلكم بتعويض االفراد عن الضرر الذي ميس أو ؛معينا

كما تكتفي أحيانا بتفسري القرارات اإلدارية اليت يثور نزاع حول مضموا بني األفراد . العموميني يف الدولة
  .واإلدارة، أو بفحص مدى مشروعية القرارات، إذا طلب منها فقط ذلك

  ومتتاز الرقابة القضائية، بأا رقابة وفق الطلب، فهي ال تقوم إال بناء على دعاوى يرفعها األفراد
فالرقابة القضائية ال حيركها القضاء من تلقاء نفسه، بل تقام . أو اهليئات، أشخاص القانون اخلاص، ضد اإلدارة

إلدارة؛ فضال على أن الوظيفة الرقابية للقضاء بواسطة دعوى أمام القضاء لكي يتدخل وميارس رقابته على أعمال ا
  .وفق ما يقتضيه القانون 4فض النزاعاتلية، أال وهي هي أصال وظيفة مشتقة من وظيفته اآل

  ، ينظمها القانون"مناسبة"إن هذه الرقابة اليت يضطلع ا القضاة، ومتارس بواسطة هيئات قضائية 
رقابة القضائية وتنظيمها وشروط ممارستها وآثارها وفعاليتها سيتم تناوله وكل ما يتعلق بال. ويضع هلا األطر واحلدود

  .يف الفصل املوايل

                                                           
  .184، ص 2005، اجلزائر، 3اهليئات واإلجراءات أمامها، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط: 2املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: شيهوب مسعود 1
2 Bernard Dione, op.cit, p 4.  
3 Danièle LOCHAK, op.cit, p 93  
4 Jacques CHEVALLIER, op.cit, p 64  
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  خالصة

جاءت أساسا كاستجابة للحاجة إىل تأسيس القانون اإلداري، معتمدة على " دولة القانون"رغم أن نظرية 
هذا . على النظام اإلمرباطوري يف أملانياالزخم الفكري الذي خلفه الفالسفة األملان، إال أا وظفت إلضفاء الشرعية 

املظهر أدى إىل نوع من احلذر للفقه الفرنسي جتاه هذه النظرية، رغم أنه تبناها وأسقطها على البناء القانوين للدولة 
إىل الدولة على " دولة القانون"الفرنسية املوروث عن الثورة؛ وبني فكرة التضامن اإلجتماعي وفكرة السلطة، نظرت 

ويضمن تدرجها اللجوء إىل  بقواعد متدرجة، حيقق تقييد سلطة الدولة،" نظام قانوين"ا كيان ينطبق على أ
هذه الفكرة . لتطبيق جمموعة من القواعد" اختصاص"وحتولت ظاهرة السلطة بفعل هذه النظرية، إىل جمرد  القاضي؛

قبل كل شيء دولة تستند إىل الشرعية " لقانوندولة ا"ظلت غريبة نوعا ما عن الفقه األجنلوساكسوين الذي اعترب 
مث إن املؤسسات املالية الدولية استرجعت . وتتجنب التعسف، وحتقق تساوي مركزها مع مراكز األفراد أمام القانون

حلساا هذا املصطلح، لتجعل منه أداة الفعالية اإلقتصادية، والطموح الذي جيب أن تسعى إليه كل الدول السائرة 
 ".دولة القانون اجليد"، هي املالية الدوليةاملؤسسات  وفق منظور "دولة القانون"ق النمو، وأصبحت يف طري

إن النقائص النظرية اليت يعرفها هذا النموذج، ومن البداية، إذ أنه، من جهة، يعترب سلطة الدولة هي فعالية النظام 
من جهة " حموها"السلطة إىل الرقابة مما يؤدي إىل القانوين، مما يضفي عليها نوعا من املشروعية، مث يسند هذه 

أخرى؛ فضال على عدم جتانسه أحيانا مع تقنيات الدميقراطية؛ والشروط اإلضافية اليت يفرضها على حمتوى قواعد 
القانون املتدرجة لتحقق تكريسا ومحاية مناسبني للحقوق واحلريات؛ كل هذا مل حيل دون سعي اجلزائر إىل حتقيق 

، وإرساء نظام قانوين بقواعد متدرجة، رغم النقائص اليت يعرفها، يرمي إىل حتقيق مبدأ "احلق والقانوندولة "
يف مستواه األول بواسطة الس الدستوري، وبشكل مستقل، ، املساواة، ويسعى إىل متكني القضاء من دوره الرقايب

مع ذلك بتحقيق تقيد املشرع بالقواعد الدستورية؛ ، إال أنه يسمح "جهة قضاء دستورية"الذي ال ميكن اعتباره مثل 
القضاء  إال أن الرقابة القضائية اليت ميارسها .ة على اإلدارةدبواسطة تطبيق الرقابة بأشكال متعدويف مستواه الثاين 

  جلزائرية؟فماذا عن القضاء اإلداري يف املنظومة القانونية ا. accessible" بلوغها"، هي اليت ميكن للمواطنني اإلداري
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  الفصل الثاين

  القاضي اإلداري، ضامن لدولة القانون؟

  

يف هذا الفصل سيجري معاجلة الدور النظري والفعلي للقاضي اإلداري يف دولة القانون، والتعرض ملا متليه طبيعة 
ي تسند فلهذا القاض. إن دور القاضي هو دور مركزي كما سبق يف البناء النظري لدولة القانون. تدخل القاضي

  .مهمة ضمان احترام القوانني، مهمة فض النزاعات، ومهمة اكتشاف ووضع قواعد القانون يف بعض األحيان

ولكن هذه املهمة ال تتصور، ضمن اإلطار النظري لدولة القانون، سوى كوظيفة مادية، جمردة من كل هامش 
؛ ألن "شرعنتها"للسلطة بعد " إنكار"نوع من  إن دور القاضي يف دولة القانون يؤدي إىل. لإلختيار والتحديد احلر

ومع ذلك، فإذا كانت الرقابة . بالنسبة هلذه السلطة" التراجع"إسناد السلطة املشروعة لرقابة القاضي هو نوع من 
: ، فألن العمل القضائي يفترض فيه أن يكون من طبيعة استنتاجية خالصة"حكومة القضاة"حول إىل تالقضائية ال ت

ظريا هو فقط، يطبق القانون ويستخلص النتائج من تدرج القوانني، يف خدمة النظام القانوين وال ميارس فالقاضي ن
أي أن دور القاضي يقتصر على تطبيق وإسقاط القانون على احلاالت اخلاصة، متمسكا بإخالص . 1بنفسه أي سلطة

  .، حىت فيما ال نص فيه2حبرفية النص، ومتتبعا لإلرادة املشرع

ياكل اليت ينتظم فيها القضاء اإلداري، واآلليات اليت يعمل بواسطتها، تؤطر دور القاضي، ضمن حدود إن اهل
يرمسها القانون، لذلك فتكريس القاضي اإلداري للحقوق واحلريات ال يتصور خارج إطار قانوين حمض، إذ أن 

قانون أحيانا حدودا إضافية لتدخله، يستمد صالحياته ووسائله من القانون، ويشكل الالقاضي يطبق فقط القانون، 
إن محاية احلقوق واحلريات ليست وظيفة أصيلة . اليت ال تطاهلا رقابته أصال" الكثرية"فضال عن مناطق احلصانة 

ضال على أن األحكام اليت يصدرها قد ال تعرف طريقها إىل التنفيذ؛ مما للقاضي لإلداري ولكنها تنشأ بالتبعية، ف
هذا الدور الذي يبقى مع ذلك دورا الزما لعدم فعالية الوسائل البديلة للقضاء  .وره نسبياجيعل من دون شك د

أو على  فهو اام غري صحيح" حكومة القضاة"املنوطة بالقاضي اإلداري؛ أما " الرقابة"اإلداري أو لعدم تناسبها مع 
  .اء القواعد القانونية يف املادة اإلداريةاحملوري يف وضع وإنش يوجه للقاضي اإلداري، رغم دوره األقل مبالغ فيه

                                                           
1 Jacques CHEVALLIER, op cit, p 65  
2 ibid, p 66  
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  يف دولة القانون القضاء اإلداري مكانةوتنظيم  :املبحث األول

  القضاء اإلداري وعالقته باإلدارة أشكال تنظيم :املطلب األول

  عن طبيعة مهمة القاضي اإلداري :الفرع األول

، كوظيفة رقابية تنشأ "اإلنشائية"ت، والوظيفة تبدو وظيفة القاضي اإلداري، باإلضافة إىل وظيفة فض النزاعا
مظهر من مظاهر متعددة من كما تقدم هذه الرقابة هي و .بالتبعية من قيامه بفض النزاعات، وفرض سلطة القانون

ختتلف يف أشكاهلا وأسانيدها وآثارها عن أشكال الرقابة  الرقابة على النشاط اإلداري، ولكنها رقابة متميزة
  .األخرى

  أشكال تنظيم الرقابة القضائية: اينع الثالفر

، ولكن أهم ما يظهر 1ختتلف الطريقة اليت تنظم ا الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة كثريا من دولة إىل أخرى
إما أن تسند : 2من هذا اإلختالف، أنه ميكن تصنيف األنظمة املوجودة يف ثالثة مناذج، توافق احللول الثالثة املمكنة

الفصل يف النزاعات اليت تكون فيها اإلدارة معنية، إىل القاضي العادي؛ وإما إىل هيئة قضائية متخصصة، داخل  مهمة
خري إىل قاض خاص، مستقل عن القضاء العادي، ومرتبط يف املقابل باجلهاز هليكل القضائي العام؛ وإما يف األا

  .يبدو كأنه جزء منهوالتنفيذي 

  نظام القضاء املوحد: أوال

يف هذا النظام، وهو النظام االجنلوسكسوين، يوجد قضاء واحد يف الدولة يشمل اختصاصه كافة املنازعات، 
على . سواء قامت بني االفراد فيما بينهم، أو بني اإلدارة واالفراد، وسواء تعلقت بأمور إدارية أو مدنية أو جتارية

  .تباين يف كل من بريطانيا والواليات املتحدة االمريكية

إن األسلوب االجنليزي يف الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، يعتمد على أسباب تارخيية، فثمة قاعدة دستورية 
وحيث أن املفهوم االجنليزي خيلط بني امللك والدولة، فذلك يؤدي إىل أن . 3ال خيطئ" امللك"قدمية مؤداها أن 

إن الدولة كإدارة ال تسأل عن أعمال موظفيها . ة مسؤوليةوعلى عذا األساس ال تتعرض الدولة ألي. الدولة ال ختطئ
فال يستطيع املتضرر أن يرفع . اليت تلحق ضررا بالغري بسبب ما يرتكبونه من اخطاء، وإمنا يسأل املوظف شخصيا

ة، ، وأساس ذلك أن الوظيفة يف الفقه اإلجنليزي هي عقد وكالدعواه على اإلدارة، وإمنا يرفعها على املوظف مباشرة

                                                           
  .275، املرجع السابق، ص الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية :سعيد حكيم 1
2 Danièle LOCHAK, ibid, p 34  
 .379، املرجع السابق، ص حكيمسعيد  3
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  .1وال يسأل املوكل عن أعمال وكيله إال يف حدود هذه الوكالة

فالدولة مسؤولة عن العقود : 2د عليه بعض االستثناءاترِإال أن مبدأ عدم مسؤولية اإلدارة يف اململكة املتحدة ت
كما يقتصر عدم . وتنحصر عدم مسؤوليتها يف حدود املسؤولية التقصريية. اليت تربمها، على أساس املسؤولية العقدية

مسؤولية الدولة التقصريية على أعمال املوظفني التابعني للمصاحل العمومية واهليئات التابعة لإلدارة املركزية اليت هي 
، ألا 3من فروع التاج، حيث تستفيد من حصانته، إال أن اإلدارة تسأل عن أعمال املوظفني التابعني للهيئات احمللية

  .ج، ويكون القضاء وحده هو املختص بتقرير صفة اهليئة وذلك لتحديد مسؤوليتها من عدمهاال تعد فرعا رمسيا للتا

فضال على أن . وقد أسهم القضاء االجنليزي يف جمال مسؤولية الدولة التقصريية بالتوسع يف تقريره هلذه املسؤولية
رر مسؤولية الدولة يف حاالت املشرع عمل على تضييق نطاق عدم املسؤولية التقصريية، وصدرت عدة قوانني تق

  .4معينة بالذات

الفقه والقضاء يف التضييق من نطاق عدم مسؤولية الدولة، وذلك بتقرير مسؤوليتها يف واملشرع ورغم تعاون 
، وتتقرر مكاا حاالت حمددة، إال أن هذه احلاالت تعد فقط استثناء من املبدأ االساسي وهو عدم مسؤولية الدولة

فال جيوز رفع الدعوى على الدولة على أساس املسؤولية التقصريية، وإمنا تتم مقاضاة . ف الشخصيةمسؤولية املوظ
ورفع الدعوى على الدولة على أساس مسؤوليتها العقدية حيتاج إىل إذن . الدولة فقط على أساس املسؤولية العقدية

كم امللك وأن القضاة هم قضاة امللك، وال يف إجراءات الدعوى، على اعتبار أن احملاكم هي حما للسري "التاج"من 
  .5يتصور أن حياكم امللك يف حماكمه أو أمام قضاته

أما اهليئات احمللية، كما سبق، فيجوز رفع دعاوى ضدها من قبل األفراد وكذلك ضد املوظفني، ومطالبتهم 
إال أن العرف قد جرى على أن  ويترتب على املوظف دفع التعويض من ماله اخلاص،. بالتعويض أمام احملاكم العادية

  .6تدفع الدولة عنه من قبيل الشفقة والرفق باملوظف املعسر

تتضمن قيودا على  7وقد حرص املشرع االجنليزي على محاية املوظفني من الدعاوى الكيدية، من خالل نصوص
ومن هذه القيود حتديد ، ترفع ضدهمحق األفراد يف مقاضاة املوظفني، وذلك للتخفيف من دعاوى املسؤولية اليت 

                                                           
 .379، املرجع السابق، ص الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية :سعيد حكيم 1
  .380املرجع نفسه، ص  2
 .نفس الصفحة، نفسهاملرجع  3
ا بالغري؛ ومسؤولية الدولة جتاه موظفيها إذا قامت خبطأ أضر مسؤولية التاج عن أعمال املوظفني واهلئات التابعة له إذا أحلقت ضرر 1947أقر قانون  4

  . مبصاحلهم؛ وأخريا مسؤولية الدولة عن األعمال اليت تلحق ضررا بالغري، واليت تقوم ا مبناسبة تسيريها للمرافق العامة
  .384-383، املرجع نفسه، ص ص سعيد حكيم

 .380املرجع نفسه، ص  5
 .381، ص املرجع نفسه 6
 .382ص املرجع نفسه، . 1939، ومت تعديله يف "محاية السلطات العامة"صدر قانون  1893 يف 7
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موعد قصري لرفع الدعوى بسنة من تاريخ وقوع الفعل الضار، وال تقبل الدعاوى اليت ترفع بعد مرور السنة؛ كما 
  .قرر هذا القانون غرامة على الفرد الذي خيسر دعواه

ي االجنليزي احلكم فيمكن للقاض. هذا ومتلك احملاكم العادية يف اجنلترا سلطات واسعة يف مواجهة أعمال اإلدارة
على املوظف بعقوبة جنائية إذا وجد أن الفعل يشكل جرمية جنائية، كما حيكم عليه بالتعويض إذا توافرت أركان 

ويف هذا الشأن خيتلف القضاء االجنليزي عن القضاء الفرنسي، أين تنحصر سلطة القاضي يف . املسؤولية التقصريية
، كما ال يءشأو االمتناع عن فعل  يءتوجيه أوامر للموظفني تأمرهم بفعل ش إلغاء القرار املطعون فيه، وال ميكنه

حق فرض ذلك على اإلدارة تطبيقا ملبدأ الفصل بني الفرنسي ميكنه تعديل القرار؛ فضال على أنه ليس للقاضي 
  .السلطات

كم بق يف اجنلترا، واحملااألسلوب االمريكي يف الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، فهو يشبه النظام املطأما 
فال تعرف الواليات . 1ختصاص بالنظر يف مجيع املنازعات من إدارية ومدنية وجتاريةالعادية هي صاحبة الوالية واإل

ا تأخذ مبسؤولية املوظف الشخصية عما ياملتحدة حماكم إدارية؛ كما أقه من ضرر باالفراد؛ ومل تعد الدولة لح
اليت يتمتع  3ويتمتع القاضي األمريكي بنفس السلطات الواسعة. 2إال يف وقت متأخر مسؤولة عن أعمال موظفيها

، فهو يراقب يف القرارات الفردية عيوب الشكل، واإلجراءات واإلختصاص والسبب؛ أما ا القاضي اإلجنليزي
، وما إذا مل يصدر خمالفا سليما ، فهو يراقب ما إذا كان التفويض املخول للسلطة اإلداريةللنصوص التنظيمية بالنسبة

  .4للدستور

بينما خيتلف النظام األمريكي عن النظام اإلجنليزي فيما خيص مسؤولية الدولة، فإذا كانت الدولة غري مسؤولة يف 
، فالقانون األمريكي باملقابل يقرر مسؤولية الدولة "امللك ال خيطئ"اجنلترا استنادا، كما سبق، للقاعدة الدستورية أن 

فراد حق مقاضاة مريكي حبكم قضائي، إذ ال ميلك األولكن، ال تتقرر املسؤولية يف القانون األ. اء موظفيهاعن أخط
الدولة أمام احملاكم العادية، ألن السلطة الوحيدة اليت متلك أن تأمر الدولة بدفع مبلغ من املال هي السلطة 

يص اإلعتمادات املالية ولو لدفع تعويضات ألن ختص. 6، وذلك على أساس فصل صارم بني السلطات5التشريعية
معينة، يكون ضمن املوازنات العامة اليت تعترب من صميم اختصاص الربملان، وممارسة احملاكم له يعترب اعتداء منها 

. وهذا ما منع احملاكم العادية من نظر دعاوى املسؤولية اليت ترفع على الدولة. على صالحيات السلطة التشريعية

                                                           
 .386ص  ، املرجع السابق،الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية :سعيد حكيم 1
 .387املرجع نفسه، ص . 1946وذلك بواسطة قانون  2
، 2005، اجلزائر، 3األنظمة القضائية املقارنة واملنازعات اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط:1منازعات اإلدارية،جاملبادئ العامة لل :شيهوب مسعود 3

  .58ص 
 .54-53ص ص املرجع نفسه،  4
 .387املرجع السابق، ص  سعيد حكيم، 5
  .53ص  املرجع السابق، ،شيهوب مسعود  6
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رد الذي يطالب حبق مايل من قبل الدولة تعويضا عن ضرر أحلقته به اإلدارة أن يرفع دعواه مبوجب عريضة وعلى الف
حماكم "إىل الربملان، وملا كان يتعذر على الربملان فحص مجيع الطلبات املقدمة اليه، فقد أنشأ من داخله هيئات مساها 

باملعىن املقصود من  "حماكم"وليست هذه اهليئات . 1ربملانتقوم بفحص الطلبات وتقدمي تقرير عنها إىل ال" الطلبات
  .الكلمة، ألن هلا آراء استشارية حبتة، والكلمة النهائية هي للربملان

إال أن حماكم الطلبات حتولت يف بعض الواليات من هيئات استشارية اىل حماكم قضائية، منحت هلا صالحية 
وال تعترب هذه اهليئات حماكم إدارية مستقلة عن القضاء العادي، بل . إصدار أحكام ال ختضع للتعقيب من الربملان

  .هي حماكم عادية تقبل أحكامها الطعن أمام احملاكم العليا

واخلالصة أن حماكم الطلبات هي هيئات استشارية، تستعني ا االس التشريعية يف بعض الواليات؛ وتعترب 
جهات قضاء إدارية، بل يف أحسن األحوال تعترب حماكم عادية  ولكنها ليست. حماكم حقيقية يف واليات آخرى

  .2ختضع أحكامها للطعن أمام احملاكم العليا اليت تظهر على رأس تنظيم القضاء العادي

إن أهم ما ميتاز به هذا النظام، أنه حيقق مبدأ سيادة القانون حتقيقا كامال، ألن احلكام واحملكومني خيضعون 
ة، واحملاكم العادية تنظر يف املنازعات املدنية واإلدارية على حد سواء، مما حيقق تطبيقا صحيحا لقواعد قانونية واحد

ويرى  .4أنه يتناسب مع فكرة سيادة القانون 3"دايسي"ملبدأ املشروعية، كما يرى الفقهاء اإلجنليز ومنهم الفقيه 
د اعتداء اإلدارة، فال جيوز أن تتمتع اإلدارة أنصار هذا النظام أنه خري وسيلة حلماية حقوق االفراد وحريام ض

بامتيازات يف مواجهة االفراد، فتنشأ هلا حماكم خاصة هي احملاكم اإلدارية، بل ختضع اإلدارة شأا يف ذلك شأن 
ميتاز هذا النظام وأخريا . االفراد للمحاكم العادية، اليت تكون وحدها القادرة على محاية احلقوق واحلريات الفردية

يل االشكاالت املتعلقة بالبساطة وعدم التعقيد، فوجود هيئة قضائية واحدة يف الدولة تفصل يف خمتلف الدعاوى يز
  .5ختصاص وتعارض االحكام، كما هو الشأن عليه يف النظام القضائي املزدوجبتنازع اإل

ملصاحل العامة، اليت توسعت أما عن مساوئ النظام االجنلوسكسوين، فهو يتجاهل دور اإلدارة العامة يف حتقيق ا
  .6مهامها، مما يستدعي االعتراف لإلدارة بوضع قانوين خاص ميكنها من أداء دورها بشكل مناسب

إن هذا النظام مل يتمكن من حتقيق احلماية الكافية لألفراد، بسبب جلوء اإلدارة إىل وسائل متعددة للتخلص من 
من مشروعات القوانني اليت تعرضها على الربملان نصوص اللوائح املسؤولية، والتهرب من رقابة القضاء، بأن تض

                                                           
  .387، املرجع السابق، ص  الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعيةالرقابة على أعمال اإلدارة يف :سعيد حكيم 1
  .389-388املرجع نفسه، ص ص  2
3 Eric MILLARD, op cit, p 126 
  .31املرجع السابق، ص  .األنظمة القضائية املقارنة واملنازعات اإلدارية: 1املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج :شيهوب مسعود 4
  .42ص املرجع السابق، . الوجيز يف املنازعات اإلدارية: بعلي حممد الصغري 5
 .59املرجع السابق، ص  ،شيهوب مسعود 6
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والقرارات اإلدارية اليت تريد إصدارها تنفيذا لتلك القوانني لتضفي عليها حصانة، شأا يف ذلك شأن القوانني اليت 
ر اليت يصدرها الوزير ال ختضع لرقابة احملاكم؛ كما تلجأ اإلدارة إىل النص الصريح يف القانون على أن اللوائح واألوام

  .1تنفيذا هلذا القانون تكون ائية، وال تقبل الطعن أمام أية جهة قضائية

كما ال يبدو أن هذا النظام متكن من محاية اإلفراد ضد تعسف حمتمل من اإلدارة بشكل واضح، ولذلك عمد 
يف نظر املنازعات اإلدارية، ومنح  املشرع االجنليزي من خالل قوانينه اىل تضييق نطاق اختصاص احملاكم العادية

  .2اإلدارة نفسها سلطة الفصل يف هذه املنازعات، أو عن طريق جلان تشكلها هلذه الغاية

لقد منح القضاء اختصاصات إدارية، ومنح : ويف هذا النظام هناك خلط بني العمل االداري والعمل القضائي
ة أو شبه قضائية؛ مما من شأنه املساس حبقوق األفراد بعض املوظفني وبعض اللجان اإلدارية اختصاصات قضائي

، مما يؤدي إىل املساس 3ففي هذا النظام ميكن للقاضي إصدار األوامر والنواهي لإلدارة واحللول حملها. وحريام
  .باستقالهلا، وخيالف مبدأ فصل السلطات

الضرر بالوظيفة العامة، ألنه يؤدي اىل  فتضييق مسؤولية الدولة وإلقاء املسؤولية على املوظفني، يلحقوأخريا، 
  .4تقليل روح املبادرة واإلبتكار عند املوظفني حترزا من حتمل املسؤولية

يعرف النظام القضائي املوحد، إضافة إىل اململكة املتحدة والواليات املتحدة، تطبيقاته يف بعض البلدان العربية 
 أيضا طبقي؛ كما الربيطانية بسبب اإلنتدابة ا بالثقافتارخيي باطهاارتومنها، فلسطني واألردن والعراق، وذلك حبكم 

  .5روبية كالدمنارك والنرويجواليابان، وبعض الدول األبعض الدول األفريقية، ويف دول أمريكا الالتينية، 

  النظام القضائي املزدوج: ثانيا

يف كل  وأيضامنها مصر وسوريا ولبنان،  نشأ هذا النظام أصال يف فرنسا، وجيد تطبيقه يف عدد من الدول العربية
جهة القضاء العادي اليت : وفيه تضطلع بالوظيفة القضائية جهتان قضائيتان. هولنداواليونان  ،ايطاليا ،من بلجيكا

وتتكون جهة . ختتص باملنازعات اليت تنشأ بني االفراد، وجهة القضاء اإلداري اليت تنظر يف املنازعات اإلدارية
أما جهة القضاء العادي فتتألف . جملس الدولة اري من عدد من احملاكم اإلدارية أمهها وعلى قمة هرمهاالقضاء االد

  .من احملاكم العادية على اختالف درجاا، وعلى رأسها حمكمة النقض

                                                           
  .387، املرجع السابق، ص الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية :سعيد حكيم 1
بتنوعها وباختالف اختصاصاا؛ فهي ذات اختاص قضائي أحيانا  توجد حىت يف النظام اإلجنليزي، هيئات إدارية متخصصة ظهرت حديثا، تتميز 2

كما أصبح يعتمد هذا النظام على جلان تسند هلا مهمة الفصل يف بعض املنازعات، ويكون للوزارات نفسها هذا . واختصاص شبه قضائي أحيانا أخرى
 .36-34، املرجع السابق، ص ص القضائية املقارنة واملنازعات اإلداريةاألنظمة : 1جاملبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، : شيهوب مسعود. اإلختصاص

 .40-38شيهوب مسعود ، املرجع السابق، ص ص : عن سلطات القاضي يف نظام القضاء املوحد، واألوامر اليت يصدرها لإلدارة، أنظر 3
  387املرجع السابق، ص  سعيد حكيم، 4
  .30، 28املرجع السابق، ص ص  ،شيهوب مسعود 5
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يف محاية حقوق األفراد ضد تعسف  1وقد نشأ هذا النظام وتطور خالل القرن التاسع عشر، وحقق جناحا معتربا
. حمافظته على التوازن بني الصاحل العام واملصلحة الفردية كما أنه مكن من تأمني حسن سري اإلدارة بفضل. دارةاإل

  .مما استرعى انتباه الدول االخرى، اليت عملت على تبنيه واألخذ به

  .واآلخر تارخيي 2ويقوم هذا النظام على أساسني أحدمها سياسي دستوري

ملبدأ فصل السلطات الذي اعتنقه  لدستوري، يرى مبتدعو هذا النظام بأنه تطبيقفبالنسبة لألساس السياسي ا
، وفق قراءة خاصة، مفادها أن عدم تدخل السلطة القضائية يف السلطة التنفيذية، يفضي 3مشرعو الثورة الفرنسية

ا خاصا، مما أدى فقد فسر يف فرنسا مبدأ فصل السلطات تفسري. حتما إىل عدم اختصاص احملاكم مبقاضاة اإلدارة
وفصل السلطات وفقا للمفهوم الفرنسي استقالل إحداها . اىل فصل اهليئات اإلدارية عن اهليئات القضائية فصال تاما

والتفسري الفرنسي لفصل السلطات . 4عن االخرى استقالال تاما، مما يعين عدم خضوع اإلدارة للمحاكم العادية
ى أن فصل السلطات يقصد به ختصص كل سلطة يف وظيفة معينة، وال خيالف التفسري االجنلوسكسوين الذي ير

  .يتعارض ذلك مع نظام القضاء املوحد، الذي ال يشكل أي اخالل مببدأ فصل السلطات

يف  تتدخلفعل ضد سلطة احملاكم اليت ظلت  أما عن األساس التارخيي، فاإلزدواجية القضائية تعترب مبثابة رد
وهذه احملاكم ، 5الربملانات فرنسا إبان العهد امللكي حماكم كانت تسمى تلقد عرف .هااإلدارة وتعيق نشاط أعمال
وعند قيام الثورة الفرنسية مل يكن ملنظريها حاجة ا، وكان إلغاؤها . 6يف أعمال اإلدارة امللكية كثرية التدخلكانت 

كم القضائية اجلديدة اليت حلت حمل احملاكم ومل حتظ احملا. من أول القرارات الصادرة عن اجلمعية الوطنية التأسيسية
القدمية بثقة رجال الثورة، فعمل املشرع الثوري بواسطة نص قانوين على فصل اإلدارة ومنازعاا عن رقابة 

  .7احملاكم

مبقتضى هذا النص ال جيوز للموظفني االداريني مباشرة الوظيفة القضائية؛ كما ال جيوز للمحاكم أن تباشر 
ال جيوز أيضا للمحاكم النظر يف و. إدارية، أو أن تأمر اإلدارة أو تنهاها قراراترية، فال ميكنها إصدار أعماال إدا

                                                           
  Danièle LOCHAK, op.cit, pp 10-34. يعرف النظام الفرنسي استقرارا متميزا، يف بلد دميقراطي، وعشرات السنوات من املمارسة والتأصل 1
تاريخ ب 224-86قرار رقم : اعترف الس الدستوري الفرنسي باإلزدواجية القضائية كمبدأ دستوري تعترف به قوانني اجلمهورية الفرنسية يف قرارين 2

  .28/07/1989بتاريخ  261-89، وقرار رقم 23/01/1987
Daniel CHABANOL: Le juge administratif, LGDJ, Paris, 1993, p 29. 

3 Danièle LOCHAK, op.cit, p 9 
  .390، املرجع السابق، ص الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية :سعيد حكيم 4
  .حماكم عدلية، ومل تكن هيئات تشريعية كما قد يدل على ذلك إمسها les parlementsه الربملانات كانت هذ 5
 .65املرجع السابق، ص  األنظمة القضائية املقارنة واملنازعات اإلدارية،: 1املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج :شيهوب مسعود 6
سعيد  ".الوظائف القضائية متميزة وتظل دائما منفصلة عن الوظائف اإلدارية"نص على أن يف هذا الشأن، و 1790أوت  24- 16صدر قانون يف  7

  .392املرجع السابق، ص  حكيم،
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، ففي نظرها للمنازعات اإلدارية تستطيع احملاكم فحص أعمال اإلدارة ومراقبة تصرفاا، مما 1املنازعات اإلدارية
  .املشرع تعزيزا الستقالل اإلدارة جيعلها هيئة رئاسية يمن على اإلدارة، وهذا ما استبعده

مرحلة اإلدارة القاضية؛ ومرحلة متيزت بوجود هيئات : مر نظام القضاء املزدوج يف فرنسا بثالث مراحل
  .استشارية؛ مث مرحلة القضاء املفوض

قانون يف مرحلة اإلدارة القاضية اليت نشأت نتيجة لألخذ مببدأ استقالل اهليئات اإلدارية عن القضائية طبقا ل
، عهد إىل اإلدارة نفسها بالفصل يف املنازعات اليت تنشأ بينها وبني األفراد، وكان ميارسها الوزراء وحكام 1790

ووفق هذا النظام وضعت اإلدارة يف موضع اخلصم واحلكم، . ، وهلذا مسيت هذه املرحلة باإلدارة القاضية2االقاليم
  .وضع لغاية السنة الثامنةال استمر هذا، ووهو ما يتناىف مع مفهوم العدالة

هيئات إدارية استشارية جبانب اإلدارة العاملة، وكان أمهها جملس الدولة وجمالس األقاليم،  3أنشأت القنصلية
وهكذا مت فصل الوظيفة القضائية عن اإلدارة العاملة، حبيث أنيطت يئات . 4وأنيط ا النظر يف قضاء اإلدارة

وإن , ات تفصل كقضاء، ألا كانت تقترح حال يقدم للرئيس اإلداري العتمادهومل تكن هذه اهليئ. متخصصة
على هذه املرحلة اليت استمرت حىت " القضاء احملجوز"ومت إطالق إسم . كانت هذه اإلقتراحات تعتمد بصفة آلية

  .5امتد اختصاص جملس الدولة، الذي أصبح يصدر أحكاما، لكل املنازعات اإلدارية

ن حالة القضاء احملجوز إىل حالة القضاء املفوض، فأحكام جملس الدولة مل تعد حباجة اىل تصديق وحتول الوضع م
وأصبح النظام الفرنسي يتسم باإلزدواجية اليت تطلبت إنشاء . من اإلدارة، بل أصبحت ملزمة هلا مبجرد صدورها

 .حمكمة التنازع حلسم تنازع اإلختصاص بني جهيت القضاء العادي واإلداري

بالرغم من أن جملس الدولة أصبح حمكمة بكل ما حتمله الكلمة من معىن، إال أنه ظل حىت أواخر القرن التاسع و
اليت سادت يف ذلك الوقت، نتيجة لتفسري الفقه والقضاء يف فرنسا ملا جاءت " نظرية الوزير القاضي"عشر مقيدا بـ 

ت ليست إلغاء لإلدارة القاضية، بل فقط جمرد إنشاء هليئات ، على أن هذه التجديدا"الثامنة"يف السنة " القنصلية"به 
رة نفسها، اجلهة القضائية وهذا ما أبقى اإلدا. أخرى جبوار اإلدارة العاملة لتختص بالنظر يف بعض القضايا اإلدارية

دارية، إال إذا نص ختصاص العام يف املنازعات اإلدارية، أما احملاكم اإلدارية فال ختتص بالنظر يف القضايا اإلذات اإل
ىل الوزير، مث إىل جملس الدولة باعتباره هيئة فيها اللجوء إ القانون على ذلك صراحة، ويف غري احلاالت اليت يتم

 .6استئناف

                                                           
1 Jacques CHEVALLIER, op.cit, p 29 
 .392، املرجع السابق، ص الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية :سعيد حكيم 2
 .393نابليون بونابرت جملس الدولة، املرجع نفسه، ص أنشأ  1800يف  3
4 Danièle LOCHAK, op.cit, p 47 
 .45املرجع السابق ص الوجيز يف املنازعات اإلدارية، : ، بعلي حممد الصغري24/05/1872وكان ذلك بواسطة قانون  5
6 Danièle LOCHAK, ibid, p 23 
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وأصبح يقبل الدعاوى املرفوعة من . 1واستمر هذا الوضع إىل أن وضع جملس الدولة حدا لفكرة الوزير القاضي
واستمر جملس الدولة متمتعا ذه الصفة إىل أن أنشأت . الدولة، قاضي القانون العام وأصبح جملس. األفراد مباشرة

  .4، مث أنشأت الحقا حماكم اإلستئناف اإلدارية3، وتوسعت صالحياته وتدعم استقالله2جبانبه احملاكم اإلدارية

تئناف اإلدارية عددا من اهليئات حاليا يشمل القضاء االداري الفرنسي، باإلضافة إىل احملاكم اإلدارية وحماكم اإلس
، أنشأت ملواجهة التخصص الفين، وتشمل حمكمة احملاسبة، واحملكمة اخلاصة باالشراف على 5املتنوعة إىل حد كبري

كيفية تنفيذ امليزانية، واالس اخلاصة بالنظر يف املنازعات املتعلقة بالتجنيد، أو التعليم، أو باملساعدات االجتماعية 
، أو الس الوطين السمعي البصري، وعدد كبري من جمالس املنظمات املهنية اليت مت إنشاؤها سواء بصفة املختلفة

، 6، وهو أهم اهليئات القضائية اإلدارية"جملس الدولة"وعلى رأس هذه احملاكم واهليئات مجيعا . مؤقتة أو دائمة
 .درجة باعتباره حمكمة استئناف، أو حمكمة نقض، وحىت حمكمة أول وآخر

  7النموذج اجلرماين: ثالثا

فالقضاء . بني وجود قاض متخصص يف املادة اإلدارية، وبني نظام قضائي موحد" تعايش"يف أملانيا، يقوم 
اإلداري يف هذه الدول هو أحد الفروع اخلمسة للتنظيم القضائي الذي يشمل أيضا املواد املدنية واجلنائية، املواد 

وعلى رأس هذا التنظيم توجد احملكمة الدستورية . سائل اإلجتماعية، واملواد اجلبائيةاخلاصة بقانون العمل، امل
وتؤطر اهليئات القضائية اإلدارية من طرف قضاة خيضعون لنفس التكوين الذي خيضع له قضاة الفروع . الفدرالية
  .8كما حيكمهم نفس القانون األساسي ؛األخرى

قضائية فيخضع ملبادئ ختتلف عن تلك املطبقة يف النظام القضائي أما توزيع اإلختصاص على هذه الفروع ال
وهكذا، فمنازعات األمالك، والعقود واملسؤولية ينظر فيها . املزدوج، الذي يعتمد أساسا على املعيار العضوي

فيما خيص  القاضي املدين، بينما ميارس القاضي اإلداري أساسا رقابة املشروعية على القرارات اإلدارية، إما مباشرة

                                                           
  .حدا لنظرية الوزير القاضي، وفيه قبل جملس الدولة اإلختصاص، دون الطعن املسبق أمام الوزيراملعروف  13/12/1989بتاريخ  CADOTوضع قرار  1

  .46الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص : بعلي حممد الصغري
 .47املرجع نفسه، ص  .30/09/1953مبوجب مرسوم  2
 .393، املرجع السابق، ص ل اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعيةالرقابة على أعما: سعيد حكيم. 30/07/1963بواسطة مراسيم  3
 Danièle LOCHAK, op.cit, p 52. 31/12/1987مبوجب قانون  4
5 ibid, p 58 
بقربه من قمة الدولة، ، وذلك قضاته" مركز"حيتل جملس الدولة مكانة الصدارة يف النظام القضائي اإلداري الفرنس، من الناحية اإلجتماعية، ومن ناحية  6

  ibid, p 47وعالقتته املميزة مع السلطة واإلدارة العاملة، باإلضافة إىل ما يتعلق باإلختصاصات، 
املبادئ العامة  :أنظر مثال شيهوب مسعود. يعترب أغلب الفقه أن التطبيق األملاين ليس منوذجا قائما بذاته، بل هو جمرد تطبيق معدل لنظام القضاء املوحد 7

  .28املرجع السابق، ص  األنظمة القضائية املقارنة واملنازعات اإلدارية،: 1للمنازعات اإلدارية، ج
. د بعيدولكن عرض التطبيق األملاين كنموذج مستقل يستجيب لكون النظام اجلزائري بعد اإلستقالل، وقبل تكريس اإلزدواجية القضائية، يشبهه إىل ح

 .من هذا البحث 125أنظر ص 
8 Danièle LOCHAK, ibid, p 39  
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كما أن القواعد اإلجرائية هي نفسها اليت . فيما خيص القرارات التنظيمية 1القرارات الفردية، أو عن طريق اإلستثناء
حتكم املنازعات ما بني األفراد، فالطعن يف قرار إداري له أثره الواقف، إال ما استثين بنص خاص، كما أن أغلب 

  .2ة ميكن أيضا استعماهلا يف مواجهة اإلدارةطرق التنفيذ اليت حتكم املواد املدني

ه تأثري أيضا على كان لوجيد النظام األملاين تطبيقاته يف الدول ذات التقليد اجلرماين، خاصة النمسا وسويسرا، و
كما أن بعض الدول اليت اعتمدت يف البداية . إسبانيا والربتغال خالل اإلصالحات اليت تلت اخلروج من الدكتاتورية

بلجيكا وإيطاليا، أخذت تدرج بعض اإلصالحات اليت جتعل وط الفرنسي بتأسيس جمالس الدولة، مثل اليونان النم
  .3من أنظمتها تقترب تدرحييا من النموذج األملاين

  قاضي إداري أم قاضي اإلدارة؟: الثالثالفرع 

  "قاضي"و" إدارة: "أوال

ائف اليت تضطلع ا اإلدارة، مسألة مفصول فيها، إذا كانت ضرورة وجود رقابة قضائية على األعمال والوظ
 - جهات القضاء اإلداري- وإن اختلفت تطبيقاا كما سبق؛ فإن موقع وعالقة اهليئات املنوط ا هذه الرقابة 

هي اليت تثري بعض اإلشكاليات، ألا تتصل أساسا مبسألة جوهرية هي مسألة  - اإلدارة–بالنسبة للهيئات املراقبة 
ة ، وكذلك مسأل4لية، واستقاللية جهات القضاء هي من أركان دولة القانون كما سبقت اإلشارة إليهاإلستقال

  .ن إىل نفس القواعد امللزمةنواإلدارة واملواطكل من ضع سيادة القانون، أو إىل أي مدى خي

 ، وتطور كما سبق من "امتياز التقاضي"إن النظام الفرنسي الذي يعتمد أساسا على فكرة 

 ، ويف التنظيم الذي يظهر عليه حاليا، هل هو قاض إداري، "قاض لإلدارة"إىل " دارة قاضيةإ"

  أم قاضي اإلدارة؟

، بعد عقود من املمارسة املثرية للجدل، بني قضاء موحد 1996ويف النظام اجلزائري، تأسس جملس الدولة منذ 
فهل عاجل تكريس ازدواجية القضاء مبقتضى : حمله وهذا جيعل طرح التساؤل التايل يف. ظاهريا، وقضاء مزدوج عمليا

الذي ثار حول معامل النظام اجلزائري؟ إذ هل القضاء اإلداري بالشكل الذي يتنظم فيه، هو  5الدستور، الغموض
  قضاء مرتبط باهليئات أي باإلدارة، أم هو مرتبط باملوضوع، أي خيتص بصفة أصيلة باملواد اإلدارية؟

نظام اجلزائري بصفة رمسية بالنظام الفرنسي؟ أي هل يعترب النظام اجلزائري حماكاة مباشرة مث هل فعال التحق ال
  للنظام الفرنسي، أم أنه يعرف بعض التميز؟

                                                           
 .ينشأ عندما يكون هناك دفع بعدم الشرعية يف قرار إداري مبناسبة نظر دعوى أخرى la voie d'exceptionهذا الطريق اإلجرائي  1
2 Danièle LOCHAK, op.cit, p 40  
3 ibid 
 .من هذا البحث 46أنظر ص  4
 .55ص القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصا: خلويف رشيد 5
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  "غري عادية"نظام متميز، بعالقات : ثانيا

نه مع ذلك إن القضاء اإلداري يف فرنسا يظهر كأنه نتاج تاريخ وطين مميز رسم املعامل احلالية لنظام أصيل، ولك
، ورغم تأثريه على 1مثري للجدل، رغم ترسخه يف املماسة الفرنسية، توجت بتأكيده من طرف الس الدستوري

  .2أنظمة الدول األخرى اليت طبقت هذا النظام

فالنموذج الفرنسي يتميز بثالثة ميزات أساسية، أوهلا وجود هيئات قضائية متخصصة يف املنازعات اإلدارية إىل 
تص عمليا بالنظر يف بعض أصناف النزاعات اليت تقوم بني اإلدارة وخت يئات النظام القضائي العديل،جانب ه

واألفراد؛ وامليزة الثانية، هي ارتباط هذه اهليئات عضويا باجلهاز التنفيذي، أي باإلدارة، وليس بالسلطة القضائية؛ 
إن . ة إىل اإلختصاصات القضائية، بوظيفة استشاريةوأخريا ازدواجية اختصاصات هذه اهليئات، اليت تضطلع باإلضاف

عمل "هذه الوضعية هي إرث تارخيي، ونتيجة لفكرة مفادها أن احلكم على اإلدارة أو مقاضاا هو يف حد ذاته 
الداخلي لإلدارة، " الضمري"مبعىن أن القاضي اإلداري ال جيب أن يكون مثل القضاة اآلخرين، وإمنا هو ميثل ". إداري

 .3ببساطة اإلدارة اليت تقاضي أو حتاكم نفسهاأو 

 هذه العالقة املميزة بني اإلدارة وقاضيها، ألن القاضي اإلداري يف فرنسا هو يف احلقيقة قاضي اإلدارة، 

 ويظهر ذلك جليا يف تنظيم وعمل جملس الدولة الفرنسي، خاصة أنه ليس فقط اهليئة املخولة بالفصل 

 اإلدارة واألفراد، بل أيضا باعتباره مستشار احلكومة، وكذلك اهليئة اليت  يف النزاعات اليت تثور بني

 . 4جتد احلكومة يف أفرادها العون واملساعدة من خالل انتدباهم وتعيينهم يف الوظائف احلكومية

فرنسا، إن هذه العالقة إذن تلقي بظالهلا على الدور الذي ينتظر من جملس الدولة أن يلعبه يف توازن السلطات يف 
  .وعن مدى شرعية األحكام والقرارات اليت يصدرها، وعن استقاللية هذه القرارات

 وقد عرفت . جيد جملس الدولة الفرنسي، والقاضي اإلداري بصفة عامة، نفسه أمام معادلة صعبة

 ، فرغم تدعيم وتقوية "متأزمة"العالقة بني اإلدارة وقاضيها يف فرنسا بعض حلظات 

 نظيمية، واهودات املبذولة يف تكريس رقابة فعالة على اجلهاز اإلداري، مما قد اإلستقاللية الت

  عضويايسمح بتناسي ارتباط القضاء اإلداري يف فرنسا باإلدارة باعتباره جزء منها، واتصاله 

فرنسا، وتبني لتطرح حبدة العالقة الغامضة بني اإلدارة والقضاء اإلداري يف  Canalبالسلطة التنفيذية، جاءت قضية 
من جديد، أنه يف نظر السلطة فإن القاضي اإلداري ليس قاضيا، أو على األقل ال ينبغي له أن يكون قاضيا كالقضاة 

  .5اآلخرين

                                                           
 Daniel CHABANOL, op.cit, p 29". اإلزدواجية القضائية مبدأ أساسي تعترف به قوانني اجلمهورية"اعترب الس الدستوري الفرنسي أن  1
2 ibid, p 34  
3 ibid, p 35 
4 ibid, p 47   
5 ibid, p 30 
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 Canalمظهر للتوتر، أزمة قرار : ثالثا

للقانون  لرئيس اجلمهورية الفرنسي، اختذه تطيقا 2، قام جملس الدولة الفرنسي بإلغاء أمرCanal 1بواسطة قرار 
واعترب . الذي أنشأ حمكمة عدل عسكرية مكلفة مبحاكمة اجلنايات واجلنح املرتبطة بأحداث اجلزائر 3اإلستفتائي

القرار من جهة أن األوامر اليت تتخذ رغم التفويض الشعيب تبقى قرارات إدارية خيتص جملس الدولة بالنظر فيها؛ 
املنظمة املسلحة السرية ال تربر مع ذلك ما نص عليه يف هذا ومن جهة أخرى أن الضرورة اليت تفرضها مكافحة 

وهكذا حجب جملس الدولة عن هذه احملكمة العسكرية األساس . األمر من حتلل سافر من مبادئ القانون اجلنائي
؛ كما برهن جملس الدولة عن جرأة 4الشرعي والقانوين، رغم أا أصدرت عدة أحكام مبا يف ذلك أحكاما باإلعدام

 تعهدها احلكومة، وتتناىف مع التفهم الذي التزم به طوال حرب اجلزائر جتاه ضرورات النشاط احلكومي يف تلك مل
ورغم أن احلكومة جلأت للربملان الذي صوت على قانون ميدد مهلة عمل تلك احملكمة العسكرية، بغرض . الفترة

إال أن اإلنتقادات من طرفها ظلت تعترب جملس . 5نية متينةحتييد قرار جملس الدولة، الذي مل يكن أبدا يفتقر ألدلة قانو
، حيث قدم محاية احلقوق "عادي"الدولة يف قراره هذا قد جتاهل دوره كمساعد لإلدارة، وتصرف كأنه قاض 

  .مبالغ فيه" تصور قانوين"الفردية على محاية النظام العام، وجتاهل احلقائق اإلدارية واحلكومية، لصاحل 

عن هشاشة التوازن الذي تكرس على مر السنني، بني اإلدارة وقاضيها، وأوشك أن يعصف  Canalكشف قرار 
حتول اهليئة القضائية اإلدارية العليا "مباشرة إصالحات، ترمي إىل جتنب  6وحاولت احلكومة على الفور. ذا التوازن

، معتربة أن جملس الدولة ال "مة القضاةإدارة أو حكو"، ولتفادي ظاهرة 7"حمكمة عدل إدارية"إىل  - جملس الدولة- 
قاضي اإلدارة، بل فقط "وأكثر من ذلك، فهو ليس . يوجد خارج اإلدارة، بل هو اإلدارة اليت حتاكم نفسها

  ".ضمريها الداخلي"

                                                           
  .19/10/1962صدر هذا القرار بتاريخ  1
 "Conseil d'état (France)", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne]  

 <http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d'état_(France)>, dernière m.à.j: 08/01/2008, consulté le 09/01/2008. 
 Danièle LOCHAK, op.cit, p 30 . 01/06/1962صدر بتاريخ  2
 ibid. 08/04/1962ريخ بتاصدر  3
4 ibid 
5 ibid, p 31  

قرارا منعزال، بل يف سياق اعتراف جملس الدولة لرئيس اجلمهورية بصالحية التشريع يف احلاالت اإلستثنائية، وأن األوامر املتخذة يف  Canalومل يكن قرار 
فبقرار . بتها، وحىت فيما يتعلق بإنشاء اجلهات القضائية واإلجراءات أمامهاهذا الصدد تعترب من أعمال السيادة اليت ال ميكن للقاضي اإلداري التعرض ملراق

، مت إعالن احلالة اإلستثنائية، بعد استشارة رئيس احلكومة ورئيسي غرفيت الربملان، وبعد أخذ رأي الس 23/04/1963من رئيس اجلمهورية الفرنسي يف 
ة ذات اختصاص حمدد، وحتديد اإلجراءات أمامها؛ واعترب جملس الدولة الفرنسي أا تكتسي مت إنشاء حمكمة عسكري 03/05/1963الدستوري، مث يف 

  .طابعا تشريعيا ال ميكن للقاضي اإلداري نظرها
عوين بتاريخ  < http://www.conseil-etat.fr >املوقع الرمسي لس الدولة الفرنسي . 02/03/1962بتاريخ  Rubin de Servensقرار 

08/04/2008.  
  ,Canal . Danièle LOCHAK, ibidبعد أقل من ثالثة أشهر من صدور قرار .، 1963منذ جانفي  6
7 Danièle LOCHAK, ibid   
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اليت تطلعت إلجرائها السلطة، حتت ضغط الرأي العام وانتقادات  1رغم أنه مت التخلي فيما بعد عن اإلصالحات
ألا تشكل توقفا يف " تسلطية"كانت من دون شك ذات نزعة  Canalاليت تلت قضية  2إال أن التعديالتالفقه، 

هذه اإلستقاللية اليت يبدو أا مبدئيا . 3مسار تطور القضاء اإلداري حنو استقاللية متزايدة عن السلطة التنفيذية
  .مرفوضة للقاضي اإلداري

  مربرات جديدة لنظام قائم: رابعا

الرفض يبقى نسبيا، مما ال يعين أن القضاء اإلداري غري مستقل، إذ أن ماهية القضاء يف حد ذاته هي هذا 
إن نسبية استقاللية القضاء  .5، وأهم ضمانات اإلستقاللية تكرست بالنسبة للقضاة اإلداريني يف فرنسا4استقالله

به احلكام يف مواجهة القاضي العديل، الذي الذي أحس " احلذر"اإلداري مردها أن هذا األخري، يدين بوجوده لـ 
فاإلزدواجية  .ينزع للعب دور السلطة املضادة، وهلذا السبب منعت احملاكم العدلية من نظر املسائل اإلدارية يف فرنسا

" ممتاز"القضائية نشأت انطالقا من احلرص على محاية اإلدارة من تدخالت القضاة، ورأت اإلدارة نفسها يف مركز 
إن نشأة النظام القضائي ": بامتياز التقاضي"لنفسها بأن تتقاضى أمام قاض خاص ا، وهو ما يعرف تسمح 

وكأن دور هذا األخري ومهمته األساسية هي أوال . اإلداري برمته كان يعتمد على اللجوء إىل قاض خاص باإلدارة
  .6محاية اإلدارة

ألن وجود نظام . مل يعد له سوى قيمة تارخييةولكن األمور تطورت بشكل جدي بعد ذلك، وهذا التربير 
  :قضائي إداري حاليا خيضع إىل مربرين

ذهنية مناسبة، " عادات"يتمثل املربر األول يف أن مراقبة اإلدارة هو عمل متخصص، يقتضي تكوينا خاصا و
الوسائل  وحتقيق ذلك بواسطة قاض متخصص سيكون من دون شك أكثر نفعا، وإن كان القاضي اإلداري يستعمل

ولكن احتاد الوسائل ال يعين أبدا أن دور القضاء العديل . العدلية، وطرقها يف تفسري النصوص وإسقاطها على الوقائع
إن دور القاضي يف القضاء العادي حتكيمي بني مصاحل خاصة من نفس الطبيعة، بينما دور : والقضاء اإلداري واحد

بني حريات احملكومني، ومصلحة ومتطلبات النظام العام يف مدلوله القاضي اإلداري هو البحث عن توازن مثايل 
. 7وهذه املهمة احلرجة من املناسب أن تسند إىل قضاة متخصصني يف هذا الصدد، ومتكونني لتحقيقه. الواسع

ضرورة واحتاد وسائل طريف املنظومة القضائية ال يعين بال. وهكذا فاإلزدواجية القضائية تستجيب أوال هلذه الضرورة
احتاد املهمة، ولكل منهما دوره الذي تكرس باملمارسة اليت استمرت عشريات من الزمن توجت أخريا كمبدأ 

                                                           
1 "Conseil d'état (France)", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne], op.cit.  
  Danièle LOCHAK, op.cit, p 32. الت يف عمل جملس الدولةعلى جمموعة من التعدي 1963جويلية  30نص على مرسوم  2
3 ibid, p 33  
4 Daniel CHABANOL op.cit, p 11 
  .Danièle LOCHAK, ibid, p 36، أنظر inamouvibilitéيتعلق األمر بثبات القضاة  5
6 ibid, p 27  
7 ibid  
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مبدأ أساسيا تعترف به قوانني "دستوري، حيث يعترب الس الدستوري يف فرنسا أن اإلزدواجية القضائية 
  .1"اجلمهورية

ن تسند مهمة مراقبة اإلدارة إىل قضاة ال يتمتعون بعالقات متميزة مع أما التربير الثاين، فيعترب أنه من غري املالئم أ
فكل قاض عليه أن يكون بصفة أو بأخرى مدرجا داخل . هذه األخرية، من جهة طبيعة التكوين ومن جهة التبعية

تطلعات وال اتمع الذي يتوىل فض النزاعات اليت قد تنشأ داخله، وإال كانت األحكام اليت يقضي ا ال تستجيب ل
  .لقيود هذا اتمع

طاملا أن القاضي العادي هو مواطن من مجوع املواطنني يباشر : إذا كان هذا األمر حمسوما بالنسبة للقضاء العادي
أين يتصرف، ميلك ويتعاقد وما إىل ذلك، وهو يعرف اتمع الذي يكون عليه احملافظة على النظام " مدنية"حياة 

إن طبيعة تكوينه، وآليات توظيفه، وسريورة مساره املهين، جتعل : النسبة للقاضي اإلداريداخله؛ فكذلك الشأن ب
 متخصصا يعرف اإلدارة جيدا، ويتوىل مهمة التحكيم الصعبة بني اإلدارة من جهة واتمع املدين " موظفا"منه 

 لطة، هو أحسن فالطعن لتجاوز الس: وهو بذلك ليس عميال لإلدارة وال شريكا هلا. 2من جهة أخرى

  .إن القاضي اإلداري يعرف، نظريا، احلريات اليت عليه أن حيميها. مثال عن استقالله يف مواجهة اإلدارة

  ، طاملا أن املنظومة العدلية 3أمر يفتقر إىل الدليلرمبا واعتبار القاضي العادي أكثر مناسبة حلماية احلريات هو 
  وتعرف نفس الصعوبات والنقائص اليت تعرفها مناحي احلياة يف حد ذاا مل تصل إىل الكمال املطلق، 

يف مواجهة اإلدارة  "تشددا"خاصة كانت أكثر  أن أحكام القضاء اإلدارياملؤسساتية األخرى، فضال على 
  .4وتذكريها بالنظام

  النمط اجلزائري: خامسا

مع النظام القضائي الفرنسي يف هذا بالنظر إىل النصوص املنظمة للوظيفة القضائية يف اجلزائر، يظهر التباين 
إن القاضي اإلداري يف اجلزائر هو قاض يف التكوين والتوظيف، سواء يف التنظيم القضائي السابق لسنة : الشأن
1996

بل وليس قاضيا لإلدارة إال من زاوية القضايا اليت خيتص بنظرها، مبقتضى ما . 6، أو التنظيم القضائي اجلديد5

                                                           
1 "un principe fondamental reconnu par les lois de la république"،  لس الدستوري الفرنسيبتاريخ  224-86قرار ا

  Daniel CHABANOL, op.cit, p 29:نقال عن. 28/07/1989بتاريخ  261- 89و قرار  ،23/01/1987
2 ibid 
3 ibid 
4 ibid 
  .ائما خيضعون للقانون األساسي للقضاءقضاة الغرف اإلدارية على مستوى االس القضائية، وقضاة الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، هم قضاة ظلوا دإن  5
نصت على أن جملس الدولة تابع ، املتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله، 30/05/1998املؤرخ يف  01-98من القانون العضوي  02املادة  6

س احلكم لقضاة احملاكم اإلدارية نصت عليه ونف. على أنه يتشكل من قضاة خيضعون للقانون األساسي للقضاء 20/02للسلطة القضائية، ونصت املادة 
 .08، ص 01/06/1998بتاريخ  37اجلريدة الرمسية، العدد  .، املتعلق باحملاكم اإلدارية30/05/1998املؤرخ يف  02-98 القانون .03/02املادة 
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ورغم أن أحكام هذه اهليئة . 2، وحىت حمكمة التنازع1، الذي يؤكد عليه جملس الدولة"العضوياملعيار "يعرف بـ 
، إال أن غياب ختصص القضاة يف النظام القضائي اجلزائري، ال جيعل منه متطابقا "امتياز حقيقي للتقاضي"تشري إىل 

ويظهر هذا التباين . 3ت القضاء اإلداريغياب دور استشاري كامل هليئا نمتام التطابق مع النظام الفرنسي؛ فضال ع
، وهكذا فالقاضي الذي خيتص بنظر املادة اإلدارية يف 4نفسهايف اجلزائريف هيكلة جهات القضاء اإلداري  أيضا

  .5اجلزائر هو قاضي إداري وليس قاضي اإلدارة

خصائص هذا التنظيم وهذا يفتح اال أمام التعرض لتنظيم القضاء اإلداري يف اجلزائر، ويستدعي معرفة 
 ."دولة القانون"، مث أثر هذا التنظيم على ومالبساته

  تنظيم القضاء اإلداري اجلزائري: املطلب الثاين

لقد تراجع املؤسس الدستوري اجلزائري عن التباين الذي كان منذ البداية مييز النظام القضائي اجلزائري يف املادة 
، استجابة لتطلع حنو إصالح يف هذا الشأن، وتكريسا لوضعية ظلت 1996اإلدارية، وجاء التعديل الدستوري لسنة 

  .قائمة بصفة فعلية يف املمارسة القضائية اجلزائرية، أال وهي اإلزدواجية القضائية

  وحدة القضاء وازدواجية املنازعات: الفرع األول

ان التنظيم القضائي نسخة مطابقة فك ،بالنظام القضائي الفرنسي ااجلزائر مرتبطيف  القضاءقبل اإلستقالل كان 
يناسبا وضع اجلزائر باعتبارها مستعمرة  ف والتعديليللتنظيم املوجود يف الدولة الفرنسية املستعمرة مع بعض التكي

  .تابعة للجمهورية الفرنسية

ضاء من قضاء اداري وق امكون ،عليه احلال يف فرنسا مثلما هو ،بان هذه املرحلةإوكان القضاء يف اجلزائر 
 ،اجلزائر هي ى مستوى ثالثة مدنلعبواسطة حماكم إدارية موجودة ميارس القضاء اإلداري اختصاصه و. عادي

                                                           
. غري منشور، ع ومن معهم.ع ضد ورثة هـ.ورثة ب ، قضية29/10/2001تاريخ ، ب971فهرس  ،35472رقم  الرابعة، ملفالغرفة جملس الدولة،  1

املعيار حيث وطاملا أن املشرع اجلزائري انتهج ... من الثابت قانونا أن الدفتر العقاري هو وثيقة رمسية ائية تثبت امللكية  حيث: "وجاء يف حيثياته

ة، فيبقى القضاء اإلداري هو صاحب اإلختصاص للنظر يف ، وطاملا أن الدفتر العقاري من حترير جهة إداريالعضوي لتحديد اختصاص القضاء اإلداري
  ".الطعون اخلاصة ذا الدفتر

حيث أنه : "جاء فيه 247، ص 2007لسنة  08، جملة جملس الدولة، العدد 01فهرس رقم  16قضية رقم  17/07/2005قرار حمكمة التنازع بتاريخ  2
  ".واملعيار املادي اإلستثناء يبقى املعيار العضوي املبدأري إىل امتياز حقيقي للتقاضي، وبذلك تش) إجراءات مدنية 07املادة (وبالفعل، فإن هذه املادة 

وأن : " ، وجاء فيه248، ص 2007لسنة  08، جملة جملس الدولة، العدد 02فهرس رقم  ،17، قضية رقم 17/07/2005قرار حمكمة التنازع بتاريخ 
  ".واملعيار املادي اإلستثناء يبقى املعيار العضوي املبدأوأنه بعبارة أخرى (...) اضي مرتبطا بطبيعة اهليئة التحديد املذكور يتضمن امتيازا حقيقيا للتق

 .من هذا البحث 109- 107عن الدور اإلستشاري لس الدولة، أنظر ص ص  3
ية، وحىت تسييريها واإلشراف عليها، ألا تتبع هيكليا لألمني يف فرنسا يعترب ميلك جملس الدولة صالحية مراقبة احملاكم اإلدارية وحماكم اإلستناف اإلدار 4

 Danièle LOCHAK, op.cit, p 55. العام للمجلس الذي يعمل حتت سلطة نائب رئيس الس
5 Farida ABERKENE:"Le rôle des juridictions administratives dans le fonctionnement de la démocratie", in, revue du 

Conseil d’État, N° du 04 du 2003. p8. 
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وتستأنف قرارات هذه احملاكم . يف تلك الفترةىل حدود هذه الواليات إاإلقليمي  ميتد اختصاصها ،وهران وقسنطينة
  .1العاصمة الفرنسيةأمام جملس الدولة ب

نظاما  نشئأن ت البالد حديثة العهد باإلستقاللكان على  ،حدى مقومات السيادة الوطنيةإ القضاءوملا كان 
  .2قضائيا خاصا ا

أن اإلدارة ليست طرفا ممتازا وال ميكن أن حتاكم من طرف كما سبق، املدرسة األجنلوساكسنية اليت ترى وبني 
؛ عمد مستقلةبصفة ائيني كل منهما يفصل ضق امنينظتضع  اليت, املدرسة الفرنسية ا؛ وبني جهة قضائية خاصة

هذا ضع وو. 3الذي أنشأ الس األعلىخالل القانون  مني مناظنوع من التركيب بني الن إىليف البداية املشرع 
وقضايا القانون , من جهة داريةالقضايا اإل, حتت نفس اجلهة القضائية مجيع القضايا مهما كانت طبيعتهاالقانون 

فيما يتعلق باملنازعات، تظهر كذلك على زدواجية ا وهي .وغريها من جهة أخرى, زائيةواجل, يةدناخلاص، امل
  .4مستوى اإلجراءات املتبعة أمام الغرف اإلدارية من جهة والغرف األخرى من جهة أخرى

يت أصبحت فكان تنظيم الس األعلى يعكس نظاما موحدا للقضاء على مستوى القمة، طاملا يعترب هذه اهليئة، ال
، جهة الفصل الوحيدة على مستوى القمة خمتصة بالنظر يف جممل املنازعات بغض النظر 5الحقا تسمى احملكمة العليا

وبذلك ختلى املشرع صراحة بقانون الس األعلى، عن اإلزدواجية القضائية اليت . 6عن طبيعتها عادية أم إدارية
، مفضال فكرة تسهيل التقاضي 7يف عرض أسباب هذا القانون كانت مطبقة يف العهد اإلستعماري، مثلما جاء

 ،احتمال وجود تنازع بني جهتني قضائيتني على مستوى القمة غري واردوكان . 8"وحدة اهليئات"باعتماد مبدأ 
فحىت مسائل عدم اإلختصاص النوعي اليت قد تثور بني الغرفة اإلدارية من جهة، وغرف القانون األخرى من جهة 

ميكن أن تفصل فيه الغرف اتمعة يف حالة تغيري اجتهاد قضائي، أو حالة الغرف املختلطة لتفادي تناقض يف أخرى، 
  .9اإلجتهاد

                                                           
  .205، املرجع السابق، ص اهليئات واإلجراءات أمامها: 2املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: شيهوب مسعود 1
شطبت مبوجبها  27/08/1964متديد العمل بالتشريع الفرنسي مل يدم طويال فيما خيص التنظيم القضائي، ومثة اتفاقية قضائية جزائرية فرنسية مؤرخة يف  2

  .املرجع نفسه، نفس الصفحة .كل القضايا املسجلة يف جملس الدولة الفرنسي استئنافا أو نقضا لقرارات صادرة عن حماكم اجلزائر
 .662، ص 28/06/1963 ، بتاريخ43، املتضمن إحداث الس األعلى، اجلريدة الرمسية، العدد 18/06/1963املؤرخ يف  218-63القانون  3
املدنية، املواد  يف اإلجراءات املتبعة أمام الس القضائي يف املواد اإلدارية، نصت عليها أحكام الباب الثاين من الكتاب الثالث من قانون اإلجراءات 4

  .مكرر 171و 171مكرر  170،  170،  3-169مكرر ،  169، 169، 168
وقد تعرض هذا النص نفسه للتعديل . املرجع السابق. ت احملكمة العليا وتنظيمها وسريهااملتعلق بصالحيا 12/12/1989املؤرخ يف  22- 89القانون  5

 .03، ص 14/08/1996 بتاريخ 48عدد ال ،اجلريدة الرمسية. 12/08/1996يف  ؤرخامل 25-96مر مبوجب األ
 .205مسعود، املرجع السابق، ص  شيهوب 6
  .املرجع نفسه، نفس الصفحة 7
 .207املرجع نفسه، ص  8
 .202، ص نفسهاملرجع  9
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فضمن نظام القضاء املوحد، كانت احملكمة العليا هي جهة . 1ومع ذلك متيز النظام اجلزائري بازدواج املنازعات
إلدارية للمحكمة العليا هي املختصة قانونا بنظر جمموعة النقض على رأس التنظيم القضائي، وكانت الغرفة ا

وثار اجلدل يف وقته . الدعاوى اإلدارية، باعتبارها جهة استئناف وجهة نقض، وجهة فصل يف أول وآخر درجة
حول طبيعة هذا التنظيم، وجدوى اإلبقاء على أحادية اهليئات أصال، طاملا أن الغرفة اإلدارية لدى الغرفة اإلدارية 

، وهي غرفة وإن مل ترتق إىل 2ذات اختصاص حمدد بالقانون، وال جيوز للنظام الداخلي للمحكمة العليا أن خيالفه
هي إجراءات ، واإلجراءات أمامها أيضا 3درجة هيئة قضائية مستقلة، إال أن إنشاءها كان من البداية مبقتضى قانون

وتفرض استقاللية املنازعات أمامها عن املنازعات أمام خاصة، وختتلف عن اإلجراءات أمام غرف القانون اخلاص، 
؛ مما كان جيعل من النظام العام اختصاصها بنظر املنازعات املسندة إليها قانونا، ويكرس نوعا 4غرف القانون اخلاص

ألن ، لدرجة أن جانبا من الفقه اعترب وحدة القضاء من حيث اهليكل ما هي إال الظاهر، "الفعلية"من اإلزدواجية 
  .5احلقيقة هي غري ذلك

  جهات القضاء اإلداري العليا: الفرع الثاين

  جملس الدولة: أوال

، مت وضع حد هلذا 7ا بالنظام الفرنسيتأسي 1996بواسطة التعديل الدستوري لسنة  6بتأسيس جملس الدولة
إلدارية، وتضمن توحيد واعترب املؤسس الدستوري جملس الدولة هيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية ا. التردد

اإلجتهاد القضائي يف مجيع أحناء البالد، ويسهر على احترام القانون؛ مث أحال على قانون عضوي، تنظيمه وعمله 
  .9مث مت تنصيبه بعد ذلك. 8واختصاصاته

                                                           
  .243، ص ، املرجع السابقاهليئات واإلجراءات أمامها: 2املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: شيهوب مسعود 1
، "بيعتهاجيوز لكل غرفة أن تنظر يف القضايا املعروضة على احملكمة العليا مهما كانت ط"من النظام الداخلي للمجلس األعلى على أنه  5/3نصت املادة  2

تصاص بني الغرفة كما جيواز إشراك الغرف يف احلكم يف إطار الغرف اتمعة والغرف املختلطة، إال أن اجتهاد احملكمة العليا احترم يف جممله توزيع اإلخ
 .205املرجع السابق، ص  ،شيهوب مسعود. اإلدارية من جهة، وغرف القانون اخلاص من جهة أخرى

لى، الذي ألغي بقانون احملكمة العليا، ومل يصدر بعد القانون العضوي املنصوص عليه دستوريا، والذي من املفروض أن حيدد تنظيم هو قانون الس األع 3
 .وعمل احملكمة العليا

 .208املرجع السابق، ص : شيهوب مسعود 4
  :نقال عن. 55ابق، ص قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، املرجع الس: خلويف رشيد 5

H.FENAUX, Éléments du droit judiciaire algérien-RA 1967, p 483.  
 من الدستور 2فقرة  152املادة  6
إن جملس الدولة الفرنسي يعترب أهم هيئات القضاء  .هناك تباين واضح بني جملس الدولة الفرنسي، وجملس الدولة اجلزائري ميكن الرجوع إليه يف وقته 7

اكم اري يف فرنسا، ومسو مكانته تكرسها طريقة عمل النظام الفرنسي برمته، فاختصاصات جملس الدولة متضي إىل حد مراقبة احملاكم اإلدارية وحماإلد
  .31/12/1987اإلستناف اإلدارية، وتسييريها واإلشراف عليها، إىل درجة أن كل حمكمة إدارية يرأسها مستشار دولة، مبوجب قانون 

Danièle LOCHAK, op.cit p 55  
  .، املتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله، املرجع السابق30/05/1998املؤرخ يف  01-98القانون العضوي  8
 .20ص . 17/06/1998بتاريخ  44املتضمن تعيني أعضاء جملس الدولة، اجلريدة الرمسية، العدد  30/05/1998املؤرخ يف  187-98املرسوم الرئاسي  9
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ومنح الدستور  ؛اختصاصات قضائية عادية واختصاصات استشارية ،القانون العضوي لس الدولةهذا منح وقد 
  .رئيسه مكانة حتتمل قراءة مميزةل

  الوظيفة القضائية - أ

ا، سيتم استعراض اختصاصاته واألحكام اليت يصدرها واإلجراءات أمامه وتشكيلته قضائي اباعتباره جهازف
  .وسريه

  :فبالنسبة لإلختصاص، يعترب جملس الدولة

ادرة عن الغرف اإلدارية باالس يفصل يف الطعون باإلستئناف املنصبة على القرارات الص: قاضي إستئناف - 
بطال القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية غري ، والرامية إىل إالقضائية اليت ستحل حملها احملاكم اإلدارية

  .، أو تلك اخلاصة بتفسريها أو فحص مدى مشروعيتهااملركزية

اكم اإلدارية يف القضايا املتعلقة حملعن ا الصادرة ابتدائيا األحكام واألوامريفصل كقاضي استئناف يف كما 
  .1ى القضاء الكامل، وهي كل الدعاوى األخرى خارج الطعن لتجاوز السلطةدعاوبباملوضوع واملعروفة 

 2عن اجلهات القضائية اإلدارية ءنتهاااملنصبة على القرارات الصادرة بالنقض يفصل يف الطعون : قاضي نقض - 
  .جملس احملاسبة على قراراتوكذا 

، من جهة بسبب عدم وجود جهات عميق اختصاص جملس الدولة باعتباره قاضي نقض ليس له تطبيق عملي إن
قضائية ختتص باإلستئناف يف املواد اإلدارية، ومن جهة أخرى لكون هذا اإلختصاص ال يشمل، عمليا، سوى 

وليس لسبب آخر؛  مقبول قانونا، مما جيعله غري 3قرارت الغرف اإلدارية اليت أصبحت ائية لفوات ميعاد اإلستئناف
، واإلستثناء 4يف املادة اإلدارية، ختص املوضوع، طاملا أن مجيعها يقبل مبدئيا اإلستئناف ائيةإذ ال توجد قرارات 

الوحيد يف هذا الشأن خيص املنازعات يف صحة العمليات اإلنتخابية احمللية، اليت أصبحت بعد تعديل قانون 

                                                           
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، املرجع السابق 902ت على هذا اإلختصاص أيضا املادة نص 1
، املتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله، املرجع السابق، ونصت عليه املادة 30/05/1998املؤرخ يف  01-98من القانون العضوي  11املادة  2

 .داريةمن قانون اإلجراءات املدنية واإل 902
ولكن امليعاد اإلستئناف الذي نص عليه . من قانون اإلجراءات املدنية 2فقرة  277وهو شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار املستأنف، مبوجب املادة  3

امر اإلستعجالية الصادرة عن احملاكم هو شهران بالنسبة لألحكام ومخسة عشر يوما بالنسبة لألو 950قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، يف مادته 
 .اإلدارية، ويسري هذا األجل من تاريخ التبليغ الرمسي للحكم أو األمر للمعين، ومن تاريخ انقضاء أجل املعارضة إذا صدر غيابيا

  ..."يف مجيع القضاياعليا، أمام احملكمة الابتدائيا حبكم قابل لالستئناف ختتص االس القضائية بالفصل : "إجراءات 07جاء يف املادة  4
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، واخلاصة باإلختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية، حيث  2فقرة  800وهو نفس احلكم الذي جاءت به املادة 

و الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات ذات اليت تكون الدولة أ يف مجيع القضاياحبكم قابل لإلستئناف،  يف أول درجةختتص بالفصل : "...جاء فيها
  ".الصبغة اإلدارية طرفا فيها
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اص اجلهات القضائية اإلدارية، حيث نص القانون صراحة أن األحكام يف هذا الشأن تكون من اختص 1اإلنتخابات
ومع ذلك، ينص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد على أن  .2ائية، وتقبل الطعن بالنقض أمام جملس الدولة

عن اجلهات القضائية  رجةيف آخر دالصادرة  القراراتخيتص جملس الدولة بالنظر يف الطعون بالنقض يف "
  ؟آخر درجةاليت تصدر يف فقط تلك و دون األحكام واألوامر، القراراتت هذه املادة خص هل، ف3"اإلدارية

وهذا ما جيعل الطعن بالنقض ال خيتلف يف قيمته العملية كثريا عن اإلستئناف، باستثناء ما يتعلق بقرارات جملس 
نص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، على أنه يتعني على جملس الدولة، ؛ ويف هذه احلالة األخرية، 4احملاسبة

  .5إذا نقض قرار جملس احملاسبة، أن يفصل يف املوضوع

  :ذه الصفةويعد  ء،نتهااو ءيفصل إبتدا، 6اختصاصقاضي  - 

لقرارات التنظيمية أو الفردية املرفوعة إلبطال التجاوز السلطة الطعون  يفيفصل إبتدائيا وإنتهائيا : قاضي إبطال
 كمنظمات احملامني-دارية املركزية واهليئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية إلالصادرة عن السلطات ا

  .7- واملهندسني اخلرباء العقاريني، وغريها واملهندسيني املعمارينيوالصيادلة واألطباء واملوثقني واحملضرين القضائيني 
يفصل كذلك إبتدائيا وإنتهائيا يف الطعون املرفوعة لتفسري وتقدير قانونية القرارات اخلاضعة : ريقاضي تفس

  .8إلختصاصه
اخلاضعة يف املسائل اليت تنتج عن قاعدة اإلرتباط، وهي طلبات التعويض املرتبطة بدعوى اإللغاء : قاضي تعويض

  .9إلختصاصه

جلديد على اختصاص آخر لس الدولة، فهو يفصل يف تنازع وقد نص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ا
اإلختصاص، ما بني حمكمتني إداريتني؛ أو ما بني حمكمة إدارية، وجملس الدولة نفسه، ويفصل يف تنازع اإلختصاص 

  .10يف هذه احلالة بكل غرفه جمتمعة

                                                           
، واملتضمن القانون العضوي 06/03/1997املؤرخ يف  07-97املعدل واملتمم لألمر  07/02/2004املؤرخ يف  01- 04القانون العضوي وذلك مبوجب  1

 .21، ص 11/02/2004 بتاريخ 09اجلريدة الرمسية، العدد . املتعلق بنظام اإلنتخابات
 .06-97من األمر  92من القانون العضوي سالف الذكر، اليت عدت املادة  18املادة  2
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 903املادة  3
 .جملس احملاسبة وحىت يف هذا الصدد، ال توجد تطبيقات عملية، إذ ال يوجد أي قرار منشور لس الدولة، خيص الطعن بالنقض يف قرارات 4
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 958املادة  5
 .113ص الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، : بعلي حممد الصغري 6
 .، املرجع السابق01-98من القانون العضوي  1 الفقرة 09املادة  7
 .01-98القانون العضوي من  2الفقرة  09املادة  8
  .414-413قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص ص : خلويف رشيد. م.إ.من ق 274/2ا املادة نصت عليه 9

  .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 808املادة  10
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وهي الطلبات املستقلة اليت ترفع  يف مسائل اإلرتباط،" عاما"ويبدو أيضا أن جملس الدولة أصبح ميلك اختصاصا 
أمام حماكم إدارية، مبناسبة فصلها يف نزاع يعود إىل اختصاصها، ولكنها تكون مرتبطة فيما بينها، وبعضها يؤول إىل 

إىل جملس الدولة؛ كما أنه إذا الطلبات ففي هذه احلالة، حييل رئيس احملكمة اإلدارية مجيع  اختصاص جملس الدولة،
مة أمامه، فإا حتال إىل هذا لبات مرتبطة مبا يؤول إىل اختصاص جملس الدولة يف دعوى مقدكانت هذه الط

؛ وأخريا حتيل احملاكم اإلدارية إىل جملس الدولة الطلبات اليت ترى أا من اختصاصه، ويفصل الس يف 1األخري
  .2ال جيوز هلا أن تصرح بعدم اختصاصهااإلختصاص، وحييل من جديد القضية أمام احملكمة اإلدارية املختصة، اليت 

وأخريا، فتحت النصوص القانونية املتعلقة باختصاص جملس الدولة، يف قانون األجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، 
، 3"نصوص خاصة"، مبوجب "اختصاص"ته قاضي نقض واستئناف وفالباب أمام اختصاصات أخرى هلذه اهليئة، بص

  .يتجه إىل تدعيم الدور القضائي لس الدولةمما يوحي بأن التشريع س

" يصطدم"إن اختصاص جملس الدولة بتسوية مسائل تنازع اإلختصاص، اليت سبقت اإلشارة إليها، يبدو كأنه 
لس الدولة، وليس على القانون " األخرى"الذي حييل على قانون عضوي اإلختصاصات  4بالنص الدستوري

  .ختصاص قانون اجلراءات املدنية واإلدارية اجلديد، وهو قانون عاديالعادي، بينما نص على هذا اإل

اليت حييل عليها هذا القانون، " النصوص اخلاصة"ونفس املالحظة ميكن إثارا فيما خيص ما ميكن أن تسند إليه 
، 5ويةمن اختصاصات جديدة إىل جملس الدولة، فهذا األمر ال يكون مقبوال إال كانت هذه النصوص قوانني عض

  .وليست قوانني عادية

وهي . وتصدر قرارات جملس الدولة باسم الشعب اجلزائري، طبقا لقانون اإلجراءات املدنية، وهي قرارات ائية
لطعن فيها إال بواسطة طريقي الطعن غري العاديني وال ميكن ا إذن ال تقبل أي شكل من أشكال الطعن العادية،

  .6"ثابت وصارميف هذا الشأن إجتهاد جملس الدولة "، ألن اديالتماس إعادة النظر وتصحيح خطأ م

ال يكفي وقضاء، من ذلك أنه  إخضاعهما لشروط حمددة قانوناومت حصرمها يف إطار ضيق  جراءانهذان اإل إن
يثبت املدعي يف الطعن اخلطأ املادي الذي تسرب يف القرار املتظلم منه بل جيب كذلك إثبات أن هذا اخلطأ له  أن

                                                           
 .من هذا القانون 809املادة  1
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 811املادة  2
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 903إىل  901ملواد من ا 3
 ".األخرى واختصاصامتنظيم احملكمة العليا وجملس الدولة وحمكمة التنازع وعملهم  قانون عضويحيدد :"من الدستور على 153نصت املادة  4
، أو تعديالت الحقة لقوانني )املؤرخ يف 07-90اإلعالم هو القانون  اليزال قانون(كالقانون العضوي املتعلق باإلعالم مثال الذي مل يصدر بعد  5

 .األحزاب، واإلنتخابات، وهي ااالت اليت ميكن مبدئيا أن يكون لس الدولة اختصاص حمتمل يف املنازعات املتعلقة ا
حيث : "، وجاء يف حيثياتهالس األعلى للقضاء ومن معه:دأزغويت نبيل، ض ، قضية29/10/2001تاريخ ب 7454قضية رقم  الغرفة األوىلجملس الدولة،  6

احلصر، ومن مث يقضي جملس الدولة  م والواردة على سبيل.إ.ق 295أن املدعي يف اإللتماس مل يبني بوضوح حالة من احلالتني املنصوص عليها يف املادة 
 ."بعدم قبول الطلب
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بل إن التماس إعادة النظر ال يقبل حىت يف األوامر اإلستعجالية اليت تصدر عن رئيس  .1ثري على جوهر النزاعتأ
وز رفع طلب يرمي اىل إعادة واليت جي ،من قانون اإلجراءات املدنية 295املادة  إذا حتققت شروط جملس الدولة إال

ن حكمه قد بين على مستندات مزورة أا تبني إذ : حالتنيالنظـر يف األوامر والقرارات الصادرة عن جملس الدولة يف
حكم على امللتمس لتعذير تقدميه مستندا قاطعا يف الدعوى كان خصمه قد حال  ؛ أو إذامقدمة ألول مرة أمامه

  .2دون تقدميه

ا أم. فالطعن وفق هذين الشكلني يبقى حمدودا ؛3وكذلك الشأن بالنسبة العتراض الغري اخلارج عن اخلصومة
  .4الطعن لصاحل القانون، فهو حق مكرس أساسا للنيابة العامة، إذا صدر القرار خمالفا للقواعد اجلوهرية

، كما ال ميكن أن ينظر يف الطعن بالنقض 5ال ميكن لس الدولة بالتايل األمر بوقف تنفيذ قرار أصدرهوكذلك 
ومع ذلك، أصبح ممكنا مبوجب قانون  .6القضائي يف قراراته نفسها، وهذا ما أكد عليه جملس الدولة يف اجتهاده

ضد القرارات اليت تصدر عنه غيابيا يف  املعارضة، لس الدولة أن ينظر يف 7اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد
  .املسائل اليت تكون من اختصاصه

ن السري إ.  أقسام، ميكن أن ينقسم كل منها إىلغرفيف يتشكل جملس الدولة ملمارسة اختصاصاته القضائية 
يغلب عليها تبادل العلنية اجللسات و. وسرية ،ق يف امللفات له طابع خاص باعتبار أن كل اإلجراءات مكتوبةيوالتحق

                                                           
 .قضية متاح صاحل ضد بن ناصر البشري ومن معه، 16/09/2002 بتاريخ 8455رقم جملس الدولة، قرار  1
فهرس اإلجتهاد القضائي لس الدولة على  ،بنك يونني، ضد حمافظ بنك اجلزائر، قضية 08/05/2000 ، أمر بتاريخ001496ملف رقم جملس الدولة،  2

، عوين  <http://www.droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/recherche.php> : املوقع اإللكتروين لوزارة العدل، على العنوان
حضوريا، يأمر مبا  يف أمر استعجايل علنيا و التماس إعادة النظر ةقضيس جملس الدولة فصال يف يإن رئ: "وجاء فيه على اخلصوص. 06/05/2010بتاريخ 

  ".ع ترك املصاريف القضائية على املدعى يف االلتماسم برفض الطلب موضوعا لعدم جوازه قانونا: بقبول الطلب شكال، يف املوضوع: يف الشكل: يلي
، املتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله، على قانون اإلجراءات املدنية 30/05/1998املؤرخ يف  01-98من القانون العضوي  40حتيل املادة  3

 .فيما خيص اإلجراءات ذات الطابع القضائي أمام جملس الدولة
  .63، ص 2004لسنة  05 جملة جملس الدولة، العدد: ، يف"كيل واختصاصات جملس الدولةتش: "معاشو عمار 4
  ، جملة جملس الدولة، العدد30/04/2002 تاريخب 9889 قرار رقم ،الغرفة اخلامسةجملس الدولة،  5

  .140 ، ص2003لسنة  04، جملة جملس الدولة، العدد 30/09/2003عن الغرفة اخلامسة بتاريخ  17054وقرار رقم 
لمادة طبقا لوقف تنفيذ قرار إدارى حول  01/12/1997تاريخ ب 188163رقم  القراروهو نفس األمر الذي قضت به الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف 

وقف  ، وال ميكنباإلبطال فيه امطعون اأو قرار امستأنف اقرارجيب أن يكون القرار حمل وقف التنفيذ  ، معتربة أنمن قانون اإلجراءات املدنية 2فقرة  283
  .تنفيذ قرار صادر عن الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا

من غري املعقول وغري  : "...وجاء يف حيثياته .م ضد مديرية التربية.ش قضية، 23/09/2002تاريخ ب 7304رقم  قرار، الغرفة األوىل جملس الدولة، 6
نقض املرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه ذلك، أن املقرر قانونا، أن الطعن بالنقض يكون أمام جهة املنطقي أن يقوم جملس الدولة بالفصل يف الطعن بال

  ".بالنقض قضائية تعلو اجلهة اليت أصدرت القرار حمل الطعن
  .175، ص 2006 لسنة 08 جملة جملس الدولة، العدد. 20/01/2004بتاريخ  39، فهرس 011052القرار عن الغرفة األوىل، رقم ونفس األمر جاء به 

 ".للمعارضةقابلة  وجملس الدولةعن احملاكم اإلدارية  غيابياتكون األحكام والقرارات الصادرة : "منه 953جاء يف املادة  7
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  .1للوثائق وبعض املرافاعات

منازعتني أو ثالثة  ،متخصصة يف منازعة ،ناوبكل غرفة قسم ،جملس الدولة حاليا يف شكل مخس غرفويتنظم 
  .2التقسيم الذي نص عليه النظام الداخلي للمجلسوهو  .منازعات

 ،الصفقات العمومية، واحملالت ذات اإلستعمال التجاري، والسكنبتفصل يف املنازعات املتعلقة : الغرفة األوىل - 
  .والعقود اإلدارية

ومنازعات  عامةنزع امللكية من أجل املنغعة ال، والوظيف العمومياخلاصة بتفصل يف املنازعات : الغرفة الثانية - 
  .الضرائب

اإلعتراف باحلقوق الفردية ، قضايا التعمري، البناء وسؤولية اإلدارةمبتفصل يف املنازعات املتعلقة : الغرفة الثالثة - 
  .اإلجراءات، ومسائل أو اجلماعية

  .تفصل يف املنازعات املتعلقة بصورة شاملة بالعقار: الغرفة الرابعة - 

لفصل يف الطعون املرفوعة إىل جملس الدولة يف جمال اإلستعجال اإلداري والنزاعات تتوىل ا :الغرفة اخلامسة - 
  .3املتعلقة باألحزاب وباجلمعيات

خيتص وحده مبجال األمر بوقف تنفيد القرارات كان مبوجب قانون اإلجراءات املدنية أما رئيس جملس الدولة ف
ون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد الذي نص على اختصاص ، إال أن قان4اإلداريةالقضائية القرارات اإلدارية أو 

إن هذا . 5بنظر الطلبات الرامية إىل وقف التنفيذ، مل يسند هذا اإلختصاص صراحة إىل رئيس السجملس الدولة 
نية، مع الدستور، فقد نصت عليه قوانني عادية، مها قانون اإلجراءات املد" التوافق"اإلختصاص أيضا يفتقر إىل 

وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، وليس القانون العضوي املتعلق باختصاصات الس وتنظيمه وعمله، 
يف املسائل اإلجرائية على قانون اإلجراءات، ولكن  6رغم أنه ميكن أن يبدو كاختصاص ضمين مستنتج من اإلحالة

نصوص " تأويل"املوجه يف هذا الصدد، ألنه يفتح اال أمام  هذا اإلعتبار ال جييب إال بصفة جزئية على اإلنتقاد
  .القانون

كما أن إحالة مسألة حتديد عدد غرف الس وأقسامها وجماالت عملها إىل النظام الداخلي، وإن كان يدعم من 

                                                           
 .57ص ، 2000اجلزائر، . ،1ط، دار رحيانة، 2000-1962القضاء اإلداري يف اجلزائر بني نظام الوحدة واإلزدواجية : عمار بوضياف 1
بعلي حممد ، 26/05/2002من النظام الداخلي لس الدولة، الذي صدر بواسطة مداولة من مكتب الس، بتاريخ  44هذا التقسيم املادة نصت على  2

  .ولكن النظام الداخلي لس الدولة مل ينشر يف اجلريدة الرمسية .91الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص : الصغري
 .12/12/2006عوين بتاريخ  <www.conseil-etat-dz.org/Arabe/organia.htm>ي لس الدولة، على العنوان، املوقع الرمس 3
 .، وهو اختصاص رئيس جملس الدولة حاليامن قانون اإلجراءات املدنية 283طبقا للمادة كان وقف التنفيذ من اختصاص رئيس الغرفة اإلدارية  4
 .ألحكام املتعلقة بوقف التنفيذ املنصوص عليها بالنسبة للمحاكم اإلداريةى، أمام جملس الدولةعلى أنه تطبق ا 910نصت املادة  5
 .01-98من القانون العضوي  40املادة  6
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بل قد . 1ضنيجهة استقاللية جملس الدولة، إال أنه يثري بعض التساؤالت حول الضمانات القانونية بالنسبة للمتقا
، وهو 3هذا الس" بعمل"، إذا اعتربت مسألة عدد الغرف واألقسام من مجلة ما يتعلق 2يبدو غري قانوين باملرة

  .4املوضوع الذي من املفروض أن يتناوله نص القانون العضوي، ألن الدستور حييل إليه يف هذا الشأن

لف غرف الس، كما جرى التطبيق على توزيع وقد جرى العمل على توزيع الطعون باإللغاء على على خمت
طلبات وقف تنفيذ القرارات اإلدارية على رؤساء الغرف مبوجب أمر خاص من رئيس جملس الدولة لتفادي تراكم 

، بينما نص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد صراحة على أن الطعون بالنقض املعروضة أمام الس 5القضايا
هذا ويزداد نشاط جملس الدولة من سنة إىل أخرى، نظرا لزيادة عدد املنازعات  .6رفه من طرف رئيسهتوزع على غ

  .7اليت يفصل فيها

وطاملا . ومتثل الدولة يف الس بواسطة حمافظ الدولة، ويساعده حمافظون مساعدون، وتناط به مهام النيابة العامة
سوى لرقابة رئيس الس، ويف اال التنظيمي ليس إال، شأن كل من املفروض أن كل قاض يف الس ال خيضع أنه 

أعضاء الس اآلخرين؛ لذلك ال يبدو من املالئم أن يشكل حمافظو الدولة سلكا قائما بذاته داخل الس، ومستقال 
م حمافظ عن هيئة احلكم، يتدرج أعضاؤه يف الرتب والدرجات، بينما يسمح املشرع ألي قاضي حكم أن ميارس مها

وهذا النموذج هو حماكاة ملا كانت عليه الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا سابقا، مما يوحي أن جملس . 8دولة مساعد
، بإمكانيات بشرية أهم "غرفة إدارية مكربة"الدولة يف تنظيمه احلايل يستجيب إىل حد بعيد إىل وصفه بـ 

ظ أصال ومهامه ال تيدو واضحة من خالل استقراء نصوص القانون فضال على أن دور احملاف. 9واستقاللية يف التسيري
العضوي، طاملا أنه ال يتداول يف إصدار احلكم، وال تكون له عضوية يف مكتب الس عند انعقاده كغرف 

، كما أن دوره عمليا يقتصر على التماسات خمتصرة، ال ميكن األطراف حىت من اإلطالع عليها، على 10جمتمعة
  .11الشأن عليه يف فرنسا عكس ما هو

                                                           
  .186قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص : خلويف رشيد 1
 .187املرجع نفسه، ص  2
  .على عدد غرفها وتسميتها 17، ينص يف املادة 12/12/1989املؤرخ يف  22-89لة يف هذا األمر عن احملكمة العليا، فالقانون خيتلف جملس الدو 3
  ".واختصاصام األخرى وعملهماحملكمة العليا وجملس الدولة وحمكمة التنازع  تنظيم قانون عضويحيدد :"على 153نصت املادة  4
 .41، ص 2006لسنة  08جملة جملس الدولة، العدد رقم : ، يف"ة اإلدارية يف اجلزائر، تطورها وخصائصها، دراسة تطبيقيةاملنازع: "نويري عبد العزيز 5
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 957املادة  6
  :دولة، على العنواناملوقع الرمسي لس ال .طعنا سنويا توزع على الغرف حسب ختصصها 4000يتلقى جملس الدولة حاليا حوايل  7

<www.conseil-etat-dz.org/Arabe/jugea.htm> 12/12/2006، عوين بتاريخ. 
  .38، ص 2003لسنة  04 جملة جملس الدولة، العدد: ، يف"نظام حمافظ الدولة يف جملس الدولة واحملاكم اإلدارية، مكانته ودوره: "بوصوف موسى 8
  .42املرجع نفسه، ص  9

  .املرجع السابق. ، املتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله30/05/1998املؤرخ يف  01-98نون العضوي من القا 32املادة  10
يا من يوجه يف فرنسا، يناط مبحافظ احلكومة، والذي باملناسبة فقد هذه التسمية بعد قرار الس الدستوري، مهمة البحث املعمق يف القضية، وهو عمل 11

  .Conseil d'état (France)", Wikipédia, , [En ligne], op.cit" . خالل عروضه وشروحه للحلول اليت يقترحهااإلجتهاد القضائي، من 
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  الوظيفة اإلستشارية –ب 

  :ااستشاري اجهاز، فباعتباره 1يستمد جملس الدولة اختصاصه اإلستشاري من الدستور

برأي غري اليت يتم اخطاره ا من طرف احلكومة ويقترح  2يف مشاريع القواننيوجوبا يه أيبدي جملس الدولة ر
ه النصوص يتم مناقشتها أمام جملس الوزراء قبل عرضها أمام الغرفتني هذ. التعديالت اليت يراها ضروريةملزم 

  .للمصادقة عليها

ويف جلنة دائمة يف احلاالت  ،يتداول جملس الدولة عند ممارسته إلختصاصاته اإلستشارية يف شكل مجعية عامةو
  .ها رئيس احلكومةلياإلستثنائية واإلستعجالية اليت ينبه ع

حمافظ الدولة ورؤساء الغرف , ئيس جملس الدولة وتضم اجلمعية العامة نائب الرئيسمة رايترأس اجلمعية الع
ميكن للوزراء احلضور فيها أو انتداب من ينوم وميثلهم من بني املوظفني الذين كما . 3ومخسة مستشاري الدولة

  .فيما يتعلق بالنصوص التابعة لقطاعام ،دارة مركزيةإعلى األقل رتبة مدير  ،هلم

ر حمافظ ضحي ، كمامستشاري الدولة على األقل أربعةو ،شكل اللجنة الدائمة من رئيس برتبة رئيس غرفةتت
 .وميكن للوزير حضور اجللسات أو انتداب من ميثله إلبداء رأيه, و أحد مساعديه املداوالت ويقدم مذكراتهأالدولة 

م، أي أن اإلجراءات يف اال اإلستشاري ختضع إىل وقد أحال القانون بالنسبة لإلجراءات يف هذا اال على التنظي
  .، صدر تطبيقا للقانون العضوي املتعلق مبجلس الدولة4نص تنظيمي

وتتوىل األمانة العامة للحكومة القيام باإلجراء اإلستشاري، حيث ختطر أمانة جملس الدولة، وحيال امللف بعد 
الدائمة يف املسائل اليت ينبه رئيس احلكومة على استعجاهلا، وبعد تعيني املقرر إىل اجلمعية العامة، أو إىل اللجنة 

املداولة حبضور حمافظ الدولة أو أحد مساعديه تتخذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين، ويكون صوت 
ه، ويف الشأن اإلستشاري حيضر حمافظ الدولة أو مساعدوه اجللسات واملداوالت ويقدم مذكرات. 5الرئيس مرجحا

ولكن دوره يف هذا اال هو حمل انتقاد، ألن الوظيفة اإلستشارية للمجلس ال تنطوي على نزاع أو خصومة قائمة، 
  .6النيابة العامة ممثلة يف حمافظ الدولة أو مساعدوه"وال تربربالتايل تدخل 

مطابقتها ومدى  مبراقبة مدى مشروعية النصوص القانونية ومدىيف هذا الشأن، يهتم جملس الدولة أساسا 

                                                           
 .الفقرة األخرية من الدستور 119 املادة 1
 .جع السابقاملر. ، املتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله30/05/1998املؤرخ يف  01-98من القانون العضوي  35 املادةو 12املادة  2
 .املرجع السابق. 01-98من القانون العضوي  37 املادة 3
عدد ال ،اجلريدة الرمسية ،حيدد أشكال اإلجراءات وكيفياا يف اال االستشاري أمام جملس الدولة 29/08/1998املؤرخ يف  261-98املرسوم التنفيذي  4

  .05 ، ص30/08/1998 بتاريخ 64
  .، املرجع السابق29/08/1998املؤرخ يف  261-98نفيذي من املرسوم الت 08املادة  5
  .40، املرجع السابق، ص "نظام حمافظ الدولة يف جملس الدولة واحملاكم اإلدارية، مكانته ودوره: "بوصوف موسى 6
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  .لتفادي أي تفسري حمتمل املناسبيسهر على كيفية حتريرها كما  .متاسكها ويقترح التعديالت اليت يراها ضرورية

ولكن مهمته اإلستشارية هذه تلقى بعض اإلنتقادات، ألا تتعارض مع مبدأ الفصل بني السلطات، فهي تعترب 
فهي وظيفة دستورية، قررها الدستور هلذه اهليئة، ومل ير فيها ، ومع ذلك 1تدخال غري مربر يف وظيفة التشريع

كما أا اختصاص ينفرد به جملس الدولة عن . 2املؤسس الدستوري أي مساس حمتمل ملبدأ الفصل بني السلطات
  .احملكمة العليا، اهليئة املوازية له يف النظام القضائي العادي

ون مقترحات القوانني اليت يبادر ا النواب، وال مشاريع األوامر، د 3إن نطاق اإلستشارة يشمل مشاريع القوانني
إال تلك اليت تكون يف البداية مشاريع قوانني، ويصدرها رئيس اجلمهورية يف شكل أوامر حسب الشروط اليت أقرها 

رية املتعلقة الدستور؛ ويف هذه احلالة، فإنه يتعني إدراج تاريخ رأي جملس الدولة بشأن تلك املشاريع ضمن التأش
يف هرم  5لذلك يثور التساؤل حول هذا التباين اإلجرائي فيما خيص نصوص قانونية من نفس الدرجة. 4بإبداء الرأي

  .تدرج القواعد القانونية

وال يشمل اال اإلستشاري النصوص التنظيمية من مراسيم تنفيذية ورئاسية، وهو ما يثري التساؤل حول خرق 
، وهو الوصف األنسب "املشورة"أو على األقل سلطة " (الرقابة"فمن ميلك : لقواعد القانونيةحمتمل لقاعدة تدرج ا

من ميلك "على نصوص أعلى، ميكنه القيام بنفس الدور على نصوص أدىن؛ ألن ) لدور جملس الدولة يف هذا الشأن
  .6، حسب املبدأ القانوين املعروف"األقل ميلك األكثر

، وهذا 8اإللزامية إلجراء اإلستشارة، بينما تكرس الطابع اإللزامي بقاعدة قانونية أدىنللصفة  7ومل يتعرض املشرع
ألن الس الدستوري رأى أن النصوص : ال يتناسب مع مبدأ تدرج القواعد القانونية، رغم أنه قاعدة دستورية

                                                           
  .2004-2003، جامعة منتوري قسنطينة، زهية موسى، حماضرات يف القانون اإلداري 1
  .يف النص األصلي املخطر به استنادا إىل مبدأ الفصل بني السلطات 13نص املادة  رغم أن الس الدستوري ألغى 2

 .57، ص معاشو عمار، املرجع السابق
املوقع الرمسي  .وغريها قانون خوصصة املؤسسات العمومية, قانون املالية(رأيا حول مواضيع خمتلفة  41يف إطار هذه املهمة أصدر رئيس جملس الدولة  3

 .12/12/2006بتاريخ عوين ، <www.conseil-etat-dz.org/Arabe/presa.htm>ة، على العنوان، لس الدول
يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق باختصاص جملس الدولة  19/05/1998مؤرخ يف  98/م د/ق ع.ر/06الس الدستوري، رأي رقم  4

  .11، ص 01/06/1998بتاريخ  37اجلريدة الرمسية، العدد . وتنظيمه وعمله، للدستور
آل إن كل من مقترحات القانون ومشاريع القانون هي نصوص من نفس الدرجة، ومآهلا إىل أن تصبح نصوص تشريعية بعد مصادقة الربملان، ونفس امل 5

  .يكون لألوامر بعد مصادقة الربملان
  .26، ص 2001لسنة  01، يف جملة جملس الدولة، العدد "مهمة مبتورةالرأي اإلستشاري لس الدولة، والدة كاملة و: "عبد الرزاق زوينة 6
بينما أكد الس الدستوري الصفة اإللزامية لإلستشارة، وهو بصدد . حمررتان بألفاظ عامة ال تفيدان البتة الصفة اإللزامية لإلستشارة 12و 04إن املادتني  7

على جملس الدولة إلبداء  وجوباتتعلق مبشاريع القوانني دون سواها اليت تعرض (...) اإلستشارية  واعتبارا أن اإلختصاصات: "04تعليل رأيه حول املادة 
  .املرجع السابق ،19/05/1998مؤرخ يف  98/م د/ق ع.ر/06الس الدستوري، رأي رقم ...". الرأي فيها

  ..."ع القواننييتم وجوبا إخطار جملس الدولة مبشاري: " 261-98من املرسوم  02جاء يف املادة  8
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الرأي الذي يديل به جملس الدولة هذا ويبقى . غري مطابقة للدستور. 1القانونية اليت ختلف يف إعدادها هذا اإلجراء
  .2بعد اإلستشارة؛ هو يف كل األحوال رأي غري ملزم للحكومة

أما عن الشكل الذي يصدر وفقه رأي جملس الدولة يف اال اإلستشاري، فلم حيدد القانون العضوي ذلك، إال 
ستوري، وطريقة العمل املتبعة يف جملس أن جملس الدولة استند إىل أصول القواعد واإلجراءات املتبعة أمام الس الد

  .، يف إعداد األراء اإلستشارية3الدولة الفرنسي

ختص . وينقسم الرأي إىل املالحظات يف الشكل، واملالحظات يف املوضوع، ومنطوق يتضمن الرأي النهائي
الوزير املعين، ويعاد  املالحظات يف الشكل التحقق من أن اإلخطار ورد ممن له الصفة قانونا لطلب اإلستشارة، وهو

كما يتم فحص املقتضيات وتتميمها عند احلاجة، والتأكد من تطابق النص . النص إذا ختلف ذلك دون تقدمي الرأي
  .العريب والفرنسي

بينما تشتمل املالحظات يف املوضوع على مراقبة الشرعية املستمدة من املصادر املكتوبة، أي التحقق من حتقق 
د القانونية، ويفحص الس ما إذا كان مشروع القانون قد احترم النص الدستوري ونصوص قاعدة تدرج القواع

املعاهدات الدولية امللزمة للبالد، ونصوص القوانني العضوية، أي كل القواعد اليت تعلو مباشرة النص التشريعي 
" تسييس"اص القانوين ودون ؛ كما قد تشتمل عن شيء من مراقبة املالءمة دون جتاوز اإلختص4مضمون اإلستشارة

  .5ملنطوق الرأي

وميكن اعتبار القانون العضوي املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله، الذي صدر حتت رقابة الس 

                                                           
ضائي، ألغى الس الدستوري النص األول للقانون العضوي املتضمن القانون األساسي للقضاء، والنص األول للقانون العضوي املتضمن التنظيم الق 1

الوجويب، وصرح بعدم حيث رأى الس الدستوري أن إعداد مشروعي هذين النصني كان قبل تنصيب جملس الدولة، ومن مثة ختلف إجراء اإلستشارة 
  .مطابقتهما للدستور

واعتبارا بالنتيجة أن السلطات املخولة : "، املرجع السابق، وجاء يف اعتباراته23/03/2003مؤرخ يف  03/م د/ق ع.ر/14الدستوري، رأي رقم الس 
) جملس الدولة(عضوي، قبل تنصيب املؤسسة املذكورة أعاله  املتضمن التنظيم القضائي، بقانون(...) بإعداد مشاريع القوانني حني بادرت باستبدال األمر 

  ".الفقرة األخرية من الدستور 119واملطة األوىل،  180تكون قد خالفت اإلجراءات املنصوص عليها يف املادتني 
  .4، املرجع السابق، ص 16/11/2002مؤرخ يف  02/م د/ق ع. ر/13ورأي رقم 

ونفس الشيء يظهر يف قواعد عمل جملس الدولة ". اقتراح للتعديالت اليت يراها ضرورية"بل عن جمرد  ألن النصوص ال تتحدث عن رأي مطابق، 2
سخة من النص الفرنسي، فاإلستشارة يف حد ذاا ملزمة، ولكن الرأي غري ملزم للحكومة، إال أن هذه األخرية ال ميكنها أن تقدم إىل الربملان سوى الن

ويصدر جملس الدولة الفرنسي يف اال . الدولة أو النسخة املعدلة من طرفه، وليس نسخة أعدت بعد األخذ برأي السالقانوين اليت عرضت على جملس 
لزامية، ولكن اإلستشاري ثالثة أنواع من اآلراء، يف احلالة أين تكون احلكومة غري ملزمة باإلستشارة وال بالرأي، ويف احلالة اليت تكون اإلستشارة إ

  .والرأي ملزما هلا. رية يف األخذ بالرأي من عدمه، وأخريا أراء مطابقة يف احلاالت القليلة املنصوص عليها قانونا، أين تكون اإلستشارة إلزاميةللحكومة احل
"Conseil d'état (France)", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne], op.cit.   

  .27ص ، 2001لسنة  01جملة جملس الدولة، العدد : ، يف"ة حول املركز القانوين لرئيس جملس الدولةقراء: "عبد الرزاق زوينة 3
 .املرجع نفسه، نفس الصفحة 4
 .29املرجع نفسه، ص  5
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الدستوري، قد حافظ على استقاللية الس عن السلطة التنفيذية، حيث ألغى النص التشريعي الذي كان يلزم جملس 
أي استشاري للحكومة يف مشاريع املراسيم الرئاسية والتنفيذية، كما ألغى النص التشريعي الذي الدولة بإبداء ر

ومع ذلك، بقيت هذه اإلستقاللية للمجلس فقط . 1ينص على صدور النظام الداخلي لس الدولة مبرسوم رئاسي
الس الدستوري ملا كان مقررا إال أن إلغاء . 2يف ممارسته الختصاصاته القضائية دون اإلختصاصات اإلستشارية

لس الدولة من إبداء رأي استشاري للحكومة يف مشاريع املراسيم الرئاسية والتنفيذية، مل يكن على أساس خمالفة 
وهذا التفسري . 3مبدأ الفصل بني السلطات، وإمنا كان لتجاوز النص التشريعي للحدود الدستورية يف هذا الشأن

الذي يضطلع به جملس " الثنائي"مل ميكّن جملس الدولة اجلزائري، من اضطالعه بالدور  لنصوص الدستور" الضيق"
، وهي تارخييا الوظيفة األصيلة لس الدولة الفرنسي؛ وأدت "املشورة"الدولة الفرنسي، باعتباره هيئة مكلفة مبهمة 

القضائية، نشأت لس الدولة  الس اجلزائري يف دور قضائي حمض، رغم أن الوظيفة" حبس"يف املقابل إىل 
  .4الفرنسي بشكل تبعي

  مركز رئيس جملس الدولة - ج

شيء من الغموض، فإذا كان املؤسس  5يظهر عن مركز رئيس جملس الدولة، يف بعض النصوص الدستورية
الدستوري قد أفرد بفقرة خاصة إىل رئيس اجلمهورية، سلطة تعيني رئيس جملس الدولة، وبفقرة أخرى تعيني 
القضاة، مبن فيهم الرئيس األول للمحكمة العليا، فهل ذلك حيتمل قراءة مفادها أن رئيس جملس الدولة ميكن أن 
يعني خارج سلك القضاة؟ إن هذا مستبعد طاملا أن أعضاء جملس الدولة مبن فيهم الرئيس خيضعون للقانون األساسي 

  .للقضاء، وأن جملس الدولة هو جزء من السلطة القضائية

اإلمتياز "ا إذا كان املؤسس الدستوري قد أراد فقط إضفاء مكانة متميزة هلذه املؤسسة املستحدثة، فإن أم
، إن صح وصفه كذلك، لرئيس جملس الدولة سرعان ما يفقد حمتواه بالنظر إىل سلطة هذا األخري يف "الدستوري

التنظيم العام ألشغاله، وتطبيق أحكام نظامه إدارة املؤسسة اليت يرأسها، فرغم أنه هو من يسري الس ويسهر على 

                                                           
املؤرخ  22-89لقد نص القانون . احملكمة العليا، فإن جملس الدولة خيتلف عنها يف هذا الشأن: مقارنة مع اجلهة املقابلة له يف قمة التنظيم القضائي العادي 1

وهو األمر الذي حدث . على أن القانون الداخلي للمحكمة العليا يصدر مبوجب مرسوم رئاسي 9-28يف مادته  ،املتعلق باحملكمة العليا 12/12/1989يف 
  .املرجع السابق. لعلياتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة اامل 14/08/2005 املؤرخ يف 279-05 فعال، مبوجب املرسوم الرئاسي

تناسق بني ويف انتظار صدور القانون العضوي املتعلق باحملكمة العليا، الذي سيعدل من دون شك، وحتت رقابة الس الدستوري، هذا احلكم، ليحدث ال
 .قميت جهيت القضاء

 .املرجع السابق ،19/05/1998مؤرخ يف  98/م د/ق ع.ر/06الس الدستوري، رأي رقم  2
لة إلبداء الرأي فيها، كما وواعتبارا أن املشرع بإقرار عرض مشاريع األوامر، ومشاريع املراسيم الرئاسية والتنفيذية على جملس الد: "يف هذا الرأياء ج 3

ؤسس الدستوري الدستوري بل أضاف اختصاصات استشارية أخرى مل يقرها امل صمن القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مل يتقيد بالن 4ورد يف املادة 
 ".من الدستور، مما يفضي إىل اإلخالل مبقتضياا) الفقرة األخرية( 119 ةوبالتايل يكون قد استأثر لنفسه ما مل تقض به أحكام املاد

4 M.BOUABDELLAH, op.cit, p 9 
 من الدستور 4فقرة  78املادة  5
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، إال أن تعيني رؤساء األقسام واملصاحل اإلدارية 1الداخلي، ويوزع املهام على رؤساء الغرف واألقسام واملستشارين
، وتعيني األمني العام للمجلس مبرسوم رئاسي يتم باقتراح من وزير العدل بعد 2والفنية يتم عن طريق التنظيم

، على عكس ما هو األمر عليه بالنسبة لس الدولة الفرنسي، الذي ميلك نائب رئيسه 3رئيس الساستشارة 
  .4سلطة تعيني األمني العام للمجلس

، 5كما أن األمني العام للمجلس هو من ميارس السلطة الرئاسية على األقسام التقنية واملصاحل اإلدارية التابعة له
يس الس؛ خاصة أن هذه اهليأة تتمتع باإلستقاللية املالية واإلستقاللية يف التسيري، وإن كان ذلك يتم حتت سلطة رئ

  .7لقواعد احملاسبة العمومية 6وخيضع تسيريها املايل

يف  9، فإن ذلك مل يكرس8وإذا كان نوع من التوازن قد كرس بني أعلى هيئتني قضائيتني يف مسائل متعددة
؛ وال يف ما خيص رئاسة الس 10ي ال يضم ضمن أعضائه رئيس جملس الدولةتشكيلة الس األعلى للقضاء الذ

  .11األعلى للقضاء عند انعقاده كهيئة تأديبية، إذ يرأسه يف هذه احلالة الرئيس األول للمحكمة العليا

" قضائية"جلنة مهمة استشارية إضافية لرئيس جملس الدولة، فهو حيوز على عضوية  12وأخريا أسند نص جديد
 سرئيس جملو ،الرئيس األول للمحكمة العليا رئيسا زيادة على رئيس جملس الدولة بصفته عضوا، تضمصة، خا

 الوطنيةجمموع أعضاء اللجنة اختيار يف احترام أحكام  "رأيهاوتبدي تفصل اللجنة "و كذلك؛ احملاسبة عضوا
وطنية واتمع الوزارات واملنظمات املهنية والالعمومية و اهليئات، بعنوان لترقية حقوق اإلنسان ومحايتهااإلستشارية 

فيما إذا تفصل وتبدي رأيها أخذ رأي هذه اللجنة، واليت  بعد مبوجب مرسوم رئاسي فهؤالء األعضاء يعينون. املدين
اهليئات واملنظمات اليت  رفطمن هم اختيار ومت ؛"واملؤسساتيةبدإ التعددية االجتماعية مل" كان اقتراحهم يستجيب

                                                           
 .تعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله، املرجع السابقامل ،30/05/1998املؤرخ يف  01-98من القانون العضوي  22املادة  1
 .01-98من القانون العضوي  17املادة  2
 .01-98من القانون العضوي  18 املادة 3
4 Danièle LOCHAK, op.cit, p 64  
 .01-98من القانون العضوي  17املادة  5
 .01-98من القانون العضوي  13املادة  6
  . لة الفرنسي، يعترب نائب رئيس الس هو اآلمر بالصرف، مما يثبت استقالال ماليا حقيقيا للمجلسبالنسبة لس الدو 7

Danièle LOCHAK, ibid, p 63  
كما  القضاء فيما خيص عضوية الس الدستوري، وفيما خيص رئاسة حمكمة التنازع بالتناوب بني رئيس احملكمة العليا ويف تشكيلتها املتساوية بني جهيت 8

 .من هذا البحث 113-112أنظر ص ص . سيأيت بيانه
  .34ص  املرجع السابق،، "قراءة حول املركز القانوين لرئيس جملس الدولة: "عبد الرزاق زوينة 9

لرمسية، العدد ريدة ااجل. املتعلق بتشكيل الس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته، 06/09/2004املؤرخ يف  12-04من القانون العضوي  03املادة  10
 .23 ، ص08/09/2004بتاريخ  57

 .12-04من القانون العضوي  21املادة  11
وكيفيات تعيني قوق اإلنسان ومحايتها وتشكيلتها يتعلق مبهام اللجنة الوطنية االستشارية لترقية ح 30/08/2009املؤرخ يف  09- 263 رئاسياملرسوم ال 12

 .، املرجع السابقأعضائها وسريها
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يولونه للدفاع عن  يذوي الكفاءات األكيدة واألخالق الرفيعة واملعروفني باالهتمام الذ من بني املواطنني" لواميث
  .1"العامة حقوق اإلنسان ومحاية احلريات

ستشارية لرئيس جملس الدولة حماكاة إلا الصالحيات يف إطار توسيعهذه املهمة اجلديدة  تندرجومن جديد، 
 الرئيس األول للمحكمةسي، إال أن التساؤل يثور حول رئاسة هذه اللجنة املصغرة من طرف لس الدولة الفرن

؛ وحول طبيعة الرأي الذي تبديه، إن كان ملزما لرئيس اجلمهورية أم ال؛ وحول أمهيته أصال، خاصة أنه يتعلق العليا
ضائية ضمن هذه اللجنة اليت ال يوجد ، فهل هو دور ضمين للسلطة القبالعضوية يف جلنة وطنية تعىن حبقوق اإلنسان

  ؟2ضمن أعضائها من ميثلها

  حمكمة التنازع: ثانيا

إن األخذ بنظام قضائي مزدوج يفرض وجود هيئة على مستوى القمة تفصل يف تنازع اإلختصاص مبظهريه 
  .اإلجيايب والسليب، الذي ميكن أن ينشأ ما بني هيئات جهيت القضاء

إن . ال تعترب من هيئات القضاء اإلداري، بل هي قمة النظام القضائي املزدوجومع ذلك فإن حمكمة التنازع 
إدراجها والتعرض هلا ضمن اهليئات القضائية اإلدارية العليا يستجيب فقط لضرورة شرح آليات عمل النظام 

دى اهليئات القضائي برمته، طاملا أن ما يربر وجودها أصال هو اعتماد نظام قضائي مزدوج، وليس باعتبارها أح
كما أن دورها واجتهادها هو دور إجرائي وليس موضوعي، مبعىن أا فقط تلزم جهة قضائية . القضائية اإلدارية

معينة، عادية أم إدارية، بالفصل يف القضية بعد أن تفصل يف تنازع اإلختصاص، فهي هيئة إجرائية وليست هيئة 
  .موضوع

، وقد صدر القانون العضوي الذي حيدد اختصاصات حمكمة 3وتأسست بذلك حمكمة التنازع طبقا الدستور
  ، 4التنازع وتنظيمها وعملها

 5ال تتدخل هذه اهليئة يف منازعات اإلختصاص اليت ختضع لنفس النظام، ألا ختتص بالفصل يف منازعات

                                                           
  .، املرجع السابقيتعلق باللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان ومحايتها 27/08/2009املؤرخ يف  04-09 األمرمن  03 املادة 1
 71-01رئاسي الرسوم املكانت اللجنة الوطنية اإلستشارية لترقية حقوق اإلنسان ومحايتها تضم ضمن أعضائها ممثال عن الس األعلى للقضاء، مبوجب  2
مت حذف العضو  30/08/2009خ يف املؤر 09- 263 رئاسياملرسوم ال: ولكن يف النص اجلديد). النص القدمي(املعدل واملتمم  2001 /03/ 25يف  ملؤرخا

 .منه 03الس األعلى للقضاء من مجلة األعضاء، وذلك يف املادة املمثل عن 
  "ع تتوىل الفصل يف حاالت تنازع اإلختصاص بني احملكمة العليا وجملس الدولةتؤسس حمكمة تناز: "من الدستور تنص على3فقرة  152املادة  3

 ".حيدد قانون عضوي تنظيم احملكمة العليا وجملس الدولة وحمكمة التنازع وعملهم واختصاصام األخرى:"على 153ونصت املادة 
بتاريخ  39اجلريدة الرمسية، العدد . تنازع وتنظيمها وعملهاتعلق باختصاصات حمكمة ال، امل30/05/1998املؤرخ يف  03- 98القانون العضوي  4

 .03، ص 07/06/1998
اإلختصاص الوارد يف الصياغة الدستورية، ولكن الس الدستوري مل ير يف " تنازع"اإلختصاص بدل لفظ " منازعات"استعمل القانون العضوي لفظ  5

  .ذلك بأسا



  الفصل الثاين                                                                                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر   

114 

 

 .1جتهاد هذه احملكمة، وهذا ما استقر عليه ااإلختصاص، بني اجلهات القضائية العادية واجلهات القضائية اإلدارية
  .2، مثل وقف تنفيذ القرارات القضائيةنازع اإلختصاصكما أا التنظر يف أي طلب آخر مع طلب النظر يف ت

يعتربه جانب من الفقه أنه جتاوز النص  3هذا اإلختصاص الذي يعكسه مضمون نص القانون العضوي
لفصل يف تنازع اإلختصاص بني احملكمة العليا إذ أن الدستور ينص على اختصاص حمكمة التنازع با: الدستوري

هلذه " األخرى"إال أن النص الدستوري أحال على قانون عضوي، حتديد اإلختصاصات . 4وجملس الدولة فقط
اهليئة، مما يبين أن الفصل يف تنازع اإلختصاص بني احملكمة العليا وجملس الدولة ليس اختصاصا مانعا ووحيدا، بل 

يف املوضوع، على عكس حمكمة التنازع  مبدئياكما أا ال تفصل  .أخرى 5اختصاصات قضائية ميكن أن يكون هلا
  .6يف حالة األحكام القضائية املتناقضةويف آخر درجة،  ،الفرنسية، اليت تفصل يف املوضوع

بح فيه من اليوم الذي يص 7وتتم اإلجراءات أمام حمكمة التنازع بعريضة مرفوعة من ذوي الشأن يف أجل شهرين
جهات القضاء وال خر قرار صادر يف اإلختصاص ائيا، أي غري قابل ألي طعن أمام جهات القضاء العادي آ

وال تقبل الدعاوى أمام حمكمة التنازع إذا كان بإمكان ذوي الشأن أن يباشروا طرق طعن أخرى يف اإلداري؛ 
بعد قرار أو احملكمة العليا /رات عن جملس الدولة ووهذا لتفادي صدور قرا .8القرارات املعروضة على حمكمة التنازع

كما أن املشرع . 9رغم أن قرارات هذه األخرية حتوز حجية الشيء املقضي به من يوم صدورهاحمكمة التنازع، 

                                                           
جملة احملكمة العليا، عدد . ، ضد والية األغواطCOSATRABقضية الشركة الصحراوية  16/03/2008 .، قرار بتاريخ 55حمكمة التنازع، ملف رقم  1

وتتلخص القضية يف أن الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، نقضت قرار الغرفة . 153، اإلجتهاد القضائي حملكمة التنازع، قسم الوثائق، ص 2009 لسنةخاص 
هذا األخري أصدر قرارا بعدم اإلختصاص النوعي يف . حالت الطرفني من جديد أمام جملس آخر هو جملس قضاء العاصمةاإلدارية لس قضاء اإلغواط، وأ

  .القضية أيده قرارلس الدولة بعد اإلستئناف
 لسنةالعليا، عدد خاص  جملة احملكمة. SEDOBE، ضد تعاونية تربية وتنمية البقر قضية تعاونية الفالح ،13/04/2008، قرار بتاريخ 62ملف رقم  2

  .205، املرجع السابق، ص 2009
ويظهر ذلك . املرجع السابق، تعلق باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملهاامل 30/05/1998املؤرخ يف  03-98من القانون العضوي  03املادة  3

 .أيضا يف إجراء اإلحالة على حمكمة التنازع الذي يكون من إحدى هيئات جهيت القضاء
  .267قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص : خلويف رشيد 4
  .من الدستور 153املادة  5
6 "Tribunal des conflits (France)", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne] 

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_constitutionnel_(France)>, dernière m.à.j: 27-12-2009, consulté le 28-04-2010.  
، قرار 63ملف رقم . إن احترام هذا األجل هو حتت طائلة عدم القبول، فقد حكمت حمكمة التنازع بعدم قبول الدعوى املرفوعة خارج أجل الشهرين 7

 لسنةجملة احملكمة العليا، عدد خاص . حبضور وايل والية غليزان) م- خ(، ضد ورثة )ش-س(قضية أعضاء التعاونية الفالحية  ،14/04/2008بتاريخ 

  .209، املرجع السابق، ص 2009
جملة . ومن معه) أ-ع-س(، ضد )ر-س(قضية  ،13/07/2008، قرار بتاريخ 15ملف رقم : توجد عدة قرارات حملكمة التنازع يف هذا الشأن، مثال 8

، قضية رئيس الس الشعيب البلدي 13/07/2008 ، قرار بتاريخ22ملف رقم وأيضا . 41، املرجع السابق، ص 2009 لسنةاحملكمة العليا، عدد خاص 
ويف هذه القرارت اعتربت حمكمة . 45، املرجع السابق، ص 2009 لسنةجملة احملكمة العليا، عدد خاص ). ب-آ(، ضد لبلدية مشرع الصفا، والية تيارت

  . دليل على عدم قابلية آخر القرارين الفاصلني يف اإلختصاص ألي طعن، جيعل الدعوى غري مقبولةعدم تقدميالتنازع أن 
9 Mokded KOUROGHLI : "Le Tribunal des conflits", in : Revue de la Cour Suprême, numéro spécial : jurisprudence 

du Tribunal des conflits, département de la documentation, 2009, p18. 
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بإدراجه هذا الشرط أراد أن يفتح سبيل التصحيح أمام اجلهة القضائية املختصة، لتراجع مسألة اإلختصاص من 
  .، وقبل الوصول إىل حمكمة التنازع1ن املقررة قانونا داخل كل جهة من جهيت القضاءخالل طرق الطع

بواسطة اإلحالة أو ختطر هذه احملكمة  ؛يف حالة تنازع اإلختصاص اإلجيايب أو السليبحمكمة التنازع كما تنظر 
تفصل بعديا يف أخريا  وهيوجتنب التنازع السليب؛ ، 2من إحدى هيئات جهيت القضاء لتجنب األحكام املتناقضة

  .3، ومن دون آجال، وذلك جتنبا إلنكار العدالةاإلختصاص يف حالة األحكام املتناقضة

نصف . 4تتشكل حمكمة التنازع من سبعة قضاة، من بينهم رئيس احملكمة، خيضعون للقانون األساسي للقضاء
دعوة من رئيسها، وال تصح مداوالا بأقل ساا بوتعقد جل. 5أعضائها من احملكمة العليا ونصفهم من جملس الدولة

وصوت رئيسها مرجح يف حالة تساوي . عضوان من احملكمة العليا وعضوان من جملس الدولة: من مخسة أعضاء
اإلجراءات أمامها كتابية، ؛ 7وجيب عليها أن تفصل يف مدة ال تتجاوز ستة أشهر من يوم رفع الدعوى ؤ.6األصوات

قراراا ملزمة جلهيت القضاء العادية واإلدارية، وهي غري ؛ و8رافعة بل تقدمي مالحظات شفويةواحملامون ال ميكنهم امل
  .قابلة للطعن

ولتحقيق التوازن، يعني رئيسها من طرف رئيس اجلمهورية، من بني قضاة احملكمة العليا وجملس الدولة بالتناوب 
ويف  .9بعد أخذ رأي مطابق للمجلس األعلى للقضاء لفترة ثالثة سنوات، مبرسوم رئاسي، باقتراح من وزير العدل،

حالة حصول مانع للرئيس، ترأس احملكمة من طرف القضاة األكثر أقدمية، مع مراعاة التركيبة املزدوجة هلذه 
  .احملكمة

ن عن حمكمة النقض، اثالثة مستشارين منتخب: املشكلة من مثانية قضاةحمكمة التنازع  تتشكلبينما يف فرنسا 
أعضاء حمكمة التنازع ن عن جملس الدولة، وعضوان آخران منتخبني باألغلبية من طرف اة مستشارين منتخبوثالث

                                                           
  ، املرجع السابق،2009 لسنةجملة احملكمة العليا، عدد خاص : ، يف"دور حمكمة التنازع يف احملافظة على قواعد اإلختصاص النوعي: "عمار بوضياف 1
  .322ص  
 .املرجع السابق. ملهاتعلق باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وع، امل30/05/1998املؤرخ يف  03-98من القانون العضوي  18املادة  2
مل تتح الفرصة حملكمة التنازع اجلزائرية لنظر مثل هذه القضايا، إال أن التطبيق الفرنسي يف هذا الشأن، . 03-98العضوي من القانون  02فقرة  17املادة  3

عن خطأ مهين شخصي، ومت رفضه بصفة ائية؛ وأمام يعترب إنكارا للعدالة حالة اإلدعاء على طبيب أمام القضاء املدين للمطالبة بالتعويض على ضرر جنم 
إن الضرر الذي أصاب الشخص من جراء فعل الطبيب مل يفض إىل أي تعويض أمام . القضاء اإلداري، واعترب وبصفة ائية أيضا، أنه ليس مثة خطأ مرفقي

 .Mokded KOUROGHLI, op.cit, p23. أي من اجلهتني القضائيتني، وهذا ما يعترب إنكارا للعدالة
  .03-98من القانون العضوي  05املادة  4
 .03-98من القانون العضوي  08املادة  5
 .03-98من القانون العضوي  29املادة  6
  .إن هذه املدة هي كافية للنظر يف مسائل اإلختصاص، ولكنها قد ال تكفي يف بعض القضايا املعقدة. 03-98من القانون العضوي  28املادة  7

Mokded KOUROGHLI, ibid, p14. 
8 ibid, p12.  
 .03-98من القانون العضوي  12املادة  9
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، وهو ال حيضر  وزير العدل حافظ األختامويرأسها  .)بنفس الطريقة وكذلك عضوان احتياطيان منتخبان(اآلخرين 
كمة الفعلية تسند إىل نائب رئيسها الذي ؛ ألن رئاسة احمل1إال يف حالة تساوي األصوات غالب األحيان يفوعمليا 

كما أن مدة العضوية هي ثالث سنوات قابلة للتجديد  .2ينتخب باألغلبية املطلقة من طرف األعضاء الثمانية
  .أي عدة مرات بدون حتديدو ،بواسطة اإلنتخاب أيضا

مبرسوم رئاسي، كل منهما د، ويقوم بصفة حمافظ الدولة قاض معني ملدة ثالثة سنوات، ويعني حمافظ دولة مساع
  .ويقدمان طلباما ومالحظاما الشفوية باقتراح من وزير العدل، بعد أخذ رأي مطابق للمجلس األعلى للقضاء

؛ كما يضع الوزير حتت تصرف رئيسها املوظفني والوسائل 3وزير العدل هأما كاتب ضبط هذه احملكمة، فيعين
  .الضرورية لسريها

وهم غالبا ما يكونون من القضاة ذوي األقدمية، كرؤساء ازع ميكن تعيينهم لفترة أخرى، إن قضاة حمكمة التن
ولكن جيري تغيري رئيسها وحمافظ الدولة لديها، وذلك لتحقيق التناوب . الغرف، دون أن يكون هذا قاعدة

" العنصر القضائي" ؛ ومن جهة أخرى بني)بالنسبة للرئيس(والتوازن، من جهة بني جملس الدولة واحملكمة العليا 
عندما يكون رئيسها من جملس الدولة، يكون حمافظ الدولة لديها من احملكمة العليا، : والعنصر اإلداري فيها

  .4والعكس

. مبجرد رفع الدعوى أمامها، يقوم رئيسها، بتعيني مستشار مقرر من بني أعضائها، أو ينظر يف الدعوى بنفسه
أما يف القانون . املقرر بالتناوب بني قضاة جملس الدولة وقضاة حمكمة النقضويف فرنسا، جيري تعيني املستشار 

 .5العضوي اخلاص مبحكمة التنازع اجلزائرية، ال يوجد أي تدبري مشابه ، إال أن العمل جرى وفق مبدأ التناوب
ول امللف إىل يقوم املقرر بدراسة امللف من عرائض ومرفقات، وحيرر تقريره الذي يودعه لدى كاتب الضبط؛ حي

حمافظ الدولة الذي يبدي مالحظاته املكتوبة، وإذا كان القانون ال يلزم حمافظ الدولة بأي أجل يف هذا الشأن، إال أن 
  .6"معقولة"بآجال " يلتزمون"حمافظي الدولة لدى هذه اهليئة القضائية ظلوا 

ائر، وشهرين إذا كان باخلارج من تاريخ ليه بتقدمي رده يف أجل شهر إذا كان قاطنا باجلزالطرف املبلغ إ يلزم
وإذا مل جيب، يوجه إليه املستشار املقرر إنذارا بتقدمي رده يف  .من القانون العضوي 23، مبوجب املادة التبليغتلقي 

بدعوة من رئيسها جللسة علنية يتلى فيها التقرير، ، كما سبق، تنعقد احملكمة. مدة شهر من تاريخ منحه األجل
  .كرة حمافظ الدولة، وملالحظات احملامني إن وجدتويستمع ملذ

                                                           
1 "Tribunal des conflits (France)", article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne], op.cit  
2 Mokded KOUROGHLI, op.cit, p11.  
  .املرجع السابق .تعلق باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها، امل30/05/1998املؤرخ يف  03-98من القانون العضوي  11املادة  3
4 Mokded KOUROGHLI, ibid.  
5 ibid, p13.  
 .ibidنقال عن رئيس حمكمة التنازع، مقداد كلوغلي،  6
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 مع ترجيح صوت الرئيس يف حال التساوي، ، املتخذة باألغلبية 2حمكمة النتازع قراراا 1هذا وتنشر

 ومناقشااكما تكون باللغة الوطنية أيضا كل أشغاهلا . باللغة الوطنيةهذه القرارات تكون كما سبق؛ و

  .4وال تقبل دعاوى رد القضاة أمام هذه احملكمة، نظرا لطابعها اخلاص .3افومداوالا ومذكرات األطر

 إن جمال اختصاص حمكمة التنازع يف النظام القضائي اجلزائري يلتحق مبا هو الشأن عليه يف فرنسا، 

 كما أن اختصاص هذه اهليئة باعتباره إجرائيا وليس . 5وال يبدو أن املشرع ابتكر يف هذا اال

  ايعرف بعض اإلستثناء، خاصة إذا كان حتديد إختصاص إحدى جهيت القضاء أصال مرتبط موضوعيا

  .6مبوضوع النزاع ارتباطا وثيقا، كما يف حاالت التعدي مثال

  بنفس النزاع، أي إذا كان نفس األطراف وال ينشأ تنازع يف يف اإلختصاص إال إذا تعلق األمر 
  ، أمام جهيت القضاء، مث حتكم كل جهة ميلكون نفس الصفة، وبناء على نفس السبب

  .8بتطبيق صارم لنص القانون العضويالتنازع وقد التزمت حمكمة . 7باختصاصها أو بعدم اختصاصها

  

                                                           
 .املرجع السابق .وعملها تعلق باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها، امل30/05/1998املؤرخ يف  03-98من القانون العضوي  06املادة  1
. 260-247، ص 2006لسنة  08ويف العدد . 166-153ص ، ص 2001لسنة  01نشرت بعض قرارات حمكمة التنازع يف جملة جملس الدولة، العدد  2

  .لإلجتهاد القضائي حملكمة التنازع 2009كما أفردت احملكمة العليا عددا خاصا من جملتها لسنة 
ه احملكمة، أن القرارات األوىل املنشورة يف العدد األول من جملة جملس الدولة، صدرت وفق الشكل املألوف للقرارات وما يالحظ على قرارات هذ

الشأن  القضائية، يف حني أصبحت منذ تاريخ الحق، تصدر يف شكل مواد، بالنسبة للقرارات املنشورة يف العدد الثامن من جملة جملس الدولة، وكذلك
  .2009املنشورة يف جملة احملكمة العليا يف عددها اخلاص لسنة بالنسبة للقرارات 

  .335-334ص  املرجع السابق، ص، "دور حمكمة التنازع يف احملافظة على قواعد اإلختصاص النوعي: "عمار بوضياف: أنظر
  .03-98من القانون العضوي  04املادة  3
4 Mokded KOUROGHLI, op.cit, p 13.  
 .267ملنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص قانون ا: خلويف رشيد 5
أما . ملواطننيحالة التعدي يف فرنسا خيتص بنظرها القاضي العادي، على اعتبار أن اإلدارة تفقد امتياز التقاضي يف هذه احلالة، ضمانا حلقوق وحريات ا 6

  .279رجع نفسه، ص امل. يف اجلزائر، فإن املعيار العضوي هو األصل
يكون تنازع يف اإلختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحدامها خاضعة للنظام القضائي العادي : "03- 98من القانون العضوي  16جاء يف املادة  7

ا يتقاضى األطراف عندم بنفس النزاعيقصد ؛ نفس النزاعواألخرى خاضعة للنظام القضائي اإلداري، باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما للفصل يف 
 ".بنفس الصفة أمام جهة إدارية وأخرى قضائية، ويكون الطلب مبنيا على نفس السبب ونفس املوضوع املطروح أمام القاضي

 جملة. ، ضد وايل والية اجلزائر)ز(قضية فريق  ،13/11/2007، قرار بتاريخ 29ملف رقم : توجد عدة قرارات حملكمة التنازع يف هذا الشأن، مثال 8
حيث اعتربت أن القرار الذي يأمر خبروج املدعى عليه من احملل املتنازع عليه، والقرار . 65، املرجع السابق، ص 2009 لسنةاحملكمة العليا، عدد خاص 

  .نفس النزاع نال ميثال ،الذي يبطل إجراءات الشهر العقاري لعقد توثيقي خيص املدعي للمحل املتنازع عليه
جملة احملكمة ). ب-آ(، ضد ، قضية رئيس الس الشعيب البلدي لبلدية مشرع الصفا، والية تيارت16/03/2008 ار بتاريخ، قر59ملف رقم وأيضا 

واعتربت أنه ال يشكل نفس النزاع طلب يرمي إىل احلكم بإخالء قطعة أرظية، وطلب يرمي إىل . 179، املرجع السابق، ص 2009 لسنةالعليا، عدد خاص 
  .إبطال عقد إداري
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  جهات القضاء اإلدارية اإلبتدائية: الفرع الثالث

  الغرف اإلدارية للمجالس القضائية: أوال

  نشأا –أ 

، وبعد ل حماكم اإلستئناف املدنية اليت كانت سائدة قبل اإلستقالل، االس القضائية حم1حلت بنص القانون
مبواصلة تطبيق القانون الفرنسي ما عدا ما كان منه منافيا  2االستقالل مسح قانون متديد سريان التشريع الفرنسي

ستقالل، ومنذ اليت كانت موجودة قبل اإلللسيادة الوطنية، وتبعا لذلك احتفظت اجلزائر بنظام احملاكم اإلدارية 
1953.  

إذ كانت الغرف . ومتّ مبوجب هذا النص، إنشاء مخسة عشر جملسا قضائيا، ال تتضمن مجيعها غرفا إدارية
ويف هذا النص القانوين . هي اجلزائر وهران، وقسنطينة 3اإلدارية تتواجد يف البداية على مستوى ثالثة جمالس قضائية

ارات موضوعية، منها على اخلصوص نقص اهلياكل واإلطارات املتخصصة، إلغاء احملاكم اإلدارية العتبمت صراحة 
ونقل اختصاصاا إىل هذه الغرف اليت كانت ذات اختصاص عام، تتمتع بالوالية العامة يف املادة اإلدارية؛ كما أا 

  .4إقليميا كانت ذات اختصاص جهوي

مخسة عشر ا، متاشيا مع ارتفاع عدد الواليات من عدد االس إىل واحد وثالثني جملسا قضائي 5وارتفع بعد ذلك
رغم إعادة التقسيم اإلقليمي للبالد يف  6؛ وهو العدد الذي مت اإلحتفاظ به الحقا)31(واحد وثالثني إىل  )15(

، مع حتديد عدد ومقرات ودوائر 7)48(مثانية وأربعنيإىل  )31(واحدة وثالثني  الذي رفع عدد الواليات من 1984
  .8ذه االس القضائيةاختصاص ه

1990ومع إصالح 
ومبناسبة إعادة توزيع اإلختصاص . ، مت تعميم نظام الغرف اإلدارية إىل كل االس القضائية9

                                                           
 .1290، ص 23/11/1965 بتاريخ 96اجلريدة الرمسية، العدد . ، املتضمن التنظيم القضائي16/11/1965املؤرخ يف  278-65وذلك مبوجب األمر  1
  .املرجع السابق. الذي ميدد العمل بالتشريع الفرنسي إال ما يتعارض منه مع السيادة الوطنية، 31/12/1962املؤرخ يف  157-62القانون  2
 .37، ص 2003القضاء اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : سني مصطفى حسنيح 3
 .180اهليئات واإلجراءات أمامها، املرجع السابق، ص : 2املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: شيهوب مسعود 4
  .799، ص 19/07/1974بتاريخ  58يدة الرمسية، العدد اجلر. املتضمن إحداث جمالس قضائية 12/07/1974املؤرخ يف  73-74األمر مبقتضى  5
  .968، ص 26/06/1984بتاريخ  26اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن التقسيم القضائي 02/06/1984املؤرخ يف  13-84يف القانون  6
 .139، ص 07/02/1984بتاريخ  06دد املتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد، اجلريدة الرمسية، الع 04/02/1984املؤرخ يف  09-84القانون  7
اجلريدة  .، وحيدد عدد ومقرات ودوائر اختصاص االس القضائية واحملاكم13-84يتضمن تطبيق القانون  22/12/1984املؤرخ يف  384-84املرسوم  8

 .2342، ص 23/12/1984بتاريخ  68الرمسية، العدد 
. ، املعدل واملتمماملتضمن قانون االجراءات املدنية 08/06/1966املؤرخ يف  154- 66األمر عدل ويتمم ي 18/08/1990املؤرخ يف  23-90قانون ال 9
  .1149، ص 22/08/1990بتاريخ  36جلريدة الرمسية، العدد ا

  .1807، ص 26/12/1990بتاريخ  56جلريدة الرمسية، العدد ا. ، الذي تبعه22/12/1990املؤرخ يف  407-90واملرسوم التنفيذي 
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بصيغتها اجلديدة متييزا بني نوعني من الغرف اإلدارية، غرف إدارية جهوية، وهي  7يف املواد اإلدارية، أقامت املادة 
ل احلصر، وختتص مبنازعات اإللغاء والتفسري واملشروعية ضد القرارات الصادرة عن جمالس مخسة حمددة على سبي

واليات؛ وغرف إدارية حملية يف االس القضائية األخرى، وختتص بباقي املنازعات األخرى من إلغاء وتفسري 
رية، ودعاوى وفحص املشروعية ضد القرارات الصادرة عن البلديات واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدا

  .1القضاء الكامل

، ليصبح عددها مثانية وأربعني جملسا، بعدد 2مبوجب أمر 1997مل يرتفع عدد االس القضائية بعد ذلك إال يف و
إال أن أغلب االس اجلديدة اليت . 3الواليات اجلزائرية؛ وصدر النص التنظيمي الذي حيدد كيفيات تطبيق ذلك

  .4بعدأنشأها هذا األمر مل تنصب 

  1990عملها بعد إصالح  –ب 

كان هاما وعميقا، حيث مس احملاور الرئيسية لنظام املنازعات اإلدارية  1990يعترب جانب من الفقه أن إصالح 
وأمهية هذا اإلصالح تكمن ليس فقط يف تعميمه للغرف اإلدارية . على مستوى اهليئات، اإلجراءات واإلختصاص

إمنا أيضا يف إنشائه ألول مرة لغرف جهوية، تؤدي ابتداء من إنشائها دور تقريب على كافة االس القضائية، و
قبل هذا التاريخ كانت حصريا من  مجيع دعاوى اإللغاء قضاء اإللغاء والتفسري واملشروعية من املواطن، خاصة وأن

سوى بصفة جزئية إشكاالت مع أن هذا اإلصالح رغم أمهيته ال حيل . اختصاص الغرفة اإلدارية لدى احملكمة العليا
  .5النظام القضائي اجلزائري يف املادة اإلدارية

1990وهكذا، فقد حددت نصوص 
  :7اإلختصاص اإلقليمي هلذه الغرف اإلدارية كما يلي 6

وهي الغرفة اإلدارية اجلهوية لدى جملس قضاء اجلزائر العاصمة، وتفصل يف : الغرفة اإلدارية اجلهوية للوسط - 
  .غاء والتفسري واملشروعية ضد القرارات الصادرة عن واليات الوسط اجلزائريمنازعات اإلل

وهي الغرفة اإلدارية اجلهوية لدى جملس قضاء وهران، وتفصل يف منازعات : الغرفة اإلدارية اجلهوية للغرب - 
  .اإللغاء والتفسري واملشروعية ضد القرارات الصادرة عن واليات الغرب اجلزائري

وهي الغرفة اإلدارية اجلهوية لدى جملس قضاء قسنطينة، وتفصل يف منازعات : ارية اجلهوية للشرقالغرفة اإلد - 

                                                           
 .187املرجع السابق، ص اهليئات واإلجراءات أمامها، : 2املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: سعودشيهوب م 1
  .07، ص 19/03/1997بتاريخ  15جلريدة الرمسية، العدد ا .، املتضمن التقسيم القضائي19/03/1997املؤرخ يف  11-97مبقتضى األمر  2
  .03، ص 25/02/1998بتاريخ  10جلريدة الرمسية، العدد ا .11-97احملدد لكيفيات تطبيق األمر  16/02/1998املؤرخ يف  63- 98املرسوم التنفيذي  3
. املوقع الرمسي لوزارة العدل، على العنوان. غيليزانوغرداية ، بومرداس، برج بوعريريج، إليزيس قضاء لجما: مت تنصيب مخسة جمالس أخرى هي 4

<www.mjustice.dz>  16/02/2006عوين بتاريخ.  
  .189ص املرجع السابق،  شيهوب مسعود، 5
 .املذكوران أنفا، أنظر هامش الصفحة السابقة 407- 90، واملرسوم التنفيذي 18/08/1990 املؤرخ يف 23-90القانون  6
 .188املرجع السابق، ص  شيهوب مسعود، 7
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  .اإللغاء والتفسري واملشروعية ضد القرارات الصادرة عن واليات الشرق اجلزائري
يف  وهي الغرفة اإلدارية اجلهوية لدى جملس قضاء بشار، وتفصل: الغرفة اإلدارية اجلهوية للجنوب للغريب - 

  .منازعات اإللغاء والتفسري واملشروعية ضد القرارات الصادرة عن واليات اجلنوب للغريب
وهي الغرفة اإلدارية اجلهوية لدى جملس قضاء ورقلة، وتفصل يف : الغرفة اإلدارية اجلهوية للجنوب الشرقي - 

  .الشرقي للبالد منازعات اإللغاء والتفسري واملشروعية ضد القرارات الصادرة عن واليات اجلنوب

أما الغرف اإلدارية احمللية، فهي الغرف األخرى، وتشمل الغرف اإلدارية لدى جمالس أدرار، الشلف، األغواط، 
أم البواقي، باتنة، جباية، بسكرة، بشار، البلديدة، البويرة، تامنغست، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، اجلزائر، 

، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، املدية، معسكر، املسيلة، مستغامن، اجللفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة
مناطق البالد كانت يف نفس الوقت غرفا حملية " عواصم"وهكذا فالغرف اليت كانت موجودة يف  .1ورقلة ووهران

  .وجهوية، مما يربر احلجم املعترب للقضايا اليت تنظر فيها هذه الغرف

فروعا ضمن هيئات قضائية مدنية، فالغرف  تعترباإلدارية اليت  ن اختصاص الغرفاملادة اإلدارية مونظرا لبقاء 
اإلدارية كباقي الغرف األخرى مجيعها جمرد تقسيمات داخلية لتسهيل وتوزيع العمل داخل الس القضائي الذي 

ف الس تعترب داخل ميثل دائما اجلهة القضائية، واملفروض أن حاالت تنازع اإلختصاص اليت ميكن أن تثور بني غر
إال أنه وعلى العكس من ذلك، فقد استقر اإلجتهاد القضائي على التصريح بعدم . 2نفس اهليأة وحتل داخليا

اإلختصاص على مستوى الغرف، واإلجتهاد يف هذا يكرس نصوص القانون ونية املشرع، ألن توزيع اإلختصاص 
واجلزاء على خمالفة  3رى من جهة أخرى حمدد بنص القانونبني الغرف اإلدارية من جهة، واحملاكم والغرف األخ

  .4هذه القواعد هو حتما التصريح بعدم اإلختصاص

كما أن قضاة الغرف اإلدارية احمللية واجلهوية هم قضاة عاديون، ال ميكنهم كأحسن ما يكون، التحكم يف قانون 
أن وحدة اإلجراءات قد ال يتناسق مع تنظيم  إداري متميز وتقين جدا مل يتلقوا فيه تكوينا متخصصا؛ فضال على

  .إداري قضائي مستقل، وإن كانت اإلجراءات أمام الغرف اإلدارية متميزة نوعا ما

فنظام الغرف اإلدارية، ال حيقق املزايا األساسية للقضاء املزدوج وهي التخصص والفعالية، ويكرس باملقابل 
ألن نظام الغرف يندرج ضمن . وزيع اإلختصاص، وبطء اإلجراءاتسلبياته، املتمثلة على اخلصوص يف إشكاليات ت

هيئات للقضاء العادي، ولذلك فطريقة تسيري وتنظيم الغرفة اإلدارية هي نفسها تلك اخلاصة بالغرف األخرى، 

                                                           
 .188و 185 ص.، صاملرجع السابق أمامها،اهليئات واإلجراءات : 2املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: شيهوب مسعود 1
 .192 املرجع نفسه، ص 2
 .من قانون اإلجراءات املدنية 274ومكرر  07، 07املواد،  3
  .195-194 املرجع السابق، ص ص شيهوب مسعود ، 4
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  .املتعلق بسري االس القضائية واحملاكم 1وحيددها التنظيم

  حتكم بتشكيلة مجاعية تضم مستشارين اثنني على  فمن هذا النص القانوين يظهر أن الغرفة اإلدارية
  األقل ورئيسا برتبة رئيس غرفة أو أقدم املستشارين؛ كما أن قضاة هذه الغرفة يعينون مبوجب قرار من 
  رئيس الس يف إطار األمر السنوي الذي يعده عند افتتاح السنة القضائية والذي يوزع مبوجبه 

  فه، وميكن لرئيس الس أن يكلف املستشار الواحد بعضوية مستشارو الس على جلساته وغر
  أكثر من غرفة، حيث جيوز استدعاء عضو غرفة ما للتداول يف غرفة أخرى، وهكذا يظهر 
  جليا أن تعيني قضاة الغرفة اإلدارية جيري ضمن نفس الفئة، فهم ليسوا إذن قضاة متخصصني، 

  .2لدرجة التساؤل عن جدوى وجود غرفة إدارية

  هذا والواقع أن استمرار الغرف اإلدارية يف العمل ذا الشكل، واستمرار النصوص اليت 
  حتكمها يف السريان ما هو سوى بناء على أحكام انتقالية حددها القانون العضوي املتعلق 
  باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله، خاصة وأن القانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضائي، 

  .3نص مطلقا على غرفة إدارية ضمن غرف الس القضائيمل ي

  اختصاصاا –ج 

  ، 4ا، باإلضافة إىل بعض النصوص اخلاصةمبالنسبة الختصاصات هذه الغرف، فتحكمه
  من قانون اإلجراءات املدنية، وقد تقررت فيهما فكرة المركزية  5مكرر 07و 07املادتان 

  :القضائية لمجالسف اإلدارية احمللية لدعوى اإللغاء، أين أصبح من اختصاص الغر
الصادرة عن رؤساء االس الشعبية البلدية وعن املؤسسات العمومية ذات  القراراتالطعون بالبطالن يف  –

  ،6اإلدارية الصبغة

                                                           
  .764 ص، 13/06/1966 بتاريخ 50عدد ، الاجلريدة الرمسيةاملتعلق بسري االس القضائية واحملاكم،  08/06/1966املؤرخ يف  161-66املرسوم  1
 .194ص املرجع السابق،  اهليئات واإلجراءات أمامها،: 2املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: شيهوب مسعود 2
 .06، ص 20/07/2005بتاريخ  51املتعلق بالتنظيم القضائي، اجلريدة الرمسية، العدد  17/07/2005املؤرخ يف  11-05من القانون العضوي  06املادة  3
 37و 36 ،22 ،17املرجع السابق، يف مواده  املتضمن القانون العضوي اخلاص باألحزاب السياسية، 06/03/1997املؤرخ يف  09-97األمر ينص مثال  4

األعضاء املؤسسني من على اختصاص الغرفة اإلدارية لس قضاء اجلزائر مبنازعات رفض تسلم تصريح إنشاء حزب، ورفض اعتماده، أو الطعن يف منع 
 .ممارسة نشاط سياسي، ودعوى توقيف أو حل أو غلق حمالت حزب معتمد

 .، املرجع السابق18/08/1990املؤرخ يف  23–90 رقمالقانون  5
يهي للمؤسسات تضمن القانون التوجامل 12/01/1988يف  املؤرخ 01-88قانون من ال 43املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري نصت عليها املادة  6

إال أن قوانني الحقة أنشأت مؤسسات جديدة؛ ومت حتويل اجلامعات  .30 ص، 13/01/1988 بتاريخ 02عدد ال ،اجلريدة الرمسية. العمومية االقتصادية
إىل  240-04م التنفيذية من املراسي(مثال من طبيعتها السابقة، مؤسسات عمومية ذات الطابع اإلداري، إىل مؤسسات عمومية ذات الطابع الثقايف والعلمي 

  ص ص، 29/08/2004بتاريخ  54اجلريدة الرمسية، العدد . كلها باجلامعات واملراكز اجلامعية وتتعلق 29/08/2004 مؤرخة يفمجيعها ، 267- 04
= ستمر مع مراسيم الحقة،وهو األمر الذي ا. مما يطرح التساؤل حول اختصاص القضاء اإلداري بنظر الدعاوى اليت ختص هذه املؤسسات). ،06-38 
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  هذه القرارات والطعون اخلاصة مبدى شرعيتها، بتفسريالطعون اخلاصة  –
 اإلداريةللدولة، والوالية، والبلدية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  املدنية باملسؤوليةاملنازعات املتعلقة  –

  .والرامية لطلب تعويض

  ومن اختصاص الغرف اإلدارية اجلهوية
  الصادرة عن الواليات، القراراتالطعون بالبطالن يف  - 
  .هذه القرارات والطعون اخلاصة مبدى شرعيتها بتفسريالطعون اخلاصة  –

  :، من اختصاص الغرفركرم 7 املادةواستثنت 
الفالحية واألماكن املعدة للسكن، أو ملزاولة مهنية أو  باإلجياراتاملنازعات املتعلقة و .الطرق خمالفات - 

دعوى خاصة باملسؤولية  بكلاملنازعات املتعلقة  وكذلك يف املواد التجارية أو االجتماعية، التجاريةاإلجيارات 
أو إلحدى الواليات أو البلديات أو املؤسسات  للدولةنامجة عن سيارة تابعة والرامية لطلب تعويض األضرار ال

  مسندة إياها للمحاكم .اإلداريةالعمومية ذات الصبغة 
مبقر االس  جلساااحملاكم اليت تعقد  ، وتكون من اختصاص1الثالثةاملنازعات املذكورة باملادة األوىل الفقرة  - 

  .القضائية
سلطة ضد القرارات الصادرة من السلطات اإلدارية املركزية وتكون من اختصاص جملس الطعون لتجاوز ال –
  .الدولة

إال أن هذا اإلختصاص يعرف بعض . لقد اعتمد املشرع على املعيار العضوي يف حتديد اختصاص الغرف
م توفر املعيار اإلستثناءات مبقتضى بعض النصوص اخلاصة، إذ يؤول اإلختصاص وفق هذه النصوص إىل احملاكم، رغ

العضوي، ومنها منازعات حقوق اجلمارك، منازعات التنازل عن األمالك اخلاصة للدولة، ومنازعات الضمان 
  .2اإلجتماعي

  إلغاؤها –د 

من : يبدو أن القانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضائي، الذي صدر الحقا، قد حسم مسألة اإلزدواجية القضائية
تنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي، والنظام القضائي اإلداري، وحمكمة جهة ألنه نص على أن ال

                                                                                                                                                                                             
املراسيم يتعلق األمر ب. حولت مراكز جامعية إىل جامعات، ونصت مجيعها على أن هذه اجلامعات هي مؤسسات عمومية ذات الطابع الثقايف والعلمي=

وتلغي على ( عيدة، املدية و معسكرأم البواقي، تبسة، اجللفة، ساليت تنشئ جامعات  04/01/2009املؤرخة يف  12- 09إىل  06- 09التنفيذية املرقمة من 
 .19-11، ص ص 11/01/2009 بتاريخ 02اجلريدة الرمسية، العدد ). التوايل املراكز اجلامعية اليت كانت مؤسسة ذه الواليات

 .راءات املدنيةمن قانون اإلج 08وهي املنازعات اليت ختتص ا حمليا احملاكم املنعقدة مبقر االس القضائية، املذكورة يف املادة  1
 .249-247الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص ص : أنظر ملزيد من التفاصيل يف موضوع اإلختصاص، بعلي حممد الصغري 2
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ومل ينص . 2؛ ومن جهة أخرى ألنه استبعد، كما سبق الغرفة اإلدارية من جمموع غرف الس القضائي1التنازع
تصة قانونا بالفصل يف هذا القانون على أحكام انتقالية تسمح للغرف القائمة احمللية واجلهوية أو تبقى مبوجبه خم

، الذي يظهر ضمن مقتضيات القانون 3النزاعات املطروحة عليها، طاملا أن ذلك مت مبقتضى قانون احملاكم اإلدارية
العضوي املتعلق بالتنظيم القضائي، وطاملا أن الس الدستوري قد ألغى احلكم اإلنتقايل الوحيد الذي جاء يف هذا 

  .4ق عليها الربملان بغرفتيه، معتربا إياها بدون موضوعالقانون، يف صيغته اليت صاد

حىت بعد سريان قانون اإلجراءات املدنية يثري إشكاال فيما خيص  ؛5ومع ذلك، يبقى تأخر تنصيب احملاكم اإلدارية
د تلغى مبجر: "صراحة على أنه 6فقد نص هذا القانون: لدى االس القضائية) احمللية واجلهوية(الغرف اإلدارية 

؛ مبعىن أن هذه "واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية(...)  66-154سريان مفعول هذا القانون، أحكام األمر رقم 
بعد سريان القانون، شأا شأن مجيع أحكام القانون السابق، وليس مثة ما يسمح هلا  ائياالغرف قد ألغيت 

لدعاوى املسجلة على مستوى هذه الغرف بعد سريان فما مصري ا. يف تلقي الدعاوى أو الفصل فيها 7باإلستمرار
  ، وما مدى حجية القرارات القضائية الصادرة بشأا؟03- 08القانون 

كما سبق، فيما يتعلق  نورغم أن القانون العضوى املتعلق مبجلس الدولة، وكذا قانون احملاكم اإلدارية، حييال
بعد سريان قانون اإلجراءات املدنية حىت نصب مل تهذه احملاكم، باإلجراءات، على قانون اإلجراءات املدنية؛ إال أن 

انه إال ما يتعلق باآلجال اليت بدأ سرياا يف ظل القانون يأحكامه فور سرتطبيق  وقد شرع يف، 8واإلدارية اجلديد
رف اإلدارية على ، وكيف سيتم يف املقابل التخلي عن اجلهات القضائية الفاصلة يف املواد اإلدارية، وهي الغ9القدمي

                                                           
 .املتعلق بالتنظيم القضائي، املرجع السابق 17/07/2005املؤرخ يف  11-05القانون العضوي من  02املادة  1
 .نونمن هذا القا 06املادة  2
 .، املتعلق باحملاكم اإلدارية، املرجع السابق30/05/1998املؤرخ يف  02- 98من القانون  09املادة  3
 .، املرجع السابق17/06/2005 مؤرخ يف 05/ق ع.ر/01، رأي رقم الس الدستوري. الس الدستوري الذي ألغاه 30هو نص املادة  4
، أكد وزير العدل عزم الدولة على اإلنطالق يف تنصيب احملاكم اإلدارية بصفة تدرجيية، ابتداء 2008يف جوان  يف اإلجابة على سؤال شفوي أمام الربملان 5

وألن تنصيبها تأخر  .2008جوان  08 ليوم األحد الشروق اليوميجريدة . ، تاريخ دخول قانون اإلجراءات املدنية اجلديد حيز التطبيق2009من أفريل 
جريدة . 2010يف األسابيع األوىل من شهر فيفري  31من أصل  10احملاكم اإلدارية، بعض أن تشرع وزارة العدل يف تنصيب ظر ومل يتحقق، فقد كان ينت

تنصيب أول حمكمة إدارية باجلزائر، وذلك حيث مت ، 25/03/2010 ، ولكن ذلك تأخر إىل غاية يوم2010جانفي  25ليوم اإلثنني  5887اخلرب، العدد 
، ليعقب ذلك احملكمتني من هذا التاريخ يوما 15تنصيب احملكمة اإلدارية لوهران بعد حنو  وكان منتظرابئر مراد رايس بالعاصمة،  على مستوى بلدية

  . إال أن هذا تأخر من جديد ألسباب مادية·.2010اإلداريتني لقسنطينة وباتنة، قبيل استكمال تنصيب عشر حماكم إدارية مع اية سنة 
  .2010مارس  27جريدة النهار اجلديد ليوم السبت  .2012 سنة تنصيب احملاكم اإلدارية األخرى إىل غاية ويتوقع أن تستمر

 .تنصيب احملكمة اإلدارية لوهران مبحكمة الصديقية 17/06/2010بتاريخ وقد مت 
 .املرجع السابق .قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  1064هو نص املادة  6
 .2010فيفري  25اخلميس  - اخلرب جريدة . ذلك، وبشكل طبيعي، الغرف اإلدارية لدى االس القضائية يف تلقي الدعاوى وتسجيلهالقد استمرت مع  7
املرجع . املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 25/02/2008املؤرخ يف  09-08، مث صدر أخريا حتت رقم القانون عرضه على الربملان، بغرفتيه مت 8
 .25/04/2009من تاريخ نشره، أي ابتداء من .منه، إال بعد سنة 1062يسر، مبوجب املادة  مل، ولكنه لسابقا
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 02مبوجب املادة  9
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مستوى االس القضائية؟ بصفة تدرجيية، أم بشكل كامل، ودفعة واحدة؟ إن هذا سيطرح من دون شك بعض 
التعقيدات يف مسائل اإلختصاص النوعي واإلقليمي، وصالحية شروط رفع الدعاوى املرفوعة، اليت تتباين ما بني 

  .النصني القدمي واجلديد وما إىل ذلك من مسائل

  احملاكم اإلدارية: اثاني

  إنشاؤها وعملها - أ

يكون على  1"جهات قضائية إدارية"على تأسيس  1996نص املؤسس الدستوري يف التعديل الدستوري لسنة 
رأسها جملس دولة، ومل حيدد النص الدستوري هذه اجلهات وال تسمياا، على عكس ما فعل بالنسبة جلهات 

  .2القضاء العادي

، يف نفس التاريخ الذي صدر فيه القانون العضوي اخلاص باختصاصات جملس 3اكم اإلداريةوقد صدر قانون احمل
وكأن . الدولة وتنظيمه وعمله، باإلضافة إىل القانون العضوي املتعلق باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها

، ليبقى على اجلهاز التنفيذي الدفع املشرع أراد أن يستكمل وضع اإلطار القانوين هليئات القضاء اإلداري املستحدثة
  .، ومتكينها من مباشرة عملها الفعلي4تنصيبها مواصلةباألمور إىل 

ها، يستجيب ملبادئ جديدة نص عليها التعديل فإنشاء احملاكم اإلدارية، بل وهيئات القضاء اإلداري كلّ
، وهو األمر الذي يتطلب إنشاء 5ارةل مرة منذ اإلستقالل، ومن ذلك مبدأ حياد اإلدألو 1996الدستوري لسنة 

  .6حماكم خاصة باملنازعات اإلدارية حتقق ختصص القضاة

  :7وجاء يف عرض أسباب قانون احملاكم اإلدارية

الذي يتمثل " متاشيا مع أهداف الدولة احلديثة اليت تقوم أساسا على مبدأ املشروعية"قضاء إداري يعد إن إنشاء "
دة النظر يف النظام القضائي يستجيب لتحوالت يشهدها اتمع اجلزائري يف كافة وإعا. يف سيادة حكم القانون

                                                           
  "قضائية اإلداريةاجلهات اليؤسس جملس دولة كهيأة مقومة ألعمال "من الدستور، الفقرة الثانية منه على أنه  152بنصه يف املادة  1
 ".متثل احملكمة العليا اهليئة املقومة ألعمال االس القضائية واحملاكم:"الفقرة األوىل 152جاء يف املادة  2
 .مواد فقط 10وهو نص قصري تضمن . واخلاص باحملاكم اإلدارية، املرجع السابق 30/05/1998املؤرخ يف  02-98القانون  3
تنصيب أول حمكمة إدارية باجلزائر، وذلك على مستوى حيث مت ، 25/03/2010 تأخر إىل غاية يوم ب احملاكم اإلداريةتنصيسبقت اإلشارة إىل أن  4

إىل  حماكم إدارية 10وينتظر أن تنصب . 17/06/2010تنصيب احملكمة اإلدارية لوهران مبحكمة الصديقية بتاريخ تبعها بلدية بئر مراد رايس بالعاصمة، 
 .من هذا البحث 123أنظر هامش الصفحة  .2012 سنة ويتوقع أن تستمر تنصيب احملاكم اإلدارية األخرى إىل غاية،  2010اية سنة غاية

لسنة  05 جملة جملس الدولة، العدد: يف": النظام القانوين للمحاكم اإلدارية يف القانون اجلزائري: "عمار بوضياف. من الدستور 23نصت عليه املادة  5
  .67، ص 2004

  .69املرجع نفسه، ص  6
املوقع الرمسي ورد عرض األسباب هذا يف الكلمة اليت ألقاها وزير العدل حافظ األختام يف جملس األمة، مبناسبة عرض هذا القانون على الغرفة الثانية،  7

 .05/02/2004عوين بتاريخ ،  <<http://www.majliselouma.dzلس األمة، على اخلط، 
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عدم جتاهل وضع اإلدارة "واعتماد النظام املزدوج ميكن من ." امليادين من أجل ضمان تسيري أحسن للعدالة
  "ومقتضيات الصاحل العام، وحيقق مبدأ التخصص يف ممارسة الوظيفة القضائية

الدستور، جاء هذا النص لتأسيس حماكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام يف املادة وجتسيدا ملقتضيات 
اإلدارية وإىل إناطتها باختصاصات الغرف اإلدارية للمجالس القضائية، كل ذلك لتمكينها من االستفادة من التجربة 

  .ذا االمن قبل اجلهاز القضائي اجلزائري يف ه 1966واخلربة اللتني مت اكتساما منذ 
ولضمان االنسجام واالستقرار القانوين فإن اإلجراءات املطبقة أمام احملاكم هي تلك املنصوص عليها يف 

وعلى غرار اجلهات القضائية التابعة للنظام القضائي فإن وزارة العدل تتوىل التسيري املايل . اإلجراءات املدنية
  .واإلداري للمحاكم اإلدارية

لى التنظيم يف املسائل املتعلقة بتحديد عدد احملاكم اإلدارية واختصاصها اإلقليمي، وحتديد كما أن النص حييل ع
باإلضافة إىل كيفية حتويل . عدد الغرف واألقسام داخلها، وكيفية تنظيم كتابة ضبط احملكمة اإلدارية وسريها

  .اكم اإلدارية مبجرد تنصيبهاالقضايا املسجلة أو املعروضة على الغرف اإلدارية للمجالس القضائية إىل احمل
وهذا النص يأخذ بعني االعتبار جتربة الدول اليت سبقت اجلزائر إىل انتهاج مبدأ ازدواجية القضاء السيما منها 

كما أنه سيمكن من استكمال بناء أدوات النظام اإلداري كنظام مستقل عن النظام القضائي، يتوىل . مصر وفرنسا
  ".اإلدارية، ومن شأنه أيضا ضمان تسيري أحسن جلهاز القضاء وختصص القضاة الفصل يف مجيع املنازعات

نص هذا القانون إذن على إنشاء حماكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام يف املادة اإلدارية، تنظم يف شكل 
ابة العامة فيها حيدد عددها بقرار من وزير العدل، كما يتوىل مهام الني 1غرف وميكن أن تقسم الغرف إىل أقسام
ويبدو أنه كان من املناسب لو منح املنظم لرئيس احملكمة اإلدارية على . حمافظ الدولة مبساعدة حمافظني مساعدين

  .2األقل اقتراح تقسيمها إىل غرف وأقسام، من منطلق إملامه بظروف عمل احملكمة وإشرافه امليداين عليها

دارية قابلة لإلستئناف أمام جملس الدولة ما مل ينص القانون على وتكون األحكام الصادرة عن هذه احملاكم اإل
خالف ذلك، وتصدر هذه األحكام وجوبا بثالثة قضاة على األقل من أجل صحتها، وختضع اإلجراءات املطبقة 

  .أمامها ألحكام قانون اإلجراءات املدنية

أما بالنسبة . 3بات ضبط اجلهات القضائيةوخيضع كتاب ضبط احملاكم اإلدارية إىل القانون األساسي ملوظفي كتا
للقضاة العاملني يف احملاكم اإلدارية فلم يصدر أي نص حيدد التنظيم الداخلي هلذه احملاكم، وكذا سري امللفات من 

ولكن بالرجوع إىل نص القانون العضوي املتضمن القانون األساسي للقضاء، فقد نص . تسجيلها ولغاية الفصل فيها

                                                           
 .02- 98قانون المن  04املادة  1
 .76، املرجع السابق، ص "النظام القانوين للمحاكم اإلدارية يف القانون اجلزائري: "عمار بوضياف 2
املؤرخ يف  409-08املرسوم التنفيذي وقد صدر اإلطار التنظيمي ملستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، وهو . 02-98القانون من  07املادة  3

 .07 ص، 28/12/2008بتاريخ  73ريدة الرمسية، العدد اجل .لقانون األساسي اخلاص مبستخدمي أمانات الضبطاملتضمن ا 24/12/2008
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  :ظائف القضائية يف احملاكم اإلداريةعلى بعض الو

رئيس حمكمة إدارية، حمافظ دولة لدى حمكمة إدارية، نائب رئيس حمكمة إدارية، حمافظ الدولة املساعد األول 
لدى حمكمة إدارية، حمافظ الدولة مساعد لدى حمكمة إدارية، مكلف بالعرائض يف احملكمة اإلدارية، قاض حمضر 

  .1إدارية، قاض حمضر األحكام لدى حمكمة إدارية األحكام األول لدى حمكمة

كما تضم احملاكم اإلدارية مستشارين هلم صفة القضاة يقومون بالتشكيالت القضائية للفصل يف القضايا املرفوعة 
أمامهم، ومل حتدد النصوص أحكاما خاصة لتعيينهم، أو اختصاصات متميزة عما هو الشأن عليه بالنسبة لقضاة 

  .2ضاء العاديومستشاري الق

ونصت التدابري اإلنتقالية على بقاء الغرف اإلدارية لدى االس القضائية، وكذا الغرف اإلدارية اجلهوية خمتصة 
، 3بالنظر بالقضايا اليت تعرض عليها طبقا قانون اإلجراءات املدنية، بصفة انتقالية، إىل غاية تنصيب احملاكم اإلدارية

ا املسجلة أو املعروضة على الغرف اإلدارية احمللية واجلهوية مبجرد تنصيبها، حيث ستحال عليها مجيع القضاي
  .4وسيحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذا التدبري

وإذا كان عدد املواد ال يشكل معيارا لتقدير نوعية . إن نص قانون احملاكم اإلدارية، يظهر أنه نص قصري نسبيا
نون ال حيقق اهلدف املتوخى منه، وهو إرساء اإلطار التشريعي للمحاكم املواضيع املنظمة، إال أن مضمون هذا القا

ألن كثرة اإلحاالت يف هذا القانون على التنظيم ال : اإلدارية باعتبارها اجلهات ذات الوالية العامة يف املواد اإلدارية
اعد اجلوهرية املتعلقة تناسب ما كان مفترضا من النص التشريعي أن يكون عليه، وهو أن يتضمن يف أحكامه القو

  .فضال على أنه يثري من األساس تساؤال حول مدى مطابقته للدستور. 5باحملاكم اإلدارية

  نص غري دستوري؟ - ب

، فإنه مل خيضع ملراقبة الدستورية الوجوبية 6نظرا ألن القانون املنشئ للمحاكم اإلدارية كان نصا تشريعيا عاديا

                                                           
ريدة ، اجلاملتضمن القانون األساسي للقضاء 06/09/2004املؤرخ يف  11-04القانون العضوي من اليت تنص على التنظيم السلمي للقضاة،  47املادة  1

  .18 ص، 08/09/2004بتاريخ  57الرمسية، العدد 
 .80الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص : بعلي حممد الصغري 2
 .02- 98القانون من  08املادة  3
 .02- 98القانون من  09املادة  4
 .217-216قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص ص : خلويف رشيد 5
  :من الدستور، وجاء يف رأي الس الدستوري 6-122يئات القضاء يكون بقانون عادي، وفق املادة إن إنشاء ه 6
، وخول املشرع دون غريه، صالحيات )الشطر األخري( 6- 122اعتبارا أن املؤسس الدستوري أقر مبدأ إمكانية إنشاء هيئات قضائية، مبوجب املادة "

، يتعلق 17/06/2005 يفمؤرخ  05/م د/ع.ق ر/01رأي رقم الس الدستوري ". يس بقانون عضويإنشائها، على أن يكون ذلك بقانون عاد ول
= ولكن جانبا من الفقه. 4، ص 30/07/2005، بتاريخ 51اجلريدة الرمسية، العدد  ،مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور
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لذلك فإنه عندما أحال على التنظيم إنشاء احملاكم اإلدارية، وتقسيمها إىل غرف . اليت ختضع له القوانني العضوية
وأقسام، يكون قد خالف صراحة أحكام الدستور، ومل تتح للمجلس الدستوري فرصة بسط رقابته على هذا النص 

  .1نظرا لتخلف إجراء اإلخطار

وهو من جماالت اختصاص القانون العادي، حسب  إن إنشاء احملاكم يعترب من القواعد املتعلقة بالتنظيم القضائي،
والس الدستوري ال يراقب دستورية القانون العادي إال بعد اإلخطار، سلطة حصرها املؤسس . الدستور

، على عكس القوانني العضوية اليت خيطر ا 2الدستوري، كما سبق، يف رئيس اجلمهورية، ورئيسي غرفيت الربملان
  .3وجوبا

م من موقف الس الدستوري الثابت يف هذه املسألة، فالس الدستوري ظل يعترب إنشاء اهليئات هذا على الرغ
وال جيوز بالتايل إحالته على . القضائية مهما كان نوعها، اختصاصا ينفرد به الربملان، ويشرع فيه بقانون عادي

ستقلة املخولة لرئيس اجلمهورية يف املسائل غري التنظيم، مبوجب املراسيم الرئاسية ضمن ممارسة السلطة التنظيمية امل
، مما يعد تنازال غري مؤسس من طرف 5؛ وال تفويضه إىل التنظيم مبوجب املراسيم التنفيذية4املخصصة للقانون

  .املشرع لصالحيات خيوله إياها الدستور صراحة

. واآلخر بعده احملاكم اإلدارية،وقد أكد الس الدستوري ذلك يف رأيني، أحدمها صرح به قبل صدور قانون 
؛ أما الرأي الثاين فجاء مبناسبة 7لقضائيا دستورية مادة من األمر املتضمن التقسيم 6وكان الرأي األول مبناسبة مراقبة

                                                                                                                                                                                             
قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء : خلويف رشيد. كان من املفروض أن يكون بقانون عضوي يرى أن مسألة إنشاء احملاكم اإلدارية=

  .215اإلداري، املرجع السابق، ص 
دبري وهو الت. املتضمن التقسيم القضائي 11-97من األمر  02يف ظروف مشاة، قام رئيس اجلمهورية بإخطار الس الدستوري حول دستورية املادة  1

  .املرجع السابق. املتعلق باحملاكم اإلدارية،30/05/1998املؤرخ يف  02-98الذي ختلف فيما خيص القانون 
 .من الدستور 166مبوجب املادة  2
 .من الدستور 2فقرة  165وفق املادة  3
 .من الدستور 1فقرة  125السلطة التنظيمية املستقلة لرئيس اجلمهورية، تنص عليها املادة  4
 .من الدستور 2فقرة  125هي السلطة املخولة لرئيس احلكومة مبوجب املادة و 5
، 19/03/1997املؤرخ يف  11- 97من األمر  02، خيص مراقبة دستورية املادة 19/02/1997مؤرخ يف  97/م د/أ. ر/04الس الدستوري، رأي رقم  6

من  2واعتبارا، ومن جهة أخرى، أن املادة : "وجاء يف حيثياته. 29 ، ص19/03/1997بتاريخ  15اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن التقسيم القضائي
احملاكم على التنظيم مبوجب مرسوم رئاسي قد  عدد ومقر ودائرة اختصاصاألمر املتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع اإلخطار، عندما أحالت أمر حتديد 

وقرر " يت حتدد جمال ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس اجلمهورية يف املسائل غري املخصصة للقانونالفقرة األوىل من الدستور ال 125أخلت بأحكام املادة 
حيدد عددها ومقرها ودائرة اختصاص كل : "من األمر املتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع اإلخطار، واحملرر كالتايل 2أن جزء املادة "الس يف هذا الشأن 

 ".د غري دستورييع" منها مبوجب مرسوم رئاسي
  .املتضمن التقسيم القضائي، املرجع السابق 19/03/1997املؤرخ يف  11-97األمر  7
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ولو تتح الفرصة للمجلس الدستوري ملمارسة الرقابة، لصرح . 2القانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضائي 1مراقبة
. ، يف هذا القانون، للدستور3عدم مطابقة احلكم املتعلق بإحالة حتديد عدد احملاكم اإلدارية إىل التنظيممن دون شك ب

، ورمبا يصرح بأن كل النص القانوين، تبعا لذلك خمالف 4وهو ما جيعل املواد األخرى للقانون من دون موضوع
  .للدستور

ورية القانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضائي، ألغى نصا كما أن الس الدستوري، يف رأيه املتعلق مبراقبة دست
معتربا إياه ال يدخل ضمن نطاق القانون العضوي، وقد كان من شأن هذا النص التشريعي أن يعاجل جزئيا  5تشريعيا

  .هذه املسألة

ددها بواحد حيث حدد ع دد كيفيات تطبيق أحكام قانون احملاكم اإلدارية،الذي حي 6وقد صدر النص التنظيمي
كما نص على أن كل حمكمة تتشكل من غرفة واحدة إىل . 8، وحدد اختصاصها اإلقليمي7وثالثني حمكمة إدارية

غرف وأقسام  وأحال تقسيم كل حمكمة إدارية إىل. 9ثالث غرف، وكل غرفة تقسم من قسمني إىل أربعة أقسام
  .على قرار من وزير العدل

اعتمد يف رسم دوائر اإلختصاص اإلقليمي هلذه  فقد :لة من املالحظاتالتنظيمي بدوره مجويثري هذا النص 
النص األمر الذي يتعني تداركه؛ كما أن هذا ، وهو 10الوطين لبلديات القطر" حمينة"اهليئات على قائمة غري 

                                                           
وإعتبارا، من جهة أخرى، أن  :"وجاء يف حيثياته. 3، ص املرجع السابق، 17/06/2005خ يف رمؤ 05/م د/ق ع.ر/01رأي رقم الس الدستوري،  1

ن القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يترتب على تطبيقه حتويل صالحيات إنشاء اهليئات القضائية إىل اال م 24ع وضع حكما تشريعيا يف املادة راملش
 من الدستور، من جهة أخرى، 6-122من الدستور، ويعد ذلك مساسا باملادة ) الفقرة الثانية( 125التنظيمي الذي يعود لرئيس احلكومة ، طبقا للمادة 

، يكون قد جتاوز جمال وتنازله عن صالحيات إنشائها للتنظيمملشرع عند إقراره إمكانية إنشاء أقطاب قضائية متخصصة عتبارا بالنتيجة، فإن اوا
 ".من الدستور، من جهة أخرى 6-122إختصاصه من جهة، ومس باملادة 

 .، املتعلق بالتنظيم القضائي، املرجع السابق17/07/2005املؤرخ يف  11-05القانون العضوي  2
 ".عن طريق التنظيم عددها واختصاصها اإلقليميحيدد : "30/05/1998املؤرخ يف  02-98 من قانون احملاكم اإلدارية  2فقرة  02ء يف املادة جا 3
دون موضوع،  من دأب الس الدستوري، عند التصريح بعدم مطابقة إحدى مواد قانون خيطر به، على اعتبار املواد اليت تتعلق يف مضموا باملواد امللغاة 4

  .املرجع السابق. يف مطابقة العضوي املتضمن التنظيم القضائي للدستور، 17/06/2005خ يف رمؤ 05/م د/ق ع.ر/01رقم  أنظر رأي الس الدستوري
اإلدارية وصالحياا وتشكيلها حيدد عدد احملاكم . احملكمة اإلدارية درجة أوىل للتقاضي يف املواد اإلدارية:"التايلعلى النحو مادة كانت حمررة هو نص  5

 .، املرجع السابق17/06/2005خ يف رؤامل 05/م د/ق ع.ر/01رقم أنظر رأي الس الدستوري، . "وسريها وتنظيمها يف التشريع املعمول به
تعلق باحملاكم اإلدارية وامل 30/05/1998املؤرخ يف  02- 98، حيدد كيفيات تطبيق القانون 14/11/1998يف  املؤرخ 356-98املرسوم التنفيذي  6

 .04، ص 15/11/1998، بتاريخ 85اجلريدة الرمسية، العدد 
 .1984مقراا الواليات الواحدة والثالثني األوىل، من دون الواليات اليت أضيفت يف التنظيم اإلقليمي للبالد لسنة و ،02مبوجب املادة  7
 .من هذا املرسوم 03املادة  8
 .، املرجع السابق14/11/1998يف  املؤرخ 356-98لتنفيذي املرسوم امن  05املادة  9

  :ذية صادرة قبلهجاء يف اجلدول املرفق بنص هذا املرسوم اعتبار عدة بلديات عرب الوطن بأمسائها القدمية، رغم أنه مت تغيري أمسائها مبوجب مراسيم تنفي 10
يتضمن تغيري  24/11/1990 املؤرخ يف 379-90املرسوم التنفيذي غري مبوجب مسها القدمي الذي تاوهو "تاوريرت"باسم وردت  "آت منصور"بلدية  -

  .=1628، ص 28/11/1990بتاريخ  51اجلريدة الرمسية، العدد . الواقعة على تراب والية البويرة" تاوريرت"إسم بلدية 
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  .1لرئيس احملكمة اإلدارية، مع الدستور، كما سيأيت بيانه "إضافية"يف إسناد اختصاصات " يصطدم" التنظيمي

  اختصاصاا - ج

  اإلختصاص النوعي •

 801، 800نص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد على اإلختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية، يف املواد 
مكرر من قانون اإلجراءات املدنية، مع شيء من  07و 07، وهي أحكام تشبه إىل حد ما صياغة املادتني 802و

  .التفصيل

ختتص بالفصل يف أول درجة حبكم قابل . هي جهات الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية فاحملاكم اإلدارية
طرفا  لإلستئناف، يف مجيع القضايا اليت تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات ذات الصبغة اإلدارية

  .2فيها
  :وختتص احملاكم اإلدارية كذلك بالفصل يف

  :الصادرة عن القرارات ةعيوشرودعاوى فحص امل يةتفسريوالدعاوى ال داريةاإل اتالقرار دعاوى إلغاء - 1
  .واملصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية الوالية
  .واملصاحل اإلدارية األخرى للبلديةالبلدية 

                                                                                                                                                                                             
يتضمن تغيري إسم  22/12/1990 املؤرخ يف 417- 90نفيذي املرسوم التمسها القدمي الذي تغري مبوجب اوهو "اهلرية"باسم وردت  "ابن باديس"بلدية  -=

  .09، ص 02/01/1991يخ بتار 01اجلريدة الرمسية، العدد . الواقعة على تراب والية قسنطينة" اهلرية"بلدية 
يتضمن تغيري إسم  23/02/1991املؤرخ  51-91املرسوم التنفيذي مسها القدمي الذي تغري مبوجب اوهو " الداميات"باسم وردت  "تيزي مهدي"بلدية  -

  .335، ص 27/02/1991بتاريخ  09اجلريدة الرمسية العدد . الواقعة على تراب والية املدية" الداميات"بلدية 
يتضمن تغيري  23/02/1991 املؤرخ يف 52-91املرسوم التنفيذي مسها القدمي الذي تغري مبوجب اوهو  "تدماية" باسموردت  "سيدي أورياش"بلدية  -

  .336، ص 27/02/1991بتاريخ  09اجلريدة الرمسية العدد ). اإلسم اجلديد هو(الواقعة على تراب والية عني متوشنت " تدماية"بلدية إسم 
 02/03/1991املؤرخ يف  62- 91املرسوم التنفيذي مسها القدمي الذي تغري مبوجب اوهو  "جبل عيسى ميمون"باسم وردت  "آيت عيسى ميمون"بلدية  -

  ،06/03/1991بتاريخ  10اجلريدة الرمسية العدد . بوالية تيزي وزو، وتغيري مقرها" جبل عيسى ميمون"يري إسم بلدية يتضمن تغ
  .364ص  
يتضمن تغيري تسمية  16/11/1991املؤرخ يف  450- 91املرسوم التنفيذي مسها القدمي الذي تغري مبوجب اوهو " أوالد عطية" باسموردت  "منعة"بلدية  -

  .2291، ص 20/11/1991بتاريخ  59اجلريدة الرمسية العدد . الواقعة يف تراب والية املسيلة" والد عطيةأ"بلدية 
يتضمن  12/01/1993املؤرخ يف  12-93املرسوم التنفيذي مسها القدمي الذي تغري مبوجب اوهو " عني احلساينية" باسموردت  "هواري بومدين"بلدية  -

  .05، ص 13/01/1993بتاريخ  03اجلريدة الرمسية العدد . قاملةتراب والية  علىالواقعة " عني حساينية"تغيري تسمية بلدية 
هذا تغري و" املتكوك"اليت وردب ذا اإلسم، بينما كانت تسمى  "عبد القادر عزيل"هذا على الرغم من أن بعض البلديات مت حتديث إمسائها، مثل بلدية 

اجلريدة الرمسية . باتنةتراب والية  علىالواقعة " املتكوك"يتضمن تغيري تسمية بلدية  05/05/1993ملؤرخ يف ا 107-93املرسوم التنفيذي مبوجب اإلسم 
  .07، ص 09/05/1993بتاريخ  30العدد 

 .من الدستور 122وذلك مبوجب املادة . إن قواعد اإلجراءات جيب أن حيددها القانون وليس التنظيم 1
 .املدنية واإلدارية من قانون اإلجراءات 800املادة  2
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  .اإلدارية الصبغةذات احمللية املؤسسات العمومية 
  دعاوىالقضاء الكامل - 2
  .1لة هلا مبوجب نصوص خاصةالقضايا املخو - 3

  ، يكون من اختصاص احملاكم العادية801و 800وخالفا ألحكام املادتني 
  .الطرق خمالفات - 1
تابعة  مركبةطلب تعويض األضرار النامجة عن  ىلإالرامية  دعوى خاصة باملسؤولية بكلاملنازعات املتعلقة  - 2

  .2اإلداريةالعمومية ذات الصبغة أو إلحدى الواليات أو البلديات أو املؤسسات  للدولة

  :ويثري اإلختصاص النوعي املنصوص عليه يف هذه املادة مجلة من املالحظات

يبدو أن املشرع استجاب ملالحظات الفقه، بالنص صراحة على اختصاص احملاكم اإلدارية بنظر كل  -1
وهي - مصاحل الدولة غري املمركزة، الوالية، موسعا إياها لتشمل كل قرارات " مستوى"القرارات اليت تصدر على 

وليس قرارات الوايل بصفة حصرية، التخصيص الذي كانت توحي به القراءة الضيقة لنص  - املديريات واملفتشيات
  .يف القانون السابق 7املادة 

زاولة الفالحية واألماكن املعدة للسكن، أو مل باإلجياراتاملنازعات املتعلقة "كما استغىن املشرع عن استثناء -2
ر يف مكر 7اليت كانت تظهر يف نص املادة " وكذلك يف املواد التجارية أو االجتماعية التجاريةمهنية أو اإلجيارات 

، طاملا أا حمددة الدولة القانون السابق؛ ومل تعد مثة حاجة الستثناء املنازعات اليت تدخل ضمن اختصاص جملس
  .بوضوح يف القانون العضوي اخلاص به

إبقاء املشرع، يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، على استثناء خمالفات الطرق من اختصاص احملاكم  إن -3
جيرم بعض خمالفات الطرق، فضال عما  3اإلدارية يبدو كأنه يتالئم مع نصوص قانونية الحقة، فقد صدر نص قانوين

اجلهة القضائية اليت يتم اللجوء إليها للبت ل، ختتص ويف مثل هذه األحوا. 4كان ينص عليه قانون التهيئة والتعميري
بالفصل يف طلبات السلطة اإلدارية اليت ميكنها نظريا أن تتأسس كطرف مدين يف الدعوى يف الدعوى العمومية 

                                                           
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 801املادة  1
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 802املادة  2
 وقد. 19، ص 03/08/2008بتاريخ  44اجلريدة الرمسية، العدد . حيدد قواعد مطابقة البنايات وإمتام إجنازها 20/07/2008املؤرخ يف  15- 08القانون  3

 العمومي اد البناء أو احلصى أو الفضالت على الطريقنص يف أحكامه اجلزائية على عدد من املخالفات واجلنح، بعضها يعد من خمالفات الطرق، كوضع مو
؛ وأيضا )89املادة ( ازتدل على أشغال إمتام اإلجن وضع سياج احلماية للورشة أو الفتة عدم ح ورشة إمتام اإلجناز دون ترخيص مسبق أو؛ أو فت)91املادة (

  .)88املادة (التوايل على رخصة البناء أو شهادة املطابقة الربط املؤقت أو النهائي للبناية غري القانوين بشبكات االنتفاع العمومي دون احلصول املسبق على
. 1652 ، ص02/12/1990 بتاريخ 52عدد ال ،لرمسيةاجلريدة ا .، املعدل واملتممتعلق بالتهيئة والتعمريامل 01/12/1990يف  املؤرخ 29- 90القانون  4

من يقوم بتنفيذ أشغال أو استعمال أرض ويتجاهل اإللتزامات اليت يفرضها هذا القانون والتنظيمات "منه على عقوبات جزائية ضد  77املادة  وتنص
  ".املتخذة لتطبيقه، أو الرخص اليت تسلم وفقا ألحكامها
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 اتمطابقة البناء، كما هلذه اجلهة القضائية أيضا مبوجب القانون أن تأمر ببعض التدابري يف هذا الشأن ك1العمومية
  .كليا أو جزئيا اأو هدمهضوع املخالفة مو

4- يكون قد جتاهل التطور الذي 2بالذكر املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ولكن املشرع عندما خص ،
يف القانون السابق، أو على  7حصل يف التشريع منذ آخر تعديل لقانون اإلجراءات املدنية، إذ أنه نقل حمتوى املادة 

، "الوحيدة"املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري مل تبق املؤسسات العمومية دون أن يراعي أن األقل جزء منه 
ذلك أن . اليت تقتضي طبيعتها إسناد املنازعات اليت تكون هذه املؤسسات طرفا فيها إىل اختصاص القضاء اإلداري

وهي املؤسسات : واإلستقالل املايلنصوصا قانونية الحقة أنشأت مؤسسات جديدة، ومنحتها الشخصية املعنوية 
حتويل  ، ومت4ّ، واملؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف واملهين3العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

اجلامعات مثال من طبيعتها السابقة، باعتبارها مؤسسات عمومية ذات الطابع اإلداري، إىل مؤسسات عمومية ذات 
مما يطرح التساؤل حول اختصاص القضاء اإلداري بنظر الدعاوى . 5مبوجب مراسيم تنفيذية العلميالطابع الثقايف و

  .اليت تكون هذه املؤسسات طرفا فيها

إن انسجام التشريع يقتضي أن تسند املنازعات اليت تكون هذه املؤسسات طرفا فيها إىل القضاء اإلداري، ألن 
  صراحة على خضوع موظفي  ، نص6الوظيف العمومياملشرع نفسه يف نصوص أخرى، خاصة قانون 

                                                           
، 29-90القدمية من القانون  76ت الطرق، واليت قد ترفع وفق الطريق اإلستعجايل مل تعد ممكنة منذ إلغاء أحكام املادة إن املنازعات اخلاصة مبخالفا 1

ميكن أن  لذلك ال تتصور هذه املنازعات إال بصفة غري مباشرة كدعوى تبعية للدعوى العمومية، ولكن يف هذه احلالة، مل ينص القانون صراحة على أنه
 =كطرف مدين، بينما نص على ذلك صراحة من أجل اجلمعيات اليت) الوايل أو رئيس الس الشعيب البلدي حسب احلالة(اإلدارية  تتأسس السلطة

احلقوق املعترف ا للطرف مدين يف "، اليت ميكنها أن تطالب بـ"تشكلت بصفة قانونية ويكون هدفها النشاط يف إطار يئة إطار احلياة ومحاية احمليط"=
 ).29-90من القانون  74املادة " (خالفات ألحكام التشريع ساري املفعول يف جمال التهيئة والتعمريامل
، تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصاديةامل 12/01/1988يف  املؤرخ 01-88قانون من ال 43أنشئت هذه املؤسسات مبوجب املادة  2

 .املرجع السابق
تضمن القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي حول البحث العلمي والتطوير امل 22/08/1998املؤرخ يف  11- 98قانون من ال 17ة أنشأت مبوجب املاد 3

 .3، ص 24/08/1998بتاريخ  62عدد ال ،اجلريدة الرمسية. ونصت على أا تتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالل املايل ،2002-1998التكنولوجي 
، املتضمن القانون التوجيهي للتعليم العايل، املعدل واملتمم، 04/04/1999املؤرخ يف  05-99من القانون  31ؤسسات مبوجب املادة أنشأت هذه امل 4

 .4 ص، 07/04/1999بتاريخ  24دد الع ،اجلريدة الرمسية. منه الشخصية املعنوية واإلستقالل املايل 32ومنحت هلا املادة 
بتاريخ  54عدد ، الاجلريدة الرمسية. 29/08/2004 ، مجيعها مؤرخة يف267- 04إىل  240-04التنفيذية املرقمة من  صدرت يف هذا الشأن املراسيم 5

 12-09إىل  06- 09املراسيم التنفيذية املرقمة من ؛ تعدل على التوايل الطبيعة القانونية لكل اجلامعات؛ وصدرت أيضا 38-06 ص ص ،29/08/2004
، 11/01/2009بتاريخ  02العدد  ،اجلريدة الرمسية. اليت تستبدل مراكز جامعية جبامعات جديدة وفق الطبيعة القانونية اجلديدة،  04/01/2009املؤرخة يف 

 .19-11ص ص 
دارات يقصد باملؤسسات واإل: "املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 15/07/2006املؤرخ يف  03-06من األمر  2فقرة  02جاء يف املادة  6

مومية ذات الطابع العمومية، املؤسسات العمومية واإلدارات املركزية يف الدولة واملصاحل غري املمركزة التابعة هلا واجلماعات اإلقليمية، واملؤسسات الع
لوجي، وكل مؤسسة عمومية ميكن اإلداري، واملؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف واملهين، واملؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنو

 ".أن خيضع مستخدموها ألحكام هذا القانون األساسي
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  سات العمومية ذات الطابع اإلداري؛ كما أن هذه املؤسسات إىل ذلك القانون، شأم شأن موظفي املؤس
ختضع بصفة حصرية ألحكام هذا هذه اهليئات  صفقاتالصفقات العمومية، نص على أن  لتنظيمالتعديل األخري 

ذكر املؤسسات العمومية ذات الطابع المن ختصيص ب 802و  801، 800ءت به املواد مما يدل أن ما جا 1التنظيم
  .2اإلداري، هو سهو من املشرع يتعني تداركه

  اإلختصاص احمللي •

اا احمللية، فهو أيضا يعرف أصال واستثناء، إذا أن األصل يف اإلختصاص احمللي أنه خيضع صبالنسبة الختصا
؛ ويف حالة 4للمحاكم العادية، وهو موطن املدعى عليه، أو آخر موطن معروف له قواعد اإلختصاص احمللي 3لنفس

ولو مل  6ال ميكن للخصوم احلضور باختيارهم أمام القاضي ومع ذلك. 5تعدد املدعى عليهم، فيكون موطن أحدهم
ناسبة تناول طبيعة ذلك أن املشرع قد نص صراحة مب .7يكن خمتصا إقليميا، مثلما هو الشأن عليه يف املواد املدنية

اختصاص احملاكم اإلدارية، على أن اختصاصها اإلقليمي هو من النظام العام، شأنه شأن اختصاصها النوعي؛ إذ 
ميكن إثارة الدفع بتخلفه من طرف أحد اخلصوم يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى، بل وجيب إثارته تلقائيا من 

  .8طرف القاضي

                                                           
الصفقات تنظيم واملتضمن  24/07/2002املؤرخ يف  250- 02الرئاسي  ملرسوماتمم يعدل وي 26/10/2008املؤرخ يف  08 - 338الرئاسي  املرسوم 1

  :، وجاء فيه06ص  09/11/2008بتاريخ  62اجلريدة الرمسية، العدد  .العمومية، املعدل واملتمم
  :مصاريف الصفقات حمل ال تطبق أحكام هذا املرسوم إال على :02املادة "
 ؛مراكز البحث والتنمية -، ات العمومية ذات الطابع اإلدارياملؤسس -؛ لبلدياتا -؛ الواليات - ؛ اهليئات الوطنية املستقلة - ؛ العمومية اإلدارات -  

واملؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف واملهين واملؤسسات العمومية ذات ؛ اخلصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي واملؤسسات العمومية
جناز عمليات الطابع العلمي والتقين واملؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملؤسسات العمومية االقتصادية عندما تكلف هذه املؤسسات بإ

 .""املصلحة املتعاقدة"ولة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة وتدعى يف صلب النص مم
دعاوى اليت إما عن طريق تعديل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، أو من خالل اإلجتهاد القضائي، بواسطة قبول القضاء اإلداري الختصاصه بنظر ال 2

 .تكون هذه املؤسسات طرفا فيها
 ".من هذا القانون 38و 37يتحدد اإلختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية طبقا للمادتني :" من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 803ادة جاء يف امل 3
  .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 37املادة  4
 .من هذا القانون 38املادة  5
، ولكنه يف املقابل، نص خلصوم باختيارهم أمام القاضياضور حاحملاكم اإلدارية من جواز ستثن صراحة إن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، مل ي 6

  ).منه 807املادة (صراحة على أن اإلختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية هو من النظام العام 
فيما خيص الغرف اإلدارية، ولكن  خلصوم باختيارهم أمام القاضياضور حمن جواز استثناء صريح  وحىت بالنسبة لقانون اإلجراءات املدنية السابق، مل يرد

  .إجراءات، اليت كانت توحي بأن اإلختصاص احمللي للغرف اإلدارية هو من النظام العام 07ذلك كان يستشف من صياغة املادة 
نشرة القضاة، جملة قانونية تصدر عن وزارة : ، يف"ة العلياصالحيات القاضي اإلداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة اإلدارية للمحكم": زروقي ليلى

 .180ص ، 1999، الديوان الوطين لألشغال التربوية، 54، العدد )مديرية البحث(العدل 
 .من هذا القانون 46املادة  7
  .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 807املادة  8
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، يف بعض املنازعات اليت ختتص ا نوعيا احملاكم اإلدارية، ويؤول 804ه املادة ، فجاءت بفيه أما اإلستثناء
النزاع، مما " مكان"من " قرا"اإلختصاص احمللي فيها حملكمة إدارية بعينها، ارتأى املشرع أا األنسب، نظرا لـ 

ادة األشغال العمومية، يسهل من دون شك، إجراءات التحقيق فيه؛ وتشمل هذه املنازعات، مادة الضرائب، وم
والعقود اإلدارية، ومنازعات املوظفني وأعوان الدولة، ومنازعات التوريد أو األشغال أو تأجري اخلدمات الفنية، 

  .ومنازعات التعويض عن ضرر ناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصريي، ويف إشكاالت التنفيذ

صفة حصرية، من اإلختصاص اإلقليمي للمحاكم املنعقدة كما أن املشرع استبعد استثناء املواد اليت كانت، ب
  .مبقرات االس القضائية، ألن هذا اإلختصاص احمللي مل يعد منصوصا عليه يف القانون اجلديد

 "إضافية"اختصاصات  •

فهو ، لرئيس احملكمة اإلدارية" مؤقتا"و "إضافيا"اختصاصا  1لقد أسند النص التنظيمي الذي أنشأ احملاكم اإلدارية
أو املعروضة على الغرف اإلدارية على /القضايا املسجلة وخيتص بالفصل يف اإلشكاالت اليت قد تثور مبناسبة إحالة 

وقد نص هذا املرسوم التنفيذي على أن القضايا اليت أخطرت ا الغرف اإلدارية واليت . احملاكم اإلدارية عند تنصيبها
  .ذه الغرفتكون مهيئة للفصل فيها تبقى من اختصاص ه

ونص أيضا على أنه ال جتدد العقود والشكليات واإلجراءات والقرارات اليت صدرت قبل اإلحالة إىل احملاكم 
اإلدارية باستثناء التكاليف باحلضور واإلستدعاءات املوجهة إىل األطراف والشهود؛ وهي التكاليف باحلضور 

  .لتقادم حىت ولو مل يتم جتديدهاواإلستدعاءات اليت يبقى هلا آثارها العادية القاطعة ل

خيتص رئيس :" وكان تطبيق هذه األحكام سيثري من دون شك جمموعة من اإلشكاالت، لذلك نص على أنه
من هذا املرسوم مبوجب أمر غري قابل  11و 10احملكمة اإلدارية بالفصل يف اإلشكاليات اليت يثريها تطبيق املادتني 

  ."ألي طعن

إلغاء بالتايل إىل ما بعد سريان قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، و 2اكم اإلداريةإال أن تأخر تنصيب احمل
إمكانية تطبيق هذه األحكام أصال؛ كما قد يثور التساؤل عن الغرف اإلدارية بشكل ائي، يثري التساؤل حول 

إن قواعد اإلجراءات هي، قانون،  تقرير هذه األحكام اإلجرائية مبوجب نص تنظيمي بدال من النص عليها مبوجب
ذا اختار املنظم أن تكون أوامر امث مل ؛، من اإلختصاص احلصري للقانون، كما سبقت اإلشارة إليه3مبوجب الدستور

                                                           
واملتعلق باحملاكم اإلدارية، املرجع  30/05/1998املؤرخ يف  02- 98حيدد كيفيات تطبيق القانون  14/11/1998يف  املؤرخ 356- 98املرسوم التنفيذي  1

  .السابق
تنصيب أول حمكمة إدارية باجلزائر، وذلك على مستوى حيث مت ، 25/03/2010 تأخر إىل غاية يوم تنصيب احملاكم اإلداريةسبقت اإلشارة إىل أن  2

إىل  حماكم إدارية 10وينتظر أن تنصب . 17/06/2010تنصيب احملكمة اإلدارية لوهران مبحكمة الصديقية بتاريخ تبعها مة، بلدية بئر مراد رايس بالعاص
 .من هذا البحث 123أنظر هامش الصفحة  .2012 سنة ويتوقع أن تستمر تنصيب احملاكم اإلدارية األخرى إىل غاية،  2010اية سنة غاية

 .رمن الدستو 8 - 122املادة  3



  الفصل الثاين                                                                                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر   

134 

 

وغري اجلوهري هلذه األحكام قد " املؤقت"إن الطابع  رئيس احملكمة اإلدارية يف هذا الشأن غري قابلة ألي طعن؟
  .التوجه، إال أن ذلك قد يتضمن مساسا لبعض حقوق األفراديفسر بصفة جزئية هذا 

  تباينها مع جهات القضاء العادي -د

يظهر تباين بني جهات القضاء العادي وجهات القضاء اإلداري، على مستوى طبيعة ومصدر القواعد القانونية 
  :اليت ختص كال منها

، حيددها القانون العضوي، على اعتبار 1996 ات القضاء العادي أصبحت منذ التعديل الدستوري لسنةفجه – 1
أن حتديد التنظيم القضائي هو موضوع قانون عضوي، وإنشاء جهات القضاء هو موضوع القانون العادي، كما 

على تنظيم االس القضائية وتشكيلها، وسريها،  1وقد نص القانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضائي. سبق بيانه
كم وتشكيلها، وتنظيمها وسريها، وأحال على التشريع املعمول به، حتديد اختصاص وتشكيل وحدد اختصاص احملا

  .- حمكمة اجلنايات واحملكمة العسكرية- وسري اجلهات القضائية اجلزائية املتخصصة 

وهكذا، فكل ما يتعلق باختصاص وتشكيل وسري جهات القضاء العادي حمدد بقانون، ألن القانون العضوي 
التنظيم القضائي السابق، وكل النصوص  2لتنظيم القضائي ألغى مجيع األحكام املخالفة، خاصة قانوناملتعلق با

1976؛ هذه النصوص التنظيمية كانت جتد ما يربرها يف ظل دستور 3التنظيمية املتخذة لتطبيقه
، ولكنها أصبحت 4

القضائي اجلديد تقسيم االس القضائية لقد نقل قانون التنظيم . 1989تتعارض صراحة مع األحكام الدستورية منذ 
إىل جمال القانون العضوي، والشأن نفسه بالنسبة لتنظيم وسري  5إىل غرف، وتنظيمها وسريها من جمال التنظيم

  .6احملاكم، وكذا تقسيمها إىل أقسام

                                                           
، وعرفت بعض 1999عرف نص القانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضائي، جمموعة من الظروف قبل صدوره، فهو نص أودع مشروعه األول يف  1

مون حيث رأى الس الدستوري، ودون التطرق إىل مض. 2003أحكامه يف البداية خالفا بني غرفيت الربملان، وتعرض للتصريح بعدم مطابقته للدستور يف 
لس النص، أنه من الناحية الشكلية خمالف للدستور، إذ مل يتم عرضه على جملس الدولة، الذي مل ينصب بعد عندما أودع مشروع هذا النص مكتب ا

 .17/07/2005املؤرخ يف  11-05الشعيب الوطين، ليصدر يف األخري حتت رقم القانون العضوي 
 .املرجع السابق .، املتضمن التنظيم القضائي16/11/1965املؤرخ يف  278-65األمر وهو  2
 يتضمن 25/09/1990 يف املؤرخ العدل وزير قرارو. املتعلق بسري االس القضائية واحملاكم، املرجع السابق 161- 66وعلى وجه اخلصوص، املرسوم  3

 الرمسية، اجلريدة 14/06/1995 املؤرخ العدل وزير م بقرار، متم1637 ص ،28/11/1990 بتاريخ 51 عددال ،الرمسية اجلريدة .احملاكم أقسام عدد حتديد
 .18 ص ،01/10/1995 بتاريخ 56 العدد

كما " إنشاء اهليئات القضائية"، دون أن ختصص بالذكر "القواعد املتعلقة بالتنظيم القضائي"تنص سوى على  1976من دستور  1-151مل تكن املادة  4
 .6- 122يف مادته  1996، مث يف دستور 6- 115، يف مادته 1989هو الشأن يف دستور 

 .، على أن كل جملس قضائي يشمل أربع غرف، منها الغرفة اإلدارية161-66من املرسوم رقم  01نصت املادة  5
رخ يف املؤ 11-05القانون العضوي . على تقسيم احملاكم إىل أقسام 13على تقسيم االس القضائية إىل غرف، ونصت املادة  06نصت املادة  6

  .املرجع السابق. املتعلق بالتنظيم القضائي ،17/07/2005
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، فقد أنشئت 1ءأما بالنسبة للمحاكم اإلدارية، اليت تطلب إنشاؤها احلسم دستوريا يف مسألة ازدواجية القضا
. مبوجب قانون عاد مل يتم إخطار الس الدستوري بشأنه، مسح كما سبق، بتدخل التنظيم من جديد يف إنشائها

الذي حيدد عددها واختصاصها اإلقليمي، مباشرة  النص التنظيميوقد كان بإمكان احلكومة التريث، وإدراج مواد 
النص التنظيمي صدر بعد أقل من ستة أشهر فقط من هذا ن يف نص مشروع قانون احملاكم اإلدارية، خاصة وأ

كما يثور التساؤل حول عدم إخطار رئاسة . جوء إىل أحكام خمالفة للدستورل، بدال من ال2صدور القانون
اجلمهورية للمجلس الدستوري، وحول ما إذا كانت نية السلطة التنفيذية ترمي إلبقاء ما يتعلق باحملاكم اإلدارية 

  .3التنظيم، تأسيا بالنظام الفرنسي حتت سلطة

يدل عليه أيضا قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، الذي ينص على أن مقرات احملاكم قد هذا التوجه 
  .4اإلدارية حتدد عن طريق التنظيم

ألخرى، خاصة التباين يظهر كذلك، يف ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، يف بعض املسائل اإن  – 2
فإذا كان اإلختصاص : ما يتعلق منها بطبيعة قواعد اإلختصاص اليت حتكم كل من احملاكم اإلدارية، واحملاكم العادية

، على عكس 5النوعي لكل منهما من النظام العام، فإن اإلختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية من النظام العام
 ؛6كذلك، بالنظر إىل املواد اليت تتناول طبيعته يف نص القانون اجلديد اإلختصاص اإلقليمي للمحاكم، الذي ال يبدو

مسح للخصوم باحلضور  إال أنه، العادية اإلختصاص اإلقليمي للمحاكمصراحة على طبيعة  ينص ورغم أن املشرع مل
طاملا أنه جيوز  ، مما يدل ضمنيا على أنه ليس من النظام العامباختيارهم أمام القاضي ولو مل يكن خمتصا إقليميا

                                                           
  .على هيئات القضاء اإلداري يعد حماكاة ملا هو الشأن عليه يف دساتري مصر وتونس 1996إن النص صراحة يف التعديل الدستوري لسنة  1

  .190ص ها، املرجع السابق، اهليئات واإلجراءات أمام: 2املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: شيهوب مسعود
، بواسطة قانون أو أمر، ينص من جهة، على 30/05/1998املؤرخ يف  02-98لتجاوز هذا اإلشكال، جيب أن تعدل أحكام قانون احملاكم اإلدارية  2

جهة أخرى أن يلغى املرسوم التنفيذي  وجيب من. إنشاء احملاكم اإلدارية ومقراا ودوائر اختصاصها، بإدراج مواد املرسوم التنفيذي ضمن هذا التعديل
 .املتخذ لتطبيقه، وإلغاء مرسوم بقانون ال يتعارض مع مبدأ تدرج القواعد القانونية 356- 98

 8-115، وكانت تقابلها املادة 12-122إن القواعد العامة لإلجراءات املدنية، ومنها قواعد اإلختصاص، من صالحيات القانون، وليس التنظيم، املادة  3
ا بينما كان األمر يف فرنسا خمتلفا، إذ تعود مسألة اإلجراءات واإلختصاص يف املنازعات اإلدارية إىل التنظيم وليس إىل القانون، إال إذ. 1989من دستور 

واإلجراءات أمامها، املرجع اهليئات : 2املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: شيهوب مسعود. تعلق األمر بإجراءات تقاضي متس حقوق األفراد وحريام
، أصبح هذا النص ينظم بشقيه التشريعي والتنظيمي كل ما يتعلق بتنظيم 2001ولكن بصدور قانون العدالة اإلدارية يف فرنسا، يف . 191، ص السابق

اإلجراءات أمامها، وباألحكام وطرق الطعن فيها احملاكم اإلدارية، وحماكم اإلستئناف اإلدارية، وجملس الدولة، والتعيني يف هذه اهليئات، وباختصاصاا وب
 .20/02/2008عوين بتاريخ . <http://www.legifrance.gouv.fr>نص قانون العدالة اإلدارية، املنشور على املوقع . وتنفيذها

تعلق مبقرات احملاكم اإلدارية، يشري من دون شك إن هذه اإلحالة على التنظيم فيما ي. من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، املرجع السابق 806املادة  4
، والذي الذي حيدد عدد احملاكم اإلدارية، واختصاصها اإلقليمي، 14/11/1998يف  املؤرخ 356- 98 التنفيذيإىل األحكام املنصوص عليه يف املرسوم 

 .اكم إدارية جديدة قد تنشأ الحقاحيدد أيضا مقرات احملاكم اإلدارية الواحدة والثالثني؛ كما أنه يسمح بتحديد مقرات حم
 .اإلجراءات املدنية واإلداريةمن قانون  807املادة  5
  ".يف طبيعة اإلختصاص اإلقليمي"الوارد حتت عنوان  اإلجراءات املدنية واإلداريةمن قانون  47و 46، 45هي املواد  6
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  .اإلتفاق على خمالفته

إن احملاكم العادية كأا متلك والية : يف مسألة الوالية العامة وختتلف احملاكم اإلدارية عن احملاكم العادية – 3
 1الدعاوىيف ) يف أول وآخر درجة( ائيةعلى مسائل القانون العام، السيما أا ميكنها أن تصدر أحكاما " كاملة"

ألن " منقوصة"؛ بينما تبقى احملاكم اإلدارية كأا متلك والية )دج 200.000( دينار ألف مائيت قيمتها تتجاوز ال اليت
كأن املشرع ذه ! وقابلة لإلستئناف أمام جملس الدولة ابتدائيةتكون مجيع األحكام والقرارات اليت تصدرها 

وأنه يف املواد اإلدارية غالبا ما تكون اإلدارة بصفة املدعى من هذه اهليئات، خاصة " احلذر"األحكام يبدي نوعا من 
اإلدارة يف دعاوى جتاوز  "تدين"قضائية من طرف هذه اجلهات النطق بأحكام  املشرع يعترب أن عليها، وكأن

أو على األقل ميكن ذلك،  جملس الدولة،طرف  من أن خيضع لفحص إضايف" جيب"ء الكامل السلطة ودعاوى القضا
أو حرصا على املال  يف دعاوى اإللغاء، حرصا على استمرارية املرفق العمومي رت اإلدارة رفع استئناف إليه،إذا قر
  .يف مسائل التعويضات العام

  اهليئات املتخصصة: ثالثا

إن النص الدستوري مل يشر، يف تشكيل القضاء اإلداري، سوى إىل جملس الدولة، واجلهات القضائية اإلدارية، 
ولكن اختصاص جملس الدولة يف نظر الطعن بالنقض يف القرارات الصادرة ائيا . بق، احملاكم اإلداريةوهي كما س

، يفسح اال أمام وجود هيئات أخرى، ألن الطعن 2وقرارات جملس احملاسبة" اجلهات القضائية اإلدارية"عن 
  .حمال لإللغاء بواسطة دعوى جتاوز السلطة، ألن القرارات اإلدارية تكون 3بالنقض ال يكون إال يف قرارات قضائية

كهيئات قضائية   لذلك تظهر ضمنيا، جلان التأديب بالنسبة للهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية،
إذ ينص عليها القانون، واختصاصاا يف هذا الشأن  "املشروعية": متخصصة، ألن هلا ما هليئات القضاء من خصائص

فضال أن أعماهلا تستجيب لبعض . كما متتاز باإلستقاللية، فهي ال ختضع ألي سلطة رئاسية. القانون حيدده كذلك
القواعد اإلجرائية اليت تتطلبها عادة اإلجراءات القضائية، مثل احترام حق الدفاع، والطابع اإلامي للتحقيق 

  .4وتسبيب القرارات

ختول  5ية ذات الطابع الوطين تورد يف مضامينها نصوصافضال على أن القوانني األساسية للمنظمات املهن
                                                           

حىت ولو ) دج 200.000(املقدمة من املدعي ال تتجاوز مائيت ألف دينار  حبكم يف أول وآخر درجة إذا كانت قيمة الطلباتكذلك تفصل احملكمة و 1
 .اإلجراءات املدنية واإلداريةمن قانون  33، وذلك مبوجب املادة كانت قيمة الطلبات املقابلة أو املقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة

 .باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله، املرجع السابق ، املتعلق30/05/1998املؤرخ يف  01-98من القانون العضوي  11املادة  2
  .225قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص : خلويف رشيد 3
 .227-226املرجع نفسه، ص ص  4
جملس (وتنص على اختصاص الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا املتضمن تنظيم مهنة احملامي،  08/01/1991املؤرخ يف  04-91من القانون  64مثال املادة  5

اجلريدة الرمسية، العدد (املتضمن تنظيم مهنة املوثق  20/02/2006املؤرخ يف  02- 06من القانون  67واملادة . بالطعن يف قراراللجنة الوطنية للطعن) الدولة
= املؤرخ 03-06من القانون  63واملادة . طعن يف قراراللجنة الوطنية للطعن، وتنص على اختصاص جملس الدولة بال)15، ص 08/03/2006بتاريخ  14
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؛ ألن كل من هذه 1مبقتضاها إىل القضاء اإلداري صالحية نظر املنازعات اليت تثار بشأن اخلالفات ذات الطابع املهين
املهن يساعد يف تسيري مرفق عام حسب احلالة، فمهن األعوان القضائيني من حمامني وموثقني وحمضرين قضائيني 

حمافظي البيوع العلنية تساعد يف حسن سري مرفق القضاء، ومهنيت األطباء والصيادلة توفر مرفق الصحة، ومهنة و
  .احملاسبني تساعد يف تنظيم مرفق املالية وهكذا

وقد أكد جملس الدولة نفسه على ما تظهر عليه هذه املنظمات يف تشكيالا التأديبية، ضمنيا كهيئات قضائية، 
هلذه القرارات " الطابع القضائي"د حىت على ، بل ويؤك2ّناإلختصاص بنظر القرارات التأديبية هلذه اللجألنه قبل ا

  .3التأديبية

ولكن جملس احملاسبة وجلان التأديب التابعة للمنظمات املهنية الوطنية تبقى فقط كهيئات بالصفة املنصوص عليها 
موقف جانب من الفقه، وفقط بالنظر الختصاصها يف فقط ة هو ها هيئات قضائية متخصص، واعتبارلكل منها قانونا

  .4نوع معني من املنازعات اإلدارية

  ضمانات اإلستقاللية النظرية والفعلية: الفرع الرابع

ونظرا لألدوار اليت يضطلع ا، بالنسبة ". احلكم"تبقى أمهية اجلهاز القضائي يف استقالليته، باعتباره السلطة 
لقضاء نظريا حيقق العدالة، يرد احلقوق إىل أصحاا، يضمن الرقابة ويفرض احترام القانون، لذلك للمواطنني، إن ا

وال حتقق هذه اإلستقاللية إال إذا حتققت استقاللية القضاة، فما هي ضمانات . ال بد أن تكون هذه اهليئة مستقلة
  هذه اإلستقاللية اليت ينص عليها الدستور؟

، 5ه لتكريس كل النصوص اليت حتكم وتنظم السلطة القضائية مبوجب قوانني عضويةإن املؤسس الدستوري اجت
ليضفي عليها من دون شك كل األمهية اليت تليق ذه السلطة، ولتتحصن هذه النصوص باإلجراءات الدستورية اليت 

  .ختص إعداد ومراجعة القوانني العضوية، وعلى رأسها الرقابة الوجوبية للمجلس الدستوري

                                                                                                                                                                                             
وتنص على اختصاص جملس  ،)21ص  .08/03/2006بتاريخ  14اجلريدة الرمسية، العدد (املتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي  20/02/2006يف =

 .الدولة بالطعن يف قراراللجنة الوطنية للطعن
 .47، املرجع السابق ، ص "املنازعة اإلدارية يف اجلزائر، تطورها وخصائصها، دراسة تطبيقية: "نويري عبد العزيز 1
  قرارات جملس الدولة عديدة يف هذا الشأن، وبعضها منشور على العنوان 2

< http://www.droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/recherche.php > 
  .117، ص 2002لسنة  02 جملة جملس الدولة، العدد. 24/06/2000، فهرس بتاريخ الغرفة ، قرار رقم  جملس الدولة، 3

قراراا وأن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيني منظمة مهنية وطنية، وهي تتخذ عقوبات تنظيمية دون استشارة سلطة إدارية، ومن مث فإن "... وجا فيه 

  ".أمام جملس الدولة(...) فيها وبالنتيجة ميكن الطعن (...)  تكتسي طابعا قضائيا
 .217ص اهليئات واإلجراءات أمامها، املرجع السابق، : 2املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: شيهوب مسعود 4
سلطة على غرار هيئات الأن تشكيل الس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته األخرى ينظم بقانون عضوي، : جاء يف اعتبارات الس الدستوري 5

 .املرجع السابق 16/11/2002مؤرخ يف  02/م د/ق ع.ر/13من الدستور، رأي رقم  157، عمال بأحكام املادة القضائية األخرى
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ا تظهر ضمانات اإلستقاللية، يف وجود قانون أساسي حيكم مهنة القضاة، وحيدد حقوقهم وواجبام؛ كم
ووجود هيئة عليا يرأسها رئيس اجلمهورية تتابع شؤون القضاة خاصة يف اال التأدييب، وتبدي الرأي املطابق يف 

قضاة، للدفاع عن مصاحل القضاة، ومتكنهم من نقل القضاة وتعيينهم وسري مسارهم املهين؛ ويف وجود نقابة وطنية لل
وأخريا يف وجود محاية قضائية مبدئية للقضاة يف . ممارسة حقهم النقايب، شأم يف ذلك شأن كل أسالك املهن

  .مواجهة هيئتهم التأديبية نفسها، إذا كان يف قراراا جتاوز للسلطة

  القانون األساسي: أوال

على و. ، عكس اهتمام املشرع ذه املهنة1ىل لإلستقالل، قانونا أساسيا للقضاءعرفت اجلزائر منذ السنوات األو
ينظم يف نفس الوقت هذا النص كان و، 2للقضاءجديد ، صدر قانون أساسي 1989إثر التعديل الدستوري لسنة 

  .قضاءقواعد تنظيم وسري الس األعلى لل لكوحيدد حقوق وواجبات القاضي وكذ القانون األساسي للقضاء،

قانون عضوي، مما وجب صدر مبي، أصبح القانون األساسي للقضاء 1996وعلى إثر التعديل الدستوري لسنة 
، على اعتبار أن مشروعه مل للتصريح بعدم مطابقته للدستور مشروعه األول استوجب إعادة صياغته، وتعرض

؛ 3ضوع قانونني عضويني منفصلنييعرض على جملس الدولة، من جهة، ومن جهة أخرى ألنه ضم يف نص واحد مو
 .4قبل أن يصدر مبوجب قانون عضوي

إىل كل األحكام الواردة يف يف مقتضياته ورأى الس الدستوري بالنسبة هلذا القانون، أنه ال ميكن اإلستناد 
تدخل ضمن جمال أحكاما كلها ثالث من الباب الثاين املتعلقة بالسلطة القضائية، على اعتبار أا ال تتناول الالفصل 

 .يتعلق فقط حبقوق وواجبات القضاة وكذا تنظيم سري مهنتهم ، ألن هذا األخري5القانون العضوي موضوع اإلخطار

كما رأى أنه ال جيوز للمشرع أن يستند عند إعداد القوانني إىل األحكام املقررة عن طريق التنظيم، وال جيب أن 
بل فقط الدستور، وعند اإلقتضاء، النصوص التشريعية، اليت هلا  ،قانويننص تظهر نصوص تنظيمية يف مقتضيات 

ألن ذلك فيه مساس مببدأي الفصل بني السلطات والتوزيع الدستوري االت اإلختصاص ما بني ، عالقة باملوضوع
 .وهذا ما يزيد يف ضمانات اإلستقاللية للقضاة .القانون والتنظيم

                                                           
 .1989، وتعرض لعدة تعديالت الحقة، حىت ألغي ائيا يف املتضمن القانون األساسي للقضاء 13/05/1969املؤرخ يف  27-69ألمر ا 1
، ص 13/12/1989بتاريخ  53اجلريدة الرمسية، العدد . ، املعدل، واملتمماملتضمن القانون األساسي للقضاء 12/12/1989يف املؤرخ  21-89قانون ال 2

1425. 
وجدير بالذكر أن هذا النص أسند إىل اللجنة املتساوية  .، املرجع السابق16/11/2002مؤرخ يف  02/د.م/ع.ق.ر/13رأي رقم الس الدستوري،  3

 .ملان حول مخسة مواد حمل خالف بني الغرفتنياألعضاء للرب
 .املرجع السابق. املتضمن القانون األساسي للقضاء، 06/09/2004املؤرخ يف  11-04قانون العضوي لا 4
الشعب، معللة إن هذه األحكام ختص مبدأي الشرعية والشخصية يف العقوبات اجلزائية، واإلعتراف باحلق يف الدفاع، وصدور األحكام القضائية باسم  5

  .وختص أيضا تشكيلة واختصاصات الس األعلى للقضاء. وعلنية، وإلزامية تنفيذها واختصاص القضاء بالنظر يف الطعن ضد قرارات السلطات اإلدارية
 .من الدستور 156إىل  151ومن  145إىل  141أنظر املواد من 
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لقضاة ضمن القوائم احلرة، معتربا أن الوظيفة النيابية للقاضي ختوله زيادة وألغى الس الدستوري إمكانية ترشح ا
ألن النشاط  ،1من طبيعة سياسية حمظورة على القاضيوهو عمل  ،على املسامهة يف التشريع، حق مراقبة احلكومة

 .السياسي يتعارض مع واجب التحفظ واحلياد واستقاللية السلطة القضائية

عكس إرادة ت، ال "حكم وفق القانونأن أ"عبارة الذي يؤديه القاضي  نيميستوري يف نص الس الدلكما اعترب ا
وكأن إلزام دون سوامها؛ املؤسس الدستوري الذي نص على أن األحكام تصدر وفق مبادئ الشرعية واملساواة، 

رغم أن  ،2س الدستوريألنه ال يعكس بأمانة إرادة املؤس القاضي باحلكم مبوجب القانون يعد تقييدا غري مؤسس،
ومع ذلك أبقى الس الدستوري من واجبات . 3"ال خيضع إال للقانون"الدستور ينص صراحة على أن القاضي 

، وأن حيرض على محاية 4ذلك إال للقانون القاضي أن يصدر أحكامه طبقا ملبادئ الشرعية واملساواة، وال خيضع يف
يرتب التزاما إضافيا على عاتق  6مبدأ اإلنصافم القاضي باحلكم وفقكما اعترب إلزا، 5املصلحة العليا للمجتمع

 .7بأحكام الدستور ويف ذلك إخالل ،القضاة

بسلطة  تعلقيو ،للمجلس األعلى للقضاءأراد املشرع أن يسنده وأخريا ألغى الس الدستوري اختصاصا إضافيا 
 .8متلكاتأن يأمر بكل إجراء قصد التحقق من التصريح باملبالس  هذا

حدد إذن القانون األساسي حقوق وواجبات القضاة، ومسارهم املهين، والقواعد اليت حتكم وظيفتهم على 
 .العموم، من تكوينهم إىل توظيفهم إىل تعيينهم مث ترسيمهم

من امتالك أية مصاحل يف أي مؤسسة كانت بامسه أو القاضي أنه مينع كما نص حتت فصل الواجبات على 
، باستثناء ، أو أي نشاط مربح حتت طائلة العقوبات التأديبيةممارسة كل وظيفة عموميةري، ومينع من بواسطة الغ

  .9والتكوين بترخيص من وزير العدل؛ وباستثناء األعمال األدبية أو العلمية أو الفنية اليت هلا عالقة باملهنة التعليم

ويتقيد يف كل الظروف بسلوك يليق بشرف ياده، بواجب التحفظ الذي يضمن له استقالليته وح القاضي تزمويل

                                                           
  .11-04قانون العضوي لا 14مبوجب املادة وذلك  1
  ".أساس القضاء مبادئ الشرعية واملساواة: "من الدستور 140ملادة يف اجاء  2
 .من الدستور 147املادة  3
 .املرجع السابق. املتضمن القانون األساسي للقضاء، 06/09/2004املؤرخ يف  11-04قانون العضوي لامن  08جاء دلك يف نص املادة  4
  .13/05/1969املؤرخ يف  27-69من األمر  03جاء هذا يف املادة ". على املصاحل العليا للثورةحيافظ "كان على القاضي يف ظل األحادية احلزبية، أن  5

  ".مصاحلهاالقضاء يساهم يف الدفاع عن مكتسبات الثورة اإلشتراكية ومحاية "على أن  166 املادةيف  1976ونص كذلك دستور 
  .يف صياغتها األصلية 08الوارد يف املادة  6
، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتضمن 22/08/2004مؤرخ يف  04/م د/ق ع.ر/02الس الدستوري، رأي رقم . منه 140السيما املادة  7

  .3، ص 08/09/2004بتاريخ  57اريدة الرمسية، العدد  .القانون األساسي للقضاء، للدستور
  .املرجع السابق. ألغاها الس الدستوري يتاليف النص الذي صادق عليه الربملان، و 27املادة جاء ذلك يف  8
 .11-04قانون العضوي لامن  17املادة  9



  الفصل الثاين                                                                                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر   

140 

 

  .وكرامة القضاء

وتتناىف مهنة القاضي مع . وال أن يقوم بأي نشاط سياسيسياسي،  حزبأال ينتمي إىل أي  كما على القاضي
 بل ومسح القانون وهو األمر الذي مل يكن حمظورا يف ظل نظام احلزب الواحد،ممارسة أي نيابة انتخابية سياسية 

للقضاة املنتخبني والذين هم يف حالة إحلاق باالس املنتخبة من اإلستفادة من أحكام حالة اإلحلاق، حلني  1ابقالس
 .انتهاء مهمتهم اإلنتخابية

حتت طائلة العزل،  2ويلزم القاضي أخريا بأن يكتتب تصرحيا باملمتلكات يف غضون الشهر املوايل لتقلده مهامه
  .3ح الكاذب يعد كل منهما خطأ تأديبيا جسيماألن عدم التصريح أو التصري

وتنجر عن األخطاء التأديبية الناجتة عن كل خمالفة ألحكام القانون األساسي للقضاء، جمموعة من العقوبات تقرر 
باستثناء عقوبة العزل اليت يترتب عنها فقدان صفة القاضي وإاء مهامه، واليت تتقرر مبوجب ، من قبل وزير العدل

  .4رئاسي مرسوم

يليق مبقام القاضي، وتعترب األجور املصروفة للقضاة يف ، مناسب أما عن احلقوق، فمن مجلتها احلق يف أجر
، ولكنها ال ترقى إىل مستوى تلك املصروفة إىل نواب 5مستوى مرتفع مقارنة مبا يصرف للفئات األخرى للموظفني

  .6الس الشعيب الوطين أو أعضاء جملس األمة

يف التمثيل النقايب، ويف العطل املنصوص عليها قانونا، ويف احلماية من كل أيضا، احلق  من مجلة احلقوقكما أنه 
أشكال اإلهانة، ويف التعويض عن الضرر املباشر الناشئ إذا تعرض لشيء من التهديدات أو اإلهانات أو 

                                                           
  .، املرجع السابقاملتضمن القانون األساسي للقضاء 12/12/1989املؤرخ يف  21- 89من القانون  112املادة  أنظر 1
  .11- 04قانون العضوي لامن  24مبوجب املادة  2
  .القانون العضوي من هذا 2و 1فقرة 63حسب املادة  3
 .هذا القانون العضوي 70حسب املادة  4
بالنسبة للقاضي  10360للقاضي املتمرس و 5050تتراوح األرقام اإلستداللية اليت حيسب على أساسها املرتب بالضرب يف النقطة اإلستداللية، بني  5

ستداللية املستعملة كقاعدة حلساب مرتب القضاة هي نفس القيمة املطبقة قيمة النقطة اال، و)أعلى املراتب املمكنة(خارج السلم  12املصنف يف الدرجة 
. % 25و  10تب وفق نسب تتراوح بني رتعويضا شهريا عن التمثيل حيسب على أساس املويتضمن األجر أيضا . على أصحاب الوظائف العليا يف الدولة

  .دج 50.000دج و  14.000تعويض عن املسؤولية يتراوح بني ن أيضا من ويستفيد، فميارسون بعض الوظائف القضائية لقضاة الذين ل وبالنسبة
بتاريخ  57اجلريدة الرمسية، العدد . احملدد لكيفيات سري مهنة القضاة وكيفية منح مرتبام 05/10/2008ملؤرخ يف ا 311-08رئاسي الاملرسوم أنظر 

  .2008جانفي وقد طبق هذا املرسوم بأثر رجعي من الفاتح  .04، ص 05/10/2008
املعدل واملتمم للمرسوم  16/10/2002ملؤرخ يف ا 325-02رئاسي ، بصفة تدرجية، مبوجب املرسوم ال2002وقد بدأ حتسني مستوى األجور للقضاة منذ 

، 20/10/2002بتاريخ  69اجلريدة الرمسية، العدد . احملدد لكيفيات سري مهنة القضاة وكيفية منح مرتبام 27/02/2002ملؤرخ يف ا 75- 90التنفيذي 
 .08ص 

 بتاريخ 49اجلريدة الرمسية، العدد  .واملتعلق بعضو الربملان ،31/01/2001ا ملؤرخ يف  01- 01يعدل القانون  01/09/2008املؤرخ يف  03- 08األمر  6

، خاضعة لالقتطاعات 15505تداللية دد مبلغ التعويضة األساسية الشهرية لعضو الربملان على أساس النقطة االسومبوجبه حت. 03، ص  03/09/2008
 .القانونية
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ه املسؤولية إال بدعوى الرجوع اليت وال يكون القاضي مسؤوال إال على خطئه الشخصي، وال تقوم هذ. اإلعتداءات
  .1متارسها الدولة

حق اإلستقرار ف .2أهم احلقوق املنصوص عليها هو حق اإلستقرار، الذي يعد ضمانة حقيقية لإلستقالليةإن 
، إال أن القاضي يف ظل ، وال جيوز نقله، إال بناء على طلبه3مضمون للقاضي بعد عشر سنوات من اخلدمة الفعلية

، وهو األمر الذي مل يكن مفروضا يف 5ملزم بقبول الترقية املقترحة عليه، وقبول الوظائف النوعية، 4جلديدالقانون ا
 .6ظل القانون السابق

حيث حول هذا القانون العضوي املعهد الوطين للقضاء  ،ويوظف القضاة من بني خرجيي املدرسة العليا للقضاء
على سري الدروس واملقررات ومدة التكوين اليت رفعت من سنة  إىل مدرسة عليا للقضاء، وطرأت تعديالت جدية

القضاة مبرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل، وبعد مداولة الس األعلى  يعنيو. 7واحدة إىل ثالثة سنوات
 .8للقضاء

  الس األعلى للقضاء: ثانيا

ائما رئاستها تسند إىل رئيس اجلمهورية وكانت د عرفت هذه اهليئة الدستورية يف كل دساتري اجلزائر املستقلة،
 .10، باعتباره القاضي األول يف البالد9مبقتضى الدستور

، تنفيذا ألحكام متعلق بالس األعلى للقضاء 11قانونأول  واسترجاع السيادة قد صدر بعد اإلستقالل الوطينل
1963دستور 

كما كانت ق العفو، حل مهوريةممارسة رئيس اجل ندع يااستشارمتارس دورا اهليئة هذه  وكانت، 12

                                                           
 .34إىل  26املواد من  املتضمن القانون األساسي للقضاء،، 06/09/2004املؤرخ يف  11-04قانون العضوي لا نص على احلقوق يف الفصل الثاين من 1
، أحد هؤالء القضاة  ال جيوز نقلاإلدارية، بواسطة القانون، فيف القانون الفرنسي، نص على حق اإلستقرار لقضاة احملاكم اإلدارية وحماكم اإلستئناف  2

، وهو األمر الذي ال يتمتع به قضاة جملس الدولة الفرنسي، إذ أن التنظيم الذي حيكم اإلطار الوظيفي هلم مل ينص على احلق، إال بناء على طلبه ،ولو لترقية
   Danièle LOCHAK, op.cit, pp 61, 65. ة جملس الدولةولكن تقاليد التعيني واملمارسة فرضت نوعا من استقرار قضا

  .املتضمن القانون األساسي للقضاء، املرجع السابق، 06/09/2004املؤرخ يف  11-04قانون العضوي لا نم 26املادة  3
 .املرجع السابقاملتضمن القانون األساسي للقضاء، ، 06/09/2004املؤرخ يف  11-04قانون العضوي لامن  59وذلك مبوجب املادة  4
 .من هذا القانون العضوي 50املنصوص عليها يف املادة  5
  .21-89من القانون  16جاء ذلك يف املادة . ، ولو لترقية إال بناء على طلبهالقاضي جيوز نقل يف نص القانون السابق، كان ال 6
عليا للقضاء وحيدد كيفيات سريها وشروط االلتحاق ا ونظام الدراسة ، املتضمن تنظيم املدرسة ال20/08/2005املؤرخ يف  303-05املرسوم التنفيذي  7

  .15، ص25/08/2005بتاريخ  58فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجبام، اجلريدة الرمسية، العدد 
 .11-04قانون العضوي لامن  03املادة  مبوجب وذلك 8
 .من الدستور 155املادة  9

 من الدستور 1- 77املادة  10
 .58، ص 12/06/1964بتاريخ  05، اجلريدة الرمسية، العدد املتعلق بالس األعلى للقضاء 05/06/1964املؤرخ يف  153-64ن التنظيمي قانوال 11
  .1963دستور  من 54املادة  12
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  .همة ضمان استقالل القضاةمب تضطلع

والرئيس األول للمجلس ، من وزير العدل نائبا للرئيسيف ظل هذا القانون، يتشكل الس األعلى للقضاء كان 
للتجديد،  وقاضيني منتخبني ملدة سنتني قابلة، األعلى والنائب العام لدى الس األعلى وحمام لدى الس األعلى

 أحدمها قاضي احملكمة اإلبتدائية، والثاين قاضي حمكمة استئناف، وستة أعضاء تنتخبهم اللجنة الدائمة للتشريع
وهذه التشكيلة تعكس تدخال غري مربر للسلطة التشريعية يف . 1التابعة للمجلس الوطين من بني أعضائها ،والعدل

يستشريه واء الرأي يف تعيني القضاة، والبت يف املسائل التأديبية، أسندت له مهمة إبدقد و. شؤون السلطة القضائية
ألن ميزانيته كانت  ومل يكن يتمتع باإلستقالل املايل،. رئيس اجلمهورية يف كل املسائل املتعلقة باستقالل القضاة

  .تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل

، وكان القانون األساسي للقضاءاملتضمن  2مر، صدر األ"التصحيح الثوري"ونتيجة للتحول السياسي للبالد بعد 
، وكذلك يف تشكيلة الس األعلى للقضاء اليت ضمت 3قانونا ذا نزعة اشتراكية ظاهرة، بدا ذلك يف عرض أسبابه

ضمن أعضائها ثالثة ممثلني عن احلزب، إضافة إىل وزير العدل ومديرين مركزيني من وزارته، وثالثة أعضاء من 
وكان . موزعني ما بني االس القضائية واحملاكم، وما بني النيابة العامة وقضاة احلكم 4بة، وسبعة قضاةاالس املنتخ

  .حيق لرئيس اجلمهورية أن يدعو حلضور أشغال الس من يرى أن حضورهم مفيدا

يرأسه رئيس ويف تشكيلة الس، الذي . 5، صدور قانون جديد1989وفرض التعديل الدستوري لسنة 
النائب العام لدى احملكمة  ،الرئيس األول للمحكمة العليا، ر العدل نائبا للرئيسيمن وزأيضا يتألف و ،جلمهوريةا

، كان من بني أعضاءه وثالثة أعضاء خيتارهم رئيس اجلمهورية ملدة أربع سنوات، نائب رئيس احملكمة العلياوالعليا، 
قضاة االس  بنيعة قضاة للحكم وثالثة للنيابة العامة منتخبني من أربومدير املوظفني والتكوين بوزارة العدل، أيضا 

نابة هي أربع فترة اإلوكانت . القضائية وستة قضاة للحكم وثالثة للنيابة العامة منتخبني من بني قضاة احملاكم
واعد سري ق سنوات، جيدد نصفهم كل سنتني، ويقوم بدور أمانة الس قاض من الرتبة األوىل، وحيدد التنظيم

 .6وتنظيم هذه األمانة

علق بتشكيل الس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته، إىل تقليص تالذي ي 7واجته املشرع يف القانون العضوي

                                                           
  .، املرجع السابقاملتعلق بالس األعلى للقضاء 05/06/1964املؤرخ يف  153-64التنظيمي املادة األوىل من القانون  1
  .482، ص 16/05/1969بتاريخ  42عدد ال ،تضمن القانون األساسي للقضاء،اجلريدة الرمسيةامل 13/05/1969يف  املؤرخ 27-69مر األ 2
ية ونظرا إىل أن الدفاع عن الثورة يقتضي حتما التزام العدالة اليت تشكل من هذه الناحية وظيفة متخصصة للسلطة الثور:"جاء يف عرض أسباب هذا األمر 3

  .482، ص 16/05/1969بتاريخ  42اجلريدة الرمسية، العدد ". الوحيدة
  .27-69من األمر  16املادة  4
  .املرجع السابق تضمن القانون األساسي للقضاء،امل 12/12/1989يف  املؤرخ 21-89قانون ال 5
  .21- 89من القانون  63املادة  6
 .املرجع السابق. علق بتشكيل الس األعلى للقضاء وعمله وصالحياتهاملت، 06/09/2004املؤرخ يف  12-04القانون العضوي  7
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، لتدعيم استقالليته، وزيادة متثيل القضاة وبشكل 1وجود ممثلني عن اإلدارة املركزية للوزارة يف تشكيلة الس
لس القضائية، احملاكم، جملس الدولة واحملاكم امة العليا، اكاحمل: ن كل اجلهات القضائيةع -قاضيني اثنني –متوازن 

قاض واحد عن كل فئة، بالنسبة لكل جهة -اإلدارية؛ وبشكل متوازن أيضا ما بني قضاة احلكم وقضاة النيابة
كما . ن مؤهال لإلنتخابيكون كل واحد منهم قد مارس املهنة ملدة سبع سنوات على األقل، حىت يكو - قضائية

وقد اعترب الس  .2نص على عضوية ستة أشخاص يعينهم رئيس اجلمهورية، حبكم كفاءم، خارج سلك القضاء
ال تعد من املهام املنصوص عليها يف الدستور، وال تدخل ضمن الوظائف املدنية "الدستوري العضوية يف هذا الس 

  .3من الدستور 157قط إىل املادة ، وإمنا تستند ف"والعسكرية يف الدولة

ومدة العضوية يف الس هي أربعة سنوات غري قابلة للتجديد، وجيدد نصف أعضائه كل سنتني وفق نفس 
   .األشكال اليت عينوا ا

  ، 4فهو يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه مبداولة: وتدعمت استقاللية الس يف ظل هذا القانون العضوي
كما يتمتع باإلستقالل . املكتب الدائم واألمانة: لداخلي للمجلس قواعد سري ومهام هياكله الداخليةوحيدد النظام ا

ووضعت حتت . املايل، وينتخب يف أول دورة له، مكتبه الدائم الذي يتكون من أربعة أعضاء برئاسة وزير العدل
ضا آمرا بالصرف، ويعني بقرار من وزير تصرف الس أمانة يتوالها قاض من الرتبة األوىل على األقل، يكون أي

  .العدل

وال يتداول إال . ، أو يف دورات استثنائية باستدعاء من رئيسه أو نائبه5جيتمع الس يف دورتني عاديتني يف السنة
ميلك الس األعلى و. 6حبضور ثلثي أعضائه على األقل، ويتخذ قرارته بأغلبية األصوات مع صوت مرجح لرئيسه

، وملفات 7تعيني القضاة ونقلهم وترقيتهم، فهو الذي يدرس ويصادق على طلبات التعيني والنقلصالحيات للقضاء 
وقد رأى الس الدستوري أن رأي الس يف . الترقية وتظلمات التسجيل يف قائمة التأهيل، وتظلمات نقل القضاة

                                                           
من القانون  23املادة . يف مباشرة الدعوى التأديبية، يعني الوزير ممثال عنه من بني أعضاء اإلدارة املركزية، يشارك يف املناقشات ولكنه ال حيضر املداوالت 1

  .، املرجع السابق12-04العضوي 
  .12-04القانون العضوي من  03املادة  2
 علىاأل لسابتشكيل تعلق ة مطابقة القانون العضوي امل، يتعلق مبراقب22/08/2004مؤرخ يف  04/م د/ق ع.ر/03لس الدستوري، رأي رقم ا 3

  .09، ص 08/09/2004بتاريخ  57اريدة الرمسية، العدد . ، للدستوروعمله وصالحياته للقضاء
تتضمن النظام الداخلي  23/12/2006 بتاريخداولة الس األعلى للقضاء، م. 2006داخلي للمجلس األعلى للقضاء لغاية اية تأخر صدور النظام ال 4

 .15 ص، 28/12/2007 بتاريخ 15عدد ال ،جلريدة الرمسية، اللمجلس األعلى للقضاء
  .من هذا النظام الداخلي 17املادة  ، و12-04من القانون العضوي  12املادة  5
  .12-04من القانون العضوي  15و  14املادتان  6
زية للوزارة ومؤسسات خيتص الس األعلى بنقل القضاة، إال أنه جيوز لوزير العدل نقل قضاة النيابة أو حمافظي الدولة، أو القضاة العاملني باإلدارة املرك 7

  من القانون العضوي 4فقرة  26املادة . لس الدولة، بعد إطالع الس األعلى للقضاءالتكوين والبحث التابعة هلا واملصاحل اإلدارية للمحكمة العليا وجم
  .املرجع السابقاملتضمن القانون األساسي للقضاء، ، 06/09/2004املؤرخ يف  11- 04
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قبة مدى دستورية القانون العضوي املتضمن هذه ااالت يكتسي الطابع الوجويب واملطابق، وذلك مبناسبة مرا
  .1تشكيل حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها

الرئيس األول حتت رئاسة الس  جيتمع هذا االويف  .ميلك الس األعلى للقضاء صالحيات تأديبيةكما 
  .2سابقويتداول بتشكيلته الكاملة، على عكس ما كان عليه الشأن يف القانون الللمحكمة العليا، 

مارسة يتعلق مب فيماصالحيات استشارية، ، كما ميلك 3ويعد الس أخريا ويصادق على مدونة أخالق املهنة
ويف املسائل العامة املتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية القضاة وتكوينهم وإعادة . 4العفورئيس اجلمهورية حلق 

يف اإلعمال األدبية والفنية اليت يقوم ا القضاة، ويف ويستشار يف طلبات اإلشارة إىل صفة القاضي . 5تكوينهم
 .6التعيني يف الوظائف القضائية النوعية

إن إسناد نيابة رئاسة الس األعلى للقضاء يف كل القوانني السابقة، وكذلك يف القانون العضوي األخري، إىل 
رئيس األول للمحكمة العليا، مما كان من دون وزير العدل يثري بعض اإلنتقاد، إذ من املفروض أن تسند مثال إىل ال

ولكن ما خيفف . شك سيكرس استقاللية أكرب هلذه اهليئة يف مواجهة السلطة التنفيذية، ومن مث لكل اجلهاز القضائي
، يرأسه كما سبق، الرئيس 7من حدة هذا اإلنتقاد، هو أن الس يف اجتماعه كهيئة تأديبية، ومبقتضى الدستور

  .كمة العليا، مما حيقق استقاللية يف الشؤون الداخلية للمهنةاألول للمح

م قضاة كاملو أ رغمالتمثيل يف الس األعلى للقضاء متثيل غري متوازن يف حق القضاة اإلداريني، كما أن 
  :الصفة

ناسب مع سبقت اإلشارة إىل عدم متكني رئيس جملس الدولة من العضوية يف الس األعلى للقضاء، مما ال يت - 

                                                           
علق باختصاصات حمكمة التنازع ، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املت24/05/1998مؤرخ يف  98/م د/ق ع.ر/07رأي رقم  ،الس الدستوري 1

اعتبارا أن املؤسس الدستوري حني خول الس . "وجاء فيه .10، ص 07/06/1998بتاريخ  39العدد اجلريدة الرمسية، . وتنظيمها وعملها للدستور
من الدستور، يكون قد أضفى على ) ألوىلالفقرة ا( 155األعلى للقضاء سلطة اختاذ القرار يف تعيني القضاة ونقلهم وسري سلمهم الوظيفي طبقا للمادة 

  ".رأي الس األعلى للقضاء الطابع الوجويب واملطابق يف هذه ااالت
ر جلسات تأديب قضاة وحض األعضاء يف الس، قضاة النيابةل م يكن خموال، فليف املسائل التأديبية هناك فصل بني قضاة احلكم وقضاة النيابةكان  2

  .21- 89من القانون  89و 88ب املادتني ، مبوجاحلكم والعكس
، ص 14/03/2007بتاريخ  17اجلريدة الرمسية، العدد  .تتضمن مدونة أخالقيات مهنة القضاة 23/12/2006مداولة بتاريخ الس األعلى للقضاء،  3

15. 
، معتربا أن نقل أحكام 12- 04قانون العضوي من الدستور، وألغى الس الدستوري إدراج هذا احلكم ضمن مواد ال 156نصت على ذلك املادة  4

مؤرخ يف  04/م د/ق ع.ر/03لس الدستوري، رأي رقم ا. وردت يف الدستور ال تعد عمال تشريعيا يف حد ذاته، وأن املشرع بذلك جتاوز صالحياته
  .املرجع السابق .، للدستورله وصالحياتهوعم للقضاء علىاأل لسابتشكيل تعلق ة مطابقة القانون العضوي امل، يتعلق مبراقب22/08/2004

  .املرجع السابق. املتعلق بتشكيل الس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته، 06/09/2004املؤرخ يف  12-04من القانون العضوي  35املادة  5
  .القانون العضويهذا من  50و  17املادتان  6
 .من الدستور 2فقرة  155املادة  7
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  .1حداث نوع من التوازن بني قميت جهيت القضاءإ

متثيل جهاة االستئناف يف املادة اإلدارية ذه الصفة، ومرد ذلك عدم : يف التمثيلعدم توازن يظهر من جهة  - 
بينما متثل جهات  .وهي جملس الدولة الذي ميثل فقط يف هذا الس بصفته جهة النقض، أو جهة أول وآخر درجة

  .تئناف التابعة للقضاء العادي بقاضيني، أحدمها عن قضاة احلكم، واآلخر عن قضاة النيابةاإلس

دارية، ، جعل اجلهات القضائية الفاصلة فعليا يف املادة اإل2داريةعدم تنصيب احملاكم اإلومن جهة أخرى فإن  - 
ضاء، خاصة وأن األحكام اخلتامية األعلى للق دارية الوالئية واجلهوية، من دون متثيل يف السوهي الغرف اإل

غري جملس  ، منمن دون ممثلي اجلهات االداريةه، عملبالس األعلى للقضاء أن يقوم تنص على ، 3العضويللقانون 
  .الدولة، حلني تنصيب هذه األخرية

  النقابة الوطنية للقضاة: ثالثا

ن القانون األساسي للقضاء، مع وجوب مبوجب القانون العضوي املتضم احلق النقايب للقاضيمت اإلعتراف ب
كاإلضراب  العمل القضائي،واإلمتناع عن كل عمل من شأنه أن يوقف أو يعرقل سري  اإللتزام بواجب التحفظ،

  .مثال

، مجيع املواطننيشأم شأن للقضاة دون قيد، أو شرط، بالنسبة ممارسة احلق النقايب  وقد أكد الس الدستوري
ألغى وهكذا . وضع شروط ملمارستهيف ق احلللمشرع إن كان وال يصح التصرف فيه،  4ألن هذا حق دستوري

عند  ،التدابري الضروريةالختاذ  5إلزام القاضي املنتمي إىل نقابة أن يصرح بذلك لوزير العدلالس الدستوري 
 دستوري الضامنة ملمارسةللمحافظة على استقاللية وكرامة القضاء، ألن يف ذلك مساس بإرادة املؤسس ال ،اإلقتضاء

  .6لحق النقايبلمجيع املواطنني 

ال حيدد مبدة زمنية؛ " مستقال اثقافي اإجتماعي امهني اجتمع" ، باعتبارها1990تأسست يف اجلزائر نقابة القضاة يف 
إشتراكاته لكل قاض يف اخلدمة الفعلية باجلهات القضائية واإلدارة املركزية لوزارة العدل يويف بتفتح باب العضوية 

مني مبدأ أتبكل الوسائل القانونية والفكرية واملادية إىل " تسعى بإنتظام وحيترم القانون األساسي والنظام الداخلي

                                                           
 .من هذا البحث 138أنظر الصفحة  1
تنصيب أول حمكمة إدارية باجلزائر، وذلك على مستوى حيث مت ، 25/03/2010 تأخر إىل غاية يوم تنصيب احملاكم اإلداريةسبقت اإلشارة إىل أن  2

إىل  حماكم إدارية 10نصب وينتظر أن ت. 17/06/2010تنصيب احملكمة اإلدارية لوهران مبحكمة الصديقية بتاريخ تبعها بلدية بئر مراد رايس بالعاصمة، 
 .من هذا البحث 123أنظر هامش الصفحة  .2012 سنة ويتوقع أن تستمر تنصيب احملاكم اإلدارية األخرى إىل غاية،  2010اية سنة غاية

  .املرجع السابق. املتعلق بتشكيل الس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته، 06/09/2004املؤرخ يف  12-04من القانون العضوي  37املادة  3
 .دستورمن ال 56املادة  4
ولكن يف القانون  .21-89من القانون  21و 09، املادتان لوزير العدلبذلك صرح ي يف ظل القانون السابق كان يشترط على القاضي املنتمي لنقابة، أن 5

  .منه، دون النقابات 16طابع اجتماعي مبوجب املادة  ، ظل هذ اإللتزام خيص فقط اإلنتماء إىل مجعيات ذات06/09/2004املؤرخ يف  11-04العضوي 
 .، املرجع السابق22/08/2004مؤرخ يف  04/م د/ق ع.ر/02رأي رقم الس الدستوري،  6
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تنمية ؛ كرامتهماستقالل السلطة القضائية والدفاع عنها وضمان حقوق القضاة من حيث استقالهلم وحصانتهم و
تطوير ورعاية مهنة القضاة مبا ميكنها من القيام ؛ قياا يف صفوف القضاةلتزام بشرف املهنة وأخالالوعي النقايب واإل

ترقية عالقات الصداقة ؛ وق الدستورية الفردية واجلماعيةبدورها يف إرساء قواعد العدالة و الدفاع عن احلق
ة شخصية تنمي؛ روعة داخل التراب الوطين و خارجهوالتضامن بني القضاة والدفاع عن حقوقهم ومصاحلهم املش
لقيام ا" ؛ وأيضا")شريات، أيام دراسية، حبوث علميةن(القاضي وتفتحها وازدهارها بواسطة كل نشاط مناسب 

صفة العضو الشريف لكل قاضي  ختولكما  .1"لفائدة القاضي وأفراد القاضي و أفراد أسرته خبدمات اجتماعية
  .متقاعد

دث على مستوى كل ويل للقضاة، ولكن هلا فروع نقابية حمإن هلذه النقابة بعد وطين، وهي عضو يف اإلحتاد الد
اجلمعية ، تتشكل من جملس قضائي واحملاكم اإلدارية واحملكمة العليا وجملس الدولة واإلدارة املركزية لوزارة العدل

ينتخب  ، ويرأسها رئيساجلمعية العامة، متلك نظاما داخليا تصادق عليه 2العامة والس الوطين واملكتب التنفيذي
  .سنوات قابلة للتجديد) 04( ملدة أربع التنفيذيأعضاء املكتب وفق 

ولكن نظرا للطبيعة احلساسة هلذه املهنة، فقد . وتضطلع النقابة، نظريا، بالدفاع عن مصاحل املهنة ومحاية القضاة
  .3منع القانون أهم أشكال احلركة اليت متلكها النقابات، وهو حق اإلضراب

على أنه مينع على القاضي املشاركة يف أي إضراب أو التحريض عليه، ويعترب ذلك  4عضويونص القانون ال
ومل ينص القانون السابق صراحة على منع القضاة من . إمهاال ملنصبه دون اإلخالل باملتابعات اجلزائية عند اإلقتضاء

دخل القضاة ميس مباشرة أمن والسبب من هذا املنع أن جمال ت. 5شن اإلضراب، ولكن ذلك ورد يف نصوص الحقة
املواطنني، حيث مينع اللجوء إىل اإلضراب يف ميادين األنشطة اليت قد تعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة املواطنني 

وتؤدي املشاركة يف اإلضراب أو التحريض عليه إىل . للخطر، وذه الصفة إذن منع القضاة من اللجوء إىل اإلضراب

                                                           
  .من القانون األساسي للنقابة الوطنية للقضاة 09و 08، 06، 02، 01نص هذا ما نصت عليه املواد  1

مادة،  47، صادقت عليه مجعيتها العامة؛ يتكون من 16/10/2010الشبكة، وهي نص مت تعديله بتاريخ  إن هذا النص منشور على موقعها الرمسي على
  :ملزيد من التفاصيل، أنظر. حتدد طبيعة النقابة وهدفها وهياكلها وتنص على تنظيمها الداخلي والعضوية فيها وسري أعماهلا وما إىل ذلك

<http://www.snmalgerie.com/arabic/index.php?rubrique=statut>  07/05/2010عوين بتاريخ. 
 .من القانون األساسي للنقابة الوطنية للقضاة 12املادة  2
ميكن أن مينع القانون ممارسة هذا احلق، أو جيعل حدودا . احلق يف اإلضراب معترف به، وميارس يف إطار القانون:"دستورمن ال 57جاء يف املادة  3

  ."ع الوطين واألمن، أو يف مجيع اخلدمات أو األعمال العمومية ذات املنفعة احليوية للمجتمعملمارسته يف ميادين الدفا
  .املرجع السابق. املتضمن القانون األساسي للقضاء، 06/09/2004املؤرخ يف  11- 04من القانون العضوي  12جاء يف املادة  4
املتعلق بالوقاية من النزاعات  06/02/1990املؤرخ يف  02-90من القانون  43/1جاء النص صراحة على منع القضاة من اإلضراب مبوجب املادة  5

  .231، ص 07/02/1990بتاريخ  06اجلريدة الرمسية، العدد . اجلماعية يف العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب، املعدل واملتمم
  



  الفصل الثاين                                                                                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر   

147 

 

  .1تباره خطأ تأديبيا جسيماتوقيع عقوبة العزل باع

ومع ذلك، يظهر موقف اإلجتهاد القضائي يف هذا الشأن، غري حازم، ألن جملس الدولة مل يتصد إلضراب قضاة 
، معتربا أن النقابة الوطنية لقضاة جملس 2جملس احملاسبة، ألن هؤالء القضاة ال خيضعون للقانون األساسي للقضاء

  .3ة، وال ختضع قراراا للطعن باإللغاء أمامهاحملاسبة ليست منظمة مهنية وطني

، سامهت بصفة فعالة منذ إنشائها يف تدعيم 4ويعرف النظام الفرنسي وجود نقابة خاصة بالقضاة اإلداريني
اخلاص بدرجة اإلستئناف، ويف إصالحات  1987وحتسني املوارد البشرية للمحاكم اإلدارية، وأثرت يف إصالح 

  .ائيعديدة يف اال اإلجر

  احلماية القضائية: رابعا

يف مسائل النقل والتعيني والترقية، . يستفيد القضاة بدورهم من احلماية القضائية يف كل ما يتعلق مبسارهم املهين
وسري سلمهم الوظيفي، ويف املسائل التأديبية؛ فقد أسند القانون العضوي كما سبق، ومبوجب الدستور، صالحية 

إال أن الس يباشر هذه الصالحيات وفقا للقانون، وال . ئل إىل الس األعلى للقضاءالتداول بشأن هذه املسا
  .يضمن تطبيق القانون إال اللجوء إىل القضاء

، 5إن بعض اإلشارات تؤكد على أن الس األعلى للقضاء يف هيئته التأديبية هو هيئة ذات طابع قضائي
الرئيس األول للمحكمة العليا، كما سبق، وكذا اإلجراءات املتبعة أمامه خصوصا تشكيلته يف اال التأدييب برئاسة 

  .6يف هذا الشأن

  ، 7ومع ذلك اعترف جملس الدولة باختصاصه برقابة القرارات التأديبية الصادرة عن الس األعلى للقضاء
  تأدييب تكون معللة رغم أن القانون األساسي للقضاء السابق كان ينص على أن مقررات الس يف اال ال

                                                           
 .11-04من القانون العضوي  63و 62/5املادتان  1
املتضمن القانون األساسي لقضاة جملس احملاسبة،  26/08/1995املؤرخ يف  23-95األمر . إىل قانون أساسي خاص م خيضع قضاة جملس احملاسبة 2

املادة (وهو النص الذي مينع عليهم القيام بأي عمل من شأنه أن يوقف أو يعرقل سري الس  .11، ص03/09/1995بتاريخ  48اجلريدة الرمسية، العدد 
  )من هذا األمر 26

وجاء يف حيثياته . قضاة جملس احملاسبة، قضية رئيس جملس احملاسبة ضد النقابة الوطنية ل24/09/2002بتاريخ،  14431جملس الدولة، قرار رقم  3
وبالتايل فان تقديره ليس من  98/01من القانون العضوي  09موضوع الطعن احلايل غري صادر عن منظمة وطنية مهنية حسب مفهوم نص املادة "...

 ."إختصاص جملس الدولة
 Daniel CHABANOL, op.cit, pp 44-46. حول املهنة" كتاب أبيض"نقابة القضاة اإلداريني يف فرنسا نشطة، لدرجة أا قامت بإعداد  4
 .247قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص : خلويف رشيد 5
 .املرجع السابق.بتشكيل الس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته املتعلق، 06/09/2004املؤرخ يف  12-04من القانون العضوي  33إىل  22املواد من  6
  .83، ص 2001لسنة  01جملة جملس الدولة، العدد . 27/07/1998بتاريخ  172994جملس الدولة، قرار رقم  7
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  الس األعلى عن القرار الصادر "وقد رأى جملس الدولة أن . 1وهي ال تقبل أي طريق من طرق الطعن
  للقانون أو صدوره مشوبا  اخمالف، وصدوره يف تشكيلته التأديبية قرار صادر عن سلطة مركزية. للقضاء

   القاضي مثله مثل كل"أن  كما قرر .2"ةلدولالطعن فيه باإلبطال أمام جملس ا جييز بعيب جتاوز السلطة
وميكن تعليل موقف جملس الدولة هنا على أساس . "قوق املضمونة دستوريااحلموظف يف الدولة يستفيد وجوبا من 

إلغاء ضمين للقانون، أو على أساس مبدأ تدرج قواعد القانون، طاملا أن القانون العضوي أقوى من القانون 
  .3العادي

  القرارات التأديبية ألغى حيثلس الدولة ثابتا يف هذا الشأن، ويف عدة قضايا الحقة، وظل موقف جم
، أو نظرا خلرقها مبدأ حجية الشيء املقضي 4الصادرة عن الس األعلى للقضاء نظرا لعيب الشكل واإلجراءات

  .5فيه

أي حتصني للقرارات التأديبية ، فلم ينص على 6ويف كل األحوال فقد حسم القانون العضوي اجلديد هذه املسألة
  .للمجلس األعلى للقضاء مما حيقق تناسق خمتلف النصوص القانونية

 الطعون لتجاوز السلطة يف القرارات الصادرةولكن حدث مؤخرا ومن جديد، أن اجته جملس الدولة إىل رفض 
غرف  من طرف اختذ تهاد القضائي، ألنهحتوال يف اإلج ، وهو قرار ميثال7عن الس األعلى للقضاء يف املادة التأديبية

                                                           
 .21-89من القانون  2فقرة  99املادة  1
 .املرجع السابق. ، املتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله30/05/1998املؤرخ يف  01-98من القانون العضوي  09ىل املادة استنادا إ 2
سلطة اليت تقرر اختصاص جملس الدولة بنظر الطعون لتجاوز السلطة يف القرارات الصادرة عن  01-98من القانون العضوي  09ميكن اعتبار املادة  3

املتضمن  12/12/1989يف  املؤرخ 21- 89من القانون  99من املادة  2، تلغي ضمنيا الفقرة الس األعلى للقضاء –مبدئيا–مبا يف ذلك ، مركزية
  .هذا من جهة. اليت متنع أي شكل من أشكال الطعن يف القرارات التأديبية الصادرة عن الس األعلى للقضاءالقانون األساسي للقضاء، 

فالنص الذي يقرر اختصاص جملس الدولة بنظر الطعون لتجاوز السلطة يف القرارات الصادرة عن سلطة مركزية هو قانون عضوي، بينما  ومن جهة أخرى
  .والقانون العضوي أمسى من القانون العادي. قرارت الس األعلى للقضاء هو قانون عاد النص الذي مينع كل أشكال الطعن يف

  .109، ص 2002لسنة  01جملة جملس الدولة، العدد . 17/01/2000بتاريخ  182491جملس الدولة، قرار رقم  4
من القانون  66طبقا للمادة  ،أشهر ستةفصل يف الدعوى التأديبية يف أجل ي ، أنتوقيف قاضيف  ،الس األعلى للقضاء جيب على أنه اعترب جملس الدولةو

 .املرجع السابق". من تاريخ التوقيف قرار غري قانوين يتعني إبطاله هذا األجلصادر بعد مرور القرار أن ال"و ،06/09/2004املؤرخ يف  11-04العضوي 
  .165، ص 2002لسنة  02جملة جملس الدولة، العدد  .28/01/2002بتاريخ  5240جملس الدولة، قرار رقم  5

 ثاينوقرر من جهة أخرى إلعاء هذا القرار ال. لس األعلى للقضاءعزل قاض من طرف ايف قرار الطعن واعترب جملس الدولة أن من جهة، أنه خمتص بنطر 
الس األعلى للقضاء من طرف  اخرق مما يعدلعزل قرار سابق باإلغاء ألنه صدر ضد نفس القاضي ومبناسبة نفس األفعال، رغم قرار جملس الدولة ب بالعزل،

  .بدأ حجية الشيء املقضي فيهمل
، على نفس أحكام بتشكيل الس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته املتعلق، 06/09/2004املؤرخ يف  12- 04العضوي  من القانون 32نصت املادة  6

، وهي العبارة اليت "ال تقبل أي شكل من أشكال الطعن"ومت إلغاء الفقرة اليت تنص على أن قرارات الس األعلى للقضاء . 21- 89من القانون  99املادة 
يبت الس الس األعلى للقضاء يف تشكيلته التأديبية يف القضايا احملالة عليه يف : "12-04من القانون العضوي  32املادة  جاء يف. لقدميوردت يف النص ا

  ".جيب أن تكون قرارت الس معللة. جلسة مغلقة، وتتم أعماله يف السرية
 .2008 ماي 25 األحدليوم جريدة الشروق اليومي  7
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الس جمتمعة، وهذا القرار مل ينشر لألسف، وأصبحت مصاحل الوزارة املعنية تدفع به يف الشكل، يف هكذا طعون 
، وما يثريه من إشكاالت قانونية، ولعل ما يربر مثل هذا القرار، هو عدم فتح اال ولو أمكن التعليق عليه. باإللغاء

س الدولة من مراقبة الشرعية إىل مراقبة املالءمة يف قرارات الس األعلى للقضاء، كأن يراقب ما إذا كان لتحول جمل
  .مثة خطأ معني ميكن أن يرتب عقوبة العزل اليت قد ينطق ا الس األعلى للقضاء

ة البت فيها؛ إال أن حكمها أما املسائل األخرى املتعلقة بسري السلم الوظيفي للقضاة، فلم تتح لس الدولة فرص
يف ظل ولكن لو ظل جملس الدولة على موقفه السابق،  يأخذ نفس حكم القرارات التأديبية أنمن املفروض الذي 

فضال على أنه ميكن للقضاة التظلم يف مسائل النقل أو التسجيل يف  ؛الوضع اجلديد، فال ميكن اجلزم يف شأا بشيء
أي حق من احلقوق املنصوص عليها يف القانون األساسي، أمام الس األعلى للقضاء  قائمة التأهيل أو احلرمان من

  .1نفسه

  تدعيم ضمانات اإلستقاللية مبوجب نص اإلجراءات اجلديد: خامسا

ال ميكن وضع التدابري اجلديدة اليت نص عليها قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد يف مسائل اإلختصاص 
 تتعلق بالقضايا اليت يكون القضاة طرفا فيها، سوى يف هذا اإلطار، فالنص على قواعد خاصة اإلقليمي اليت

وحلماية حق القاضي نفسه يف  ؛اة يهدف نظريا لتدعيم استقاللية اجلهاز القضائي، من جهةضخلصومات الق
ملدنية، يف قضية يؤول فيها فالقاضي إذا كان مدعيا يف املواد ا .التقاضي، شأنه شأن كل املواطنني، من جهة أخرى

اإلختصاص إىل جهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص الس القضائي الذي ميارس فيه مهامه، وجب عليه أن يرفعها 
أما إذا كان مدعى عليه، فيمكن . أمام جهة قضائية تابعة ألقرب جملس قضائي حماذ للمجلس الذي ميارس فيه مهامه

أمام جهة  دعواه على سبيل الوجوب، إذا رأى من املناسب أن يفعل، أن يرفعللخصم، على سبيل اجلواز وليس 
وال تظهر تدابري مشاة فيما . 2جملس قضائي حماذ للمجلس الذي ميارس فيه القاضي مهامهقضائية تابعة ألقرب 

املواد اإلدارية، إذ أا  خيص املنازعات اإلدارية اليت يكون القضاة طرفا فيها، لعدم احلاجة أصال ملثل هذه التدابري يف
كما أن املشرع  ؛قررت أصال لتفادي الريبة يف حتيز اجلهة القضائية لصاحل القاضي الذي يعمل يف دائرة اختصاصها

ال يريد فيما يبدو أن يفتح اال أمام استثنائات لإلختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية الذي هو من النظام العام 
  .كما سبق بيانه

                                                           
فيما خيص التظلم  12-04من القانون العضوي  33فيما خيص التظلم يف مسألة النقل؛ واملادة  12-04من القانون العضوي  3فقرة  26دة مبوجب املا 1

  .مسألة التسجيل يف قائمة التأهيل بعد نشرهايف ما خيص التظلم يف  12- 04من القانون العضوي  20واملادة  بشأن احلرمان من حق من احلقوق؛
  .املرجع السابق". يف الدعاوى املرفوعة من أو ضد القضاة: "من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، الواردة حتت عنوان 44و 43ن املادتا 2
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  دور القضاء اإلداري: حث الثايناملب

  عن لزوم دور القاضي وكفايته: املطلب األول

  التطلع والطموح: الفرع األول

إن وظيفة القاضي هي الفصل يف النزاعات اليت تنشأ بني األطراف، ميكن أن يكونوا أشخاصا طبيعيني أو هيئات 
إذا كانت وظيفة و .جراءات تسمى احملاكمةمينحها القانون الشخصية املعنوية، وذلك يف إطار جمموعة من اإل

اقتراحها القاضي نظريا هي إحقاق العدالة، فالقاضي عمليا يقوم باختيار احلل من بني جمموعة من احللول يقوم ب
  .الرد وتقابل الطلبات والدفوعاألخذ ومناقشتها يف عملية واألطراف 

ولكن  ية على النزاعات اليت خيتص قانونا بالفصل فيها،أمهية تدخل القاضي اإلداري، تتمثل يف واليته القضائإن 
هذه الوالية، وكذلك الرقابة اليت تنشأ عن ذلك، هي أصال، رقابة ليست آلية، وإمنا يطلبها ذوو املصلحة بواسطة 

  .إجراء قضائي هو الدعوى

 سياسية يف البالدالسلطات ال طلعتتو ،إلعادة تعريف القانون اإلداري بصفة عامة الفقه يف زمن يسعى فيه
لن يبقى القاضي اإلداري إذن مبعزل عن هذه احلركية، ولن يكون بعيدا عن ف، هياكل الدولة ووظائفهاإلصالح 

  .وأنه قد جيد نفسه أمام تعريف جديد ملهامه واختصاصاته تأثرياا، خاصة

، يف العالقة بني اإلدارة واملواطنني إن املادة اإلدارية اليت خيتص ا القاضي اإلداري تتميز بتأثري ميثاق احلقوق
البيئة،  منها جماالت: وتشمل صالحيات القاضي جماالت ذات األمهية مبكان يف احلياة اإلجتماعية بصفة عامة

  .وما إىل ذلك واإلتصاالت، والتهيئة والتعمري، والصحة العمومية، وأخالقيات الوظيف العمومي،

  :1عليه أن يضطلع به فيما ورد يف مدونة أخالقيات مهنة القضاء وقد انعكس اهتمام القضاء بالدور الذي

إن من أمسى مهام دولة احلق والقانون بث الطمأنينة يف نفوس مواطنيها، وتأمينهم على حريام وحقوقهم، وال "
  "يتأتى ذلك إال باإلحتكام إىل سيادة القانون، ومساواة اجلميع أمامه، دولة وأفراد على حد سواء

أمانة هذه الغاية قضاء  لوانني مهما بلغ مسوها فإا لن تبلغ غايتها يف إحقاق احلق وإقامة العدل إال إذا حتمإن الق
وإن حكمت فاحكم :" ... سلطانه على اجلميع دون متييز مصداقا لقوله تعاىل  جيتهد يف إدراك أهدافها وفرض

   42.آلية ا - سورة املائدة..." إن اهللا حيب املقسطني  بينهم بالقسط

  .وبذلك تصان القيم ويأمن املواطن على نفسه وعرضه وماله ويتضاعف شعوره باالنتماء لوطنه

وما بعدها أن القضاء سلطة مستقلة متارس  138وإنه يف ضوء هذه املبادئ اليت أرسى دعائمها الدستور يف املادة "

                                                           
 .الس األعلى للقضاء، مداولة تتضمن مدونة أخالقيات مهنة القضاء، املرجع السابق 1



  الفصل الثاين                                                                                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر   

151 

 

التسبيب وتلتزم مببادئ اإلستقاللية واحلياد باسم الشعب اجلزائري، وتستوجب .يف إطار القانون، وتصدر األحكام
وهي كلها ضمانات أساسية حلماية احلقوق واحلريات، وليست  -141و 140و 44و 29املواد - واملساواة والشرعية 

  ".امتيازا شخصيا للقاضي

املركزي يف يف هذه الوثيقة، تشري إىل تطلع القاضي إىل اإلضطالع بدوره " دولة القانون" إن اإلشارة الصرحية لـ
، ليس على أساس اإللتزام بواجبات قانونية فحسب، وإمنا على اعتبار ذلك واجبا أخالقيا "دولة القانون"تكريس 

  .يلزم القاضي أمام اتمع الذي يكون عليه إحقاق احلق فيه

  الوسائل واآلليات: الفرع الثاين

  اإلدارية، وسيلة وحيدة القضائيةالدعوى : أوال

تدخل القاضي يف مواجهة اإلدارة هي الدعوى القضائية اإلدارية، إذ ليس للقاضي تحريك وحيدة لإن الوسيلة ال
يف نظام القضاء املزدوج، مبدئيا، أثره على  وإذا كان للدور اإلستشاري. أن يقوم من تلقاء نفسه مبراقبة اإلدارة

إن هذا الدور ليس له ما للدعوى القضائية من توجيه اإلدارة إىل التصرف وفق ما يقتضيه القانون واملصلحة العامة، ف
وإذا كانت وظيفة الرقابة اليت يقوم ا القاضي . 1آثار، فضال على أن جدوى الوظيفة اإلستشارية تبقى حمدودة

اإلداري هي حتصيل حاصل من وظيفته األصلية اليت هي فض النزاعات، فإن تدخله كما سبق ال يكون وفق طلب 
  .وفق أوضاع وشروط حيددها القانون من ذي الشأن، ميارس

فوسائل تدخل القاضي اإلداري هي جمموع الدعوى القضائية، اليت ترفع إىل القضاء، واليت ختتلف حسب نوع 
وهكذا يتم تصنيف الدعاوى حسب . احلق املطالب حبمايته، أو حسب سلطة القاضي يف مواجهة هذه الطلبات

  .2وموضوعية متباينة تصنيفني، وذلك على أسس ومعايري منطقية

إن التصنيف التقليدي يعتمد على سلطات ووظائف القاضي يف الدعوى، وحسب هذا التصنيف، تشتمل 
الدعاوى القضائية على دعاوى التفسري، وفحص مدى املشروعية، ودعوى جتاوز السلطة ، ودعاوى القضاء 

  .الكامل، والدعاوى العقابية

                                                           
يلفت انتباه السلطات العمومية حول اإلصالحات التشريعية أو التنظيمية أو اإلدارية ذات املنفعة  أن"يف النظام اجلزائري، ليس لس الدولة ومببادرة منه،  1

، املتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله، اليت اعتربها الس الدستوري  01- 98يف النص األصلي للقانون العضوي  13، وهو نص املادة "العامة 
  .ميكّن، كما سبق، من صالحيات استشارية يف جمال املراسيم التنفيذية والرئاسيةوهذا مل . غري مطابقة للدستور

  .، املرجع السابق19/05/1998مؤرخ يف  98/م د/ق ع.ر/06الس الدستوري، رأي رقم 
اإلدارية وحماكم اإلستئناف  أما جهات القضاء اإلبتدائية، فليس هلا أي دور استشاري أصال، على عكس ما هو الشأن عليه يف فرنسا، إذ أن احملاكم

  . les Préfets" احملافظني"اإلدارية ميكنها أن تبدي آراء استشارية يف املسائل اليت يعرضها عليها السلطة اإلدارية ممثلة يف 
 Danièle LOCHAK, op.cit, p 81 
 .292ص جع السابق، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، املر: عوابدي عمار 2
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وهكذا تنقسم . عة املركز القانوين الذي تؤسس عليه الدعوى، وأهدافهاأما معيار التصنيف احلديث، فهو طبي
الدعاوى القضائية اإلدارية وفق هذا التصنيف، من جهة إىل دعاوى موضوعية، ترمي إىل محاية مصاحل عامة، ومحاية 

عاوى اال ، وهي تشمل دعاوى اإللغاء والتفسري وتقدير املشروعية، ود1الشرعية والنظام القانوين يف الدولة
قضاء "، وهي الدعاوى اليت ميكن وصفها بأا ضمن 2الضرييب واإلنتخايب، وكذلك الدعاوى الزجرية أو العقابية

؛ ومن جهة أخرى إىل دعاوى ذاتية وشخصية دف إىل محاية احلقوق الشخصية املكتسبة، وتضم كل من "الشرعية
دعاوى التفسري اليت تستهدف محاية حقوق شخصية  دعاوى التعويض أو املسوؤولية، ودعاوى العقود وبعض

  ".قضاء احلقوق"وهي مجيعا دعاوى تندرج ضمن . مكتسبة

يف النظام القضائي اجلزائري، مل يكن مثة تصنيف واضح للدعاوى القضائية اإلدارية اليت ميكن رفعها أمام القاضي 
ية النصوص املتعلقة بقواعد اإلجراءات املطبقة يف اإلداري يف ظل قانون اإلجراءات املدنية، بل إن الوقوف عند حرف

، وهو األمر الذي استدركه قانون اإلجراءات 4، يكاد تستبعد كل دعاوى غري دعوى جتاوز السلطة3املادة اإلدارية
املدنية واإلدارية اجلديد، إال أن هذا النص أيضا مل يصنف بشكل مبوب الدعاوى القضائية اإلدارية، مع أنه قام 

ة بعض املنازعات يف املواد اإلدارية، ونص فيها على اختصاص إقليمي خاص، ومن ذلك مادة الضرائب تسمي
والرسوم، ومادة األشغال العمومية، ومادة املنازعات املتعلقة باملوظفني،ومادة اخلدمات الطبية، ومادة األشغال 

ألحكام الصادرة عن اجلهات القضائية والتوريد وتأجري اخلدمات الفنية والصناعية، ومادة إشكاالت تنفيذ ا
  .5اإلدارية

قانون اإلجراءات املدنية، قانون احملاكم اإلدارية، -ولكن بالنظر إىل النصوص القانونية اليت تنظم القضاء اإلداري 
قانوين وجد يف النظام اليظهر أنه ت -نية واإلدارية اجلديدوالقانون العضوي لس الدولة، وحىت قانون اإلجراءات املد

دعاوى قضاء التفسري وفحص مدى املشروعية، دعاوى : 6والقضائي اجلزائري عدة دعاوى قضائية إدارية هي
اإللغاء، دعاوى القضاء الكامل، دعاوى املسؤولية ودعاوى العقود اإلدارية؛ فضال عن دعاوى القضاء اخلاص 

  .وتشمل املادة الضريبية واجلمارك والدعاوى اإلنتخابية

عوى باعتبارها إجراء قانونيا، متر بعدة مراحل ابتداء من رفعها من طرف ذي الشأن، إىل مباشرة ولكن الد
النطق باحلكم، مث الطعن يف هذا احلكم بالطرق املقررة قانونا، وصوال إىل تنفيذه بعدما  مثإجراءاا والتحقيق فيها، 

                                                           
  .301ص النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، : عوابدي عمار 1
 .302ص املرجع نفسه،  2
ول، حيث نصت على أنه مكرر، من قانون اإلجراءات املدنية، يف مدلوهلا املباشر، توهم بأن كل دعوى خارج الطعن باإللغاء هو غري مقب 169إن املادة  3
  ".إال بتطبيق الطعن يف قرار إداريإىل الس القضائي من أحد األفراد  الجيوز رفع الدعوى"
 .88ص  قانون املنازعات اإلدارية، شروط رفع دعوى جتاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، املرجع السابق،: خلويف رشيد 4
 .اإلداريةمن قانون اإلجراءات املدنية و 804املادة  5
  .308ص ، املرجع السابق، عوابدي عمار 6
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ص جتعل من الدعوى اإلدارية ختتلف عن دعاوى ويف كل هذه املراحل، تتميز اإلجراءات بعدة خصائ. حيوز احلجية
  .القانون اخلاص

  خصائص اإلجراءات القضائية اإلدارية: ثانيا

  إجراءات كتابية يف جمملها - أ

تتميز إذن بالطابع الكتايب ويف أغلب مراحل الدعوى القضائية اإلدارية هذه اإلجراءات، ويعد ذلك أصال فيها، 
بتداء من رفع الدعوى بعريضة كتابية، وتقدمي جمموع البيانات والوثائق وفق هذا ، ا1بينما الشفوية هي اإلستثناء

الشكل أيضا؛ مث تقدم النيابة العامة تقريرها بعد اإلنتهاء من التحقيق يف الدعوى كتابة أيضا، ووصوال إىل إصدار 
ويستثىن من هذه اإلجراءات، ما . 2مناطيق األحكام كتابة، وصيغها التنفيذية وتبلييغها إىل اخلصوم وفق نفس الشكل

خرج عن اختصاص القضاء الفاصل يف املادة اإلدارية مبوجب نصوص خاصة، إذ يكون لإلجراءات يف هذه املسائل 
وتساعد خاصية الكتابة يف حصر وتوضيح وسائل اإلثبات، وتسهيل . 3ما لإلجراءات يف املادة العدلية من خصائص

ولكن يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، أصبحت . وى والفصل فيهامهمة القاضي اإلداري يف نظر الدع
  .، ومل يعد ذلك خيص بصفة حصرية إجراءات املواد اإلدارية4الكتابة أصال يف إجراءات الدعاوى يف كل املواد

  إجراءات حتقيقية - ب

و القضاء العادي، أين يبادر اخلصوم يف معظم اإلجراءات القضائية اإلدارية حتقيقية، على عكس املادة املدنية أ
  ففي املادة اإلدارية يكون للقاضي اإلداري التصرف بتلقائية يف تسيري وتوجيه . 5تسيري الدعوى وإجراءاا

الدعوى، من ذلك تبليغ اخلصوم بصور العرائض والوثائق، وحتديد املدد واآلجال لتقدمي األجوبة، واختاذ ما يراه 
. كتعيني اخلرباء؛ مث يقوم بقفل التحقيق، طاملا أنه هو سيد التحقيق يف الدعاوى القضائية اإلداريةمناسبا من تدابري 

فضال على أنه ميلك حق مطالبة اإلدارة بتقدمي الوثائق واملستندات ووسائل اإلثبات اإلضافية، شأا شأن األطراف 
  .6العاديني

يف املواد اإلدارية، القضائي يد قسما كامال إلجراءات التحقيق وقد أفرد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلد
  .7ووسائله وعوارضه، وهي األحكام اليت تطبق أمام احملاكم اإلدارية، وكذلك أمام جملس الدولة

                                                           
  .257-256ص ص النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، : عوابدي عمار 1
 .257ص املرجع نفسه،  2
 .258ص املرجع نفسه،  3
 ".األصل يف إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة: "راءات املدنية واإلداريةحتت فصل األحكام التمهيدية، من قانون اإلج ،09جاء يف املادة  4
 .259ص ، املرجع السابق، عوابدي عمار 5
 .260ص املرجع نفسه،  6
  .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 873إىل  838املواد من  7
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  هاتكاليفو، وطبيعتهاجراءات عن سرعة اإل - ج

ءات، يؤدي بالضرورة إىل إن تويل القاضي اإلداري لتسيري إجراءات الدعوى وفق خاصية حتقيقية لإلجرا
، مما ، ويقضي أيضا على متاطل اخلصوم يف الدعوى1التخفيف من تراكم الوثائق، مقارنة بدعاوى القضاء العادي

حيقق نوعا من السرعة يف هذه اإلجراءات، إال أن اعتبار اإلجراءات سريعة يبقى أمرا نسبيا، ويرتبط مبردودية اجلهاز 
  .العديل برمته

، مثلما يرى جانب من الفقه، يثري بعض التحفظ، إذ 2"بسيطة"ر اإلجراءات يف املادة اإلدارية بأا وكذلك فاعتبا
اليت حتيط رفع الدعاوى القضائية اإلدارية، وما يثريه تطبيقها من صعوبات وتعقيدات، ط وشرالماذا ميكن القول عن 

فانعقاد : اإلجراءات اإلدارية يثري صعوبة حقيقية إن بعض مظاهر 3امليعاد أو شرط القرار اإلداري املسبق؟مثل شرط 
  !اإلختصاص جلهات القضاء اإلداري من أساسه يستدعي أحيانا حمكمة التنازع للفصل فيه

أما عن قلة التكاليف فيثبت ذلك، يف النظام اإلجرائي الفرنسي إلغاء شرط اإلستعانة باحملامي يف الدعاوى 
، نظرا لطبيعتها املوضوعية، واليت دف إىل محاية احلقوق من 4رسوم القضائيةالقضائية اإلدارية، وإعفائها من ال

اعتداء حمتمل للسلطات العامة من جهة، وحتقيق املصلحة العامة يف اتمع ومحاية شرعية أعمال اإلدارة العامة من 
ماال ملبدأ املساواة، بأن جهة أخرى؛ فضال على أن بعض التدابري القانونية يف النظام الفرنسي تسمح للقاضي، إع

ومع ذلك، فإن بعض . 5حيكم على اإلدارة بتعويض املدعي نفقات احملامي، حىت ولو خسر هذا األخري دعواه
  .هذه اخلاصية نسبية يف بعض احلاالتجيعل التكاليف اليت تقتضيها سري اخلصومة، مثل تكاليف اخلربة، هي ما قد 

جه املشرع مبوجب القانون اجلديد وقد ات. 6ظام اإلجرائي اجلزائريوتبقى نسبية أيضا هذه اخلاصية يف الن
، 8، وكذلك أمام جملس الدولة7لإلجراءات املدنية واإلدارية، إىل فرض وجوب اإلستعانة مبحام أمام احملاكم اإلدارية

                                                           
 .261ص ، املرجع السابق، عوابدي عمار 1
 .املرجع نفسه، نفس الصفحة". إجراءات سريعة، بسيطة وقليلة التكاليف:"يف هذا الشأن وقد كتب األستاذ عوابدي عمار 2
 .من هذا البحث 161-158ص أنظر ص  3
فرنك  100حلقوق الطابع، اليت كانت يف حدود  خاضعة1994مع ذلك ظلت منذ . 340ص املرجع نفسه، . 02/11/1864وذلك منذ صدور قانون  4

 Danièle LOCHAK, op.cit, p101 . فرنسي
5 ibid 
  .م.إ.ق 239لمادة طبقا ل يف النظام اإلجرائي اجلزائري، فأمام جهة النقض، جملس الدولة، جيب اإلستعانة مبحام، وال يعفى من ذلك إال الدولة 6

فهو  تقاضي الوايل باسم الدولةا إذا أم. أمام جملس الدولةتأسيس حمام  الوايلعلى  "، وجاء فيه أنه31/05/1999بتاريخ  184600، قرار رقم جملس الدولة
  .101، ص 2001لسنة  01جملة جملس الدولة، العدد ". من تأسيس حمام ىعفم

ب متثيلها أمام جملس الدولة جيو. املؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري ليست دولة"، وجاء فيه أن 18/03/2002 بتاريخ 4786، قرار رقم جملس الدولة
  :اد القضائي لس الدولة على املوقع اإللكتروين لوزارة العدل، على العنوانفهرس اإلجته". مبحام

  <http://www.droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/recherche.php>  05/12/2009، عوين بتاريخ.  
 .املرجع السابق. من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 826و  815املادة  7
 .من نفس القانون 905املادة  8
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ة، والبلدية وال تعفى من هذا الشرط سوى الدولة والوالية واملصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالي
، وذلك أمام كل من احملاكم اإلدارية وجملس 1ومصاحلها اإلدارية، وكذا املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

كما أن الرسوم القضائية يف املواد اإلدارية تبقى أكثر من نظريا يف املواد املدنية، سواء أمام اجلهات  .الدولة
  .2اإلبتدائية أم أمام جملس الدولة

ستقع من دون شك على عاتق املتقاضي، مما ال ا أن سري اخلصومة وما قد يستدعيه من خربة قضائية وغريها كم
؛ فضال على أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، فرض يدعم وصف هذه اإلجراءات بأا قليلة التكاليف

على املتقاضي نفقات كثرية لترمجة العقود واحملررات استعمال اللغة العربية يف مجيع الوثائق واحملررات، مما يضيف 
قبة اإلدارية اليت يبقى نسبة كبرية منها حمررة باللغة الفرنسية، نظرا للثقافة املوروثة عن اإلدارة الفرنسية يف احل

  .اإلستعمارية

جلهات القضائية أمام ا القضائية صراحة ساعدةملاإىل تقرير مبوجب نص صدر حديثا  3مث إنه رغم اجتاه املشرع
 ،طبيعي شخص لكل التحفظية واألعمال الوالئية واإلجراءات األعمال نازعات ومجيعملا كافة، ومن أجل اإلدارية
 طالبةملبا موارده تسمح هلم وال ؛يف اجلزائر قانونية بصورة أجنيب مقيم كلو ،الربح ستهدفي عنويم شخصوكل 

 بالنظر باالهتمام جديرة تهحالتكون  عندما شخصكل  إىل استثنائيةعنها، وبصفة  الدفاع أو القضاء أمام حبقوقهم
  .تكاليف الدعوى ارتفاع ، إال أن هذا ال جييب إال بصفة جزئية على مسألة4النزاع موضوع إىل

وهكذا فإن غاية ما ميكن قوله هو أن اإلجراءات القضائية يف الدعاوى اإلدارية ليست أكثر تكلفة من نظريا يف 
  .املقامة أمام القضاء العادي الدعاوى

  إجراءات سرية -د

، رغم أن احملاكمة تكون عالنية يف 5إجراءات الدعوى القضائية اإلدارية هي إجراءات سرية يف مواجهة الغري
مواجهة اخلصوم، وقد تقتصر على تبادل املذكرات، ألن موضوع الدعاوى القضائية اإلدارية هو األعمال اإلدارية 

                                                           
 .املرجع السابق. من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 827املادة  1
وهو نفس  .دج 1000للمجالس القضائية هي  اإلدارية الغرف املرفوعة أمامدارية االستعجالية اإلعادية والقضايا الدارية اإلقضايا إن الرسم القضائي يف ال 2

 .، مما يزيد من تكاليف العرائضتدمغ كل ورقة بطابع جبائي جيب أن إال أنه يف هذه األخريةالقضايا اجلبائية املبلغ اخلاص ب
 العدد الرمسية، اجلريدة .القضائية باملساعدة واملتعلق 05/08/1971 يف املؤرخ 57-71 األمر ويتمم يعدل 25/02/2009 يف ؤرخامل 02-09 القانون 3

اجلهات القضائية اإلدارية، ووكيل اجلمهورية برئاسة حمافظ الدولة يف القضائية  ساعدةملاإنشاء مكاتب وقد نص على . 09 ص ،08/03/2009 بتاريخ 15
 ساعدةملاونص على استمرار . القضائية يف أقرب اآلجال ساعدةملا، وتنظر يف طلبات )03املادة (أو النائب العام حسب احلالة اجلهات القضائية العادية 

لة أو مام احملكمة العليا أو جملس الدواإلختصاص وإحالة الدعوى إىل جهة قضائية أخرى، ويف حالة اإلستئناف أو الطعن بالنقض أالقضائية يف احلكم بعدم 
 ).12املادة ( ازعنرفع الدعوى أمام حمكمة الت

 .من هذا القانون األوىلاملادة  4
 .263ص ئي اجلزائري، املرجع السابق، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضا: عوابدي عمار 5
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ملادية، حتضر وتتخذ وتنفذ يف حميط إداري ضيق، قد تقتضي بعض األحوال فيه نوعا من السرية قد القانونية وا
  .تتطلبها املصلحة العامة

  أنواع الدعاوى: ثالثا

  دعوى جتاوز السلطة - أ

  ماهيتها •

ومبدأ يرى جانب من الفقه أن دعوى اإللغاء هي أهم الدعاوى اإلدارية وأكثرها فاعلية يف محاية دولة القانون 
اإلدارية  ، كما أا الدعوى القضائية الوحيدة واألصيلة إللغاء القرارات1الشرعية، وتأكيد حقوق وحريات األفراد

لذلك . 3؛ وهذا ما قصد املشرع اإلشارة إليه يف النص السابق املتعلق بإجراءاا2غري املشروعة عن طريق القضاء
قيق الدولة القانونية وضمان مبدأ الشرعية، ألا تؤدي إىل إلغاء فهي، يف نظرية دولة القانون، من أهم وسائل حت

ومل حيد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية . 4القرارات غري املشروعة، وتلك اليت متس باحلقوق واحلريات الفردية
  .5اد اإلداريةاجلديد على هذا التوجه، إذ نص عليها يف مستهل األحكام املتعلقة باإلجراءات املتبعة يف املو

؛ ويترتب عن هذه اخلاصية، أا 6وهذه الدعوى هي من النظام العام، تستمد ذلك من املبادئ العامة للقانون
كما أن دعوى . 7صراحة ذلك تكون مقبولة من طرف جهة القضاء املختصة، وإن مل توجد نصوص قانونية تقرر

القرارات اإلدارية، فهي توجه نظريا ضد كل القرارات  على مجيع" الوالية العامة"جتاوز السلطة حتوز نوعا من 
اإلدارية بصرف النظر عن السلطة اليت أصدرت القرارات املطعون فيها، ما مل يقض القانون خبالف ذلك؛ ويف 
النظام القضائي اجلزائري، مل يستثن القانون أيا من القرارت اإلدارية من إمكانية الطعن فيها لتجاوز السلطة، على 

هذا . 8س ما هو الشأن يف بلدان أخرى، كاململكة املغربية مثال، أين ال ميكن للقضاء أن ينظر يف املراسيم امللكيةعك

                                                           
 .312النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، ص  :عوابدي عمار 1
 .341املرجع نفسه، ص  2
  .مكرر من قانون اإلجراءات املدنية 169وهو نص املادة  3
 .342املرجع السابق، ص  عوابدي عمار، 4
 .قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةأوال من -801مادة  5
 .335، املرجع السابق، ص عوابدي عمار 6
 .ومع ذلك، توجد يف بعض النصوص أحكام صرحية تتعلق كون بعض اإلجراءات من النظام العام، مثل اإلختصاص احمللي للمحاكم اإلدارية 7
مبثابة  هممارسة أي نوع من الرقابة على أعمال امللك، على اعتباراملراسيم امللكية، بل ال ميكن للقضاء يف اململكة املغربية مثال، ال جيوز الطعن باإللغاء يف  8
راد أن يلتمسوا فأللال ميكن للفرع أن يراقب أعمال األصل، وكل ما يصدر عن امللك يتمتع حبصانة مطلقة وال ميكن الطعن فيه، ويبقى و، "القاضي األول"

وهذا املنطق يتماشى يف األصل مع فكرة القداسة اليت حيظى ا  .ستعطاف بالتوجه مباشرة إىل امللك أيا كان جمال العمل امللكياملراجعة على سبيل اال
مع القانون، وقد أكد القضاء أن عنه شخص امللك واليت جتعل كل ما يفيض عنه مقدسا أيضا، حىت ولو مت تسجيل تعارض القرارات والنصوص الصادرة 

  .هي مبثابة قانون، حىت ولو مل تصغ يف قوالب قانونية أيضاامللكية اخلطب 
"Maroc", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne] <http://fr.wikipedia.org/wiki/ Maroc >, dernière 

m.à.j: 21-12-2007, consulté le 25-01-2008. 
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ال جيوز اإلتفاق على رفع دعوى اإللغاء أو استبعادها، وال ميكن التنازل عنها أو سحبها بعد رفعها أمام القضاء و
دعوى اإللغاء يف مواجهة القرارات اإلدارية غري املشروعة، ألا  ورغم فعالية. 1الذي ينظر فيها مبجرد رفعها إليه

نظريا تقضي على كل اآلثار القانونية للقرارات اإلدارية امللغاة، إال أن سلطات القاضي اإلداري فيها تبقى حمدودة 
  .2وضيقة

، 3ن الرسوم القضائيةوإذا كان القانون اإلداري الفرنسي يبسط من دعوى اإللغاء، إذ أا معفية كما سبق، م
  .ومن شرط استعمال حمام لرفعها وتقدميها، فإا باملقابل تتسم ببعض اخلصائص يف النظام اجلزائري

  :وهذه جممل املالحظات اليت تثار يف هذا السياق

قالل يف القوانني اليت صدرت مباشرة بعد اإلست 4لقد تبىن النظام القضائي اجلزائري دعوى اإللغاء منذ البداية -1
إال أن نظامها . الحقا 6يف القانون املتعلق بإنشاء وتنظيم الس األعلى، وكذلك يف قانون اإلجراءات املدنية 5الوطين

القانوين يتسم بالغموض والنقص، فلم يتعرض املشرع فيه مثال لذكر أسباب عدم شرعية القرارات اإلدارية واحلكم 
، وهي عيب انعدام السبب، وعيب عدم 7ص قانون اإلجراءات املدنيةبإلغاءها، رغم التعديالت املتتالية لنصو

مثلما  8اإلختصاص، وعيب خمالفة الشكل واإلجراءات، وعيب خمالفة القانون، وعيب اإلحنراف يف استعمال السلطة
ات املدنية ومل يذكر قانون اإلجراء. 9فعلت ذلك أغلب النظم القضائية اليت تأثرت بالنظام الفرنسي يف أفريقيا وآسيا

  .واإلدارية اجلديد أيضا هذه األسباب

2- سم النظام القضائي لدعوى اإللغاء يف القرارات اإلدارية املركزية، يف ظل قانون اإلجراءات املدنية، كان يت
ويف احلالة العامة، كل ما خيتص به جملس الدولة، باإلختالف والتباين عن إجراءات دعوى اإللغاء يف القرارات 

رية احمللية، مما ينم عن عدم توحيد النظام القانوين يف احلالتني، إال أن هذا األمر جتاوزه قانون اإلجراءات املدنية اإلدا

                                                           
 .336ازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، ص النظرية العامة للمن :عوابدي عمار 1
  .339املرجع نفسه، ص  2
 Danièle.إىل إعادة تطبيق رسوم ضئيلة على دعاوى اإللغاء املسجلة أمام اجلهات القضائية اإلدارية 1994اجته املشرع الفرنسي مع ذلك منذ  3

LOCHAK, op.cit, p100 
 .348رية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، ص النظ :عوابدي عمار 4
  .املرجع السابق .، املتضمن إحداث الس األعلى18/06/1963املؤرخ يف  218- 63القانون من  24املادة  5
 .تمم، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، املعدل وامل08/06/1966املؤرخ يف  154-66األمر  6
املؤرخ  09-08تعديال، حىت مت استبداله بالكامل مبوجب قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، القانون  23عرف قانون اإلجراءات املدنية أكثر من  7

  .25/04/2009، والذي دخل حيز التطبيق منذ يف 25/02/2008يف 
لة الفرنسي، وهي تلتقي إىل حد بعيد مع أوجه تأسيس الطعن بالنقض الذي نصت عليه املادة هذه احلاالت هي من صميم اإلجتهاد القضائي لس الدو 8

إذ تتماثل أوجه الطعن النقض من حيث . من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد 358من قانون اإلجراءات املدنية، ونصت عليها أيضا املادة  233
  .281ص ص الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، : بعلي حممد الصغري. السلطة اجلوهر مع أوجه اإللغاء يف دعوى جتاوز

 .350املرجع السابق، ص عوابدي عمار،  9
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  .1واإلدارية اجلديد، الذي وحد النظام القانوين لدعاوى اإللغاء أمام احملاكم اإلدارية، وأمام جملس الدولة

دنية، قد قلّد، يف بعض ما خيص إجراءات دعوى اإللغاء، النظام يبدو أن املشرع، يف ظل قانون اإلجراءات امل -3
أو الطعن  2الفرنسي، ناقال بعض النظريات مباشرة، رغم أا نظريات مثرية للجدل، مثل شرط الدعوى املوازية

كانية ، رغم أن القضاء الفرنسي ختلى الحقا عن هذه النظرية اليت ميكن وصفها بأا ولدت ميتة، لعدم إم3املقابل
من جهة، بنظرية أخرى هي نظرية القرارات القابلة للفصل، فقد استدهلا اإلجتهاد القضائي يف فرنسا  ؛تطبيقها عمليا

؛ ومل ينص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد على شرط 4بتطبيق قواعد اإلختصاصمن جهة أخرى و
  .ا الشأنالدعوى املوازية، ووضع حدا لإلنتقادات املوجهة يف هذ

يف ما يتعلق باختصاص  على األقلدعوى اإللغاء يف النظام اجلزائري ال حتترم مبدأ التقاضي على درجتني، إن  -4
كان سائدا أيضا يف ظل القضاء املوحد، أين كانت بعض  ما، وهو 5جملس الدولة باعتباره قاضي أول وآخر درجة

كمة العليا، واستمر أيضا يف ظل قانون اإلجراءات املدنية اختصاصات جملس الدولة خمولة للغرفة اإلدارية للمح
  .6واإلدارية اجلديد، الذي مل يغري من اختصاص جملس الدولة يف هذا الشأن

معقدة خاصة على مستوى تبدو إجراءات  هيإن إجراءات دعوى جتاوز السلطة يف النظام اجلزائري  -5
ة من الشروط، ومبواعيد قصرية نسبيا، كأا ترمي إىل تثبيط ، وحييطها النظام القانوين مبجموعة كبري7اإلختصاص

عزائم املواطنني يف التوجه إىل القضاء أصال، خاصة فيما يتعلق بالقرارات اإلدارية املركزية اليت خيتص بنظرها جملس 
حمدودة،  قاته تظلالطعن لتجاوز السلطة يف قرارات السلطات املركزية ليس واسع التطبيق يف اجلزائر، وتطبيف .الدولة
متميز، نظرا لألخذ  وحىت يف احلاالت القليلة املوجودة، مل تؤسس إجابات القضاء يف هذا الشأن الجتهاد. وضيقة

ووفق ما هو منشور من قرارات لس الدولة، أو قرارات الغرفة بنظرية أعمال السيادة، فلم يكن ممكنا، عمليا، 
  .، ناهيك عن مرسوم تنفيذي أو مرسوم رئاسي8الطعن باإللغاء يف قرار وزاريحىت اإلدارية للمحكمة العليا سابقا، 

                                                           
ثيل من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد فيا خيص األحكام املتعلقة بافتتاح الدعوى، واملواعيد، ومت 916، و915، 907، 906، 904حتيل املواد  1

 .األطراف ، وإجراءات التحقيق، ويف الفصل يف القضية أمام جملس الدولة، على تلك املطبقة أمام احملاكم اإلدارية
  .م.إ.ق 276املادة . مضمون هذا الشرط أنه ال تقبل دعاوى اإللغاء إذا كان الطاعنون ميلكون للدفاع عن مصاحلهم طريقا قضائيا عاديا 2
  .350ص العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، النظرية : عوابدي عمار 3
 .437ص املرجع نفسه،  4
، املتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه 30/05/1998املؤرخ يف  01-98من القانون العضوي  09وهي اإلختصاصات املنصوص عليها يف املادة  5

  .من هذا البحث 102أنظر ص . املرجع السابق. وعمله
 .، ومل يغري بالتايل اختصاصات هذا األخري01-98يستند قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على القانون العضوي  6
ت اإلشكاالال حيل املعيار العضوي الذي يعتد به أصال يف جمال اإلختصاص، هذه املسألة إال بصفة جزئية، وإال ما اجلدوى من وجود حمكمة تنازع حلل  7

 يف هذا الشأن؟
، 1989لسنة  04الة القضائية للمحكمة العليا، العدد . ضد وزير املالية" ي ج ب"، قضية 07/01/1984بتاريخ  36473الغرفة اإلدارية، قرار رقم  8

= غائبا" ي ج ب"هلما السيد دج، يف أجل يومني، كان خال 500وتتلخص القضية يف قرار أصدره وزير املالية بسحب األوراق املالية من فئة . 211ص 
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  شروطها •

إذا كانت الشروط العامة اليت حتيط بدعوى اإللغاء ال تثري انتقادات، وهي الشروط املتعلقة بوجوب توفر الصفة 
نظرا ألن دعوى  1العريضةواملصلحة واألهلية يف رافع دعوى اإللغاء ضد قرار إداري، أو تلك املتعلقة ببيانات 

اإللغاء رغم طابعها املوضوعي وهدفها الرامي إىل حتقيق الشرعية، إال أا دعوى قضائية، هلا ما للدعاوى القضائية 
من خصائص، فضال على أا تتضمن بعض العناصر الشخصية والذاتية تربر فرض توفر الصفة واملصلحة، حىت ال 

ك، ففي دعوى اإللغاء يعرف شرط املصلحة نوعا من التوسيع مقارنة ومع ذل .2تتحول إىل دعوى شعبوية
بل بالدعاوى األخرى، ففيها ميكن رفع الدعوى ضد قرا إداري دون اإلستناد إىل مساسه حبق شخصي للطاعن 

ال يشترط لقبول دعوى اإللغاء أن يكون للطاعن حق قد مت يكفي أن تتوفر له مصلحة من رفع دعوى اإللغاء؛ ف
 واليت ،يف دعاوى التعويض وهذا األمر خيتلف عما هو عليه الشأن .3داء عليه وأمنا يكتفي بأن يكون له مصلحةاالعت
  .عتداءأنه قد حلقه ضرر من جراء هذا اإل يعين مماأن تستند إىل حق مت االعتداء عليه لرافعها جيب 

يف آجال حمددة  لدعوىا رفعشرط  :ةإال أن الشروط اخلاصة األخرى يف املقابل، تثري بعض اإلنتقادات، خاص
يربر بطبيعة العمل اإلداري الذي جيب  هولكن. قانونا، مما يعد قيدا على املبدأ العام الذي يقرر حق اللجوء إىل القضاء

يعرقل النشاط جيب أن يف كل األحوال أن يكون مستقرا، إذ من املصلحة العامة أن تستقر األوضاع اإلدارية، وال 

                                                                                                                                                                                             
طرف  عن أرض الوطن، فتظلم للوزير بغرض تبديل األوراق النقدية اليت كانت حبوزته، مث رفع دعوى إلغاء ضد قرار الرفض الذي قوبل به تظلمه من=

القاضي اإلداري على أعمال اإلدارة ال حيث أن الرقابة اليت يباشرها : "الوزير وقضت الغرفة اإلدارية بعدم اختصاصها، حيث جاء يف حيثيات قرارها 
قانون املنازعات اإلدارية، شروط رفع دعوى جتاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، املرجع السابق، ص : خلويف رشيد". ميكن أن تكون عامة وال مطلقة

  .45- 44ص 
يته مبوجب دعوى إلغاء، بل فقط بصفة فرعية مبناسبة البت يف هذا ومل يصرح جملس الدولة بإلغاء مقرر صادر عن وزير اجلامعات، ألنه مل يفحص مشروع

  ".أوضاعا حممية قانونا -ق املكتسبةوليس من شأنه بالتايل أن ينشئ ما عدا احلقوغري مؤسس قانونا، "دعوى أخرى؛ رغم أنه اعتربه 
لقضائي لس الدولة على املوقع اإللكتروين لوزارة العدل، فهرس اإلجتهاد ا. 10/07/2000بتاريخ  204658القرار رقم جملس الدولة، الغرفة اخلامسة، 

  .05/12/2009، عوين بتاريخ  <http://www.droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/recherche.php> : على العنوان
ة على شهادة التكوين املتواصل وليس على وتتلخص القضية يف رفض منظمة احملامني اجلهوية لتسجيل متربصة يف جدول احملامني، حيث أا متحصل

فرفعت دعوى ضد املنظمة أمام الغرفة اإلدارية، مث  .يتعني عليها إحضار شهادة معادلة لليسانس صادرة عن جامعة التكوين املتواصلليسانس احلقوق، و
أن الشهادات املمنوحة من طرف جامعة : "الذي يعترب 284حتت رقم  28/05/1991املؤرخ يف استئنافا أمام جملس الدولة، مستندة إىل القرار الوزاري 

ليت متيز تلك التكوين املتواصل طبقا للمراسيم اليت تنظم الدراسات دف التحصل على شهادات جامعية هلا نفس القيمة التربوية والعلمية والقانونية ا
دلة الشهادات ال خيص سوى الشهادات األجنبية، وال تكون بني الشهادات إال أن جملس الدولة اعترب أن معا ".املمنوحة من طرف اجلامعات اجلزائرية

، وأن ذلك ال القاضي اإلداري وال وزير اجلامعات تقدير القيمة العلمية ملدة التعليم العايل وحتديد الشهادة اليت تتوجها اختصاصليس من الوطنية، وأنه 
 .جيب أن يكون مبوجب مراسيم تنفيذية

  263-252ص ص اهليئات واإلجراءات أمامها، املرجع السابق، : 2ملبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، جا: شيهوب مسعود 1
 .414النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، ص : عوابدي عمار 2
3 Danièle LOCHAK, op.cit, p 100  
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  .1السماح مبناقشته لوقت غري حمدداإلداري ب

، ألن املراكز القانونية اليت ينشئها أو يعدهلا أو 2إن شرط امليعاد هو امتياز لإلدارة، وضع أساسا حلمايتها -1
يلغيها التصرف اإلداري، جيب أن تستقر بعد فترة زمنية وجيزة نسبيا، وهي املهل املمنوحة قانونا للطعن باإللغاء يف 

ومع ذلك، فشرط امليعاد، الذي يعترب قانونا وقضاء من . دارية اليت تنشئ أو تعدل أو تلغي هذه املراكزالقرارات اإل
، يبقى مرتبطا بنشر أو تبليغ القرارات اإلدارية، إذ أن جملس الدولة، يعترب املواعيد مفتوحة إذا ختلف 3النظام العام
  .5، أو إذا كانت التواريخ غري ثابتةمل يتم بصورة صحيحةو القرار غري قانوين أتبليغ ، أو إذا كان 4هذا اإلجراء

وميضي اإلجتهاد القضائي أبعد من هذا يف محاية القرار اإلداري؛ ففي فرنسا، يعترب اجتهاد جملس الدولة، أنه 
ق ليس للسلطة اإلدارية الرئاسية على القرار اإلداري أكثر مما هو للقاضي اإلداري نفسه، من سلطات يف ما يتعل

بسحب هذا القرار؛ فال ميكن للسلطة اإلدارية الرئاسية أن تسحب القرار الصادر عن السلطة املرؤوسة، وال هلذه 
السلطة نفسها، بعد مرور اآلجال املقررة قانونا لرفع الطعن لتجاوز السلطة أمام القضاء اإلداري، وال ميكنها بعد 

وهو اجتهاد يظهر . أي توقيف سريانه فيما يتعلق باملستقبل فقط مرور هذه اآلجال سوى أن تقوم بإلغاء هذا القرار،
  .6كذلك للغرفة اإلدارية للمحكمة العليا سابقا

يف ظل قانون اإلجراءات  7وأخريا، فالنظام القانوين لشرط امليعاد مل يكن موحدا بالنسبة لكل دعاوى اإللغاء
اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، وأصبح على الطاعن املدنية، ولكن املشرع ختلى عن هذا التباين يف ظل قانون 

أن يرفع دعواه يف أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بالقرار الفردي، أو من تاريخ نشر القرار اجلماعي أو التنظيمي؛ 

                                                           
 .120دارية، شروط رفع دعوى جتاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، املرجع السابق، ص قانون املنازعات اإل: خلويف رشيد 1
 .126ص املرجع نفسه،  2
يف التعبري عن املواعيد، مما يؤكد أا من النظام العام، كما استقر اجتهاد الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا على ذلك، " جيب أن"يستعمل املشرع عبارة  3

  .تلقاء نفسها إليه مشرية عن الوجه الواجب الفصل فيه، واملأخوذ من خارج أوجه العريضةحيث تتعرض من 
 .127ص خلويف رشيد، املرجع السابق، قرارات غري منشورة، 

ق ومستندات حيث أنه من جهة أخرى يستخلص من وثائ: "، وجاء يف حيثياته24/07/1994تاريخ ب 117973قرار رقم  ،الغرفة اإلدارية احملكمة العليا، 4
فإن هذا التبليغ  وأنه بالتايل) ب.ح( الطاعنني وليس إىل املسري كما هو منصوص عليه يف القوانني األساسية أي السيد ألحدامللف أن املقرر املطعون فيه بلغ 

 ".الذي مل يتم بصورة صحيحة ملسرية الشركة يبقي آجال الطعن مفتوحة فيما يتعلق مبسري الشركة
حيث أن اإلستئناف قانوين و مقبول وأن " :، املرجع نفسه، وجاء يف حيثياته24/07/1994تاريخ ب 117973قرار رقم  ،اإلداريةالغرفة  ليا،احملكمة الع 5

 ".تاريخ تبليغ القرار الذي يبدأ منه حساب اآلجال غري ثابت
ولكن : "، وجاء يف حيثياتهبومرداس، ضد أمحد محوش ورشيد غامليوالية  ،08/10/2001تاريخ ، قرار ب1553قضية رقم ، الغرفة الثالثة جملس الدولة، 6

شهور  أربعفإن اإلدارة هلا مهلة  10/02/1988بتاريخ  178894للغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف قراراا رقم حسب اإلجتهاد القضائي الثابت 
  ".لسحب القرار الذي يبدو هلا غري قانوين

لغاء املرفوعة أمام الغرف اإلدارية، وشهران يف تلك املرفوعة أمام جملس الدولة، أما املنازاعات اخلاصة، كمنازعات وهي أربعة أشهر يف دعاوى اإل 7
  .املنازعاتالضرائب، ونزع امللكية من أجل املنفعة العمومية، واملنازعات اإلنتخابية، فيتعني احترام املواعيد اخلاصة املنصوص عليها يف شأن هذه 
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، 1ض الصريحأما إذا اختار التظلم أمام اجلهة اإلدارية مصدرة القرار، فيكون له أجل شهرين من تاريخ تبليغه بالرف
أو من بعد مرور شهرين من سكوت اإلدارة على تظمه، وهذا سواء بالنسبة للدعاوى اليت خيتص ا جملس الدولة، 

، 2وأخريا فشرط امليعاد مستبعد يف حالة اإلعتداء املادي أو التعدي. أو تلك اليت تكون من اختصاص احملاكم اإلدارية
  .3ويف حالة القرارت املنعدمة

  ، 4"ال حيتج ذا األجل إال إذا أشري إليه يف القرار املطعون فيه"قانون اجلديد أيضا على أنه وقد نص ال
  فهل هذا يعين أن امليعاد مل يعد من النظام العام، وال تثري ختلفه اجلهة القضائية اإلدارية اليت تنظر يف الطعن، 

  ن القاضي اإلداري سريفض الدفع ذكورة، ألي يستفاد من الصياغة املمن تلقاء نفسها؟ إن هذا هو الفهم الذ
املثار من طرف اإلدارة مصدرة القرار، بتخلف شرط امليعاد، إذا مل يشر تبليغ القرار املطعون فيه إىل هذا األجل 

 .صراحة

أما عن شرط التظلم، فأول ما كان مييزه، عدم توحيد النظام القانوين اخلاص به، فيما يتعلق من جهة،  -2
الصادرة عن السلطات املركزية، أين ظل التظلم شرطا لقبول دعوى الطعن فيها باإللغاء، والقرارت بالقرارت 

  .وتطبيقات هذا الوضع تثري بعض اإلشكاالت. األخرى اليت مل يعد يشترط فيها التظلم

1990يعترب جانب من الفقه أن إصالح 
ث ، ميز بني مرحلتني للنظام القضائي اإلداري برمته، ألنه أحد5

تعديالت على مستوى اهليئات واإلجراءات واإلختصاص؛ وحاول تبسيط إجراءات التقاضي، وتدعم مسار 
  .اإلصالح بشكل أوضح وأمشل بصدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد

ة ، ألغى شرط التظلم يف الدعاوى اليت ختتص بنظرها الغرف اإلدارية احمللي1990إن املشرع بواسطة تعديل 
، إال أن هذا األمر ألقى بعض 6واجلهوية؛ ورغم أنه برر ذلك بإجياد حل للتعقيدات اإلجرائية يف املنازعات اإلدارية

الغموض على تطبيق دعوى اإللغاء؛ ألن التظلم شرع نظريا حلل املنازعة وديا، ولتنبيه اإلدارة، والسماح هلا مبمارسة 
نيتها وإرادا فيما خيص نتيجة املنازعة القضائية اليت ستواجهها مع ذوي نوع من الرقابة الذاتية، وكذلك ملعرفة 

، خاصة أن الدعوى اإلدارية اليت خيتلف مضموا 7الشأن، من خالل ردها الصريح أو الضمين على التظلم اإلداري

                                                           
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 830املادة  1
 .129قانون املنازعات اإلدارية، شروط رفع دعوى جتاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، املرجع السابق، ص : خلويف رشيد 2
  .131املرجع نفسه، ص  3
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 831املادة  4
  .يعدل ويتمم قانون اإلجراءات املدنية، املرجع السابق 28/08/1990املؤرخ يف  23-90قانون  5
يتمثل التجديد األساسي يف إلزام القاضي بإجراء حماولة الصلح بالنسبة للنزاعات املخولة للمجالس القضائية، : "21-90جاء يف عرض أسباب القانون  6

ليت يتم إلغاؤها على هذا املستوى ألا تشكل حاليا وسيلة ترمي إىل حتطيم عزمية وذلك كإجراء بديل للطعون املسبقة الطعون الوالئية والطعون السلمية وا
  .295ص اهليئات واإلجراءات أمامها، املرجع السابق، : 2املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: شيهوب مسعود: غري منشور، نقال عن" املواطن

 .375ص  النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف: عوابدي عمار 7
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  .كلما كان التظلم شرطا لقبوهلا 1عن مضمون التظلم اإلداري املسبق ال تكون مقبولة

رع يبدو قد تعرض ملا يثريه شرط التظلم من مسائل، ففي قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، ولكن املش
مل يعد التظلم وجوبيا يف أي من الدعاوى اليت تنظرها اجلهات القضائية اإلدارية؛ وهكذا فإن الطابع اجلوازي 

إىل اإلدارة املصدرة للقرار، إذ قد يسمح حبل  للتظلم، ميكّن ذوي الشأن من اإلستفادة من خصائصه، إذا جلأوا أوال
  .املنازعة وديا، وجينب اللجوء إىل القضاء؛ دون أن يوقع جزاء عدم قبول الدعوى يف حالة ختلفه

ومن مجلة ما كان يطرحه إلغاء التظلم يف الدعاوى اليت ختتص بنظرها الغرف اإلدارية من إشكاالت، مسألة 
تنفيذية احمللية، الوايل ورئيس الس الشعيب البلدي، باعتبار كل منهما ممثال للدولة، أو التفريق بني أعمال اهليئات ال

وهي مسألة ليست سهلة، والنتائج املترتبة عنها بالنسبة للمتظلم، . ممثال للجماعة احمللية اليت يرأس جهازها التنفيذي
فمىت يقدم التظلم : 2يف النزاعات اإلدارية ومن حيث املنازعات اإلدارية نفسها، هلا أن تصعب وتعقد من الفصل

  املسبق ومىت يتم التوجه إىل القضاء مباشرة للطعن يف قرارات صادرة عن األجهزة التنفيذية احمللية؟

، ألن الطعن بتجاوز السلطة يف القرارات اإلدارية، كان "ال مركزية دعوى اإللغاء"أحدث  1990إن تعديل 
إدارة فتية وقليلة التجربة يف مواجهة " إسعاف"محكمة العليا، وهو أمر جيد مربراته يف حكرا على الغرفة اإلدارية لل

حتديات التنمية، عليها أن تشتغل مبسائل تسيري الشؤون العامة، لتسعى باستمرار إىل حتسني األداء اإلداري، بدل 
شاط اإلداري؛ ولكن دون إعفائها من للن" العادي"اإلشتغال بالدعاوى القضائية، اليت قد تشكل عقبة يف وجه السري 

كما أن ال مركزية دعوى اإللغاء حيتمل . رقابة باملرة، رقابة تضطلع ا حصريا الغرفة اإلدارية لدى احملكمة العليا
جيعل دعوى اإللغاء حمصورة  1976يف دستور  3قراءة مفادها أنه يستجيب إىل متطلبات دستورية، فالنص الدستوري

نظيمية، وهو أمر غري مقبول ألنه يستبعد القرارات الفردية، مع أن القانون والقضاء اجتها إىل فرض يف القرارات الت
متحدثا عن  1989التعديل الدستوري لسنة  4بينما جاء نص. النظر يف الطعون باإللغاء أيضا ضد القرارات الفردية

  .5القضاء الكامل أيضاعيبا ألنه يستبعد اختصاص القضاء بالنظر يف قرارات السلطات العمومية، وهو نص يبقى م

املنتخبة  ، يبدو املشرع يف ذلك الوقت، كأنه وضع االس احمللية البلدية"ال مركزية دعوى اإللغاء"ولكن مع 
إسعاف إدارة "أمام مسؤولياا، يف وقت انتقلت فيه البالد إىل التعددية السياسية، رغم أن نفس املربرات فيما خيص 

ألن االس املنتخبة قد تكون جمالس من دون خربة يف العمل اإلداري، مما قد يعرضها إىل التعثر، : قائمة ظلت" فتية
الوايل، - ؛ بينما ظل الطعن باإلبطال يف قرارات السلطات احمللية املعينة "احمللية"لتقع حتت طائلة رقابة الغرف اإلدارية 

                                                           
  .212، ص 2006لسنة  08 جملة جملس الدولة، العدد. 31/10/2006بتاريخ  884، فهرس 26083جملس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم  1
 .76ص املرجع السابق،  قانون املنازعات اإلدارية، شروط رفع دعوى جتاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل،: خلويف رشيد 2
 ".ينظر الس األعلى يف قضايا الطعن يف النصوص التنظيمية: "على 1976من دستور  178تنص املادة  3
  ".خيتص القضاء بنظر الطعن يف قرارات السلطات العمومية: "على 1989من دستور  134تنص املادة  4
 .198ص اهليئات واإلجراءات أمامها، املرجع السابق، : 2املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: شيهوب مسعود 5



  الفصل الثاين                                                                                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر   

163 

 

  ".جهوية"من اختصاص غرف  -1وبصفة عامة كل هياكل اإلدارة العامة للوالية

  لقد كان من مجلة شروط دعوى اإللغاء أيضا إرفاق عريضة افتتاحها بالقرار املطعون فيه؛ إال  -3
، خاصة إذا مل متكّن اإلدارة ذوي الشأن من القرار املطعون 2اإلجتهاد القضائي يبدو أكثر تساهال يف هذه املسألة أن
  .3فيه

 صريح يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، ولكنه يأخذ بعني وقد تدعم هذا الشرط بنص قانوين
يرفق مع العريضة الرامية إىل إلغاء أو تفسري  جيب أن"اإلعتبار عدم متكّن الطاعن من تقدمي القرار املطعون فيه؛ حيث 

عون فيه، ما مل يوجد مانع ، القرار االداري املطحتت طائلة عدم القبولأو تقدير مدى مشروعية القرار االداري، 
وإذا ثبت أن هذا املانع يعود إىل امتناع اإلدارة من متكني املدعي من القرار املطعون فيه، أمرها القاضي املقرر . مربر

النتائج "ويثور التساؤل حول هذه  .4"بتقدميه يف أول جلسة، ويستخلص النتائج القانونية املترتبة على هذا اإلمتناع
ملرتبة عن امتناع اإلدارة، فهل سيؤدي امتناعها هذا بالقاضي إىل األخذ بادعاءات صاحب الشأن يف ا" القانونية

  مواجهة هذا القرار؟

جملس الدولة أن غياب بعض بيانات العريضة أمر غري جوهري، رغم أنه القانون ينص على وجوب اعترب لقد  -4
و متكني هج املهنة وما يتبعها بعريضة إفتتاح الدعوى قصد املشرع من إدرا، على أساس أن 5تضمينها يف العريضة

املتقاضني من ممارسة حقهم يف الدفاع املخول هلم قانونا وأن عدم ذكر مهنة املستأنف عليه بالعريضة مل يغري من 
  .6جوهر املوضوع

                                                           
 بتاريخ 48عدد ال ،اجلريدة الرمسية. يضبط أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها 23/07/1994 املؤرخ يف 215-94املرسوم التنفيذي  1

رئيس الدائرة، وجملس الوالية الذي يضم املدراء التنفيذيني برئاسة وهذه اهلياكل هي الكتابة العامة، واملفتشية العامة والديوان، و. 05، ص 27/07/1994
م خيص أيضا اهليئة املداولة هلا، أي الس الشعيب املنتخب وجلانه الدائمة واملؤقتة، باإلضافة إىل .إ.ق 07الوارد يف املادة " الوالية"ومع ذلك، فلفظ . الوايل

  .358، ص 1998ط. ، ديوان املطبوعات اجلامعيةنظرية اإلختصاص: 3ادئ العامة للمنازعات اإلدارية، جاملب :شيهوب مسعود. الوايل ومصاحله اإلدارية
حيث أن املدعني الذين يذكرون بأم أرفقوا بعريضتهم : وجاء يف حيثياته. ، املرجع السابق24/07/1994تاريخ ، ب117973قرار رقم  ،الغرفة اإلدارية 2

حيث أن عدم تقدمي القرار املطعون فيه مع العريضة اإلفتتاحية يف آن  .قد صححوا اإلجراءات بإيداعه يف ملف االستئناف املقرر حمل الطعن على أية حال
حيث أن قضاة الدرجة األوىل املقتنعني بإستحالة تقدمي املقرر املطعون فيه من طرف الطاعن لعدم تبليغه له  .واحد ال ميكن أن يعترب سببا كافيا لعدم القبول

 ".م املخولون بإجبار اإلدارة مصدرة القرار على تقدمي نسخة منه، وكذا باستخالص النتائج الواجب استخالصها عند اإلقتضاءه
وجاء . 221، ص 2006لسنة  08 جملة جملس الدولة، العدد. 28/06/2006بتاريخ  802، فهرس 024638جملس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم  3

وبالتايل ال ميكن إلزام مدعي بتقدمي سند مل يتمكن منه ومل تسلمه إياه (...) أمام القضاء اإلداري تستوجب وجود قرار إداري ليس كل دعوى :"فيه
  "لغوا بهلدعوى إذا مل يباإلدارة اليت أصدرته، ولذا استقر قضاء جملس الدولة على عدم إلزام املدعني الطاعنني بأن يرفقوا القرار املطعون فيه بعريضة افتتاح ا

 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 819ادة امل 4
 .من قانون اإلجراءات املدنية 13املادة  5
حيث أن عريضة رفع دعوى املستأنف عليه جاءت واضحة : "، وجاء يف حيثياته11/02/2002تاريخ ب 5951 قرار رقم، الغرفة الثالثةجملس الدولة،  6

  =تقاضي من معرفة خصمه، وهذا ما وقع يف قضية احلال لكون املدعي عليها املستأنفة قد ردت على طلبات خصمها مباومبينة للعناصر اليت متكن امل



  الفصل الثاين                                                                                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر   

164 

 

واإلدارية اجلديد؟  فهل سيتغري اإلجتهاد القضائي لس الدولة يف هذا الشأن بعد سريان قانون اإلجراءات املدنية
عريضة افتتاح الدعوى البيانات املنصوص عليها قانونا، خاصة  1أن تتضمن" جيب"ألن هذا القانون ينص على أنه 

  .كما هو معلوم" وال اجتهاد مع النص"، 2أنه يترتب على ختلفها، ومبقتضى النص، عدم قبول الدعوى شكال

  دعوى تقدير مدى املشروعية - ب

مباشرة أو عن طريق اإلحالة القضائية أمام جهات القضاء املختصة، وهي اجلهات القضائية  ترفع هذه الدعوى
ويطلب رافعها من القاضي اإلداري فحص وتقدير مدى شرعية القرار اإلداري املطعون فيه؛ فهو ال . اإلدارية غالبا

بل يطلب . ها بالعديل أو اإللغاءيطلب إلغاءه وال تفسري غموض فيه، وال التعويض عن حقوق أو مراكز قانونية مس
. من القضاء فقط التصريح بشرعية هذا القرار أو عدم شرعيته، يف حكم قضائي حيوز حجية الشيء املقضي فيه

ويفحص القاضي نفس أوجه الالمشروعية اليت تؤسس عليها التصريح باإللغاء يف دعوى جتاوز السلطة، ولكن 
  .احلكم بإلغاء القرار اإلداري املطعون فيه، ولو كان غري مشروع سلطاته يف هذه الدعوى ال تتعداها إىل

وقد ترفع هذه الدعوى ابتداء ومباشرة، شأا شأن كل دعاوى القضاء اإلخرى، أمام جهة القضاء اإلداري 
 كما قد تتحرك بواسطة اإلحالة القضائية من جهة القضاء العادي الفاصلة يف املواد األخرى، مدنية أو. املختصة

جتارية أو غري ذلك، بعد الدفع بعدم شرعية قرار إداري مرتبط مبوضوع النزاع، أثناء نظر دعوى القضاء العادي 
وهنا تتوقف الدعوى األصلية، وحيكم متهيديا بإحالة مسألة تقدير شروعية القرار املدفوع بعدم مشروعيته . األصلية

وال تستأنف . une question préalable عتباره مسألة أوليةإىل جهة القضاء اإلداري املختصة لتنظر يف األمر، با
الدعوى األصلية يف هذه احلالة إال بعد صدور حكم ائي حائز لقوة الشيء املقضي فيه من جهة القضاء اإلداري 

  .3وحتكم جهة القضاء العادي يف الدعوى األصلية على ضوء احلكم القضائي اإلداري. اليت أحيل عليها النزاع

ومل  .5منعدمة تكاد تكون على هذه الدعوى، ولكن تطبيقاا العملية 4النظام القضائي يف اجلزائر كان ينصإن 

                                                                                                                                                                                             
م قانونا وأن الكفاية، وأن قصد املشرع من إدراج املهنة وما يتبعها بعريضة إفتتاح الدعوى هو متكني املتقاضني من ممارسة حقهم يف الدفاع املخول هل فيه=

 ".هنة املستأنف عليه بالعريضة مل يغري من جوهر املوضوع، وعليه فإن هذا الدفع مردودعدم ذكر م
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 816ادة امل 1
كل من  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وتنص على بيانات وجوبية تشمل، على سبيل احلصر، اجلهة القضائية؛ اسم ولقب وموطن 15ادة امل 2

؛ تسمية وطبيعة الشخص املعنوي ومقره اإلجتماعي وصفة ممثله القانوين أو اإلتفاقي؛ وعرضا موجزا للوقائع والطلبات )دون املهنة(املدعي، واملدعى عليه 
 .والوسائل اليت تؤسس عليها الدعوى؛ وعند اإلقتضاء اإلشارة إىل املستندات والوثائق

  .598-597ص ص زعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، النظرية العامة للمنا: عوابدي 3
 .املرجع السابق. 01-98من القانون العضوي  2 الفقرة 09املادة من قانون اإلجراءات املدنية، و 07املادة  نصت عليها 4
كان بصدد النظر فيها كانت مرفوعة ضد قرار صادر عن منظمة  كان لس الدولة بصفة فرعية أن يفحص مشروعية قرار وزاري، رغم أن الدعوى اليت 5

أن النزاع القائم بني األطراف يتضمن القيمة العلمية للشهادة املمنوحة للمستأنف من طرف جامعة  "...واعترب جملس الدولة أن . جهوية للمحامني
" .املتضمن املعادلة فيما بني الشهادات املمنوحة من طرف اجلامعة اجلزائرية ومن مث يتضمن فرعيا تقدير قانونية مقرر وزير اجلامعاتالتكوين املتواصل 

= فهرس اإلجتهاد القضائي لس الدولة على املوقع اإللكتروين لوزارة العدل،. 10/07/2000بتاريخ  204658القرار رقم جملس الدولة، الغرفة اخلامسة، 



  الفصل الثاين                                                                                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر   

165 

 

يتناول قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد بكثري من التفصيل، دعوى فحص مدى املشروعية، واكتفى بالنص 
ختضع دعوى فحص مدى املشروعية هذا القانون،  وعلى ضوء. 1عليها مبناسبة التعرض الختصاص احملاكم اإلدارية

لنفس األحكام اليت ختضع هلا كل الدعاوى اإلدارية األخرى، خاصة تلك املتعلقة بالشروط الشكلية، وبيانات 
  .العريضة وإجراءات التحقيق؛ وكذلك فيما يتعلق بسري اخلصومة، والنطق باإلحكام فيها

  دعوى التفسري - ج

رية هي الدعوى اليت حيركها ذوو الصفة واملصلحة، أمام جهة القضاء املختصة، ويطلب إن دعوى التفسري اإلدا
فيها تفسري تصرف قانوين إداري غامض أو مبهم بغرض حتديد املراكز القانونية وتوضيح احلقوق واإللتزامات 

للتصرف املنازع  وال يكون للقاضي اإلداري يف دعوى التفسري سوى البحث عن املعىن الصحيح اخلفي. 2الفردية
  .فيه، والتصريح بذلك يف حكم قضائي حائز لقوة الشيء املقضي به

إن دعوى التفسري يف النظام القضائي اجلزائري، من حيث املبدأ، موجودة ألن القانون ينص على اجلهة القضائية 
. ا، وطريقة حتريكها ورفعهااملختصة بنظرها، لكنه ال يتطرق إىل تفاصيل نظامها القانوين، كالشروط الشكلية لقبوهل

فغاية ما هو موجود قرار قدمي . 3فضال على أن تطبيقاا بصفة فعلية ضيقة وحمدودة إن مل تكن معدومة باملرة
ة قامت ا البلدية، معتربة أن هذه املراسلة تعد لومنعزل للغرفة اإلدارية للمحكمة العليا حول تفسري طبيعة مراس

  .4للغرفة اإلدارية للمحكمة العليا اختصاص حصري بنظر دعاوى اإللغاءقرارا إداريا، عندما كان 

ه مباشرة إىل جهة القضاء الطريق املباشر، أين يكون على ذوي الشأن التوج: وحترك دعوى التفسري بطريقني
ق غري أو بالطري. اإلداري املختصة، تطبيقا لقواعد اإلختصاص، شأا يف ذلك شأن كل الدعاوى القضائية األخرى

املباشر، عند الدفع بالغموض واإلام يف أحد األعمال القانونية اإلدارية، أو يف حكم قضائي، أثناء النظر يف دعوى 
قضائية عادية، فتتوقف هذه األخرية حلني الفصل يف تفسري التصرف القانوين اإلداري املتنازع فيه، ويتم إعادة السري 

  .5التفسري القضائي احلائز على قوة الشيء املقضي فيهيف الدعوى األصلية بعد ذلك على ضوء 

                                                                                                                                                                                             
املرجع  .05/12/2009، عوين بتاريخ  <http://www.droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/recherche.php> : على العنوان=

  :وجاء يف حيثياته. السابق
نوحة من حيث أنه عندما قرر وزير اجلامعات إداريا عن طريق القياس معادلة الشهادات املمنوحة من طرف جامعة التكوين املتواصل مع الشهادات املم"

 ".أوضاعا حممية قانونا -وليس من شأنه بالتايل أن ينشئ ما عدا احلقوق املكتسبة بذلك مقررا غري مؤسس قانونا اختذقد فإنه طرف اجلامعات العادية 
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 801املادة  1
 .110ص ، 2002طقضاء التفسري يف القانون اإلداري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، : عوابدي عمار 2
  .135املرجع نفسه، ص  3
  .136املرجع نفسه، ص . ، قضية عباس مولود ومن معه ضد بلدية البليدة18/12/1976قرار  4

 .نقال عن بوشهدة وخلويف. 458، املرجع السابق، ص نظرية اإلختصاص: 3املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: مسعود شيهوب
 .139عوابدي عمار، املرجع السابق، ص  5
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السلطات  قراراتوهي ختص حصريا . وال تقبل دعوى التفسري إال إذا انصبت على تصرف قانوين إداري
واملؤسسات العمومية، اليت خيتص بنظر الطعون يف قراراا جهات القرار الوالية والبلدية (اإلدارية الالمركزية 

ال ميكن قبوهلا ف األخرى؛) القضائية(، دون األعمال اإلدارية قرارات السلطات اإلدارية املركزيةوكذا  )اإلداري
  .2النظام القانوين الفرنسيما هو الشأن عليه يف على عكس  1حول العقود اإلدارية، واألحكام القضائية اإلدارية

  .3ريع أو أحكام القضاء العاديالتفسري ال جيوز أن تنصب على أعمال التش ، فإن دعوى كل األحواليفو

على اعتبار أا ال متس املصاحل املباشرة لذوي الشأن، إذ أا  4وإذا كانت دعوى التفسري ال ختضع لشرط امليعاد
؛ فإا مع ذلك تتطلب 5قد ترفع لتوضيح وتدعيم طلبام، طاملا استمر وجود ونفاد التصرفات اإلدارية املنازع فيها

لية تتعلق أساسا بطبيعة التصرف القانوين اإلداري املطعون فيه، ووجود غموض وإام يشوب لقبوهلا شروطا شك
هذا التصرف، باإلضافة إىل قيام نزاع جدي وحال حول معناه احلقيقي ومضمونه السليم، يربر اللجوء إىل القضاء، 

لقانوين اجلزائري كما سبق، بل هي ؛ وكل هذه الشروط مل يتم التعرض هلا يف النظام ا6ألن قضاء جملس الدولة ذلك
هذا فضال عن الشروط العامة . 7تستنتج من النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف إطار القانون اإلداري املقارن

  .8لقبول الدعاوى القضائية، من صفة ومصلحة وأهلية للتقاضي، واحترام لقواعد اإلختصاص القضائي

الطريق األول، وهو الطريق املباشر؛ أما طريق اإلحالة القضائية، فأهم ما  هذا عن شروط رفع دعوى التفسري وفق
يشترط فيه، صدور حكم من جهة القاضي العادي، يقضي بطلب تفسري التصرف املطعون فيه، والذي يثور بشأن 

ل عنها، معناه نزاع حقيقي وجدي، على أن تظل الدعوى األصلية قائمة وحالة بني األطراف ومل تسقط، ومل يتناز

                                                           
ت فيه بإلغاء ومع ذلك، اجته جملس الدولة يف قرار غري منشور إىل قبول دعوى التفسري يف شأن قرار صادر عن الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، الذي قض 1

س الدولة اختصاصه يف وقد قبل جمل. قرار لوزير التعليم العايل مبنح سكنات إىل أشخاص معينني، دون التصريح بعد اإللغاء باملستفيدين من هذه السكنات
القول بأن املقصود من قرار : من حيث املوضوع"حيث جاء فيه . هذه الدعوى، وقبلها شكال، وفسر يف منطوق قراره، القرار الصادر عن احملكمة العليا

  ".حلاليون يف دعوى التفسري، هو أن املستفيدين من السكنات هم املدعون ا137000حتت رقم  10/09/1995احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية يف 
  .118ص املرجع السابق، . الوجيز يف املنازعات اإلدارية: بعلي حممد الصغري: غري منشور، نقال عن. 31/01/2000قرار بتاريخ  37جملس الدولة، فهرس 

طعون ذه الدعوى هو قرار قضائي صادر وهو نفس اإلجتاه يف قرار آخر، رفض فيه الس شكال دعوى التفسري ألسباب أخرى، وليس لكون القرار امل
 .178، ص 2006لسنة  08 جملة جملس الدولة، العدد. 15/04/2003بتاريخ  304، فهرس 012355قرار رقم . الغرفة اإلدارية للمحكمة العلياعن 

  .142ص املرجع السابق، قضاء التفسري يف القانون اإلداري،  :عوابدي عمار 2
 .143املرجع نفسه، ص : ، نقال عنJeanson، يف قضية 15/04/1970ي بتاريخ قرار جملس الدولة الفرنس 3
 .128ص قانون املنازعات اإلدارية، شروط رفع دعوى جتاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، املرجع السابق، : خلويف رشيد 4
 .149ص املرجع السابق، ، عوابدي عمار. هناك قرارات لس الدولة الفرنسي يف هذا الشأن 5
  .178، ص 2006لسنة  08 جملة جملس الدولة، العدد. 15/04/2003بتاريخ  304، فهرس 012355جملس الدولة، الغرفة األوىل، قرار رقم  6

هو تابع ليس فقط لضرورة تفسري قرار أو عقد إداري فصال، أي إلزالة التباس أو غموض، بل أيضا (...) حيث أن قبول الطعن التفسريي :"وجاء فيه
 ".ضرورة وجود نزاع قائم وحايل يستوجب فضه من خالل دعوى التفسري املطالب بهل
 .142ص عوابدي عمار، املرجع السابق،  7
 .147-146املرجع نفسه، ص ص  8
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  .1ومل تلغ باستئناف أو نقض

ولكن عن جدوى دعوى التفسري، فيمكن القول أن ذلك مرتبط حبدود سلطات القاضي اإلداري فيها، إذ 
تنحصر هذه السلطات يف حدود البحث عن املعىن الصحيح واحلقيقي للتصرف أو احلكم القضائي املنازع فيه، وفقا 

ميكن للقاضي اإلداري يف هذه احلالة أن يعدل يف التصرف اإلداري املطعون وهكذا ال . 2ملناهج التفسري القضائي
فيه، و ال حىت تصحيح األخطاء املادية هلذا التصرف اإلداري، كما ال ميكنه أن يلغيه أو يعلن شرعية أو عدم 

ومع . شرعيته، وال أن حيكم بأي تعويض عن أضرارقد يكون التصرف املطعون فيه قد تسبب فيها لذوي الشأن
  .3ذلك فإن احلكم الصادر يف دعوى التفسري ميتاز خباصية احلجية املطلقة

مل يتناول قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد باستفاضة دعوى التفسري، ولكنه نص عليها مبناسبة النص 
ى اإلدارية األخرى، ، مما يوحي بأا ختضع لألحكام اليت ختضع هلا كل الدعاو4على اختصاص احملاكم اإلدارية

 .خاصة تلك املتعلقة بالشروط الشكلية، وبيانات العريضة وإجراءات التحقيق وما إليه

  دعوى التعويض -د

  ماهيتها •

ميكن تعريفها بأا الدعوى اليت يتقدم ا ذوو الشأن أمام جهة القضاء املختص للمطالبة جبرب األضرار اليت ترتبت 
، وهي بالتايل ختتلف عن التظلم اإلداري باعتباره 5مراكزهم القانونية أو حقوقهمعن النشاط اإلداري والذي حلق 

مما جيعلها ختضع جلميع . طعنا إداريا، وختتلف كذلك عن القرار اإلداري السابق الذي يعترب شرطا من شروطها
عد اإلختصاص والشروط القواعد الشكلية واإلجرائية املقررة قانونا واليت تعترب من النظام العام، ومن ذلك قوا

  .؛ ويفصل فيها ضمن نفس اإلطار6الشكلية للدعوى ومنها املواعيد املقررة قانونا لرفعها

كما تعترب هذه الدعوى من الدعاوى الذاتية، ال يرفعها سوى صاحب الصفة واملصلحة استنادا على حق أو 
عويضا عن أضرار أحلقها به النشاط مركز قانوين شخصي له، ويهدف من ورائها إىل مزايا ومكاسب شخصية، ت

اإلداري، فضال على أا توجه ضد السلطة اإلدارية صاحبة النشاط، وال تنصب حصريا على النشاط اإلداري 
  .7نفسه، على عكس دعوى اإللغاء

                                                           
  .156-155املرجع السابق، ص ص قضاء التفسري يف القانون اإلداري،  :عوابدي عمار 1
 .وما يليها 174ص املرجع نفسه، دي عمار، توجد عدة مناهج للتفسري القضائي، أنظر عواب 2
 .166- 165ص ص املرجع نفسه،  3
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 801املادة  4
  .566ص النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، : عوابدي عمار 5
 .567ص املرجع نفسه،  6
 .568ص املرجع نفسه،  7
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ا وإذا كانت الطبيعة الذاتية لدعوى التعويض، تؤدي إىل التضييق يف مفهوم الصفة واملصلحة لرافع الدعوى، فإ
يف املقابل تعطي سلطات واسعة ومتعددة للقاضي املختص بنظرها، بغرض الكشف عن وجود احلقوق، والتحقق 
من اإلعتداء الواقع عليها بفعل النشاط اإلداري مث تقدير اإلصالح الواجب احلكم به جلرب الضرر احلاصل، مما جيعلها 

  .1بذلك من أهم دعاوى القضاء الكامل

تعترب من دعاوى قضاء احلقوق نظرا ألا تنعقد وتقبل على أساس احلقوق الشخصية، مما مث إن دعوى التعويض 
يربر من جهة التشدد يف تطبيق إجراءاا وشكلياا، ويؤسس من جهة أخرى ملبدأ تقادم هذه الدعاوى استنادا 

  .2لتقادم احلقوق اليت حتميها

  شروطها •

موعة من الشروط لقبوهلا، شأا شأن كل الدعاوى القضائية هذا وحييط النظام القانوين دعوى التعويض، مبج
  .شرط القرار السابقأساسا اإلدارية، منها 

قيام الشخص املضرور باستصدار قرار إداري أوال، وذلك عن طريق استشارة ، شرط القرار السابقبيقصد 
. لتعويض عن ما حلقه من ضررالسلطات اإلدارية املختصة بواسطة تقدمي شكوى أو تظلم إداري يطالبها فيه با

، مبثابة قرار إداري 3ويكون رد السلطة اإلدارية املختصة، صاحبة النشاط الضار، أو السلطة اليت تعلوها حسب احلالة
ل الحقا احلق يف اللجوء إىل القضاء بدعوى تعويض، للمنازعة يف وجود التعويض نفسه إذا كان قرار اإلدارة خيو

  .ذا كان باملوافقةبالرفض، أو يف قيمته إ

من نظرية الوزير القاضي اليت تنظر مبقتضاها اإلدارة بالنظر والفصل يف  4وهذا الشرط يف أصله يستمد وجوده
املنازعات اليت تقوم بينها وبني األفراد، ويكون رفع التظلم أمام الوزير املختص هو الدرجة النهائية حلل هذا النزاع 

منطقية منها أن القرار اإلداري هو األساس األصلي الختصاص القضاء اإلداري يستند إىل عدة مربرات . إداريا
كما . السابق ر من قانون اإلجراءات املدنيةمكر 169، وهذه هي القراءة اليت حيتملها نص املادة 5باملنازعات اإلدارية

ا وواضحا، إذ قد يسمح القرار أنه ال يصح عمليا مقاضاة اإلدارة العامة ما مل يكن موقفها من موضوع النزاع حمدد
  .السابق بتجنب املنازعة القضائية من األساس

                                                           
 .569ص النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، : عوابدي عمار 1
  .570ص املرجع نفسه،  2
ت القابلة اراتظلم رئاسي أو والئي، القرار السابق يشبه إىل حد بعيد شرط التظلم اإلداري وخيتلط به من عدة نواح ويف تطبيقات عديدة منها حالة القر 3

  .588ص املرجع نفسه،  عوابدي عمار،: أنظر. للفصل
 .577ص املرجع نفسه،  4
  .580ص املرجع نفسه،  5
 



  الفصل الثاين                                                                                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر   

169 

 

فال فائدة من 1شرط القرار السابق على األعمال اإلدارية املادية أو الفنية لإلدارة وليس على القرارات وتنصب ،
ة القرارات اإلدارية تنتفي تطبيقها على القرارت اإلدارية ما دام اهلدف منها هو استصدار قرار غري موجود، ويف حال

  .الغاية من تطبيقه

فإذا كانت املربرات اليت وردت يف عرض أسباب القانون . 2بالغموض يف هذا الشأن 1990سم إصالح سنة ويت
تشري إىل إلغاء شرط القرار السابق كوسيلة الستصدار قرار إداري، فيما خيص الدعاوى اليت ختتص بنظرها االس 

لقد قام املشرع بنقل . أن الصياغة اليت وردت فيها هذه املادة تؤدي إىل عدم إمكانية تطبيقها قانوناالقضائية، إال 
، بينما ألغى الفقرات اليت كانت تنص على النظام القانوين لشرط القرار 3نص هذه املادة من نص تشريعي فرنسي

، مما مل يعد ممكنا 4الثة أشهر قرارا بالرفضالسابق، منها على وجه اخلصوص اعتبار سكوت اإلدارة ملدة تزيد عن ث
يف ظل التعديل اجلديد، وليس للمتظلم أمام اإلدارة اليت تقرر السكوت عن تظلمه، تطبيقا للفقرة األوىل من املادة 

  .مكرر أن يلجأ إىل القضاء، طاملا أنه مل حيصل على قرار سابق 169

ديد قد عاجل هذه املسألة، فقد نص على تظلم جوازي يقدمه ويبدو أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجل
املعين بقرار إداري، إىل اجلهة اإلدارية مصدرة القرار، يف أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بالقرار إذا كان فرديا، 

أمام ومن تاريخ نشره إذا كان مجاعيا أو تنظيميا، وهو نفس األجل الذي ميكن فيه رفع دعوى إدارية مباشرة 
، ويعد سكوت اإلدارة ملدة تزيد عن الشهرين مبثابة قرار بالرفض، خيول للمعين أن يرفع دعواه أما 5احملكمة اإلدارية

أما إذا أصدرت اإلدارة . احملكمة اإلدارية يف أجل شهرين تسري من تاريخ انتهاء األجل الشهرين املمنوح لإلدارة
؛ وهي نفس األحكام املطبقة أمام جملس 6ن تاريخ تبليغ الرفضقرارا صرحيا بالرفض، فيسري أجل الشهرين م

  .7الدولة، باعتباره قاضي اختصاص، يفصل يف أول وآخر درجة

  أثرها •

وبالنسبة للتعويض الذي حيكم به القاضي اإلداري، فإنه ال يعوض إال الضرر القابل للتعويض، أي ذلك الذي 
ة واسعة يف تقييم الضرر، فله أال يتقيد بالضرر املقدر من طرف ويتمتع القاضي حبري. تسببت اإلدارة يف حدوثه

إال أنه ال ميكنه منح تعويض أكرب من ذلك احملدد قانونا من . هيئات القضاء العادي، وله أن ينتدب اخلربة لتقديره

                                                           
 .589ص  ،النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق: عوابدي عمار 1
 .594ص املرجع نفسه، 2
  .594ص املرجع نفسه، . الفرنسي 11/01/1956هو نص املادة األوىل من مرسوم  3
 .81ص قانون املنازعات اإلدارية، شروط رفع دعوى جتاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، املرجع السابق، : رشيد خلويف 4
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 829ادة ملا 5
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 830ادة امل 6
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 907ادة امل 7
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  .1طرف املشرع يف بعض ااالت، أو تعويض يفوق ذلك الذي طالب به املتضرر نفسه

   عويض ال يقوم مقام احلق أو املركز القانوين املعتدى عليه، تبقى دعاوى التعويض أقل شأنا،ولكن طاملا أن الت
  من وجهة نظر الشرعية، من دعاوى اإللغاء، وكل انتقاد هلا يكون من هذا الباب، بل وحىت أمام 

  ن أكثر م. 3، ليس للعارض سوى الرجوع على اإلدارة بدعوى تعويض2استحالة تنفيذ دعوى اإللغاء
ذلك، فإن التعويض املقرر خيضع لقاعدة التقادم الرباعي، شأنه شأن كل دين يف مواجهة إحدى األشخاص 

  .4العمومية

  ، إذ تدخل ضمن القضاء الكامل 5إال أن منازعات املسؤولية هي نوع من القضاء الكامل وليست كله
  منازعات إبطال العقود أو ثل م :منازعات أخرى تتعلق مبنازعات العقود من غري املسؤولية العقدية

  .6ومنازعات الوظيف العمومي وقضايا إثبات امللكية ؛ ومنازعات الضرائب؛تعديلها

  وقد نص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد صراحة على دعاوى القضاء الكامل على سبيل اإلطالق 
  .7اكم اإلداريةدون أن يتعرض هلا بالتفصيل، وذلك مبناسبة النص على اختصاص احمل

  مرتبطة موضوعيا بدعوى اإللغاء يف القرار الذي  8كما يرى جملس الدولة أن بعض دعاوى القضاء الكامل
  تنصب عليه دعوى القضاء الكامل هذه، فال ميكن للقاضي اإلداري نظر وتقدير الوقائع املرتبطة واملكرسة 

  ني أن بعض دعاوى القضاء الكامل تكون مرتبطة مما يب ؛مبوجب قرار إداري مل يتم الطعن فيه بالبطالن
  .بالتبعية لدعوى اإللغاء، وتوجيهها مباشرة أمام القاضي املختص قد يؤدي إىل رفضها

                                                           
  .139-138ص  ص، 2001قانون املسؤولية اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط: خلويف رشيد 1
 .وما يليها من هذا البحث 223حول مشكلة تنفيذ القرارات القضائية، أنظر ص  2
 .وما يليها 53ص ع دعوى جتاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، ، املرجع السابق، قانون املنازعات اإلدارية، شروط رف :خلويف رشيد 3
سنوات، إال إذا كان التأخري نتيجة عمل اإلدارة  04تعين هذه القاعدة سقوط الدين يف ذمة األشخاص املعنوية العمومية إذا مل يطالب به الدائن يف ظرف  4

  .أو طعن ما أمام جهة قضائية
  .180، ص 2006لسنة  08 جملة جملس الدولة، العدد. 20/01/2004بتاريخ  83، فهرس 013565لغرفة األوىل، قرار رقم جملس الدولة، ا

 .459ص اهليئات واإلجراءات أمامها، املرجع السابق، : 2املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: شيهوب مسعود 5
  .466-460املرجع نفسه، ص ص  6
 .قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةثانيا من -801ادة امل 7
: ، وجاء يف حيثياتهف ومن معها.د.ضد ب يب البلديرئيس الس الشع قضية، 11/03/2003تاريخ ، ب7736القرار رقم ، الغرفة الثالثةجملس الدولة،  8
وأن هذا الطلب جمرد نتيجة للرفض الذي قوبلت  .دعاوى القضاء الكاملتندرج ضمن –تسليم رخصة البناء –حيث أن دعوى املستأنف عليها األصلية "

. حيث أن الدعوى املرفوعة ترمي إىل استخالص النتائج من وضعية مكرسة بقرار جتميد الرخصة(...)  .به املستأنف عليها بشأن تسليمها رخصة البناء
نه أو .ادام القرار اإلداري بالتجميد مل يكن حمل طعن باإلبطالحيث أن القاضي اإلداري الذي رفعت أمامه دعوى القضاء الكامل ال ميكنه تقدير الوقائع م

وأنه بالنتيجة يتعني الغاء القرار املستأنف . نه مل يعرض على رقابة قانونيتهال ميكن تقدير نتائج وضعية مكرسة مبوجب قرار مادام أن هذا القرار ينتج أثره أل
 ".نه يتعني رفض دعوى املستأنف عليها لكوا سابقة ألوااأو. يف قانونيته أمام قاض إداريمن حيث أنه فصل يف وقائع مكرسة مبوجب قرار مل يطعن 
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  دعوى اإلستعجال -هـ

إن قضاء اإلستعجال بطبيعته هو طريق احترازي ومؤقت، إذ ال يلجأ إليه أصال إال إذا كان موضوع الطلبات 
تعني اختاذها قبل الفصل يف موضوع النزاع، أو إذا خشي من أن تنمحي آثار األمور اليت قد اختاذ تدابري مؤقتة ي

  .1اتباع إجراءات دعوى املوضوع الطويلة حتصل، واليت يصعب تدارك األضرار الناجتة عنها لو متّ

كل دعوى  2املستعجلةويف املادة اإلدارية بصفة خاصة، فإنه يرفع أمام جهة القضاء املختصة، والفاصلة يف املواد 
أمر بتوجيه إنذار أو القيام بإثبات وقائع يكون من شأا أن تؤدي إىل نزاع يطرح للفصل فيه "ترمي إىل استصدار 

أمام اجلهة القضائية املختصة يف املواد اإلدارية، أو األمر بصفة مستعجلة باختاذ إجراءات مناسبة يف غري ما تعلق منها 
لعام أو األمن العام، شريطة أال ميس كل ذلك بأصل احلق، ودون اعتراض تنفيذ أية قرارات مبنازعات متس النظام ا

كما يكون األمر الصادر بقبول أو رفض هذه الطلبات . إدارية خبالف حاالت التعدي واالستيالء، والغلق اإلداري
الة لرئيس جملس الدولة أن يوقف وجيوز يف هذه احل. واملشمول بالنفاذ املعجل قابال لالستئناف أمام جملس الدولة

  ؛"3فورا وبصفة مؤقتة تنفيذ هذا القرار

  .4وكذلك الشأن بالنسبة إلجراءات توقيع احلراسة القضائية التحفظية

حيث  ويبدو أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد قد دعم النظام القانوين اخلاص بدعاوى اإلستعجال،
مل طلبات إثبات احلالة املستعجلة، أصبحت تشووسع فيها، إذ ت اإلستعجال، القانون يف حاالهذا فصل 

؛ إال أنه يف 5، ويف املادة اجلبائيةالعمومية وإجراءات التحقيق، ومسائل التسبيق املايل، ومواد إبرام العقود والصفقات
اجلماعية اليت تفصل يف الدعوى د جهة التقاضي يف دعاوى املوضوع والدعاوى االستعجالية، فالتشكيلة وح املقابل

على عكس القانون السابق الذي كان على ضوئه يفصل يف ، 6االستعجالية هي اليت تفصل يف دعوى املوضوع
  .بتشكيلة مجاعية تضم أعضاء الغرفةبينما يتم قضاء املوضوع  7قضايا اإلستعجال من طرف القاضي الفرد

                                                           
 .486 اهليئات واإلجراءات أمامها، املرجع السابق، ص: 2املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج :شيهوب مسعود 1
 .يقوم رئيس الس القضائي بانتداب رئيس الغرفة اإلدارية هلذه املهمة رئيس الس القضائي املختص حمليا أو من ينتدبه للقيام بذلك، وعمليا 2
  .مكرر من قانون اإلجراءات املدنية، اليت كانت حتدد اإلطار اإلجرائي للقضاء اإلداري املستعجل يف اجلزائر 171هذا ما نصت عليه املادة  3
ء املستعجل يف مسائل احلراسة القضائية، ولكن هذا اجتهاد للمحكمة العليا مبين قياسا مل ينص القانون يف املسائل اإلدارية صراحة على اختصاص القضا 4

، نظرية اإلختصاص: 3املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: شيهوب مسعود. على القضاء اإلستعجايل يف املواد املدنية، لتوفر طابع اإلستعجال يف احلالتني
 .490املرجع السابق، ص 

 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 948إىل  939 املواد من 5
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 917املادة  6
القرارات الصادرة عن غرفتها اإلدارية يف املواد املستعجلة تصدر عن  كانتبالنسبة للمحكمة العليا، مع ذلك، فو. وهو رئيس الغرفة اإلدارية كما سبق 7

وبعد تأسيس جملس الدولة، أسندت قضايا . "بوقف تنفيذ القرارات"يتعلق  بنظر ما تصخيرئيس الغرفة اإلدارية  ، بينما كانية للغرفةالتشكيلة اجلماع
 .منه، واليت ظلت تفصل بتشكيلة مجاعية الغرفة اخلامسةاإلستعجال إىل 
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  ستعجالية أن شروط االستعجال غري متوفرة، فإا لقضايا اإليف اتنظر  اليتفإنه إذا ظهر للتشكيلة  وهكذا
  ال حتكم بعدم االختصاص النوعي كما كان األمر سابقا على اعتبار أن االختصاص يعود لقاضي 

  رفض الطلب هو حكم يف املوضوع و" برفض الطلب"املوضوع، بل عليها وفقا للقانون اجلديد أن حتكم 
  اص احلكم بعدم االختص ومل يعد. تعجال هنا، الذي هو نفسه قاضي االسال يصدر إال عن قاضي املوضوع

  .1ة من اختصاص القضاء العاديستعجالية اليت تكون الدعوى اإلإال يف حالة واحدة وهي احلال ينطق به

  املرافعات ضمن  توزيع االختصاص بني قاضي املوضوع وقاضي األمور املستعجلة يندرج يف فقهإن 
  ن أوقد كان األمر كذلك يف القانون اجلزائري القدمي لإلجراءات املدنية، غري  ،يختصاص النوعاإل

  وال خيلو من تناقضات وخيالف املفاهيم القانونية املعروفة  امربر ال يبدو القانون اجلديد يفمسلك املشرع 
  قاضني من أعباء تبسيط اإلجراءات وإعفاء املت وهورغم أن هدف املشرع على ما يبدو ، 2يف فقه املرافعات

يف ذلك  "املبالغة"أنه ال ينبغي ، إال اء دعاوى أخرى أمام قاضي املوضوعاألحكام بعدم االختصاص وحتميلهم أعب
ستعجايل اء اإليكاد يهدم أصال نظرية القضاجلديد النص  إن أنت، اإىل درجة اخلروج على مفاهيم فقه املرافع

تقليص اإلجراءات  سوىستعجايل وقضاء املوضوع اء اإلبني القضفارق يبق من  إذ ملويقضي على خصوصياا، 
  .3فقطواملهل 

  كما أن طلبات وقف التنفيذ اليت ختص القرارات اإلدارية والقضائية على حد السواء، فقد 
  ؛ 4تكرست ضمن تطبيقات القضاء املستعجل، باعتباره إجراء استثنائيا ال يتم قبوله إال ضمن بشروط ضيقة

  خاصية الطابع التنفيذي للقرارات اإلدارية، وخاصية األثر غري الواقف لطرق الطعن وذلك بسبب 
ضد األحكام الصادرة يف املواد اإلدارية، ومها خاصيتان نص عليهما أيضا قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

  .5اجلديد

ية، جلملة من الشروط، زيادة على إال أن دعاوى اإلستعجال اإلدارية كانت ختضع يف ظل قانون اإلجراءات املدن
وبعض هذه الشروط كان . 6كل الشروط املقررة لقبول الدعوى وتلك اخلاصة بالعرائض املرفوعة يف هذا الشأن

  اآلخر كان مقررا مبوجب اإلجتهاد القضائي هاوبعضمقررا حبكم القانون، 

وأال يتعلق النزاع بأصل احلق،  هي ضرورة توفر حالة اإلستعجال، وعدم املساس فالشروط املنصوص عليها

                                                           
تعجال يف الطلب أو يكون غري مؤسس يرفض قاضي االستعجال هذا سعندما ال يتوفر اإل: "وجاء فيها :إ.م.إ.ق 924نصت على ذلك صراحة املادة  1

 ."وعندما يظهر أن الطلب ال يدخل ضمن اختصاص اجلهة القضائية اإلدارية، حيكم القاضي بعدم االختصاص النوعي .الطلب بأمر مسبب
 .2ص. 2009ط، مطبوعة املدرسة العليا للقضاء، اريتوزيع االختصاص داخل هيئات القضاء اإلد، نظرية اإلختصاص القضاء االداري: شيهوب مسعود 2
 .كل هذه اإلنتقادات تقدم ا األستاذ شيهوب مسعود، املرجع نفسه، نفس الصفحة 3
 509ص ، املرجع السابق، نظرية اإلختصاص: 3املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: مسعود شيهوب 4
 .أنه ليس لإلستئناف وال للطعن بالنقض أما جملس الدولة أثر موقف. ت املدنية واإلداريةمن قانون اإلجراءا 909و 908جاء يف املادتني  5
 .486ص املرجع السابق،  نظرية اإلختصاص،: 3املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: مسعود شيهوب 6
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  .لتعدي واإلستيالء والغلق اإلداريوعدم عرقلة تنفيذ القرارات اإلدارية ماعدا حاالت ا ،1واألمن العام بالنظام العام

  ، خاصة تلك وقد كان اإلجتهاد القضائي سابقا، يعترب أنه من شروط قبول دعوى اإلستعجال اإلدارية
وذلك ألن القضاء اإلستعجايل أصال هو ذو  ؛2وجود دعوى يف املوضوع ر إداري،الرامية لطلب وقف تنفيذ قرا

؛ فليس 3طبيعة احتياطية ومؤقتة، ويرمي ملنع وقوع ما ال ميكن جربه إذا تنفذ القرار اإلداري؛ وال ميس بأصل احلق
وازي من اجلهة طلب وقف تنفيذ قرار إداري، دون أن يطلب بالت ،ن له املصلحةيكون ملمن املقبول إذن أن 

القضائية املختصة إلغاء هذا القرار، أو على األقل مباشرة إجراءات دعوى اإللغاء كالقيام بالتظلمات الالزمة وحنو 
  .4ذلك

كما يشترط اإلجتهاد القضائي أن ترفع دعوى اإلستعجال ضمن آجال معقولة، رغم أن القانون ال ينص على 
يناقض الطابع إذ أن خمالفة ذلك  -5هذا امليعاد ميعاد دعوى املوضوع نفسهاعمليا ال جيب أن جتاوز - ميعاد لرفعها 

اإلجتهاد القضائي ال يعترب النزاع ذا طابع استعجايل إذا طالت املدة بني تاريخ الوقائع وهكذا ف اإلستعجايل للطلبات؛
  .6وتاريخ رفع الدعوى

 ظل قانون اإلجراءات املدنية، ال جيب أن تعيق ويف كل األحوال، فإن األوامر اليت يصدرها قاضي اإلستعجال، يف
وهو احلكم . تنفيذ القرارات اإلدارية، إال تلك القرارت اليت تصنف ضمن حاالت اإلستالء والتعدي والغلق اإلداري

 .7الذي نص عليه أيضا قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد

                                                           
احملكمة العليا، الغرفة . خترج عن اختصاص القاضي اإلستعجايل اعترب اإلجتهاد القضائي أن قرار املنع من اإلقامة مثال من مسائل األمن العام، واليت 1

 :وجاء فيه .215، ص 1989لسنة  02الة القضائية، العدد  12/04/1986 بتاريخ 26998قرار رقم اإلدارية، 

اإلجراءات الالزمة يف حالة اإلستعجال، فان إذا كان من املقرر قانونا أن قاضي األمور املستعجلة اجلالس للبت يف القضايا اإلدارية، خمتص باختاذ مجيع "
  .م املخولة له ذلك، قد استثنت من نطاق اختصاصه النزاعات املتعلقة بالنظام واألمن العام.إ.مكرر من ق 171مقتضيات املادة 

الحيات املوكلة إليها، مما يتعني تأييد األمر ومتخذا ضمن نطاق الص األمن العامتدبريا أمنيا صادرا عن مصاحل  قرار املنع من اإلقامةومن مثة وجب اعتبار 
 ".اإلستعجايل املستأنف الذي صرح بعدم قبول الدعوى الرامية إىل تأجيل قرار املنع من اإلقامة

دعوى مرفوعة يف  ال يقبل طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري ما مل يكن متزامنا مع":، من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية02فقرة  834املادة جاء يف  2
 ."أعاله 830املوضوع أو يف حالة التظلم املشار إليه يف املادة 

 .من هذا القانون 2فقرة  918جاء النص على ذلك صراحة يف املادة  3
  .503ص املرجع السابق، ، نظرية اإلختصاص: 3املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: شيهوب مسعود 4
  .490ص املرجع نفسه،  5
شيهوب : ، نقال عنغري منشور –) س.ضد فريق ج ...قضية وايل والية( 16/05/1981بتاريخ  18614قرار رقم الغرفة اإلدارية،  ،كمة العليااحمل 6

حيث أنه من  (...) حيث أن دعوى االستعجال ال ميكن إذن رفعها إال يف حالة االستعجال".... : وجاء يف حيثياته. 491ص  مسعود، املرجع نفسه،
حيث أن ظرف االستعجال . لرفع دعواهم الرامية إىل إيقاف تنفيذ القرار اإلداري الثالث سنواتقد انتظروا قرابة ) املستأنف عليهم(ثابت أن املدعني ال

  ."القضاء بإلغاء القرار املستأنف) وعليه... ( دعوى االستعجال بالتايل غري مقبولةغري قائم إذن يف هذه القضية، وأن 
أو التعدي ويف حالة : "، وجاء يف الفقرة الثانية..."دون عرقلة تنفيذ أي قرار إدري: "... من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 921ملادة جاء يف ا 7

 ".املطعون فيه رياداإلقرار ، ميكن أيضا لقاضي اإلستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ الالغلق اإلداري وأاإلستالء 
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، 1مبوجب نصوص ملزمة شروط دعوى اإلستعجالجلديد على قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية انص  هذا وقد
مبا يف ذلك شرط وجوب رفع دعوى يف املوضوع لقبول الطلب املستعجل، إذ جيب، حتت طائلة عدم قبول دعوى 

إال أن النص اجلديد قرر فقط أن  .2اإلستعجال، إرفاق عريضتها بنسخة من عريضة الدعوى املرفوعة يف املوضوع
بالنظام "املتعلق  الشرط، واستبعد بذلك "3ال ينظر يف أصل احلق، ويفصل يف أقرب اآلجال"ايل القاضي اإلستعج

  ."واألمن العامالعام 

وإذا كانت النصوص القانونية السابقة واجلديدة، ال تعرف حالة اإلستعجال، فإن ذلك بغرض تفادي تقييد 
حالة وتتوفر . ن أقرب من املشرع ملعايشة الواقعالقاضي بتعداد حاالت على سبيل احلصر، ألن هذا األخري يكو

ذلك، فقد نص ومع  ؛حلهااإلستعجال كلما وضعية خيشى أن تصبح غري قابلة لإلصالح، أو أمام وضعية يستحيل 
وهي اختصاصات املسائل، تص يف املواد اإلدارية ببعض لمخالقانون صراحة على اختصاص القاضي االستعجايل ا

  .5، أو تلك املتعلقة بوضعية األجانب4دة منها مثال املواد اإلنتخابيةمتفرقّة يف نصوص عدي

 االجتهاد القضائي -و

ويطلق االجتهاد . يقصد باالجتهاد بذل اجلهد الستنباط األحكام من أدلتها بالنظر املؤدي إىل هذه األحكام
انون، أو باستنباط احلكم واجب بنصوص الق القضائي على املنهج الذي يتبعه القضاة يف أحكامهم، سواء املتعلقة

  .التطبيق عند انعدام النص القانوين

فاالجتهاد القضائي باملعىن العام هو جمموع األحكام الصادرة عن احملاكم، أما باملعىن الضيق فهو يعين األحكام 
  .املتعلقة مبسألة قانونية ما

طتها القاضي يف النزاع املطروح عليه، طاملا واإلجتهاد القضائي يعترب إحدى الوسائل واآلليات اليت يتدخل بواس
أن القانون يفرض عليه يف كل األحوال أن ينطق باحلكم يف نزاع مطروح حتت طائلة الوقوع يف جرمية إنكار 

وهكذا ففي حالة قصور النص أو انعدامه، يلجأ القاضي لإلجتهاد، ويكون اإلجتهاد يف كل املسائل . العدالة
فالقاضي يعمل . أنواع املنزاعات سالفة الذكر، ويكون يف املوضوع ويف اإلجراءات املعروضة عليه، ويف كل

                                                           
 .التحقيق فيه والنطق باألوامر اإلستعجالية وطرق الطعن فيهامنه أحكام اإلستعجال وشروطه وإجراءاته وسري  938ىل إ 917تتناول املواد من  1
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 926املادة  2
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 2فقرة  918املادة  3
 07-97من األمر  86 و 40، 25املواد (ن الغرف اإلدارية للمجالس القضائية، وفق الطرق اإلستعجالية تصدر القرارات يف املنازعات اإلنتخابية ع 4

؛ 07/02/2004املؤرخ يف  01- 04املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات، املعدل واملتمم بالقانون العضوي  06/03/1997املؤرخ يف 
 .املرجع السابق .28/07/2007ؤرخ يف امل 08 -07عضوي القانون الوب

خ يربتا 36عدد ، الاجلريدة الرمسية .بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم ا وتنقلهم فيها يتعلق 25/06/2008املؤرخ يف  11-08القانون  5
، يف قرار الطرد أو اإلبعاد ضد األجنيب منه على الطعن، أمام القاضي اإلستعجايل املختص يف املواد اإلدارية 31ونصت املادة . 04 ص ،02/07/2008

 .الصادر عن وزير الداخلية
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اجتهاده يف دعاوى اإللغاء ليتبني حتقق وجه من أوجه البطالن يف القرار املطعون فيه؛ ويعمل اجتهاده يف دعاوى 
 دعاوى التفسري ملعرفة التعويض لتقدير الضرر والتحقق منه، وتقدير التعويض والنطق به؛ كما يعمل اجتهاده يف

  .وهذا شأنه يف كل الدعاوى املعروضة عليه. الفهم الصحيح للقرار املنازع فيه وإعطاء معىن له

، حيث ال يكون للقانون مفعول إال من خالل تفسريه 1ووظيفة االجتهاد القضائي هي تفسري النص القانوين
لقانون األطر العامة ملسألة معينة، وال يتصور عند إصدار وإسقاط تدابريه على الوقائع؛ ألن املشرع حيدد بواسطة ا
ولذلك يكون على االجتهاد القضائي البحث عن احلل . القانون املشاكل والنزاعات اليت تثور خبصوص هذه املسألة

ن وإذا كان النص القانوين غري قاطع الداللة، يعمل القاضي يف هذه احلالة على االستدالل على احلكم م. املناسب
  .ويكون االجتهاد يف هذه احلالة يف دائرة النص. بني املعاين اليت حيتملها النص دون اخلروج عليه

إال أنه يوجد اجتهاد يرمي إىل استدراك ما يف النص القانوين من قصور، ويكون اإلجتهاد يف هذه احلالة اجتهادا 
ت من وضع جملس الدولة الفرنسي، إذ من املعروف ويف املادة اإلدارية يبدو أن أغلب القواعد واألحكام كان. منشئا

بل إن جملس الدولة الفرنسي يقوم بدور توجيهي لإلجتهاد، وبصفة  أن القانون اإلداري الفرنسي من نشأة اجتهادية،
  .2قبلية، يف إطار اإلستشارات اليت ترفعها إليه احملاكم اإلدارية، وحماكم اإلستئناف اإلدارية

ى أن جملس الدولة يضمن توحيد اإلجتهاد القضائي اإلداري يف البالد ويسهر على احترام هذا وينص القانون عل
ويف هذا . ، فاإلجتهاد القضائي ليس حكرا على قضاة جملس الدولة، بل إن هذا األخري يضمن توحيده3القانون

املتخذ يف شأا ميثل تراجعا  الشأن جيتمع الس مشكال من كل الغرف جمتمعة، السيما يف القضايا اليت يكون القرار
وهكذا يكون للقاضي اإلداري يف كل املستويات إعمال اإلجتهاد فيما ال نص فيه، إذ ال  .4عن اجتهاد قضائي

  .، وفق ما يقتضيه املبدأ املعروف"اجتهاد مع النص"

. 5لدراسات القانونيةيقوم جملس الدولة بنشر قراراته والسهر على نشر كل التعاليق واكما أن القانون يفرض أن 
، ولكن جملس الدولة ال يقوم عمليا بنشر كل 6ونفس األمر بالنسبة حملكمة التنازع، اليت عليها أن تنشر قراراا

                                                           
 .45ص . 2000لسنة  01، العدد لمحكمة العليالأفكار حول اإلجتهاد القضائي، الة القضائية : الغوثي بن ملحة 1
لك اليت يتم عرضها على هيئات قضائية إدارية عديدة يف ميكن هليئات القضاء اإلداري الفرنسي أن تستشري جملس الدولة يف مسائل قانونية معينة، خاصة ت 2

، بغرض جتنب أن تكون األحكام الصادرة فيها ذات اجتاهات خمتلفة، مما يضمن توحيد اإلجتهاد 31/12/1987نفس الوقت، وذلك مبوجب قانون 
 .Danièle LOCHAK, op.cit p 59 بسرعة وبأقل التكاليف ،

  .املرجع السابق. ، املتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله30/05/1998املؤرخ يف  01- 98العضوي من القانون  2فقرة  02املادة  3
ع .، قضية ب17/06/2003بتاريخ  11053مثال، قرار رقم : وقد كان للمجلس الفرصة أن ينعقد مشكال من كل غرفه. ، من هذا القانون32املادة  4

  .53ص . 2003لسنة  04العدد جملس الدولة، ات جملس احملامني بعنابة، جملة ضد املكتب املكلف باإلشراف على انتخاب
  .56ع ومن معه ضد نقيب منظمة احملامني بسطيف، املرجع نفسه، ص .، قضية ب16/06/2003بتاريخ  11081وقرار رقم 
  .64نفسه، ص  ، قضية وزير السكن ضد ورثة ح، املرجع22/07/2003بتاريخ  8247وقرار رقم 

 .01-98من القانون العضوي  08دة املا 5
 .املرجع السابق. وعملها وتنظيمها التنازع حمكمة باختصاصات املتعلق 30/05/1998املؤرخ يف  03-98من القانون العضوي  06املادة  6
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وحسب . 2002ليصدر أول أعدادها يف سنة  2001جملس الدولة سوى يف سنة  1قرارته، حيث مل يتم إنشاء جملة
قرارات جملس الدولة واحملاكم اإلدارية وحمكمة التنازع اليت تعد اجتهادا  2املرسوم املنشئ للمجلة، فإنه يتم نشر

  .قضائيا مرجعيا

ومع ذلك، يعرف نشر القرارات القضائية بعض النقائص، ذلك أنه ليست كل القرارات يتم نشرها، حىت من بني 
دراسات القانونية األكادمية القرارات املرجعية، على عكس ما هو الشأن عليه يف فرنسا؛ وهكذا يالحظ أن أغلب ال

وكان األحرى للهيئات العليا القضائية توسيع نشر . أو املنشورة يف الكتب واملراجع، تستند إىل قرارات غري منشورة
  .قراراا، لتعميم اإلجتهاد، واملساعدة على إثراء الفقه القانوين

  ةالوسائل البديلة حلل النزاعات يف املادة اإلداري: الفرع الثالث

إن اللجوء إىل القضاء ليس هو الطريق الوحيد حلل النزاعات اليت قد تثور بني أشخاص القانون، فقد يفضل 
هي وهذه الوسائل البديلة  .املتنازعون وسائل بديلة توفر اجلهد والوقت، وجتنب إجراءات الدعاوى القضائية الطويلة

  .خارج نطاق احملاكم واهليئات القضائية الرمسيةوعمليات خمتلفة تستخدم حلل املشكالت واملنازعات  أدوات

فالبحث عن وسائل بديلة حلل املنازعات يف املادة اإلدارية، جيد مربراته بالنظر إىل الصعوبات اليت تواجه اهليئات 
إال أن اإلعتماد على وسائل بديلة يف هذا اال يتميز بصعوبة خاصة، نظرا . القضائية يف اإلضطالع ذه املهمة

لكون القانون اإلداري أساسا، من طبيعة اجتهادية، ونظرا لتميز قواعده عن القانون اخلاص بشكل كبري، ونظرا 
ويكون مصدر هذه البدائل يف املادة اإلدارية . لعدم انصياع األشخاص العمومية مقارنة مع أشخاص القانون اخلاص

ن اخلاص إىل املادة اإلدارية، وإما استعمال وسائل بديلة إما نقل واقتباس الوسائل البديلة حلل النزاعات يف القانو
  .ختص حصريا القانون اإلداري كالطعون والتظلمات

ا مل يكن إال من زاوية حتقيق  3ولكن إجياد مثل هذه البدائل يف املادة اإلدارية، يواجه عقبات عديدة؛ واإلهتمام
أن هذا اهلدف يف حد ذاته غري قابل للفصل عن سعي  إال. هدف واحد هو الوقاية من نشأة نزاع إداري باملرة

                                                           
 بتاريخ 78عدد ال ،لرمسيةاجلريدة ا ،تضمن إنشاء جملة جملس الدولة وتنظيمها وسريهاامل 19/12/2001يف املؤرخ  413-01تنفيذي الرسوم امل 1

  .16 ص، 19/12/2001
فهرس وكذلك يف . <www.conseil-etat-dz.org/Arabe/juripra1.htm>: كما ينشر الس بعض القرارات يف موقعه اإللكتروين، على العنوان

  :اإلجتهاد القضائي لس الدولة على املوقع اإللكتروين لوزارة العدل، على العنوان
  <http://www.droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/recherche.php>  

ملؤرخ يف ا 22-89من القانون  33وكانت قرارات الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، تنشر يف الة القضائية للمحكمة العليا اليت نصت عليها املادة 
تضمن امل 19/05/1990يف  املؤرخ 141-90تنفيذي ال وصدر تطبيقا لذلك املرسوماملتعلق بصالحيات احملكمة العليا وتنظيمها وسريها،  12/12/1989

  .701، ص 23/05/1990 بتاريخ 21عدد ال ،اجلريدة الرمسية .تنظيم جملة احملكمة العليا وسريها
  .، املرجع السابقلة وتنظيمها وسريهتضمن إنشاء جملة جملس الدوامل 19/12/2001يف املؤرخ  413-01تنفيذي الرسوم من امل 03نصت على ذلك املادة  2
. سي نفسهيف النظام الفرنسي هناك اهتمام ذه الوسائل، يظهر من خالل عدة نصوص قانونية، ودراسات اجتهادية لس الدولة، وحىت للربملان الفرن 3

 .Danièle LOCHAK, op.cit, p 105. 1993ومن بني هذه الدراسات، تلك الصادرة عن جملس الدولة الفرنسي يف 
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ففضال على أن الوسائل البديلة لفض النزاعات بدل اللجوء إىل مرفق . لتحسني العالقات ما بني اإلدارة واملواطنني
أ، القضاء تتميز أساسا بطابعها اإلتفاقي، وتنوعها وكثرا، فهذه البدائل يف املادة اإلدارية، تصطدم بصعوبات تنش

من جهة من عدم إمكانية نقل كل وسائل القانون اخلاص إىل اال اإلداري، أو على األقل، عدم إمكانية تطبيقها 
بنفس الطريقة ووفق نفس األشكال اليت تطبق وفقها يف القانون اخلاص، ومن جهة أخرى من عدم جدوى تلك 

  .1الوسائل اليت تتعلق بالقانون اإلداري بصفة خاصة

ظر عن تنوع املنازعات اإلدارية نفسها، فمن الواجب التمييز ما بني جماالت تطبيق الوسائل البديلة، وبصرف الن
ألن نشاطات اإلدارة هي يف حد ذاا كثرية التنوع، وتتميز . حسب طبيعة الوظائف اليت تضطلع ا اإلدارة

اإلدارات واألشخاص املعنيني بتصرفاا بوضعيات قانونية يف غاية اإلختالف، وتكون تبعا لذلك العالقات ما بني 
وهكذا ميكن أن تكون الوسائل البديلة موضوع تكييف مقنع جبعلها مناسبة لكل وضعية من . خمتلفة بشكل جذري

  .هذه الوضعيات الوظيفية

  وسائل القانون اخلاص: أوال

لة إىل أخرى يف درجة يعرف القانون اخلاص فعال عدة وسائل بديلة لفض املنازعات، واليت ختتلف من وسي
ويثور التساؤل عن جدوى تطبيق هذه الوسائل يف املادة اإلدارية، وإن كانت فعال تؤدي . تكييفها مع املادة اإلدارية
  .فض النزاع بشكل جدي

الوساطة  ومع ذلك توجد وسائل أخرى تشمل. ففي القانون اخلاص يبقى من أهم هذه الوسائل البديلة التحكيم
، والتحكيم 3التحكيم ويف النظام اجلزائري، ال ينص قانون اإلجراءات املدنية سوى على. 2يةوالصلح والتسو
  .4التجاري الدويل

، "للطرق البديلة حلل النزاعات"ولكن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد خصص الكتاب اخلامس منه 

                                                           
1 Gérard MARCOU, Amould NOURY: "Les alternatives au règlement par les juridictions étatiques des litiges 

intéressant l’administration", Ed Ronéo, Paris, 2001, p 128.  
ئما أو حمتمل الوقوع عن طريق تقدمي تنازالت متبادلة، وإذا زال ، إجراء يعرفه القانون الفرنسي، باعتبارها عقدا حيل نزاعا قاtransactionالتسوية  2

والتسوية مستعملة منذ فترة طويلة من . اإلتفاق بني الطرفني، ميكن ألحدمها أن يلجأ إىل القاضي ليتحقق مما إذا كان العقد صحيحا وال خيالف النظام العام
ومع ذلك . ولية غري العقدية للشخص العمومي، أي يف تلك ااالت اليت حيق لإلدارة أن تتنازلطرف اإلدارة يف معاجلة املنازعات اخلاصة بالعقود واملسؤ

فمن جهة، ال جيب أن تقود التنازالت املتبادلة اليت متيز إجراء . فاإلجتهاد القضائي قد أطّر هذا اإلجراء بشكل صارم من أجل ضمان محاية املال العام
رف اآلخر، ومن جهة أخرى، فقد استقر اإلجتهاد القضائي على تكريس مبدأ قانوين عام مينع اإلدارة من دفع مبلغ من املال التسوية، اإلدارة إىل إثراء الط

  .ال تدين به، وأخريا ال ميكن لإلدارة أن تدرج ضمن مواد عقد معني أحكاما تتنازل مبوجبها مثال عن التقادم الرباعي للدين العمومي
Gérard MARCOU & al, op.cit, p 129 

إجراءات التحكيم، وتنفيذ حكم التحكيم، وطرق الطعن  ، وتنص هذه املواد على458إىل  442الكتاب الثامن من قانون اإلجراءات املدنية، املواد من  3
  .يف أحكام احملكمني

 .قانون اإلجراءات املدنيةمن  27مكرر  458إىل مكرر  458املواد من  4



  الفصل الثاين                                                                                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر   

178 

 

ونظّم أحكامها وإجراءاا وتنفيذها وطرق  ونص على الوساطة والصلح والتحكيم، والتحكيم التجاري الدويل،
  .1الطعن فيها

  التحكيم - أ

كم يف خالف ما حبون دلي ،خاصشالتحكيم هو عملية قضائية للفصل بني متخاصمني بواسطة جهة ممثلة بأإن 
هلذا . مالذي يريدو نيكمخيتار املتنازعون احمل. هو النهائي حلل قضية معينة متنازعة، ويكون هذا احلكمبني أطراف 

 ونطبقأن احملكمني، نظريا يحمكمة التحكيم سلطان الدولة رغم يف دخل تنه ال يأل" اقضاء خاص"التحكيم  يعترب
 .مالتحكيحىت يصل أخريا إىل إعالن التقييم احملايد وحتديد احلقائق والتوفيق و ،املفاوضةويقوم احملكم عادة ب. ونقانال

كما  ؛على حلول مرضية للطرفني لاحلصوويسمح ب فيوفر املصاروي سراع يف فض اخلالفالتحكيم اإلويوفر 
أخذ أما ما ي .خاصة يف املعامالت التجارية همعالن خالفإ تبعات املتنازعة فاطراألعلى  اليت توفريكفل السرية 
مل  ذاإقد تستخدم لتطويل فترة النزاع من قبل أحد االطراف و ،صدر خمالفة للقانونتقد  هأحكامف على التحكيم

  .1التسويةنية حقيقية يف لديه تكن 

إال بصفة استثنائية، ألن تطبيقه يف املنازعات اإلدارية  2ولكن إجراء التحكيم ال ميكن تطبيقه يف املادة اإلدارية
وحىت يف النظام الفرنسي، فال يبدو أن إجراء . يقتضي التحلل من جمموعة من القواعد املترسخة يف القانون اإلداري

ميكن أن يفرض نفسه كبديل، ألن ما جيب فعله من تكييف ومالئمة للقانون اإلداري يف هذا الشأن،  التحكيم
ويف النظام اجلزائري، كان القانون مينع على األشخاص املعنوية للقانون العام أن تطلب التحكيم . 3ضخم جدا

ماعية فيما يتعلق بالوظيف ؛ وغاية ما هو كان موجودا نصوص قليلة ختص جمال تسوية النزاعات اجل4أصال
  .5العمومي

                                                           
 .قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةن م 1061إىل  990املواد من  1
1 Gérard MARCOU & al, op.cit, p 202 
، بصفة استثنائية إن عملية التحكيم يف فرنسا، ال يتم تطبيقها إال بصفة استثنائية يف املادة اإلدارية، وهناك نصوص قليلة تسمح لإلدارة بصالحية اللجوء 2

لقد قام فعال جملس الدولة الفرنسي باقتراح حلول . جة وجود تساؤل حول نظام التحكيم يف املادة اإلداريةوهو ال يطبق بشكل فعلي، لدر. إىل التحكيم
  Gérard MARCOU & al, ibid, p 129. تتوافق وخصائص القانون اإلداري، ولكنها مل تكن فيما يبدو مقنعة

3 ibid   
 ."ويني التابعني للقانون العام أن يطلبوا التحكيم ما عدا يف عالقام التجارية الدوليةوال جيوز لألشخاص املعن: "م.إ.ق 3فقرة  442جاء يف املادة  4
منوعني من اللجنة الوطنية للتحكيم هو جهاز حتكيمي خيتص بالنظر يف اإلضرابات اليت تفشل فيها الوساطة، أو يف النزاعات اجلماعية للمستخدمني امل 5

التعلق بالوقاية النزاعات اجلماعية يف العمل  06/02/1990املؤرخ يف  02-90القانون  من 52إىل  49د من حتكمها املوا. اإلضراب، كالقضاة مثال
من القانون نصت على أن اللجنة الوطنية للتحكيم يرأسها قاض من احملكمة العليا،  51إال أن املادة . املرجع السابق. وممارسة حق اإلضراب، املعدل واملتمم

انون الذي أعد يف ظل األحادية القضائية أن يعدل، لتغريت من دون شك رئاسة اللجنة الوطنية للتحكيم، كما تتساوى فيه عدد من ولو أتيح هلذا الق
  .وتصبح قراراا نافذة بأمر من الرئيس األول للمحكمة العليا. تعينهم الدولة مع عدد ممثلي العمال
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أن تطلب  1وقد نص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، على أنه ال جيوز لألشخاص املعنوية العامة
التحكيم إال يف عالقاا اإلقتصادية الدولية يف إطار احلاالت الواردة يف اإلتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها 

الوزير أو : ؛ ويكون هذا اإلجراء مببادرة من ميثل الشخص املعنوي املعين به2ار الصفقات العموميةاجلزائر، أو يف إط
؛ كما أحال يف تنفيذ 3الوزراء املعنيني، الويل، رئيس الس الشعيب البلدي، واملمثل القانوين للمؤسسة حسب احلالة

  .أحكام التحكيم وطرق الطعن فيها على األحكام املشتركة

، مل ينتبه إىل أن جهة اإلستئناف يف املادة 4أن املشرع يف هذه اإلحالة، فيما خيص استئناف أحكام التحكيم ويبدو
جملس الدولة، وعندما نص على أن القرارات الفاصلة يف أحكام التحكيم املستأنفة : اإلدارية هي نفسها جهة النقض

، مل يوضح كيف ينطبق هذا احلكم على أحكام 1ض، هي وحدها اليت تقبل الطعن بالنق"الس القضائي"أمام 
التحكيم الصادرة يف املنازعات اإلدارية، إذ أن قبول الطعن بالنقض يف قرار اإلستئناف يف هذه احلالة سيؤدي 

  .2مبجلس الدولة إىل الطعن بالنقض يف قرار أصدره، وهو ما رفضه، كما سبق اجتهاد جملس الدولة نفسه

  الوساطة - ب

الوساطة تقوم . للعدالة البطيئةويلجأ إليها تفاديا إحدى الوسائل القانونية احلديثة لفض املنازعات،  هي وساطةال
، حياول التقريب بينهما يهماكللدى لتوفيق بني طرفني متخاصمني، عن طريق تدخل طرف ثالث على السعي ل

يقوم و .املتنازعني بطلب أحد الطرفنيوقد يكون الطرف الثالث قد تدخل من تلقاء نفسه أو  .متهيدا لتسوية ودية
تضع حدا بتقدمي اقتراحات مناسبة ترضي الطرفني، حىت يصل إىل حلول مناسبة  إلزام،دون والطرف الثالث عادة 

  .3حسم اخلالفالوسيط إال يف حالة رفض أحد الطرفني هذه الوساطة، أو عند  ةتنتهي مهموال . لنزاعل

صة تكون فيها اإلدارة طرفا يف النزاع، كما هو الشأن يف مسائل الوظيف تظهر أليات الوساطة يف جماالت خا
ولكن فيما خيص الوساطة العامة اليت ختص كل جماالت . 4العمومي وخاصة يف تسوية النزاعات اجلماعية يف العمل

ري سوى جتربة النشاط اإلداري، واليت تضطلع به هيئات مناسبة، فلم تكن جتربة وسيط اجلمهورية يف النظام اجلزائ
  .قصرية جدا

                                                           
الدولة، الوالية واملصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى البوالية، والبلدية ومصاحلها : ملدنية واإلداريةمن قانون اإلجراءات ا 800املذكورين يف املادة  1

 .اإلدارية األخرى، واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 3فقرة  1006املادة  2
 .واإلداريةمن قانون اإلجراءات املدنية  975املادة  3
 ..."الس القضائيأمام (...) يرفع اإلستئناف يف أحكام التحكيم : "من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وجاء فيها 1033املادة  4
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 1034املادة  1
 .من هذا البحث 130أنظر ص  2
3 Gérard MARCOU & al, op.cit, 203 
املتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل وممارسة حق  06/02/1990املؤرخ يف  02-90القانون من  46ء الوساطة نصت عليه املادة إجرا 4

 .املرجع السابق، والوسيط يعينه الوزير أو الوايل أو رئيس الس الشعيب البلدي حسب احلالة. اإلضراب، املعدل واملتمم
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باعتبارها مؤسسة طعن غري قضائية توضع لدى رئيس اجلمهورية،  1لقد أنشئت مؤسسة وسيط اجلمهورية
حيث خول الوسيط . وتساهم يف محاية املواطنني وحريام ويف قانونية سري املؤسسات واإلدارات العمومية

عالقة اإلدارة باملواطنني، وصالحيات التحريات اليت تسمح  صالحيات املتابعة والرقابة العامة من أجل تقدير حسن
وميكن أن خيطره أي شخص استنفذ طرق الطعن، . له بالتعاون مع اإلدارات واملؤسسات املعنية، أن ينجز مهامه

وميكن له أن خيطر أي إدارة أو مؤسسة، ويتعني عليها أن . ويرى أنه ضحية غنب نتيجة خلل يف تسيري مرفق عمومي
دم كل األجوبة يف آجال معقولة، وأن يطلع على الوثائق، وأن يقترح يف تقاريره اليت يرفعها إىل رئيس اجلمهورية تق

. أو أعواا املقصرين، واإلقتراحات الكفيلة بتحسني سري املرفق املعين/التدابري اليت ينبغي اختاذها ضد اإلدارة املعنية و
ومل تتح هلا من . 1ولكن هذه املؤسسة سرعان ما ألغيت. ذا مل يتلق جواباكما ميكن له أن خيطر رئيس اجلمهورية إ

دون شك إرساء تقاليد الوساطة باعتبارها وسيلة لفض النزاعات، على عكس ما هو الشأن عليه يف النظام 
  .2الفرنسي

أن يعرضها على  جيب على القاضي"لقد نص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد على إجراء الوساطة اليت 
، ومل "اخلصوم يف مجيع املواد باستثناء قضايا شؤون األسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن ميس بالنظام العام

يستثن املواد اإلدارية منها بصريح النص، مع أنه مل ينص عليها يف األحكام املطبقة على املنازعات اإلدارية، وهذا ما 
  ؟"الصمت هنا يعين القانون"ية تطبيق هذا اإلجراء على املنازعات اإلدارية، فهل يثري التساؤل حول إمكان

ويف كل األحوال فالوساطة ال يترتب عنها ختلي القاضي عن القضية، بل ترجع القضية إىل اجللسة سواء توصل 
م وبقبول الوسيط هلا، وال الوساطة إال مبوافقة اخلصو" تنعقد"وال . الوسيط إىل حتقيق اتفاق بني األطراف أو مل يفعل

وميكن متديدها مرة واحدة بطلب من الوسيط ولنفس املدة عند اإلقتضاء؛ كما ميكنها أن تتجاوز أجل ثالثة أشهر، 
إال أن جناح الوسيط يف الوساطة يضع حدا . ميكن أن ينهيها القاضي يف أي وقت بطلب من الوسيط أو من اخلصوم

  .3الذي صادق به القاضي على حمضر اإلتفاق ال يقبل أي شكل من أشكال الطعن للنزاع بشكل ائي، إذ أن األمر

حدد هذا النص  ل دخول قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد حيز التنفيذ، وقدبيقُ 4وقد صدر نص تنظيمي

                                                           
 .04، ص 31/03/1996بتاريخ  20املتضمن تأسيس وسيط اجلمهورية، اجلريدة الرمسية، العدد  23/03/1996املؤرخ يف  133-96املرسوم الرئاسي  1
 .5،ص 04/08/1999بتاريخ  52املتضمن إلغاء مؤسسة وسيط اجلمهورية، اجلريدة الرمسية،العدد  02/08/1999املؤرخ يف  170-99املرسوم الرئاسي  1
، وهو يتدخل يف كل نزاع يكون طرفاه إدارات عمومية أو أشخاص مكلفون مبهمة مرفق 03/01/1973ية يف فرنسا منذ قانون نشأ وسيط اجلمهور 2

إن . ورغم أن هذه املؤسسة قد أثارت قلقا عميقا كوا منميزة بالنظر إىل التسلسل التقليدي لإلدارة الفرنسية. عام، من جهة، ومواطنني من جهة أخرى
اانية واقتراح احللول على أساس املساواة بني األطراف، والسهولة اليت متيز اللجوء إليه، : يط اجلمهورية ألي سلطة رئاسية، وشروط تدخلهعدم تبعية وس

اء ضخاصة منذ تنصيب مندوبني عنه يف خمتلف املناطق، كل ذلك جعل من الوساطة وسيلة فعالة حلل املنازعات، وخاصة تلك اليت ال تكون جهات الق
  ,Gérard MARCOU & al, op.cit .وهذه املؤسسة تساعد سنويا يف حل عشرات اآلالف من املنازعات. الرمسية خمتصة بنظرها

 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 1005إىل  995املواد من  3
 .3،ص 15/03/2009بتاريخ  16اجلريدة الرمسية، العدد  .كيفيات تعيني الوسيط القضائياحملدد ل 10/03/2009املؤرخ يف  100- 09املرسوم التنفيذي  4
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بني األشخاص  يعني الشخص الطبيعي املكلف بالوساطة منحيث ، 1، استنادا إىل القانونشروط الوسيط القضائي
وال ممنوعا من  ؛أال يكون قد تعرض إىل عقوبة عن جرمية خملة بالشرفو ؛املعترف هلم حبسن السلوك واالستقامة

. وأن يكون حمايدا ومستقال يف ممارسة الوساطة ؛للنظر يف املنازعة املعروضة عليهحقوقه املدنية، وأن يكون مؤهال 
قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء اجلرائم غري  ال يكونأ: كما نص املرسوم على شروط إضافية، هي

ضابطا عموميا وقع ؛ وأال يكون العمدية؛ وأال يكون قد حكم عليه كمسري من أجل جنحة اإلفالس ومل يرد اعتباره
  .1إجراء تأدييب ائيمبوجب  عزله أو حماميا شطب امسه أو موظفا عموميا عزل 

والشروط اليت ميارس ضمنها عمله، كما نص على اليمني الذي يؤديه طرق تعيينه،  وقد نص املرسوم أيضا على
 مستوى على إعدادها يتم القوائم اليت منلنزاع معني  القضائي الوسيط اختيار يتمحيث أمام رئيس الس القضائي 

ويوافق عليها وزير ؛ يةالقضائ السنة افتتاح من األكثر على شهرين أجل يف مراجتها تتم، واليت قضائي جملس كل
إال أنه ميكن يف حالة الضرورة تعيني العدل مبوجب قرار؛ وحدد املرسوم تكوين ملف التسجيل يف هذه القوائم؛ 

  .2وسيط غري مسجل يف هذه القوائم على أن يؤدي اليمني أمام القاضي الذي عينه

مينع على الوسيط القضائي أن يباشر  لى أنهنص هذا املرسوم ع ضمانات استقالليته يف عمل الوساطة املنوط به،ول
إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بينه أو بني أحد أو ، مصلحة شخصيةفيها ن له وكات ينزاعمهام الوساطة يف 

؛ 3كان أحد أطراف اخلصومة يف خدمتهإذا ، أو ة سابقة أو قائمة مع أحد اخلصومإذا كانت له خصوم، أو اخلصوم
 5واحملضرين 4ألعوان القضائيني كاملوثقنيااليت ينص عليها القانون بالنسبة ملختلف  وهي عموما حاالت املنع

اليت ميكن أن يتحصل منها على تسبيق خيصم من نظري أتعابه، له دد نص على أن القاضي الذي عينه حيو. القضائيني
  .6ىنع عليه احلصول على أي أتعاب أخرمناصفة، وميأتعابه النهائية، ويتحملها اخلصوم 

  وسائل القانون اإلداري: ثانيا

يف ظل قانون اإلجراءات املدنية، كانت هذه الوسائل تشمل أساسا التظلمات اإلدارية، ومهمة الصلح املخولة 
ولكن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، مل خيصص املادة اإلدارية بطرق بديلة خاصة ا، . للقاضي اإلداري

  .مات اإلدارية هي ما مييز املنازعات اإلدارية بشكل حصريومل تبق سوى التظل

                                                           
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، بعض شروط الوسيط القضائي، مث أحالت إىل التنظيم كيفيات تطبيقها 998حددت املادة من  1
 .، املرجع السابق10/03/2009املؤرخ يف  100-09من املرسوم التنفيذي  02املادة  1
 .، املرجع السابق10/03/2009املؤرخ يف  100- 09من املرسوم التنفيذي  09و 06، 05 ،04 املواد 2
 .، املرجع السابق10/03/2009املؤرخ يف  100-09من املرسوم التنفيذي  11املادة  3
 .املرجع السابق ،املتضمن تنظيم مهنة املوثق 20/02/2006املؤرخ يف  02- 06القانون من  19املادة  4
 .، املرجع السابقاملتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي 20/02/2006املؤرخ يف  03- 06من القانون  21 املادة 5
  .، املرجع السابق10/03/2009املؤرخ يف  100- 09من املرسوم التنفيذي  13و 12املادتان  6
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  التظلم اإلداري - أ

إن التظلمات والطعون اإلدارية تنتهي يف األخري إىل استصدار قرارات إدارية تتخذها بصفة منفردة السلطة 
ا رئاسيا يوجه إىل اإلدارية املتظلم لديها، سواء تعلق األمر بتظلم والئي موجه لصاحب القرار نفسه، أو كان تظلم

شرطا يف  1وفضال على أن هذه التظلمات ليست دائما. السلطة الرئاسية اليت تعلو مباشرة السلطة مصدرة القرار
رفع الدعاوى مباشرة أمام القضاء، فهي تقوم مبدئيا على أساس الثقة اليت يضعها املواطن يف اإلدارة، وهي يف األخري 

إما أن تستجيب اإلدارة كليا أو : وهكذا ميكن للنزاع أن حيل بعدة طرق. يف شيءال تلزم اإلدارة املتظلم لديها 
جزئيا وتعدل من موقفها لصاحل الطرف اآلخر وتأخذ بعني اإلعتبار تربيراته، وإما أن تقنعه باملقابل بصحة موقفها 

  .وقرارها السابق

وحىت الطعون اإلدارية اإللزامية يف بعض ففعالية الطعون اإلدارية املرفوعة يف هذا الشأن تبقى حمدودة؛ بل 
املنازعات، فهي ال تساهم بشكل حاسم يف فض النزاعات، طاملا أن جماالت تطبيقها هو يف أغلب األحيان ضيق 
جدا وخيص جماالت حساسة أين ارتأى املشرع أنه جيب، وقبل أي طعن قضائي، أن يتحدد موقف السلطة الرئاسية 

تبار، فإن الطعون اإلدارية املنصوص عليها يف املنازعات اخلاصة مل تؤسس بغرض فض وهلذا اإلع. ملصدر القرار
  .1املنازعات، وإمنا بغرض فرض رقابة آلية لإلدارة على نفسها، إذا كان نشاطها اإلداري ال يلقى موافقة املعنيني به

ميز به نظامها القانوين من مزايا أما فيما خيص الطعون اإلدارية يف املنازعات العامة، وباإلضافة لكل ما ما يت
، فإن نظامها حدده اإلجتهاد القضائي بشكل جعل منها ختتلف جذريا عن الطعون القضائية، 2سبقت اإلشارة إليها

خاصة يف النظام القضائي الفرنسي؛ وحرمت تبعا لذلك، من مجلة من الضمانات كانت بعضها تتمتع ا يف السابق، 
واإلمكانيات اليت تتيحها حاليا الطعون . ضح بني الطعون اإلدارية والطعون القضائيةعندما مل يكن مثة فصل وا

ففي غياب دفوعات مقابلة أو حتقيق مقابل، أو إمكانية توقيف تنفيذ . اإلدارية ليست مغرية بالنسبة لذوي الشأن
هذه التظلمات اإلدارية، فإن كل هذا ال  القرار املتظلم منه أثناء فترة التحقيق، وكذا انعدام ما يلزم اإلدارة بالرد على

  .حيفز املواطنني باللجوء إىل هذا الطريق بدل رفع طعن قضائي مباشر أمام القاضي اإلداري

، ومن ذلك على وجه 3كما أن بعض النشاطات اليت تقوم ا اإلدارات، تتناقض يف طبيعتها مع كل منطق اتفاق
ودي  ممارسة ترمي إىل الوصول إىل حلّ ع كلّمنتلتنظيمات، وبالتايل اخلصوص تدابري الضبط اإلداري أو إصدار ا

استعمال التظلمات اإلدارية الرئاسية  نولكن يف املقابل فالقانون واإلجتهاد القضائي يتقبال. فيما خيص هذه املسائل
فإن عالقة التبعية اليت تربط والوالئية يف هذا الشأن، والسبب يف ذلك أنه مهما كان البعد اإلتفاقي للطعون اإلدارية، 

                                                           
 .من قانون اإلجراءات املدنية 278دة املا. ال يشترط التظلم إال يف الدعاوى لتجاوز السلطة اليت خيتص بنظرها جملس الدولة 1
1 Gérard MARCOU & al, op.cit, 205   
  .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 830مبوجب املادة  غري إلزامية، عونمنها أساسا أا ط 2
3 Gérard MARCOU & al, ibid, p 210  
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ودي للنزاعات  فحىت وإن أدت إىل حلّ. األفراد بالسلطة اإلدارية، واليت متيز هذا النوع من النشاطات، تبقى حمفوظة
املطروحة، أو إىل حتقيق بعض التنازالت، فالطبيعة القانونية هلذه احللول أو التنازالت يظل متوافقا مع هذه الوضعية، 

  .1ما بني اإلدارة واحملكومني، أو من يوجه إليهم هذا النشاط، واملتوافق مع طبيعة هذه الوظائفأي العالقة 

توجد وضعية مشاة ملا سبق يف ما خيص وظيفة العقوبات اإلدارية، طاملا أن املهمة امللقاة على عاتق اإلدارة يف 
ملادة اجلبائية، أين يكون األمر بالنسبة هذا الصدد تتمثل يف توقيع اجلزاءات على تصرفات معينة؛ وكذلك يف ا

يف كلتا احلالتني، فإن السلطات اليت تتمتع ا اإلدارة هي واسعة لدرجة أنه ال . لإلدارة كوسيلة أكثر منه وظيفة
يتوقع أن متارسها بشكل معتاد، وبالتايل جتيز نصوص عديدة لإلدارة أن تلجأ إىل قبول التظلمات يف هذا الشأن، 

  .الذي تقوم به فعال وهو األمر

ال للوسائل البديلة لفض أما الوظيفة األخرى لإلدارة، واليت ال تقل أمهية عن الضبط، فهي بطبيعتها أكثر تقب
بتقدمي خدمات وهي مثال ق األمر إذا تعلّ: النزاعات املطبقة يف القانون اخلاص، وكذلك لقبول الطعون اإلدارية

ل البديلة ميكن اللجوء إليها يف هذه احلاالت، طاملا أن العارض جيد نفسه يف أغلب إن كل الوسائ .وظيفة املرفق العام
إن التحفظ الوحيد يتمثل يف أن هذه الوسائل . األحيان يف وضعية طالب هذه اخلدمات املقدمة من طرف اإلدارة

طعون اإلدارية ضد ويف غياب ضمانات إجرائية فيما خيص ال. ذوي الشأن "تغري"الودية حلل النزاعات جيب أن 
التسويات، وكذلك تكييف املراقبة احملاسبية واملالية يف التسويات، فإن النزاعات يف مسائل نشاطات املرفق العام ال 

  .بصفة ودية بشكل موسع ميكنها أن حتلّ

  الصلح - ب

الصلح يف جماالت باعتباره طريقا لتسوية اخلالف وديا موجود يف املادة اإلدارية، واملثال على ذلك  1إن الصلح
. 2العقود اإلدارية، أو الصفقات العمومية حيث توجد جلان على مستويات اإلدارة تقوم مبحاولة الصلح بني املتعاقني

، يف قانون اإلجراءات املدنية، قبل 4الذي يقوم به القاضي اإلداري وجوبا 3ومع ذلك نص املشرع على إجراء الصلح
 .انون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديدأن تتغري أحكامه بشكل معترب يف ق

                                                           
1 Gérard MARCOU & al, op.cit, p 210  
وص اخلاصة، ومن ذلك املصاحلة اليت تقوم به السلطة السلمية حبضور السلطة املكلفة بالوظيف العمومي ومفتشية العمل يظهر الصلح يف بعض النص 1

). 22املادة (جهاز املصاحلة املتمثل يف الس متساوي األعضاء يف الوظيفة العمومية ومن ذلك أيضا . بعد رفع طعن إليها) 17املادة (املختصة إقليميا 
 .املرجع السابق. املتعلق بالوقاية النزاعات اجلماعية يف العمل وممارسة حق اإلضراب، املعدل واملتمم 06/02/1990املؤرخ يف  02- 90القانون 

 .102قانون املنازعات اإلدارية، شروط رفع دعوى جتاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، املرجع السابق، ص : خلويف رشيد 2
، ولكن وضعها حيز التنفيذ بالنسبة للنزاعات اليت ختتص ا 06/01/1986دت مهمة الصلح إىل احملاكم اإلدارية مبقتضى قانون يف القانون الفرنسي، أسن 3

من جهة فهو تدبري قانوين ال يستعمل إال نادرا، ومن جهة أخرى مل يصدر أي من . هذه اهليئات القضائية يثري إشكاالت وتساؤالت أكثر مما حتل
 Gérard MARCOU & al, ibid, p 109 .قيمة قانونية فعليةددين كيفيات تطبيقها، بل فقط تعليمات للوزير األول دون املرسومني احمل

قد أما اإلطار القانوين للصلح يف املواد اإلدارية ف". جيوز للقاضي مصاحلة األطراف أثناء نظر الدعوى يف أي مادة كانت"م على أنه .إ.ق 17نصت املادة  4
 .من قانون اإلجراءات املدنية 3-169ملادة نص اكان 
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إن إجراءات الصلح تباشر عندما ترسل كتابة الضبط العريضة بعد تسجيلها، إىل رئيس الس القضائي الذي 
ويقوم القاضي بإجراء حماولة صلح يف مدة أقصاها ثالثة . حييلها إىل رئيس الغرفة اإلدارية ليعني مستشارا مقررا

ذا مت الصلح، يثبت الس بقرار اتفاق األطراف، وخيضع هذا القرار عند التنفيذ إىل إجراءات التنفيذ فإذا ما إ. أشهر
أما يف حالة عدم الوصول إىل اتفاق، فيحرر حمضر عدم الصلح، وختضع القضية للتحقيق متهيدا للفصل . املعتادة

  .1فيها

ستفسارات، منها حدود سلطة القاضي يف الصلح، إن النظام القانوين هلذا اإلجراء كان يثري جمموعة من اإل
ل مبدئيا، من قواعد النظام العام، ومع ذلك، هل له أن يثري مثال مسألة ختلف شرط فالقاضي ال ميكنه أن يتحلّ

؟ إذ ما هو جدوى الصلح يف هذه احلالة إذا كان مصري الدعوى هو عدم القبول؟ بل ما جدوى عملية 2امليعاد
راته إال يف دعاوى القضاء الكامل نظرا لطبيعة ؟ إن إجرء الصلح ال جيد مرب3وى جتاوز السلطةالصلح أصال يف دعا

يف دعاوى " الكاملة"الطلبات يف هذه الدعاوى، ويكون الصلح الذي يسعى به القاضي أكثر توافقا مع سلطاته 
م شرعية القرار وإلغائه، وإما رفض القضاء الكامل؛ أما يف الطعن يف جتاوز السلطة، فمآل الدعوى إما التصريح بعد

وأخريا ال ختضع للصلح . الدعوى لعدم التأسيس إذا مل يكن القرار معيبا، وال جمال من دون شك للصلح يف احلالتني
، مع أنه، مبوجب قانون اإلجراءات املدنية، كان إجراء جوهريا يف 4دعاوى التفسري أو فحص مدى املشروعية

من النظام العام، وختلفه جعل جملس الدولة باعتباره قاضي استئناف يلغي قرارا صادرا عن املنازعة اإلدارية، فهو 
  .5قضاة الدرجة األوىل

هذا وتعرف بعض املنازعات اإلدارية اخلاصة، مثل املنازعات اجلبائية، نظاما خاصا ا للصلح؛ ففي جمال حقوق 
التقديرات املقدمة من قبل أطراف عقد خيضع حلقوق وإذا تبني لإلدارة نقصان الثمن املصرح به أو التسجيل، 

التسجيل، مثل العقود اليت تثبت نقل أو بيان امللكية أو حقوق اإلنتفاع أو التمتع باألموال العقارية واحملالت التجارية 
ئب تسمى بصفة إجبارية أمام جلان حمدثة على مستوى املديريات الوالئية للضراتلجأ اإلدارة والسفن والبواخر، فإن 

أن تستصدر أمر  هاميكن أنه ال  الإ .حيث ميكن لإلدارة إعادة تقدير الثمن املصرح به يف هذه احلالة جلان املصاحلة،
عن األموال املسجلة ما مل تسع أمام هذه اللجنة للحصول على اتفاق مع األطراف حول حتصيل الرسوم املستحقة 

إذا رفع األمر وتثبت هذه اللجنة . ض عليهم التقييم الذي توصلت إليه، بعد أن تعرإعادة تقدير املبالغ املصرح به
، أو تصدر رأيا باألغلبية حول املصرح ا يف مسألة إعادة تقدير املبالغ ما قد يقع من اتفاق بني اإلدارة واملعنينيإليها 

                                                           
 .من قانون اإلجراءات املدنية 3-169هذا ما نصت عليه املادة  1
  .107قانون املنازعات اإلدارية، شروط رفع دعوى جتاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، املرجع السابق، ص  :خلويف رشيد 2
  .112املرجع نفسه، ص  3
  .111املرجع نفسه، ص  4
  .19/11/2002تاريخ ب 13167 قرار رقم الرابعة،الغرفة لس الدولة، جم 5
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  .1املعنيني املبالغ؛ ويكون ساريا بعد مدة حمددة من تبليغه إىلهذه الزيادة املقررة يف تقدير 

واتس جه املشرع يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد إىل األخذ بعني اإلعتبار هذه التحفظات، فقد كر
اليت تنطبق على كل الدعاوى، سواء كانت  1الصلح اجلوازي يف كل املواد، ونص على ذلك يف األحكام التمهيدية

، إذ جيوز إجراءه يف أي مرحلة 2ازعات اإلدارية يف مادة القضاء الكاملمدنية أم إدارية؛ ولكنه حصر الصلح يف املن
  .3تكون عليها اخلصومة

  جدوى الوسائل البديلة: ثالثا

ال ميكن ألي طريق من الطرق البديلة، يف هذه احلالة أو تلك، أن حيل بنفسه وائيا نزاعا قائما؛ وهذا بديهي فيما 
ون للوساطة أو للصلح أي جدوى، ومن جهة أخرى ميكن أال يقتنع ذو من جهة، ميكن أال تك: خيص اإلجراءات

وهكذا ميكن رفع الطعن باإللغاء أمام جهات . الشأن بالقرار الصادر عن اإلدارة إجابة عن تظلم تقدم به إليها
كن أن وهو األمر الذي يبقى صحيحا أيضا يف حالة عملية التحكيم اليت مي. القضاء اإلداري اليت حتسم يف اخلالف

وهكذا تظل والية . تستأنف أحكامه أمام القاضي الرمسي، أو أن يطعن فيه بالنقض إذا مل يكن استئنافه ممكنا
إن الطرق البديلة لفض النزاعات ال تقوم مقام الدعاوى القضائية، . القاضي قائمة حىت على هذه الطرق البديلة

  .عد كل منهما األخرىووجود هذه وتلك ميكن تركيبه بتوافق تام، إذ ال تستب

فعملية البحث عن إمجاع . إن تنظيم اإلدارات العمومية ليست متوافقة مع هذه الوظيفة املتمثلة يف فض النزاعات
فعال، فأعوان اإلدارة الذين يقوم ذو : عرب هذه الوسائل البديلة يصطدم عمليا، من جهة، بضعف عدم تركيزها

حاالت نادرة سلطة إلزام اإلدارة اليت ميثلوا، ومن جهة أخرى، فاملصاحل  الشأن بالتفاوض معهم ال ميلكون إال يف
وأخريا فاحملاسبة العمومية . القانونية يف اإلدارات نادرا ما تكون مرتبطة باملصاحل التقنية بغرض حتديد موقف اإلدارة

  .تفرض رقابة قد تلغي أو يعدل التوافق الذي حصل بني الطرفني

أن هذه الوسائل البديلة هي إما غري جمدية، وهذا خيص الوسائل اخلاصة يف القانون اإلداري  يرى الفقه يف فرنسا
التظلمات والطعون، أو أا ال تتالءم مع طبيعة املنازعات يف املادة اإلدارية بالنسبة للوسائل املشتركة مع القانون –

ليت مت اعتمادها ملعاجلة هذا الواقع واإلصالحات ومل تكن التدابري ا. - التسوية، الوساطة، الصلح والتحكيم- اخلاص 
  .4يف هذا الشأن، ذات أثر كبري

                                                           
ب، وموثق تتشكل هذه اللجنة من املدير الوالئي للضرائب رئيسا، ومفتش التسجيل، وممثل عن مديرية أمالك الدولة، وممثل عن الوالية، وقابض الضرائ 1

املنازعات : أمزيان عزيز .من قانون التسجيل 106إىل  101أمام هذه اللجنة إىل املواد من  وختضع اإلجراءات واملدد .يعينه رئيس الغرفة اجلهوية للموثقني
  .58-55، ص ص 2005اجلبائية يف التشريع اجلزائري، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، ط

 ".أثناء سري اخلصومة يف أية مادة كانت ميكن للقاضي إجراء الصلح بني األطراف: "من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 04جاء يف املادة  1
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 970املادة  2
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 971املادة  3
4 Gérard MARCOU & al, op.cit, p 210  
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ولكن طبيعة اجلماعات . وال ميكن الوسائل البديلة لفض النزاعات أن تتطور دون أن ترفع كل هذه احلواجز
األفراد اآلخرين العمومية يف حد ذاا جيب أخذه بعني اإلعتبار، كما جيب احلفاظ على حقوق ومصاحل الغري، أي 

  .هلذه اجلماعات من غري ذوي الشأن

أثر كبري،  ال يبدو أنه كان هلذه الوسائل البديلةويف النظام القضائي اجلزائري، يف ظل قانون اإلجراءات املدنية، 
 ، مبوجب نص اإلجراءاتوإال ملا اجته املشرع إىل إلغاء شرط التظلم من الدعاوى اليت ينظر فيها قاضي اإلبتداء

تسمح بإجراء وساطة أو صلح، فهي ال ختص إال ااالت اليت سنت من كانت أما النصوص القليلة اليت . اجلديد
  .أجلها، نظرا لطبيعة هذه ااالت

  وأخريا مل يكن إجراء الصلح الوجويب الذي يقوم به القاضي اإلداري، يف ظل قانون اإلجراءات 
  لقد أصبح التطبيق القضائي يعتربه عبئا إجرائيا  ؛1 لإلجراءاتاملدنية، سوى إطالة ألمد الدعوى وتثقيال

  فإما أن اإلدارة ال حتضر للصلح، وإما أن ممثليها ال : اإلدارة" تعنت"من دون طائل، ألنه يصطدم بـ 
  لدرجة أن بعض اإلدارات كإدارة املالية، . يتحملون يف الغالب تبعات إجراء الصلح مع األفراد

  عواا باإلستجابة لدعوة القاضي اإلداري حلضور جلسة الصلح، ولكن دون توقيع وجهت تعليمات أل
  ؛ 2أي صلح مع األفراد، على اعتبار أن األمر يتعلق مبصاحل اخلزينة العمومية، وبالتايل ال جمال للمصاحلة

رية للمجالس القضائية، املرفوعة أمام الغرف اإلدامما أدى عمليا إىل عدم إجراء الصلح مبناسبة الدعاوى اجلبائية 
  حيث حتحر كتابة الضبط للمجلس مباشرة جدول إرسال إىل مدير الضرائب لتلقي إجابته، مبجرد 

  .تسجيل دعوى جبائية

  إال أن هذه النزعة تبدو قد تغريت يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، فهذا القانون قد وسع 
  لة وأفرد هلا كما سبق بندا خاصا، ولكنه باملقابل نزع كل صبغة من إمكانية اللجوء إىل الطرق البدي

  وجوبية عن أي طريق بديل منها؛ وحىت يف الوساطة، فإن القانون أوجب على القاضي عرض 
  الوساطة على اخلصوم، ولكن دون أن يلزمهم ا؛ مما يفتح اال للسلطة التقديرية للقاضي يف اختيار 

ويبقى التطبيق القضائي . ، ويف توجيه اخلصوم إىل اإلجراء املالئم، حسب طبيعة النزاعطريق بديل لفض النزاعات
  .هلذه التدابري القانونية هو ما يسمح باحلكم على جدواها يف املستقبل

  

  

                                                           
  .37، املرجع السابق، ص "ةاملنازعة اإلدارية يف اجلزائر، تطورها وخصائصها، دراسة تطبيقي: "نويري عبد العزيز 1
عن عريضة رفع : "عبد العزيز أمقران: نقال عن. تعليمة صادرة من املديرية العامة للضرائب بوزارة املالية موجهة إىل مصاحلها اخلارجية بالواليات 2

  .79، ص 2007جملة جملس الدولة، عدد خاص باملنازعة الضريبية، سنة : ، يف"الدعوى يف منازعات الضرائب املباشرة
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  فعالية نسبية: املطلب الثاين

  عن حياد القاضي اإلداري: الفرع األول

، ألن القاضي "أصيلة"وال يشكل وظيفة " تبعي"ي هو دور القاضي اإلدار إن الدور الرقايب الذي يضطلع به
عليه، و .لقاضي هي قبل كل شيء فض النزاعاتاإلداري يف األخري ما هو سوى قاضي، ولعل الوظيفة األساسية ل

عرض عليه من ق القانون على النزاع املطروح، ويقوم بإسقاط أحكامه على ما ييطبالقاضي اإلداري إذا كان 
 بسدحىت يقوم أو  ختلف ذلك؛للقانون، ويقرر اجلزاءات يف حالة يف تصرفاا يفحص خضوع اإلدارة  أو ؛1وقائع

. ن الوظيفة األساسيةمتعترب وظائف مشتقة األعمال فإن كل هذه  بواسطة اإلجتهاد؛ نقص النصوص أو غموضها
ع، وطبيعة تدخله وعمله ميليها فالقاضي اإلداري عليه ما على القاضي العادي من التزامات جتاه أطراف النزا

يلظمه جتاه األطراف مبدأ ا م ولعل أهم. من ناحية املوضوع كذلكالقانون، من ناحية الوسائل واإلجراءات و
  ، ومبدأ احلياد، فهل القاضي اإلداري هو قاض حمايد؟الوجاهية بينهم

بادرا، إذ عليه أن يقيم ويبين اعتقاده عل من القاضي اإلداري متدخال وملطابع التحقيقي للدعوى اإلدارية جيإن ا
القرائن ومن ذلك  ،2على كل دليل يوصله إىل احلقيقة، وال يقتصر على الوسائل الثبوتية املنصوص عليها يف القانون

بينما  ؛3العلم اليقيين بالقرارات اإلدارية كبديل عن نشر أو تبليغ القرارات نظريةمثال، فقد اعتمد القضاء اإلداري 
إن تدخل . 4أن املبدأ يف املسائل املدنية هو حياد القاضي، نظرا للطابع اإلامي لإلجراءات يف تلك املواديظهر 

 يف الدعوى، إذ أن اإلدارة يف كل هذه املنازعات "املساواة"القاضي يف املنازعة اإلدارية يسمح بإعادة حتقيق نوع من 
غالبا ما تكون الطرف املدعى عليه،  وهيا ال ميلكه العارض، تكون طرفا ممتازا، ومتلك من القدرة على اإلثبات م

  .ومتكني القاضي اإلداري من مجلة من السلطات التحقيقية، من شأنه إحداث نوع من التوازن بني الطرفني

يف حتقيق الدعوى، متتد إىل الرقابة على إجراءات اإلثبات، من حيث الواقعة سلطات القاضي اإلداري إن 
ا، ومدى مالءمتها للنزاع املطروح، ومن حيث مالءمة إجراءات التحقيق اليت طلبت منه، فكما ميكنه املطلوب إثبا

، أو أن يطلب من األطراف 5أال يتقيد مبا يطلب منه يف هذا الشأن ميكنه أيضا أن يأمر من تلقاء نفسه بتدابري حتقيقية
  .كل املعلومات اليت يراها ضرورية

يف الدعوى اإلدارية على اخلصوص مبا ) املستشار املقرر(الذي يقوم به القاضي اإلداري ميكن تشبيه الدور وهكذا 

                                                           
  .23، ص 2002مبادئ اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، دار هومه، اجلزائر، : حلسني بن شيخ آث ملويا 1
 .24-23املرجع نفسه، ص ص  2
ملبادئ ا: شيهوب مسعود. ومن ذلك أن شرط امليعاد يسري يف حق من ثبت أنه علم بوجود القرار اإلداري املطعون فيه، حىت ومل ينشر، أو مل يبلغ به 3

 .205، املرجع السابق، ص اهليئات واإلجراءات أمامها: 2العامة للمنازعات اإلدارية، ج
  .30حلسني بن شيخ آث ملويا، املرجع السابق، ص  4
  .38املرجع نفسه، ص  5
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أال يكتفي مبا  خاصة أنه يتحكم يف إدارة النزاع ويوجه األطراف، وله، 1ضي التحقيق يف الدعوى اجلزائيةيقوم به قا
 .يأمر تلقائيا بأي إجراء يراه ضرورياأن يقدمه له األطراف فيها كما هو احلال بالنسبة للقاضي العادي، بل ميكنه 

مثال لعدم تنفيذ احلكم  1اخلصومةتربة أن سقوط معللقاضي اإلداري وقد أكدت جهة النقض اإلدارية هذه اخلاصية 
يف املواد اإلدارية، ألن " ال جيد عمليا ما يربر تطبيقه"الصادر قبل الفصل يف املوضوع ملدة تزيد عن سنتني، 

  .2ويتوىل اإلشراف عليها قاض يتمتع حبرية التصرف حياهلا" تسي طابع التحري والتحقيقتك"اإلجراءات هنا 

إال أن النشاط املستقل للقاضي اإلداري يف البحث عن اإلثبات قد ميس مببدأ الوجاهية بني األطراف، والذي 
  .3عليها ومناقشتها أال يؤسس القاضي حكمه إال على األدلة اليت تسىن جلميع األطراف اإلطالعنظريا يقتضي 

أن الدور اإلجيايب للقاضي يف املواد اإلدارية تنتج عنه صالحيات تستند أساسا إىل تطبيق القانون فيما خيص  كما
قواعد اإلختصاص، والتحقق مما يفرضه النظام العام على الدعاوى، كاملواعيد، والشروط املسبقة لرفع الدعاوى، 

ظهر للقاضي دور يف يئة يوهكذا ) إجراءات 170املادة (لقانون صراحة وهي صالحيات أسندا إليه قواعد ا
و مصرحة بعدم اإلختصاص، وكذلك يظهر القضية للفصل فيها، بأحكام فاصلة يف املوضوع أو بأحكام مسقطة أ

، إذ ميكن للقاضي التدخل يف مواجهة اإلدارة إذا كان ذلك ممكنا دوره يف قدرته على تصحيح بعض اإلجراءات
  .4لتصحيح إجراءات ختص الطاعن يف قرارها، ومن ذلك مثال إلزامها بتقديد القراراملطعون فيه

على الدور الذي " القانون"، ولكن أثر "القانون"إن الدور اإلجيايب للقاضي يف الدعوى اإلدارية يستند إذن إىل 
  .ائل اليت يستعملها القاضي يف حتقيقهيضطلع به القاضي ال يتوقف عند هذا احلد، ذلك أن القانون حيدد أيضا الوس

  أدوات التحقيق يقررها القانون: الثاينالفرع 

. 5إجباريا وملزما أمام كل جهات القضاء اإلداري يعد إن التحقيق القضائي يف النظام القانوين اجلزائري
  ، 6ون اإلجراءات املدنيةكان حيددها قانية، يف النظام القانوين اجلزائري اليت التحقيق سلطات القاضي اإلداريو

                                                           
 .175جع السابق، ص ، املر"صالحيات القاضي اإلداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة اإلدارية للمحكمة العليا": زروقي ليلى 1
 .من قانون اإلجراءات املدنية 220نصت عليه املادة  1
  .189، ص 1990لسنة  04، الة القضائية، العدد 14/01/1989بتاريخ  57024الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، قرار رقم  2

ر تطبيقها يف اال اإلداري ما دامت اإلجراءات تكتسي طابع التحري م ال جتد عمليا ما يرب. إ. من ق 220من املستقر عليه قضاء أن املادة : "وجاء فيه
يعد خطأ يف تطبيق القانون  هذا املبدأومن مث فإن القضاء مبا خيالف  جراءاتوالتحقيق ويتوىل اإلشراف عليها قاض يتمتع حبرية التصرف جتاه هذه اإل

  ".يستوجب إلغاء القرار املطعون فيه
 .32مبادئ اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص : احلسني بن شيخ آث ملوي 3
حيث أن قضاة الدرجة األوىل املقتنعني "جاء يف حيثياته و. املرجع السابق. 24/07/1994تاريخ ، ب117973قرار رقم  ،الغرفة اإلدارية حملكمة العليا،ا 4

، وكذا باستخالص هم املخولون بإجبار اإلدارة مصدرة القرار على تقدمي نسخة منهيغه له بإستحالة تقدمي املقرر املطعون فيه من طرف الطاعن لعدم تبل
 ".النتائج الواجب استخالصها عند اإلقتضاء

  .42حلسني بن شيخ آث ملويا، املرجع السابق، ص  5
  .املدنية جراءاتمن قانون اإل 125إىل  121، ومن 46إىل  43املواد من  حتكمها 6
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  هي نفسها سلطات القاضي املدين اليت تتمثل أساسا يف استدعاء األطراف بغرض استجوام، 
وهكذا فالقانون اجلزائري . 1والسماع للشهود، واإلنتقال للمعاينة، وانتداب اخلربة، ومضاهاة اخلطوط عند اإلقتضاء

 تقتضي أن الدليل يقام بالوسائل املقررة قانونا، وبني يتقيقة القانونية الكان يتبىن نظاما خمتلطا لإلثبات، جيمع بني احل
نظام اإلثبات احلر الذي يسعى لتحقيق العدالة من خالل إصدار األحكام وفقا للحقيقة الواقعية، ولو أدى ذلك لعدم 

  .2استقرار التعامل

   بصدور قانون" إلداريةا" كثريا األحكام القانونية اليت حتكم إجراءات التحقيق ريومل تتغ
  اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، وأحالت أحكامه من جديد فيما خيص التحقيق القضائي يف املادة 

  .3اإلدارية على األحكام املشتركة الواردة يف هذا القانون

  استجواب األطراف: أوال

   صد الوصول إىل احلقيقة، وهو يتمثلجراء من إجراءات التحقيق اليت يلجأ إليها القاضي قيعد اإلستجواب إ
  يف األسئلة اليت يطرحها على اخلصوم باجللسة أو أثناء التحقيق يف الدعوى، بغية استدراج اخلصوم لإلقرار 

إذ ميكن للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اخلصوم، أن يأمر شفويا حبضور أحد . بواقعة أو تصرف ما
طة القاضي الستدعاء ممثل اإلدارة مصدرة القرار قصد استجوابه باسم اإلدارة اليت األطراف شخصيا، مما يقتضي سل

  .4ميثلها، أو قصد طلب توضيحات مناسبة

  وقد نص على استجواب اخلصوم قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، ضمن الفصل املتعلق 
  .5بالتحقيق

  مساع الشهود: ثانيا

بات، وتقبل شهادة الشهود يف املواد اإلدارية يف املسائل اليت ميكن إثباا وفق هذا إن البينة من أهم وسائل اإلث
، إذ ميكن للجهة القضائية اإلدارية أن تأمر ا من تلقاء نفسها أو بناء على طلب األطراف، ويتم ذلك بقرار 6الطريق

اجلهة القضائية إىل كل شاهد مقبول وتستمع . مكتوب حيدد تاريخ وساعة تطبيق اإلجراء، قبل الفصل يف أصل احلق

                                                           
تعد يف آن واحد سلطات القاضي اإلداري، ووسائل إثبات احلقوق واملراكز؛ إال أنه توجد وسائل إثبات أخرى يعتمد عليها القانون هذه التدابري  1

وقد نص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد على أنه ميكن هليئة احلكم أن تتخذ أي . اجلزائري، هي الكتابة واستجواب اخلصوم واليمني واإلقرار
  ).863املادة (إجراء آخر للوصول إىل احلقيقة غري هذه اإلجراءات 

  .25، وص 41مبادئ اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص : حلسني بن شيخ آث ملويا 2
 .ن نفس القانونم 174إىل  150من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وهي بدورها حتيل على املواد من  865إىل  858املواد من  3
  .172حلسني بن شيخ آث ملويا، املرجع السابق، ص  4
 ".يف حضور اخلصوم واستجوام"جاء القسم اخلامس من الفصل الثاين، من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حتت عنوان  5
  .178حلسني بن شيخ آث ملويا، املرجع السابق، ص  6
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كما جيوز للقاضي إما أن ينتقل . على انفراد حبضور اخلصوم أو يف غيام، مع أدائه اليمني حتت طائلة رد شهادته
بنفسه لسماع الشاهد الذي استحال عليه احلضور يف اليوم احملدد، أو حيدد له ميعادا آخر، أو أن يلجأ إىل اإلنابة 

ديل الشاهد بشهادته دون اإلستعانة بأي مذكرة، حيث يوجه له القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على وي. 1القضائية
طلب اخلصوم ما يكون مناسبا من األسئلة، وال ميكن للخصوم أن يطرحوها مباشرة على الشاهد، وال أن يقوموا 

بدعى للتوقيع عليها، ويتوىل كاتب اجللسة  وتتلى على الشاهد يف األخري أقواله اليت. مبقاطعته أثناء إدالئه بشهادته
  .3وقد تناول قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد مساع الشهود بأحكام قريبة من هذه. 2تدوين أقوال الشهود

  اللجوء إىل اخلربة: ثالثا

معرفة  ذوي 4اخلربة هي اإلجراء املسند من طرف القاضي إما تلقائيا أو بطلب من اإلطراف، إىل أشخاص
وختصص يف فن أو حرفة لديهم مفاهيم عن بعض الوقائع وحول بعض املسائل، تتجاوزجمرد القيام بعمل فين بسيط؛ 
فيدلون برأيهم يف هذه املسائل، ليتوصل القاضي بواسطتهم إىل استخالص ما يراه ضروريا من معلومات حلسم 

  .5نفسهالنزاع، وهذه املعلومات ال ميكنه احلصول عليها من تلقاء 

وتعترب اإلجتهاد اخلربة عمال عاديا للتحقيق حيق ألي جهة قضائية األمر به، عمال باملبدأ الذي خيول للقاضي 
ويلجأ القضاء اإلداري للخربة يف عدة . 6اللجوء إىل كافة الوسائل لتنوير رأيه يف إطار ما هو ليس ممنوعا قانونا

ومية، ويف الصفقات العمومية، ويف املنازعات املتعلقة باألمالك جمالت، منها نزع امللكية من أجل املنفعة العم
  .7الوطنية، ويف األضرار النامجة عن سري املرافق العامة، واملنازعات املتعلقة بالضرائب والرسوم

   واخلربة القضائية يأمر ا قرار قضائي يف إطار البحث عن الدليل الذي يساعد يف تكوين قناعة القاضي،
 اوهي من . دف إىل توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية حمضة، وحيدد هلا هذا القرار أجالإذ أ  

حيث املبدأ اختيارية، أي ميكن للجهة القضائية اإلستعانة ا من عدمه، وجيوز هلا حىت رفضه إذا طلبه اخلصوم، 
جودها على وجود دعوى قضائية وهي تعترب اخلربة طريقا فرعيا من طرق الدعوى يتوقف و. والتصريح بعدم جدواه

                                                           
  .180بات يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص مبادئ اإلث: حلسني بن شيخ آث ملويا 1
 .املرجع نفسه ، نفس الصفحة 2
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 163إىل  150املواد من  3
قوائم اخلرباء  احملدد لشروط التسجيل يف 10/10/1995املؤرخ يف  310-95اإلطار التنظيمي الذي حيكم اخلرباء القضائيني هو املرسوم التنفيذي  4

 .القضائيني وحقوقهم وواجبام
 .42، ص 2002لسنة  01جملة جملس الدولة، العدد : ، يف"اخلربة يف اال اإلداري: "كوروغلي مقداد 5
 .وما يليها من قانون اإلجراءات املدنية 47وحتكم اخلربة املواد  6
، وميكن أن تكون خربة مجاعية يقوم ا ثالثة خرباء، انون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةوما يليها من ق 340باملواد يف هذه املسائل، حتكم اخلربة  7

  .ويف هذه احلالة حيرر تقرير مشترك وتقارير مستقلة. بإشراف من تعينه الغرفة اإلدارية، وهو إجراء غري معمول به
 .50مقداد، املرجع السابق، ص  كوروغلي
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وقد أفرد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد للخربة عددا من . 1قائمة، واختيار اخلرباء يعود لسلطة القضاء
  .2النصوص

فاخلبري من جهة، ال حيل حمل اجلهة القضائية، وهو يتلقى تصرحيات شفوية ال تقوم : تبقى اخلربة نسبية لسببني
ويف هذا الشأن ال يلزم اخلبري من يستمع إليهم بأداء اليمني، وال : ة كإجراء قانوين، ووسيلة لإلثباتمقام الشهاد

؛ ومن جهة أخرى فالقاضي غري ملزم بنتائجها حىت على املستوى التقين 3حيرر حمضرا، وال يطلب منهم توقيعا
ري بأداء اليمني، وقيامه باستدعاء األطراف ورغم نقاط خاصة ينظمها القانون بالنسبة للخربة كإلزام اخلب. 4احملض

حلضور عمليات اخلربة، إال أن القانون ال تنظم كيفية القيام بعملية اخلربة يف حد ذاا، تاركا احلرية للخبري يف ذلك، 
  .نظرا للطابع الفين لعمله، والذي خيتلف حسب جمال اخلربة

  اإلنتقال للمعاينة: رابعا

  شأن القاضي املدين أن ينتقل للمعاينة، وهو إجراء غالبا ما يلجأ إليه  ميكن القاضي اإلداري شأنه
  وللقاضي السلطة التقديرية يف . يف املواد اإلستعجالية، كالغلق اإلداري، ومنع تفريغ البضائع ما إليه

  ث ، وله يف املقابل أن يأمر به من تلقاء نفسه، حي5عتماد على هذا اإلجراء، حىت وإن طلبه األطرافإلا
  حيدد له اليوم والساعة، كما حيدد ما إذا كان مجيع أعضاء اهليئة القضائية سيقومون ذا اإلنتقال أو 

وخيطر األطراف بدعوم حلضور املعاينة، وله أن . أحد أعضائها فقط، وغالبا ما يعهد ذا األمر للمستشار املقرر
وضوع املعاينة يتطلب معلومات تقنية، كما جيوز يصطحب من خيتار من ذوي اإلختصاص إلستعانة به إذا كان م

وحيرر حمضر . للقاضي أثناء قيامه ذا اإلجراء أن يسمع شهادة أي شخص يرى من املناسب أن يسمع شهادته
مبناسبة إجراء املعاينة، ميضيه كل من القاضي وكاتبه، وتعترب مصاريف اإلنتقال للمعاينة من مجلة املصاريف 

  .6القضائية

من هذا اإلجراء هو اإلطالع عن حقيقة األمر عن قرت، بدال من انتداب اخلربة، اليت قد تكون ناقصة أو  واهلدف
، باستبعاد اخلربة، وقضت بقبول الطعن باإللغاء، 7غري مطابقة للواقع، وقد قضت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا

  .بعدما قامت مبعاينة األماكن

                                                           
 .43،44، املرجع السابق، ص ص "اال اإلداري اخلربة يف: "كوروغلي مقداد 1
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 145إىل  125املواد من  2
 .45مقداد، املرجع السابق، ص  كوروغلي 3
  .من قانون اإلجراءات املدنية 2- 54املادة  4
 .164لسابق، ص مبادئ اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، املرجع ا: حلسني بن شيخ آث ملويا 5
  .املرجع نفسه، نفس الصفحة 6
حلسني بن شيخ آث : نقال عن. غري منشور. ع ضد وايل والية اجلزائر ومن معه.، قضية م27/01/1991الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، قرار بتاريخ  7

  .165مبادئ اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  :ملويا
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، إال أن اإلنتقال 1أمر باإلنتقال للمعاينة شفاهة ما مل ير ضرورة لألمر به كتابةوإذا كان األصل أن للقاضي أن ي
للمعاينة جيب أن يكون كتابيا إذا صدر من الس القضائي الناظر يف اإلستئناف، وفقد قضت احملكمة العليا بنقض 

ئية يف املادة اإلدارية هي حاليا وطاملا أن اجلهة القضائية اإلبتدا. 2قرار صادر عن جملس قضائي خالف هذه الشكلية
الس القضائي بغرفته اإلدارية، فإن اإلجراءات أمام هذه الغرفة ختضع ملا ختضع له اإلجراءات أمام الس ككل، مما 

وكل هذه األحكام وردت أيضا . 3يستدعي القول أن اإلنتقال للمعاينة يف املادة اإلدارية جيب أن يكون بأمر كتايب
  .4إلجراءات املدنية واإلدارية اجلديديف قانون ا

  مضاهاة اخلطوط: خامسا

ميكن القاضي اإلداري أثناء حتقيقه الدعوى اإلدارية املرفوعة أمامه، أن يباشر معاينة اخلطوط أو التوقيع اليت ينكر 
بإمضائه على  فيقوم القاضي بالتأشري. أحد اخلصوم نسبتها إليه، أو إذا ادعى عدم تعرفه على خط أو توقيع الغري

، منها مقارنة اإلمضاء مبستندات سابقة، 5الورقة املطعون فيها، ويأمر بإجراء حتقيق اخلطوط بأي وسيلة يراها مناسبة
كما جيوز للقاضي أن يصرف . أو اإلستماع لشهادة شهود يف هذا الشأن، وإذا لزم األمر ينتدب خبريا هلذا الغرض

يف مسائل حتقيق اخلطوط  6وحييل القانون. ة غري منتجة يف الفصل يف النزاعالنظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيل
كما أن أوراق املضاهاة يؤشر عليها القاضي، تفاديا لكل تزوير . على القواعد املقررة للتحقيقات وأعمال اخلربة

  .7وضمانا لسري عملية املضاهاة بشكل مناسب

مسية اليت حتمل اإلمضاءات، واخلطوط والتوقيعات املعترف ا ويلجأ للمضاهاة، على وجه اخلصوص يف العقود الر
  .من اخلصم، واألجزاء من املستند الذي ال ينكره اخلصم

ويتعرض اخلصم الذي ينكر مستندا معينا، مث يثبت من حتقيق اخلطوط أن هذه الورقة املطعون فيها مكتوبة أو 
هاة أيضا إذا ادعى أحد اخلصوم أن مستندا مقدما يف كما تكون املضا. موقع عليها من طرفه إىل غرامة مدنية

الدعوى مزور أو مقلد جاز للقاضي أن يصرف النظر عن هذا اإلدعاء إذا تراءى له أن الفصل يف الدعوى ال يتوقف 

                                                           
  .164مبادئ اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  :آث ملوياحلسني بن شيخ  1
: وجاء يف حيثياته. 83، ص 1995لسنة  02ي، الة القضائية، العدد .ب ضد ف.، قضية خ15/05/1994الغرفة املدنية للمحكمة العليا، قرار بتاريخ  2

ومنها اإلنتقال للمعاينة مبقتضى قرار مكتوب حتضريي، وأن يوضح هذا القرار ما إذا كان مجيع ألنه كان ينبغي عليهم أن يأمروا بإجراءات التحقيق "... 
 ..."أعضاء هيئة الس سيقومون ذا اإلنتقال أو أحد أعضائه فقط

، مع 80إىل  43عليها من املواد من قانون اإلجراءات املدنية، على أن التحقيق أمام الس القضائي خيضع للقواعد العامة املنصوص  121نصت املادة  3
  .أن االنتقال للمعاينة يصدر بقرار من هيئة الس 123ونصت املادة . مراعاة األحكام الواردة بعده

 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 149إىل  146املواد من  4
 .272حلسني بن شيخ آث ملويا، املرجع السابق، ص  5
 .جراءات املدنيةمن قانون اإل 76املادة  6
  .273حلسني بن شيخ آث ملويا، املرجع السابق، ص  7
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على املستند املدعى بتزويره وإال فإن له أن يستدعي اخلصم الذي قدمه ليصرح مبا إذا كان يتمسك باستعمال ذلك 
وإذا قرر اخلصم متسكه باستعمال هذه الورقة، يوقف القاضي النظر يف الطلب األصلي، ويأمر بإجراء . نداملست

بعد هذا أقواال بشأنه، است بدأما إذا قرر اخلصم عدم استعمال املستند موضوع اخلالف، أو إذا مل ي. املضاهاة املطلوبة
  .1املستند، وال ينظر إليه كوسيلة لإلثبات

، ونص خاصة على أنه 2املشرع من جديد هذه األحكام يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد وقد تناول
دعوى مضاهة اخلطوط إىل حني الفصل يف الدعوى  إذا عرضت القضية على القاضي اجلزائي، يتم إرجاء الفصل يف"

  .3"اجلزائية

  سلطات حيدها القانون: الثالثالفرع 

، وكأنه 4ستقاللية السلطة القضائية، وحرص على التأكيد على أا متارس يف إطار القانونلقد نص الدستور على ا
  .يذكر أن القضاء يناط به أصال، وقبل كل وظيفة أخرى، السهر على تطبيق القانون

 ال إن املشرع ميلك دستوريا فرض قواعد اإلختصاص، باعتبارها من القواعد العامة لإلجراءات املدنية، املخولة
وبالتايل، إذا نص القانون على قواعد تضيق من اختصاص القاضي اإلداري، أو تفرض حدودا يف اللجوء . 5القانون

إىل القضاء، من خالل النص على منع وقف التنفيذ، أو وجوب توفر شروط إضافية لرفع الدعوى، وما إىل ذلك، 
فإذا صرح : ا يفرض نوعا من احلدود على سلطتهفيكون على القاضي اإلداري اإللتزام بتطبيق القانون، وهو م

القاضي بعدم اختصاصه، أو امتنع عن األمر بتوقيف قرار إداري، أو رفض الدعوى لتخلف البعض من شروطها، 
ملتزما بذلك بالنصوص القانونية، فإن القانون يشكل هنا حدودا لسلطته، حىت يف مواجهة قرارات ذات مشروعية 

  .مشكوك فيها

شرع إىل التضييق من احلق يف اللجوء إىل القضاء يف بعض احلاالت، العتبارات حالة مرتبطة بالتوجه يلجأ امل
تكييف املنظومة "ويظهر ذلك يف بعض األمثلة اليت تبني أن التعديالت لنصوص قانونية يف إطار . السياسي للسلطة

ل القضاء، حلكومي، مما يستدعي إبعاد تدخيستجيب لنوع من الضرورة أو اإلستعجال يفرضه الربنامج ا" التشريعية
  .أو على األقل احلد من سلطاته

  :ومن األمثلة على هذه احلالة

                                                           
  .273مبادئ اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  :حلسني بن شيخ آث ملويا 1
 .174إىل  164خصص القسم احلادي عشر من الفصل الثاين ملضاهاة اخلطوط، وتضمن املواد من  2
 .نون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديدمن قا 4فقرة  165املادة  3
 .1989وهذه الفقرة الثانية مل تكن موجودة يف نص " ومتارس يف إطار القانون، السلطة القضائية مستقلة": 1996من دستور  138املادة جاء يف  4
  .من الدستور 8-122املادة  5
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  يف جمال نزع امللكية: أوال 

الذي تباشره السلطة اإلدارية يتم نزع امللكية التصريح ب أصبح مبوجبه، صدر نص تشريعي 1ففي جمال نزع امللكية
وزير حسب الوايل املختص إقليميا، أو عن الصادرة عن  قراراتان يتم مبوجب بعدما ك، 2مراسيم تنفيذيةمبوجب 

الذي يعد األساس إلجراء حتويل امللكية - وقف التنفيذ لقرار احليازة الفورية  4اجلديد منع هذا النصقد و. 3احلالة
كما نص أيضا  دة بتاتا؛غري وار رغم اللجوء إىل العدالة، وكأن إمكانية إلغاء القرار - الحقا بواسطة عقد إداري

على أنه ال ميكن للطعون اليت يقدمها املعنيون للعدالة يف املسائل املتعلقة بالتعويض، أن توقف تنفيذ إجراء نقل 
  .5امللكية

  يف جمال التهيئة والتعمري: ثانيا

التعمري، يف نص تشريعي أخر، قام املشرع بتجريد القاضي اإلداري من بعض اإلختصاصات يف جمال التهيئة و
  .لصاحل السلطة اإلدارية، وال ميلك القاضي يف هذه احلالة سوى اإللتزام بالقانون

، يسمح للسلطة اإلدارية أن ترفع دعوى أمام القاضي املختص، من أجل األمر 6ففي هذا اال، كان القانون
والتنظيمية السارية املفعول يف هذا بوقف األشغال، يف حالة إجناز أشغال بناء تنتهك بصفة خطرية األحكام القانونية 

وفضال على العقوبات اجلزائية، فقد كان للجهة . 7اال، وختضع هذه الدعوى إلجراءات القضاء اإلستعجايل
                                                           

بتاريخ  21اجلريدة الرمسية، العدد . املنفعة العمومية، املتمممن أجل بنزع امللكية ة املتعلقاحملدد للقواعد  27/04/1991املؤرخ يف  11-91القانون  1
  .693، ص 08/05/1991

 2004-12-29املؤرخ يف  21-04من القانون  65مبوجب املادة " ذات البعد الوطين واإلستراتيجي"وذلك فيما خيص نزع امللكية بالنسبة للمشاريع  2
بتاريخ  85اجلريدة الرمسية، العدد ( .1مكرر  12ومكرر  12مادتان  11- 91، والذي مبوجبها أضيفت إىل القانون 2005ة املتضمن قانون املالية لسن

 ).20، ص 30/12/2004
احلقوق أو قرارات صادرة عن الوايل يف حالة األمالك أو احلقوق العقارية العينية الواقعة يف حدود والية واحدة، وقرارت وزارية يف حالة األمالك  3

، الذي حيدد كيفيات تطبيق 27/07/1993املؤرخ يف  186-93من املرسوم التنفيذي  10وذلك مبقتضى املادة . العقارية العينية املمتدة على أكثر من والية
بتاريخ  51ة الرمسية، العدد اجلريد. املنفعة العمومية، املتمممن أجل بنزع امللكية املتعلقة احملدد للقواعد  27/04/1991املؤرخ يف  11-91القانون 

  .06، ص 10/7/2005بتاريخ تاريخ  48اجلريدة الرمسية، العدد . 10/07/2005املؤرخ يف  248-05متمم باملرسوم التنفيذي  .26، ص 01/08/1993
، وهو "ال، تنفيذ إجراء احليازة الفوريةال ميكن للطعون اليت يقدمها املعنيون للعدالة أن توقف، بأي حال من األحو: "2فقرة  1مكرر 12جاء يف املادة  4

، املتمم للمرسوم 10/07/2005املؤرخ يف  248- 05من املرسوم التنفيذي  03بقرار من الوايل لفائدة اإلدارة نازعة امللكية حسب املادة اإلجراء الذي يتم 
 .املرجع السابق. 186-93التنفيذي 

ال ميكن الطعون اليت يقدمها املعنيون للعدالة يف جمال التعويضات أن توقف "يف فقرا الثانية على  مكرر، نصت 29مبادة  11-91متم من جديد القانون  5
املتضمن قانون  30/12/2007املؤرخ يف  12-07من القانون  59جاء هذا مبوجب املادة ". بأي حال من األحوال تنفيذ إجراء نقل امللكية لفائدة الدولة

 .17، ص 31/12/2007بتاريخ  82الرمسية، العدد ، اجلريدة 2008املالية لسنة 
املرسوم منه مبوجب  78و 76وألغيت املادتان . املرجع السابق ،اجلريدة الرمسية .تعلق بالتهيئة والتعمريامل 01/12/1990يف  املؤرخ 29-90قانون ال 6

بتاريخ  32اجلريدة الرمسية، العدد  .هنة املهندس املعمارياملتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة م 18/05/1994املؤرخ يف  07- 94التشريعي 
  .04، ص 25/05/1994

 .، امللغاة29- 90من القانون  76املادة  7
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القضائية املختصة بنظر الطلب اإلستعجايل، أو باحلكم يف الدعوى العمومية، أن تأمر إما مبطابقة املواقع أو املنشآت 
إن . 1املنشآت أو إعادة ختصيص األراضي بقصد إعادة املواقع إىل ما كانت عليه من قبلدم وإما مع رخصة البناء، 

اختصاص القاضي اإلداري باألمر دم املباين كان ميثل نوعا من الضمانة احلقيقية حلقوق املواطنني يف مواجهة 
  .تعسف حمتمل من طرف اإلدارة

  مر املخالف ؤكان يومبوجبه، . يف هذا الصدد 2الحقا د عليه نص تشريعي صدروهو األمر الذي أكّ
  األمر بتوقيف العون املكلف بإثبات املخالفة، مبطابقة األشغال يف آجال مقررة، فإذا رفض حيرر 

  بإخطار اجلهة  ويقوم هذا األخري ؛املعين بذلك لديبال عيبشال لسا ئيساألشغال ويعلم الوايل ور
  بت وفق الطرق اإلستعجالية األمر بتوقيف األشغال وحتقيق مطابقة اليت تث، القضائية املختصة

وهكذا . 3األماكن ومطابقة البنايات للرخصة وهدم البنايات وإعادة ختصيص األرضيات إلعادا إىل حالتها األوىل
سلطة كان األمر باهلدم يكون إما بأمر من اجلهة القضائية املختصة، أو على األقل بعد إخطارها من طرف ال

  .اإلدارية

تؤهل السلطة اإلدارية لتكليف من يقوم على نفقة املخالف عندئذ وإذا مل ميتثل املخالف لألمر بتوقيف األشغال، 
ومع ذلك، مل . دون اللجوء إىل قرار من العدالة 4دم القسم من األشغال املرتبط مبوضوع األمر بتوقيف األشغال

  .5السلطة اإلدارية صالحية اهلدم إذا طلبت اإلدارة ذلك من القضاءيرفض القاضي اإلداري اختصاصه بتخويل 

، مت إلغاء كل األحكام السابقة، واستبداهلا بتدابري 6جديدةولكن، يف التعديل الذي جاءت به نصوص قانونية 
  .صةوأصبح القانون خيول صالحية اهلدم للسلطة اإلدارية مباشرة، خاصة فيما يتعلق بالبناء من دون رخ. أخرى

  ر حمضر إثبات املخالفة، ويرسل يريفرض حت 7أصبح القانون في حالة البناء دون رخصة،وهكذا، ف
   ئيسيصدر رو .ساعة )72(اثنني وسبعني والوايل املختصني يف أجل  لديبال عيبشال لسا ئيسإىل ر

                                                           
 .، امللغاة29- 90من القانون  78املادة  1
  .07-94املرسوم التشريعي  2
  .07-94 املرسوم التشريعيمن  52 املادة 3
  .املرجع السابق. املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري 18/05/1994ؤرخ يف امل 07-94املرسوم التشريعي من  53 املادة 4
أن (...) يالحظ جملس الدولة  حيث:"، وجاء يف حيثياته905، فهرس رقم 20217، ملف رقم 18/10/2005جملس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار بتاريخ  5

السالف ذكره تؤهل السلطة اإلدارية املختصة دم البناية يف حالة مواصلة األشغال، فإا يف نفس الوقت ال متنعها  07-94ي من املرسوم التشريع 53املادة 
  ...".وفصال من جديد إلزام املستأنف عليه دم البناء املشيد بدون رخصة: "...وقرر جملس الدولة". إطالقا من املطالبة بذلك عن طريق القضاء

  .123، ص 2005لسنة  07الدولة، العدد جملة جملس 
 51عدد ال ،اجلريدة الرمسية .تعلق بالتهيئة والتعمريامل 01/12/1990يف  املؤرخ 29-90قانون اليعدل ويتمم  14/08/2004املؤرخ يف  05-04القانون  6

املؤرخ يف  07-94رسوم التشريعي ن إلغاء بعض أحكام املمضيت 14/08/2004املؤرخ يف  06-04لقانون وا. 4 ، ص15/08/2004 بتاريخ
  .06 ، ص15/08/2004 بتاريخ 51عدد ال اجلريدة الرمسية، .املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري 18/05/1994

  .05- 04من القانون  12أدرجت بواسطة املادة اليت ، 29-90من القانون  4مكرر  76املادة  7
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م بذلك الوايل يف يام، ويف حالة القصور يقوأ )08(مثانية قرار اهلدم يف أجل  لديبال عيبشال لسا  
   قيعل، إىل تقرار اهلدم أمام اجلهة القضائية املختصةلمعارضة املعين تؤدي ال ؛ كما يوما )30( ثالثني أجل

  .قرارهذا ال

 لديبال عيبشال لسا ئيستخطر اجلهة القضائية املختصة ورفيف حالة عدم مطابقة البناء للرخصة املسلمة، أما 
ساعة، وتقرر اجلهة القضائية اليت يتم اللجوء إليها للبت يف الدعوى  )72(اثنني وسبعني والوايل املختصني يف أجل 

والوايل  لديبال عيبشال لسا ئيسوخيول ر ؛العمومية إما مطابقة البناء أو هدمه كليا أو جزئيا يف أجل حتدده
 تطبق أيضا يف ما خيص محاية بعض وكل هذه التدابري .1املختصني تنفيذ قرار العدالة بعد انقضاء اآلجال احملددة

  .2ست بواسطة التنظيمسالنطاقات احلساسة مثل املناطق احمليطة باملوانئ واملطارات، واليت أُ

اختصاص السلطة اإلدارية باهلدم يف احلاالت سالفة الذكر سيتم تعليقه ملدة  ومع ذلك، جتب اإلشارة إىل أن
 هي يف اليت أو مبطابقة البيانات اليت أجنزتثنائية وعلى سبيل التسوية يسمح بصفة اس 3فقد صدر نص قانوينمعينة، 

تسليم ويكون  ؛مطابقتها للرخص املسلمة بغريقبل صدوره، إما بغري وجود رخص بناء أصال أو  اإلجناز طور
ذا سنوات من نشر ه) 05(حمدد زمنيا حيث تنتهي هذه التدابري بعد مخس طابقة على سبيل التسوية الرخص وامل

  .، مما يؤدي إىل توقيف مؤقت لتدابري اهلدم املقررة قانوناالقانون

 قطع يف شيدةملا البناياتجمموعة من البنايات من تدابري التسوية، وهي استثنيت مبوجب هذا القانون  إال أنه
 عاململوا واقعملاو السياحي التوسع ناطقمب تواجدةامل البنايات؛ وعليها ءالبنا عميناليت  رتفاقاتلإل خمصصة أرضية

 الفالحية األراضي على شيدةملا البناياتو ؛طاراتملوا وانئملا مواقع فيها امب والساحل البيئة وحبماية واألثرية التارخيية
 تشوه ليتا أو األمن لقواعد خرقا شيدةملا البنايات؛ والعمراين احمليط يف إدماجها كنمي اليت تلك باستثناء الغابية أو

 هلا مضرة أو عامة منفعة ذات بنايات لتشييد عائقا تكون اليت البنايات؛ وللموقع العام نظرملوا يئةالب خطري بشكل
اليت  ألحكامل طبقا نيؤهلملا األعوان طرف من معاينتها بعد هدم وهذه البيانات تكون موضوع .نقلها يستحيل واليت

  .4سبقت اإلشارة إليها

 لسلمجا رئيس من بطلب أو الوايل من أمر وجبمب توقف أن جيبنص هذا القانون على أنه ومع ذلك فقد 
 الوطنية األمالك فوق جتزئة رخصة دون سكنية جمموعة أو جتزئة إنشاء إىل دف اليت األشغال املعين البلدي الشعيب

                                                           
  .05- 04من القانون  13أدرجت بواسطة املادة اليت ، 29-90من القانون  5مكرر  76املادة  1
 اجلريدة الرمسية،. حميط محاية بعض املطارات واملوانئدد حتؤسس وت 15/11/2009يف  ةخؤرامل 373- 09إىل  364-09ة املرقمة من تنفيذياملراسيم ال 2
حتويل أو تغيري للموقع أو "فيما خيص " التشريع والتنظيم املعمول ما"يل على وكل هذه املراسيم حت. 39-04ص  ، ص 17/11/2009 بتاريخ 67عدد ال

؛ وتنص أيضا على )06املادة (على املطار أو امليناء " تعديل أو هدم كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل حميط احلماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا
  ).07املادة " (املبنية داخل حميط احلماية هدم البنايات غري الشرعية واملساكن اهلشة"وجوب 

  .املرجع السابق. حيدد قواعد مطابقة البنايات وإمتام إجنازها 20/07/2008املؤرخ يف  15-08القانون  3
  .سالف الذكر 15- 08القانون من  17و 16املادتان  4
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 يأمر لةاحلا هذه يفو. فعولملا السارية التعمري خمططات ألحكام طبقا للبناء ختصص مل خاصة ملكية فوق أو العمومية
 تثلمي مل إذاو. حيدده الذي األجل يف شيدةامل البنايات وهدم األصلية حالتها إىل األماكن بإعادة الفلمخا الوايل

ويبدو جليا أن  .1صاريفملا الفلمخا ويتحمل اهلدم بأشغال بالقيام احملدد األجل جتاوز بعد الوايل يأمر الفلمخا
خمالفة للقانون للسلطة اإلدارية أن حتدد بنفسها أجال للمخالف هلدم النص قانوين ترك يف حالة القيام بتجزئة 

بينما كان حتديد هذا األجل من اختصاص . البنايات املقامة، حتت طائلة مباشرة اإلدارة لعمليات اهلدم على نفقاته
  .اجلهة القضائية

  جمال اإلنتخاباتيف : ثالثا

دا ترمي لتحديد سلطة القاضي، بالنص على شروط وتدابري وإذا كان املشرع ال يضع دائما وبصفة صرحية، قيو
ما ينص عليه املشرع  ؛ فإنأو إىل حتويل صالحياته يف جمال معني إىل اإلدارة، كما سبق بيانه ؛حتد من اللجوء إليه

من خالل تقييد ممارسة بعض احلريات، يضع بصفة ضمنية قيودا حتدد من سلطة القاضي كما هو الشأن يف أحيانا 
رفع يصبح  وهكذا. والوطنية ، الذي مس شروط الترشح لعضوية االس املنتخبة احمللية2اإلنتخاباتعديل قانون ت

األخري مبوجب الشروط اجلديدة، حىت  من طرف هذاالدعاوى إىل القاضي يف مسائل رفض الترشيح سينظر فيها 
  .3ملكفول دستورياولو كانت هذه الشروط متثل قيودا إضافية على ممارسة حق الترشح ا

تعديال لعضوية االس املنتخبة احمللية والوطنية، إال  4فقد كان قانون اإلنتخابات ال يضع قيودا على الترشح
، تكون قد حصلت على "كبرية"الحقا، نص على أنه جيب أن تزكى قوائم املترشحني من طرف أحزاب سياسية 

منتخب على ) 600(أو تتوفر على ست مائة أخرية، تشريعية بات نتخاأحد ثالث ايف ) % 4( نسبة أربعة يف املائة
أما إذا مل يتوفر يف احلزب وذات متثيل وطين موزع على أكثر من نصف عدد الواليات؛ األقل يف االس املنتخبة، 

م فيجب أن تدع هذا الشرط، أو كان يشارك يف اإلنتخابات ألول مرة، أو إذا كانت قائمة املترشحني األحرار،
من الناخبني املسجلني يف القائمة اإلنتخابية للدائرة مقر الترشيح، وتكون ) % 3(القائمة بتوقيعات ثالثة يف املائة 

  .1موزعة على أكثر من نصف بلديات الوالية بالنسبة لعضوية االس الشعبية الوالئية أو الس الشعيب الوطين
                                                           

  .سالف الذكر 15- 08 من القانون 73املادة  1
القانون العضوي املتعلق بنظام  واملتضمن 06/03/1997ملؤرخ يف ا 07- 97م لألمر تماملعدل وامل 28/07/2007 ؤرخ يفامل 08 -07عضوي القانون ال 2

  .10 ، ص29/07/2007 بتاريخ 48عدد ال اجلريدة الرمسية، .االنتخابات
عند إعداد قوائم  يراه مالئما من شروط ماأن يضمن القانون العضوي موضوع اإلخطار  صالحية املشرعمن "ومع ذلك اعترب الس الدستوري أنه  3

املؤرخ يف  97-07م لألمر تمالعضوي املعدل وامل مبراقبة مطابقة القانون تعلقي 23/07/2007مؤرخ يف  07/م د.ر/02رأي رقم ". الترشيحات
  .06 ، ص29/07/2007 بتاريخ 48عدد ال اجلريدة الرمسية، .للدستور ،القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات واملتضمن 06/03/1997

، وختص التمتع باحلقوق 07-97 من األمر 07املادة إال الشروط العامة املتعلقة مبمارسة حق اإلنتخاب، أي شروط الناخب، املنصوص عليها مبوجب  4
د اإلنتهاء منها ملدة سنة من التوقف عن العمل املدنية والسياسية؛ وكذلك الشروط اخلاصة حباالت عدم القابلية لإلنتخاب أثناء ممارسة وظيفة معينة أو بع

  ).106، 100، 98املواد (بالنسبة للوالة ورؤساء الدوائر والقضاة وما إليهم 
  .سالف الذكر 08-07عضوي القانون من ال 03و 02، وفق التعديل الذي جاءت به املادتني 97-07من األمر  109و 82املادتان  1
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  داري يف منازعات رفض الترشيح الذي يصدر إن هذه الشروط هي اليت سيعتد ا القاضي اإل
  عن اإلدارة، ومصري طعون القوائم اليت ال تتوفر فيها هذه الشروط هو الرفض من دون عك لعدم التأسيس؛ 
بينما يف ظل القانون السابق، كان ميكن للقاضي أن يراقب وجود تعسف حمتمل من طرف اإلدارة يف مسائل رفض 

  .الترشيح

حدودا إضافية لسلطة القاضي اإلداري، أحيانا يبدو جليا أن القانون يضع ه األمثلة، من خالل هذوهكذا 
نون أيضا حدا تقف فالقاضي اإلداري يستمد سلطته من القانون، ميارسها بوسائل خيوله إياها القانون، ويكون القا

  .عنده هذه السلطة

قواعد القانون، فالقاضي اإلداري كما هو  إن سلطة القاضي حيدها القانون حىت فيما خيص احترام مبدأ تدرج
. معلوم ال ميكنه مراقبة مدى دستورية قانون معني، ال بصفة مباشرة، وال بصفة غري مباشرة، بل يكتفي فقط بتطبيقه

  .1ومع ذلك ميكن للقاضي اإلداري أن يثري خمالفة قرار إداري للدستور

  فيما خيص مراقبة مطابقة قرارات ولكن القانون قد يكون حاجزا أمام القاضي اإلداري، 
  فال ميلك القاضي اإلداري سوى أن يراقب مدى مطابقة قرار إداري . السلطات اإلدارية للدستور

وإذا كان هذا القرار مطابقا للقانون، ولكنه يف نفس الوقت خمالف للدستور على أساس تناقض بني . معني للقانون
اضي اإلداري ميتنع يف هذه احلالة عن إلغاء القرار اإلداري، وميتنع عن قواعد القانون وقواعد الدستور، فإن الق

اإلستناد إىل القاعدة الدستورية اليت تسمو على القانون، ألنه لو فعل سيقوم بشكل غري مباشر بالتصريح بعدم 
  .2دستورية القانون

لية اليت تسمو نظريا على وال تتعلق هذه احلدود فقط بالدستور، بل إن األمر خيص كذلك املعاهدات الدو
ومع ذلك فقد امتنع القاضي اإلداري يف فرنسا ملدة طويلة عن تطبيق مسو قاعدة مصدرها معاهدة دولية، . 3القانون

  .4على نص قانوين صادر بعد هذه املعاهدة

 اسببذلك باعتبار ويف التطبيق القضائي اجلزائري مل يراقب القاضي اإلداري مطابقة قرار إداري للدستور إال 
س الجتهاد قضائي يف هذا الشأن، فقد ألغى جملس الدولة قرار عيته، وبصفة عارضة ال تؤسوشرملعدم  اإضافي

منظمة جهوية للمحامني متنع أحد املترشحني من أداء التربص لكونه موظفا متقاعدا، معتربا هذا القرار الذي صدر 

                                                           
1 Danièle LOCHAK, op.cit, p 111  
2 ibid, p112 
، "املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية، حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور تسمو على القانون"من الدستور أن  132جاء يف املادة  3

  .منه 55، وذلك مبوجب املادة 1958وهو نفس األمر الذي يظهر يف الدستور الفرنسي لسنة 
، الذي أصبح يثري خمالفة القرار اإلداري للمعاهدة الدولية، ومينع اإلدارة Nicoloالقضائي الفرنسي يف هذا الشأن منذ قرار  ومع ذلك فقد تغري اإلجتهاد 4

  "قانون اموعة األوروبية"بالتايل من التذرع بالقانون ملخالفة التزاماا الدولية، نظرا للتحول الذي يفرضه تأسيس اإلحتاد األورويب، ومسو 
Le droit communautaire على القانون الداخلي . Danièle LOCHAK, ibid  
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  .1باللغة الفرنسية خمالف للدستور

  جراءات مدنية ملنازعات إدارية؟إ: الرابعالفرع 

ظلت كل تطبيقات القضاء الفاصل يف املواد اإلدارية يف اجلزائر، ومنذ اإلستقالل حتيل يف مسائل اإلجراءات 
املتبعة على قانون اإلجراءات املدنية، واستمرت هذه املفارقة حىت يف ظل التكريس الدستوري والتشريعي 

انون العضوي املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله فيما خيص لإلزدواجية القضائية، إذ حييل الق
، 3، وكذلك بالنسبة للقانون املتعلق باحملاكم اإلدارية2أمام الس، على قانون اإلجراءات املدنية اإلجراءات املتبعة

اإلجراءات  وإن كانتفحىت . خوله حيز التنفيذدقبل صدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد ووذلك 
املتبعة يف املادة اإلدارية ختتلف نوعا ما يف شروط رفع الدعوى وقواعد اإلختصاص وبعض املواعيد، إال أا تتبع 
نفس إجراءات الدعاوى املدنية فيما خيص طرق الطعن والتبليغات والتحقيقات القضائية، وختضع أيضا لألحكام 

العامة لرفع الدعوى، والقواعد الواردة على حساب املواعيد وتوقفها العامة لإلجراءات، فيما خيص الشروط 
  .وانقطاعها، وبيانات العرائض وما إىل ذلك

ر جمموعة من يوفّميكن النظر إليه من زاوية إجيابية، ذلك أنه إن خضوع املنازعة اإلدارية لإلجراءات العادية، 
ائية، أي تلك القواعد القانونية اإلجرائية اليت غالبا ما تكون الضمانات اليت توفرها املبادئ العامة لإلجراءات القض

ومن مجلة هذه املبادئ، توفري واحترام . 4تستشف من النظام القانوين للدولة ومواثيق احلقوق واحلرياتوغري مكتوبة 
 يلتزم من الدفاع عن موقفه، وإبداء دفوعاته، اليتيف الدعوى ن كل طرف حق الدفاع، إذ على القاضي أن ميكّ

ب منه فيها شيء، طلَنظر أي دعوى مل يمن القاضي  ،من جهة ،الذي مينع مبدأ الطلبومنها . 5القاضي بنظرها
؛ ومبدأ جمانية القضاء؛ 1يف الدعوى ومبدأ حياد القاضيويفرض عليه من جهة أخرى أن يلتزم بطلبات األطراف؛ 

                                                           
فيه جاء غري مسبب يف حني أن كل قرار املطعون فيه وحيث أن القرار أو املقرر : "، واعترب جملس الدولة5951قضية رقم  11/02/2002قرار بتاريخ  1

من الدستور اليت  03ضافة على كونه حمررا باللغة األجنبية خالفا لنص املادة إ ،وهذا وحده يكفي إللغائهإداري كان أم قضائي جيب أن يكون مسببا، 
املتضمن تعميم إستعمال اللغة الوطنية املعدل واملتمم باألمر  05- 91من القانون  02وكذلك املادة  ،تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرمسية

96 -30." 
 .، املتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله، املرجع السابق30/05/1998املؤرخ يف  01-98من القانون العضوي  40املادة  2
 .املرجع السابق. ، املتعلق باحملاكم اإلدارية30/05/1998املؤرخ يف  02- 98من القانون  02املادة  3
  .65ص قضاء التفسري يف القانون اإلداري، املرجع السابق، : عوابدي عمار 4
 الدولة وقف تنفيذ مقرر عزل صادر يف حق موثقة عن املنظمة اجلهوية للموثقني، معتربا إياه معيبا بعيب الالمشروعية ألنه خرق حق الدفاعقبل جملس  5

، قضية 30/04/2002، جملس الدولة، قرار بتاريخ النظام الداخلي للغرفةقبل اجللسة التأديبية، املنصوص عليه يف يوما على األقل ) 12(ترم أجل ألنه مل حي
عدم احترام هذا األجل الذي هو من النظام العام يعد خرقا حلق الدفاع املضمون دستوريا وبالتايل يتعني األمر حيث أن " :، وجاء يف حيثياته10349رقم 

 ."بوقف التنفيذ
متدخل وليس حمايدا يف الدعوى، وقد سبقت اإلشارة تثري مسألة حياد القاضي يف املادة اإلدارية بعض اإلشكاليات، ألن القاضي اإلداري يبدو أنه قاض  1

  .من هذا البحث 186-185 ص إىل هذه املسألة، أنظر ص
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ومبدأ علنية اجللسات وسرية  1بدأ التقاضي على درجتنيوم؛ مبدأ املواجهة بني األطراف؛ وومبدأ مساواة اخلصوم
ومبدأ حجية الشيء ، 2ومبدأ تأسيس األحكام وتسبيبها، ب منهلومبدأ أال حيكم القاضي بأكثر مما ط؛ املداولة

  .3املقضي فيه

. دارية أصالإال أن هذا اإلحتاد مع دعاوى املواد املدنية ال يستجيب خلصوصيات اإلدارة، وال لطبيعة املنازعات اإل
وطاملا أن اإلجراءات موحق أحكامها على املواد اإلدارية بنفس الطريقة، دة مع املواد املدنية، فكان من املالئم أن تطب

فقد : ومع ذلك، ال جيد اإلجتهاد القضائي حرجا يف التحلل من هذا املطلب. 4إال ما أعفيت منه اإلدارة بنص خاص
، على عكس ما هو األمر عليه يف 5برفض توقيع الغرامة التهديدية على اإلدارةته يف بعض قراراقضى جملس الدولة 

  .6الفرنسي النظام

حيز التنفيذ، وهو جيمع اإلجراءات املتبعة يف املواد  املدنية واإلدارية اجلديد، ودخلصدر قانون اإلجراءات  لقد
يف نفس النص القانوين، إال أنه خص املواد اإلدارية املواد اإلدارية من جهة أخرى تلك املتبعة يف املدنية من جهة، و

. األمر الذي يتناسق أكثر مع تنظيم إداري قضائي مستقل ، مبدئيا،وهو. مادة منه 429بإجراءات خاصة، تناولتها 
 فيما يتعلق باإلجراءات أمامها على 7وهكذا، ويف كلتا حاليت جملس الدولة واحملاكم اإلدارية، مل تستمر اإلحاالت

  .، بعد دخول النص اجلديد حيز التنفيذ1قانون اإلجراءات املدنية

                                                           
: وجاء فيه 19/04/1999 بتاريخ 160507جملس الدولة، الغرفة األوىل، قرار رقم : كانت لس الدولة فرصة التأكيد على مبدأ التقاضي على درجتني 1
 ."يتعني صرفه للتقاضي من جديد إن أراد ذلك أمام اجلهة املختصة للمطالبة حبقوقه درجة من درجيت التقاضيف من حيث أنه حىت ال حيرم املستأن"
  .66ص عوابدي عمار، املرجع السابق،  2
وجبها قرار العزل األول ألغى جملس الدولة قرار العزل الثاين، الذي صدر عن الس األعلى للقضاء، يف حق أحد القضاة، وعن نفس الوقائع اليت صدر مب 3

جملس الدولة، قرار بتاريخ . واعترب الس أن القرار الثاين خرق مبدأ حجية الشيء املقضي فيه. الذي تعرض إىل اإللغاء من طرف جملس الدولة نفسه
  .5240، قضية رقم 28/01/2002

وتوسع . اءات املدنية معفاة من وجوب التمثيل مبحام أمام جملس الدولةمن األمثلة على ذلك، سبقت اإلشارة إىل أن الدولة كانت مبوجب قانون اإلجر 4
 .إلدارية اجلديدهذا اإلعفاء ليشمل كل األشخاص املعنوية العمومية، سواء أمام احملاكم اإلدارية أو أمام جملس الدولة، يف قانون اإلجراءات املدنية وا

التزام الغرامة التهديدية حيث أن :"م ضد وزارة التربية الوطنية، وجاء يف حيثياته.، قضية ك14989، ملف رقم 08/04/2003جملس الدولة، قرار بتاريخ  5
ال جيوز للقاضي اإلداري النطق يف . طبق عليها مبدأ قانونية اجلرائم والعقوبات ، أي وبالتايل جيب سنها بقانونأن يينبغي  ، فإنهينطق القاضي به كعقوبة
  .178، ص 2003لسنة  03جملة جملس الدولة، العدد  ."صراحة قانون يرخص اأي التهديدية ما دام ال يوجد املسائل اإلدارية بالغرامة 

دروس يف املنازعات اإلدارية، وسائل املشروعية، : ، حلسني بن شيخ آيت ملويا08/02/1995أصبح نظام الغرامة التهديدية عاما يف فرنسا منذ قانون  6
 .438املرجع السابق، ص 

 .املتعلق باحملاكم اإلدارية، املرجع السابق 30/05/1998املؤرخ يف  02- 98من القانون  02، واملادة 01- 98من القانون  40ملادة ا 7
، وتواصلت مناقشته خالل 28/06/2007اإلجراءات املدنية واإلدارية، أمام مكتب الس الشعيب الوطين يف املتضمن تقدمت احلكومة مبشروع القانون  1

، لتتم املصادقة عليه يف 07/01/2008التعديالت املقترحة يف  واإلدارية واحلريات، ، وأحيلت على جلنة الشؤون القانونية2007ة اخلريف لسنة دور
  .17/03/2008، عوين بتاريخ <http://www.apn-dz.org>املوقع الرمسي للمجلس الشعيب الوطين، على اخلط، . ، 25/01/2008

ودخل أخريا . املرجع السابق. املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 25/02/2008املؤرخ يف  09- 08رمسية حتت رقم القانون وصدر يف اجلريدة ال
  .منه 1062 بعد سنة من نشره، مبوجب املادة 24/04/2009 حيز التنفيذ يف
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احتاد اإلجراءات للدعاوى اإلدارية مع جراءات املدنية واإلدارية اجلديد مسألة مل يعاجل قانون اإلومع ذلك، 
ام اجلهات عددا كبريا من مواده لإلجراءات املتبعة أم ، كما سبق،عمق، فهو فعال أفردشء من البالدعاوى املدنية 

فيما خيص املواعيد، وسري الدعوى " أصيلة"، وأسس إلجراءات إدارية ة اإلدارية، وخصص هلا كتابا خاصاالقضائي
وتبليغ األحكام وطرق الطعن فيها وتنفيدها، إال أنه نص على إحاالت كثرية على القواعد املشتركة، واليت تشمل 

التحقيق، من انتداب خربة ومساع شهود وما إليه، واإلنابات  اإلختصاص اإلقليمي مع بعض اإلستثناءات، ووسائل
القضائية، وفيما خيص التدخل واعتراض الغري اخلارج عن اخلصومة، وإجراءات اإلدعاء بالتزوير، وطلبات التنازل 

ءات عن الدعوى، واملصاريف القضائية، واملقتضيات املتعلقة باألحكام وتصحيح األخطاء املادية، وفيما خيص إجرا
  .1الطعن فيهاطرق التحكيم، وتنفيذ أحكام التحكيم و

  سلطة القاضي اإلداري حدود: اخلامسالفرع 

على ما تبدو عليه، نظريا، سلطة القاضي اإلداري يف محل اإلدارة على احترام الشرعية، واخلضوع للقانون، إال 
القاضي يف دعاوى اإللغاء حمددة  إن سلطات. أن هذه السلطة تكون حمددة يف بعض احلاالت، ومن عدة زوايا

مقارنة بتلك اليت ميلكها يف الدعاوى القضاء الكامل؛ فالقاضي يف دعاوى جتاوز السلطة ال ميكنه أن يقضي يف 
مواجهة اإلدارة ببعض األعمال، استقر عليها اإلجتهاد القضائي، تطبيقا ملبدأ الفصل بني اإلدارة العاملة والقضاء 

جماالت خترج عن الرقابة القضائية أصال، يصرح فيها القضاء اإلداري بعدم اختصاصه بالبت  اإلداري؛ كما أن مثة
  .فيها، مما يشكل حدودا لسلطته

  احلدود التقليدية: أوال

باستثناء منازعات املادة اإلنتخابية أين ميكن للقاضي أن يغري من النتائج، ويف جمال البنايات اآليلة للسقوط، ويف 
املصنفة، وهي ااالت اليت اعترب القاضي اإلداري تقليديا أن نية املشرع اجتهت إلشراكه فيها مع  جمال املؤسسات

التصريح باإللغاء، احلكم على اإلدارة بدفع : اإلدارة، فإن القاضي اإلداري ال يعترف لنفسه سوى بسلطات حمدودة
وهكذا . الدعوى يف مسائل القضاء الكامل مبلغ من النقود، التخفيض من قيمة ضريبة أو اإلشهاد بالتنازل عن

، وليس له أن حيل حملها، ليس للقاضي أن يصدر أوامر لإلدارةتوجد حدود لسلطات القاضي يف املواد اإلدارية، إذ 
وهذه احلدود اليت تظهر أيضا يف النظام القضائي اجلزائري تثري التساؤل حول ما إذا كان . 1إال يف حدود ضيقة جدا

  .2الوسائل اليت تسمح له مبمارسة سلطاته داري اجلزائري ميلك بشكل كامل كلّالقاضي اإل

                                                           
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 977و 976، 963، 961، 896، 888، 872، 871، 869، 865، 862إىل  858، ومن 803املواد  1
 القضاءبإمكان  ليس يرى جملس الدولة يف هذا الشأن أنه" :، وجاء يف حيثياته15/07/2002بتاريخ  5638وهذا ما قضى به جملس الدولة، قرار رقم  1

". على إلغاء القرارات املعيبة أو احلكم بالتعويضفقط طته تقتصر سلوأن  ،ال يستطيع أن يلزمها بالقيام بعملفهو ، أن يصدر أوامر أو تعليمات لإلدارة
 .161، ص 2003لسنة  03جملة جملس الدولة، العدد 

2 Farida ABERKENE, op.cit,. p12. 
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  ليس للقاضي أن يصدر أوامر لإلدارة - أ

تقتصر مهمة القاضي يف دعوى اإللغاء على التحقق من شرعية القراراإلداري املطعون به، والتصريح ببطالنه إذا 
وليس للقاضي أن يصدر أوامر لإلدارة بعمل شيء أو اإلمتناع  .تبني له عدم مطابقته للقانون باملعىن الواسع للفظ

إن منع القاضي اإلداري من توجيه أوامر لإلدارة، ظل من بني املبادئ . 1عن فعل شيء، على خالف القاضي العادي
إلداري ألنه اجتهاد صدر عن القاضي ا. الثابتة لس الدولة الفرنسي، ولكنها من بني املبادئ املثرية للجدل أيضا

الذي ألزم به نفسه وحد به من صالحياته، رغم أنه ال يستند إىل أي من املبادئ املعترف ا، إال ما ميكن تفسريه 
وهكذا ظلت كل الطلبات اليت ترمي إىل توجيه أمر . 2على أساس الفصل بني اإلدارة العاملة والقضاء اإلداري
ومل يعترب . فض آليا، ويصرح القاضي اإلداري بعدم قبوهلالإلدارة حلملها على التصرف وفق شكل معني كانت تر

القاضي اإلداري أبدا أنه بإمكانه أن يفرض على أحد األشخاص املعنوية للقانون العام القيام بعمل أو اإلمتناع عن 
حىت وإن كانت أحسن وسيلة إلاء نزاع قائم بشكل حقيقي وفعال، هي ليست التصريح بإلغاء قرار . عمل

، مث ترك األمر لإلدارة يف استخالص النتائج املناسبة من هذا اإللغاء، بل على العكس من ذلك، سيكون من إداري
املناسب إما أن يتخذ القاضي اإلداري بنفسه التدبري املالئم، وإما على األقل أن يشري على السلطة اإلدارية املختصة 

  .3رف بالشكل املالئممبا يكون عليها فعله، وبإعطائها تبعا لذلك مهلة للتص

ومع ذلك يلجأ القاضي اإلداري إىل تدابري مشاة، ومنها إحالة العارض من جديد على اإلدارة، أو توجيه اإلدارة 
  .4إىل املقتضيات الواجب عليها اتباعها حىت يكون تصرفها مطابقا للقانون

اإلدارة القيام بعمل معني وفق ما تنص إذا طلب ذو الشأن من : وميكن للقاضي أن يلغي القرار السليب لإلدارة
ويعترب احلكم . عليه القوانني، وامتنعت اإلدارة عن ذلك، جاز الطعن باإللغاء ضد قرار الرفض باعتباره قرارا سلبيا

بصفة غري مباشرة، خاصة إذا اعترف  5الصادر بإلغاء قرار الرفض لعدم مشروعيته مبثابة إلزام لإلدارة بالقيام بالعمل
  .1ي للعارض حبق من احلقوق، أو يف حالة اإلختصاص املقيد لإلدارةالقاض

وأخريا، فالنظام الفرنسي يعرف استثناء عن هذا املبدأ، ضمن األوامر الوقائية اليت يوجهها القاضي لإلدارة، 
ارة، وذلك ، إذ ميكن أن ترفق هذه األوامر بفرض غرامة ديدية على اإلد2واملقتصرة على تنفيذ الشيء املقضي فيه

                                                           
 .438دروس يف املنازعات اإلدارية، وسائل املشروعية، املرجع السابق، ص : حلسني بن شيخ آيت ملويا 1
2 Jaque LEGER:"les pouvoirs d'injonction et d'astreinte du juge aministratif", in Proceding du Séminaire sur la justice 

administrative, tenu à Alger le 19-20/11/2005, Mai 2006, p 46.  
3 ibid, p 46.  
  .439السابق، ص ، املرجع الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية :سعيد حكيم 4
 .407-406املرجع نفسه، ص ص  5
 .440حلسني بن شيخ آيت ملويا، املرجع السابق، ص  1
  .441املرجع نفسه، ص  2
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  .1995صدر يف  1مبقتضى قانون

لقد أعطى املشرع الفرنسي سلطة إصدار األوامر للقاضي اإلداري مبوجب هذا القانون، يف تشكيلته اجلماعية أو 
  .الفردية، مما يعترب ثورة حقيقية يف وسط القضاء اإلداري

قانون سالف الذكر، اال أمام إمكانية ، اليت تنص على نفس تدابري ال2وقد فتحت نصوص قانون العدالة اإلدارية
تتمثل احلالة األوىل يف : توجيه أوامر لإلدارة من طرف القاضي اإلداري، ولكن يف حالتني فقط وعلى سبيل احلصر

، أين يأمر القاضي اإلداري بالتدبري املناسب، وحيدد لإلدارة مهلة لتنفيذه، ومن ذلك مثال اإلختصاص املقيد لإلدارة
ار رفض التسجيل يف جامعة، قرار منع احلق يف منحة معينة، احلق ملوظف يف الترقية إىل الدرجة املناسبة، إلغاء قر

واحلالة الثانية اليت تبدو . إلغاء تسريح موظف واألمر بإعادة إدماجه يف منصبه واستعادة مساره املهين، وما إىل ذلك
ر إداري معني اعتبارا لعيوب يف الشكل أو يف األسباب، وإذا أكثر شيوعا، هي عندما يقرر القاضي اإلداري إلغاء قرا

يأمر اإلدارة بإجراء امللغى، إال أنه ميكنه أن  كان القاضي ال ميلي على اإلدارة القرار الذي ستتخذه خلفا للقرار

حلالتني هذه ولكن ال يوجه القاضي يف كلتا ا. حتقيق جديد يف مهلة حيددها هلا قبل أن تقوم بإصدار قرارها اجلديد
األوامر لإلدارة من تلقاء نفسه، بل بناء على طلبات يقدمها العارض ذا اخلصوص، يشترط فيها جملس الدولة 

يف هذا الشأن، " ليربالية"الفرنسي أن تكون حمددة بشكل دقيق، وإن كانت احملاكم اإلدارية الفرنسية تبدو أكثر 
كما ميكن يف هاتني احلالتني، أن يرفق األمر . 3ئها البعد املناسبوتقوم عادة بإعادة صياغة طلبات العارض إلعطا

  .4املوجه لإلدارة بفرض غرامات ديدية على اإلدارة، ولكنه تدبري ال يطبق إال نادرا

يف النظام اجلزائري، يرفض القضاء اإلداري توجيه أوامر لإلدارة، عمال باملبدأ الذي استقر عليه اإلجتهاد، سواء 
جملس الدولة، أو الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، والس اإلعلى سابقا، على اإلكتفاء بإبطال القرارات فيما خيص 

. 1رغم أنه ال يوجد أي ينص قانوين مينع القاضي من ذلك.5اإلدارية غري املشروعة، وعدم إصدار أية أوامر لإلدارة
جدا، وتطبيقات حمدودة، ومن ذلك مثال، إلزام اإلدارة  فأوامر القاضي املوجهة لإلدارة ال تظهر إال يف إطار ضيق

أو يف حاالت التعدي، واإللتزامات القانونية أو التعاقدية . 2بتقدمي القرار املطعون فيه، إذا رفضت تسليمه للعارض

                                                           
 .بالنسبة لس الدولة 77بالنسبة للمحاكم اإلدارية، و حماكم اإلستئناف اإلدارية، واملادة  08/02/2005من قانون  62املادة  1
  .من قانون العدالة اإلدارية الفرنسي 2-911و  1-911هي املادتان  2
3 Jaque LEGER, op.cit, p 46.  
  .op.citمن قانون العدالة اإلدارية  3-911نصت عليه املادة  4
  .477دروس يف املنازعات اإلدارية، وسائل املشروعية، املرجع السابق، ص : حلسني بن شيخ آيت ملويا 5
 .471املرجع نفسه، ص  1
حيث أن قضاة الدرجة األوىل املقتنعني "جاء يف حيثياته و. ، املرجع السابق24/07/1994تاريخ ، ب117973قرار رقم  للمحكمة العليا، يةالغرفة اإلدار 2

الص ، وكذا باستخهم املخولون بإجبار اإلدارة مصدرة القرار على تقدمي نسخة منهبإستحالة تقدمي املقرر املطعون فيه من طرف الطاعن لعدم تبليغه له 
 ". النتائج الواجب استخالصها عند اإلقتضاء
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اره ممثال ، واليت تأمر فيه الوايل باعتب2وال يبدو قرار منعزل صادر عن الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا. 1لإلدارة
، بأنه حتول لإلجتهاد القضائي، مثلما كان يعترب جانب من 3لإلدارة بتنفيذ اإللتزامات امللقاة على هذه األخرية

  .5ألن قضاء جملس الدولة الحقا مل يتبع هذا القرار: 4الفقه

جهة القضائية ويبدو أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، قد نص صراحة على أن القاضي املقرر لل
اإلدارة مصدرة القرار بتقدمي قرارها يف أول جلسة، إذا امتنعت عن " تأمر"اإلدارية اليت تنظر الدعوى ميكنها أن 

، كما نص أيضا على أنه للجهة القضائية اإلدارية اليت تنظر الدعوى أن تأمر بالتدبري املناسب يف 6تسليمه للعارض
  .التحق املشرع اجلزائري باملشرع الفرنسي يف هذا الصدد، وهكذا 7إطار تنفيذ احلكم القضائي

  ال حيل القاضي اإلداري حمل اإلدارة - ب

ليس للقاضي اإلداري سلطة احللول حمل اإلدارة يف إصدار القرارات اإلدارية ألنه ال ميلك سلطة رئاسية على 
  .أن يعدل هذه القرارات أو يغري حمتواهاوليس له . ، وهو أمر مستقر عليه1اإلدارة اليت أصدرت القرار املطعون فيه

ال يعد من قبيل تعديل القرارت؛ وإحالل السبب هي أن  2لكن إحالل السبب، وكذلك إحالل السند القانوين
يغري القاضي اإلداري ركن السبب يف قرار إداري، من سبب غري مناسب إىل السبب املناسب، إذا تبني له أن اإلدارة 

                                                           
  .480دروس يف املنازعات اإلدارية، وسائل املشروعية، املرجع السابق، ص  :حلسني بن شيخ آيت ملويا 1

الت اليت كانت ، أمر جملس الدولة بلدية وهران، بإاء حالة التعدي ضد احمل01/02/1999بتاريخ  39يف قرار غري منشور عن الغرفة الثالثة، فهرس 
  .481حلسني بن شيخ آيت ملويا، املرجع السابق، ص . تؤجرها للشركة اجلزائرية لتوزيع السيارات

الوكالة الوطنية لآلثار واملعامل التارخيية، بإرجاع املوظف  ، أمر جملس الدولة22/05/2000بتاريخ  330يف قرار غري منشور عن الغرفة الرابعة، فهرس 
  .ه بعد احلكم بتأييد قرار الغرفة اإلدارية لس قضاء اجلزائر، القاضي بإلغاء مقرر العزل الصادر يف حقهك إىل منصب عمل.ي

  .486حلسني بن شيخ آيت ملويا، املرجع السابق، ص 
تزاماا التعاقدية بصفتها بائعة، بلدية موزاية، بالقيام بال ، أمر جملس الدولة31/01/2000بتاريخ  21يف قرار غري منشور صادر عن الغرفة الرابعة، فهرس 

  .490حلسني بن شيخ آيت ملويا، املرجع السابق، ص . م.وإمتام إجراءات شهر عقد إداري يتضمن بيع عقار لفائدة ح
جملس الدولة، جملة . ومن معه، ضد وايل والية قسنطينة" بن شيكو"، قضية 16/03/1997بتاريخ  154268الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، قرار رقم  2

  .67، ص 2002لسنة  02العدد 
حيث بالنتيجة، فإن حقوق املستأنفني ذات مصدر قانوين، وأن إرجاع العقار مباشرة، أو عن طريق اإلستبدال يكتسي طابعا إلزاميا : "وجاء يف حيثياته

ن اإلدارة اليت ليس هلا سوى اختصاص حمدد، تكون ملزمة حيث أ(...) , بالنسبة لإلدارة، وهلذه األخرية ال متلك سوى اختصاصا حمددا يف هذا الشأن
 .71-70املرجع السابق، ص ص ". بتنفيذ التزامتها حتت طائلة جتاوز السلطة

  ".يف املوضوع، إلغاء القرار املستأنف، وإحالة اإلدارة إىل تنفيذ التزاماا: "جاء يف منطوق هذا القرار 3
4 Rachid KHALOUFI: commentaire de l'arrêt de la Cour Supreme, in Ravue du Conseil d'État, N° 2 de 2002, p 86  
  .املرجع السابق ،15/07/2002بتاريخ  5638جملس الدولة، قرار رقم  5
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 2فقرة  819املادة  6
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 878املادة  7
 .434شيخ آيت ملويا، املرجع السابق، ص  حلسني بن 1
  .407، املرجع السابق، ص الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية :سعيد حكيم 2
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 تقم بتربيره أصال، إذ يف إلدارة اليت مل الذي صرحت به، ولكنه ال ميكنه أن يسبب قرارا لاختذت قرارها لسبب غري
أما إحالل األساس القانوين، فيكون عندما يتبني أن اإلدارة اختذت قرارا . 1هذه احلالة ال ميكنه سوى التصريح بإلغائه

ويف هذه احلالة يصرح القاضي بأن . ذا القرارسليما ولكن استنادا إىل نصوص غري تلك اليت ختول هلا اختاذ مثل ه
  .2القرار سليم، ولكن استنادا إىل النصوص املناسبة، ويلغي اإلستناد املعيب

كما أن اإللغاء اجلزئي للقرارات له نفس احلكم، يف احلالة اليت يكون فيها اإللغاء اجلزئي للقرار ممكنا، وإذا طلبه 
وسلطة اإلبطال . غاء األثر الرجعي لقرار، أو إبطال بعض أحكامه فقطومن ذلك أن يقوم القاضي بإل. العارض

وهو أخريا غري ممكن . القرار" إنشاء"يتضمن نوعا من إعادة  هاجلزئي هي أقصى ما ميكن أن ينطق به القاضي، ألن
اجلزئي بعدم  بالنسبة لقرارات اليت ال تقبل التجزئة، كرخصة البناء مثال، ويف هذه األحوال، يقابل طلب اإلبطال

  .3القبول

وليست من التعديل أيضا فكرة حتول القرار اإلداري، ومفادها أنه إذا صدر قرار باطل، وكان يف نفس الوقت 
يتضمن عناصر قرار آخر صحيح، كانت اإلدارة من دون شك ستتجه إليه لو علمت ما شاب قرارها األول من 

القرار السليم، طاملا أن العناصر املشتركة قائمة، وطاملا أن القرار عيوب، ففي هذه احلالة يتحول القرار املعيب إىل 
وقيام القاضي بتحويل القرار وفق هذا الشكل خيتلف عن التعديل . السليم كان منتجا آلثاره قبل تدخل القاضي

  .4الذي يؤدي إىل استحداث أثار مل تكن قائمة وقت صدور القرار املعدل، ودون اإلعتداد بإرادة اإلدارة

  "احلصانة"مناطق : ثانيا

وهذه األعمال . مثة أعمال إدارية ال ميلك القاضي يف مواجهتها أية سلطة رقابية، وهو يرفض اختصاصه بنظرها
فمن توجد أعمال السيادة اليت تصدر عن أعلى السلطات اإلدارية، وتكون على : توجد على طريف النشاط اإلداري

" الداخلية"قضاء اإلداري يستبعدها من اختصاصه؛ ومن جهة تظهر التدابري درجة من األمهية جعلت بطبيعتها ال
كما أن حدود . أو احلكم باإللغاء ضدها الإلدارة، اعتربها القضاء شأنا تنظيميا داخليا هلا ال ميكنه فحص مشروعته

ة بأن تتصرف الشرعية تتميز باملرونة يف ظروف خاصة، وجيد القاضي اإلداري نفسه مضطرا ألن يسمح لإلدار
  .مما تتصرف به يف األحوال العادية" أوسع"

  أعمال السيادة - أ

هلذه القرارت، ألن قبول اإلختصاص " للباعث السياسي"يف البداية، امتنع القضاة عن نظر بعض القرارات نظرا 

                                                           
عيب بعيب ألن القرار حمل الطعن فعال م"...، وجاء فيه 25/10/2005، قرار بتاريخ 615، فهرس 27279جملس الدولة، الغرفة اخلامسة، ملف رقم  1

 .235، ص 2006لسنة  08، جملة جملس الدولة، العدد ..."انعدام األسباب مما يتعني عليه إبطاله
  .407املرجع السابق، ص  الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية، :سعيد حكيم 2
  .436-435شروعية، املرجع السابق، ص ص دروس يف املنازعات اإلدارية، وسائل امل :حلسني بن شيخ آيت ملويا 3
 .409-408سعيد حكيم، املرجع السابق، ص ص  4
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الشرعية  بنظرها كان من دون شك سيؤدي إىل فحص مالءمة هذه القرارات، وهو ما يتعترب جتازوا حلدود رقابة
وامتدت فكرة الباعث السياسي حىت لقرارت حديثة لس الدولة الفرنسي، ومنها مثال . اليت ختص قضاء اإللغاء

1995الذي امتنع فيه الس نظر قرار اجراء التجارب النووية الفرنسية يف  Greenpeaceقرار 
1.  

السيادة ال ختص سوى قائمة من القرارات، ل جملس الدولة الفرنسي عن هذه اإلجتهاد، وأصبحت أعمال مث حتو
عالقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، والعالقات اخلارجية : 2وهي ختص جمالني أساسيني. ويف بعض ااالت

  .للدولة

بالنسبة للمجال األول، فكل األعمال اليت تندرج يف هذا اإلطار ال ختضع للرقابة القضائية، ومن ذلك األعمال 
يدية إلنتخابات التشريعية، كاستدعاء هيئة الناخبني، وإجراء حل الس النيايب الذي يقوم به رئيس اجلمهورية، التمه

  .وإيداع رئيس احلكومة ملشروع قانون لدى مكتب الس النيايب أو سحبه عقب إيداعه

ام املعاهدات الدولية، أو تلك أما جمال السياسة اخلارجية، فال ميكن للقضاء أن ينظر يف األعمال املرتبطة بإبر
  .املتصلة بإعالن السلم واحلرب

إن التعريف السليب الذي تتميز به أعمال السيادة، باعتبارها األعمال اليت بطبيعتها ال ميلك القاضي اإلداري مراقبة 
ضي اإلداري، ، هو ما جيعل التساؤل يثور يف هذا الشأن حول فعالية تدخل القا3مشروعيتها وال فحص مدة تطبيقها

  الذي من املفروض كما سبق أن يكون، من خالل وظيفته الرقابية، هو من حيمل اإلدارة على 
  ولكن، يف أعمال السيادة، ال ميلك القاضي التحقق من ذلك، وليس مثة ضمانات . اخلضوع للقانون

  مع ذلك، اجته و. يف أن األعمال اليت تقوم ا اإلدارة، واليت حتتمل هذه الصفة، ستكون مشروعة
  جملس الدولة الفرنسي لقبول دعاوى التعويض املتعلقة ذه األعمال، والرامية إىل ترتيب املسؤولية جراء 

  .4النتائج املترتبة عنها

يف حالة هذه األعمال يغيب أدىن ما ميكن أن تتعرض له القرارات اإلدارية يف األحوال العادية، وهي إخضاعها 
بيعة اهليئة اليت تنظر يف شرعية هذه القرارات اإلدارية، مث مسألة تطبيق قرارات القضاء الحقا، لرقابة القاضي، ألن ط

إن صفة الشرعية هي من املفروض صفة لصيقة بالقرار يف . تبقى مسائل ختص كل القرارات اإلدارية بدون استثناء
ر املشروع هو القرار الذي ال يلغيه فالقرا: حد ذاته، ولكن املمارسة جعلت منها صفة مينحها القاضي اإلداري

وباملقابل فالقرارات غري املشروعة، هي فقط تلك اليت يقررها القاضي كذلك، وكل القرارات هي . القاضي اإلداري
إذن مشروعة حىت يثبت العكس، وال يفحص ثبوت العكس سوى القاضي اإلداري، وخروج أعمال السيادة عن 

                                                           
1 Danièle LOCHAK, op.cit, p 120  
  .22-21، ص 2005للنشر والتوزيع، عنابة، ط القرارات اإلدارية، دار العلوم: بعلي حممد الصغري 2
 Danièle LOCHAK, ibid, p 120. فرنسيلس الدولة ال 02/03/1962 بتاريخ Rubin de Servens قرار 3
  .22املرجع السابق، ص ، بعلي حممد الصغري 4
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عمليا عن كل دائرة الالمشروعية، وهذا من أهم ما تلقاه فكرة أعما السيادة من  دائرة الرقابة القضائية، خيرجها
  .1انتقاد

ويعرف القضاء اجلزائري تطبيقا ألعمال السيادة، تستبعد يف الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا إمكانية فحص القرار 
  .2"للباعث السياسي له"املطعون فيه، نظرا 

  ميكن إدراج بعض تطبيقاا مباشرة ضمن أعمال السيادة، وقد صدرت نصوص قانونية جديدة 
ا تصنا تنظّم وضعية األجانب وخاصة وأمشروط دخوهلف ضمن عالقات الدولة اخلارجية، أل   

  ر أن يقوم القضاء ففي جمال رفض التأشرية مثال، ال يتصو. لهم فيهاإىل اجلزائر وإقامتهم ا وتنقّ
   ثلياتماملاوز السلطة وال دعاوى القضاء الكامل ضد قرارات اإلداري بقبول الدعاوى لتج

رغم أن القانون مل مينع ذلك ، 3رفض منح التأشريةالقاضية ب اخلارج يف عتمدةملا اجلزائرية والقنصلية الدبلوماسية
  .الرفض هذه ، ضد قراراتعنيةامل اهليئة أمام والئي طعنمي تقدرغم أنه ميكن قانونا ، و4صراحة

  ابري الداخليةالتد - ب

كل ما يصدر عن اإلدارة يف إطار التنظيم الداخلي من تعليمات ومناشري ال ختضع لرقابة القضاء، ألن القاضي 
وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات اإلدارية . 1اإلداري اعتربها أعماال داخلية ال تتضمن يف حد ذاا أي آثار قانونية

رفض القاضي اإلداري الفرنسي وملدة طويلة، مراقبة هذه فقد . ة مميزةاليت يكون فيها لإلنضباط الداخلي مكان
، وحريتها يف ذه اإلداراتكما أنه فضل عدم إضعاف سلطة التنظيم الداخلي هل. التصرفات، معتربا إياها غري مهمة

  .بفتح إمكانية الطعن يف هذه التصرفات ،فرض اإلنضباط

فقرارات عزل املساجني، . يف املدارس واملعاهد، والسجون وما إليهااإلنضباط تدابري وهكذا ال ينظر القضاء يف 
أو قرارات إدخاهلم إىل املستشفى، أو تقييد احلريات الدينية داخل املؤسسات التعليمية واجلامعات، كلها ال ختضع 

                                                           
 .22القرارات اإلدارية، املرجع السابق، ص : بعلي حممد الصغري 1
 04ة العليا، العدد الة القضائية للمحكم. ضد وزير املالية" ي ج ب"، قضية 07/01/1984بتاريخ  36473الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، قرار رقم  2

دج، أجابت الغرفة اإلدارية بعدم  500ويف فحصها للطعن باإللغاء ضد قرار وزير املالية بسحب األوراق املالية من فئة . 211، ص 1989لسنة 
حيث أن القرار . ادةحيث أن إصدار وتداول وسحب العملة يعد إحدى الصالحيات املتعلقة مبمارسة السي: "اختصاصها، حيث جاء يف حيثيات قرارها 

 ".املستوحى بالتايل من باعث سياسي غري قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن

 .45قانون املنازعات اإلدارية، شروط رفع دعوى جتاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، املرجع السابق، ص : خلويف رشيد
خ يربتا 36عدد ، الاجلريدة الرمسية .ب إىل اجلزائر وإقامتهم ا وتنقلهم فيهابشروط دخول األجان يتعلق 25/06/2008املؤرخ يف  08-11القانون  3

  .منه 08وجاءت هذه األحكام يف املادة . 04 ص ،02/07/2008
ه بينما مل ينص على هذ. نص القانون سالف الذكر على حاالت معينة أسند اإلختصاص بالفصل يف املنازعات النامجة بشأا إىل القضاء اإلداري 4

إن سكوت القانون ال يعين القانون، ألن النص السابق املنظم لوضعية األجانب مل ينص صراحة على إمكانية . اإلمكانية بالنسبة لقرار رفض منح التأشرية
 .الطعن يف قرار اإلبعاد أو الطرد، ومع ذلك قبل القضاء اإلداري اختصاصه يف دعاوى جتاوز السلطة ضد هذه القرارات

1 Danièle LOCHAK, op.cit, p 119 
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  .لرقابة القاضي اإلداري

دابري اليت اختذا اإلدارة على درجة إذا كانت الت ولكن القضاء حديثا يتجه إىل قبول اإلختصاص يف هذا الشأن
  .1من األمهية واخلطورة، وإذا كانت هلا آثار مباشرة على ممارسة إحدى احلريات العامة

  الظروف اإلستثنائية - ج

إن الظروف اإلستثنائية قد تسمح لإلدارة بالتحلل من مبدأ الشرعية، من خالل اختاذ قرارات تتجاوز السلطات 
كما أن حدود تدابري الضبط اإلداري يف مثل هذه الظروف . قانونا من أجل مواجهة أوضاع معينة العادية املخولة هلا

فهذه الظروف ي حدود ملبدأ الشرعية يف حد ذاته، وهي بالتبعية متثل . تكون أوسع مما هي عليه يف األحوال العادية
ترام الشرعية، بل بالتصريح إىل أي حدودا لسلطة القاضي اإلداري، فإن دور القاضي يف هنا ال يكون بفرض اح

  .2مدى ميكن لإلدارة أن تصل يف طريق الالمشروعية

وقد تبناها اإلجتهاد القضائي الفرنسي، إال أنه مع ذلك ال يقبل قيام هذه الظروف إال بصفة حمدودة وملموسة، 
ة بعملها مستحيال يف ظل وبالشروط اليت تقتضي، من جهة، وقوع أحداث مفاجئة وغري متوقعة، جتعل قيام اإلدار

احترام القواعد العادية؛ وتتطلب، من جهة أخرى، أن يكون هذا التحلل من مبدأ الشرعية حمددا بفترة زمنية، وهي 
فضال على أن التدابري املتخذة جيب أال تتجاوز القدر الالزم . املدة اليت تستمر فيها هذه الظروف اإلستثنائية قائمة

وهكذا . وتنطبق الظروف اإلستثنائية على قواعد اإلجراءات وقواعد اإلختصاص. 3عامنيحلفظ األمن والنظام ال
يكون لإلدارة سلطات متتد إىل خارج دائرة اإلختصاص يف األحوال العادية، وهلا أال تلتزم باإلجراءات العادية 

  .للتصرف اإلداري

ظ على أمن الدولة، وله أن يتخذ يف سبيل بالنسبة للنظام اجلزائري، فإن الدستور خول رئيس اجلمهورية احلفا
ويتم ذلك بواسطة الوسائل القانونية . 1ذلك اجلراءات الكفيلة حبفظ اإلستقرار الوطين، واحلفاظ على النظام العام

  .2املوافقة لظروف استثنائية قد حتدث، واملتمثلة يف حالة احلصار وحالة الطوارئ واحلالة اإلستثنائية وحالة احلرب

ولكن . 3ذه احلاالت مبوجب مراسيم رئاسية ال ختضع للرقابة القضائية، على اعتبار أا من أعمال السيادةتعلن ه
فإذا كانت احلالة اإلستثنائية مبدئيا غري حمددة املدة، وحالة . خيضع إعالن هذه احلاالت إلجراءات حددها الدستور

                                                           
1 "Les limites du principe de légalité" [en ligne] <http://www.aesplus.net/limites_legalite.htm>, 

consulté le 21/11/2007  
2 Danièle LOCHAK, op.cit, p 123 
  .28/02/1919بتاريخ  Dame Dol et Laurent، وقرار 20/06/1918بتاريخ  Heyrièsقرار : أهم قرارات هذه النظرية 3

"Les limites du principe de légalité" [en ligne], op.cit.  
 .19ص  الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق،: بعلي حممد الصغري 1
 .من الدستور 95و 93، 91املواد  2
 .19املرجع السابق، ص بعلي حممد الصغري،  3
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لطوارئ جيب أن تكون حمددة املدة، وال ميكن متديد احلرب تستمر إىل غاية اية احلرب؛ فإن حاليت احلصار وا
تنظيم هتني احلالتني نظرا ألمهيتها على قوانني عضوية مل تصدر  1وقد أحال الدستور. إحدامها إال مبوافقة الربملان

  .بعد

1992دامت أربعة أشهر، كما أا تعرف حالة الطوارئ منذ  2وقد عرفت البالد حالة حصار
، ولكن مل يتح 3

 لس الدولة، أو للغرفة اإلدارية للمحكمة العليا قبله، على األقل فيما خيص القرارات املنشورة، فرصة النظر يف
أو رفض اعتمادها، وحل االس  4األحزاب واجلمعيات طعون ضد قرارات الضبط، كالقرارت املتعلقة حبلّ

أو منع مرور األشخاص والسيارات، واملنع من ، وحتديد 5املنتخبة، والتضييق على حرية التجمع، ومنع املظاهرات
اإلقامة، واألمر استثنائيا بالتفتيش ليال أو ارا؛ إال يف حدود ضيقة وحاالت منعزلة ال تؤسس الجتهاد قضائي 
ثابت، ومن ذلك على سبيل املثال حالة الطعن باإللغاء ضد قرار أحد الوالة بإقالة منتخب حملي من عضوية جملس 

  .6شعيب بلدي

  قاضي احلقوق واحلريات؟: السادسالفرع 

س احلقوق، الذي يعترب من أركان دولة القانون، جيب أن يعرف بواسطة تدابري قانونية واضحة تكر" ميثاق"إن 
احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية، ويكون مصدر هذه التدابري القواعد الداخلية، أو القواعد الدولية؛ هذا من 

رى بتوفري وسائل الطعن القضائية املناسبة يف حالة املساس ذه احلقوق واحلريات، على أن ومن جهة أخ. جهة
1الة تسمح مبحاسبة اإلدارة وإلزامها باحترام ما يصدر عن القضاء من أحكامتكون هذه الوسائل فع.  

وتدخنفس الوقت وسيلة ل لضمان احترام القانون، فالقانون يكون يفل القاضي اإلداري يف هذا الشأن هو تدخ 
ألن الدستور بالنسبة ألغلب احلقوق اليت ينص عليها، حييلها على القانون . للقاضي، بقدر ما يكون حدا لسلطته

ولكن القانون ينص يف أغلب . ع ام ممارستها، ويضمن احترامها، ويضع عند اإلقتضاء حدودا للتمتالذي ينظّ

                                                           
 .من الدستور 92املادة  1
  .1087 ، ص12/06/1991خ يربتا 29عدد ال ،جلريدة الرمسية، اتضمن تقرير حالة احلصارامل 04/06/1991املؤرخ يف  196-91وم الرئاسي املرس 2
شهرا حلالة  12ونص هذا املرسوم على مدة . املرجع السابقا. حالة الطوارئ، املتممتضمن إعالن امل 09/02/1992املؤرخ يف  44-92املرسوم الرئاسي  3
 املؤرخ يف 02-93يف البداية؛ ولكن قانونا الحقا مددها إىل مدة غري حمددة، وهو املرسوم التشريعي  05/02/1992طوارئ ابتداء من تاريخ ال

  .05 ، ص07/02/1993خ يربتا 08عدد ال ،اجلريدة الرمسية ،تضمن متديد مدة حالة الطوارئامل 06/02/1993
ويف حالة الطوارئ يتم توقيف نشاطاا  .196-91املرسوم الرئاسي من  09اجلمعيات مبراسيم تنفيذية املادة يف حالة احلصار، يكون حل األحزاب أو  4

  .44-92املرسوم الرئاسي من  03املادة . بقرارات من الوزير املختص
هو منشور منها، يف جملة جملس الدولة، أو  يعرف القضاء دعاوى املسؤولية يف هذا الشأن، ولكن تنعدم دعاوى الطعن لتجاوز السلطة، على األقل فيما 5

  .يف املوقع الرمسي للمجلس؛ مما ال يسمح مبعرفة موقف القضاء يف اجلزائر
يقيل  30/12/1998مؤرخ يف وايل والية اجلزائر، ألغى مقرر والئي  ضد قضية 10/06/2002تاريخ ب 2982 قرار رقم، الغرفة الثالثةجملس الدولة،  6

 .ية الس الشعيب البلدي للرغايةمنتخب حملي من عضو
1 Farida ABERKENE, op.cit, p7.  
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 1ان من حق من هذه احلقوق إال عن طريق القضاء، فالقضاء هو املختصالتصريح باحلرم يكوناحلاالت على أنه ال 
ومع  .باملنع من ممارسة حق من احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية، ألن القاضي هو من يضمن تطبيق القانون

  .الشائكةالنظام العام ذلك، فإن أهم ما يعترض تدخل القاضي يف جمال احلريات مسألة 

  م العامالنظا" قيد: "أوال

عالقة مباشرة حبقوق وحريات املواطن، خاصة يف من جهة ل يف جماالت تنازعية هلا يتدخالقاضي اإلداري  إن
مباشرة هذه احلقوق، إال أن جماالت املنازعات هذه ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة  جمال الضبط اإلداري، الذي ميس

التوفيق بني ضروريات النظام العام، وبني محاية : صعبة ويكون القاضي أمام مهمة. النظام العام من جهة أخرى
حرية الصحافة، حرية التجمع،  سواء احلريات الفردية أو اجلماعية اليت تشملاحلقوق واحلريات العامة للمواطنني، 

  .حرية التفكري واحلريات النقابية حرية العبادة،

فاإلدارة يف . دا بضرورات حفظ النظام العامإن كل مساس من طرف اإلدارة ذه احلريات جيب أن يكون مقي
بالنظام العام، ولكن ذلك جيب أن يكون يف إطار  هذا الشأن متلك حق تنظيم ممراسة النشاطات اليت قد متس

اطات من طرف شمربر كاف ملنع بعض الن" املصلحة العامة"ر التساؤل حول إذا ما كانت فكرة و، وهنا يثالقانون
  .اإلدارة

صدد، يتحقق القاضي اإلداري الذي ترفع إليه الدعوى من أن تدخل الضبط مل يكن سوى استجابة ويف هذا ال
ألن فكرة 2خذة تتناسب بشكل حازم مع املساس احملتمل بالنظام العامالعتبارات النظام العام، وأن التدابري املت ،

وهو األمر الذي كانت الفرصة . ف العامةالنظام العام أصال هي فكرة مرنة ونسبية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالظرو
كذلك إذا متسكت اإلدارة بداعي األمن وجب على  .، يف إطار محاية حق امللكية3للقاضي اإلداري أن يؤكد عليه

القاضي اإلداري التحقق من صحة دفوعها، وإذا وضعت شروطا يف جمال معني وجب عليها احترامها، وإال عرضت 
  .1قرارها لإلبطال

ذلك أن القاضي اإلداري قد يصرح : ورات النظام العام، مثلما ختص اإلدارة، فهي ختص أيضا األفرادولكن ضر
بعدم قبول الدعوى املرفوعة أمامه من طرف األفراد حىت قبل التحقيق يف العمل اإلداري املطعون فيه، فالقاضي 

                                                           
قرارات جملس الدولة اخلاصة بالغلق النهائي : تؤكد التطبيقات القضائية يف هذا الشأن أن مسألة احلرمان من حق من احلقوق، من اختصاص القضاء 1

  .وحل األحزاب واجلمعيات، واليت ستأيت اإلشارة إليها. احملالت السكنية للمحالت واإلسقاط من عضوية املستثمرات الفالحية، واألمر بإخالء
2 Farida ABERKENE, op.cit, p8 
، قضية مواطن ضد وزير الداخلية، وجاء فيه أن فكرة النظام العام هي فكرة نسبية ومرتبطة بالظروف 14/02/1993الغرفة اإلدارية، قرار بتاريخ  3

وعلى هذا األساس، فإن اإلنتماء إىل حزب سياسي كان يف  .1992، ال ميكن أن ينظر إليه بنفس الشكل يف 1963م العام يف الراهنة، وأن املساس بالنظا
وبالتايل ألغت الغرفة اإلدارية قرار وضع أمالك بالنظام العام، السابق حمضورا، ومل يعد كذلك بعد الدخول يف التعددية احلزبية، ال ميكن أن يشكل مساسا 

 Farida ABERKENE, ibid, p 9: نقال عن. 1964ملواطن حتت محاية الدولة، الذي اختذ يف هذا ا
  .190- 189ص ص املرجع السابق،  ،"صالحيات القاضي اإلداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة اإلدارية للمحكمة العليا": زروقي ليلى 1
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نص عليها املشرع حتت طائلة عدم اإلداري يتحقق ومبجرد تسجيل الدعوى من أن اإلجراءات اجلوهرية اليت ي
وهكذا سيقرر عدم قبول الدعاوى اليت رفعت خارج اآلجال القانونية إذا ثبت أن أصحاا قد . القبول قد احترمت

، إذ أن اآلجال 1بلِّغوا تبليغا صحيحا؛ وأيضا يف كل احلاالت اليت ينص فيها املشرع على أجل مسقط لرفع الدعوى
، فإذا ختلفت 2ضي جيب أن يثريها تلقائيا؛ وكذلك يف حاالت التظلمات اإللزامية املقررة قانونامن النظام العام والقا

مثل هذه اإلجراءات، يكون رفض الدعوى مؤكدا يف هذه احلالة؛ وكذلك الدعاوى اليت خترج أصال عن اختصاصه 
 ميكن ألطراف الدعوى أن يتفقوا على نوعيا أو حمليا، ألن قواعد اإلختصاص يف املواد اإلدارية من النظام العام وال

، والقاضي ملزم بالتحقق بنفسه من أنه فعال خمتص 3ما خيالفها، كأن حيضروا تلقائيا أمام قاض غري خمتص إقليميا
بنظر النزاع والفصل فيه، وليس له أن يستند إىل تكييف خاطئ من اإلدارة أو الغري، أو أن يكتفي مبثل هذا 

وهكذا يبدو جليا أن . لدعوى مؤكدا أيضا يف حالة عدم انعقاد اختصاص القاضي اإلداريويكون رفض ا. التكييف
  .القاضي اإلداري يلزم ضمنيا الطاعن مبقتضيات النظام العام قبل أن ينظر يف دعواه، وذلك تطبيقا للقانون

رفق القضاء، عليه أن إن القاضي اإلداري باعتباره، أحيانا قاضيا لإلدارة، ولكن قاضيا أيضا حلقوق مرتفقي م
تكون له نظرة عامة وموضوعية، ويف نفس الوقت، حول النظام العام وحول حقوق املواطنني، وجيب عليه أن 

  .4يفرض نوعا من التوازن العادل والصحيح ما بني املطلبني

  يف جمال احلريات الفردية: ثانيا

 هو عليه عيدا عمابيبقى يف التطبيق القضائي اجلزائري  النظام العام ومحاية احلريات التوازن ما بني مطليبإن حتقيق 
لها، فمن دون شك أثبت القاضي اإلداري الشأن يف فرنسا نظرا للتجربة الطويلة للقضاء اإلداري هناك وتأص

الفرنسي باألحكام اليت أصدرها، اضطالعه بإحداث هذا التوازن؛ واإلجتهاد القضائي يف هذا الشأن معترب، ويشمل 
من احلقوق كان لس الدولة يف فرنسا فرصة تقريرها ومحايتها ضد تعسفات اإلدارة؛ خاصة أن فرنسا قامت  قائمة

بالتصديق على اإلتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ومسحت ملواطنيها، بعد استنفاذ كل 
  .1روبية حلقوق اإلنسان بسترازبورغء إىل احملكمة األووطرق الطعن على املستوى الداخلي، باللج

وال تظهر هذه املعادلة الصعبة ما بني محاية احلقوق واحلفاظ على النظام العام يف جمال الضبط اإلداري فقط، بل 
إن جمال امللكية العقارية، تكثر فيه منازعات التعدي . مباشرة بعض احلقوق للمواطنني توجد جماالت أخرى متس

القانون ل تكفّو لإلدارة، القانونكان سلطة خيوهلا نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية، وإن  واإلستيالء؛ كما أن

                                                           
 .179املرجع السابق، ص  ،"بيقات القضائية للغرفة اإلدارية للمحكمة العلياصالحيات القاضي اإلداري على ضوء التط": زروقي ليلى 1
 .يف املنازعات املتعلقة بالضرائب والضمان اإلجتماعي والصفقات العمومية والتنازل عن أمالك الدولة، املرجع نفسه، نفس الصفحة 2
 .اإلداريةمن قانون اإلجراءات املدنية و 46دة املدنية، وتوافقها املا من قانون اإلجراءات 28وهو ما جتيزه املادة  3
4 Farida ABERKENE, op.cit, p12  
1 Farouk KESENTINI: "Le rôle du juge administratif dans la protection des libertés publiques et des droits de 

l'homme", in revue du Conseil d’État, N° 04 de 2003, pp 48-51.  
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 من جهة، وخيضع للمبدأ الدستوري الذي ينص 1مباشرة حبق امللكية الذي يكفله القانون بتنظيمه، إال أنه ميسأيضا 
  .2على املساواة أمام األعباء العامة من جهة أخرى

بعدما كان يكتفي 3تهاد القضائي رقابة القاضي اإلداري حىت على مالئمة قرارات نزع امللكيةر اإلجوقد قر ،
ل سبب نزع امللكية، حيث أصبح يتحقق من أن هناك فعال بالتأكد من الوجود املادي للحالة الواقعية اليت تشكّ

  .4مصلحة أو منفعة عامة تستوجب اللجوء إىل نزع امللكية

فحماية حلق . القاضي اإلداري مبراقبة ما إذا متت عملية نزع امللكية وفق اإلجراءات القانونيةيف فرنسا، مل يكتف 
امللكية، قرر جملس الدولة الفرنسي أن نزع امللكية ال يصرح به بصفة قانونية إال إذا كانت األضرار اليت تلحق امللكية 

اخلاصة من جرائها، والتكاليف املالية، وعند اإلقتضاء املضار عنها ال تتجاوز بشكل مبالغ فيه  باإلجتماعية اليت تترت
  ".5لهااألمهية اليت متثّ

لتصبح نوعا من رقابة املالئمة  6ت من خالل نظرية اخلطأ الفادحكما أن رقابة القاضي يف هذا اإلطار امتد
ة، من خالل مراقبة تناسب للسلطة التقديرية لإلدارة، إما يف جمال الضبط اإلداري، أو يف جمال الوظيفة العمومي

وقد أكد على ذلك القضاء اإلداري، من خالل محاية احلق . رة مع األخطاء املنسوبة للموظفالعقوبة التأديبية املقر
  .1يف املساواة أمام القانون

قرار  أن يوقف تنفيذميكنه فضال أن القاضي اإلداري من خالل تدابري وقف التنفيذ أو يف إطار املادة اإلستعجالية 
اليت  يةظخذ كل التدابري التحفّإداري مشوب بعدم مشروعية صارخة، إذا كان موضوع طعن باإللغاء، أو أن يت

  .2تستدعيها الضرورة

حجزه بصفة غري مشروعة، ضمانا حلقه يف  إرجاع جواز السفر ألحد املواطنني متّبأمر القاضي اإلداري وهكذا 

                                                           
غري أن لإلدارة . ال جيوز حرمان أي أحد من ملكيته إال يف األحوال والشروط املنصوص عليها يف القانون: "على أنهمن القانون املدين  677املادة  جاء يف 1

  ".العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل احلق يف نزع مجيع امللكية العقارية أو بعضها، أو نزع احلقوق العينية
  .45دولة القانون ومبدأ املشروعية، املرجع السابق، ص : ب مسعودشيهو 2
 23/02/1998بتاريخ  57362وهو مبدأ تكرس يف قضاء الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، يف القرار رقم : يراقب القاضي اإلداري فعالية املنفعة العمومية 3

 .قضية فريق بن عبد اهللا ووايل والية مسيلة

  .141، ص 2006لسنة  08 جملة جملس الدولة، العدد: يف" مبدأ املوازنة بني التكاليف واملزايا: "زروق العريب :نقال عن
 .134املرجع نفسه، ص  4
  .133املرجع نفسه، ص  5
6 Farida ABERKENE, op.cit, p 7  
ه وحىت ولو كانت هذه األفعال اليت مل ينازع يف حيث أن:"وجاء فيه. 27/07/1998تاريخ ب 172994الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، القرار رقم  1

املنصوص عليها  ماديتها ذات طابع يربر عقوبة تأديبية فإن الس األعلى للقضاء قد ارتكب بالرغم من هذا خطأ صارخا يف التقرير بتسليط العقوبة األشد
  ".يف النصوص املطبقة على املعين

2 Farida ABERKENE, ibid, p 9.  
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  .2، أوقف القضاء اإلداري قرار طرد أجنيبدائماحلق ا اهلذومحاية  .1التنقل املكفول دستوريا

خاصة مع صدور نص  .، ينتظر من القاضي أن يقوم بدور مناسب يف تطبيق القانونوضعية األجانبجمال  ويف
ص صراحة إىل ع هذا الن، وقد أخضبشروط دخول األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم ا وتنقلهم فيهايتعلق  3جديد

، وكذلك يف قرار 4إلداري قرار طرد األجانب أو إبعادهم إىل احلدود الذي يصدر عن وزير الداخليةرقابة القاضي ا
الوايل املختص إقليميا بفرض غرامة جزافية ضد الناقل الذي يقوم بنقل أجنيب إىل اجلزائر، أو بتمريره عرب اإلقليم 

  .5 التراب الوطينالوطين، وهو ال حيوز على الوثائق القانونية للسفر أو للدخول إىل

حرية  ويبقى دون منازع جمال حالة التعدي هو اال أين يربز دور القاضي اإلداري يف محاية حق امللكية، وكلّ
أو يطلب منها  إلدارةا فالقاضي اإلداري ميكنه يف هذه احلالة بواسطة األوامر أن يأمر. 6أساسية من احلريات األخرى

اليت قد تندرج يف إطار حالة (القاضي اإلداري لقرارات هدم املباين  مل يتصد بلويف املقا. 1إيقاف حالة التعدي
د بدون رخصة، فقد اعترب القضاء اإلداري أن من يولكن إذا كان البناء قد ش. إذا مل تكن مشروعةإال  )التعدي

قت اإلشارة إليه مبقتضي س كما سبوهو التدبري الذي كر. 2صالحيات رئيس الس الشعيب البلدي أن يأمر دمه
  .3القانون

                                                           
1 Farida ABERKENE, op.cit; p10   
من طرف يكون ال . طرد أجنيب من التراب الوطين"وفيه رأى جملس الدولة أن  14/08/2002 بتاريخ 13772الغرفة اخلامسة، قرار رقم جملس الدولة،  2

الشرطة احمللية إىل غاية الفصل يف طرف مصارح الصادر من وقف تنفيذ قرار الطرد وقرر الس . "من طرف وزارة الداخلية، بل مصارح الشرطة احمللية
 ،كما أنه مل يبلغ للمدعى ،مل يصدر عن اجلهة اإلدارية املختصة وهي وزارة الداخلية"طاملا أنه  ،صارخة بعدم مشروعيةته، ألنه كان معيبا مدى شرعي

، يف اجلزائراألجانب  املتعلق بوضعية 21/07/1966يف  املؤرخ 211-66 األمروجتدر اإلشارة أن هذا القرار القضائي صدر يف ظل ". ومن مث حيتمل إبطاله
  .ويف هذا النص ال توجد صراحة إمكانية الطعن يف قرارات الطرد واإلبعاد إال أن القضاء اإلداري قبل اختصاصه بنظرها

وقد ألغى هذا القانون . املرجع السابق .ابشروط دخول األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم ا وتنقلهم فيه يتعلق 25/06/2008املؤرخ يف  11-08القانون  3
 190-67، املعدل واملتمم باألمر يف اجلزائراألجانب  املتعلق بوضعية 21/07/1966املؤرخ يف  211- 66 األمرالنص السابق الذي ينظم هذه املسائل، وهو 

  .27/09/1967املؤرخ يف 
ون هذا الطرد أو اإلبعاد صادرا عن اجلهات القاضية اجلزائية ضد األجنيب الذي من القانون سالف الذكر؛ بشرط أال يك 31نصت على ذلك املادة  4

 .من قانون العقوبات 13ارتكب جناية أو جنحة، اليت ميكنها أن تقضي باملنع من اإلقامة مبوجب املادة 
 .سالف الذكر 08- 11القانون من  05الفقرة  35املادة  5
قانون املنازعات اإلدارية، : خلويف رشيد. امتيازها األصيل يف التقاضي، وخيتص القضاء العادي بنظر هذه احلاالت يف فرنسا تفقد اإلدارة يف حالة التعدي 6

  .279تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص 
إىل التضييق من فكرة حالة التعدي، نظرا ، 12/05/1997يف  Felixيتجه اإلجتهاد القضائي الفرنسي، منذ قرار حمكمة التنازع الفرنسية اخلاص بسفينة  1

  .العتبارات عديدة، من بينها التخفيف من عرقلة العمل اإلداري، الذي ينتج عن إسناد نظر هذه احلاالت إىل القاضي العادي
Jacques LEGER:"Le référé suspension et le référé injonction",  

in: Proceding du Séminaire sur la justice administrative, tenu à Alger le 19-20/11/2005, Mai 2006. p50.  
للبلدية صالحية (...) رخصة الترصيف ال تعد رخصة بناء  حيث أن": وجاء فيه 06/11/2001بتاريخ  3408جملس الدولة، الغرفة اخلامسة، قرار رقم  2

  ."املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري 18/05/1994املؤرخ يف  07-94املرسوم التشريعي حسب  هدم البناء بدون رخصة
  .من هذا البحث 215أنظر ص  3
  



  الفصل الثاين                                                                                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر   

214 

 

ويف هذا اإلطار أيضا، منع . 2سقاط العضوية من مستثمرة فالحية، ألغى القضاء قرارات إ1بالنسبة حلرية املقاولةو
القضاء السلطة اإلدارية من الغلق النهائي للمحالت التجارية، ألن يف ذلك مساس حبرية التجارية املكفولة 

  .3دستوريا

ر القاضي اإلداري أن األمر بإخالء احملالت السكنية هو من ، قر4ة املسكن املنصوص عليها دستورياومحاية حلرم
  .5جتاوزا للسلطة يعد ،ولو يف إطار التسخري ،اختصاص القضاء وحده، وأن قيام السلطة اإلدارية بذلك

لها تسمو على القرارات لقد أنشأ القاضي اإلداري قواعد خاصة مستمدة من املبادئ العامة للقانون، وجع
اإلدارية، منها مبدأ املساواة جبميع مظاهره وتطبيقاته، اليت تشمل املساواة أمام القانون، املساواة أمام األعباء العامة، 

املرافق العمومية، وما إىل  احلق يف الدفاع، استمراريةأمام املرافق العامة يف حتمل أعبائها واإلنتفاع خبدماا، املساواة 
  .لكذ

أمام املرافق العامة، ألغى القاضي اإلداري قرار منح قطعة أرضية دون استيفاء شكلية املساواة واعتبارا ملبدأ 
  .1أمام القانون املساواةاإلشهار، معتربا ختلفها يتجاهل مبدأ 

، حد املواطنني، قرر القاضي اإلداري إلغاء قرار اإلدارة برفض تسليم جاوز السفر ألدائما  هلذا املبدأتكريسا و

                                                           
  ".حرية التجارة والصناعة مضمونة، ومتارس يف إطار القانون: "من الدستور 37ادة جاء يف امل 1
عن طريق القضاء -) ال(عن طريق اإلدارة -إقصاء عضو-فالحية مستثمرة" 01/02/1999بتاريخ  150297قرار رقم جملس الدولة، الغرفة الثانية،  2
العضو تنازل "  09/07/2001بتاريخ  3535قرار رقم جملس الدولة، الغرفة الثانية، : ، قرر اختصاص القضاء بإسقاط العضوية من مستثمرة فالحية) "نعم(

ولكن ميكن أن يكون اإلسقاط بقرار من الواىل ضمن . "احلق يف العضوية قضائيا إسقاطويؤدي إىل عمل غري قانوين يعد عن حق اإلنتفاع لتعاونية عقارية 
من طرف الوايل  يف مستثمرة فالحيةإسقاط العضوية " 04/02/2003بتاريخ  7764قرار رقم  جملس الدولة، الغرفة الثالثة: الشروط اليت حيددها القانون

املعدل واملتمم للقانون  25/09/1995املؤرخ يف  95/26من األمر  06املادة . ر عقارينيعندما ال يكون العقد اإلداري حمل إجراءات تسجيل وشه
  ."املتضمن التوجيه العقاري 08/11/1990املؤرخ يف  90/25

و املطعم ملدة ال ميكن للوايل األمر بغلق إداري للمخمرة أ"، وفيه قرر جملس الدولة 23/09/2002بتاريخ  6195جملس الدولة، الغرفة األوىل، قرار رقم  3
ألن . أشهر إما إثر خمالفة للقوانني والقواعد املتعلقة ذه املؤسسات وإما بغرض احلفاظ على نظام وصحة السكان وحفاظا على اآلداب العامة 06تتعدى 

  ."السلطة القضائية هي وحدها اليت ميكنها األمر بالغلق النهائي هلذه املؤسسات
 ".تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن: " لدستور على أنهمن ا 1فقرة  40نصت املادة  4
ختصاص امن الثابت قانونا أن إخالء احملالت السكنية يرجع إىل  أنه"وجاء فيه  08/10/2002 بتاريخ 12045قرار رقم جملس الدولة، الغرفة اخلامسة،  5

استيالء الوايل "واعترب فيه جملس الدولة أن. 09/2002/ 23بتاريخ  6460رقم قرار  لس الدولة، الغرفة األوىل،وجاء يف قرار آخر . "القضاء وحده
  ."السلطة القضائية هي الوحيدة املختصة باإلخراج من السكن، ألن املنتدب على حمل ذي استعمال سكين مشغول بصفة قانونية يعد جتاوزا للسلطة

 تنازل كلقانونا أن  املقررمن  "وجاء فيه . 163ص  03، العدد 1992، الة القضائية لسنة 28/07/1990 قرار بتاريخاحملكمة العليا، الغرفة اإلدارية،  1
 ومن مث فإن القرار اإلداري املخالف هلذا املبدأ يعد. أمالك الدولة لصاحل أشخاص خيضع إىل قواعد اإلشهار حرصا على تساوي حظوظ املترشحني عن

أن املقرر اإلداري الذي منح القطعة األرضية دون استيفائه لشكلية اإلشهار واليت هي  - يف قضية احلال –ابت وملا كان من الث. مشوبا بعيب خرق القانون
  ."من النظام العام خالف القانون وجتاهل مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون
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، طاملا أن املساواة 1ألا بررت رفضها باإلستناد إىل أحكام القانون، بينما مل تطبق هذه األحكام تطبيقا صحيحا
  .أمام القانون، تقتضي أيضا أن تطبق أحكامه دائما بنفس الشكل على اجلميع

تهاده هو الذي كان سباقا الكتشافها هذه املبادئ، فإن القاضي اإلداري باجكل وإذا كان القانون الحقا قد قنن 
أو على األقل، لتوسيع تطبيقها من جمال قانوين معني، إىل جماالت أخرى، ومن ذلك مثال احلق يف . وتطبيقها

 .2الدفاع

بالنسبة لتطبيقات احلق يف الدفاع يف اجلزائر، فقد كانت الفرصة للقاضي اإلداري إلثارته يف مواجهة اهليئات ف
  .3أكثر من مناسبة التأديبية يف

أصبحت  ، والذي مبوجبه2004الذي طرأ على القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات يف  1بعد التعديل
، أثبت القاضي اإلداري، بإلغائه قرارات رفض الترشيح الصادرة 2منازعات الترشيح من اختصاص القاضي اإلداري

أنه ليس لإلدارة أن تكتفي يف تسبيب رفضها ترشيح أحد  2007نة ، لإلنتخابات التشريعية واحمللية لس3عن اإلدارة
هذه  مثلح به يف يتصرتكتفي بالمثلما ظلت " خطر على النظام العام" بأم املواطنني، أو قائمة مرشحني، بالتصريح

                                                           
 هقانونا أن املقررمن مىت كان  "وجاء فيه . 227ص  04، العدد 1989، الة القضائية لسنة 29/12/1984 قرار بتاريخاحملكمة العليا، الغرفة اإلدارية،  1

ة بتوضيح جيوز لإلدارة رفض تسليم جواز سفر أو رفض متديد أجله مىت رأت أن التنقل للخارج من شأنه أن ميس بالنظام العام وهذا دون أن تكون ملزم
من األمر  11غري أنه إذا سببت اإلدارة رفضها بتطبيق أحكام املادة . جتاوز السلطةأسباب رفضها ودون أن يكون تقديرها هذا قابال للمناقشة أمام قاضي 

فإن عليها أن تلتزم بالتطبيق القانوين الصحيح لنص هذه املادة وإال تعرض ) يتعلق بوثائق السفر للمواطنني اجلزائريني 01/1977/ 23املؤرخ يف ( 1- 77
  ."قرارها لإلبطال

حمكوم عليه منذ أقل -حمكوم عليه جبناية؛  -: لتمديد ملدة صالحيتها أي شخصاال تسلم أي وثيقة سفر وال مينح : ذه على أنه 11تنص املادة : للتوضيح
أعوام، عن جنحة بعقوبة احلبس ملدة ستة أشهر على األقل؛ أو من كان موضوع منع من مغادرة التراب الوطين أو أمر قضائي أو حتديد حمل  5من 

  .170، ص 30/01/1977 بتاريخ 09عدد الدة الرمسية، اجلري. ."اإلقامة
، ليعتربه حقا لكل املواطنني يف حالة تعرضهم إىل عقوبات إدارية، انطالقا من 1944يف فرنسا، قام القاضي اإلداري بتوسيع تطبيق حق الدفاع، منذ  2

  Danièle LOCHAK, op.cit, p 129 .التأديبية خيول هذا احلق للموظفني يف ما خيص العقوبات 1905قانون صادر يف 
رق إدارة خل ، نظرامكلف بالضريبةعلى الضريبة املفروضة  جملس الدولةألغى  ، وفيه25/02/2003بتاريخ  6526قرار رقم جملس الدولة، الغرفة الثانية،  3

، املكلف بالضريبة لتقدمي مالحظاته أمام جلنة الصلح من قانون التسجيل املتمثل يف استدعاء 140/04الضرائب اإلجراء اجلوهري املنصوص عليه يف املادة 
 =وقف تنفيذ مقرر"، وفيه قرر الس 30/04/2002 بتاريح 10349قرار رقم لس الدولة، الغرفة اخلامسة، وجاء يف قرار آخر . تكريسا حلق الدفاع

النظام  وفقاإلحالة على اللجنة التأديبية للمنظمة الوطنية للموثقني ألن  ،العزل املتخذ يف حق موثقة استنادا إىل خرق حق الدفاع املضمون دستوريا=
عدم احترام هذا األجل الذي هو من النظام العام يعد خرقا و. يوما على األقل 12تاريخ اجللسة بـ  ينص على وجوب اإلستدعاء قبل ،الداخلي للغرفة

  ."يذحلق الدفاع املضمون دستوريا وبالتايل يتعني األمر بوقف التنف
، واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام 06/03/1997املؤرخ يف  07-97املعدل واملتمم لألمر  07/02/2004املؤرخ يف  01-04القانون العضوي  1

  .اإلنتخابات، املرجع السابق
 .06-97من األمر  86من القانون العضوي سالف الذكر، اليت عدلت املادة  15وذلك مبوجب املادة  2
عن در القرارات يف املنازعات اإلنتخابية عن الغرف اإلدارية للمجالس القضائية، وفق الطرق اإلستعجالية وهي ال تقبل أي شكل من أشكال الطتص 3
املادة (جملس الدولة  ات يف مشروعية العمليات اإلنتخابية احمللية، اليت يطعن فيها بالنقض أمامعإال ما يتعلق باملناز) يف صيغها املعدلة 86 و 40، 25املواد (

 .لذلك فإن هذه القرارات ال تنشر، وال ميكن احلصول عليها إال من خالل ما يصدر يف اجلرائد الوطنية). يف صيغتها املعدلة 92
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 مبا نص دارةاإللقاضي اإلداري ا ألزمالفة بسيطة لقانون املرور؛ بل خمبرشحني إدانة أحد امل، أو بسبب املناسبات
ح واإلنتخاب ؛ مما مكّن من محاية حق الترش1عليه القانون من وجوب تسبيب قرار الرفض تسبيبا كافيا وقانونيا

ا سلطات القاضي اإلداري، إذ ميكن هلذا األخري إن اال اإلنتخايب هو اال الذي تظهر فيه جلي. املكفولني دستوريا
2ائز يف اإلنتخابر النتائج، ويعلن الفحىت أن يغي.  

  جمال احلريات اجلماعيةيف : ثالثا

ته املتمثلة يف محاية احلقوق واحلريات، قام بابتكار الوسائل لتوقيع اجلزاءات إن القاضي اإلداري، وخالل مهم
ليت ع، راقب القاضي اإلداري الدواعي اففي جمال حرية التجم. املناسبة يف حالة اإلعتداء على هذه احلقوق واحلريات

إحدى اجلمعيات، ورفض هذه الدواعي على اعتبار أا غري كافية بالنظر إىل قانون  طلب مبوجبها أحد الوالة حلّ
  .4مجعية خرقت هذا القانون وباملقابل، قرر حلّ .3اجلمعيات

من ع، ألغى القاضي اإلداري قرارات والئية متنع أحد األحزاب السياسية وأيضا، واعتبارا حلماية حق التجم
  .التظاهر سلميا يف الطريق العمومي

. شكل واضح يف جماالت أخرىاجلماعية بحلريات والحقوق لواحلامي ومع ذلك، مل يظهر دور القاضي اإلداري 
ففي منازعات احلريات النقابية ومنازعات األحزاب اليت عرفت تطبيقاا يف اإلجتهاد القضائي اجلزائري، ميكن أن 

  .للجدل امثريكان  يوصف تدخل القاضي بأنه

ال يكون إال عن طريق القضاء، وليست هذه  2هاعلى أن توقيف التنظيمات النقابية أو حلّ 1ينص القانون
عي إىل النظر يف اإلضرابات اليت ألن القاضي اإلداري د. املنازعات اختصاصا وحيدا للقاضي اإلداري يف هذا الشأن

                                                           
  .يف صياغتها اجلديدة 06-97من األمر  86املادة  1
اإلنتخابية، كاإلعتراض على التسجيل يف القائمة، أو الشطب منها أو بكل ما خيص القائمة خيتص القاضي اإلداري يف اجلزائر يف منازعات اإلنتخاب  2

ومنازعات  إغفال التسجيل فيها؛ واإلعتراضات على أعضاء مكاتب التصويت؛ واملنازعات يف مشروعية العمليات اإلنتخابية احمللية البلدية والوالئية،
من واملنازعات يف مشروعية العمليات اإلنتخابية الوطنية، خيص الترشيح لإلنتخابات الرئاسية، بينما يبقى ما  .الترشيح النتخابات االس احمللية والوطنية

  .اختصاص الس الدستوري
3 Farida ABERKENE, op.cit, p 10 
غرفة اخلامسة، قرار جملس الدولة، ال. أن يلتمس من القضاء حل مجعية ،04/12/1990املؤرخ يف  30-90من القانون  35ميكن للوايل مبوجب املادة  4

جملس الدولة حل مجعية لنادي الفروسية وحتويل أمالكها للدولة، بعد أن قامت بتأجري وفيه قرر . 28/03/2006بتاريخ  150فهرس رقم  30115رقم 
مما  30-90القانون  من 02قطعة أرض منجت هلا يف إطار ممارسة نشاطها اجلمعوي، وهو نشاط مربح ويعد خمالفا للغرض من اجلمعية وفق املادة 

  .يستدعي حلها
معدل ومتمم . 764ص  ،06/06/1990بتاريخ  23اجلريدة الرمسية، العدد . املتعلق مبمارسة احلق النقايب 02/06/1990املؤرخ يف  14-90القانون  1

 ،10/06/1996املؤرخ يف  12- 96مر األبو ؛2656ص  ،25/12/1991بتاريخ  68عدد ال ،اجلريدة الرمسية ،21/12/1991املؤرخ يف  30-91بالقانون 
  .04، ص 12/06/1996بتاريخ  36عدد ال ،اجلريدة الرمسية

  .على التوايل من هذا القانون 30و 27املادتان  2
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ا إضرابات غري شرعية، طاملا أن النقابات اليت دعت إليها مل  ا، وأمر بإلغائه1تها النقابات املستقلةشناستنادا إىل أ
يا نقابات غري متثيلية يف نظر القانون تارة أخرى؛ إال أن هذصرالشرعية سرعان  "الذريعة" هح بتأسيسها تارة، أو أل

متكني هذه النقابات من النشاط يف ما تكون غري صاحلة ألا تصبح غطاء لتربير جتاوزات اإلدارة اليت امتنعت عن 
رغم أن يف هذا اإلمتناع هدر للحقوق املعترف . ، حتت احلذر من حتول نشاطها إىل أغراض سياسوية2إطار قانوين
وهكذا يظهر من جديد أن القانون يكون حاجزا أمام القاضي اإلداري، الذي يكتفي بتطبيق القانون، . ا دستوريا

نزاع قائم على أساس تطبيق  ا القانون، على اعتبار أن املهمة األصيلة للقاضي هي فضدون النظر يف مالءمة هذ
د هذه احلريات، بصفة دائمة أما محاية احلريات، فهي وظيفة تنشأ بالبتعية، وإذا كان القانون هو الذي يقي .القانون

  .، فال ميكن القاضي أن يفعل أي شيء1أو مؤقتة

إن .  هذا الشأن صدرت من طرف القاضي اإلستعجايل وليس قاضي املوضوعفضال على أن أحكام القضاء يف
تثبت ، اليت أصبحت تصرح بشكل شبه آيل بعدم شرعية اإلضرابات، األحكام القضائية يف جمال املنازعات النقابية

يس احلقوق أن القاضي اإلداري ما هو يف األخري إال قاض ملزم بتطبيق القانون، أكثر من التزامه النظري بتكر
  .2واحلريات

حزب سياسي اعتبارا ملساسه اخلطري  يف منازعات األحزاب، عرف التطبيق القضائي يف بداية التسعينات قرار حلّ

                                                           
نظرا  ، وبشأنه أصدرت الغرفة اإلدارية لس قضاء اجلزائر قررا استعجاليا يقضي بتوقيف اإلضراب13/05/2006إضراب أساتذة التعليم العايل يف  1

  Le journal Le Quotidien d'Oran, du Jeudi 01 Juin 2006. لكون النقابة اليت دعت إليه، غري متثيلية
. ، أصدرت الغرفة اإلدارية لس قضاء اجلزائر قررا استعجاليا بتوقيف اإلضراب نظرا لعدم شرعيته16/01/2006-15وإضراب أساتذة الثانوي ليومي 

Le journal Le Quotidien d'Oran, du Dimanche 15 Janvier 2006.   
جريدة . وأصدرت الغرفة اإلدارية لس قضاء اجلزائر قررا استعجاليا بتوقيف اإلضراب نظرا لعدم شرعيته 18/02/2008وإضراب السلك الشبه الطيب يف 

  .2008فيفري  19ليوم الثالثاء  5248العدد اخلرب، 
قررا استعجاليا غيابيا يقضي بتوقيف إضراب أساتذة التعليم العايل املزمع ابتداؤه يف  28/05/2009جلزائر بتاريخ وأصدرت الغرفة اإلدارية لس قضاء ا

  .يوما 15 ملدة 01/06/2009
 املقرر ملدة ضراباإلصدر عن القسم اإلستعجايل حملكمة عبان رمضان بسيدي احممد بالعاصمة أمر استعجايل يقضي بتوقيف  09/11/2009بتاريخ و

استمرار "واعترب القرار يف منطوقه أن  .08/11/2009لذي انطلق بتاريخ دعت إليه تنسيقية نقابات التربية املستقلة ا الذيالوطنية قطاع التربية أسبوع يف 
 .2009نوفمرب  10جريدة اخلرب ليوم الثالثاء ". اإلضراب فيه مساس حبق التعليم املكرس دستوريا

مبجرد إيداع تصريح التأسيس للسلطة اإلدارية املختصة، الوايل أو الوزير حسب احلالة، بعد عقدها جلمعية عامة تأسيسية،  تعترب نقابة معينة مؤسسة 2
يضم قائمة املؤسسني ونسختني من القانون األساسي، وحمضر اجلمعية العامة ) املتعلق مبمارسة احلق النقايب 14-90القانون من  09املادة (مرفوقا مبلف 

ولكن اإلدارة تلجأ غالبا لرفض . واستيفاء شكليات اإلشهار يف جريدة وطنية إعالمية )07املادة (سية؛ ومبجرد تسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس التأسي
  .اتمكرر إجراء 169وهو قرار سليب ال ميكن الطعن فيه باإللغاء مبوجب املادة . مما جيعل النقابة غري مؤسسة قانونا. تسلم التصريح بالتأسيس

  .حالة الطوارئ، تقيد نظريا بعض احلريات الفردية واجلماعية، وتوسع من صالحيات الضبط اإلداري 1
يف مواجهة احلركات اإلجتماعية، واألمثلة الكثرية على هذا الوضع مما يدفع إىل التساؤل حول  أصبح اللجوء إىل القضاء من طرف اإلدارة شبه آيل 2

بدء مبسألة اإلختصاص، وصوال إىل توفّر الطابع اإلستعجايل من عدمه يف مثل هذه : هذا الشأن اليت تثري عدة إشكالياتاألحكام القضائية الصادرة يف 
  .القضايا
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  .1بالنظام العام

بنظر الطعون ضد قرارات وزير بعض بنوده اإلختصاص للجهات القضائية اإلدارية مبوجب  2وقد منح القانون
اعتماده، أو تلك اخلاصة مبنع أو مبوجبها رفض يالتصريح بتأسيس حزب جديد، أو  هابواسطت رفضاليت يالداخلية 

أو وقف أو غلق  وقف نشاطات حزبية قبل تأسيس احلزب وغلق املقرات، ودعوى وزير الداخلية الرامية حللّ
  .3حمالت حزب معتمد

ض األحزاب، وإلغاء صدرت عن القضاء اإلداري يف السنوات األخرية قرارات بتجميد نشاطات بع كما
كن، تإن هذه املنازعات مل . مؤمتراا، ولكن ليس بناء على طلب اإلدارة، بل نظرا خلالفات نشبت بني مناضليها

وقد أثار تناول القضاء اإلداري هلا جدال . مبدئيا، ليختص ا القضاء اإلداري إال إذا كانت اإلدارة طرفا يف النزاع
  .يكن اإلجتهاد القضائي مستقرا، ومل 4فيما يتعلق باإلختصاص

  مبجلس قضاء اجلزائر الفاصلة  الغرفة اإلداريةمبوجبه أمرت ، 5عندما ألغى جملس الدولة قرار استعجاليا
  نع انعقاد املؤمتر االستثنائي جلبهة التحرير مب ،بالقاضي الفرد وغيابيا يف حق مجيع األطراف املدعى عليها

وذلك سواء باجلزائر العاصمة  ،م الأو اخلاصة التابعة للحزب أاألماكن العمومية يف مجيع  04/10/2003الوطين يوم 
وايل والية اجلزائر بعدم تسليم رخصة النعقاد هذا املؤمتر وجتميد كل  تأمرو ؛أو عرب كامل التراب الوطين

ترب جملس الدولة أن إقحام اع. اإلجراءات الرامية اىل انعقاده وذلك اىل غاية الفصل يف القضية املطروحة يف املوضوع
النعقاد هذا اإلختصاص، واعترب أن إخراج  1اإلدارة يف الدعوى لتربير اختصاص القاضي اإلداري، ال يكفي وحده

                                                           
  .1992يتعلق األمر باجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، اليت حلت بقرار قضائي يف مارس  1
 .املرجع السابق. لق باألحزاب السياسيةاملتضمن القانون العضوي املتع 06/03/1997املؤرخ يف  09-97األمر  2
 .من األمر املذكور 37و  36، 22، 17طبقا للمواد  3
ال ميكنها أن (...) حيث أن هذه البنود ماحنة االختصاص للجهات القضائية اإلدارية : "يشري القرار السابق لس الدولة إىل اجتهاد صادر يف هذا الشأن 4

إىل النزاع الناجم عن السري والنشاط الداخلي للحزب ) 23/07/2002املؤرخ يف  10464القرار رقم (ي لس الدولة متتد كما كرسه االجتهاد القضائ
 ".اللذين يظالن خاضعني للقانون األساسي للحزب ولنظامه الداخلي

 .ئرمبجلس قضاء اجلزاالقسم االستعجايل  الغرفة اإلداريةصادر عن  01/10/2003 يفمؤرخ إستعجايل  قرار 5
مني العام حلزب جبهة التحرير األ، قضية صديقي ومن معه ضد وايل والية اجلزائر 19240رقم  18/10/2003بتاريخ استعجايل جملس الدولة، قرار  1

ية ذا النزاع حيث أنه وبالفعل فان رفع دعوى قضائية ضد سلطة إدارية غري معن :"وفيه قرر جملس الدولة .وزير الداخلية واجلماعات احملليةوالوطين 
االختصاص هلذه بشكل تعسفي أم ال، ال ميكنه لوحده اإلخالل بقواعد النظام العام املتعلقة باختصاص اجلهات القضائية اإلدارية وال ميكنه بالتايل منح 

 .وحدها من خالل مضمون عرائضهم علما أن هذا اإلختصاص ال خيضع إلرادة األطراف ،من قانون اإلجراءات املدنية 07األخرية، عمال بأحكام املادة 
 هي من حيث وبالتايل فإن الغرفة اإلدارية الفاصلة يف املسائل اإلستعجالية بتمسكها بإختصاصها بسبب نوع القضية، قد خرقت قواعد اإلختصاص اليت

املتعلق  09/97من األمر  37و 36و  22و  17د باملواد النظام العام وبالنتيجة فإنه يتعني إلغاء األمر املستأنف والقول من جديد أنه ما عدا النزاع احملد
للفصل يف النزاعات الناشئة عن السري والنشاط الداخليني لألحزاب اجلهات القضائية اإلدارية تظل غري خمتصة  بالقانون األساسي لألحزاب السياسية، فإن

  ".السياسية
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من النزاع يوجب التصريح بعدم اختصاص القضاء اإلداري باملنزاعات املتعلقة بالسري والنشاط الداخليني  1اإلدارة
  .لألحزاب

لس بينما قرر انفس يف اإلستئناف املرفوع ضد قرار الغرفة اإلدارية الفاصل يف املوضوع، والذي خيص   
  دا بذلك القرار الصادر عن ، مؤي3كه باإلختصاص يف هذا الشأن، متس2القضية ونفس األطراف

  دولة الدرجة األوىل، ومعتربا من زاوية املعيار املادي أن احلزب هو تنظيم أساسي يف احلياة السياسية لل
  .وخيضع بذلك للقانون اإلداري يف تأسيسه وعمله واختصاصاته

الفاصل يف املواد  لقد كانت قرارات القضاء اإلداري يف هذا الشأن متميزة، وذلك بالنسبة للقاضي الفرد
ات باحلري ، ولكن مع ذلك ال ميكن التعليق عليها فيما إذا كانت متس1اإلستعجالية، أو بالنسبة للقاضي اجلماعي

                                                           
 والية اجلزائر مل تكن له الصفة وال املصلحة فيما يتعلق بوجهي الطلبني وذلك مبفهوم املادة وايل أننه من الثابت حيث أ: "جاء يف القرار املشار أعاله 1

والقول بأن الدعوى املوجهة ضد الوايل مل توجه توجيها صحيحا، واستخالص (...) من قانون اإلجراءات املدنية من أجل مقاضاته يف هذه الدعوى  459
  ".من النزاع النتائج القانونية النامجة عن إخراجه

  .مبجلس قضاء اجلزائر الغرفة اإلداريةصادر عن  30/12/2003 يفمؤرخ ، 03/1429قرار رقم  2
بالقرار االستعجايل الصادر عن جملس الدولة بتاريخ (...) حيث أنه فيما يتعلق : "، وجاء فيه03/03/2004بتاريخ  20431جملس الدولة، قرار رقم  3

وبغض النظر على وجود قرارات أخرى مماثلة صادرة عن نفس اهليئة أين متسكت فيها باختصاصها كالقرار ..) (. 19240حتت رقم  18/10/2003
، فإنه ليس قرارا مبدئيا صادرا عن الغرف اتمعة يعرب 7254حتت رقم  11/06/2002والقرار املؤرخ يف  202878حتت رقم  13/09/1999املؤرخ يف 

قضائي معني أو حول تغيري هذا اإلجتهاد وإمنا هو قرار منعزل صادر يف دعوى استعجالية ال يلزم اهليئة احلالية  عن موقف جملس الدولة حول اجتهاد
  "املتكونة من كافة رؤساء الغرف، كما أنه ليس اجتهادا أخذ به جملس الدولة يف مجيع احلاالت املماثلة

أساسي يف احلياة السياسية للدولة وميارس نشاطات تتعلق باملنفعة العامة ويستفيد من حيث يتجلى أيضا من زاوية املعيار املادي أن احلزب هو تنظيم 
وال ميكن يف أي حال من األحوال إخراجه من حقل القانون العام، حيث  وخيضع بذلك للقانون اإلداري يف تأسيسه وعمله واختصاصاتهإعانات الدولة 

نظمات واجلمعيات اليت متارس نشاطات ذات منفعة عامة ختضع للقانون اإلداري يف تنظيمها الداخلي ما يدعم هذا املعيار املادي يكمن يف أن مجيع امل
سواء كانت داخلية  وختضع نزاعاا الختصاص القضاء اإلداريوعملها واختصاصاا وذلك كمنظمات األطباء واحملاسبني واحملامني واجلمعيات الرياضية 

  ".أو غريها
، سابق الذكر هو الذي عقد اإلختصاص للقضاء اإلداري يف مسائل األحزاب بشكل 03/03/2004بتاريخ  20431رقم لدولة يبدو أن قرار جملس ا 1

اليت  ،حركة اإلصالح الوطينذلك أنه يف قضية الحقة خصت : ائي، أو على األقل، كلما كانت اإلدارة مدخلة يف املنازعات اليت تثور يف هذا الشأن
 أربعفصلت احملكمة و العادي، القضاء إىلمت إحالة امللف  ،وبني املعارضني له هاإىل عملية انقسام بداخلها بني أنصار رئيس 2004 جوانتعرضت منذ 

لغرفة اإلدارية لس قضاء ، يف قضية رفعت أمام اوزارة الداخلية يف اخلصام وبعد إدخال .ركةمرات يف قضايا متصلة مبلف النزاع لصاحل جناح رئيس احل
مث . ، ومنع انعقاد املؤمتر األول للحركةبتجميد مجيع أرصدة احلزب، وركةاحلبتجميد نشاط رئيس  يقضي 12/06/2006 بتاريخ أصدرت قرارا ،عاصمةال

وصدر أخريا . ، لغاية الفصل يف اإلستئناف املرفوع ضده2006يف أكتوبر  لغرفة اإلدارية لس قضاء العاصمةأصدر جملس الدولة قرارا بوقف تنفيذ قرار ا
، ولكن يف املوضوع باعتبار لغرفة اإلدارية لس قضاء العاصمةعن جملس الدولة قرار يقضي شكال بقبول اإلستئناف ضد قرار ا 22/04/2008يف 

  .30/06/2005اإلستئناف أصبح بدون موضوع، طاملا أن التقومييني عقدوا مؤمترهم يف 
  .19/04/2008عوين بتاريخ ، <http://www.alarabiya.net/articles/2006/06/12/24649.html>: موقع العربية اإلخباري، على العنوان

  .2008أفريل  26ليوم السبت  5305وجريدة اخلرب، العدد . 07ص . 2008أفريل  23ليوم األربعاء  2283جريدة الشروق اليومي، العدد 
ليوم  5852جريدة اخلرب، العدد . عني الدفلى دعاوى ضد رئيس اجلبهة الوطنية اجلزائرية ويف قضية مماثلة رفع أصحاب احلركة التصحيحية ملا يعرف مبؤمتر

 =، وخصومه54يف نزاع بني رئيس حزب عهد  10/01/2010ونظرت الغرفة اإلدارية لس قضاء العاصمة ابتداء من تاريخ . 2009ديسمرب  20األحد 
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  السياسية وتقف حاجزا يف وجه ممارستها بشكل عادي، أو على العكس تقوم بتكريسها 
  وحتميها، ألن القاضي اإلداري يف هذه املنازعات، كان عليه أن يفصل أصال بني طلبات 
  متناقضة يعرضها عليه اخلصوم، ويرجح تلك اليت بدت له أكثر تالؤما مع ما يفرضه القانون 

، واإلنتقاد الوحيد الذي يساق يف هذا 1ومبادئ الدميقراطية احلريات يف إطار احترام أحكامه،من أن متارس هذه 
وباملقابل، مل يتح للقضاء فرصة النظر يف . ذه املنازعات 2الشأن، خيص كما سبق، مدى اختصاص القاضي اإلداري

عدة أحزاب طلبات ، الذي قابلت به اإلدارة 1رفض اعتماد األحزاب أو رفض تسلّم ملف التصريح بالتأسيس

                                                                                                                                                                                             
  ليوم الثالثاء 661جريدة النهار اجلديد، العدد . ايل، وإقصاء أعضاء من الس الوطين من التسيريالتصحيحيني بدعوى عدم تقدمي التقريرين األديب وامل=
جملس قضاء اجلزائر خبصوص جتميد لدى الغرفة اإلدارية باستعجالية دعوى  فس احلزب ضد رئيسهنلرفع ثلثا أعضاء الس الوطين و .2009ديسمرب  22 

للحزب إىل غاية الفصل يف  معيات السياسية لوزارة الداخلية بعدم تسليم أي ترخيص ألي نشاط سياسي للمسؤول األولوإلزام مديرية اجل، نشاط الرئيس
  .2010فيفري  08اإلثنني ليوم  703العدد  ،لنهار اجلديداجريدة  .القضايا املرفوعة ضده أمام القضاء

حيث حقيقة، إذا كان املؤمتر هو السيد يف تعديل قانونه األساسي ونظامه ": ، وجاء فيه03/03/2004 بتاريخ 20431جملس الدولة، قرار رقم  1
  ".املنصوص عليها يف هاتني املادتنيإطار احترام املبادئ الدميوقراطية الداخلي، فإنه جيب أن يكون ذلك ويف كل األحوال يف 

عوى معينة، فليس له مثال أن يلتفت للدفوع بأن عقود شغل جزء من مبدئيا جيب على القاضي اإلداري التمسك باختصاصه إذا كان فعال خمتصا بنظر د 2
إىل ذلك تبقى األمالك العمومية هي عقود إجيار، إذ أن عمليات تأجري أكشاك أو حمالت يف األسواق البلدية، أو حمطات البنزين أو مساحات احلضائر وما 

للقاعدة التجارية، ألن األمالك العمومية ال ميكن أن تكون حمال لتوقيع حقوق امتالكية عقودا إدارية، وهي ليست إجيارات جتارية ترتب ملكية املستأجر 
يعترب إجيار البلدية حلقوق الوقوف يف الساحات التابعة ألسواقها واستئجار التاجر هلذه احلقوق عقدا إداريا :"وهذا ما أكده القضاء اإلداري بقوله. عليها

، الة 23887رقم حتت  29/05/1982 احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار مؤرخ يف ".الغرفة اإلدارية للمجلسوخيضع النزاع املتعلق به الختصاص 
  .222، ص 1989لسنة  01القضائية، العدد 

 توجه ضد ديوان الترقية ويقوم بالقاضي اإلداري بالتمسك باختصاصه بإدخال السلطات اإلدارية املرتبطة بالنزاع يف اخلصام، ومن ذلك مثال الدعاوى اليت
يف حني أا ختص الوالية باعتبارها مالكة لألمكنة املمتنازع عليها إىل جانب الديوان ) مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري(والتسيري العقاري 

القضائية للغرفة اإلدارية للمحكمة  صالحيات القاضي اإلداري على ضوء التطبيقات": زروقي ليلى. ويتعني إدخاهلا يف اخلصام والتمسك باإلختصاص
  .181ص  ، املرجع السابق،"العليا

إجراءات  2فقرة  170املادة " (بالعرائض املقدمة ضد قرار وزاري أو قرار صادر لصاحل الدولة"كما يقوم املستشار املقرر بتبليغ الوزير املختص مباشرة 
ت املتعلقة باألمالك الوطنية، خاصة منها املتعلقة باملنازعة يف امللكية أو املطالبة بأمالك أدجمت يف ويف املنازعا. 183نفسه، ص  زروقي ليلى، املرجع). مدنية

وما  183اخلاص باألمالك الوطنية، واملواد  30-90من القانون  125املادة (األمالك الوطنية، جيب استدعاء مديرية أمالك الدولة بصفتها ممثلة لوزير املالية 
وباعتبارها طرفا أساسيا ال ميكن احلكم يف غياا واإلكتفاء باإلدارة املسرية لألمالك كما هو احلال بالنسبة ) املطبق له 454-91وم التنفيذي يليها من املرس

حق تسيري جزء من لوزارة الفالحة بالنسبة لألراضي املؤممة ووزارة الغابات بالنسبة لألراضي الغابية أو أية مؤسسة عمومية أو خاصة خيول هلا القانون 
واليت يكتفى ا يف حالة املنازعات اليت ال تشكك يف امللكية كتلك اليت تتعلق باملسؤولية إلصالح ضرر ناتج عن خطأ يف التسيري أو (األمالك الوطنية 

 .نفسه، نفس الصفحة زروقي ليلى، املرجع ).إخالل بالتزام تعاقدي يربط املدعي باهليئة املكلفة بالتسيري
على أنه يتم التصريح املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية، املرجع السابق؛  06/03/1997املؤرخ يف  09-97األمر من  12ص املادة تن 1

يم ولكن إذا رفض الوزير تسلّم هذا امللف، أو رفض تسل. بتأسيس حزب بإيداع ملف لدى وزير الداخلية من طرف األعضاء املؤسسني، مقابل وصل
مكرر إجراءات، كما ال يسمح بأي  169وصل استسالم ملف التصريح، كان هذا الرفض قرارا سلبيا ال يفتح اال أمام الطعن القضائي مبوجب املادة 

  .نشاط للحزب وال ألعضائه، قبل التصريح بالتأسيس
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  .1سياسية

  طول مدة الفصل يف املنازعات :السابعالفرع 

  إن املدة اليت تستغرقها خمتلف إجراءات سري اخلصومة القضائية يف املنازعات اإلدارية، بدءا من تسجيل 
  صوال إىل مرحلة احلكم، القضية إىل تتابع اجللسات وتبادل الطلبات والدفوع، إىل التحقيق القضائي و

  مث من جديد سري طرق الطعن إذا قرر األطراف مباشرا، واليت تكون أمام جملس الدولة، كل ذلك 
  جيعل املدة بني صدور القرار أو التصرف اإلداري املطعون فيه، وبني احلصول على حكم قابل 

فعالية  ا، ذ"أصحابه" وإن قام برد احلق إىل تدخل القاضي اإلداري، حىتمن دون شك مما جيعل  .للتنفيذ طويلة جدا
  .حمدودة

ففضال على املهل املمنوحة قانونا للقيام بإجراء معني، كالتظلمات وغريها، واملهل املمنوحة للسلطة اإلدارية للرد 
يلزم  على هذه التظلمات املمكنة؛ فإن الوقت الذي تستغرقه التحقيق القضائي نفسه يعد وقتا معتربا، والقانون ال

  .2القاضي يف الفصل يف مهلة حمددة إال يف حاالت نادرة ومعزولة

  ومع مبادرة إصالح العدالة، مت تقنني النص على مبدأ الفصل يف آجال معقولة، بل يف أحسن 
  وقانون اإلجراءات املدنية اإلدارية  1القانون األساسي للقضاء مبوجب نص إن أمكن ذلك،اآلجال 

  على العملي يف هذا الشأن يثري بعض املالحظات، إذ ال ميكن أن تقل مدة الفصل  ولكن الواقع .2اجلديد
ستة أشهر يف أحسن األحوال، وهذا ما يتبني من حصيلة نشاط بعض االس القضائية، حيث تنشر إحصائيات 

                                                           
أكد وزير ، 08/11/2000على استجواب نواب الربملان يوم  رده يتعلق األمر حبزب الوفاء والعدل الذي حاول تأسيسه أمحد طالب اإلبراهيمي، ويف 1

 وقد رفضت اإلدارة أيضا اعتماد أحزاب أخرى مثل حزب اجلبهة الدميقراطية اجلزائرية الذي حاول تأسيسه سيد أمحد غزايل،. الداخلية هذا الرفض
. 05/12/2001وقدم ملفا إىل وزارة الداخلية يف هذا اخلصوص يف ي عبد السالم علي راشد وحزب البديل الدميقراطي االجتماعي الذي حاول تأسيسه

 .18/10/2009إىل وزارة الداخلية يف  وأيضا حزب احلركة من أجل احلرية والعدالة الذي يسعى لتأسيسه حممد السعيد، وقدم ملفا
حيث يلزم على  يف اإلعتراض على التسجيل يف القائمة اإلنتخابية، :ا، جاء حتديد املهلة اليت يفصل فيها القاضي يف بعض الطعون، منهيف املواد اإلنتخابية 2

املتضمن القانون العضوي  06/03/1997 املؤرخ يف 07-97 األمرمن  25 املادة( تقدمي اإلعتراضأيام من  10فصل يف أجل أقصاه اإلداري بالالقاضي 
ويف اإلعتراض على تشكيلة أعضاء مكتب التصويت  ؛)07/02/2004 املؤرخ يف 01- 04 من القانون العضوي 05 ها املادةتعدلواملتعلق بنظام اإلنتخابات، 
الطعن يف قرار يف و ؛)01-04 من القانون العضوي 07 معدلة باملادة 07-97 األمرمن  40 املادة(من تاريخ رفع الطعن  أيام 05ويفصل القاضي يف أجل 

معدلة  07- 97 من األمر 113املادة (وللمحليات  )01- 04 من القانون العضوي 15 دلة باملادةمع 07- 97 األمرمن  86املادة (رفض الترشح للتشريعيات 
 92 املادة(املنازعة يف مشروعية عمليات التصويت يف و ؛أيام من تاريخ رفع الطعن 05 ويفصل القاضي يف أجل )01- 04 من القانون العضوي 19 باملادة

  .أيام من تاريخ رفع الطعن 05 ويفصل القاضي يف أجل )01- 04 ضويمن القانون الع 18 اتعدهل 07- 97 من األمر

 املؤرخ يف 11-08 من القانون 31 حيث تلزم املادةهناك أيضا حتديد للمدة اليت يفصل فيها القضاء اإلداري، ويف مسائل إبعاد األجانب إىل احلدود، 

هلة تقدمي الطعن يف قرار ميوما، و 20 القاضي بالفصل يف أجل أقصاه، تنقلهم فيهايتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم ا و 25/06/2008
  .أيام 05 اإلبعاد هي

 ."يف أحسن اآلجالعلى القاضي أن يفصل يف القضايا املعروضة عليه  جيب": منه 10املادة وجاء يف  1
 ."يف آجال معقولةاملعروضة أمامها تفصل اجلهات القضائية يف الدعاوى "  :على ما يلي 03فقرة  03املادة نصت  2
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  .1نصف سنوية

غرف اإلدارية لدى االس وبالنظر إىل سري إجراءات الفصل يف القضايا على مستوى اهليئات القضائية، سواء ال
القضائية، أو جملس الدولة، فإنه يالحظ طول مدة سري هذه اإلجراءات، وهي مهل تزيد وتنقص حسب تعقيد 

  .القضية

  أمام اهليئات اإلبتدائية: أوال

يف ظل قانون اإلجراءات السابق، كانت القضايا اإلدارية تسجل مع دفع الرسوم القضائية، يف كتابة ضبط 
، حيث يقوم أمني الضبط بتهيئة امللف وال يسلم للمدعي سوى وصل باملبالغ املدفوعة، ألن التبليغ يقوم به الس

ل بعد قيده إىل رئيس الس الذي حييله إىل رئيس الغرفة اإلدارية ليعني وكان امللف حيو. وفق القانون كاتب الضبط
حماولة الصلح إذا كانت القضية إدارية عادية يف مدة أقصاها  ويقوم القاضي املعني بإجراء. مستشار مقررا يف القضية

مث يقوم الكاتب  ،، حيث تربمج جلسة الصلح وتسجل يف سجل القيد العام وحتول للغرفة اإلدارية2أشهر )03(ثالثة 
  .بتحرير استدعاء جللسة الصلح الذي يقوم به رئيس الغرفة أو املستشار املقرر

بمجرد وصول قضية جبائية حترر ف ،اليت جرى العمل فيها على عدم إجراء جلسة الصلح وبالنسبة للقضايا اجلبائية
وال خيص الصلح أيضا القضايا االستعجالية  ،ر الضرائب لإلجابة على العريضةجدول إرسال إىل مديكتابة الضبط 

  .وال القضايا املرجعة بعد اخلربة

 ،يف حالة عدم الوصول إىل اتفاق ، وتنتهي القضية؛ أماطرافالس قرارا يثبت اتفاق األمت الصلح يصدر ما  وإذا
ستعجل حيدد التاريخ من طرف ملامواد القضاء ويف  ،يحرر حمضر عدم الصلح، وحيدد الكاتب تاريخ أول جلسةف

قرر ويقوم امل. يوما للرد 15مث يقوم كاتب الضبط بتبليغ العريضة االفتتاحية و مينح له أجل . رئيس الغرفة اإلدارية
د ييقوم الكاتب يف كل مرة بتحدو ؛1بتبليغ العريضة إىل كل مدعى عليه يف الدعوى وذلك يف املواعيد اليت حيددها

 القانون الذي ال يلزمهوملا يتم اكتفاء أطراف الدعوى من اجلواب حيول امللف إىل املستشار املقرر  .موعد اجللسات

                                                           
أن بعضها ينشر  يشري املوقع الرمسي لوزارة العدل، إىل مواقع ويب لكل االس القضائية الستة والثالثني املنصبة، وباإلطالع على هذه املواقع، يالحظ 1

كما مل يتم نشر أي أرشيف إحصائي عن حجم . اأو املفصول فيه/حصيلة نشاط، وبعضها األخر ال ينشر أي حصيلة عن حجم القضايا املسجلة و
، واملفصول 1435ة املسجلة اإلداري، بلغ عدد القضايا 2009على سبيل املثال، بالنسبة لس قضاء قسنطينة، وخالل السداسي األول من سنة . النشاط

  .قضية 987، 2008؛ وبلغ عدد القضايا املتبقية من سنة 1253فيها 
  .06/05/2010، شوهد بتاريخ  <http://www.courdeconstantine.mjustice.dz>: ة الرقمي، على العنوانموقع جملس قضاء قسنطين

، بينما بلغ عدد القضايا 526، واملفصول فيها 595ة املسجلة اإلداري، بلغ عدد القضايا 2009وخالل الفصل األول من سنة  بالنسبة لس قضاء العاصمة
  .ضيةق 337، 2008املتبقية من سنة 

 .06/05/2010، شوهد بتاريخ  <http://www.courdalger.mjustice.dz>: موقع جملس قضاء اجلزائر الرقمي، على العنوان
 .من قانون اإلجراءات املدنية 3مكرر  169املادة  2
 .من قانون اإلجراءات املدنية 170املادة  1
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 شهر أجلوللنيابة العامة  ،ر يعرض امللف إىل النيابة العامة إلبداء طلباابعد انتهاء التقري .تقريره عداددة حمددة إلمب
  .تاريخ اجللسة العالنية ديد؛ ليحول بعدها إىل رئيس الغرفة اإلدارية لتحللرد

يقوم أمني الضبط باستدعاء األطراف للجلسة العالنية اليت يصدر فيها القرار، الذي يبلغ مبوجب إرسال إىل طريف 
وهي شهر واحد بالنسبة للقضايا العادية والقضايا اجلبائية : ع إخطارهم مبهل االستئناف أمام جملس الدولةالدعوى م

  .يف القضايا االستعجالية ايوم 15و

  عند استئناف قرار الغرفة اإلدارية أمام جملس الدولة، يتم إخطار كتابة الضبط الغرفة اإلدارية بالس 
  ، وعند تلقى اإلخطار باالستئناف يقوم أمني الغرفة جبرد امللف وتشكيل مكرر القضائي إلرسال امللف األصلي

عنه، مث حيرر جدول إرسال حيول إىل النيابة العامة اليت ترسل امللف األصلي إىل جملس الدولة و حيفظ املكرر يف 
  .1الس

لفصل فيها وإصدار األحكام، إن سري اخلصومة القضائية وفق هذا الشكل، ال بد أن تكون له تبعات على مدة ا
من  "تقريب العدالة من املواطن"رغم أن مبادرة إصالح العدالة، وتعديل قانون اإلجراءات املدنية كانت دف إىل و

وأقل تكاليف وذات مصداقية إلرساء عدالة فعالة " ،"تبسيط إجراءات التقاضي جبعلها أكثر مرونة ووضوحا"خالل 
، إال أن اهلدف 2"آجال معقولة يف ظل احترام حقوق الدفاع، والوجاهية يف التقاضي تضمن الفصل يف النزاعات يف

  .مل يتحقق إال بصفة جزئية

واملنازعة رغم خصوصية وتعقد املنازعة املدنية بشكل عام، ولكن تبقى هناك مثة جمهودات مبذولة يف هذا الشأن 
الوزارة ظلت  وقديد مبدأ الفصل يف اآلجال املعقولة، جتسحماولة جرى العمل على اإلدارية على وجه التحديد، فقد 

السرعة يف معاجلة امللفات حسب ما يقتضيه القانون، والتقليص من التأخر " الوصية جتدد احلرص والرغبة يف حتقيق 
  . 1يف جمال حترير األحكام وطبعها وتبليغها

اول يف مجيع اجلهات القضائية ختص السداسي أضحت القضايا املدنية املتداولة باجلد، فقد معلن عنهووفق ما هو 
من السنة اجلارية، وحسب ما تعلنه الوزارة لوحظ حتكم نسيب يف سري الدعوى املدنية، وصار معدل الفصل فيها يف 

أشهر من تاريخ قيد الدعوى، جبميع االس القضائية واحملاكم ذات النشاط املكثف، وتقلص ) 05(مخسة  حدود
أشهر يف احملاكم ذات النشاط املتوسط، وصارت التأجيالت من جلسة ألخرى مضبوطة من ) 04(أربعة األجل إىل 

أسبوع إىل أسبوعني وبأسباب جدية، مع مراعاة مبدأ الوجاهية، وحق الدفاع، وهناك تصريح باألحكام، من طرف 

                                                           
 .17، ص 2005ائر، طدليل كتاب الضبط، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلز 1
 .06/05/2010، شوهد بتاريخ  <http://www. mjustice.dz>: املوقع الرمسي لوزارة العدل، على العنوان 2
  .املرجع نفسه .على تطبيق اإلجراءات املعمول ا يف هذا اال بغرض احلثيف إطار لقاءات وزير العدل، حافظ األختام مع رؤساء االس القضائية  1
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ه استخراج األحكام يف وأصبح املتقاضي بإمكان .1القضاة، دون استثناء، وهي مسببة، وتقدم مطبوعة من طرفهم
  .2يوما من تاريخ النطق ا) 15(آجال قصرية، يف حدود مخس عشرة 

تعليمة من وزير العدل حافظ األختام تتعلق بإلزام القضاة بالتخلص من  2006–2005وقد عرفت السنة القضائية 
ليمة اليت تثري اإلنتقاد فيما وهي التع، 3وحتدد عدد التأجيالت يف القضيةالكم اهلائل من القضايا يف وقت قصري، 

منه إذ يبدو التزام القضاة بالفصل يف آجال معقولة هو امتثال لتعليمة الوزير أكثر . خيص استقاللية العمل القضائي
  .تطلع لإللتزام بروح العدالة

  أمام جملس الدولة :ثانيا

لس مع بعد دفع الرسم القضائي بالنسبة لإلجراءات أمام جملس الدولة فإن العريضة تودع لدى كتابة ضبط ا
ويرسل امللف بعد تسجيل العريضة بقلم كتابة الضبط إىل رئيس جملس الدولة الذي يقوم بتكييف . املقرر لذلك

تبلغ العريضة إىل املدعى عليهم واملدخلني، بواسطة كتابة الضبط، ومينح هلم أجل . الدعوى لتعيني الغرفة املختصة
  .ة اليت تبلغ إىل حمامي املدعيإليداع مذكرام اجلوابي

وبعد التحقيق فيها يقوم . ويرسل امللف الذي أصبح جاهزا إىل الغرفة املختصة، ويعني رئيسها مستشارا مقررا
املستشار املقرر بتحضري مشروع قرار يناقش يف مداولة الغرفة، مث يرسل امللف إىل حمافظ الدولة ليقدم طلباته 

لف للفصل فيه يبلغ كاتب ضبط الغرفة حماميي األطراف بتاريخ اجللسة وحيضر جدوهلا عندما يتهيأ امل. املكتوبة
وفيها يقدم املستشار املقرر ألعضاء تشكيلية الغرفة مشروع القرار الذي أعده ليناقش يف مداولة الغرفة ويتم . اجللسة

الضبط مبوجب رسالة مضمنة مع  ليبلغ بعد من طرف كتابة. االتفاق على القرار الذي يصرح به يف اجللسة علنية

                                                           
، ، وعن طريق اهلاتف2009منتصف سبتمرب القضائية ، للنواب العامني ورؤساء االس العدل املفتش العام لوزارةشفوية للوزير، بلغها تعليمة  جدتو 1
  .2009أكتوبر  26 جريدة الفجر نيوز ليوم األثنني. مطبوعة من طرفهماألحكام  ميقدتلزم القضاة بت،  01/10/2009حيز التنفيذ بدءا من  تدخلو

قانون اإلجراءات اجلزائية وال قانون اإلجراءات يف القانون األساسي للقضاة، وال إن هذه التعليمة يبدو أا غري مؤسسة قانونا، فمن جهة، ال يوجد يف 
 حترير مسودة احلكم خبط ثل يفمهمة القاضي، بعد الفصل يف النزاع، تتمف. فرض على القاضي طبع أو رقن األحكام بنفسهما يفرض ياملدنية واإلدارية، 

املتضمن القانون األساسي  24/12/2008يف  املؤرخ 409-08املرسوم التنفيذي  مبوجب خاصةالضبط  ات، بينما الطبع من صميم مهام موظفي أمانيده
  .املرجع السابق .اخلاص مبستخدمي أمانات الضبط

لفة ى املهام احملددة يف النصوص املتعلقة باإلجراءات القضائية، باألعمال اإلدارية املختيكلف معاون أمني الضبط، زيادة عل'': همن 48املادة حيث جاء يف 
  .''...رقن األحكام والقرارات القضائية -: مبا يأيتالسيما ذات الصلة بالنشاط القضائي، 

إىل وزارة العدل اقتراح جعل تطبيق  ترفعو، وسط حال اقترحتالنقابة الوطنية للقضاة يف البداية عن تطبيق هذه التعليمة، إال أن قضاة الع اامتن ورغم
 .2010جانفي  28 اخلميسجريدة الفجر نيوز ليوم  .إللزامية عنها إىل أجل غري مسمىالتعليمة تدرجييا، ونزع صفة ا

 .06/05/2010، شوهد بتاريخ  <http://www. mjustice.dz>: املوقع الرمسي لوزارة العدل، على العنوان 2
أشهر من تاريخ تسجيل ) 06(تأجيالت، وحتدد تاريخ صدور احلكم بأجل أقصاه ستة ) 06(وزير العدل حتدد العدد األقصى للتأجيالت بستة  تعليمة 3

  .املرجع، الصحافة الوطنية. الدعوى
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  .1إشعار بالوصول إىل مجيع األطراف

ال أمام جملس الدولة، وكذلك أمام احملكمة العليا مقارنة مبا هو عليه الشأن أمام اهليئات اإلبتدائية، فإن القضايا 
مستوى احملاكم القضايا على يف  صبح فيه الفصلأ ويف الوقت الذي .تعرف تأخرا معتربا يف إصدار األحكامتزال 

. ال تزال على مستوى جملس الدولة أطول من ذلك بكثري، 2"مدة ال تتجاوز بضعة أشهر"واالس القضائية يتم يف 
أيضا أمام احملكمة العليا وجملس اآلجال  مبثل هذهالتقيد مستقبال "اليت وغاية ما هو موجود، تطلع الوزارة إىل 

ن الفصل يف قضايا املواطنني يف اآلجال املعقولة من احلقوق األساسية و أل"مثلما وعدت الوزارة بذلك، " الدولة،
املقررة هلم يف القانون الداخلي و املواثيق الدولية، و هي بذلك من واجبات الدولة اجلزائرية و كذا من املسؤوليات 

  .3"امللقاة على عاتق القضاة

لس الدولة، مما ال يسمح بتقييم مردوديته أو تكوين حلصيلة نشاط جم 4أي تقارير رمسية منشورة ال توجدكما أنه 
فضال على أنه، وخبالف احملكمة العليا يف هذا الشأن، واليت أصبحت  .فكرة عن مدد وآجال الفصل أمام هذه اهليئة

إن حصيلة جملس بل . 5فإن جملس الدولة ال يقوم بإجراء مشابه تنشر يف السنوات األخرية، حصيلة عمل سنوي،
، وهذا النقص يف اإلتصال يتعني تداركه، وهو ال يليق مبقام جملس 6مل تكن حىت موضوع تصرحيات صحفيةالدولة 

  .الدولة بني مؤسسات اجلمهورية

                                                           
 .06/05/2010تاريخ ، شوهد ب <http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/proc.htm >: املوقع الرمسي لس الدولة، على العنوان 1
على املوقع الرمسي لوزارة اخلطاب منشور  .2005مارس املنعقدة يف الكلمة اخلتامية لوزير العدل، حافظ األختام مبناسبة الندوة الوطنية إلصالح العدالة،  2

  .05/05/2010عوين بتاريخ . <http://arabic.mjustice.dz/fichiers_discours/dest[130].doc> :العدل، على العنوان
  .املرجع نفسه 3
 06املادة (ويبلغ نسخة منه إىل وزير العدل  ،إن التقارير العامة السنوية حلصيلة عمل الس اليت يعدها رئيس جملس الدولة ويرفعها إىل رئيس اجلمهورية 4

  .احلصول عليهاعمليا ال تنشر وال ميكن ) املتعلق مبجلس الدولة من القانون العضوي
  .2008، إال يف سنة ، سنة إطالق هذا املوقع2001 سنة قع اإللكتروين الرمسي لس الدولة على الويب مل يتم حتديثه منذإن املو 5
قد عدد القضايا املسجلة على مستوى الدولة ومل تصدر بشأا أحكام، أن يكون نفت رئيسة جملس الدولة ما نقلته إحدى الصحف الوطنية خبصوص  6

، وقالت إن هذا العدد مبالغ فيه جدا، وهو أقل بكثري من ذلك، مؤجلة إعطاء رقم مضبوط إىل وقت تقدمي حصيلة دقيقة هلذا الشأن، آالف قضية 10 بلغ
ع القضايا مشرية إىل أن اإلسراع وليس التسرع يف معاجلة القضايا بدأ يأخذ مساره الطبيعي حبكم أن القانون اجلديد يضع ضوابط زمنية يف التعامل م

  .2009فيفري  21األحد املساء ليوم جريدة  .سجلة مبجلس الدولةامل
، بلغ عدد القضايا اليت فصل فيها 2007واية السداسي األول لسنة  2005وغاية ما ميكن استقاؤه من الصحافة الوطنية أنه خالل الفترة املمتدة بني بداية 

 اخلرب ليومجريدة ، نقال عن "نفيذ قرارات اإللغاء القضائية يف القانون اجلزائريت": عمار بوضياف(قضية مسجلة  1874من أصل  1551جملس الدولة 
  .).2007جوان  03 األحد
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  النظام الفرنسياملقارنة مع : ثالثا

 بشكل يفوق ما هو الشأن عليه يف اجلزائر،النظام الفرنسي يعرف ثقال كبريا يف جمال املنازعات اإلدارية، إن 
احملاكم اإلدارية ف، املنازعات" بتضخم"ميكن وصفه ذلك ناتج عن عدم قدرة القضاء اإلداري على مواجهة ما و

وقد نتج هذا األمر عن . 1عجزا يف مواجهة تضاعف عدد املنازعات بداية من سنوات السبعينات يف فرنساتعرف 
تمر لعدد النصوص وتنوعها، وحتسن مستوى عدة عوامل، ألن توسع جمال تدخل السلطة اإلدارية، والتصاعد املس

إعالم املواطنني بفضل إمكانية الوصول إىل الوثائق اإلدارية وبلوغها، وخاصة بعد إلزام اإلدارة باإلشارة إىل وجود 
أن، منذ صدور مرسوم طرق طعن ممكنة ومواعيد ومهل مباشرة هذه الطعون، يف صلب القرار املبلغ إىل ذوي الش

1983صادر يف 
2.  

ملف سنويا، وكان عدد القضايا املتراكمة  3000يف بداية السبعينات، كان جملس الدولة الفرنسي ينظر يف أقل من 
تأثري حمسوس على مردودية  دون ازداد عدد القضايا املعاجلة ولكن ؛ وخالل تلك العشريةال يتجاوز مثل ذلك العدد

الذي  1987فقبيل إصالح : توى مدة صدور األحكامالصعوبة أصبحت حمسوسة بعد ذلك على مس إال أن .الس
باملائة من  50كان احلكم على مستوى جملس الدولة يستغرق أكثر من سنتني من أجل  أنشأ جهات اإلستئناف،

أما أمام احملاكم اإلدارية فإن املدة املتوسطة كانت من رتبة  ؛باملائة منها 20القضايا وأكثر من ثالث سنوات من أجل 
  .3نصفسنتني و

وألول مرة من الفرنسي فقد متكن جملس الدولة : وكان إلنشاء جهات اإلستئناف بعض األثر اإلجيايب املباشر
معاجلة وإصدار أحكام يف عدد من القضايا يفوق تلك املسجلة يف أمانة ضبطه، واستمر هذا األثر اإلجيايب بعد ذلك، 

، وخالل عشرية التسعينيات. رت كذلك احملاكم اإلداريةولكن باملقابل تناقصت مردودية جهات اإلستناف، وتأث
، ولكن دون حتسينات ملموسة على باملائة 75متكن القضاء اإلداري الفرنسي بزيادة عدد القضايا املعاجلة بنسبة 

حىت يف احلاالت اليت تعاجل فيه بعض القضايا وفق األولوية، ألسباب متعلقة مستوى مدة الفصل يف امللفات، ف
لحة العامة أو ألسباب إنسانية، فإن مدة إصدار األحكام ال تقل عن ستة أشهر، ويف الغالب على حساب باملص

  .4القضايا األخرى

: يف معاجلة القضاياالفرنسي إن جزء كبري من املسؤولية عن هذه الوضعية يرجع إىل طريقة عمل جملس الدولة 
اد تقرير يتضمن عناصر امللف، واحلل املقترح للقضية كل قضية يتم النظر فيها من طرف عضو مقرر، يقوم بإعد

املطروحة، هذا التقرير يتم حتويله إىل عضو مراقب، يف الغالب يكون مستشار دولة، حيث يقوم بإعداد تقرير آخر 
إذا مل يتنب احلل املقترح من طرف املقرر، وبعد هذه الدراسة املضاعفة للملف، يتم التداول واملناقشة يف قسم 

                                                           
1 Danièle LOCHAK, op.cit, p 103  
2 ibid, p 101  
3 ibid, p 103  
4 ibid  



  الفصل الثاين                                                                                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر   

227 

 

حقيقات، مث حيول امللف إىل حمافظ احلكومة الذي ميكن له أن يستبعد التأسيس الذي بىن عليه سابقوه حلوهلم الت
وهكذا، وفيما عدا احلاالت املستعجلة، ال . املقترحة، والذي يرجع إليه إبداء طلباته واستنتاجاته أمام تشكيلة احلكم

متتالية، وقسم كامل من أقسام الس، وال يصدر احلكم عن  يتم البت يف قضية ما مل حيقق فيها ثالثة قضاة بصفة
وهكذا يبذل يف جملس الدولة جهد كبري يف سبيل اجتهاد قضائي ذي نوعية، لكن على . أقل من مخسة قضاة

  .1حساب وقت طويل، ودومنا اإلهتمام بإعطاء حلول سريعة للمتقاضني يكونون يف أمس احلاجة إليها

، فإنه يتعني على املواطنني اخلضوع للقرارات اإلدارية، حىت وإن تقدموا بطعون قضائية ضد ونظرا لإلمتياز األويل
هذه القرارات، كما أن الطابع التنفيذي هلذه القرارات واألثر غري الواقف للطعن القضائي، كل ذلك قد جيعل عامل 

إن طول مدة اخلصومة : طعن باإللغاءالوقت يف غري صاحل املواطنني وخاصة بالنسبة للطعن لتجاوز السلطة، أو ال
  .2القضائية وتأخر صدور األحكام قد يشجع اإلدارة على عدم احترام القانون واحلقوق واحلريات األساسية

ظل دائما مييز القضاء اإلداري " بالعادية"إن طول مدة اخلصومة القضائية، حىت يف منازعات ميكن وصفها 
وهلذا السبب أدانت حمكمة  .4تفاقية األوروبية حلقوق اإلنساناإل 3واضحالفرنسي، وهو يتعارض بشكل 

  .5"بالعادية"ميكن وصفها  ستراسبورغ حلقوق اإلنسان، فرنسا عدة مرات بسبب طول مدة الفصل يف منازعات

إن طول مدة الفصل يف امللفات وتأخر صدور األحكام ال مييز إذن النظام القضائي اجلزائري، بل يبقى مشكال 
وال سبيل لتحسني هذه الوضعية سوى تدعيم املوارد البشرية للهيئات القضائية، . منه خمتلف األنظمة القضائيةتعاين 

والتخلص من املمارسات البريوقراطية املرتبطة بتسجيل الدعاوى وإرساهلا وحتويالا املختلفة داخل نفس اهليئة 
  .القضائية

  مشكلة تنفيذ األحكام القضائية: الثامنالفرع 

، فإن هذا الدور ال إن القاضي اإلداري الذي يبدو أنه يقوم بدور أساسي يف محاية احلقوق واحلريات الفردية
نتشار مفهوم دولة القانون وتكريس مبدأ ذلك أن ا .1بصفة فعلية تصدر عنهيتحقق إال إذا مت تنفيذ األحكام اليت 

                                                           
1 Danièle LOCHAK, op.cit, p104   
2 ibid, p106  
3 ibid, p105  
  "وضمن آجال معقولةحق كل شخص يف أن يتم مساع دعواه وفق مبدأ املساواة والعلنية "وروبية حلقوق اإلنسان على من اإلتفاقية األ 1.6 املادة تنص 4

« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai résonable » 
ibid, p105 

لفصل يف طلب احلصول على تعويض يف طويلة وغري معقولة لأشهر مدة  03سنوات و 04أن  ة األوروبية حلقوق اإلنساناحملكم، اعتربت 1989سنة يف  5
أدينت فرنسا من طرف حمكمة ستراسبورغ لنفس السبب يف  31/03/1992وبتاريخ  ؛internement psychatriqueقضية حجز يف مصحة عقلية 

الطاعن، اليت ، ولكنها ال تتوافق مع أمل مدة حياة فقط شهرا 21عملية نقل دم، رغم أن مدة الفصل كانت  قضية تعويض عن اإلصابة مبرض األيدز بعد
كان ميكنها أن تستعمل سلطة توجيه األوامر إىل اإلدارة  الفرنسية اعتربت احملكمة األوروبية أن احملكمة اإلداريةو، تبقى قصرية بسبب املرض الذي أصابه

 .، تعرضت فرنسا لإلدانة من جديد لنفس السبب1994ويف قضية مماثلة يف أفريل . احلالة الصحية هلذا األخريبعد إبالغها بتقهقر 
ibid, p 105 

1 Farida ABERKENE, op.cit, p 12 
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تنتهي مبجرد التصريح باحلكم الفاصل يف النزاع بإلغاء  ال أن مهمة القاضي اإلدارياعتبار استقالل القضاء نتج عنه 
بل وأدى ذلك إىل إقرار . اإلدارة تصرف ، بسببأو بإقرار تعويض لطرف مضرور ،قرار إداري غري مشروع

اإلمتثال إليه يف كل  عليها ،مسؤولية اإلدارة وإلزامها بتنفيذ أحكام القضاء باعتبارها شخصا من أشخاص القانون
كل أجهزة الدولة املختصة أن  تلزمأ ألن أحكامهبل إن تنفيذ أحكام القضاء يستند إىل أسس دستورية  .1تصرفاا

  .2"يف كل وقت ويف كل مكان ويف مجيع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء"تقوم 

نون إمكانية خيول هلم القا 3ط فيها التنفيذ بضباط عمومينياعلى عكس ما هو الشأن عليه يف املواد املدنية، اليت ين
العمومية يف سبيل تنفيذ األحكام القضائية؛ فإنه يف املواد اإلدارية ال ميكن تصور مثل هذا احلل  القوةتسخري طلب 
حكم أو قرار قضائي، صادر من أي جهة قضائية كانت، أي ضي بأن تنفيذ تيق اليت 4أحد املبادئرغم تأصل أصال، 

فإن هذا املبدأ وإن مل يطبقه القضاء اإلداري الفرنسي الذي ظل يعترب أن  جيب اعتباره كجزء ال يتجزأ من احملاكمة،
احملاكمة تنتهي بإصدار القرار الفاصل يف موضوع النزاع، إال أنه مل يتجاهله بالكامل، خاصة أن خرق مبدأ حجية 

  .5الشيء املقضي فيه من طرف اإلدارة، ظل دائما سببا للتصريح بتجاوزها للسلطة

على إجراء يتعلق باملساعدة على تنفيذ القرارات القضائية اليت حتوز حجية الشيء  1995قانون  يف فرنسا نص
  املقضي فيه، حيث خول هذا القانون للجهة القضائية اليت أصدرت حكما قضائيا، إمكانية متابعة تنفيذه، بطلب 

ستئناف إدارية، بالقيام بكل التدابري ويقوم رئيس هذه اجلهة القضائية، حمكمة إدارية أم حمكمة ا. من ذي املصلحة
فبعد التحقق من قبول طلب املساعدة على التنفيذ، خيطر اإلدارة املعنية . 1اليت من شأا أن تسرع يف عملية تنفيذه

                                                           
  :مقال منشور على العنوان. "تنفيذ قرارات اإللغاء القضائية يف القانون اجلزائري": بوضياف عمار 1

<http://hawassdroit.ibda3.org/montada-f17/topic-t756.htm>  06/05/2010، عوين بتاريخ. 
 .املرجع نفسه ،1996من دستور  145املادة  2
تضمن تنظيم امل 08/01/1991املؤرخ يف  03-91القانون (، تاريخ صدور أول قانون للمحضرين القضائيني، 1991حتول النظام القضائي اجلزائري منذ  3

بتاريخ  14اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي 20/02/2006املؤرخ يف  03-06كلية بالقانون ، واستبدل مهنة احملضر
: واجلزئر، ضمن بلدان املغرب العريب. إىل إسناد التنفيذ إىل احملضر القضائي يف املواد املدنية، بدل اضطالع القضاء ذا األمر .)21، ص 08/03/2006

  .غرب وموريتانيا، سبقت كل البلدان العربية األخرى يف هذا اال؛ واليت ال تزال أنظمتها القضائية تسند التنفيذ إىل احملاكمتونس، امل
ي حمضر قضائ 1800أن عدد بوزارة العدل املدير املركزي للقضايا املدنية  صرح، 06/02/2010القضائيني املنعقد بوهران يف  يف امللتقى الدويل للمحضرين

، ويف نفس 108.000حكم من أصل  106.000أي  2009من القررات النهائية القابلة للتنفيذ والصادرة يف  %93عرب الوطن مسح من تنفيذ أكثر من 
يف الدول اليت  يةتضع اجلزائر يف املرتبة الثانية عامليا يف جمال تنفيذ القرارات القضائ وهي األرقام ،%80، إصدار األحكام القضائية جتاوزت نسبةالوقت، 

  .يف جمال تنفيذ القرارات القضائيةضمن الدول اليت حتقق أنظمتها القضائية نوعا من اإلكتفاء الذايت  ، وجتعلهااحملضرين القضائيني  تأخذ بنظام
Le journal Liberté du dimanche 07 février 2010..  

 Jaque: نقال عن. 18/06/2002لوطنية للعائالت الفرنسية، ضد اجلمهورية الفرنسية، بتاريخ قرار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية الفدرالية ا 4

Jaques LEGER:"les pouvoirs d'injonction et d'astreinte du juge aministratif", op.cit, p 47 
5 ibid  
  .ة اإلدارية الفرنسي، املرجع السابقنص قانون العدال. من قانون العدالة اإلدارية، القسم التنظيمي R 921-5املادة  1

Jaques LEGER, ibid, p 48   
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يف ظرف شهر، ويدعوها للتصريح باإلجراءات اليت قامت ا يف سبيل تنفيذه أو العقبات اليت تواجهها يف سبيل 
  .ذلك

ضت اإلدارة صراحة تنفيذ احلكم القضائي، أو بعد مرور ستة أشهر من تسجيل عريضة الطلب، تبدأ وإذا رف
املرحلة القضائية يف هذا الشأن، وتفصل فيها اجلهة القضائية اليت رفعها إليها طلب املساعدة على التنفيذ وفق الطرق 

هلا مهلة الختاذها، مصحوبة يف الغالب بتوقيع غرامة اإلستعجالية، وحتدد لإلدارة تدابري التنفيذ املالئمة، كما حتدد 
  .1ديدية

ولكن التنفيذ يف املادة اإلدارية خيضع ملبادئ ختتلف متاما عن التنفيذ اجلربي املعمول به يف القضاء العادي، وال 
ذية يف املواد ميكن بديهيا اللجوء إىل القوة العمومية ضد اإلدارة بغرض التنفيذ اجلربي، حىت أن الصيغة التنفي

ال تظهر فيها األوامر املوجهة من القاضي إىل النيابة العامة ومجيع قواد وضباط القوات العمومية لتنفيذه  2اإلدارية
وهكذا، فالكيفية اليت جاءت وفقها الصيغة التنفيذية تفيد بأن احملضرين القضائيني غري مؤهلني . 3بالقوة عند اإلقتضاء

جديد  5، وهو األمر الذي مل يطله التعديل، رغم صدور نص قانوين4ذ العادية ضد اإلدارةالستعمال اجراءات التنفي
ينظم مهنة احملضر القضائي، ورغم أن حتديث آليات التنفيذ ضد اإلدارة، على األقل بتقنني فرض الغرامات التهديدية 

  .6على اإلدارة كان مطلب األوساط املهنية والنقابية للمحضرين

   ظام القضائي اجلزائري مل يكن يعرف، يف ظل قانون اإلجراءات املدنية، تدابري مشاةلذلك فإن الن
  ، وتبقى مسألة تطبيق أحكام القضاء مسألة1إلجراء املساعدة على التنفيذ املوجود يف النظام الفرنسي

                                                           
1 Jaques LEGER:"les pouvoirs d'injonction et d'astreinte du juge aministratif", op.cit, p 49 
 يفاملؤرخ  154-66ألمر لتمم املعدل وامل 22/05/2001املؤرخ يف  05-01، مبوجب القانون قانون اإلجراءات املدنيةمن  320مت تعديل املادة  2

 .05 ، ص23/05/2001 بتاريخ 29عدد ال ،، اجلريدة الرمسية.واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية 08/06/1966
 :كل حكم أو سند ال يكون قابال للتنفيذ إال إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية التالية: إجراءات 320جاء يف املادة  3

على مجيع أعوان التنفيذ تنفيذ : (وبناء على ما تقدم: وينتهي بالصيغة التالية بعد عبارة). باسم الشعب اجلزائري –الدميقراطية الشعبية اجلمهورية اجلزائرية (
ط وعلى مجيع قواد وضبا). (وعلى النواب العموميني ووكالء اجلمهورية لدى احملاكم مد يد املساعدة الالزمة لتنفيذه). (إىل آخره……احلكم (هذا 

  ).وبناء عليه وقع هذا احلكم. (القوات العمومية تقدمي املساعدة الالزمة لتنفيذه بالقوة عند االقتضاء إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية
) مجاعة حمليةأو الوايل عندما يتعلق األمر بدعوى ختص (…اجلمهورية تدعو وتأمر وزير : ويف القضايا اإلدارية تكون الصيغة التنفيذية على الوجه التايل

  ).نفيذ هذا القرارفيما خيصه وتدعو وتأمر كل أعوان التنفيذ املطلوب إليهم ذلك فيما يتعلق بإجراءات القانون العام قبل األطراف اخلصوصيني أن يقوموا بت
 .162 ، ص2003لسنة  04جملة جملس الدولة، العدد : ، يف"عن موقف جملس الدولة من الغرامة التهديدية:"غناي رمضان 4
هذا النص ألغى . 08/03/2006بتاريخ  14املتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي، اجلريدة الرمسية، العدد  20/02/2006املؤرخ يف  03-06القانون  5

 .25، ص 09/01/1991بتاريخ  02اجلريدة الرمسية، العدد املتضمن تنظيم مهنة احملضر،  08/01/1991املؤرخ يف  03- 91القانون 
أن الغرفة طالبت من جلنة الشؤون القانونية إدراج تدبري يف مشروع قانون احملضر القضائي،  03/09/2005رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين يف صرح  6

  .من األحكام الصادرة ضد اإلدارة ال يتم تنفيذها %15دج عن كل يوم تأخري، كما صرح باملناسبة أن  5000يقضي بفرض غرامة ديدية قدرها 
Le journal El Watan, du Dimanche 04 Septembre 2005 

أمام الغرفة السفلى للربملان، مبناسبة عرضه مشروع قانون احملضر القضائي، أنه مت إحداث جلان على مستوى  21/06/2005صرح وزير العدل يف  1
  .اث مديرية فرعية هلذا الغرض على مستوى وزارة العدلاحملاكم واالس القضائية، مكلفة مبراقبة مدى تطبيق األحكام القضائية، كما مت إحد
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الكامل، ونص قانوين ، ألن غاية ما كان موجودا يف هذا الشأن، نص قانوين يسمح بالتفيذ يف مسائل القضاء 1جدية
آخر يلزم أعوان اإلدارة بالقيام بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء حتت طائلة العقوبات اجلزائية، قبل أن يتعزز اإلطار 

وأخريا كانت مسألة الغرامة التهديدية ، . القانوين هلذه املسألة بصدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد
حكام العامة لقانون األجراءات املدنية، تعرف عقبات يف وجه تطبيقها قضائيا، قبل أن املنصوص عليها ضمن األ

  .حيسم القانون اجلديد بشأا

  2 02-91التنفيذ يف ضوء القانون : أوال

  لقد بسط املشرع على أمالك الدولة وأمواهلا العامة محاية متميزة من حيث عدم إمكانية احلجز 
  ، لذلك فوسائل التنفيذ اجلربي املعروفة يف املادة املدنية، 3قعة على عاتق اإلدارةعليها للوفاء بالديون الوا

  واليت تقوم أساسا على احلجوز، ال تطبق يف مواجهة اإلدارة؛ فمن جهة، ألن األشخاص املعنوية يفترض 
  .4رافق العامةفيها املالءة، ومن جهة أخرى يكون منع توقيع احلجز على املال العام ضامنا الستمرارية امل

  ولكن هذا القانون يتطرق تدابري مناسبة للتنفيذ يف مواجهة اإلدارة، يف ما خيص الألحكام القضائية اليت 
  على أنه ميكن أن حيصل الدائن  5فقد نص هذا القانون. يكون فيها على اإلدارة أن تدفع مبلغا من املال

  ا لدى اخلزينة العمومية، إذا كانت  يندململبالغ الإلدارة، املستفيد من أحكام القضاء النهائية، على ا
  .اإلدارة املدينة هي الدولة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

  يقوم الدائن بإيداع ملف التحصيل لدى القائم بالتنفيذ حيث ويكون ذلك وفق إجراءات معينة، 
  فإذا انقضى هذا األجل، يتقدم . ها فترة شهرين من أجل التنفيذعلى مستوى اإلدارة املدينة، وميهل

  بطلب التحصيل إىل أمني اخلزينة العمومية للوالية اليت يقع فيها موطنه، مرفوقا بنسخة تنفيذية للقرار 
  ويقوم . القضائي، وكل الوثائق اليت تثبت فشل مساعيه للتنفيذ اإلختياري من طرف اإلدارة

  العامةيد املبلغ احملكوم به يف أجل ثالثة أشهر، ويسوغ له طلب التحقيق من النيابة أمني اخلزينة بتسد

                                                           
حكما قضائيا يف  59.954أمام الغرفة السفلى للربملان، مبناسبة عرضه مشروع قانون احملضر القضائي، أن مت تنفيذ  21/06/2005صرح وزير العدل يف  1

حكما قضائيا، وهو ما ميثل نسبة  5264، مت تنفيذ 2005من سنة من جمموع األحكام الصادرة، ويف الثالثي األول  %77، وهو ما ميثل نسبة 2004
  Le journal La Tribune, du Mercredi 22 Juin 2005 .من جمموع األحكام الصادرة 48%

، 08/01/1991يخ بتار 02اجلريدة الرمسية، العدد . املتعلق بالقواعد اخلاصة املطبقة على بعض أحكام القضاء 08/01/1991املؤرخ يف  02-91القانون  2
  .24ص 

 01/12/1990املؤرخ يف  30-90من القانون  66/2و 4من القانون املدين، واملادتان  689نصت على عدم إمكانية األموال العامة للحجز املادة  3
  .املتضمن قانون األمالك الوطنية

 .290الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص : بعلي حممد الصغري 4
  .02- 91القانون  من 05 ملادةا 5
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وتقتطع هذه املبالغ الحقا من امليزانية املخصصة . 1للجهة القضائية اليت أصدرت القرار دون أن يتجاوز هذه املدة
  .لإلدارة املدينة

لس الدولة من متابعة تنفيذ  1980صادر يف  2قانونسبق تطبيق هذه التدابري يف النظام الفرنسي، فقد مسح ولقد 
  .3القرارات اليت أصدرها، وهي التدابري اليت مت إدراجها يف قانون العدالة اإلدارية

ومل ينص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد على تدابري تنفيذ جديدة، خاصة لألحكام القضائية اإلدارية 
على األحكام التشريعية "عنوية بدفع مبلغ من املال، بل اكتفى باإلحالة يف هذا الشأن اليت تلزم أحد األشخاص امل

، إال أن اإلشارة إىل هذا النص القانوين مل ترد لألسف يف 02- 91يف إشارة ضمنية إىل القانون  4"السارية املفعول
  .5املشرع يتعني تداركهتأشريات قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، مما يعد يعد سهوا من 

  09-01يف إطار القانون : ثانيا

ال ميكن عمليا إجبار اإلدارة على تنفيذ قرار قضائي يف دعاوى اإللغاء، ألنه كما سبق ال ميكن للقاضي سوى 
 التصريح بعدم مشروعية القرار اإلداري املطعون فيه، ولكنه ال يتعدى ذلك إىل إجبار اإلدارة على اإللتزام بالقرار

  .القضائي

، ولكن القيمة الدستورية هلذا 6إن حجية القرارات القضائية، ملزمة حسب الدستور لكافة السلطات العمومية
  .املبدأ ال جتد تطبيقها على أرض الواقع

يف أحسن األحوال، ميكن لذي الشأن أن يقدم تظلما رئاسيا للسلطة اليت تعلو السلطة اليت أصدرت القرار امللغى، 
  .ذلك ممكنا، ولكن النتيجة املرجوة قد ال تتحققإذا كان 

وعند امتناع اإلدارة عن تنفيذ حكم قضائي، فليس لذي الشأن سوى أن يطعن باإللغاء ضد كل قرار تصدره 

                                                           
 .02- 91القانون  من 09 املادة 1
، ميكن املتقاضي من حتصيل املبالغ الدائن ا للدولة أو للجماعات احمللية، مبوجب قرارات قضائية حائزة 16/07/1980يف فرنسا، ومبوجب قانون  2

  .يذ اإلختياري هلذه القراراتللشيء املقضي فيه، بعد انتظار مهلة شهرين متنح لإلدارة من أجل التنف
Jaque LEGER:"les pouvoirs d'injonction et d'astreinte du juge aministratif", op.cit, p 47  

  .نص قانون العدالة اإلدارية الفرنسي، املرجع السابق. من قانون العدالة اإلدارية الفرنسي 9-911املادة  3
 .ة واإلداريةمن قانون اإلجراءات املدني 986املادة  4
اإلجراءات املدنية املتضمن قانون  25/02/2008املؤرخ يف  09-08يف مقتضيات القانون  02-91كان من األوىل أن تظهر اإلشارة إىل القانون  5

من مناسبة نعى على املشرع  إن الس الدستوري نفسه، يف أكثر. "املسائل املالية"املتعلق بتنفيذ  الوحيدهو النص  02- 91واإلدارية، طاملا أن القانون 
مؤرخ يف  04/ م د/ق ع.ر/01رأي رقم إغفال التأشري إىل النصوص القانونية اليت هلا عالقة مباشرة بالنص الذي أخطر بشأنه، ومن ذلك مثال 

ن القانون العضوي املتعلق بنظام ، واملتضم06/03/1997املؤرخ يف  07-97، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل واملتمم لألمر 05/02/2004
 .املرجع السابق. اإلنتخابات، للدستور

  ".على كل أجهزة الدولة املختصة أن تقوم، يف كل وقت ويف كل مكان، ويف مجيع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء: "من الدستور 145جاء يف املادة  6
 



  الفصل الثاين                                                                                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر   

232 

 

؛ كما له أن يرجع بدعوى 1اإلدارة ويأيت خمالفا ملضمون قرار قضائي، استنادا إىل مبدأ حجية الشيء املقضي فيه
  .2ارة جلرب األضرار املترتبة عن عدم تنفيذها للقرار القضائيالتعويض على اإلد

ومع ذلك، فقد اجته املشرع إللزام املوظفني بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء، بتجرمي اإلمتناع أو اإلعتراض 
تنع ولكن ماذا عن املنتخبني احملليني؟ كيف يصنع ذو الشأن يف مواجهة رئيس جملس شعيب بلدي مي. العمدي لتنفيذها

  عن تنفيذ قرار قضائي صادر ضد البلدية؟

  :أن 3مكرر من قانون العقوبات 138جاء يف املادة 

كل موظف استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب 
  .دج 50.000دج إىل  5.000سنوات، وبغرامة من ) 3(أشهر إىل ثالث ) 6(باحلبس من ستة 

لكن هذه املادة اليت ترتب مسؤولية جزائية على عون الدولة أو املوظف الذي ميتنع عن تنفيذ أحكام قضائية، ال 
لتنفيذ هذه األحكام، ألن حتريك الدعوى العمومية خيضع ملبدأ املالئمة، وهو أحد القواعد  تشكل ضمانة حقيقة

وهي السلطة اليت ختول . 4قواعده مبدأ املالئمة يف املتابعة العامة يف النظام القضائي اجلزائري الذي اعتنق واتبع يف
، حىت ولو تقدم املتضرر بشكوى يف هذا جلهة اإلام بني أن حترك الدعوى العمومية أو متتنع عن ذلكاإلختيار 

د اجلزائية، ومن املناسب التساؤل عما إذا كانت هذه اجلنحة ختضع للقواعد اإلجرائية العادية يف املوا. 5الشأن أمامها
وعما إذا كان ممكنا مثال حتريك الدعوى العمومية ضد عون اإلدارة الذي ميتنع عن تنفيذ حكم قضائي، بواسطة 

إن اإلجتهاد القضائي، يف اجلرائم األخرى ال يشترط لقبول اإلدعاء املدين سوى . 6ادعاء مدين أمام قاضي التحقيق
، ولكن، هل سينسحب هذا اإلجتهاد على جنحة 7املشتكى منهاحصول الضرر، وتوفر الوصف اإلجرامي للوقائع 

عدم تنفيذ قرار قضائي؟ كما يكون من املناسب أخريا التساؤل عن إثبات وقوع هذه اجلنحة، هل سيكون مبوجب 

                                                           
  .الصادر عن جملس الدولة الفرنسي Pack De locasقرار  1
 .289ص ، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق: لي حممد الصغريبع 2
. ، املتضمن قانون العقوبات08/06/1965املؤرخ يف  156-65ألمر لاملعدل واملتمم  26/06/2001املؤرخ يف  09- 01من القانون  04أدرجت باملادة  3

 .15، ص 27/06/2001بتاريخ  34اجلريدة الرمسية، العدد 
 .210 ص، دار هومه، 2002طالوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص، اجلرائم ضد األشخاص،  :يعة أحسنبوسق 4
رى، واليت يف هذا الشأن، ما مصري الشكاوى اليت تقدم أمام جهات الضبط القضائي، أو أمام جهات التحقيق، وفق اإلجراءات املعروفة يف اجلرائم األخ 5

 .يف وكيل اجلمهورية؟ يبدو أن مصريها من دون شك هو احلفظ تؤدي إىل إخطار جهة اإلام ممثلة
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 72املادة  6
املقرر قانونا أن لكل شخص يدعي بأنه مضار جبرمية أن  من:"، وجاء فيه26/03/1996بتاريخ  قرار 139258رقم  ملفالغرفة اجلنائية للمحكمة العليا،  7

مام قاضي التحقيق املختص، ومىت كان كذلك فإنه ال ميكن لقاضي التحقيق جتنب التحقيق طاملا الشكوى املصحوبة باالدعاء يدعي مدنيا بتقدمي شكوى أ
وإن إغفال غرفة املدين متوفرة على شرطني أساسيني لقيامها ومها الضرر سواء كان ماديا أو معنويا، والتكييف اإلجرامي للوقائع املنسوبة للمشتكي منه، 

 .167، ص 1996لسنة  02الة القضائية، العدد ". م التصدي هلذا اجلانب والنظر إىل الوقائع فقط، فإن قرارها يستوجب النقضاإلا
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، يسعى إليه املتضرر من عدم التنفيذ، وهل ميكن للمحضر القضائي أن يثبت 1حمضر قضائي هحمضر عدم التنفيذ حيرر
  ؟2حلرية اإلثبات اليت تعترب قاعدة يف املادة اجلزائيةإثبات هذه اجلنحة أم خيضع  ذلك؟

أن ميضي بالتعديل أبعد من ذلك، كأن يقر مثال حتريك الدعوى  ، مع هذه املادة،ومل يكن يتصور من املشرع
مساسه مببدأ مالئمة ى ، فضال علألن ذلك، 3بشأن جرمية القذفويف نفس التعديل،  ،كما قرر ذلك العمومية تلقائيا

، فني العمومينيظإىل متابعة املو la délinquanceاجلنوح يف اتمع  كافحةيؤدي إىل حتويل النيابة من مس املتابعة،
  .بني النيابة العامة وأعوان اإلدارات العمومية" الصراع"وال ميكن للمشرع أن يقوم بسن تدابري تؤدي إىل نوع من 

أركان هذه اجلرمية، صعبة التحقيق، ألن عون اإلدارة ميتنع عن ارتكاب األفعال فضال على أن شروط قيام 
ارمة، فال يصدر أي تصرف صريح برفض تنفيذ األحكام القضائية، وهكذا ال تكتمل أركان اجلرمية، ألن األفعال 

التجرمي، رغم أن سكوت ارمة حسب نص هذه املادة هي أفعال إجيابية، مما قد خيرج األفعال السلبية من دائرة 
  .4اإلدارة هو أغلب ما تلجأ إليه هذه األخرية قصد احليلولة دون تنفيذ األحكام القضائية

كما أن عون اإلدارة قد ال يرفض بشكل مباشر التنفيذ، ولكنه يتذرع بطول التدابري اإلدارية الواجب اختاذها 
أو قد تدفع اإلدارة . عدة للتنفيذ، إال أن عليه انتظار ذلكبغرض التنفيذ، ويرد على طلبات املتضرر بأن اإلدارة مست

باستحالة التنفيذ، إذا أصبح املطلوب منها القيام به من حقوق الغري، كأن يكون حمل التنفيذ إعادة إدماج موظف يف 
يتم  ورد اإلدارة ذا الشكل سيكون قرارا إداريا ينتج كامل آثاره إذا مل. 5منصب عمل أصبح يشغله شخص آخر

على  لدعوىا رفضإىل الطعن فيه يف امليعاد القانوين؛ وإثارة رفض التنفيذ هذه أمام القاضي اجلزائي، ستؤدي إما 
الطريق املدين أن يسلك الطريق اجلزائي إذا كانت الدعوى اإلدارية سابقة عن الدعوى سلك اعتبار أنه ليس ملن 

يف احلالة األخرى، أي  question préalable فع بوجود مسألة أوليةاجلزائية؛ وإما إىل وقف النظر فيها إذا أثري الد
يظهر جليا أن إقامة املسؤولية اجلزائية على عون وهكذا  .1إذا كانت الدعوى اجلزائية سابقة عن الدعوى اإلدارية

  .اإلدارة الذي ميتنع عن تنفيذ حكم قضائي يكاد يكون مستحيال من الناحية العملية

                                                           
 .508دروس يف املنازعات اإلدارية، وسائل املشروعية، املرجع السابق، ص : حلسني بن شيخ آيت ملويا 1
جيوز إثبات اجلرائم بأي طريق من طرق اإلثبات ما عدا األحوال اليت ينص فيها القانون على غري " :من قانون اإلجراءات اجلزائية 212جاء يف املادة  2

وال يسوغ للقاضي أن يبين قراره إال على األدلة املقدمة له يف معرض املرافعات واليت حصلت . ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا القتناعه اخلاص
  ".املناقشة فيها حضوريا أمامه

ول النيابة العامة خأين ، رئيس اجلمهورية أو الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو أحد األنبياء أو اإلستهزاء بالدين أو بأي شعرية من شعائر اإلسالمضد  3
، وهي النصوص اليت صدرت ضمن نفس النص القانوين 2مكرر 144 ، و1مكرر 144 مكرر، 144قائية، جاء ذلك يف املواد لحتريك الدعوى بصفة ت

الوجيز يف القانون  :أحسن بوسقيعة .ومع ذلك، فإن إلزام النيابة العامة بتحريك الدعاوى تلقائيا يف هذه اجلرائم يعد مساسا مببدأ مالئمة املتابعة. 09- 01
 .210املرجع السابق، ص  اجلنائي اخلاص، اجلرائم ضد األشخاص،

  .162، املرجع السابق، ص "عن موقف جملس الدولة من الغرامة التهديدية:"غناي رمضان 4
  .املرجع نفسه، نفس الصفحة 5
  .163املرجع نفسه، ص  1



  الفصل الثاين                                                                                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر   

234 

 

املذكور يكاد ال جيد له تطبيقا على املستوى العملي رغم ثبوت فعل االمتناع وانتشار مكرر  138ن نص املادة إ
مل  إدارات مركزية وإدارات حملية وإدارات مرفقية به قومت الذي عن تنفيذ أحكام القضاء ألن اإلمتناع ،هذه الظاهرة

عن من دون شك  يبعد مما. مرفق إداريمتابعة جزائية ملسؤول إداري على رأس وزارة أو والية أو حىت  تتبعه
قرارات القضائية والعتبار لألحكام هذا الفعل وحماول إعادة اإلاهلدف الذي أراد املشرع حتقيقه من خالل جترمي 

  .1اهوتنفيذ

  بتوقيع غرامة على أعوان اإلدارة الذين يثبت يف  16/07/1980يف النظام الفرنسي يسمح قانون 
  مبتابعة  2كما يسمح القانون. م القضائية، قد تبلغ قيمة أجورهم السنويةشأم عدم تنفيذ األحكا

عرف ولكنها إجراءات حمدودة مل ت. دارةاملنتخبني احملليني الذي يؤدي تصرفهم إىل فرض غرامات ديدية على اإل
  .3تطبيقا فعليا

  الغرامة التهديدية: ثالثا

  املدنية، من وسائل التنفيذ اجلربي ألحكام تعترب الغرامات املالية، يف ظل قانون اإلجراءات 
، بل هي باإلضافة إىل اإلكراه البدين، من الوسائل األكثر فعالية يف هذا 4احملاكم واالس القضائية والعقود الرمسية

الشأن، حيث تنطق ا اجلهات القضائية بناء على طلب األطراف يف مواجهة املدين الذي يرفض تنفيذ اإللتزام 
ام بعمل أو باإلمتناع عن عمل، وختتص بتصفيتها ومراجعتها، على أال تتجاوز قيمتها قيمة التعويض عن الضرر بالقي

  .احلادث فعال

   على توقيع الغرامة 5ومل حيد على ذلك قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، فقد نص
  عليها يف مواد لتنفيذية؛ كما نص التهديدية حتت الكتاب الثالث اخلاص بالتنفيذ اجلربي للسندات ا

ت القسم اات املتبادلة بني أطراف الدعوى، ومواد اإلستعجال، ومنازعمتفرقة تتعلق مثال بتسيري املستند
  .6اإلجتماعي

ومع ذلك ال ميكن ملن طلب التعويض عن عدم تنفيذ قرار قضائي، أن يطلب من جديد توقيع الغرامة التهديدية، 
العيين بالتنفيذ مبقابل، وإذا حكم بالغرامة التهديدية، ميكن للمدين أن يعرض التنفيذ العيين، إال  ألنه استبدل التنفيذ

  .1أن األمر يف هذه احلالة يتوقف على قبول الدائن

                                                           
 .، املرجع السابق"تنفيذ قرارات اإللغاء القضائية يف القانون اجلزائري": بوضياف عمار 1
 Danièle LOCHAK, op.cit, p 110، 29/01/1993وهو قانون  2
3 ibid, pp 109-110  
  .انون اإلجراءات املدنية الواردة حتت البات الثالث من الكتاب السادس اخلاص بالتنفيذ اجلربي لألحكام القضائيةمن ق 340نصت عليها املادة  4
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد 625املادة  5
 .جراءات املدنية واإلدارية اجلديدمن قانون اإل 987و  985إىل  980، من 946 509، 946، 625و  305، 201، 139، 137، 72، 71، 30املواد  6
  .495دروس يف املنازعات اإلدارية، وسائل املشروعية، املرجع السابق، ص : حلسني بن شيخ آيت ملويا 1
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ولكن يف املادة اإلدارية، ورغم أن اإلجراءات يف هذا الشأن، كانت ختضع كما سبق لقانون اإلجراءات املدنية، 
ريا، مسألة الغرامة التهديدية، ورغم عدم وجود أي نص خاص مينع القاضي اإلداري من النطق ا مبا يف ذلك، نظ

، إال أن التطبيق القضائي تناول مسألة الغرامات التهديدية بشيء من التذبذب، وعدم اإلستقرار، 1يف مواجهة اإلدارة
و جملس الدولة بتوقيع الغرامات التهديدية، تبدو اليت حكمت فيها الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، أ 2ألن القرارات

وحىت يف الوقت الذي كانت  .4على اإلدارة لغراماتاذه ه فيها القضاء اإلداري توقيع 3قليلة مقارنة بتلك اليت رفض
 على موقف واحدهذه األخرية  تستقر يف الغرفة اإلدارية لدى احملكمة العليا هي جهة النقض يف املواد اإلدارية، مل

خبصوص إمكانية أو عدم إمكانية تسليط غرامة ديدية ضد اإلدارات العمومية يف حال امتناعها عن تنفيذ أحكام 
  .5وت هذا االمتناع يف حماضر رمسيةالقضاء وثب

الذي يعترب الغرامة التهديدية كعقوبة، ومينع القضي اإلداري من النطق ا يف مواجهة  6كما أن قرار جملس الدولة
ة، يتعرض لإلنتقاد، وميكن التراجع عنه ألنه ال يشكل فيما يبدو قرارا مبدئيا، خاصة أنه صادر عن القاضي اإلدار

الفرد، حىت ولو كان هذا القاضي هو رئيس جملس الدولة، ويف املواد اإلستعجالية، واجتهادات القضاء اإلستعجايل 
  .7ال تلزم قضاء املوضوع

الطريق إلجبار اإلدارة على تنفيذ أحكام القضاء، على عكس ما هو الشأن  وهكذا مل يكن ممكنا أيضا سلوك هذا
  .1عليه يف فرنسا

، ويبدو 2إال أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، أفرد بابا خاصا لتنفيذ أحكام اجلهات القضائية اإلدارية
                                                           

 .506دروس يف املنازعات اإلدارية، وسائل املشروعية، املرجع السابق، ص : حلسني بن شيخ آيت ملويا 1
قرارا صادرا عن الغرفة اإلدارية لس قضاء قسنطينة،  ، أيد جملس الدولة08/03/1999بتاريخ  97لثالثة، فهرس يف قرار غري منشور صادر عن الغرفة ا 2

ىل غاية اإلتفاق يف قضية بلدية ميلة، ضد السيدة ب، يقضي بتصفية الغرامة التهديدية احملكوم ا ضد اإلدارة، مع القول بسرياا من يوم صدور القرار إ
  .جملس الدولة بذلك ضمنيا توقيع الغرامة التهديديةطرفني، فأجاز اجلديد بني ال

  .498-497حلسني بن شيخ آيت ملويا، املرجع السابق، ص ص : نقال عن
 قرارا صادرا عن الغرفة اإلدارية لس قضاء تيزي وزو، يف قضية والية تيزي وزو ، أيد جملس الدولة08/03/1999يف قرار غري منشور صادر بتاريخ  3

يف الوضع احلايل للتشريع واإلجتهاد القضائي، ال ميكن "ضد فريق ص ومن معهم، ولكن مع حذف الغرامة التهديدية احملكوم ا ضد اإلدارة، معتربا أنه 
  .بغرامة ديديةو ضد الوالية أو البلدية، وأنه يتعني بالتايل إلغاء القرار املستأنف فيما حكم على والية وبلدية تيزي وز النطق بغرامة ديدية

 .502حلسني بن شيخ آيت ملويا، املرجع السابق، ص : نقال عن
 .492املرجع نفسه، ص  4
 .، املرجع السابق"تنفيذ قرارات اإللغاء القضائية يف القانون اجلزائري": بوضياف عمار 5
 .178، ص 2003لسنة  03نية، جملة جملس الدولة، العدد م ضد وزارة التربية الوط.، قضية ك08/04/2003بتاريخ 14989جملس الدولة، قرار رقم  6
 .168- 167غناي رمضان، املرجع السابق، ص ص  7
من هذا  221أنظر ص . سبقت اإلشارة إىل التطبيق الفرنسي ملسألة الغرامة التهديدية فيما خيص تنفيذ األحكام القضائية احلائزة لقوة الشيء املقضي به 1

  .البحث
  .989إىل  978، ويشمل املواد من "يف تنفيذ أحكام اجلهات القضائية اإلدارية:"الذي حيمل عنوان هو الباب السادس 2
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باملشرع الفرنسي، مبا يف ذلك يف شأن الغرامة املشرع قد اجته إىل تكريس تدابري جديدة تساعد على التنفيذ، تأسيا 
التهديدية، واليت منح القانون للقاضي اإلداري سلطة توقيعها، مما سيضع حدا لتذبذب اإلجتهاد القضائي يف هذا 

  .الشأن

  09-08يف إطار القانون : رابعا

إلزام أحد األشخاص املعنوية  نص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد على أنه إذا تطلب القرار القضائي
اختاد تدابري تنفيذ معينة، تأمر اجلهة القضائية، بطلب من ذوي الشأن، ويف نفس احلكم القضائي بالتدبري املطلوب مع 

  .حتديد أجل لتنفيذه عند اإلقتضاء؛ ويبدو أن هذه احلالة تتعلق باإلختصاص املقيد لإلدارة

بشيء من تدابري التنفيذ اليت يتطلبها تنفيذه، ألن ذا الشأن مل يطلبها، وإذا صدر القرار القضائي دون أن يأمر 
يتقدم هذا األخري من جديد أمام اجلهة القضائية اإلدارية ، وتأمر يف هذه احلالة اإلدارة املدعى عليها أن تقوم بإصدار 

ر اإلداري املعيب، مما يؤدي إىل ؛ ويف هذه احلالة اليت يقوم القاضي اإلداري بإلغاء القرا1قرار جديد يف أجل حمدد
  .، ويوجه إذن اإلدارة إىل إصدار قرار جديد"اختفائه"

ويف كلتا احلالتني جيوز للجهة القضائية اإلدارية املطلوب منها اختاذ أمر بالتنفيذ، أن تأمر بالغرامة التهديدية وحتدد 
لضرر، وميكن للجهة القضائية اإلدارية أن تاريخ سريان مفعوهلا، وتكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض ا

ختفضها أو تلغيها عند الضرورة؛ ويف حالة عدم التنفيذ الكلي أو اجلزئي، أو يف حالة التأخري، تقوم اجلهة القضائية 
 اإلدارية بتصفية الغرامة التهديدية اليت أمرت ا، وميكنها عندئذ أن تقرر عدم دفع جزء منها إىل املدعي إذا جتاوزت

  .قيمة الضرر، وتأمر بدفعه إىل اخلزينة العمومية

إال أن طلبات األمر بالتنفيذ هذه ال ميكن رفعها، وطلب توقيع الغرامة التهديدية عند اإلقتضاء إال إذا أصبح القرار 
 القضائي املطلوب تنفيذه ائيا، ورفضت اإلدارة تنفيذه بصفة ضمنية بعد مرور أجل ثالثة أشهر تسري من تاريخ

التبليغ الرمسي هلذا القرار، أو بعد مرور األجل الذي حيدده القرار نفسه لإلدارة من أجل تنفيذ التدابري املطلوبة، إذا 
  .2كان هذا األجل يتجاوز األشهر الثالثة؛ إال أنه جيوز تقدمي طلب التنفيذ لألوامر اإلستعجالية بدون أجل

دارة املعنية من أجل تنفيذ قرار صادر عن جهة قضائية إدارية، فال وإذا ارتأى ذو الشأن أوال، تقدمي تظلم إىل اإل
  .1ميكنه يف هذه احلالة، سوى أن ينتظر ردها الصريح بالرفض، إذ ال يسري أجل الثالثة أشهر إال بعد قرار الرفض

هي نفس التدابري اليت إن هذه التدابري تشبه إىل حد بعيد التدابري اليت ينص عليها قانون العدالة اإلدارية الفرنسي، و
، وسبقت اإلشارة إليها يف شأن اإلستثناء الذي وضعه املشرع الفرنسي ملبدأ عدم قدرة القاضي 1995صدرت منذ 

                                                           
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 979املادة  1
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 987املادة  2
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 988املادة  1
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  .1اإلداري لتوجيه أوامر لإلدارة العامة

ويلزم القانون يف األخري رئيس كل حمكمة إدارية أن يرفع تقريرا سنويا لرئيس جملس الدولة حول صعوبات 
نفيذ وخمتلف اإلشكاالت املعاينة، إذ قد يستفاد من هذه التقارير يف إطار النشاط اإلعالمي والدراسي لس الت

  .2الدولة

  ومع ذلك يثري التبويب الذي اعتمده املشرع، للمواد املتعلقة بالتنفيذ يف املادة اإلدارية بعض 
  ، وجاء بعضها حتت قسم "األحكام العامة"املالحظات، حيث جاء بعض هذا املواد حتت قسم 

رفع طلب التنفيذ أمامها، ذلك  خاصة منها ما يتعلق مبواعيد" دولةاألحكام املطبقة على احملاكم اإلدارية وجملس ال"
، الذي سيكون حتما بصفة تدرجيية، ستطبق فقط األحكام العامة، على 3أنه يف انتظار تنصيب احملاكم اإلدارية

ودون انتظار ، "احمللية"و" اجلهوية"دارية، وهي الغرف اإلدارية للمجالس القضائية اجلهات الفاصلة يف املواد اإل

، وطاملا أنه مل يرد ذكر "األحكام العامة"، طاملا أن هذه احلاالت ال ميكن أن تندرج سوى ضمن قسم آجال معينة
ام الصادرة يف املادة وهكذا يكون املشرع قد عاجل مشكل تنفيذ األحك. "األحكام العامة"ألية مواعيد ضمن 

حيز التنفيذ مبجرد دخول القانون  تاإلدارية، اليت مل تنفذ بعد، بنصه على األحكام اجلديدة اليت تنظمها، واليت دخل
  .اجلديد نطاق السريان

  ؟"حكومة القضاة"حنو : التاسعالفرع 

صوص القانونية، جيد نفسه إن القاضي الذي يلزمه القانون بالنطق باحلكم، حىت يف حالة غموض أو قصور الن
  .النصوص، ويتعني عليه تدارك ذلك ملزما لتكميل النقص يف

  أو على العموم جهة ، 1الدستوري "القاضي"، من طرف "األعلى"فالنص القانوين يكون حمل تدارك من 
ولو ألن ذلك ال يكون سوى بعد اإلخطار كما تقدم؛ ويكون كذلك من طرف القاضي الرقابة الدستورية، 

                                                           
 .من هذا البحث 202-200أنظر ص ص  1
املوقع الرمسي لس الدولة، على العنوان . جيري جملس الدولة بصفة دورية نشاطات يف إطار األيام الدراسية والدورات التكوينية واإلستقباالت 2

<www.conseil-etat-dz.org> وعلى العنوان . 12/12/2006، شوهد بتاريخ<http://www.conseildetat.dz> 14/05/2010يخ شوهد بتار. 
تنصيب أول حمكمة إدارية باجلزائر، وذلك على مستوى  حيث مت، 25/03/2010 تأخر إىل غاية يوم تنصيب احملاكم اإلداريةسبقت اإلشارة إىل أن  3

إىل  حماكم إدارية 10تنصب وينتظر أن . 17/06/2010تنصيب احملكمة اإلدارية لوهران مبحكمة الصديقية بتاريخ تبعها بلدية بئر مراد رايس بالعاصمة، 
 .من هذا البحث 123أنظر هامش الصفحة  .2012 سنة ويتوقع أن تستمر تنصيب احملاكم اإلدارية األخرى إىل غاية،  2010اية سنة غاية

نون العضوي موضوع اإلخطار، هذه املادة ضمن تأشريات القا عواعتبارا بالنتيجة، فإن عدم إدراج املشر: "يظهر يف عدة آراء للمجلس الدستوري عبارة 1
  ".يعد سهوا يتعني تداركه

، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتضمن تأجيل االنتخابات لتجديد االس 23/07/2007مؤرخ يف  07/م د.ر/01رأي رقم الس الدستوري، 
 .، للدستور2005نوفمرب  24ات اجلزئية ليوم و االنتخاب 2002أكتوبر  10الشعبية البلدية والوالئية، املنبثقة عن انتخابات 
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، الذي يقوم بذلك إما مبحاولة تفسري نص القانون والبحث عن قصد املشرع، وإما بالرجوع إىل القواعد 1اإلداري
  .القانونية غري املكتوبة، واليت يعطيها من تلقاء نفسه قيمة القانون الوضعي

  ول سلطة على القانون الذي يعرب نظريا على اإلرادة العامة، هو الذي يثري مسألة حت" اإلستدراك"إن 
  ، ومصدر قلق 2إصدار القواعد، ولو بصفة جزئية، من املشرع إىل القاضي؛ مما يؤدي إىل ظاهرة حمل انتقاد

 .gouvernement des juges 3حكومة القضاة: يف الفقه القانوين

نتخب تصف هذه العبارة ما يقوم به القاضي عندما يستبعد تطبيق قانون مت التصويت عليه من طرف الربملان امل
نشأت يف الواليات  وهي الظاهرة اليت. من قبل الشعب، اعتبارا لتفسري شخصي يقوم به هذا القاضي من تلقاء نفسه

Marbury v. Madisonاملتحدة انطالقا من قرار 
  .للمحكمة العليا هناك 4

   واحلرص على جتنبها كان حاضرا يف ظل الثورة الفرنسية، فقد" حكومة القضاة"ولكن احلذر من 
  قامت الثورة فعال، كما سبق، بتقييد دور القضاة وبشكل كبري، ألنه يف ظل امللكية، ظلت احملاكم 

  على السلطة وافتكاكها من امللك، " لإلستيالء"كما كانت تسمى، تسعى يف كل مرة  "الربملانات"أو 
   أن رفض بواسطة إجراء تسجيل القوانني الذي مل يكن يف البداية سوى جمرد إجراء شكلي، إال

للقوانني اليت ال تعجبها كان يتسبب يف حدوث أزمة ال حتل غالبا سوى خبضوع امللك أو خبضوع هذه  "الربملانات"
 ."الربملانات"

دالالت سلبية، وخاصة يف فرنسا، اليت مل تكن  يومنذ ذلك احلني، فعبارة حكومة القضاة تعرب عن مفهوم ذ
وى ضيقة، أو غري موجودة باملرة، كما هو الشأن يف ظل اجلمهورية الثالثة، قبل الرقابة على دستورية القوانني فيها س

وكانت السلطة السياسية، يف مواجهتها لس الدولة، . 1970تعديل آليات عمل الس الدستوري يف السنوات 
صت كما كان يوصف؛ لذلك حر" اإلحنراف األمريكي"، حترص على جتنب Canalخاصة يف فترة صدور قرار 

، "احملكمة العليا الوحيدة هي الشعب"على تفادي ذلك بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي، ألنه كان يعترب أن 
وجعلت من سلطة اإلخطار مقصورة على اهليئات العليا يف الدولة، وهكذا كان دور الس بصفة فعلية حمدودا 

 .جدا

                                                           
  :وجاء يف حيثياته. أ.وزير السكن ضد ورثة املرحوم ش قضية ،19/11/2002تاريخ ب 13167 قرار رقم ،الغرفة اخلامسةجملس الدولة،  1
لضمانات املقررة قانونا، وخلق وضعية فإنه تسبب يف عدم مساواة املتقاضني أمام ا سكوت القانون هذا يعترب سهوا من املشرعحيث أنه وإذا كان "

 ..." يتعني بالتايل على القاضي اإلداري تصحيحهاقانونية غري عادلة، 
2 Jacques CHEVAIER, op.cit, p 32 
، Edouard Lambertملؤلفه " حكومة القضاة ومواجهة التشريع اإلجتماعي يف الواليات املتحدة"ظهرت عبارة حكومة القضاة ألول مرة يف الكتاب  3

"Gouvernement des juges", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne] <http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Gouvernement_des_juges >, dernière m.à.j: 21-12-2007, consulté le 25-01-2008. 

4 "Cour Suprême des États Unis", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne] 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_Suprême_des_États_Unis>, dernière m.à.j: 21-12-2007, consulté le 25-01-2008.  
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 أحيانا، إذ ما حدث يف باكستان، أين وقفت احملكمة، وبشكل مربر 1يواجه هذا اإلامبعد ذلك وظل القاضي 
2007مارس  الشأن احلكومي، كان أشدها أزمة العليا يف وجه مؤسسة الرئاسة يف أكثر من مئة قضية ختص

، أو ما 2
حدث من مظاهرات للقضاة يف مصر، عندما طالبوا بتمكينهم من اإلشراف على اإلنتخابات، يف تدخل للقضاء يف 

  .3للجدل امثري ، ظلاسيةاحلياة السي

ة بلوغه حد بني اجلهاز القضائي، والسلطة التنفيذية، يطفو أحيانا إىل السطح، وحيتدم إىل درج" التنافس"إن 
ما قام الرئيس األوكراين بعزل النائب العام، استعمل هذا األخري القوة العمومية القتحام املواجهة والصراع، عند

منعه من الترشح، قرر الرئيس  ملبيةوالكالعليا ، وبعد قرار احملكة 2008ويف جوان  .4مكتبه، متحديا قرار الرئاسة
الكومليب اللجوء إىل استفتاء شعيب مرورا بإقرار الربملان، ملواجهة احملكة العليا اليت امها بالتعسف يف استعمال 

العليا للواليات املتحدة حول متديد بني الرئيس األمريكي واحملكمة " التنافس"ويضاف إىل كل هذا فصول  .5السلطة
العمل بقانون املواطنة، وحول حماكمة املشتبه م يف قضايا اإلرهاب أمام حماكم عسكرية، وحول قانون انبعاث 

وأخريا، فقد اعترض رئيس احملكمة العليا يف تركيا صراحة على تعديالت دستورية سعى ألقرارها  .الغازات الدافئة
  .1غلبية يف الربملاناحلزب احلاكم ذي األ

                                                           
فيلت الذي تصدى للمحكمة ، عندما حدثت جماة بني احملكمة العليا والرئيس األمريكي روز1930حبدة يف السنوات " حكومة القضاة"انتشرت عبارة  1

كما ظهرت من جديد يف عهد الرئيس احلايل للواليات املتحدة جورج . 1929من أجل مترير إصالحات الزمة ملواجهة األزمة اإلقتصادية العاملية لسنة 
عدم قانونية اإلحتجاز يف سجن وقضت ب. 2006يف مارس  Patriotic Actبوش اإلبن، عندما أوقفت احملكمة العليا متديد العمل بقانون املواطنة 

  .2008غوانتانامو، يف جوان 
ف، عزل الرئيس الباكستاين برويز مشرف، القاضي افتخار تشودري من رئاسة احملكمة العليا الباكستانية، فقامت هذه األخرية بإلغاء قرار مشر 2

= من طرف املعارضة، مما أدى به إىل 06/10/2006بات الرئاسية يف وأوشكت أن تلغي فوز مشرف بعهدة رئاسية جديدة، بعد الطعن يف فوزه يف اإلنتخا
وتسبب ذلك يف تدهور كبري يف الوضع األمين يف البالد، انتهى باغتيال بنظري بوتو، وفوز . إعالن حالة الطوارئ يف البالد، وإقالة أعضاء احملكمة العليا=

وقام رئيس الوزراء اجلديد يوسف رضا . وق بني مؤسسة الرئاسة، ومؤسسة احملكمة العليايف صراع غري مسب. حزا املعارض يف اإلنتخابات التشريعية
، قبل مشرف 20/07/2007وإعادته إىل منصبه، ويف  24/03/2008جيالين بإلغاء اإلقامة اجلربية على القاضي تشودري، وأعضاء اكمة اآلخرين يف 

  .قرار احملكمة العليا واستقال من منصبه
"Iftikhar TCHOUDRI", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne] 

 <http://fr.wikipedia.org/wiki/ Iftikhar _tchoudri>, dernière m.à.j: 21-12-2007, consulté le 25-01-2008.  
إذا مل يوكل إليهم حق اإلشراف الكامل على العملية  ،مبقاطعة اإلشراف على االنتخابات الرئاسيةاملصريني هدد مئات القضاة  16/04/2005يف  3

وإثر انتقاد  .املرشحني وعد األصوت وإعالن النتائج لضمان املساواة والعدل بني مجيع املتنافسني من أوهلا إىل آخرها بدءا من تنظيم جداول، االنتخابية
، 2006، تعرض هذا األخري لدعوى تأديبية من وزارة العدل منذ مارس 2005رئيس حمكمة النقد لإلنتخابات التشريعية اليت جرت يف مصر يف ديسمرب 

  .18/04/2006مث اعتصامهم يف  20/03/2006مما أدى إىل تضامن القضاة معه واحتجاجهم بوقفة صامتة يف 
  .يا، فالرئيس األوكراين فكتور يوشنكو املوايل للغرب، والنائب العام كان مواليا لروس25/02/2007حدث ذلك يف  4
5 "La Colombie", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [En ligne] 

 <http://fr.wikipedia.org/wiki/ Iftikhar _tchoudri>, dernière m.à.j: 21-12-2007, consulté le 25-01-2010.  
بزعامة طيب  ة لتعديالت دستورية بادر ا حزب العدالة والتنمية احلاكمأبدى القضاء التركي على لسان رئيس احملكمة العليا يف تركيا معارضته الصرحي 1

، ليتم 22/03/2010وكانت احلكومة قد أعلنت عن هذه اإلصالحات بتاريخ . املقترحات تستهدف نزع صالحيات القضاءرجب أردوغان، معتربا أن 
 =عامتركيا ى إمكانية حماكمة املتورطني يف تدبري االنقالب العسكري يف وينص مشروع اإلصالح الدستوري عل. 2010مناقشتها يف الربملان يف ماي 
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ولكن الدور املتزايد للمؤسسة القضائية يف األنظمة اإلجتماعية والقانونية احلديثة، أضفت عليه نوعا من الشرعية 
، ألا تعترب القاضي الشخصية األساسية يف ضمان تدرج القواعد القانونية، وضمان احترام 1نظرية دولة القانون

 .القانون

، ألن الرقابة لس الدستوري الفرنسيالذي طال آليات عمل ا الوضعية حصل بعد التعديل إال أن تغريا يف هذه
رغم أن الطعن أمام الس الدستوري ليس مفتوحا لألفراد كما هو الشأن يف . على الدستورية تعممت شيئا فشيئا

ملتحدة األمريكية؛ وإذا كان احلذر من بلدان أوروبية أخرى مثل أملانيا وإسبانيا، أو مثلما احلال عليه يف الواليات ا
، إذ أن "استنتاجية"تراجع نوعا ما، فألن الفقه ينظر إىل العمل القضائي على أنه أساسا من طبيعة " القضاة حكومة"

ومع ذلك، يالحظ أن  .2القاضي ال يقوم سوى بتطبيق القانون، واستخالص ما جيب استخالصه من تدرج القوانني
وقد أنشأ . 3أحيانا للقضاة على سبيل املبالغة، كلما مل تعجب القرارات القضائية أحد األطرافهذا اإلام يوجه 

، معتربا أن القاضي الدستوري إذا فرض الرقابة "املوجه"هانز كلسن، اة هذا اإلام، نظريته اخلاصة بالقاضي 
  .بل التمكن من مترير هذا القانونعلى قانون معني، فإنه ينبه املشرع إىل ضرورة تعديل الدستور أوال ق

نظرا لقربه من مراكز  – إذا كان هذا احلذر يعين القاضي الدستوري بالدرجة األوىل، إال أن القاضي اإلداري
 – أنه خيتص بنظر قرارات السلطات املركزية طاملا، 4القرار، على األقل فيما خيص هيئته العليا ممثلة مبجلس الدولة

ألن نتيجة كل نزاع قضائي، خاصة يف حالة قضاء الشرعية، : شك يف معزل عن هذا اإلام فهو ال يكون من دون
هي إما إلغاء القرار اإلداري، مبا ينجر عنه من تبعات سياسية خاصة، وإما رفض دعوى الطاعن، مما قد يغري 

  .بتوجيه انتقادات تشكك يف حياد القضاء اإلداري برمته

فقط يف أحكامه بإلغاء القرارات اإلدارية، بل إن ذلك يبدو  "احلكومة"ة السلطة أو وال يظهر القضاء مبظهر ممارس
  .بشكل واضح من خالل ظاهرة اإلجتهاد القضائي، باعتبارها مصدرا لقواعد القانون

 إن اتساع السلطة اإلنشائية اليت ميلكها القاضي اإلداري وأمهية اإلجتهاد القضائي يف املادة اإلدارية جعل قواعد
القانون اإلداري ذات األصل التشريعي أقل تقدما، مقارنة بتلك ذات األصل اإلجتهادي، على األقل يف بداية األمر، 

                                                                                                                                                                                             
املدنية ومنح الربملان صالحية رفع القضايا املتعلقة حبل األحزاب السياسية وكذلك على  ، كما تنص على إمكانية حماكمة العسكريني أمام اجلهات1980=

  .نيإصالح احملكمة الدستورية والس األعلى للقضاة واملدع
1 Jacques CHEVALLIER, op.cit, p63  
2 Jacques CHEVALLIER, op.cit, p65 
وكان هذا مثال عندما قام الس الدستوري الفرنسي يف . يكون كلما مل تعجب القرارات القضائية أحد املعلقني" احلكم"يتهم القضاء مبمارسة  3

، على اعتبار أا متس باملبدأ الدستوري اخلاص باحلق يف اللجوء Shengenتطبيقا التفاقية بفرض الرقابة على قانون اهلجرة، اليت اختذت  13/08/1993
le droit à l'asile بإدراج مادة جديدة يف الدستور هي  25/11/1993وتبعا هلذه الرقابة، مت تعديل الدستور يف . 1946، والذي كرسته ديباجة دستور

   Gouvernement des juges", un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, [en ligne]" .تتعلق باحلق يف اللجوء 1- 53
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_des_juges>, dernière m.à.j: 09-07-2007, consulté le 25-11-2007.  

4 Danièle LOCHAK, op.cit, pp 91-92 
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ألن التشريع طال جماالت كاملة الحقا، مثل نزع امللكية للمنفعة العمومية، أو الوظيف العمومي، أو أمالك الدولة، 
  .1عها اإلجتهاد القضائيوما إليه، وقام املشرع بتقنني القواعد اليت وض

إن أمهية اإلجتهاد القضائي هي ليست فقط كمية وإمنا نوعية أيضا، مما يصبغ بصبغة مميزة القانون اإلداري برمته، 
هذه الصبغة اليت تثري تساؤالت عديدة حول تعريف القانون نفسه، وعن إمكانية احنراف هذه املمارسة حنو نوع من 

قواعد القانون وحيكم ا، وهو الوضعية اليت رفضت مطوال لكل حكومة سياسية، القاضي يضع " حكومة القضاة"
  .وتتهم يف هذه احلالة بأا حكومة بوليسية

يف القانون اإلداري، يشغل القانون املكتوب مكانة ضيقة، هذا ليس لقلة النصوص يف هذا الشأن، ألن العكس 
ة يف املادة اإلدارية كبري جدا، وإمنا ألن القواعد اليت يتبعها هو الصحيح، إذ أن عدد النصوص القانونية والتنظيمي

القاضي يف فض النزاعات، ويف مراقبة اإلدارة، ومجلة الشروط اليت يتحقق منها وما إىل ذلك، هي ما جيعل القانون 
سيق فيما فضال عن تفرق هذه النصوص وعدم التن اإلداري من طبيعة إنشائية، وجيعل دور اإلجتهاد دورا حموريا،

الشريعة "ما يقوم مقام  يف غياب ، فيما خيص القانون اإلداري،ن لإلجتهاد دور توحيد هذه النصوصبينها، ويكو
  .2يف جمال القانون املدين، يكون أساسا موحدا للتطور الذي قد حيصل يف نصوص القانون اخلاص "العامة

لقانون، فاملبدأ القائل بأن القواعد اليت تطبق على اإلدارة إن الطابع الذايت للقانون اإلداري هو مرتبط بتاريخ هذا ا
هي غري تلك اليت تطبق على أشخاص القانون اخلاص، قد تكرس منذ قرار بالنكو املعروف، الذي يعترب حجر 

 وهكذا قام اإلجتهاد، شيئا فشيئا، وحسب احلاالت اليت كانت للقاضي اإلداري الفرصة. الزاوية يف القانون اإلداري
هذه العالقة اليت ختص مسؤولية السلطة : لنظرها، بوضع قانون مستقل، موجه لتأطري العالقة بني األفراد واملواطن

  .العمومية، جمال العقود اإلدارية، األمالك العمومية، جمال القرارات املنفردة وغريها

وبناء قواعد هذا األخري ارتبط بشكل ولعل أهم ما مييز القانون اإلداري املكان الذي حتتله املنازعات، ألن تطور 
حصري باملنازعات، فضال على أن مسامهة القضاة اإلداريني يف اال الفقهي، تستند إىل اعتبارهم أحسن من يعلق 

  .على القرارات اليت أصدروها

ميكّن القاضي من أما امليزة األخرى هلذا القانون، هو طبيعته املرنة وقابليته للتطور، فإن عدم ارتباطه بالقانون، 
التراجع عن اجتهاد معني، إذا اقتضت الظروف ذلك، وتسمح بتكييف اإلجتهاد وفق ما يفرضه تطور اإلطار 

  .وقد حدث هذا كثريا يف ما خيص جملس الدولة الفرنسي. اإلجتماعي

مدى خضوع هذا الدور اإلنشائي للقاضي اإلداري، يثري تساؤال حول مدى احترام مبدأ الفصل بني السلطات، و
وظيفة عميقة يتحول دور القاضي من جمرد تطبيق القوانني إىل يف هذا اإلطار أن خيشى و. للقانون اإلداري القاضي

                                                           
1 Jacques CHEVALLIER, op.cit, p63  
2 Ibid, p 64  
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  .قانونإصدار قواعد التتمثل يف 

فهل لتجنب الوقوع يف إنكار العدالة، يكون على القاضي أن حيل حمل املشرع صاحب سلطة املداولة، باعتباره 
، وتؤدي إىل 1قوانني اليت تعرب نظريا عن اإلرادة العامة؟ إن إنكار العدالة يعترب خطأ تأديبيا جسيمااملخول لصياغة ال

لذي الشأن أن خياصم القاضي من أجله، دون املساس باملتابعة  معه ، ويرتب اخلطأ الشخصي الذي جيوز2العزل
 .اجلزائية عند اإلقتضاء

ا يف قرار هلا اإلجابة على هذه املفارقة، معتربة أن اجتهاد القاضي ال حتاول الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا سابق
لقد تبني أن القاضي يطبق القانون، بوسائل يقررها القانون، وضمن األطر . جيب أن خيرج عن النص روحا وحرفا

مر ينسحب أيضا اليت يرمسها القانون نفسه، إذ أن القانون يشكل يف نفس الوقت الوسائل واحلدود لتدخله؛ وهذا األ
  .هذا اإلجتهاد ما يؤطرعلى اإلجتهاد القضائي، إذ أن القانون هو 

 :جاء يف قرار الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا

حيث أن القاضي الذي يرفض الفصل حبجة سكوت القانون أو غموضه أو قصوره ميكن متابعته من أجل إنكار "
  .العدالة

على هذا النحو، قصد إلزام القضاة بالفصل من جهة عندما ال تكون حيث أن املشرع وبصياغته هلذه املادة 
النصوص القانونية واضحة متام الوضوح، ومن جهة أخرى يف حالة الصمت الكامل للقانون حول مسألة أو عدة 

  .مسائل قانونية
نون فحسب، حيث أنه وخبصوص اإلحتمال األول فإن القضاة املعروض عليهم النزاع ليسوا خمتصني بتفسري القا

  .بل إن اإلختصاص املمنوح هلم مرتبط بالتفسري الواجب القيام به عندما تكون صياغة القانون غامضة أو غري كافية
القيام بعمل املشرع ) يف النص القانوين(حيث أنه وبالتايل كان يتعني على قضاة الدرجة األوىل وسدا هلذا الفراغ 

  .وضح وأمشلمن خالل إجياد حل مدروس قصد جعل النص أ
حيث أن هؤالء القضاة وإن كانوا قد جتنبوا إنكار العدالة بفصلهم يف القضية، فإم مل يتداركوا سهو املشرع 

  .نظرا للتفسري الذي فسروا به النص القانوين
حيث أنه كان يف إمكان الس أن جيد يف نفس النص القانوين عناصر التفكري الضروري للتوصل إىل اجلواب 

  1"فرضية املطروحةعلى ال

                                                           
 .من القانون األساسي للقضاء 62/7املادة  1
 .من القانون األساسي للقضاء 63املادة  2
ع بتظلم والئي أمام .م، وتتلخص القضية، يف قيام م.قضية وزارة األشغال العمومية ضد ع 07/12/1972الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى، قرار بتاريخ  1

رأت الغرفة اإلدارية لس قضاء . ع دعوى قضاء كامل بعد مضي ما يقرب من ثالثة أشهر على تبليغه بالرفضالوزير، قوبل برفض صريح، فقام برف
= خيص حالة) 1990يف صياغتها السابقة قبل تعديل (مكرر  169قسنطينة اليت رفع إليها الدعوى، أن هذه األخرية مقبولة، طاملا أن األجل احملدد يف املادة 
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إن هذا القرار يتخذ موقفا مبدئيا يف حالة صمت القانون، فقد عابت جهة النقض على قضاة الدرجة األوىل 
الذي فسروه لصاحل الطاعن، بينما اختار الس األعلى تأسيس حله على  1"الصمت يعين القانون"تطبيقهم ملبدأ 

اإلدارة بإبداء موقفها الصريح بالرفض يشبه صمتها الذي يعترب  القياس، معتمدا على حجة منطقية تقتضي أن قيام
، والسؤال يتعلق يف هذه املسألة بكيفية ما ينبغي على 2رفضا، طاملا أن كال منهما يعترب شكال من أشكال اجلواب

بغي عليه إجياد القاضي القيام به بغرض تدارك تقصري املشرع، األمر الذي هو ملزم به قانونا، وما هي الطريقة اليت ين
  ."عناصر التفكري الضرورية"، وما عليه سوى أن جيد يف النص حل وفقها

وأخريا، يظهر أيضا أن الدور السياسي الذي ينشأ حتما من تدخل القاضي اإلداري يف املسائل اليت تشغل الرأي 
، وقد حدث ذلك كثريا يف العام وتثريه، كأنه ممارسة لنوع من السلطة، ومنافسة للجهاز احلكومي على صالحياته

  .3أيضا يف اجلزائر فيما خيص قضايا األحزاب واملنازعات النقابيةو، Canalفرنسا منذ قرار 

. إن تسييس أحكام القاضي اإلداري يف هذه القضايا يكون نتيجة حتمية للطابع السياسي الذي مييزها ومن البداية
تقررها احلكومة، وقرر إبطاهلا، سيكون من دون شك لقراراته  ألن القاضي اإلداري إذا وقف يف وجه التدابري اليت

؛ وباملقابل، فحىت إذا رفض القاضي اإلداري طلبات خصوم اإلدارة، استنادا إىل قصور التسبيب أو 4صدى كبري
وحرصا منه على . التأسيس، فإن قرارته، حىت وإذا استندت إىل مربرات قانونية متينة، ستكون معرضة لإلنتقاد

خذ بعني اإلعتبار موعة من الظروف الراهنة، يلجأ القاضي اإلداري أحيانا إىل تأجيل حكمه، متحينا الوقت األ
  .1املالئم لذلك، ومنخرطا رغما عنه يف نوع من العمل السياسي

                                                                                                                                                                                             
؛ لذلك فإنه يف حالة الرفض الصريح، مل تنص )أشهر 3وهي (لرفض الناتج عن سكوت اإلدارة، وهو شهر بعد انقضاء فترة سكوا القرارا الضمين با=

وبعد استئناف قرار الغرفة اإلدارية، اعترب الس األعلى أنه كان على الغرفة اإلدارية إعمال . املادة على أي أجل لرفع الدعوى مما جيعل اآلجال مفتوحة
  .القياس واألخذ بأجل شهر واحد لرفع الدعوى يف حالة الرفض الصريح للتظلم، ورفض دعوى العارض

  .63، ص 2001لسنة  01جملة جملس الدولة، العدد : ، يف"07/12/1972التعليق على قرار الس األعلى بتاريخ : "خمتاري عبد احلفيظ 1
 .63ص املرجع نفسه،  2
ن للقاضي اإلداري أن يبت فيها مبناسبة منازعات األحزاب، منها نزاع جبهة التحرير الوطين، ونزاع حركة اإلصالح الوطين؛ لمنازعات اليت كالبالنسبة  3

وممارسي الصحة العمومية؛ أو بالنسبة للنزاع يف مجعية اإلرشاد واإلصالح،  2009و 2003وكذلك بالنسبة إلضرابات النقابات املستقلة لقطاع التربية يف 
يف كل هذه املنازعات ال ميكن إخفاء الطابع السياسي الذي ستظهر به . ع الذي ثار بني رئيس الس الشعيب الوطين واألمينة العامة حلزب العمالوالنزا

 .اإلشارة إىل كل هذه النزاعات كان موضوع نشر يف الصحف الوطنية. األحكام القضائية
4 Danièle LOCHAK, op.cit, p 144. 
1 ibid, p 145. 
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  خالصة

نون، من إذا كان اللجوء إىل القاضي يضمن نظريا حتقيق دولة القانون، من خالل ضمان احترام تدرج قواعد القا
طرف اجلميع، مبا يف ذلك اإلدارة، فإن هذه الضمانة تبدو يف بعض األحيان، غري فعالة، وحمدودة النتائج، خاصة 

  ".اإلستقرار"بالنسبة للنظام اجلزائري، الذي ال يزال يبحث عن 

 تدرج من هرمإن الرقابة املتدرجة اليت من املفروض أن حتققها، من جهة الرقابة الدستورية، يف مستوى معني 
القواعد، ومن جهة أخرى رقابة القضاء اإلداري يف املستوى املوايل، تواجه عدة عوامل حتديد؛ فإذا كانت الرقابة 
اليت ميارسها الس الدستوري تستجيب لطبيعة هذه اهليئة، وآلليات عملها الدستورية، إال أا تبدو أبعد ما تكون 

ظرا لسلطة اإلخطار احملجوزة، واليت ال تتوافق مع احلق يف الطعن اليت تنادي ن" حمكمة دستورية"عما هو منتظر من 
  .يرفضها لنفسه الس الدستوري" حمكمة دستورية"ا دولة القانون؛ فضال على أن صفة 

 ، وليست آلية،"وفق الطلب"، فهي رقابة "السلطة"أما بالنسبة للرقابة القضائية اليت يفرضها القاضي اإلداري على 
يف املادة اإلدارية، ورغم احلسم . فض النزاعات: وهي أصال وظيفة تنشأ بالتبعية عن الوظيفة األصلية للقاضي

الدستوري يف اإلزدواجية القضائية، يظهِر تنظيم القضاء اإلداري بعض النقائص، فرغم ضمانات اإلستقاللية اليت 
العضوية للسلطة القضائية، ومتتعهم بقانون أساسي صادر مبوجب يتمتع ا القضاة اإلداريني، بدئا بتبعيتهم الوظيفية و

يأخذ  قانون عضوي، وخضوعهم لس أعلى يتمتع باإلستقاللية يف املسائل التأديبية، إال أن تنظيم القضاء اإلداري
حد اآلن،  عليه من جهة أن احملاكم اإلدارية أنشئت مبوجب التنظيم، وهو ما خيالف الدستور، ومل تعرف تنصيبا إىل

مما جعل املنازعة اإلدارية ختضع إىل الغرف اإلدارية اليت اختصت ا منذ البداية؛ أما جملس الدولة، جهة النقض اليت 
املنازعات على مستواه، مما ال  "متضخ"بودر إىل تنصيبها، فاضطالعه باختصاصات النقض واإلستئناف، يؤدي إىل 

  .مع نية املشرع يف إسناد اختصاصات جديدة إىل هذه اهليئة ميكّنه بالقيام بدوره التقوميي، خاصة

النزاعات، أو  ، نظرا لضعف الوسائل البديلة لفضالزمايف كل الوظائف اليت يضطلع ا القاضي، يبدو تدخله 
ئية؛ لعدم توافقها مع طبيعة اال اإلداري، كما أا يف كل األحوال غري جمدية، إذ قد تكون مقدمة للخصومة القضا

إن القاضي اإلداري يف األخري ما هو . نظرا لكونه يفتقر إىل آليات فعلية لتطبيقه غري كافولكن تدخله هو تدخل 
فالقانون يعرف وسائل الرقابة اليت ميارسها القاضي وآلياا، : يف كل مظاهره القانونسوى قاض، تدخله يؤطره 

اليت " احلصانة"مناطق  بتعددأكثر فأكثر  تتأكّدية للرقابة القضائية ويضع هلا احلدود عند اإلقتضاء، إن الفعالية النسب
خترج عن واليته، وباحلدود اليت يفرضها عليه القانون تارة، أو يلزم ا القاضي نفسه تارة أخرى؛ وأخريا بعدم متيز 

لع به القاضي اإلداري أبعد ما لذلك فإن الدور الذي يضط. اإلجراءات املتبعة يف املادة اإلدارية عن اإلجراءات املدنية
" سياسية" قراءات، ذلك اإلام الذي يوجه خطأ إىل القاضي، وإن كانت لقراراته "احلكومة"يكون عن ممارسة 

.يفرضها اإلطار العام الذي يكون ضمنه تدخل القاضي اإلداري يف الشؤون العمومية
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  خامتة

  

نون، إال أن ذلك مل مينع من اعتبارها مسعى جيب أن تصبو رغم النقائص النظرية الذي يعرفها منوذج دولة القا
إليه كل الدول، وكأن دولة القانون اليت نشأت أساسا كمقاربة قانونية لظاهرة الدولة، دف حمدد كان يف البداية 

اة اليت تصطف خلفها كل القيم املثالية من عدالة ومساو" دولة القانون اجليد"التأسيس للقانون العام، أصبحت 
  .ودميقراطة وحرية

إن دولة القانون قبل كل شيء منوذج نظري، يقوم على أساس بناء متدرج للقواعد القانونية، إال أن هذا التدرج 
أصبح شكليا، طاملا أنه يفرض مسو الدستور باعتباره القاعدة التأسيسية، لتليه النصوص التشريعية، متبوعة بالتنظيم 

  .الصادر عن السلطة التنفيذية

إن نظرية دولة القانون اليت نشأت يف اية القرن التاسع عشر يف الفقه القانوين األملاين مث الفرنسي، كانت تسعى 
وذلك بإسناد الدولة إىل نظام قانوين ممركز نسبيا، تشكل قواعده تدرجا هيكليا مما  لوضع أساس للقانون العام

  .ما هي يف الواقع سوى فعالية النظام القانوينيستلزم حتميا تقييد سلطة الدولة؛ هذه السلطة اليت 

يف الفلسفة األملانية، ودون إحداث قطيعة مع فلسفة األنوار، سامهت هذه النظرية يف  ببحثها عن أصول نظرية
 وفيما خيص املقاربة القانونية للدولة، فإن نظرية دولة القانون. ماهيتها إمجاعا فقهيا حتليل ظاهرة الدولة، اليت ال جتد

السلطة تتميز بسيادا الداخلية واخلارجية، وإذا كانت  إذا كانت الدولة يف نظرية": وضعية"تسنتد إىل مسلمات 
الذي ينفي فكرة  "دوجي"ـ ل جموفة تعرب عن اتمع نفسه، وتعرب عن التضامن اإلجتماعي بالنسبة" قوقعة"جمرد 

الدولة هي من تنشئ القانون، بل إا تقوم بإعالن قواعد  الشخصية املعنوية؛ تعترب نظرية دولة القانون أنه ليست
  .القانوين، وهذا النظام القانوين هو ما ينشئ الدولة النظام

ية دولة روبني من ينادون بإلغاء الدولة بشكل كامل، ومن يريدون تقليل دور الدولة إىل أقل ما ميكن، تريد نظ
تدرج قواعد القانون بواسطة اللجوء إىل القاضي، وميكن ألي فرد  ضمان احترام القانون تقييد سلطة الدولة بواسطة

إن . مبوجب قواعد تطبق على اجلميع، مبا يف ذلك اإلدارة ووفق مبدأ املساواة اللجوء إىل القاضي، وحيكم القاضي
  .نظرية دولة القانون تفسر خضوع الدولة للقانون بواسطة مفهومني مها الدولة والقانون

فإن دولة القانون ختتلف عن مفهوم مشابه شائع يف الكتابات األجنلوساكسونية، هو مفهوم وذا الشكل، 
الذي قد حيمل على نوع من اخللط بسبب الترمجة، إن سيادة القانون يف دولة تكون فيها احلقوق " سيادة القانون"
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والعقوبات، حرية اللجوء إىل شرعية اجلرائم  واحلريات معرفة بواسطة قواعد واضحة ومعروفة، وعلى رأسها مبدأ
 باكتشافهاويقوم كذلك القاضي بالنسبة للجميع، وهذا القاضي هو من يقوم بتطبيق املبادئ الدستورية، بل 

  .وإعالا

فإذا كانت الدولة هي من يصنع القانون، فإا . ولكن هذا التصور لدولة خاضعة للقانون يثري نوعا من الصعوبة
، وبعبارة أخرى، فإذا كانت الدولة متتلك السيادة، فكيف "التقييد الذايت"نوع من  نه، يفستخضع للقانون الذي تعل

سلطة الدولة بإسنادها إىل نظام قانوين موجود مسبقا، مث " شرعنة"ميكن لنشاط الدولة أن يكون مقيدا؟ إن حماولة 
إىل جمرد اختصاص " ظاهرة السلطة"ذلك  أال حيول غاء هلذه السلطة؟لإخضاعها إىل الرقابة، أليس يف هذا نوع من اإل

  ؟"النظام القانوين"لتطبيق قواعد 

بعد اإلنسداد الذي عرفته هذه النظرية يف الثمانينات فيما خيص دور الدولة، مت استرجاع مفهوم دولة القانون من 
الضعيف باإلمالءات وأصبح حاليا يستعمل لقياس مدى التزام الدول ذات اإلقتصاد  طرف املؤسسات املالية الدولية

  .اليت تصدر عن هذه املؤسسات بغرض حتقيق النجاعة اإلقتصادية

والقيم ختص يف مجلة ما ختص، " اإلدراكات"إن دولة القانون أصبحت صفة قابلة للقياس بواسطة جمموعة من 
ى وصف دولة جيب على كل دولة، لتحصل عل. الثقة اليت يضعها املواطنون يف هذه الدول يف أنظمتها القضائية

القانون، أن تعرف نظاما شديدا حلماية احلقوق، خاصة حق امللكية الفكرية،كما على السلطة العمومية أن تقوم 
ويبدو جليا أن هذه النظرة اجلديدة لدولة القانون . باإلنسحاب من اال اإلقتصادي، بواسطة التخلي عن التنظيم

م احلكم الراشد هو املفهوم الذي ينتظر من دولة القانون أن تتحول إن مفهو. تستجيب لتصور ليربايل لدور الدولة
تقليص اإلنفاق العام إىل أقل و ، املسؤولية والفعايةيف إدارة الشأن العمومي إليه، وهو التصور الذي يقتضي الشفافية

  .ما ميكن

 1996وإذا كان دستور . انونالتحق اخلطاب السياسي والقانوين يف اجلزائر ذا اإلهتمام اجلديد بدولة الق لقد
ال يشري بصفة صرحية إىل دولة القانون إال أنه يعرف نوعا من تدرج القوانني، يعتربه الس الدستوري مبدأ 
دستوريا؛ يعلن جمموعة من احلقوق واحلريات ويضع األسس الدستورية لرقابة متعددة األشكال على النشاط 

" قانونية"النظام القانوين اجلزائري منذ اإلستقالل، وهو نظام ذو نزعة  وهو نفس احلال الذي كان عليه. اإلداري
أمهية نصوص القانون نصا ومضمونا ضمن أليات إنشاء القواعد القانونية امللزمة، ولكنه نظام يعرف تأثريا  بالنظر إىل

درجة أقل من درجة  يف جمال إنشاء القواعد، رغم أنه توجد يف إن التنظيم فعل جدا. وهيمنة كبريين للتنظيم
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القواعد اليت ينشئها التنظيم يبدو أنه تعزز يف نصوص تنظيمية صدرت " مسو"إن . نصوص القانون يف تدرج القوانني
هذا وعرفت اإلصدارات املتتالية للدستور اجلزائري تكريسا للمساواة أمام القانون، كما أا تعلن ميثاقا معينا . حديثا

  .ى استقاللية العدالةوهي أخريا تنص عل، للحقوق

وال ميكن أن ينتظر أكثر من وهكذا فإن أسس دولة قانون يف اجلزائر، على األقل من الناحية الشكلية متوفرة، 
إال أن تقرير البنك العاملي يبدي نوعا من . سنة من اإلستقالل 50ليس له سوى " فيت"دولة ناشئة يف جمتمع هذا من 

ولكن هذه اهليئة  .حيث أنه يضع اجلزائر يف مرتبة متأخرة فيما خيص دولة القانون رالالمباالة إزاء جمهودات اجلزائ
اليت انتقصت من مصداقيتها، وأضفت " الفضائح"حلقتها يف فترة من فتراا بعض " باحلكم الراشد"اليت ظلت تنادي 

  ".دولة القانون"جمال من دون شك، طابعا نسبيا على األحكام اليت تصدرها بشأن تقييم الدول املختلفة يف 

إن القاضي يف دولة . يف كل مناذج دولة القانون، يتم اإلهتمام وبشكل بارز بالدور الذي يضطلع به القاضي
تدرج القواعد القانونية، مما جيعل تقييد سلطة الدولة أمرا يتحقق  القانون هو من ينتظر منه أن يضمن احترام مبدأ

حمتمل مببدأ تدرج  يتحقق إال إذا مت توقيع اجلزاءات املناسبة عن كل إخاللبصفة فعلية، وهو التقييد الذي ال 
  .القواعد القانونية

الدستوري، إذا " فالقضاء: "وملا كانت قواعد النظام القانوين متدرجة، فإن الرقابة تكون بالتبعية، متدرجة كذلك
قابة املمارسة على اإلدارة، فهي تضمن مع الدستور، أما الر صحت تسميته كذلك، يؤمن توافق نصوص القانون

  .توافق النشاط اإلداري مبختلف أشكاله، مع القانون

إن الرقابة على دستورية القوانني، تلك النصوص اليت من املفترض أن تعرب عن اإلرادة العامة، واليت يقوم 
ن الرقابة الدستورية ال يتم وهلذا السبب، فإ. بالتصوبت عليها ممثلون عن الشعب السيد، تثري بعض اإلنتقادات

وباستثناء القوانني الدستورية اليت ختضع للرقابة الوجوبية من حيث . اللجوء إليها نظريا، إال يف احلاالت القصوى
مطابقتها للدستور، فإن سلطة إخطار الس الدستوري هي سلطة ضيقة وحمصورة يف اجلزائر يف رئيس اجلمهورية، 

الذي تنادي به " احلق يف الطعن"وهو األمر الذي يبدو بعيدا عن . ين ورئيس جملس األمةرئيس الس الشعيب الوط
  .دولة القانون

وباعتبارها الوجه الثاين آللية الرقابة يف دولة القانون، فإن الرقابة القضائية على اإلدارة ميكن أن تنتظم يف ثالثة 
العادية؛ وإما أن تسند إىل هيئات خاصة ومتمايزة؛ وإما أن  فإما أن ختتص ذه الرقابة جهات القضاء: أشكال ممكنة

وإذا كانت الرقابة القضائية ليست الشكل الوحيد من الرقابة اليت . يقوم ا فرع خاص داخل تنظيم قضائي موحد
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ي الصيغة ختضع هلا اإلدارة، لكنها مع ذلك الوسيلة األكثر قربا من املواطنني واليت ميكنهم أن ميارسوها، وبالتايل ه
  .اإلداري مع القانون األكثر أمهية من صيغ الرقابة لضمان توافق النشاط

القاضي املكلف باملنازعات اإلدارية يف اجلزائر كان دائما قاضيا إداريا وليس قاضي اإلدارة مثلما هو  ويبدو أن
يف " قاضي"ومبا أنه . العامة الذي تتمتع به السلطة" امتياز التقاضي"الشأن عليه يف النظام الفرنسي، وذلك رغم 

التكوين والتوظيف ، فهو خيتلف عن القاضي اإلداري الفرنسي الذي يبقى موظفا عموميا رغم متتعه بقانون 
إن اهليئة العليا للقضاء اإلداري أال وهي جملس الدولة يف فرنسا رغم استقالليتها املعتربة تبقى تابعة . أساسي

يف فرنسا أن العدالة اإلدارية هناك ال ينظر إليها سوى  canalولقد بني قرار . هامن أجزائ" جزء"للحكومة وتعترب 
إذا صح التعبري، أو اإلدارة اليت تقاضي نفسها " األنا األعلى"لإلدارة، ونزعا من " الضمري الداخلي"على أا فقط 

  .بنفسها

لى التنظيم القضائي للبالد منذ ع 1996ووضع تعديل النص التأسيسي للجزائر للخلط الذي كان موجودا قبل 
وتبعته يف ذلك نصوص القانون، . ومت تكريس اإلزدواجية القضائية من اآلن فصاعدا مبوجب الدستور: اإلستقالل

ورغم تأخر تنصيب احملاكم اإلدارية، حيث مل تنصب سوى . وهكذا مت إنشاء احملاكم اإلدارية جبانب جملس الدولة
يظل بعض الشك قائما حول عدم دستورية التدبري املنصوص عليه يف قانون هذه احملاكم، احملكمة اإلدارية للعاصمة، 

إن التأخر يف تنصيب هذه احملاكم حىت بعد دخول قانون . والذي حييل على التنظيم حتديد عدد ومقرات هذه احملاكم
ا الغرف اإلدارية باالس القضائية اإلجراءات املدنية واإلدارية حيز التنفيذ سيعرض القرارات اليت تستمر يف إصداره

بشكل كامل، بعد اإللغاء الكلي لقانون اإلجراءات " ملغاة"إىل نوع من عدم القانونية، طاملا أا تصدر من غرف 
، إال أا ال تفصل سوى "جهات الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية"مث إن احملاكم اإلدارية، رغم أا . املدنية

  ".منقوصة"لة لإلستئناف، ويف مجيع القضايا من دون استثناء، مما جيعلها ذات والية بأحكام قاب

إن غياب : أبعد من هذا، وإىل العمق الذي كان من املفروض أن يستقر إليهولكن اإلصالح لألسف مل ميض إىل 
اختصاصاته  جهات قضائية لإلستئناف، ال ميكن معاجلته إال بصفة جزئية من طرف جملس الدولة فيما خيص

املنازعة اإلدارية سيكون أثره املباشر إثقال جملس الدولة وإبعاده أكثر فأكثر عن وظيفته " تضخم"باإلستئناف؛ ألن 
ألن اختصاص جملس الدولة بالنقض أصال ما . األصلية باعتباره جهة النقض، ليتحول بدل ذلك إىل جهة استئناف

 لفوات ميعاد اإلستئنافئية يف املادة اإلدارية، إال اليت أصبحت كذلك لغياب القرارات النها" ثان"هو سوى استناف 
إن الوظيفة اإلستشارية لس الدولة . وليس لسبب آخر، طاملا أن مجيع أحكام احملاكم اإلدارية هي قابلة لإلستئناف

أا ال ختص ، ومن جهة أخرى "املشرع"تدخال غري مربر يف شؤون من جهة، هي أيضا حمل انتقاد باعتبارها 
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وأخريا، فإن إسناد اإلختصاص إىل جملس الدولة، ومبوجب قانون عاد، هو . املراسيم مثلما هو معمول به يف فرنسا
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، يف مسائل تنازع اإلختصاص ما بني هيئات القضاء اإلداري يعد جتاوزا للنص 

  .، لس الدولةكل اإلختصاصاتتصاصات األخرى، الدستوري، الذي حييل إىل قانون عضوي اإلخ

ولقد كانت مدونة أخالقيات مهنة القاضي تتطلع . العدالة، وإن القضاة هم وسائلها" دور"إن اهلياكل هي 
أما القانون األساسي للقضاء فهو مكرس مبوجب قانون عضوي له قيمة دستورية . صراحة لتكريس دولة القانون
وواجبات القضاة، ويكرس استقاللية هذه املهنة خاصة بإسناد اإلختصاص بصفة وحيدد بشكل واضح حقوق 

لتأديبية اليت ختص انضباط القضاة؛ وجيعل من الوظيفة القضائية مرتبة حصرية للمجلس األعلى للقضاء يف املسائل ا
ر العدل، بدل ممثل عن إال أن إسناد نيابة رئاسة هذا الس رئاسة إىل وزي ".مناسب"مرموقة يف اتمع، وبأجر 

ال يتوافق مع استقاللية كاملة هلذا الس، الذي يغيب يف  ،السلطة القضائية كالرئيس األول للمحكمة العليا مثال
مث إن جملس الدولة الذي كان ينظر يف الطعن بالنقض . عضويته، ممثلون عن احملاكم اإلدارية، نظرا لتأخر تنصيبها

لقضاء يف املسائل التأديبية، جيد نفسه حيرم من هذا اإلختصاص بسبب تغري اإلجتهاد، ضد قرارات الس األعلى ل
إن غياب ختصص للقضاة يف املواد اإلدارية يبقى أهم . مما ينتقص من احلماية القضائية اليت كان يتمتع ا القضاة

" التجمع"ارسة القضاة للحق يف عيوب النظام اجلزائري، وتبقى النقابة الوطنية للقضاة هي اإلطار القانوين ملم
فالقضاة ال : املكفول دستوريا، والذي يبقى مؤطرا بالتزام شديد بواجب التحفظ وقائمة أخرى من املمنوعات

هذا وإن التعليمات  .ميكنهم القيام باإلضراب، وال ممارسة السياسة أو احلصول على عهدة انتخابية حملية أو وطنية
ن حني إىل آخر، واليت وإن كانت دف إىل تفعيل العمل القضائي وجناعته، مثل اليت تصدر عن وزير العدل م

حتديد عدد التأجيالت يف القضايا، وطباعة األحكام من طرف القضاة أنفسهم، تلقى بعض اإلنتقاد من مساسها 
  .احملتمل باستقاللية العمل القضائي

إنه يظهر أن الرقابة اليت يقوم ا ما هي سوى وظيفة ولكن بالنظر إىل الدور الذي يضطلع به القاضي اإلداري، ف
يف " متدخل"فرغم أن القاضي اإلداري، على عكس القاضي املدين الذي يلزمه القانون باحلياد، هو طرف ": ثانوية"

ور املنازعة اليت ينظر فيها، ويقوم بدور إجيايب يف الدعوى انطالقا التحقيق فيها ووصوال إىل الفصل فيها، وهو الد
الذي تعزز يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، رغم ذلك فإن األثر املباشر للدور الذي يقوم به ما هو سوى يف 

  خدمة القانون، ومن أجل فض نزاعات يدعى إىل الفصل فيها، أحيانا 

على ويؤسس  إن قواعد اإلجراءات يف اجلزائر تطبق مبدأ الدليل القانوين، فكل دليل أو إثبات جيب أن يقوم
يعرف وسائل تدخل القاضي وحيدد طبيعتها، ويضع شروط  الذيلذلك فالقانون هو . الوسائل اليت يقررها القانون
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حركته، وتشكل النصوص القانونية أحيانا حدودا تقف عندها سلطته، فقد يقوم املشرع بالتقليص من صالحيات 
لجوء إىل القضاء، أو إذا كانت النصوص القانونية تقرر عن طريق تعديل القوانني، أو التضييق من حق ال القاضي

  .، جتاوز النصتأحكاما تكون يف صاحل اإلدارة، وليس للقاضي يف هذه احلاال

ورغم اتساع عندما يطلب منه ذلك برفع الدعاوى إليه، من تلقاء نفسه، بل إن القاضي اإلداري ال يتدخل 
الرقابة اليت يفرضها على هال قانونا وذي صفة ومصلحة، إال أن إمكانية اللجوء إىل القاضي من طرف أي كان، أ

باألحكام اليت ينص عليها، وال يراقب القاضي مقارنة والقانون إىل بالنسبة قبل كل شيء، تكون النشاط اإلداري، 
هدات الدولية املساس مببدأ تدرج القواعد القانونية، مبعىن أن القاضي اإلداري ال يراقب تعارض قرار إداري مع املعا

  .الدستور وال مع

إن غياب إجراءات خاصة باملنازعات اإلدارية، أو على األقل تطابق جزء معترب منها مع ما هو معمول به يف 
اليت ظلت تطبق يف " وحدة اإلجراءات"املواد املدنية، حىت بعد إصدار قانون اإلجرءات املدنية واإلدارية، ميدد فكرة 

حمدودة، وجدوى ما ي، وهو األمر الذي يساهم يف جعل سلطة القاضي اإلداري نوعا النظام القضائي اجلزائر
، إال إذا ، وهذا ما أثبته الواقع، حيث ال ميكن عمليا فرض الغرامة التهديدية على اإلدارةااللجوء إليه شيئا ما نسبي

أن طول مدة الفصل يف  فضال على. تغرت التطبيقات القضائية متاشيا مع ما يقتضيه نص اإلجراءات اجلديد
جتعل القاضي اإلداري ال حيقق العدالة ، املنازعات وإصدار األحكام والذي ال ينزل إال بصعوبة عن األشهر اخلمسة

إال بصفة متأخرة، وإن كان هذا املشكل ال يعاين منه النظام اجلزائري، بل تعرفه خمتلف األنظمة القضائية للبلدان 
إال أن لثقل العمل القضائي اإلداري يف النظام الفرنسي مظهر إجيايب يتمثل يف . فرنسياألخرى مبا فيها النظام ال

ورصانته، وهي املظاهر اليت ال تبدو أا متوفرة يف اإلجتهاد القضائي اجلزائري استقرار اإلجتهاد القضائي وجودته، 
  .والذي ال يبدو مستقررا فيكثري من املسائل

يفلت عن رقابة القاضي اإلداري، فهذا األخري ال ميكنه أن يوجه " طق احلصانةمنا"يبقى عدد معترب من هذا و
وهو التقييد الذايت الذي أنشأه القضاء اإلداري لنفسه، ومل أوامر لإلدارة وال أن حيل حملها إال بصفة ضيقة جدا، 

أما أعمال السيادة، . يةيف تدابريها الداخل" يتدخل"أن  للقاضي اإلداري أيضا وال ميكنيتمكن من التخلص منه؛ 
  .القرارات ليست معرفة أصال إال بشكل سليب، ومتثل القيد األقصى لسلطة القاضي اإلداريمن فهي قائمة 

حلقوق وحريات املواطنني، يف بعض القرارات القضائية اليت " مصغي"وإذا كان القاضي اإلداري بدا كأنه منتبه و
ات الفردية، إال أن دوره املتمثل يف حامي احلقوق واحلريات يظهر أنه أصدرها، خاصة فيما يتعلق باحلقوق واحلري
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اإلدارة باخلضوع للقانون عن " يلزم"فقد تبني أن القاضي اإلداري يقوم بتطبيق القانون، و": ثانوي"هو كذلك دور 
ة أمام مهمة حرجة إن القاضي اإلداري جيد نفسه وبصفة منتظم. طريق إلغاء القرارات اإلدارية املشوبة بالالشرعية

وإذا اضطر . تتمثل يف إجياد توافق ما بني احلقوق واحلريات املدنية، وبني حتقيق املصلحة العامة وحفظ النظام العام
والقرارات : القاضي اإلداري لإلختيار بشكل حصري ومانع، فإن اختياره اجته يف مرات كثرية لصاحل النظام العام

  .عات النقابات املستقلة خري دليل على ذلكالقضائية الصادرة يف جمال مناز

إن تنفيذ اإلحكام املنطوق ا يف اال اإلداري يبقى العائق األكرب يف طريق رقابة قضائية فعالة، باإلضافة إىل 
ثقل املعاجلة القضائية وطول مدد الفصل يف املنازعات، ولقد أثبتت التجارب العملية أنه يستحيل أحيانا تطبيق قرار 

إن . ائي على اإلدارة رغم أن عرقلة العدالة من طرف موظف عمومي أو عون للدولة هو تصرف جيرمه القانونقض
القانون اجلديد لإلجراءات ينص على تدابري للمساعدة على التنفيذ يف املواد اإدارية، تأسيا باملشرع الفرنسي يف هذا 

ولكن مع ذلك ال ميكن القول بأن جدوى هذه ها إجيابيا، يعترب مظ، 1995اال، والذي اعتمد هذه اإلجراءات منذ 
  .اإلجراءات سيكون مضمونا

للقواعد القانونية يف جمال القانون اإلداري الذي ينسب " اإلنشائي"وأخريا، فإن القاضي اإلداري، بسبب الفعل 
و صحيحا، خاصة بالنسبة ، وهو مع ذلك ادعاء ال يبد"احلكومة"تقليديا إليه، يواجه ادعاء بأنه ميارس نوعا من 

ثبت أن اإلجتهاد القضائي ال ميكنه أن خيرج ال عن حرفية النص وال عن القانونية اجلزائرية، طاملا أنه للمنظومة 
مث إن القواعد اليت يكتشفها القاضي اإلداري، يقوم املشرع مباشرة بالنص عليها وصياغتها يف شكل ". روحه"

  ؟"حكومة القضاة"فأين هي إذن . القضاء يف جمال اجتهاده" ينافس"، وأصبح املشرع نصوص ملزمة

وبشكل دقيق؛ ، juridisée" مقنن"من كل ما سبق ميكن إعالن النتيجة التالية، فرغم أن اتمع حتول حنو جمتمع 
 أمورا إضافية، فهو يقتضيورغم توفر الدعائم الشكلية لدولة قانون جزائرية، إال أن ترسخها بشكل فعلي يتطلب 

نوعا من التطور والثقافة املمارسة على مستوى نصوص القانون مبىن ومعىن، واخنراط اتمع بشكل فعلي يف نوع 
كما يظهر جليا أيضا أن القاضي اإلداري هو مكون . ، وختلص اإلدارة من مظهر الوصاية اليت تبدو عليه"العقد"من 

إن دوره هو دور الزم وأساسي يف تكريس دولة ": اضيق"أساسي يف دولة القانون، ولكنه يف األخري ما هو سوى 
، ومن عدة القانون، ولكنه يبقى دورا غري كاف يف ظل احلدود املختلفة اليت يفرضها على حركته الواقع املعاش

.جوانب
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  .03، ص 21/04/1999بتاريخ  29الرمسية، العدد 

املؤرخ يف  15-97، يتعلق بدستورية األمر 27/02/2000مؤرخ يف  2000/م د/أ.ق/02الس الدستوري، قرار رقم 
،  28/02/2000بتاريخ  07اجلريدة الرمسية، العدد . احملدد للقانون األساسي اخلاص مبحافظة اجلزائر الكربى 31/05/1997
 .03ص 

بتاريخ  48اجلريدة الرمسية، العدد . ، احملدد لقواعد عمل الس الدستوري28/06/2000يف النظام املؤرخ الس الدستوري، 
 .27، ص 06/08/2000

يتعلق مبطابقة القانون املتضمن القانون األساسي  13/01/2001مؤرخ يف  01/م د/ق.ر/12الس الدستوري، رأي رقم 
 .05، ص 04/02/2001تاريخ ب 09اجلريدة الرمسية، العدد . لعضو الربملان، للدستور
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اجلريدة الرمسية، . يتعلق مبشروع تعديل الدستور 03/04/2002مؤرخ يف   A.RC/CC/01 رقم الس الدستوري، رأي
 .04، ص 03/04/2002بتاريخ  22العدد 

. يب الوطيننتخاب أعضاء الس الشعا، يتعلق بنتائج 03/06/2002مؤرخ يف  P.CC/02/01إعالن رقم : الس الدستوري
 .03، ص 23/06/2002بتاريخ  43العدد  اجلريدة الرمسية،

يتعلق مبطابقة القانون العضوي املتضمن القانون  16/11/2002مؤرخ يف  02/م د/ق ع.ر/13الس الدستوري، رأي رقم 
 .4، ص 24/11/2002بتاريخ  76اجلريدة الرمسية، العدد . لدستورل األساسي للقضاء

بتاريخ  22اجلريدة الرمسية، العدد . 23/03/2003مؤرخ يف  03/م د/ق ع.ر/14، رأي رقم الس الدستوري
 .15، ص 30/03/2003

، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل 05/02/2004مؤرخ يف  04/ م د/ق ع.ر/01الس الدستوري، رأي رقم 
اجلريدة . انون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات، للدستور، واملتضمن الق06/03/1997املؤرخ يف  07- 97واملتمم لألمر 
 .19، ص 11/02/2004بتاريخ  09الرمسية، العدد 

، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتضمن 22/08/2004مؤرخ يف  04/م د/ق ع.ر/02لس الدستوري، رأي رقم ا
  .06، ص 08/09/2004بتاريخ  57دد ريدة الرمسية، العاجل. القانون األساسي للقضاء، للدستور

، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق 22/08/2004مؤرخ يف  04/م د/ق ع.ر/03لس الدستوري، رأي رقم ا
 .09، ص 08/09/2004بتاريخ  57اريدة الرمسية، العدد . ، للدستوروعمله وصالحياته للقضاء علىاأل لسابتشكيل 

، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق 17/06/2005مؤرخ يف  05/م د/ع.ر ق/01ي رأي رقم الس الدستور
 .04، ص 30/07/2005، بتاريخ 51بالتنظيم القضائي، للدستور، اجلريدة الرمسية، العدد 

لعضوي املتضمن تأجيل ، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون ا23/07/2007مؤرخ يف  07/م د.ر/01الس الدستوري، رأي رقم 
 24و االنتخابات اجلزئية ليوم  2002أكتوبر  10االنتخابات لتجديد االس الشعبية البلدية والوالئية، املنبثقة عن انتخابات 

 .، للدستور2005نوفمرب 
عدل واملتمم ، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي امل23/07/2007مؤرخ يف  07/م د.ر/02الس الدستوري، رأي رقم 

اجلريدة الرمسية، العدد . واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، للدستور 06/03/1997املؤرخ يف  07-97لألمر 
  .06، ص 29/07/2007بتاريخ  48

ل يتعلّق مبشروع القانون املتضمن التعدي 07/11/2008م د مؤرخ يف /ت د . ر  08/01الس الدستوري، رأي رقم 
  .04، ص 16/11/2008بتاريخ  63الدستوري، اجلريدة الرمسية، العدد 

  

  القوانني العضوية

بتاريخ  12اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات 06/03/1997املؤرخ يف  07-97األمر 
بتاريخ  09اجلريدة الرمسية، العدد . 07/02/2004املؤرخ يف  01-04، املعدل واملتمم بالقانون العضوي 06/03/1997
 .21، ص 11/02/2004

اجلريدة الرمسية، العدد . ، يتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله03/05/1998املؤرخ يف  01-98القانون العضوي 
 .03، ص 01/06/1998بتاريخ  37
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اجلريدة الرمسية، . صات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها، املتعلق باختصا30/05/1998املؤرخ يف  03-98القانون العضوي 
 .03، ص 07/06/1998بتاريخ  39العدد 

، املتضمن تنظيم الس الشعيب الوطين وجملس األمة، وعملهما، وكذا 08/03/1999املؤرخ يف  02- 99القانون العضوي 
 .12، ص 09/03/1999بتاريخ  15العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة، اجلريدة الرمسية، العدد 

، واملتضمن 06/03/1997املؤرخ يف  07-97املعدل واملتمم لألمر  07/02/2004املؤرخ يف  01-04القانون العضوي 
  .21، ص 11/02/2004بتاريخ  09اجلريدة الرمسية، العدد . القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات

بتاريخ  57اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن القانون األساسي للقضاء ، 06/09/2004املؤرخ يف  11-04القانون العضوي 
 .18، ص 08/09/2004

ريدة اجل. ، املتعلق بتشكيل الس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته06/09/2004املؤرخ يف  12-04القانون العضوي 
 .23، ص 08/09/2004بتاريخ  57الرمسية، العدد 

بتاريخ  51املتعلق بالتنظيم القضائي، اجلريدة الرمسية، العدد  17/07/2005املؤرخ يف  11-05القانون العضوي 
 .06، ص 20/07/2005

 واملتضمن 06/03/1997ملؤرخ يف ا 07- 97املعدل واملتمم لألمر  28/07/2007ؤرخ يف امل 08 - 07عضوي القانون ال
  .10 ، ص29/07/2007 بتاريخ 48عدد ال اجلريدة الرمسية، .القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات

 
  القوانني واألوامر

 حيدد طريقة انتخاب الس التأسيسي،  16/07/1962املؤرخ يف  10-62األمر 
. ، الذي ميدد العمل بالتشريع الفرنسي إال ما يتعارض منه مع السيادة الوطنية31/12/1962املؤرخ يف  157-62القانون 

  .18، ص 11/01/1963بتاريخ  02اجلريدة الرمسية، العدد 
، بتاريخ 43، املتضمن إحداث الس األعلى، اجلريدة الرمسية، العدد 18/06/1963املؤرخ يف  218-63القانون 

 .662، ص 28/06/1963
بتاريخ  05املتعلق بالس األعلى للقضاء، اجلريدة الرمسية، العدد  05/06/1964املؤرخ يف  153-64القانون التنظيمي 

 .58، ص 12/06/1964
مؤرخة يف  48عدد الاجلريدة الرمسية  .اإلجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم 08/06/1965املؤرخ يف  155-66األمر 

 .622 ص، 10/06/1966
بتاريخ  49عدد ال ،اجلريدة الرمسية .، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم08/06/1965املؤرخ يف  156-66األمر 

 .702 ص، 11/06/1966
، 23/11/1965بتاريخ  96اجلريدة الرمسية، العدد . ، املتضمن التنظيم القضائي16/11/1965املؤرخ يف  278-65األمر 
 .1290ص 
 47عدد ال ،اجلريدة الرمسية .، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، املعدل واملتمم08/06/1966املؤرخ يف  154- 66 األمر

  .582 ص، 09/06/1966بتاريخ 
بتاريخ  64عدد ال ،املتعلق بوضعية األجانب يف اجلزائر، اجلريدة الرمسية 21/07/1966املؤرخ يف  211-66األمر 

 .؛ امللغى958 ص، 29/07/1966



  املراجع                    دولة القانون ودور القاضي اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر                                                                       

258 

 

  

املتعلق بوضعية  21/07/1966املؤرخ يف  211-66األمر ، يعدل ويتمم 27/09/1967املؤرخ يف  190-67األمر 
املؤرخ  27-69عرض أسباب األمر . 1279، الصفحة 13/10/1967بتاريخ  84عدد ال ،الرمسيةاجلريدة . األجانب يف اجلزائر

 .482، ص 16/05/1969بتاريخ  42املتضمن القانون األساسي للقضاء اجلريدة الرمسية، العدد  13/05/1969يف 
الت الحقة، حىت ألغي ائيا يف وتعرض لعدة تعدي املتضمن القانون األساسي للقضاء، 13/05/1969املؤرخ يف  27- 69األمر 

 .482 ص، 16/05/1969 بتاريخ 42 اجلريدة الرمسية، العدد،  .1989
بتاريخ  105اجلريدة الرمسية، العدد . املعدل واملتمم ،املتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية 15/12/1970املؤرخ يف  86-70األمر 

  .1570، ص 18/12/1970
اجلريدة الرمسية، العدد  .امللغى قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني،، املتضمن 10/02/1972املؤرخ يف  2-72األمر 

  .194، ص 22/02/1972بتاريخ  15
بتاريخ  58اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن إحداث جمالس قضائية 12/07/1974املؤرخ يف  73-74األمر 

 .799، ص 19/07/1974
اجلريدة . املتضمن قانون اخلدمة الوطنية وميثاق اخلدمة الوطنية، املعدل واملتمم 15/11/1974املؤرخ يف  103- 74األمر 

  .1252، ص 10/12/1974بتاريخ  99الرمسية، العدد 
، ص 30/06/1975بتاريخ  78املتضمن القانون املدين، اجلريدة الرمسية، العدد  26/09/1975املؤرخ يف  58-75األمر 
990. 
، 19/12/1975بتاريخ  101املتضمن القانون التجاري، اجلريدة الرمسية، العدد  26/09/1975املؤرخ يف  59-75األمر 

 .1306ص
بتاريخ  33اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن تنظيم التربية والتكوين، املعدل واملتمم 16/04/1976املؤرخ يف  35-76األمر 

 امللغى .534، ص 23/04/1976
بتاريخ  09اجلريدة الرمسية، العدد . يتعلق بوثائق السفر للمواطنني اجلزائريني 01/1977/ 23املؤرخ يف  1- 77األمر 

 .170، ص 30/01/1977
بتاريخ  06املتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد، اجلريدة الرمسية، العدد  04/02/1984املؤرخ يف  09-84القانون 

 .139، ص 07/02/1984
، ص 12/06/1984بتاريخ  24اجلريدة الرمسية، العدد . ملتضمن قانون األسرةا 09/06/1984املؤرخ يف  11-84القانون 

910. 
، 26/06/1984بتاريخ  26اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن التقسيم القضائي 02/06/1984املؤرخ يف  13-84القانون 

 .968ص 
اجلريدة الرمسية، العدد . عمومية االقتصاديةاملتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات ال 12/01/1988املؤرخ يف  01-88القانون 

  . 30، ص 13/01/1988بتاريخ  02
يتضمن املوافقة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية،  25/04/1989املؤرخ يف  08-89القانون 

تعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول اإلختياري امل
بتاريخ  17اجلريدة الرمسية، العدد . 1966ديسمرب سنة  16والسياسية املوافق عليها من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم 

  .450، ص 26/04/1989
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يب وغريه من ضروب املعاملة أو يتضمن املوافقة على االتفاقية ملناهضة التعذ 25/04/1989املؤرخ يف  10- 89القانون 
. 1984ديسمرب سنة  10العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة، املصادق عليها من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

 .451، ص 26/04/1989بتاريخ  17اجلريدة الرمسية، العدد 
، 07/08/1989بتاريخ  32، اجلريدة الرمسية، العدد املتضمن قانون اإلنتخابات  07/08/1989املؤرخ يف  13-89القانون 

 .848ص 
بتاريخ  33اجلريدة الرمسية، العدد . يتضمن القانون األساسي للنائب 08/08/1989املؤرخ يف  14-89القانون 

 .872، ص 09/08/1989
بتاريخ  52رمسية، العدد اجلريدة ال. يتضمن تنظيم الس الشعيب الوطين وسريه 11/12/1989املؤرخ يف  16-89القانون 

 .1412، ص 11/12/1989
 53اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن القانون األساسي للقضاء، املعدل، واملتمم 12/12/1989املؤرخ يف  21-89القانون 
 .1425، ص 13/12/1989بتاريخ 

 53اجلريدة الرمسية، العدد . وسريهااملتعلق بصالحيات احملكمة العليا وتنظيمها  12/12/1989املؤرخ يف  22-89القانون 
  .1435، ص 13/12/1989بتاريخ 

 .30ص  ، 06/03/1997
املتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب،  06/02/1990املؤرخ يف  02-90القانون 

 .231، ص 07/02/1990بتاريخ  06اجلريدة الرمسية، العدد . املعدل واملتمم
املتضمن قانون  07/08/1989املؤرخ يف  13-89يعدل ويتمم القانون  27/03/1990املؤرخ يف  06-90القانون 

 .432، ص 28/03/1990بتاريخ  13اإلنتخابات، اجلريدة الرمسية، العدد 
  .املتعلق باإلعالم، املعدل 03/04/1990املؤرخ يف  07-90القانون 
  .، واملتعلق بالبلدية، املتمم07/04/1990املؤرخ يف  08-90القانون 
  .، واملتعلق بالوالية، املتمم07/04/1990املؤرخ يف  09-90القانون 
 ،06/06/1990بتاريخ  23اجلريدة الرمسية، العدد . املتعلق مبمارسة احلق النقايب 02/06/1990املؤرخ يف  14-90القانون 

 764ص 
املتضمن قانون  08/06/1966املؤرخ يف  154-66ألمر يعدل ويتمم ا 18/08/1990املؤرخ يف  23-90القانون 

 .1149، ص 22/08/1990بتاريخ  36اجلريدة الرمسية، العدد . املدنية، املعدل واملتمم اإلجراءات
بتاريخ  52اجلريدة الرمسية، العدد . واملتممعدل ، املاملتعلق بالتهيئة والتعمري 01/12/1990املؤرخ يف  29-90القانون 

 . 1652، ص 02/12/1990
بتاريخ  52عدد ال ،ريدة الرمسيةاجل. املعدل واملتمماخلاص باألمالك الوطنية،  01/12/1990املؤرخ يف  30-90القانون 

 .1661، ص 02/12/1990
اجلريدة الرمسية، العدد . املتعلق بالقواعد اخلاصة املطبقة على بعض أحكام القضاء 08/01/1991املؤرخ يف  02-91القانون 

  .24، ص 08/01/1991اريخ بت 02
اجلريدة . احملدد للقواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية، املتمم 27/04/1991املؤرخ يف  11-91القانون 

 .693، ص 08/05/1991بتاريخ  21الرمسية، العدد 
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املتعلق مبمارسة احلق  02/06/1990املؤرخ يف  14-90القانون  تمميعدل وي، 21/12/1991املؤرخ يف  30-91القانون 
  .2656، ص 25/12/1991بتاريخ  68عدد ال ،اجلريدة الرمسية. النقايب

اجلريدة الرمسية، العدد . املتعلق بالقواعد اخلاصة املطبقة على بعض أحكام القضاء 08/01/1991املؤرخ يف  02-91القانون 
  .24، ص 08/01/1991بتاريخ  02

، 09/01/1991بتاريخ  02املتضمن تنظيم مهنة احملضر، اجلريدة الرمسية، العدد  08/01/1991املؤرخ يف  03-91القانون 
  25ص 

 03اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، املعدل واملتمم 16/01/1991املؤرخ يف  05-91القانون 
 .44، ص 16/01/1991بتاريخ 

املتضمن قانون  07/08/1989املؤرخ يف  13-89يعدل ويتمم القانون  02/04/1991املؤرخ يف  06-91القانون 
 .464، ص 03/04/1991بتاريخ  14عدد ال ،اجلريدة الرمسية. اإلنتخابات
بتاريخ  21اجلريدة الرمسية، العدد . املتعلق باألوقاف، املعدل واملتمم 27/04/1991املؤرخ يف  10-91القانون 

 .690، ص 08/05/1991
بتاريخ  70اجلريدة الرمسية، العدد . يتعلق مبكافحة التخريب واإلرهاب 30/09/1992املؤرخ يف  03-92التشريعي  املرسوم

 .1817ص  ، 01/10/1992
بتاريخ  08املتضمن متديد مدة حالة الطوارئ، اجلريدة الرمسية، العدد  06/02/1993املؤرخ يف  02- 93املرسوم التشريعي 

 .05، ص 07/02/1993
املتضمن  26/09/1975املؤرخ يف  59-75يعدل ويتمم األمر  25/04/1993املؤرخ يف  08- 93م التشريعي املرسو

 .03، ص 27/04/1993بتاريخ  27اجلريدة الرمسية، العدد . القانون التجاري
بتاريخ  34اجلريدة الرمسية، العدد . يتعلق ببورصة القيم املنقولة 23/05/1993املؤرخ يف  10-93املرسوم التشريعي 

 .04، ص 23/05/1993
بتاريخ  64اجلريدة الرمسية، العدد . يتعلق بترقية اإلستثمار 05/10/1993املؤرخ يف  12-93املرسوم التشريعي 

 .03، ص 10/10/1993
. ل، املعداملتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري 18/05/1994املؤرخ يف  07-94املرسوم التشريعي 

 .04، ص 25/05/1994بتاريخ  32اجلريدة الرمسية، العدد 
واملتضمن قانون  08/06/1966املؤرخ يف  156-66يعدل ويتمم األمر  25/02/1995املؤرخ يف  11-95األمر 

  .08، ص 01/03/1995بتاريخ  11العقوبات، اجلريدة الرمسية العدد 
، املعدل واملتمم، 07/08/1989املؤرخ يف  13-89ون يعدل ويتمم القان 19/07/1995املؤرخ يف  21- 95األمر 

 .19، ص 23/07/1995بتاريخ  39اجلريدة الرمسية، العدد . واملتضمن قانون اإلنتخابات
بتاريخ  48املتضمن القانون األساسي لقضاة جملس احملاسبة، اجلريدة الرمسية، العدد  26/08/1995املؤرخ يف  23-95األمر 

 .11، ص03/09/1995
املتضمن التوجيه  08/11/1990املؤرخ يف  90/25املعدل واملتمم للقانون  25/09/1995املؤرخ يف  26- 95مر األ

 ."العقاري
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املتعلق مبمارسة احلق  02/06/1990املؤرخ يف  14-90تمم القانون يعدل وي،  .10/06/1996املؤرخ يف  12-96األمر 
  .النقايب
املتعلق بصالحيات احملكمة العليا  12/12/1989املؤرخ يف  22-89القانون ل يعد 12/08/1996املؤرخ يف  25-96األمر 

  .03، ص 14/08/1996بتاريخ  48اجلريدة الرمسية، العدد . وتنظيمها وسريها
املتضمن تعميم إستعمال  16/01/1991املؤرخ يف  05-91القانون  ويتمم يعدل 21/12/1996املؤرخ يف  30-96األمر 

 .05، ص 22/12/1996بتاريخ  81ريدة الرمسية، العدد اجل .اللغة العربية
اجلريدة الرمسية، املعدل واملتمم، . املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات 06/03/1997املؤرخ يف  07-97األمر 
 ،03 ص ،06/03/1997بتاريخ  12العدد 
 12اجلريدة الرمسية، العدد . تعلق باألحزاب السياسيةاملتضمن القانون العضوي امل 06/03/1997املؤرخ يف  09-97األمر 

 .30، ص 06/03/1997بتاريخ 
، يتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ااورة ، نص ألغي متاما بعد ذلك بواسطة األمر 06/03/1997املؤرخ يف  10-97األمر 

بتاريخ  44الرمسية، العدد  اجلريدة(واملتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ااورة  19/07/2003املؤرخ يف  03-05
  .30، ص 23/07/2003

، ص 19/03/1997بتاريخ  15اجلريدة الرمسية، العدد . ، املتضمن التقسيم القضائي19/03/1997املؤرخ يف  11-97األمر 
07. 

، ص 01/06/1998بتاريخ  37اجلريدة الرمسية، العدد . ، املتعلق باحملاكم اإلدارية30/05/1998املؤرخ يف  02-98القانون 
08. 

املتضمن القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي حول البحث العلمي والتطوير  22/08/1998املؤرخ يف  11-98القانون 
 .03، ص 24/08/1998بتاريخ  62، اجلريدة الرمسية، العدد 2002-1998التكنولوجي 

اجلريدة الرمسية، العدد . م العايل، املعدل واملتمم، املتضمن القانون التوجيهي للتعلي04/04/1999املؤرخ يف  05-99القانون 
 .04، ص 07/04/1999بتاريخ  24

املتضمن قانون ، 08/06/1966املؤرخ يف  154-66ألمر لتمم املعدل وامل 22/05/2001املؤرخ يف  05-01القانون 
 .05، ص 23/05/2001بتاريخ  29اجلريدة الرمسية، العدد  .اإلجراءات املدنية

، املتضمن قانون 08/06/1965املؤرخ يف  156-65ألمر ل املعدل واملتمم 26/06/2001املؤرخ يف  09-01القانون 
 .15، ص 27/06/2001بتاريخ  34ريدة الرمسية، العدد اجل. العقوبات

املتعلق بتنظيم التربية  16/04/1976املؤرخ يف  35-76يعدل ويتمم األمر  13/08/2003املؤرخ يف  09-03األمر 
  .04ص  13/08/2003بتاريخ  48اجلريدة الرمسية، العدد . ينوالتكو

بتاريخ  85، اجلريدة الرمسية، العدد 2005املتضمن قانون املالية لسنة  2004-12-29املؤرخ يف  21-04القانون 
 .20، ص 30/12/2004

اجلريدة الرمسية، . ومكافحتهما املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 06/02/2005املؤرخ يف  01-05القانون 
 .03، ص 09/02/2005بتاريخ  11العدد 

اجلريدة الرمسية، . املتضمن تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني 06/02/2005املؤرخ يف  04-05القانون 
 .10، ص 13/02/2005بتاريخ  12العدد 
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املتضمن قانون اجلنسية  15/12/1970املؤرخ يف  86-70مر تمم األيعدل وي ،27/02/2005املؤرخ يف  01-05ألمر ا
  .15، ص 27/02/2005بتاريخ  15عدد اجلريدة الرمسية، ال. اجلزائرية

. املتضمن قانون األسرة 09/06/1984املؤرخ يف  11-84تمم القانون يعدل وي ،27/02/2005املؤرخ يف  02-05ألمر ا
  .18، ص 27/02/2005بتاريخ  15اجلريدة الرمسية، العدد 

  . 03، ص 19/07/2005بتاريخ  50اجلريدة الرمسية، العدد . يتعلق باحملروقات 28/04/2005املؤرخ يف  07-05القانون 
اجلريدة  .، املتعلق بالبلدية07/04/1990املؤرخ يف  08-90املتمم للقانون  18/07/2005املؤرخ يف  03-05 راألم

 .35 ، ص19/07/2005 بتاريخ 50الرمسية، العدد 
اجلريدة  .، املتعلق بالوالية07/04/1990املؤرخ يف  09-90املتمم للقانون  18/07/2005املؤرخ يف  04-05األمر 

 .35، ص 19/07/2005 بتاريخ 50الرمسية، العدد 
بتاريخ  14اجلريدة الرمسية، العدد . يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 20/02/2006املؤرخ يف  01-06القانون 

 .04، ص 08/03/2006
، 08/03/2006بتاريخ  14املتضمن تنظيم مهنة املوثق، اجلريدة الرمسية، العدد  20/02/2006املؤرخ يف  02-06القانون 

  .15ص 
بتاريخ  14املتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي، اجلريدة الرمسية، العدد  20/02/2006املؤرخ يف  03-06القانون 

08/03/2006 . 
 12اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن القانون األساسي العام للمستخدمني العسكريني 28/02/2006املؤرخ يف  02-06األمر 

  .09، ص 01/03/2006بتاريخ 
بتاريخ  46، اجلريدة الرمسية، العدد ةالعمومي ة، املتضمن القانون األساسي العام للوظيف15/07/2006املؤرخ يف  03-06األمر 

 .03 ، ص16/07/2006
بتاريخ  82، اجلريدة الرمسية، العدد 2008املتضمن قانون املالية لسنة  30/12/2007املؤرخ يف  12-07القانون 

 .17، ص 31/12/2007
 بتاريخ 04عدد ال ،اجلريدة الرمسية. القانون التوجيهي للتربية الوطنية املتضمن 23/01/2008املؤرخ يف  04-08القانون 

  .07ص  ،27/01/2008
بتاريخ  21املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، اجلريدة الرمسية، العدد  25/02/2008املؤرخ يف  09-08القانون 

  . 03، ص 23/04/2008
اجلريدة . يتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم ا وتنقلهم فيها 25/06/2008املؤرخ يف  11-08القانون 

 .04، ص 02/07/2008بتاريخ  36الرمسية، العدد 
بتاريخ  44اجلريدة الرمسية، العدد . حيدد قواعد مطابقة البنايات وإمتام إجنازها 20/07/2008املؤرخ يف  15-08القانون 

  . 19، ص 03/08/2008
. ، واملتعلق بعضو الربملان31/01/2001ا ملؤرخ يف  01-01يعدل القانون  01/09/2008املؤرخ يف  03-08األمر 
  .03، ص  03/09/2008بتاريخ  49مسية، العدد الر اجلريدة
اجلريدة الرمسية، . يتعلق باللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان ومحايتها 27/08/2009املؤرخ يف  04-09األمر 
  .04، ص 30/08/2009بتاريخ  49العدد 
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  املراسيم

إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية يتضمن اإلنضمام  16/05/1989املؤرخ يف  67- 89املرسوم الرئاسي 
واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول اإلختياري املتعلق بالعهد الدويل اخلاص 

اجلريدة الرمسية،  .1966ديسمرب سنة  16باحلقوق املدنية والسياسية املوافق عليها من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم 
 .531، ص 17/05/1989بتاريخ  20العدد 

، يتعلق بالقواعد اخلاصة بتنظيم الس الدستوري والقانون األساسي 07/09/1989املؤرخ يف  143-89املرسوم الرئاسي 
املرسوم . له، يتضمن تنظيم الس األعلى لألمن وعم24/10/1989املؤرخ يف  196-89املرسوم الرئاسي . لبعض موظفيه

  .، حيدد قواعد تنظيم الس األعلى للقضاء وعمله23/01/1990املؤرخ يف  32- 90الرئاسي 
 ، يتعلق بالس اإلسالمي األعلى28/05/1991املؤرخ يف  179-91املرسوم الرئاسي 

بتاريخ  29العدد املتضمن تقرير حالة احلصار، اجلريدة الرمسية،  04/06/1991املؤرخ يف  196-91املرسوم الرئاسي 
 .1087، ص 12/06/1991

  ، املتضمن حل الس الشعيب الوطين 01-92املرسوم الرئاسي 
بتاريخ  10املتضمن إعالن حالة الطوارىء، اجلريدة الرمسية، العدد  09/02/1992املؤرخ يف  44-92املرسوم الرئاسي 

 285، ص 09/02/1992
اجلريدة الرمسية، العدد . يتضمن إحداث املرصد الوطين حلقوق اإلنسان 22/02/1992املؤرخ يف  77-92املرسوم الرئاسي 

 .410ص  ، 26/02/1992بتاريخ  15
  .، حيدد النظام الداخلي لس احملاسبة20/11/1995املؤرخ يف 95-377  املرسوم الرئاسي

بتاريخ  20دة الرمسية، العدد املتضمن تأسيس وسيط اجلمهورية، اجلري 23/03/1996املؤرخ يف  133- 96املرسوم الرئاسي 
 .4، ص 31/03/1996

بتاريخ  44املتضمن تعيني أعضاء جملس الدولة، اجلريدة الرمسية، العدد  30/05/1998املؤرخ يف  187-98املرسوم الرئاسي 
 .20ص . 17/06/1998

 ريدة املتضمن إلغاء مؤسسة وسيط اجلمهورية، اجل 02/08/1999املؤرخ يف  170-99املرسوم الرئاسي 
اجلريدة الرمسية، العدد . ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية إلصالح العدالة 19/10/1999املؤرخ يف  234-99املرسوم الرئاسي 

 04، ص 20/10/1999بتاريخ  74
املؤرخ يف  307-91املرسوم التنفيذي  املتضمن إلغاء ،27/10/1999املؤرخ يف  239-99املرسوم الرئاسي 

 76اجلريدة الرمسية، العدد . دد كيفيات التعيني يف بعض الوظائف املدنية للدولة املصنفة وظائف علياالذي حي 07/09/1991
 .03، ص 31/10/1999بتاريخ 

اجلريدة الرمسية، . املتعلق بالتعيني يف الوظائف املدنية والعسكرية للدولة 27/10/1999املؤرخ يف  240-99املرسوم الرئاسي 
 .03، ص 31/10/1999بتاريخ  76العدد 

يتضمن إحداث اللجنة الوطنية اإلستشارية لترقية حقوق اإلنسان  2001/ 03/ 25املؤرخ يف  71-01املرسوم الرئاسي 
 .05، ص 2001/ 03/ 28بتاريخ  18اجلريدة الرمسية، العدد . ومحايتها، املعدل واملتمم

 22اجلريدة الرمسية، العدد . الربملان املنعقد بغرفتيهاملتضمن استدعاء  2002/ 04/ 03املؤرخ يف  106-02املرسوم الرئاسي 
 .05ص  ،03/04/2002بتاريخ 
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اجلريدة الرمسية، . ، املعدل واملتمماملتضمن تنظيم الصفقات العمومية 24/07/2002املؤرخ يف  250-02املرسوم الرئاسي 
  . 03، ص 28/07/2002بتاريخ  52العدد 

يتعلق باملندوبيات اجلهوية للجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق  23/09/2002املؤرخ يف  298-02املرسوم الرئاسي 
 .05، ص 2002/ 25/09بتاريخ  63اجلريدة الرمسية، العدد . اإلنسان ومحايتها
 27/02/2002املؤرخ يف  75-90املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي  16/10/2002املؤرخ يف  325-02املرسوم الرئاسي 

 .08، ص 20/10/2002بتاريخ  69اجلريدة الرمسية، العدد . فيات سري مهنة القضاة وكيفية منح مرتباماحملدد لكي
يتضمن التصديق على بروتوكول امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان  03/03/2003املؤرخ يف  90- 03املرسوم الرئاسي 

. 1998يف يونيو سنة ) بوركينا فاسو(د بوغادوغو والشعوب بشأن إنشاء حمكمة إفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، املعتم
 .04، ص 05/03/2003بتاريخ  15اجلريدة الرمسية عدد 

اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا 14/08/2005املؤرخ يف  279-05املرسوم الرئاسي 
 .15/08/2005بتاريخ  55

يتضمن التصديق على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، املعتمد بتونس يف  11/02/2006يف املؤرخ  62-06املرسوم الرئاسي 
 .03، ص 15/02/2006بتاريخ  08اجلريدة الرمسية، العدد . 2004مايو سنة 

 اجلريدة. حيدد الشبكة اإلستداللية ملرتبات املوظفني ونظام دفع رواتبهم 29/09/2007املؤرخ يف  304-07املرسوم الرئاسي 
  .08، ص 30/09/2007بتاريخ  61الرمسية، العدد 

الذي  25/07/1990املؤرخ يف  228-90يعدل املرسوم التنفيذي  29/09/2007املؤرخ يف  305-07املرسوم الرئاسي 
لرمسية، ، اجلريدة ا. حيدد كيفية منح املرتبات اليت تطبق على املوظفني واألعوان العموميني الذين ميارسون وظائف عليا يف الدولة

 .13، ص 30/09/2007بتاريخ  61العدد 
، حيدد كيفيات توظيف األعوان املتعاقدين وحقوقهم وواجبام والعناصر 29/09/2007املؤرخ يف  308-07املرسوم الرئاسي 

 .17رمسية، ص يف نفس العدد من اجلريدة ال. املشكلة لرواتبهم والقواعد املتعلقة بتسيريهم وكذا النظام التأدييب املطبق عليهم
اجلريدة الرمسية، . احملدد لكيفيات سري مهنة القضاة وكيفية منح مرتبام 05/10/2008املؤرخ يف  311-08املرسوم الرئاسي 

  . 04، ص 05/10/2008بتاريخ  57العدد 
 24/07/2002املؤرخ يف  250-02يعدل ويتمم املرسوم الرئاسي  26/10/2008املؤرخ يف  338- 08املرسوم الرئاسي 

 ، 06ص  09/11/2008بتاريخ  62اجلريدة الرمسية، العدد . واملتضمن تنظيم الصفقات العمومية، املعدل واملتمم
 62اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن استدعاء الربملان املنعقد بغرفتيه 08/11/2008املؤرخ يف  357-08املرسوم الرئاسي 

 .20ص  ،09/11/2008بتاريخ 
يتعلق مبهام اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان ومحايتها  30/08/2009املؤرخ يف  263-09سي املرسوم الرئا

 .05، ص 30/08/2009بتاريخ  49اجلريدة الرمسية، العدد . وتشكيلتها وكيفيات تعيني أعضائها وسريها
بتاريخ  50واحملاكم، اجلريدة الرمسية، العدد املتعلق بسري االس القضائية - 08/06/1966املؤرخ يف  161-66املرسوم 

 .764، ص 13/06/1966
، وحيدد عدد ومقرات ودوائر اختصاص االس 13-84يتضمن تطبيق القانون  22/12/1984املؤرخ يف  384-84املرسوم 

 .2342، ص 23/12/1984بتاريخ  68اجلريدة الرمسية، العدد . القضائية واحملاكم
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يف  03/11/1988ستفتاء ايتعلق بنشر نتائج التعديل الدستوري املوافق عليه يف  05/11/1988ؤرخ يف امل 223-88املرسوم 
 .1522، ص 05/11/1988بتاريخ  45اجلريدة الرمسية، العدد . اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 21اجلريدة الرمسية، العدد . يم جملة احملكمة العليا وسريهااملتضمن تنظ 19/05/1990املؤرخ يف  141-90املرسوم التنفيذي 
 .701، ص 23/05/1990بتاريخ 

. الواقعة على تراب والية البويرة" تاوريرت"يتضمن تغيري إسم بلدية  24/11/1990املؤرخ يف  379-90املرسوم التنفيذي 
 .1628، ص 28/11/1990بتاريخ  51اجلريدة الرمسية، العدد 

 .1807، ص 26/12/1990بتاريخ  56اجلريدة الرمسية، العدد .  ،22/12/1990املؤرخ يف  407-90نفيذي املرسوم الت
. الواقعة على تراب والية قسنطينة" اهلرية"يتضمن تغيري إسم بلدية  22/12/1990املؤرخ يف  417-90املرسوم التنفيذي 

 .09، ص 02/01/1991بتاريخ  01اجلريدة الرمسية، العدد 
اجلريدة . الواقعة على تراب والية املدية" الداميات"يتضمن تغيري إسم بلدية  23/02/1991املؤرخ  51-91التنفيذي  املرسوم

  .335، ص 27/02/1991بتاريخ  09الرمسية العدد 
. تالواقعة على تراب والية عني متوشن" تدماية"يتضمن تغيري إسم بلدية  23/02/1991املؤرخ يف  52- 91املرسوم التنفيذي 

 .336، ص 27/02/1991بتاريخ  09اجلريدة الرمسية العدد 
بوالية تيزي وزو، وتغيري " جبل عيسى ميمون"يتضمن تغيري إسم بلدية  02/03/1991املؤرخ يف  62-91املرسوم التنفيذي 

 .364ص  ، 06/03/1991بتاريخ  10اجلريدة الرمسية العدد . مقرها
اجلريدة الرمسية، العدد . حيدد صالحيات الوزير املنتدب حلقوق اإلنسان 24/08/1991املؤرخ يف  300-91املرسوم التنفيذي 

 .1563، ص 28/08/1991بتاريخ  40
. الواقعة يف تراب والية املسيلة" أوالد عطية"يتضمن تغيري تسمية بلدية  16/11/1991املؤرخ يف  450-91املرسوم التنفيذي 

 .2291، ص 20/11/1991بتاريخ  59اجلريدة الرمسية العدد 
بتاريخ  27دد اجلريدة الرمسية، الع. املتضمن حل جمالس شعبية بلدية 11/04/1992املؤرخ يف  142-92املرسوم التنفيذي 

  .797، ص 12/04/1992
. الواقعة على تراب والية قاملة" عني حساينية"يتضمن تغيري تسمية بلدية  12/01/1993املؤرخ يف  12-93املرسوم التنفيذي 

  .05، ص 13/01/1993بتاريخ  03ريدة الرمسية العدد اجل
بتاريخ  13لعدد اجلريدة الرمسية، ا. املتضمن حل جمالس شعبية بلدية 27/02/1993املؤرخ يف  56-93املرسوم التنفيذي 

  .05، ص 28/02/1993
بتاريخ  30لرمسية، العدد اجلريدة ا. املتضمن حل جمالس شعبية بلدية 05/05/1993املؤرخ يف  106-93املرسوم التنفيذي 

  .05، ص 09/05/1993
. الواقعة على تراب والية باتنة" املتكوك"يتضمن تغيري تسمية بلدية  05/05/1993املؤرخ يف  107-93املرسوم التنفيذي 

  .07، ص 09/05/1993بتاريخ  30اجلريدة الرمسية العدد 
بتاريخ  36عدد اجلريدة الرمسية، ال. جمالس شعبية بلدية املتضمن حل 29/05/1993املؤرخ يف  128-93املرسوم التنفيذي 

  .04، ص 30/05/1993
بتاريخ  01لعدد اجلريدة الرمسية، ا. املتضمن حل جمالس شعبية بلدية 02/01/1994املؤرخ يف  05-94املرسوم التنفيذي 

  .17، ص 02/01/1994
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املؤرخ يف  11-91يات تطبيق القانون ، الذي حيدد كيف27/07/1993املؤرخ يف  186- 93املرسوم التنفيذي 
بتاريخ  51اجلريدة الرمسية، العدد . احملدد للقواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية، املتمم 27/04/1991
  .26، ص 01/08/1993

 .ني وحقوقهم وواجباماحملدد لشروط التسجيل يف قوائم اخلرباء القضائي 10/10/1995املؤرخ يف  310-95املرسوم التنفيذي 
، 19/03/1997املؤرخ يف  11-97احملدد لكيفيات تطبيق األمر  16/02/1998املؤرخ يف  63- 98املرسوم التنفيذي 

  .03، ص 25/02/1998بتاريخ  10اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن التقسيم القضائي
. املوظفني لتمثيل إدارة الربيد املواصالت أمام العدالة ، املتضمن تأهيل10/05/1998املؤرخ يف  143-98ملرسوم التنفيذي ا

 .12، ص 10/05/1998بتاريخ  29اجلريدة الرمسية، العدد 
حيدد أشكال اإلجراءات وكيفياا يف اال االستشاري أمام جملس  29/08/1998املؤرخ يف  261-98املرسوم التنفيذي 

 .05، ص 30/08/1998بتاريخ  64الدولة، اجلريدة الرمسية، العدد 
 30/05/1998املؤرخ يف  02-98، حيدد كيفيات تطبيق القانون 14/11/1998املؤرخ يف  356-98املرسوم التنفيذي 

 .4، ص 15/11/1998، بتاريخ 85واملتعلق باحملاكم اإلدارية اجلريدة الرمسية، العدد 
، اجلريدة الرمسية، 07-97من األمر  166ملادة ، حيدد كيفيات تطبيق ا03/08/1999املؤرخ يف  178-99املرسوم التنفيذي 

  .22، بالنسبة لإلستفتاءات، ص 08/08/1999بتاريخ  53العدد 
املتضمن إنشاء جملة جملس الدولة وتنظيمها وسريها، اجلريدة الرمسية،  19/12/2001املؤرخ يف  413-01املرسوم التنفيذي 

 .16، ص 19/12/2001بتاريخ  78العدد 
من  166و 61و 60و 56و 45حيدد كيفيات تطبيق أحكام املواد  04/03/2004املؤرخ يف  70- 04ذي املرسوم التنفي

  . 19بالنسبة للرئاسيات، ص  07/03/2004بتاريخ  13اجلريدة الرمسية، العدد . املعدل واملتمم 07-97األمر 
بتاريخ  54اجلريدة الرمسية، العدد . 29/08/2004، مجيعها مؤرخة يف 267-04إىل  240-04املراسيم التنفيذية املرقمة من 

  ؛واملراكز اجلامعية للوطن جامعاتلتعدل على التوايل الطبيعة القانونية ل 38-06ص ص ، 29/08/2004
، املتضمن تنظيم املدرسة العليا للقضاء وحيدد كيفيات سريها وشروط 20/08/2005املؤرخ يف  303-05املرسوم التنفيذي 

 .15، ص25/08/2005بتاريخ  58دراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجبام، اجلريدة الرمسية، العدد االلتحاق ا ونظام ال
، الذي 27/07/1993املؤرخ يف  186- 93 تمم املرسوم التنفيذيي. 10/07/2005املؤرخ يف  248-05املرسوم التنفيذي 

قواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية، احملدد لل 27/04/1991املؤرخ يف  11-91حيدد كيفيات تطبيق القانون 
 .06، ص 10/7/2005بتاريخ تاريخ  48اجلريدة الرمسية، العدد . املتمم

واملتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك املشتركة  19/01/2008املؤرخ يف  04-08املرسوم التنفيذي 
  .04، ص 20/01/2008بتاريخ  03اجلريدة الرمسية، العدد . يةيف املؤسسات واإلدارات العموم

واملتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال املهنيني وسائقي السيارات  29/09/2007املؤرخ يف  05-08املرسوم التنفيذي 
 .32، ص 20/01/2008بتاريخ  03اجلريدة الرمسية، العدد . واحلجاب

اجلريدة . ، حيدد النظام النوعي لعالقات العمل املتعلقة بالصحفيني10/05/2008 املؤرخ يف 140- 08املرسوم التنفيذي 
  . 24، ص 10/05/2008بتاريخ  24الرمسية، العدد 

ريدة اجل  .املتضمن القانون األساسي اخلاص مبستخدمي أمانات الضبط 24/12/2008املؤرخ يف  409- 08املرسوم التنفيذي 
 .07 ، ص28/12/2008بتاريخ  73الرمسية، العدد 
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، اليت تستبدل مراكز جامعية جبامعات جديدة  04/01/2009املؤرخة يف  12-09إىل  06-09املراسيم التنفيذية املرقمة من 
 .19-11، ص ص 11/01/2009بتاريخ  02اجلريدة الرمسية، العدد . وفق الطبيعة القانونية اجلديدة
. تؤسس وحتدد حميط محاية بعض واملوانئ 15/11/2009املؤرخة يف  373-09إىل  364-09املراسيم التنفيذية املرقمة من 

 .39-04ص  ، ص 17/11/2009 بتاريخ 67عدد ال اجلريدة الرمسية،
 

 القرارات

 بتاريخ 51 عدد الرمسية اجلريدة .احملاكم أقسام عدد حتديد يتضمن 25/09/1990 يف املؤرخ العدل وزير قرار
 بتاريخ 56 العدد الرمسية، اجلريدة 14/06/1995 املؤرخ العدل وزير ، متمم بقرار1637 ص ،28/11/1990
  18 ص ،01/10/1995

، يؤهل إعوان إدارة أمالك الدولة واحلفظ العقاري لتمثيل الوزير املكلف باملالية يف 20/02/1999قرار وزير املالية املؤرخ يف 
 .09، ص 23/02/1999تاريخ ب 20اجلريدة الرمسية، العدد . الدعاوى املرفوعة أمام العدالة

، يؤهل مفتش أكادمية حمافظة اجلزائر الكربى ومديري التربية يف الواليات 03/08/1999قرار وزير التربية الوطنية املؤرخ يف 
 .12، ص 25/08/1999بتاريخ  58اجلريدة الرمسية، العدد . لتمثيل الوزير التربية الوطنية يف الدعاوى املرفوعة أمام العدالة

. ، حيدد صفة املوظفني املؤهلني لتمثيل إدارة الربيد املواصالت أمام العدالة02/06/1998ار وزير الربيد املواصالت املؤرخ يف قر
  .17، ص 14/06/1998بتاريخ  42اجلريدة الرمسية، العدد 

اجلريدة الرمسية، " حقوق اإلنسان الرابطة اجلزائرية للدفاع عن"، اخلاص باعتماد اجلمعية املسماة 26/06/1989القرار املؤرخ يف 
  .1189، ص 1989/ 18/10بتاريخ  44العدد 

 
  املداوالت

تتضمن النظام الداخلي للمجلس األعلى للقضاء، اجلريدة الرمسية، العدد  23/12/2006الس األعلى للقضاء، مداولة بتاريخ 
 .15، ص 28/12/2007بتاريخ  15

، ص 14/03/2007بتاريخ  17مدونة أخالقيات مهنة القضاء، اجلريدة الرمسية، العدد الس األعلى للقضاء، مداولة تتضمن 
15. 

 
 اإلجتهاد القضائي

  .142، ص 2001لسنة  01جملة جملس الدولة، العدد  .12/11/2001بتاريخ  2871جملس الدولة الغرفة اخلامسة قرار 
ع .ع ضد ورثة هـ.، قضية ورثة ب29/10/2001يخ ، بتار971، فهرس 35472جملس الدولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم 

 .ومن معهم، غري منشور
 07، جملة جملس الدولة، العدد 905، فهرس رقم 20217، ملف رقم 18/10/2005جملس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار بتاريخ 

 .123، ص 2005لسنة 
، ص 2007لسنة  08ة جملس الدولة، العدد ، جمل01فهرس رقم  16قضية رقم  17/07/2005قرار بتاريخ  ،حمكمة التنازع

247  
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، ص 2007لسنة  08، جملة جملس الدولة، العدد 02، فهرس رقم 17، قضية رقم 17/07/2005قرار بتاريخ  ،حمكمة التنازع
248 ، 

 .ومن معه الس األعلى للقضاء:، قضية أزغويت نبيل، ضد29/10/2001بتاريخ  7454جملس الدولة، الغرفة األوىل قضية رقم 
 .، قضية متاح صاحل ضد بن ناصر البشري ومن معه16/09/2002بتاريخ  8455جملس الدولة، قضية رقم 

 .، قضية حمافظ بنك اجلزائر، ضد يونني بنك 08/05/2000بتاريخ 001496ملف رقم  ،جملس الدولة
 .لدولة، جملة جملس ا30/04/2002بتاريخ  9889جملس الدولة، الغرفة اخلامسة، قرار رقم 

، ص 2003لسنة  04، جملة جملس الدولة، العدد 30/09/2003بتاريخ  17054قرار رقم جملس الدولة، الغرفة اخلامسة، 
140. 

  .01/12/1997بتاريخ  188163قرار رقم ، الغرفة اإلدارية ،حملكمة العلياا
  . مديرية التربيةم ضد .، قضية ش23/09/2002بتاريخ  7304جملس الدولة، الغرفة األوىل، قرار رقم 

لسنة  08جملة جملس الدولة، العدد . 20/01/2004بتاريخ  39، فهرس 011052رقم قرار الغرفة األوىل، جملس الدولة، 
 .175، ص 2006

، ضد والية COSATRAB قضية الشركة الصحراوية 16/03/2008. ، قرار بتاريخ 55حمكمة التنازع، ملف رقم 
  . 153، اإلجتهاد القضائي حملكمة التنازع، قسم الوثائق، ص 2009عدد خاص لسنة  جملة احملكمة العليا،. األغواط

 ، قضية تعاونية الفالح، ضد تعاونية تربية وتنمية البقر13/04/2008، قرار بتاريخ 62ملف رقم حمكمة التنازع، 
SEDOBE.   205، ص 2009جملة احملكمة العليا، عدد خاص لسنة. 
) م- خ(، ضد ورثة )ش-س(، قضية أعضاء التعاونية الفالحية 14/04/2008، قرار بتاريخ 63ملف رقم حمكمة التنازع، 

 .209، ص 2009جملة احملكمة العليا، عدد خاص لسنة . حبضور وايل والية غليزان
د جملة احملكمة العليا، عد. ومن معه) أ-ع-س(، ضد )ر- س(، قضية 13/07/2008، قرار بتاريخ 15ملف رقم حمكمة التنازع، 

  . 41، ص 2009خاص لسنة 
، قضية رئيس الس الشعيب البلدي لبلدية مشرع الصفا، والية 13/07/2008، قرار بتاريخ 22ملف رقم حمكمة التنازع، 

 .45، ص 2009جملة احملكمة العليا، عدد خاص لسنة ). ب-آ(تيارت، ضد 
جملة احملكمة العليا، عدد خاص لسنة . ية اجلزائر، ضد وايل وال)ز(، قضية فريق 13/11/2007، قرار بتاريخ 29ملف رقم 

 .65، ص 2009
، قضية رئيس الس الشعيب البلدي لبلدية مشرع الصفا، والية 16/03/2008، قرار بتاريخ 59ملف رقم حمكمة التنازع، 

  .179، ص 2009جملة احملكمة العليا، عدد خاص لسنة ). ب-آ(تيارت، ضد 
  .117، ص 2002لسنة  02جملة جملس الدولة، العدد . 24/06/2000رقم ، فهرس بتاريخ جملس الدولة، الغرفة ، قرار 

 . ، قضية رئيس جملس احملاسبة ضد النقابة الوطنية لقضاة جملس احملاسبة24/09/2002بتاريخ،  14431جملس الدولة، قرار رقم 
 .83، ص 2001لسنة  01عدد جملة جملس الدولة، ال. 27/07/1998بتاريخ  172994جملس الدولة، قرار رقم 
 .109، ص 2002لسنة  01جملة جملس الدولة، العدد . 17/01/2000بتاريخ  182491جملس الدولة، قرار رقم 
 .165، ص 2002لسنة  02جملة جملس الدولة، العدد . 28/01/2002بتاريخ  5240جملس الدولة، قرار رقم 
 .101، ص 2001لسنة  01جملة جملس الدولة، العدد ، 31/05/1999بتاريخ  184600جملس الدولة، قرار رقم 

  .لوزارةلفهرس اإلجتهاد القضائي لس الدولة على املوقع اإللكتروين . 18/03/2002بتاريخ  4786قرار رقم جملس الدولة، 
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الة القضائية . ضد وزير املالية" ي ج ب"، قضية 07/01/1984بتاريخ  36473الغرفة اإلدارية، قرار رقم  احملكمة العليا،
  . 211، ص 1989لسنة  04للمحكمة العليا، العدد 

فهرس اإلجتهاد القضائي لس الدولة على املوقع . 10/07/2000بتاريخ  204658جملس الدولة، الغرفة اخلامسة، القرار رقم 
 .اإللكتروين لوزارة العدل

  ، 24/07/1994تاريخ ب 117973قرار رقم  ،الغرفة اإلدارية احملكمة العليا،
  .والية بومرداس، ضد أمحد محوش ورشيد غاملي ،08/10/2001تاريخ ، قرار ب1553قضية رقم ، الغرفة الثالثة جملس الدولة،

 .10/02/1988بتاريخ  178894رقم  قرار، لغرفة اإلداريةا ،حملكمة العلياا
لسنة  08جملة جملس الدولة، العدد . 31/10/2006بتاريخ  884، فهرس 26083جملس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم 

 .212، ص 2006
لسنة  08جملة جملس الدولة، العدد . 28/06/2006بتاريخ  802، فهرس 024638جملس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم 

 .221، ص 2006
 ، 11/02/2002بتاريخ  5951جملس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم 

فهرس اإلجتهاد القضائي لس الدولة على املوقع . 10/07/2000بتاريخ  204658سة، القرار رقم جملس الدولة، الغرفة اخلام
 .اإللكتروين لوزارة العدل

 .، قضية عباس مولود ومن معه ضد بلدية البليدة18/12/1976قرار الس األعلى، 
 137000حتت رقم  10/09/1995احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية يف 

 .غري منشور. 31/01/2000قرار بتاريخ  37لة، فهرس جملس الدو
 .178، ص 2006لسنة  08جملة جملس الدولة، العدد . 15/04/2003بتاريخ  304، فهرس 012355قرار رقم 

لسنة  08جملة جملس الدولة، العدد . 15/04/2003بتاريخ  304، فهرس 012355جملس الدولة، الغرفة األوىل، قرار رقم 
  .178، ص 2006

لسنة  08جملة جملس الدولة، العدد . 20/01/2004بتاريخ  83، فهرس 013565لس الدولة، الغرفة األوىل، قرار رقم جم
 .180، ص 2006

ف ومن .د.، قضية رئيس الس الشعيب البلدي ضد ب11/03/2003، بتاريخ 7736جملس الدولة، الغرفة الثالثة، القرار رقم 
 .معها

 . 215، ص 1989لسنة  02الة القضائية، العدد  12/04/1986مؤرخ يف  26998قرار رقم الس األعلى، 
ع ضد املكتب املكلف باإلشراف على انتخابات جملس .، قضية ب17/06/2003بتاريخ  11053قرار رقم جملس الدولة، 

 .53ص  ،2003لسنة  04احملامني بعنابة، جملة جملس الدولة، العدد 
جملة جملس ع ومن معه ضد نقيب منظمة احملامني بسطيف، .قضية ب 16/06/2003بتاريخ  11081قرار رقم جملس الدولة، 
 .56ص . 2003لسنة  04الدولة، العدد 
لسنة  04جملة جملس الدولة، العدد ، قضية وزير السكن ضد ورثة ح، 22/07/2003بتاريخ  8247قرار رقم جملس الدولة، 

 .64، ص 2003
 .19/11/2002بتاريخ  13167قرار رقم  جملس الدولة، الغرفة الرابعة،

 .1990لسنة  04، الة القضائية، العدد 14/01/1989بتاريخ  57024، قرار رقم الغرفة اإلدارية ،حملكمة العلياا
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 .نشورغري م. ع ضد وايل والية اجلزائر ومن معه.، قضية م27/01/1991الغرفة اإلدارية، قرار بتاريخ  ،حملكمة العلياا
، 1995ي، الة القضائية، العدد الثاين لسنة .ب ضد ف.، قضية خ15/05/1994الغرفة املدنية، قرار بتاريخ  ،العليا حملكمةا

 . 83ص 
  .5951قضية رقم  11/02/2002قرار بتاريخ جملس الدولة، 

  .10349، قضية رقم 30/04/2002جملس الدولة، قرار بتاريخ 
 .19/04/1999بتاريخ  160507ار رقم جملس الدولة، الغرفة األوىل، قر

 .5240، قضية رقم 28/01/2002جملس الدولة، قرار بتاريخ 
م ضد وزارة التربية الوطنية، جملة جملس الدولة، العدد .، قضية ك14989، ملف رقم 08/04/2003جملس الدولة، قرار بتاريخ 

 .178، ص 2003لسنة  03
 .161، ص 2003لسنة  03ولة، العدد ، جملة جملس الد15/07/2002بتاريخ  5638قرار رقم 

 .24/07/1994، بتاريخ 117973الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، قرار رقم 
شركة اجلزائرية لاضد  بلدية وهران ، قضية01/02/1999بتاريخ  39، فهرس قرار غري منشور ،جملس الدولة، الغرفة الثالثة

 .لتوزيع السيارات
 .ك.املوظف ي قضية، 22/05/2000بتاريخ  330، فهرس ار غري منشورقرجملس الدولة، الغرفة الرابعة 
 .م.ح ضد، بلدية موزاية، 31/01/2000بتاريخ  21، فهرس قرار غري منشورجملس الدولة، الغرفة الرابعة 

ة ومن معه، ضد وايل والي" بن شيكو"، قضية 16/03/1997بتاريخ  154268قرار رقم  ،الغرفة اإلداريةحملكمة العليا، ا
 .67، ص 2002لسنة  02جملة جملس الدولة، العدد . قسنطينة

 .15/07/2002بتاريخ  5638جملس الدولة، قرار رقم 
 .25/10/2005، قرار بتاريخ 615رس ، فه27279جملس الدولة، الغرفة اخلامسة، ملف رقم 

الة القضائية . ضد وزير املالية" بي ج "، قضية 07/01/1984بتاريخ  36473الغرفة اإلدارية، قرار رقم  ،حملكمة العلياا
 .211، ص 1989لسنة  04العدد الة القضائية، للمحكمة العليا، 

 .قضية ضد وايل والية اجلزائر 10/06/2002بتاريخ  2982جملس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم 
 .وزير الداخلية، قضية مواطن ضد 14/02/1993الغرفة اإلدارية، قرار بتاريخ ، حملكمة العلياا
 .قضية فريق بن عبد اهللا ووايل والية مسيلة 23/02/1998بتاريخ  57362، قرار رقم الغرفة اإلدارية، حملكمة العلياا
 .27/07/1998بتاريخ  172994، قرار رقم الغرفة اإلدارية، حملكمة العلياا

  .14/08/2002بتاريخ  13772جملس الدولة، الغرفة اخلامسة، قرار رقم 
 .06/11/2001بتاريخ  3408قرار رقم س الدولة، الغرفة اخلامسة، جمل

 .01/02/1999بتاريخ  150297ار رقم جملس الدولة، الغرفة الثانية، قر
 .09/07/2001بتاريخ  3535قرار رقم جملس الدولة، الغرفة الثانية، 
 .04/02/2003بتاريخ  7764قرار رقم جملس الدولة، الغرفة الثالثة 

  .23/09/2002بتاريخ  6195رار رقم ة، الغرفة األوىل، قجملس الدول
  .08/10/2002بتاريخ  12045رار رقم جملس الدولة، الغرفة اخلامسة، ق

 . 09/2002/ 23بتاريخ  6460جملس الدولة، الغرفة األوىل، قرار رقم 
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  . 163ص  03، العدد 1992 ، الة القضائية لسنة28/07/1990احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار بتاريخ 
  . 227ص  04، العدد 1989، الة القضائية لسنة 29/12/1984احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار بتاريخ 

  .25/02/2003بتاريخ  6526رار رقم جملس الدولة، الغرفة الثانية، ق
 .30/04/2002بتاريح  10349ار رقم الغرفة اخلامسة، قرجملس الدولة، 

 . 28/03/2006بتاريخ  150فهرس رقم  30115لدولة، الغرفة اخلامسة، قرار رقم جملس ا
   .23/07/2002املؤرخ يف  10464القرار رقم  جملس الدولة،

 .01/10/2003رار إستعجايل مؤرخ يف ق ،الغرفة اإلدارية القسم االستعجايل ،جملس قضاء اجلزائر
قضية صديقي ومن معه ضد وايل والية اجلزائر، األمني العام  19240رقم  18/10/2003جملس الدولة، قرار استعجايل بتاريخ 

 . حلزب جبهة التحرير الوطين ووزير الداخلية واجلماعات احمللية
 .30/12/2003، مؤرخ يف 03/1429قرار رقم  ،الغرفة اإلدارية ،جملس قضاء اجلزائر

  .03/03/2004بتاريخ  20431ار رقم جملس الدولة، قر
  .19240حتت رقم  18/10/2003بتاريخ قرار استعجايل  ،ةجملس الدول

  .202878حتت رقم  13/09/1999رخ يف القرار املؤجملس الدولة، 
 .7254حتت رقم  11/06/2002ؤرخ يف القرار املجملس الدولة، 

  .03/03/2004بتاريخ  20431رقم قرار  ،جملس الدولة
   12/06/2006بتاريخ  الغرفة اإلدارية لس قضاء العاصمة، أصدرت قرارا

  ، 03/03/2004بتاريخ  20431جملس الدولة، قرار رقم 
، ص 1989لسنة  01، الة القضائية، العدد 23887حتت رقم  29/05/1982احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار مؤرخ يف 

222. 
أيد قرارا صادرا عن الغرفة اإلدارية لس ، 08/03/1999بتاريخ  97، فهرس قرار غري منشور ،جملس الدولة، الغرفة الثالثة

 . قضية بلدية ميلة، ضد السيدة بقضاء قسنطينة، يف
، أيد قرارا صادرا عن الغرفة اإلدارية لس قضاء تيزي وزو، يف قضية 08/03/1999قرار غري منشور بتاريخ  ،جملس الدولة

 .هموالية تيزي وزو ضد فريق ص ومن مع
 03م ضد وزارة التربية الوطنية، جملة جملس الدولة، العدد .، قضية ك08/04/2003بتاريخ 14989جملس الدولة، قرار رقم 

 .178، ص 2003لسنة 
 .أ.، قضية وزير السكن ضد ورثة املرحوم ش19/11/2002بتاريخ  13167جملس الدولة، الغرفة اخلامسة، قرار رقم 

  

  اجلرائد 

  .2007جوان  03 األحد اخلرب ليومجريدة 
  .2008ماي  25الشروق اليومي ليوم األحد  جريدة

  .2008فيفري  19ليوم الثالثاء  5248العدد جريدة اخلرب، 
  .07ص . 23/04/2008ليوم األربعاء  2283جريدة الشروق اليومي، العدد 

  .2008أفريل  26ليوم السبت  5305جريدة اخلرب، العدد 
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  .2009أكتوبر  26 االثننيجريدة الفجر نيوز ليوم 
  2009نوفمرب  10دة اخلرب ليوم الثالثاء جري

  .2009ديسمرب  20ليوم األحد  5852جريدة اخلرب، العدد 
  .2009ديسمرب  22ليوم الثالثاء  661جريدة النهار اجلديد، العدد 

  .2008جوان  08 ليوم األحد الشروق اليوميجريدة 
  2010جانفي  25ليوم اإلثنني  5887اخلرب، العدد جريدة 

  .2010فيفري  06ائر نيوز ليوم السبت جريدة اجلز
 .2010فيفري  08 ليوم االثنني 703العدد  ،لنهار اجلديدجريدة ا

  .2010فيفري  25اخلميس ليوم جريدة اخلرب 
  .2010مارس  27جريدة النهار اجلديد ليوم السبت 
  2010جانفي  28جريدة الفجر نيوز ليوم اخلميس 

 .2009فيفري  21األحد املساء ليوم جريدة 
  

 املواقع اإللكترونية الرمسية

 <www.conseil-constitutionnel.dz>  على العنوان ،املوقع الرمسي للمجلس الدستوري
  <www.elmouradia.dz> املوقع الرمسي لرئاسة اجلمهورية، على العنوان

 .<www.joradp.dz> املوقع الرمسي لألمانة العامة للحكومة، على العنوان
  <http://www.apn-dz.org>العنوان للمجلس الشعيب الوطين، على املوقع الرمسي 

 < http://www.conseil-etat.fr > املوقع الرمسي لس الدولة الفرنسي
   <www.conseil-etat-dz.org/Arabe/organia.htm> املوقع الرمسي لس الدولة، على العنوان
  <www.mjustice.dz>املوقع الرمسي لوزارة العدل، على العنوان

 <http://www.majliselouma.dz> عنواناملوقع الرمسي لس األمة، على ال
 العنوان فهرس اإلجتهاد القضائي لس الدولة، على

< http://www.droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/recherche.php > 
 <http://www.legifrance.gouv.fr>حمرك البحث للتشريع الفرنسي  موقع

 < /http://www.snmalgerie.com/arabic> املوقع الرمسي للنقابة الوطنية للقضاة، على العنوان
   <http://www.courdeconstantine.mjustice.dz>موقع جملس قضاء قسنطينة الرقمي، على العنوان
 .<http://www.courdalger.mjustice.dz>موقع جملس قضاء اجلزائر الرقمي، على العنوان

  <http://www.alarabiya.net/articles/2006/06/12/24649.html> موقع العربية اإلخباري، على العنوان
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