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تعترب املهمة األساسية للدولة هي حتقيق املصلحة العامة، و هي وظيفة إجتماعية كربى اليتم بلوغها إال    
يف نطاق دولة احلق و القانون و املؤسسات فإذا كان دور الدولة قدميا يتمثل يف ضمان اإلستقرار و األمن 

خل اجملتمع فإهنا اليوم على عكس ذلك يف تقدير جسامة املهام امللقاة على عاتقها حتتاج إىل جمموعة من دا
الوسائل قد تكون ذات طابع مؤسسايت و قد تكون ذات طابع إنساين يتكون من جمموعة أشخاص و قد 

ات إدارية أو عقود تكون ذات طابع قانوين متكنها من القيام ببعض التصرفات و األعمال قد تكون قرار 
 إدارية.

و بعبارة أخرى القانون عهد للسلطة اإلدارية إمتيازات عامة تتمثل أساسا يف إصدار القرارات اإلدارية أو    
إبرام عقود إدارية ترمي إىل حتقيق أهداف القانون يف اجملتمع و هي العدالة و مصاحل العامة للجماعة و أيضا 

 حوال.مصاحل اخلاصة لألفراد حسب األ

فالقرارات اإلدارية هي عمل قانوين اليت تتدخل اإلدارة بواسطته هلدف تنظيم احلياة داخل اجملتمع حتدوه    
يف ذلك غاية أمسى تتمثل يف حتقيق املصلحة العامة، و تتميز هذه القرارات بكوهنا وسيلة تستعملها إنطالقا 

و ترتتب عليها حقوق و واجبات و ال يتطلب  من إرادته املنفردة، حيث تقوم بسن أعمال مبحض إرادهتا
دخوهلا حيز التنفيذ توفر رضى األفراد أو اجلماعات معينة هبا، و ذلك نظرا لكوهنا تقوم على أساس ما 

 خيوله تشريع اإلدارة من صالحيات غري مألوفة يف القانون العادي.

راد ذلك مع قدرة أن هذه الطريقة أجنح يف غري أن اإلدارة كثريا ما تلجأ إىل طريقة اإلتفاق الودي مع أف   
حتقيق أهداف العامة، فينشأ بينها و بينهم عقد حيدد واجبات كل من الطرفني، إذ هو الطريقة الوحيدة 
لتعاون بينهم و بني الدولة اليت ال حيملون جنسيتها، إال أن العقود اإلدارية ليست كلها عقود ختضع لنظام 

اإلدارة يشبه العقود اليت تربمها اخلواص فيما بينهم و فقا للقانون اخلاص، كما قانوين موحد فقد يكون عقد 
ميكن أن يكون عقد إداري تسري عليه أحكام القانون العام، و هذا بإختيار نوع التعاقد الذي تراه مناسبا 

فالعقد يف كل لتلبية إحتياجات املرفق العام، حيث أن العقود أيا كان نوعها تتفق يف جوهرها و أركاهنا، 
األحوال هو توافق إرادتني على ترتيب أثر قانوين و أركانه هي السبب و حمل و الرضا، فإن األحكام و 
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القواعد اليت ختضع هلا العقود اإلدارية ختتلف إختالفا واضحا خاصة فيما يتعلق بإمتيازات السلطة العامة 
 تعلق بتكوين و أثاره.عند أحكام و قواعد القانون اخلاص املقابلة سواء فيما ي

بيد أن أوجه حتقيق هذا النشاط الينحصر يف تلك اإلمتيازات اليت تعطي اإلدارة حرية يف تقدير مبحض    
اختيارها، فاملصلحة العامة قد تقتضي تدخلها من عدمه و يف حالة تدخلها وفق أي وسائل تقوم بذلك، و 

قيود، ترد على حريتها يف حتديد أساليب ممارسة متتد كذلك لتشمل ما يفرضه املشرع على اإلدارة من 
نشاطها فتحرم بعض األساليب عليها و تشرتط بصدد موضوع ما إختاذ إجراءات معينه ال تستطيع أن حتيد 
عليها، و هي قيود يقصد املشرع منها احلد من حرية اإلدارة و سلطتها و بني حقوق و حريات األفراد، و 

حتكم اإلدارة و إستبدادها و حتيزها، أين ختضع فيها مجيع السلطات و اهليئات  عالوة على محاية األفراد من
العامة إىل نظام القانون السائد يف الدولة جتسيدا ملبدأ املشروعية، و هو القاعدة العامة الواجب إحرتامها يف 

اإلنسان  ظل الظروف العادية، فإن الدولة قد متر بظروف إستثنائية سواء كانت تلك الظروف بفعل 
، أو كانت بفعل الطبيعة كالفيضانات و الرباكني و الزالزل، و هذه ؛كاحلروب و مترد مسلح و االنقالب

الظروف قد تشكل خطرا على نظام العام أو على إستمرارية املرفق العام يف الدولة، حبيث أن النصوص 
غري كاف ملواجهة اخلطر، حيث أن القانونية مل تتوقع حال لذلك اخلطر، و أن احلل الذي توقعته النصوص 

هذه الظروف تتسم عادة بعدم التوقع، كما تتطلب من إدارة مواجهتها بإعتبارها املسؤولة على النظام العام، 
 و السري احلسن للمرافق العامة .

فإن الدولة تضطر إىل وضع نصوص إستثنائية ملواجهة هذه الظروف مهما بلغت من الدقة و اإلتقان،    
قد تكون غري كافية ملواجهة الظروف اإلستثنائية حىت و لو كانت صادرة عن املؤسس الدستوري أو  فإهنا

املشرع العادي، و هذا أمر بديهي مدام إهنا خاصية أساسية للظروف اإلستثنائية هي عدم التوقع، و من هنا 
 الظروف.يأيت دور القضاء ليربر اإلجراءات اإلستثنائية اليت تتخذها اإلدارة يف تلك 

و معىن هذا أن نظرية الظروف اإلستثنائية سواء على مستوى النصوص القانونية، أو على مستوى 
اإلجتهادات القضائية، ستساهم يف منح اإلختصاصات اإلستثنائية عديدة لإلدارة، رغبة يف محاية الدولة و 
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أخطار جسيمة، أدت باملمؤسس حفاظ على النظام العام فيها و امنها و إستقراراها ضد ما قد يهددها من 
الدستوري أو املشرع العادي بل و حىت القاضي، الذي منح اإلدارة سلطات إستثنائية ملواجهة األخطار 

 حىت لو كانت تلك السلطات خمالفة للقواعد القانونية القائمة.

 اإلضرار بأمن الدولة و فالتمسك مببدأ املشروعية و إلزام اإلدارة باحرتام القواعد القانونية، قد يؤدي إىل   
سالمتها، فإنه من حق اإلدارة أن تتحرر مؤقتا من مبدأ املشروعية و تتخذ ما هو ضروري من إجراءات 

 إستثنائية ملواجهة تلك الظروف.

 أسباب اختيار الموضوع 

 أسباب ذاتية 

ر أن القرار اإلداري إن امليول ملقياس القانون اإلداري كان أقوى دافع الختيارنا هلذا املوضوع العتبا -
 و العقد اإلداري مها عماد القانون اإلداري، و باختيارنا هلذا اجملال كان أمر بديهي.

كما أننا نريد أن نساهم و لو بقدر قليل يف تسليط الضوء على نظرية الظروف اإلستثنائية و  -
جهة و مصاحل األفراد  تطبيقها يف جمال األعمال القانونية لإلدارة، و الذي ميس مبصاحل اإلدارة من

 من جهة أخرى.

 أسباب موضوعية

إن موضوع تطبيق نظرية الظروف اإلستثنائية على األعمال القانونية لإلدارة، يعد مسألة من أقدم  -
املسائل اليت تعرض هلا القضاء اإلداري خاصة الفرنسي،  و اليت ال زلت تثري جدال يف أوساط 

 املفكرين و الباحثني.

 ة مع هذه الظروف من خالل األعمال القانونية هلا.ر داتعامل اإل ةالبحث يف كيفي -

 أهمية الموضوع
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إن هذه املشكلة تربز بشكل واضح أمهية موضوع تطبيقات نظرية الظروف اإلستثنائية على    
األعمال القانونية لإلدارة، خاصة و أن الظروف اإلستثنائية أصبحت كقاعدة عامة إذا تعد أحسن 

اإلدارة من مبدأ املشروعية، إذ كان من واجب خضوع سلطات اإلدارة و هيئاهتا  وسيلة للتخلص
املختلفة ألحكام و القواعد القانونية يف ظل الظروف العادية، و ذلك جتسيدا بفكرة قيام دولة 
قانون و القائمة على أساس محاية حقوق و حريات األفراد و كذا حتقيق املصلحة العامة للمجتمع 

 و الدولة.
 

 أهدا ف دراسة الموضوع

 من خالل األمهية السابقة، سيرتكز بصفة أساسية على:
 تسليط الضوء على ماهية الظروف اإلستنائية . -

 حتقيق املصلحة العامة من خالل احملافظة على مصداقية الوظيفة اإلدارية. -

 الوقوف على أثار تطبيق نظرية الظروف اإلستثنائية يف جمال األعمال القانونية . -

 : اإلشكالية

إن اتساع صالحيات اإلدارة و ما متلكه من سلطات إستثنائية يف احلاالت غري العادية و اليت تؤثر 
على  ةعلى أعماهلا القانونية جعل موضوع الدراسة يف البحث حول تأثري نظرية الظروف اإلستثنائي

 لية:األعمال القانونية لإلدارة و تأسيسا على ما سبق طرحت اإلشكاليات التا
 كيف تظهر تطبيقات نظرية الظروف االستثنائية على األعمال القانونية لإلدارة 

 األسئلة الفرعية :
 لتسهيل اإلجابة على اإلشكالية  سنحاول اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية :

 ماذا يقصد بنظرية الظروف االستثنائية  -1

 عمال القانونية لإلدارةما هي آثار تطبيق نظرية الظروف االستثنائية على األ -2
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 المنهج المتبع لدراسة الموضوع

إن طبيعة موضوع الدراسة يتطلب اللجوء إىل املنهج الوصفي و التحليلي يف كل من الفصلني    
إن هذه الدراسة تفرض إتباع طريقة معاجلة و حتليل النصوص و   بغرض اإلجابة على اإلشكالية،

فة موقع القضاء اإلداري من تطبيقاته يف جمال القرار اإلداري و كذا القرارات القضائية الصادرة ملعر 
العقد اإلداري، و انطالقا مما سبق فإن اعتماد هذين املنهجني بعينه كان من أجل إحداث تكامل 

 .و ترابط بني خمتلف أجزاء الدراسة 
 الصعوبات

 مثل أي حبث فقد اعرتضت الدراسة صعوبات كثرية متثلت يف: 
 املتخصصة يف املوضوع.قلة املراجع  -

موضوع تطبيقات نظرية الظروف اإلستثنائية على األعمال القانونية لإلدارة حبث طويل و عميق مما  -
 يصعب اإلملام بكافة جوانبه.

 صعوبة احلصول على القرارات القضائية املتعلقة هبذا املوضوع. -

 

 :خطة الدراسة

 فصلني الفصل االول ماهية نظرية الظروف بغرض االجابة على اإلشكالية مت تقسيم البحث ايل   
االستثنائية و اليت يندرج ضمنها مبحثني املبحث االول مفهوم نظرية الظروف االستثنائية ،و املبحث 
الثاين متييز نظرية الظروف االستثنائية عن غريها من النظريات املشاهبة هلا، اما الفصل الثاين اثار تطبيق 

على األعمال القانونية لإلدارة، و الذي اندرج ضمنه مبحثني املبحث االول  نظرية الظروف االستثنائية
تأثري نظرية الظروف االستثنائية على القرار اإلداري، و املبحث الثاين تأثري نظرية الظروف االستثنائية 

 على العقد االداري.
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أهنا ال تسري على وترية واحدة، فهي دائما بني عسر ويسر، وذلك على مستوى الفرد  إن من طبيعة احلياة
واجلماعة والدولة ككيان إجتماعي معرضة للظروف العصيبة واألزمات الطارئة اليت تسبب بال شك 
 أجل ألجهزهتا املختلفة نوعا من اإلضطراب والبلبلة اليت من شأهنا التأثري على حياة األمة ومستقبلها، ويف

 هذا ولدت نظرية الظروف اإلستثنائية ملواجهة هذه الظروف.

وائح وضعت لكي تواجه وتطبق يف الظروف العادية للجماعة ويف مثل تلك لبه أن القوانني وال لمفاملس   
 ، وإالوأفعاهلاالظروف تلتزم اإلدارة بتطبيق القوانني واللوائح القائمة، وال متلك اخلروج عليها يف تصرفاهتا 

أعماهلا املخالفة للقانون تعترب باطلة، غري أنه قد تطرأ ظروف إستثنائية طارئة كاحلرب والزالزل والرباكني 
ضانات والكوارث... هذه الظروف ال تستطيع اإلدارة مواجهتها وفقا ألحكام التشريع العادي وإتباع والفي

سري املرافق العامة وانتشار الفوضى مما قد  أساليبه وإجراءاته الطويلة، فمن شأن ذلك تعطيل املصاحل وتوقف
يسمح لإلدارة يف مثل تلك الظروف اخلروج على قواعد القانون  وجود الدولة للخطر، ولذا فإنه يتعرض معه

السارية، ويتم توسيع نطاق قواعد املشروعية حبيث تصبح األفعال غري املشروعة يف الظروف العادية تصرفات 
 1ثنائية.مشروعة يف الظروف اإلست

وعليه نستعرض من خالل هذا الفصل إىل دراسة كل من مفهوم نظرية الظروف اإلستثنائية يف املبحث 
 األول، ومتييز هذه النظرية عن غريها من النظريات اليت حتكم اإلدارة يف املبحث الثاين.

 

 

 

 

                                                           

، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر، القضاء اإلداري مبدا المشروعية دعوى اإللغاء  دراسة مقارنةعلى عبد الفتاح حممد،  -1 
 .75ص  ،2009
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 .المبحث األول: مفهوم نظرية الظروف اإلستثنائية

نظرية قضائية من إنشاء القضاء اإلداري واليت أضفي مبقتضاها صفة املشروعية تعد الظروف اإلستثنائية    
غري مشروعة فيما لو أصدرهتا اإلدارة يف الظروف العادية، على بعض األعمال اإلدارية اليت تعترب أعماال 

ة، ويقصد باعتبارها إجراءات وتدابري ضرورية للمحافظة على األمن العام والسري اإلعتيادي للمرافق العام
بالظروف اإلستثنائية جمموعة احلاالت الواقعية اليت تنطوي على أثر مزدوج يتمثل أوهلا يف وقف سلطان 

ويتمثل ثانيها يف بدء خضوع تلك األعمال ملشروعية استثنائية القواعد القانونية العادية مبواجهة اإلدارة، 
ا بالتايل إن اإلستثنائية حتل حمل املشروعية خاصة، أو إستثنائية حيدد القضاء اإلداري فحواها ومضموهن

حبيث تتسع صالحيات اإلدارة بصورة غري منصوص عليها يف العادية يف بعض الظروف اإلستثنائية، 
 القانون.

دي ومن املسلم به أن القانون ال يسن أو يصدر لذاته، وإمنا لتنظيم احلياة اإلجتماعية فال جيوز أن يؤ    
اليت وجد من اجل صوهنا ومحايتها، إذ حتدث  ئج عكسية ومناقضة للمصاحله إىل نتاإحرتام قواعده وأحكام

يف بعض األحيان ظروف إستثنائية طارئة، ال تسمح بإحرتام القواعد القانونية العادية وتأمني السري الطبيعي 
  2الضروري للمرافق العامة واحملافظة على النظام العام يف اجملتمع.

ضيات البحث العلمي أن نتطرق يف املبحث األول إىل تعريف نظرية الظروف مقت ولذا كان من   
 اإلستثنائية مث ننتقل إىل حتديد نشأة وأساس وشروط هذه النظرية.
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 .المطلب األول: تعريف نظرية الظروف اإلستثنائية

ا للخطر، إذا صادف وحدثت ظروف قهرية هتدد الدولة كلها أو جزء منها باإلضطراب وتعرض سالمته   
قانوين العادي، حىت تستطيع مواجهة فمن املنطقي بل من الضروري أن تتسع سلطات اإلدارة عن النطاق ال

ظروف غري عادية وإستثنائية  وإزاء هذه الظروف مبا يتناسب معها من اإلجراءات غري العادية، ففي مواجهته
نائية، وإال تعرض األمن والنظام وسالمة السلطة التنفيذية بوسائل أيضا غري عادية وإستثالبد أن تعمل 

 اجملتمع للخطر واإلهنيار، فسالمة الدولة فوق القانون، ألنه بدون الدولة ال وجود ألي قانون.

ولكن من ناحية مقابلة، مهما كانت قوة املنطق الذي يربر اتساع سلطات اإلدارة إزاء الظروف    
ت واحلدود اليت متنع اإلعتداءات غري املربرة على حريات اإلستثنائية، فمن الضروري أيضا وجود الضمانا

وحقوق األفراد وهذا بالفعل ما يتواله جملس الدولة بالسهر على توفري احلدود السليمة الواجبة على سلطات 
 3اإلدارة اإلشتثنائية.

ستثنائية كن ويف ما يلي  نستعرض كيف تناول كل من التشريع والقضاء والفقه تعريف نظرية الظروف اإل   
 خالل الفروع التالية:

 .الفرع األول: التشريع

مل تستعمل التشريعات املختلفة عبارة الظروف اإلستثنائية وإمنا تنص بعض التشريعات والدساتري على    
اختاذ تدابري معينة، ففي مصر مثال صدرت عدة تشريعات بأمساء خمتلفة كالقانون اخلاص بإعالن حالة 

انون اخلاص بالتنظيم الدفاع املدين، والقانون اخلاص بشأن بعض التدابري اخلاصة بأمن طوارئ، وكذا الق
 الدولة.

                                                           

 .209، ص 2007، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر، القضاء اإلداريحممد رفعت عبد الوهاب،  -3 
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ويف فرنسا عرفت نظرية الظروف اإلستثنائية تنظما هلا يف التشريع العادي الفرنسي يف بعض القوانني اليت    
قوانني يف هذا اجملال، قانون الفرنسية بإصدارها طبقا للدستور ومن أهم هذه الة التشريعية طاختصت السل

األحكام العرفية حيث نصت املادة األوىل منه على " أن تعلن األحكام العرفية يف حالة اخلطر الداهم على 
مها احلرب اخلارجية واإلضطرابات وحدد املشرع الفرنسي مصادر اخلطر يف أمرين  األمن الداخلي واخلارجي

 63ت تعسف السلطة التقديرية يف هذا الصدد كما نصت املادة املسلحة مبا يساهم يف احلد من إحتماال
يوم  12من الدستور الفرنسي على أن تعلن االحكام العرفية بأمر من جملس الوزراء وال جيوز أن متتد ألكثر 

* كما نظم املشرع الدستوري يف فرنسا تنظيم الظروف اإلستثنائية ألول مرة يف الدستور 4إال بإذن من الربملان
على أنه يف حالة الثورة املسلحة أو  92حيث نصت املادة  8دستور السنة  13/12/1799لصادر يف ا

اإلضطرابات اليت هتدد أمن الدولة فإنه ميكن بقانون أن يوقف سريان الدستور يف األماكن واملدن اليت 
 16حت املادة أصب 04/10/1958حيددها هذا القانون وبصدور دستور اجلمهورية اخلامسة الفرنسية يف 

اخلاصة بالظروف اإلستثنائية اليت منحت رئيس اجلمهورية سلطات واسعة يف اختاذ من أشهر التشريعات 
 اإلجراءات اليت تقضيها هذه الظروف اليت خيرج فيها من مبدأ املشروعية بقصد معاجلة الظروف الطارئة.

أراضيها أو تنفيذ تعهداهتا الدولية مهددة فعندما تكون مؤسسات اجلمهورية أو إستقالل األمة أو سالمة    
خبطر جسيم وحال عندما يعاق السري العادي للسلطات الدستورية العامة، فإن رئيس اجلمهورية يتخذ 

اإلجراءات اليت تقتضيها هذه الظروف بعد املشاورة الرمسية مع رئيس جملس الوزراء ورئيس اجمللسني، اجلمعية 
   2العامة وجملس الشيوخ.

                                                           
 - 2004سبتمري  02املعدل يف  1948أوت  9قانون األحكام العرفية الصادر يف.  

من خالل هذا النص يفهم أن املختص بإعالن حالة الطوارئ واألحكام العرفية هو رئيس اجلمهورية الذي خيتص بالتوقيع على - 4 
  من الدستور الفرنسي. 15املرسوم الذي يعده جملس الوزراء طبقا للمادة 

، جملة دفاتر السياسة والقانون، القانون الدستوري الجزائرينظرية الظروف اإلستثنائية وضوابطها في امساعيل جابوريب،  -  2
 .37-36صدي مرباح، اجلزائر، ص، جامعة قا2016، 14العدد 



ةالفصل األول:                                                   ماهية نظرية الظروف اإلستثنائي  

 

 

 

الشعب، " ويرتتب على تطبيق النظام اإلستثنائي الذي حددته  لس الدستوري يوجهه هبا بيانا اىلواجمل   
إىل املدى من الدستوري الفرنسي وضع سلطة فخمة يف شىت امليادين يف يد رئيس اجلمهورية  16املادة 

د، ذلك أن الذي يصبح فيه احلديث عن فصل السلطات أو إستقالل بعضها عن بعض حديثا غري وار 
مبقتضى املادة املذكورة اليت تعطيه احلق يف اختاذ كافة اإلجراءات شك أن ترتكز يف يد الرئيس و السلطات ت

 5اليت تقتضيها ظروف األزمة على أن تستهدف تلك اإلجراءات عودة األوضاع الدستورية.

ثنائية من خالل النص على أما التشريع اجلزائري فقد نظمت الدساتري اجلزائرية حاالت الظروف اإلست   
اجلزائر على السلطات اإلستثنائية  1963من دستور  59شروطها وكيفية إعالهنا حيث نصت املادة 

حاالت الظروف اإلستثنائية واملتمثلة  1976من دستور   123 – 119لرئيس اجلمهورية وكرست املواد 
رب واليت تستلزم كلها إجراءات خاصة نظرا يف حالة الطوارئ، حالة احلصار، احلالة اإلستثنائية، حالة احل

منه  89 – 86فقد تطرق إىل هذه احلاالت من املواد  1989لوجود حالة الضرورة امللحة، أم دستور 
منه، موضحة شروط املوضوعية إلعالن  95 – 91يف املواد  1996وعاجلها التعديل الدستوري لسنة 

حيث نصت على أن "  107يف املادة  2016وري لسنة حاالت الظروف اإلستثنائية أما التعديل الدست
يقرر رئيس اجلمهورية احلالة اإلستثنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساهتا 

الشعيب الدستورية أو إستقالهلا أو سالمة تراهبا وال يتخذ مثل هذا اإلجراء إال بعد استشارة رئيس جملس 
 ورئيس اجمللس الدستوري واإلستماع إىل اجمللس األعلى لألمن وجملس الوزراء. مةاألو رئيس جملس  الوطين

اإلستثنائية اليت تستوجبها للمحافظة على ختول احلالة اإلستثنائية رئيس اجلمهورية أن يتخذ اإلجراءات    
ستثنائية حسب إستقالل األمة واملؤسسات الدستورية للجمهورية وجيتمع الربملان وجوبا، تنتهي احلالة اإل

   6األشكال واإلجراءات السالفة الذكر اليت اوجبت إعالهنا
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 الفرع الثاني: في القضاء.

القضاء يف فرنسا أو مصر أن يضع مفهوما عاما لنظرية الظروف اإلستثنائية وقد يكون القضاء مل حياول    
ظروف كل حالة على  تعمد ذلك ليصبح وحده صاحب الكلمة يف تقدير وجود الظرف اإلستثنائي حسب

أرساه مما قد يقف كعثرة يف سبيل تطوره ومواجهة حدة، وحىت ال تكون سلطته هنا مقيدة باملفهوم الذي 
 حل احلاالت اليت تعرض عليه يف هذا الشأن.

عبارة الظروف اإلستثنائية، غري أنه ميز بني الظروف  يرغم ذلك فقد إستعمل جملس الدولة الفرنس   
نظرية سلطات احلرب وبني غريها من الظروف  يت تنشأ بسبب احلرب، وأطلق عليها تسميةاإلستثنائية ال

جملس الدولة  يقا لنظرية الظروف اإلستثنائية قرراإلستثنائية، وتطبالظروف االخرى و اليت اطلق تسمية 
ة على الرغم الفرنسي مشروعية بعض األنظمة اإلدارية املقيدة للحريات الفردية يف ظل الظروف اإلستثنائي

من عدم مشروعيتها يف ظل الظروف العادية، كما قضى مبشروعيته يف سن بعض الرسوم اليت تفوق يف 
قانونا وذلك ملواجهة اإلحتياجات املالية غري العادية الناجتة عن الغزو األملاين عام  مقدارها احلدود املقررة

على ضمانات خاصة بعض القوانني اليت تنص كذلك يف مشروعية القرارات اإلدارية بإتفاق العمل ب  1940
 7بتأديب املوظفني وذلك طوال مدة احلرب العاملية األوىل.

أما جملس الدولة املصري فقد إستعمل عباريت الضرورة وكذا الظروف اإلستثنائية، فاألوىل قصد هبا تلك    
ت والظروف املتمثلة يف حالة الظروف اليت تنشأ عن حالة احلرب، أما الثانية فقد قصد هبا بقية احلاال

 8الطوارئ أو احلصار وحالة اإلستثناء وكذا حالة التعبئة العامة.

                                                                                                                                                                                     

 

 .77على عبد الفتاح حممد، مرجع سابق، ص  -7 
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أما فيما خيص القضاء اجلزائري فال توجد أي حماوالت لتعريف حالة الظروف اإلستثنائية األمر الذي    
 يدفعنا إىل اإلكتفاء مبا ورد يف القضاء الفرنسي واملصري كما سبق تبيانه.

 .ع الثالث: في الفقهالفر 

 اء إىل مسألة تسمية نظرية الظروف اإلستثنائية نذكر منهم: لقد تطرق بعض الفقه   

يعرفها ديلوبادير باهنا " فكرة تتضمن يف مفادها أن بعض اإلجراءات اليت تعد غري مشروعة يف األوقات    
ماية النظام العام إلستمرار العادية، ميكن أن تعترب مشروعة يف بعض الظروف، حيث تكون ضرورية حل

املرافق العامة، ويتسع نطاق املشروعية العادية يف الظروف اإلستثنائية ليوجد ما يسمى باملشروعية اإلستثنائية 
 اليت تتمتع السلطة اإلدارية على اساسه بإختصاصات واسعة مل يكن يعطيها هلا القانون من قبل.

طرح أمثلة توضحها، ويرى وجود تلك النظرية إذا واجهت  ي فيعرفها عن طريقو أما سليمان الطما   
اإلدارة ظروف إستثنائية ال ميكن معها التقيد بقواعد املشروعية العادية، ومل يكن مثة تشريع خيول اإلدارة 

 سلطات كافية ملواجهة هذه الظروف.

فهي تنشأ عن حالة غري  أما الدكتور حممد كامل ليلة فيعرفها بالرجوع إىل العناصر اليت تتكون منها   
 طبيعية خترج عن املألوف، وتفرتض تغيب السلطات النظامية أو إستحالة قيامها مبمارسة إختصاصاهتا

ونشوء حالة فجائية مل تكن متوقعة أو يرتتب على وجود الظروف أستحالة قيام اإلدارة بالتصرف طبقا 
 9للقانون العادي.

ضح أن االمر ال يتعلق بنظرية الضرورة وال يقتصر على توسيع أما الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي أو    
اإلداري دون غريه من موضوعات القانون اإلداري بل يتعلق األمر بنظرة عامة للظروف سلطات الضبط 

اإلستثنائية تطبق على موضوعات القانون اإلداري دون إستثناء وذلك لكي تتمكن اإلدارة متكينا مشروعا 
 ا يف ظروف قاسية على أن يتم ذلك كله حتت رقابة جملس الدولة وإشرافه.من القيام بأعبائه
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فإن إستمرار الشرعية وإستقرار الرقابة القضائية يف مجيع الظروف دون إستثناء مبا فيه من فائدة وبالتايل    
و للسلطة واحملكوم على حد سواء وإن كان القضاء يطبق شرعية إستثنائية يف هذه الظروف ومن مثة فه

إال أنه مهما بلغ شأنه ال تكون شاملة إذ ال  10خيلص إىل تسمية النظرية بنظرية الظروف اإلستثنائية.
يستطيع مهما كانت قدرته أن يتنبأ بصحة الظروف غري العادية اليت قد حتيط بالدولة من اخطار والعمل 

قص أو قصور وحتديد ي التشريعات من نبالقضاء للتدخل لتكملة ما قد يعرت على دفعها األمر حدا 
مضمون هذه النصوص بصورة دقيقة سواء بتوسيعها أو تضيقها ولو يعمل املؤسس على تقرير ذلك من 

قة األمر ما يعمل على تقريره تفوق يف حقياإلستثنائية اليت يعمل على تقريرها القضاء عنده فالسلطات 
مل على مواجهة مجيع احلاالت املؤسس يف النصوص اإلستثنائية ذلك أن هذه التشريعات قد ال تع

اإلستثنائية اليت عمل على تقريرها القضاء يف هذا اخلصوص مع التشريعات اإلستثنائية اليت عمل على 
تقريرها املؤسس، األمر الذي يدعوا إىل القول بأن املصدر احلقيقي كان وسيبقى لنظرية الظروف اإلستثنائية 

ول نظام حالة مسبقا ومن أكثر القوانني انتشار لدى الدعدم حتديد مضمون النظرية هو الفقه بسبب 
 لة إستثنائية خلروجها من تنظيم القانوين العادي.الطوارئ اليت تعد حا

ولعل أهم ما يرتتب على تلك النصوص الدستورية والتشريعية هو متتع اإلدارة بسلطة الئحية مميزة وهي    
تشريع سواء يف الظروف العادية مثل إصدار لوائح الضبط جمملها سلطة إستثنائية لكوهنا تتعدى دائرة ال

   11اإلداري أو يف الظروف اإلستثنائية مثل قوانني الطوارئ.

 

 المطلب الثاني: نشأة وأساس وشروط نظرية الظروف اإلستثنائية.
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ط هذه إن التطرق إىل تعريف نظرية الظروف اإلستثنائية يلزمنا بالضرورة التطرق إىل نشأة وأساس وشرو    
 النظرية وهذا من خالل الفروع التالية:

 الفرع األول: نشأة نظرية الظروف اإلستثنائية.

ولدت نظرية الظروف اإلستثنائية يف فرتة احلرب العاملية األوىل يف حكمني صادرين عن جملس الدولة    
ائية اليت ظهرت فيها، ، للداللة على طبيعة الظروف اإلستثنالفرنسي هلذا أطلق عليها تسمية سلطات احلرب

فلقد كانت ظروف احلرب أوضح صورة للظروف اإلستثنائية، فقد إعترب جملس الدولة الفرنسي احلرب حمدثة 
لظروف استثنائية تربر توسيع صالحيات اإلدارة وسلطاهتا هلذا قيل إن هذه النظرية القضائية ولدت  ومنشئة
رب العاملية الثانية، وحتديدا يف الفرتة الواقعة ما بني وأعيد التأكيد عليه ا يف احل 1918و 1914ما بني 

 .1945و 1939

وبالتايل إذا كانت نظرية الظروف اإلستثنائية قد ولدت يف فرتة احلرب العاملية األوىل حتت تسمية نظرية    
ابق ضيق وحمدود للظروف اإلستثنائية، ومنه فال يوجد تطوصالحياهتا، فإن هذا يعترب مظهر سلطات احلرب 

وتقابل كامل ودائم بني نظرية سلطات احلرب ونظرية الظروف اإلستثنائية وعلة ذلك أن الظروف اإلستثنائية 
يف وقت السلم العادي، أي خارج فرتات احلرب، كما أن بعض الظروف اليت حتدث يف فرتات قد حتدث 

عن أن نظرية الظروف احلرب تنطوي على درجة عالية من اإلستثنائية أكثر من احلرب نفسها، فضال 
صالحيات الضبط اإلداري، ليتجلى أثرها اجلوهري يف توسيع تلك اإلستثنائية تؤدي إىل توسيع 

تيادي للمرافق العامة واحملافظة على النظام يف الفرتات احلرجة، أو حيات لتأمني السري الطبيعي واالعالصال
فإن احلرب اخلارجية او الداخلية، وإن كانت  فرتات األزمات سواء كانت نامجة عن احلرب أو غريها، هلذا

   12النموذج املثايل للفرتات احلرجة، لكنها ليست الوحيدة.

                                                           

 .100علي خطار شنطاوي،  مرجع سابق، ص  -12 
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سبق بدا جملس الدولة الفرنسي ميد نطاق تطبيق نظرية الظروف اإلستثنائية خارج  وتأسيسا على ما   
احلرب وآثارها أو توابعها، ومن  قايات اليت تلت احلرب، بإعتبارها من بفرتات احلرب، فقد طبقها يف األزما

مث يف أوقات السلم يف الفرتات احلرجة، كفرتات التهديد بالقيام بإضراب عام، كما وسع جملس الدولة مدى 
، خصوصا يف الفرتات اليت تنطوي تطبيق قواعد املشروعية النظرية خارج نطاق أي أزمة عامة تطبيق هذه

املشروعية على  صفة شكل فوضى عامة ويتجلى ذلك يف إضفاءوبعلى هتديد خطري للنظام العام أ العادية
 األحكام القضائية لدرء خطر عام.  ذرفض اإلدارة تنفي

عند تأسيس هذه النظرية أن إلتزام السلطة اإلدارية  هذا وكان جملس الدولة الفرنسي يضع نصب عينيه   
التوسع يف سلطتها والتحرر من القيود  باحلفاظ على النظام العام وضمان سري املرافق العامة يستلزمان

 القانونية لكي تتغلب على هذه الظروف.

ولعل أشهر قضية طبق فيها جملس الدولة الفرنسي نظرية الظروف اإلستثنائية يف قضية السيدتني دول    
 وتتمثل وقائعها فيما يلي:  (Dol et Lourent ) ولوران

سات من إستهالك املشروبات يف ومينة تولون قرارا مينع املأصدر احملافظ البحري ملد 1916سنة خالل    
احلانات حتت طائلة غلق تلك األماكن العامة، وهذا محاية للعسكرين الذاهبني إىل اجلبهة الشرقية أو 

ت الكحولية  من أن يصبحو حتت تأثري املشروباالراجعني منها من أن يصابوا بأمراض جنسية، وكذا تفاديا 
بال تلك املومسات يف سس العدو، كما منع القرار أصحاب احلانات من إستقني لتجكأعوان غري مدرك

 حتت طائلة اإلعتقال أو اإلبعاد من املركز.أيضا من مراودة الزبائن أو املارة حمالهتم، كما منع  املومسات 

قرار أمام سات وهن السيدتني " دول ولوران" برفع دعوى جتاوز السلطة ضد ذلك الفقامت إثنان من املوم
املتمثلة يف حالة احلرب العاملية األوىل   جملس الدولة، فقضى هذا األخري بتطبيق نظرية الظروف اإلستثنائية

والذي سببه ما يلي: " إعتبارا من أن حدود  1919فرباير  28وسلطات احلرب وهذا يف قراره املؤرخ يف 
 9ام واألمن طبقا للتشريعات وكذا طبقا لقانون سلطات البوليس، واليت متلكها السلطة العامة لتحقيق النظ

، ال ميكن أن تكون هي نفسها يف زمن السلم وأثناء فرتة احلرب أين تعطي مصاحل الدفاع 1849أوت 
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ني دة حتقيقا لألمن العام، وانه يتعالوطين ملبدا النظام العام مفهوم أكثر إتساعا، وتفرض إختاذ تدابري أكثر ش
س حتت رقابته تلك السلطات البوليسية، أن يأخذ يف عني اإلعتبار يف تقديره على القاضي الذي متار 

الضرورة الناجتة عن حالة احلرب حسب ظروف الزمان واملكان، وكذا فئة األشخاص املعنيني وطبيعة املخاطر 
 اليت جيب الرقابة منها.

مبدينة تولون متثل خطورة ، كانت تصرفات بنات اهلوى واملتكررة 1916وإعتبارا من أنه خالل سنة    
ذات طابع متميز بسبب الوضعية احلربية لذلك املكان والذي هو مبثابة معرب للقوات القادمة من وإىل اجلبهة 

باب النظام، وتوفري شروط النظافة والصحة، على إستتالشرقية، وكان من واجب السلطة العامة أن تسهر 
ين معاشرة اشخاص مشبوهني وإفشاء األسرار الذي ميكن وكذا على ضرورة الذي تشكله على الدفاع الوط

أن ينتج عن ذلك، مما يبني بأن التدابري حمل هذه الدعوى واجبة اإلختاذ بغية محاية أفراد اجليش واملصلحة 
 الوطنية بطريقة ناجعة.

البنات، من أنه إذا فرضت بعض القيود حتقيقا لذلك اهلدف على احلرية الفردية، فيما خيص عتبارا إو    
وكذا على حرية التجارة بالنسبة ألصحاب احلانات املستقبلني هلن، فإن تلك القيود وتبعا للعبارات اليت 

أعدت بواسطتها، ال تعترب متجاوزة يف الظروف املذكورة أعاله حلدود ما ميلكه احملافظ البحري لتولون من 
وهلا له القانون إستعماال مشروعا، هلذا ترفض تدابري، وهكذا وبتقريره كذلك، فإنه استعمل السلطات اليت خي

 الدعوى....".

مل يكن خمتصا بإختاذ تلك التدابري املاسـة، حبرية التجارة واحلريات  وعلى ذلك فمحافظ مدينة تولون   
الفردية، لكن وجود الظروف اإلستثنائية واملتمثلة يف احلرب جعلت جملس الدولة يصرح مبشروعية تلك 

لسلطات البوليسية ليست هي نفسها يف وقت السلم من تلك املوجودة يف وقت احلرب، فقانون التدابري، فا
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ور للبنات، وال مل يكن يسمح للمحافظ البحري بأن مينع مالكي احلانات من بيع اخلم 1884افريل  05
  13انة والعمل فيها، لكون ذلك احلظر ميس باحلريات العامة.للبنات من إنشاء ح

حظ جملس الدولة أن النصوص القانونية اليت وضعها املشرع ال ميكن تطبيقها إال من خالل هذا وقد ال   
إتباع شروط وإجراءات معينة، وأن تلك الشروط واإلجراءات قد تستغرق مدة زمنية يف بعض احلاالت، إذ 

ة، لذلك الدول التصرف السريع، الذي تقتضيه مواجهة الظروف الصعبة اليت متر هباأن ذلك سيحول دون 
فإن القاضي اإلداري إعترب أن اإلجراءات اإلستثنائية اليت قامت هبا اإلدارة خالل تلك الظروف تعد 

مشروعة، حىت ولو خالفت القواعد القائمة ومن هنا أنشأ نظرية الظروف اإلستثنائية ولقد اكد األستاذ " 
ئية هي نظرية قضائية أنشأها جملس ان نظرية الظروف اإلستثناديلو بادير" على هذه اخلاصية إذ إعترب 

الدولة الفرنسي ملواجهة الظروف اخلطرية اليت مرت هبا فرنسا خالل احلرب العاملية األوىل، ومبقتضى هذه 
النظرية إعتربت إجراءات البوليس اإلداري غري مشروعة انذاك نظرا ملخالفتها للقوانني، مبثابة إجراءات 

اليت متر هبا الدولة، وذلك من اجل محاية النظام العام وضمان إستمرارية إلستثنائية ا مشروعة بسبب الظروف
  14خدمات املرفق العام خالل تلك الظروف.

                                                           

الطبعة  يع،، دار هومة للطباعة والنشروالتوز دروس في المنازعات اإلدارية  وسائل المشروعيةحلسن بن شيخ أث ملويا،  -13 
 .94-92، ص 2009الرابعة،  اجلزائر، 

، دار املطبوعات الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة في ظل الظروف اإلستثنائية دراسة مقارنةمراد بدران،  -14 
 .22-21، ص، 2008اجلامعية، مصر، 

السيدتني دول ولوران يف قرار احملافظ البحري ملدينة والذي يتعلق بقضية  1919نوفمرب  28*قرار جملس الدولة الفرنسي املؤرخ يف 
تولون قرارا مينع املومسات من استهالك املشروبات يف احلانات، من خالل قضية احلال تبني ان احملافظ أصدر هذا القرار ألجل 

وليس اإلداري أو الضبط اإلداري احملافظة على األمن العام والصحة العامة واللذان يعتربان من عناصر النظام العام واليت يسعى الب
لتحقيقها، حيث أن احملافظ البحري أصدر هذا القرار مستغال يف ذلك الظروف اإلستثنائية، إال أنه مل يكن خمتصا بإختاذ تلك 

 التدابري، حبرية التجارة واحلريات الفردية.

 



ةالفصل األول:                                                   ماهية نظرية الظروف اإلستثنائي  

 

 

 

 الفرع الثاني: أساس فكرة نظرية الظروف اإلستثنائية.

يفهم مما تقدم ان مجيع احلاالت غري العادية اليت متر بالدولة تندرج حتت نظرية واحدة وهي نظرية    
شرعية مجيع اإلجراءات القانونية  ة تربريترتكز على اسس قانوناإلستثنائية غري أن هذه األخرية  الظروف

الفرنسي منذ سنة والتدابري اخلاصة اليت تتخذ ملواجهة هذه الظروف الشاذة ولقد إعتىن اجمللس الدستوري 
إلستثنائية مبا يتفق هبذا املوضوع وذلك من خالل إقامة مبادئ عن سلطات األزمة يف الظروف ا 1970

مع الدستور و اكد أن واجب الدولة هو كفالة إحرتام مؤسستها وإستمرار حياة األمة وضمان حقوق 
وحريات املواطنني غري أنه يف الواقع مل يستقر على اساس هلذه احلالة ال على مستوى الفقه وال على مستوى 

بينها  يعتها وحداثة وجودها وكذا إىل اخللط على تكييف طب القضاء، والسبب يف ذلك هو عدم اإلستقرار
، ولقد ترتب عن عدم اإلستقرار عدة أسس ترتكز عليها الظروف وبني غريها من النظريات املشاهبة هلا

 اإلستثنائية وحتصر يف:

 1أوال: فكرة اإلستعجال

لعل أبرز الفقهاء لقد ذهب بعض الفقهاء إىل اعتبار فكرة اإلستعجال كأساس لنظرية الظروف اإلستثنائية و 
جند األستاذ " هوريو" الذي ارتكز يف دراسته على هذه الفكرة وهو بصدد دراستها ضمن نظرية سلطات 

إىل حيث أكد على فكرة اإلستعجال الذي تفرضه الظروف اإلستثنائية هو الذي يربر اللجوء  احلرب،
 اإلجراءات القانونية والتدابري اخلاصة هبا.

                                                           
ع يف مداها ونطاقها وأن املهم يف حالة العجلة أو فكرة اإلستعجال: وهي نظرية شبيهة بنظرية الظروف اإلستثنائية وهي أوس - 1

اإلستعجال ليس ضرورة التصرف فقط وإمنا ضرورة التصرف السريع حيث ترتبط بفكرة السالمة العامة ومثال ذلك احلوادث املؤملة 
تاريخ  34/1يف لبنان حيث صدرت عدة قرارات عن رئيس احلكومة استنادا إىل نظرية اإلستعجال حيث جاءت يف حيثيات 

" وحيث أن عددا من اإلدارات احلكومية قد تضررت بفعل احلوادث ويقتضي إجراء إصالحات عاجلة  16/12/1976
وتزويدها بالتجهيزات واآلليات واملفروشات واللوازم الضرورية لتمكينها من اإلضطالع مبهامها وحيث أن الظروف الرهنة واحلاجة 

 .ينظر يف هذا املعىن: حمي الدين القيسي دارية العادية السارية املفعولة واإلامللحة ال تسمح بإتباع االصول املالي
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هنا ال تصلح كأساس لنظرية قانونية خاصة وأهنا على أ تلق اإلمجاع، ذلك على إعتبار ن هذه الفكرة ملأغري 
 جانب كبري من اخلطورة، كما انه من جهة أخرى فاإلستعجال هو طبيعة العمل الذي 

 2تأتيه اإلدارة وذلك جملاهبة الظروف اإلستثنائية وليس أساسه.

 ثانيا: فكرة المرافق العامة.

فق العامة أو الواجبات العامة للسلطة اإلدارية هي أحد األسس اليت أعتمدت كمعيار لتربير إن فكرة املرا   
الكثري من الفقهاء وأساتذة القانون وخاصة املتخصصني حالة الظروف اإلستثنائية، ولقد تبىن هذا األساس 

ذ يرى خبصوص مراسيم يف اجملال اإلداري والدستوري، ولعل من ابرز أنصار هذا الرأي األستاذ " هوريو" إ
العامة وقت الظروف اإلستثنائية ذلك إيقاف وتعديل القوانني سببه هو ضمان سري ومحاية وسالمة املرافق 

لكون هذه الظروف قد حتول دون تنفيذ القوانني العادية وبالتايل دون سري املرافق لذا جيب ضمان سريها 
 ني.ولو ترتب عن ذلك توقيف أو تعطيل تنفيذ بعض القوان

كما أن االستاذ " بونار" أيد هذه الفكرة من جهته بشكل أوسع، إذ يرى أن أساس هذه احلالة هو سري     
  15املرافق العامة بصفة عامة.

أما بالنسبة لألستاذ " ديلو بادير" فقد ارجع أساسها إىل نفس الفكرة وإن كان يعرب عنها بالواجبات    
ليس تطبيقا لفكرة الضرورة، ومن هنا يفهم أن نظرية الظروف اإلستثنائية العامة للسلطة اإلدارية ويذكر أهنا 

ال تقتصر على إستعمال سلطات الضبط فقط، ولكن مداها أعم من ذلك يشمل ضمان إستمرار سري 
 املرافق العامة.

                                                           

  2 - حمي الدين القيسي، مرجع سابق، ص 195-194.

 ،طبعة معدلة ، ، دار النهضة العريب،الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائيةأمحد فتحي سرور،  -15 
 .398، ص 1995مصر، 
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اليت  ساس أن سري املرافق العامة للدولة هي من الغاياتأغري أن هذا اإلجتاه قد تعرض إىل النقد على    
، وبالتايل فإن هذا الرأي حمل نظر ودراسة، كون أن سري املرافق العامة هتدف إليها النظرية وليست أساسها

 هو أثر من آثار تطبيق النظرية، كما أن هذه األخرية هي شاملة لكل موضوعات القانون اإلداري وال
 تقتصر على املرافق العامة فحسب.

 ثالثا: فكرة األعمال الحكومية.

هو حتقيق الدفاع ساسية للحكومة هي سالمة الوحدة القومية، ولعل أن غرض الدولة األساسي ن املهمة األإ
 1الوطين، ومبا ان األعمال الصادرة عن احلكومة باعتبارها تقوم مبهمة ضمان محاية وسالمة الوحدة القومية

بناءا على هذه النظرية تعترب أعماال  تعترب أعماال حكومية أي اعمال سيادة، ومن مثة فإن األعمال الصادرة
حمل نقد كونه جاء خمالفا ملا إستقر عليه الفقه والقضاء حكومية أي أعمال سيادة إال أن هذا الرأي كان 

من خضوع حالة الظروف اإلستثنائية لرقابة القضاء، بينما تفلت منه أعمال السيادة كما تضمن هذا الرأي 
يعترب هذا الرأي رجعي يف تربيره الن ذه احلالة يف حظرية أعمال السيادة، و خطورة يف ذاته بإدخاله أعمال ه

اجلميع متفق على تضيق دائرة أعمال السيادة بينما هذا الرأي يوسعها بإضافة هذه األعمال إليها دون مربر 
 مقبول.

 2رابعا: فكرة الضرورة

فكرة الضرورة وذلك ألن أصحاب  يذهب الراي الراجح إىل القول أن اساس الظروف اإلستثنائية هي   
هذا الراي يطلقون على املراسيم الصادرة واملتعلقة بإيقاف القوانني وتعديلها عبارة عن لوائح الضرورة كما 

                                                           

  1 - الوحدة القو مية: هي جمموعة الروابط اليت تتشارك فيها اجملتمعات من تاريخ وعادات وتقاليد ومن عروق

 فكرة الضرورة: هي جمموعة من الظروف هتدد شخصا باخلطر وتوحي إليه بطريق اخلالص منه بإرتكاب فعل إجرامي.-2

 



ةالفصل األول:                                                   ماهية نظرية الظروف اإلستثنائي  

 

 

 

أهنا تعترب أيسر أساس وأسلمه لكل الظروف اإلستثنائية ومن مثة فإن أساس الظروف اإلستثنائية هو فكرة 
 الضرورة ووحدهتا.

 

 شروط تطبيق نظرية الظروف اإلستثنائيةالفرع الثالث: 

حىت نستطيع القول بان االمر الذي وقع هو الظرف استثنائي البد من توفر بعض من الشروط و هي  
 :كالتايل

 .االستثنائيأوال: وجود الظرف 

جيب أن تكون حقيقة حىت ميكن تربير اإلجراء اإلستثنائي الذي يسمح مبخالفة القانونية فإن الظروف    
 تثنائية من شأهنا التأثري بشكل خطري على املصلحة العامة.إس

حماولة آيلة إىل الفشل، إن حماولة وضع قائمة الظروف اليت إعتربها جملس الدولة الفرنسي إستثنائية، تعد    
ألن موقف القضاء قد يتغري بالنسبة لنفس الظروف، إذ قد يعتربها يف حاالت معينة ظروفا إستثنائية ويف 

اخرى ظروفا عادية ومع ذلك فإن بعض الفقهاء ذهبوا إىل إعتبار أن الظروف اإلستثنائية هي  حاالت
األحداث اخلطرية اليت جيب أن تكون شاذة وغري مألوفة، وضرب مثال على ذلك باحلرب اليت ال تعد من 

 16االمور املعتادة.

بتطبيق نظرية الظروف اإلستثنائية،  وغري مألوفة ال تسمحإال أنه ميكن القول أن بعض األحداث الشاذة    
فمجلس الدولة الفرنسي مل يطبق على احلرب يف بعض احلاالت نظرية الظروف اإلستثنائية هذا من جهة، 

ومن جهة أخرى فإن األحداث قد تكون عادية ومألوفة، ومع ذلك فإهنا تشكل خطرا على امن الدولة 
 وسالمتها.
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فإذا كان من شأن تنفيذ هذه األحكام هتديدا بالنظام العام، فإن من ذلك تنفيذ االحكام القضائية،    
القضائني اإلداريني الفرنسي واجلزائري مسحا بإيقاف تنفيذها، حيث ذهب االستاذ " ماثيو" إىل حماولة 

تعداد الظروف اليت ال يثور أي شك يف إعتبارها غري عادية إال أنه مل يقرتح معيارا موضوعيا لتحديد 
ستثنائية، أما األستاذ " نزار" فقد كان اكثر وضوحا، إذ إعترب أن مسألة حتديد الظروف الظروف اإل

اإلستثنائية يطغى عليها التقدير الذايت، وال توجد أية حالة إعتمد فيها القضاء على طبيعة األحداث 
اليت تتمتع هبا فالقاضي ال يقدر مضمون األحداث بل يعترب األحداث غري عادية وذلك بالنظر إىل الوسائل 

 ، وبالنظر إىل املهام امللقاة على عاتقها.اإلدارة

حيث ذهب بعض الفقهاء يف جمال حتديد مدى عمومية االحداث اخلطرية إىل القول بأن هاته األخرية    
هي اليت تسمح بتطبيق نظرية الظروف اإلستثنائية، جيب أن تكون عامة تشمل الدولة كلها، كاحلرب 

ة إال أنه ليس من الالزم أن تكون األحداث اخلطرية عامة تشمل الدولة كلها، فقد تكون واالزمات العام
ظاهرات واملسريات أو اإلضرابات اليت تتم يف بعض مناطق الدولة دون البعض ملتلك األحداث حملية كا

اذ اآلخر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تشمل األحداث اخلطرية كل الدولة، ولكنها ال تتطلب إخت
تدابري إستثنائية إال يف منطقة معينة من مناطق الدولة، ويف جمال حتديد الوقت الذي تتحقق فيه األحداث 

أي أهنا مؤكدة احلدوث حالة  على أن تلك األحداث جيب أن تكون اخلطرية، فيبدوا أن الفقهاء إتفقوا 
طر احملتمل فإنه ال يصلح لتطبيق ويستوي يف ذلك أهنا وقعت فعال، أو أن وقوعها يكون مستقبال أما اخل

 17نظرية الظروف اإلستثنائية.

ويف جمال حتديد مدى توقع أو عدم توقع األحداث اخلطرية اليت تسمح بتطبيق نظرية الظروف اإلستثنائية    
النسبة للمشرع قد تكون تضمن يف ذاهتا طابع عدم التوقع، سواء تعلقت مسألة التوقع باملشرع أو اإلدارة ب

متوقعة ومع ذلك فإن معاجلتها بالقواعد العادية اليت وضعها قد تكون غري كافية مما يربر  اخلطرية داثاألح
تطبيق نظرية الظروف اإلستثنائية، ونفس الشيء بالنسبة لإلدارة فقد تكون االحداث اخلطرية متوقعة من 
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مستحيال، الشيء الذي يسمح عذرا أو الظروف بالقواعد العادية يكون مت ولكن مواجهة تلكطرف اإلدارة 
بتطبيق نظرية الظروف اإلستثنائية مثال ذلك اإلضراب فهو من األحداث املتوقعة ولكن إذا كان من آثاره 
إحلاق أضرار جسيمة من النظام العام أو سري املرافق العامة، فإنه يسمح بال شك بتطبيق نظرية الظروف 

   18اإلستثنائية.

 نونيةثانيا: مخالفة القاعدة القا

حداث خطرية قد منعت حقيقة اإلدارة من التصرف بالقواعد القائمة فال يكفي ن تكون تلك األأجيب    
دة جو اإلدارة التحلل من األحكام املنصوص عليها يف القوانني، أن تقول بأن الظروف اإلستثنائية كانت مو 

واعد اليت وضعت للظروف عندما قامت بالعمل، بل جيب أن تكون تلك الظروف قد جعلت إحرتام الق
العادية شيئا مستحيال حيث أن كلمة اإلستحالة اليت إستعملها العديد من الفقهاء الذين درسوا شروط 

نظرية الظروف اإلستثنائية ال تعين أن يكون مستحيال إستحالة مطلقة على اإلدارة أن تواجه الظروف طبقا 
قصد باإلستحالة أنه يتعذر على جراءات اإلستثنائية، ويالالعادية حىت يسمح هلا بإختاذ ا لقواعد املشروعية

 دارة إتباع القواعد اليت وضعت للظروف العادية.اال

طبقا للقواعد اليت ن اإلدارة كان بإمكاهنا أن تتصرف  أفالقضاء الفرنسي خاصة عندما يتأكد من    
التقيد بأحكام إنه يرغم اإلدارة وضعت للظروف العادية، حىت ولو إدعت اإلدارة وجود ظروف إستثنائية، ف

 19املشروعية العادية وبالتايل يقضى بإلغاء اإلجراءات اليت إختذهتا باملخالفة لتلك القواعد.

حيث ذهب بعض الفقهاء إىل القول بأهنا وضعية غري عادية تلزم اإلدارة بالتصرف، وال تسمح بإحرتام    
و ألن إحرتام القواعد العادية من شانه أن يؤخر العمل القواعد العادية، إما ألن ذلك مستحيل ماديا، أ

 الضروري وبالتايل يصبح غري فعال.
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املشروعية قبل أي شيء، إال أنه بالنسبة " ملاثيو" فإنه تصور ثالثة حلول، األول يتمثل يف ضرورة إحرتام    
ل اهلدف من القانون أمسى من إعترب هذا احلل قد يكون بعيدا متاما عن الوقع أما احلل الثاين فيتمثل يف جع

وهذا من شأنه السماح بإالغاء القانون، وظهور قانون القوة، أما احلل الثالث فهو قضاء النصوص الشكلية 
 الظروف اإلستثنائية الذي نشأ جبانب مبدأ املشروعية ودون أن يعد ذلك مساسا هبذا املبدأ.

وف اإلستثنائية تظهر كشرط لعدم تطبيق النظام حيث ذهب الفقيه " نزار" إىل القول بأن فكرة الظر    
القانوين العادي وبالتايل فإن املخالفة يف حاله، على الرغم من دخوهلما يف جمال تطبيق القاعدة القانونية، 

 إال أهنا تبقى حمرومة من اخلضوع للنظام القانوين الذي وضعته القاعدة القانونية وذلك ألسباب خاصة.

فإن املخالفة ال متنع من وجود القاعدة إال أهنا فاعليتها تزول بفعل الظروف اإلستثنائية، وبناءا على ذلك    
حبيث يظهر الطابع الوظيف لفكرة الظروف اإلستثنائية، حيث أن القواعد القانونية ال تقوم كلها بنفس 

 الوظيفة، فبعضها وضع للظروف العادية والبعض اآلخر وضع للظروف غري العادية. 

   20: الهدف المتبع من طرف اإلدارة.ثالثا

ستثنائية اليت قامت هبا اإلدارة، فال ربة حىت ميكن تربير اإلجراءات االجيب ان تكون املصلحة العامة معت   
يكفي السماح لإلدارة مبخالفة القواعد اليت وضعت للمشروعية العادية، أن تكون هناك أحداث خطرية 

 د املشروعية العادية.يصعب أو يستحيل معها إحرتام قواع

دارة السابقني، تعرض املصلحة العامة للخطر، فال يكفي إدعاء اإلبل البد أن يرتتب على العنصرين    
حيث يتأكد القاضي من مدى توفره على ضوء الظروف احمليطة بالواقعة  بوجود هذا العنصر أو الشرط

تلك األعمال، وإذا كان جملس الدولة غاء املعروضة عليه وإذا ثبت عكس ذلك فإنه يقضي هذا الشرط بإل
الفرنسي هو الذي حيدد ماهي االهداف اليت تربر تطبيق نظرية الظروف اإلستثنائية، فإنه مع ذلك أشار يف 

أحكامه إىل نوع من املصاحل بقوله: " مصلحة مهددة بشكل خطري، أو مصلحة عامة كبرية، ولقد مت 
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حة الدفاع الوطين أوالنظام العام أو السري املنتظم للمرافق العامة او احلديث عن الدفاع الشرعي للدولة ومصل
 مصلحة عمل سريع فعال.

بعض كما حاول البعض إعطاء بعض الصور على سبيل املثال للمصلحة العامة املعتربة، واليت تربر     
ب، احلفاظ على اإلجراءات اإلستثنائية من ذلك الدفاع الوطين، محاية األشخاص واألموال، متويل الشع

النظام ضد بعض األعمال اليت تتم يف الشوارع، إستمرارية العمل احلكومي، السري املستمر واملنتظم للمرافق 
 العامة األساسية.

إن هذا التعداد يدل يف احلقيقة على هشاشة الفكرة إذ أنه ال يسمح بوضع سلم للمصاحل والتمييز بني    
املصاحل قليلة األمهية، ألنه من الصعب إن مل يكن من املستحيل يف جمال املصاحل اهلامة واملصاحل األهم و 

القانون إجياد قاعدة ال تكون هلا قاعدة مع النظام العام وإستمرارية خدمات املرافق العامة، فاهلدف املتبع 
دية، من طرف اإلدارة العامة يف ظل الظروف اإلستثنائية ليس متميزا عن اهلدف املتبع يف الظروف العا

 والذي يبقى دائما هو املصلحة العامة.

 

 المبحث الثاني: تمييز نظرية الظروف اإلستثنائية عن غيرها من النظريات المشابهة.

تشرتك النظريات اليت حتكم أعمال اإلدارة مع نظرية الظروف اإلستثنائية يف بعض اخلصائص ولذلك    
كل نظرية من هذه النظريات أعمال ليست منها   حيدث خلط بينهما لعدم وضوح حدودها كي يتبني نطاق

 خصوصا نظرية أعمال السيادة.

ومن هنا كان من الضروري أن منيز بني نظرية الظروف اإلستثنائية وغريها من النظريات اليت حتكم أعمال    
ن اشهر النظريتني مهاتني وكذا السلطة التقديرية بإعتبار  اإلدارة، وسوف يركز على نظرية أعمال السيادة

 النظريات اليت حتكم نشاط اإلدارة، حيث تتم دراسة عملية التمييز يف مطلبني:

 املطلب األول: متييز بني نظرية الظروف اإلستثنائية ونظرية أعمال السيادة.
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 املطلب الثاين: متييز بني نظرية الظروف اإلستثنائية والسلطة التقديرية.

 اإلستثنائية ونظرية أعمال السيادة.المطلب األول: تمييز بين نظرية الظروف 

ظروف خاصة فرأى أن بعض  19لقد احاطت مبجلس الدولة الفرنسي يف منتصف القرن التاسع عشر    
أن ينظر إليها نظرة أمهية وعناية لذلك  متميزا يف النشاطات اإلدارية مما كا عليه األعمال اإلدارية حتتل مكانا 

حىت ال تفوق على احلكومة الغرض الذي تبتغيه من ورائها طبقا ملا  كان من مصلحته أن ال ختضع لرقابته
العليا، ومن مثة فقد داخل اعمال اإلدارة بني العمل احلكومي والعمل  تقتضيه مصلحة الدولة وسياستها

التفرقة بني العمل  األشياء تستدعي إذااإلداري، وهذا على حد تعبري " الفربري" أن املبادئ العامة وطبيعة 
تتم على أساسها عملية التمييز بني العمل احلكومي  حلكومي والعمل اإلداري، ولعل املعايري القانونية اليتا

 واإلداري، نربز فيمايلي:

كون : فهذا املعيار يذهب إىل أنه إذا كان الدافع إىل عمل اإلدارة سياسيا فإنه ي/ الباعث السياسي1
لغرض منه محاية اجلماعة ذاهتا واجملسدة يف احلكومة ضد كونه يكون ا  حينئذ من اعمال السيادة، وذلك

  21أعدائها يف الداخل أو يف اخلارج سواء كانوا ظاهرين أو خمتفني يف احلاضر أو املستقبل.

: ويقصد به هو البحث عن مميز عمل السيادة أو العمل احلكومي يف موضوع العمل / طبيعة العمل2
عليا، إستهدفه من إصدار القرار أو صدور القرار بناءا على سلطة  نفسه كالغرض الذيالصادر من اإلدارة 

وعليه فحسب هذا املعيار تكون مجيع األعمال الصادرة بناءا على الوظيفة احلكومية أعمال السيادة وهي ال 
 ختضع لرقابة القضاء.

عمال اليت إستقر : أساس هذا املعيار ضرورة اإلكتفاء بوضع قائمة تتضمن األ/ معيار ترك األمر للقضاء3
يادة وذلك مادام أن أحكام القضاء هي اليت يرجع أعمال حكومية أو أعمال السالقضاء على تكييفها بأهنا 

إليها إجياد معيار يف هذا الصدد، غري أنه يف الواقع أن القائمة القضائية القضائية ال تعترب معيارا وإمنا هي 
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لثبات والتحديد، لذلك قال البعض يف نقد هذه القائمة أنه جمرد تعداد يف حني جيب ان يتصف املعيار با
  حل عملي أو تسليم بالعجز بعد ان عجز عن حتديد التعريف الدقيق واملعيار الصحيح. 

 مجيعها مل تسلم من النقد. هذه أهم املعاير اليت قيلت بشأن التعرف على أعمال السيادة غري أن

 الظروف اإلستثنائية ونظرية أعمال السيادة.الفرع األول: أوجه التشابه بين نظرية 

 يكمن وجه التشابه بني النظريتني أساسا يف:

 .نفيذيةأن مصدر العمل واحد يف كلتا النظريتني هو السلطة الت -1

بناءا على نظرية الظروف اإلستثنائية ونظرية أعمال السيادة تقومان األعمال الصادرة  منأن كل  -2
 ضرورة.على نفس املعيار وهو معيار ال

ذهبت بعض األحكام إىل إعتبار أن الظروف اإلستثنائية ترفع العمل اإلداري إىل مرتبة أعمال  -3
 22السيادة.

أن كل من النظريتني يؤديان إىل نتيجة عملية واحدة وهي إعفاء السلطة اإلدارية من اإللتزام مببدأ  -4
 الشرعية.

 رية أعمال السيادة.بين نظرية اإلستثنائية ونظ أوجه اإلختالف :الفرع الثاني

 يربز وجه اإلختالف بني نظرية الظروف اإلستثنائية ونظرية أعمال السيادة يف اجلوانب اآلتية:   

 :عيةو شر ممن حيث مبدأ مخالفة ال -1

                                                           

 .11إبراهيم درويش، مرجع سابق، ص  -22 



ةالفصل األول:                                                   ماهية نظرية الظروف اإلستثنائي  

 

 

 

عية إال من الناحية الشكلية، حبيث تظل خاضعة لرقابة و شر إن نظرية الظروف اإلستثنائية ال ختالف امل   
من الناحيتني الشكليـة  عيةأعمال السيادة فهي ختالف مبدأ الشر  ، أمايانب املوضوعالقضاء فيما يتعلق باجل

 واملوضوعيـة، وإن كان يفرتض فيها عدم خمالفتها له من الناحية املوضوعية.

 :من حيث رقابة القضاء -2

تعويضا حيث إلغاءا و إن األعمال اليت تأتيها اإلدارة يف ظل الظروف اإلستثنائية خاضعة لرقابة القضاء    
يف تقديرها،  يقوم القاضي مبراقبة العمل الذي مت الطعن فيه أمامه يف ظل هذه الظروف واضعا نصب عينيه

 من الطبيعي يبحث يف الدعوى من اجلانب املوضوعي.و 

أما بالنسبة ألعمال السيادة فالوضع خيتلف إذ ال ميلك القضاء حبث الدعوى موضوعيا،ومن هنا تفلت    
ادة من رقابة القضاء إلغاءا وتعويضا، ويرتتب على هذا أن نظرية الظروف اإلستثنائية أكثر أعمال السي

 23قانونية من نظرية أعمال السيادة اليت هي نظرية سياسية.

 من حيث المجال الزمني: -3

اليت ميلك إن من خصائص نظرية الظروف اإلستثنائية أهنا مؤقتة وال تقوم إال عندما تتوفر شروطها    
ضاء التحقق من توافرها واليت على اإلدارة أن تراعيها لسالمة أعمال واإلجراءات والتدابري القانونية يف الق

 ظلها.

  24أما بالنسبة ألعمال السيادة فهي نظرية دائمة وال عالقة هلا بظروف معينة أو بوقت معني.   

 من حيث الطبيعة: -4

 ف اإلستثنائية فهي قانونية.هي نظرية سياسية بالنسبة ألعمال السيادة، والظرو   

                                                           

 .82مراد بدران، مرجع سابق، ص  -23 

 .83، ص املرجع نفسه -24 



ةالفصل األول:                                                   ماهية نظرية الظروف اإلستثنائي  

 

 

 

  ضمانات األفراد: حيث من -5

بالنسبة ألعمال السيادة ال توجد ضمانات ألفراد سوى أن القاضي هو الذي يكيفها أما يف ظل    
الظروف اإلستثنائية فضمانات األفراد متعددة أمهها رقابة القضاء وكذا ضرورة توفر الشروط املوضوعية 

يعد ضمانا حلماية  ي رغم نسبيتهامللحة وكذا حتديد املدة فهذا القيد املوضوع املتمثلة يف شرطي الضرورة
 25حقوق األفراد، وبالتايل فاإلختالف كبري بينهما فيما خيص هذه النقطة.

  من حيث األساس:-6

ساس الظروف اإلستثنائية هو فكرة الضرورة أما أساس أعمال السيادة فلم يستقر عليه وقد نتج إن أ   
هذا اإلستقرار وجود عدة معايري أو أسس، ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك أهنا كانت وليدة  عن عدم

 الظروف اإلستثنائية.

 المطلب الثاني: تمييز نظرية الظروف اإلستثنائية عن السلطة التقديرية.

الصادرة يف األعمال  كونة ونظرية السلطة التقديرية وذلك  قد يقع اخللط بني نظرية الظروف اإلستثنائي    
ومن جهة أخرى فإن مقدار احلرية املرتوك للسلطة  ا من جهةظلها مصدرها واحد وهو السلطة التنفيذية هذ

 التقديرية تشبه نوعا ما حتلل اإلدارة من مبدا املشروعية العادية يف ظل الظروف اإلستثنائية.

التقديرية من خالل تعريف السلطة  وكذا نظرية السلطةولتحديد الفرق بني نظرية الظروف اإلستثنائية    
التقديرية يف الفرع األول مث عرض اوجه التمييز بني السلطة التقديرية ونظرية الظروف اإلستثنائية يف الفرع 

 الثاين.

 .الفرع األول:تعريف نظرية السلطة التقديرية

                                                           

 .284، ص 1990اسي اجلزائري، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر سعيد بوشعري، النظام السي -25 



ةالفصل األول:                                                   ماهية نظرية الظروف اإلستثنائي  

 

 

 

له عند مباشرهتا ألعماهلا  قد يفرض مبدأ املشروعية سواء يف معناه العام أو اخلاص على اإلدارة اخلضوع   
ومهامها وفقا ملا هو حمدد قانونا، حيث جيب على اإلدارة أن تصدر أعماهلا باملطابقة لقاعدة القانون 

األعلى، هذه القاعدة تلزم اإلدارة بعمل معني أو أن متنع عن القيام به بشروط معينة ويف ظروف خاصة، إال 
 ا من احلرية يف عمل معني يتمثل غالبا يف ثالثة جوانب هي:أهنا قد متنع اإلدارة من ناحية أخرى قدر 

 حرية اإلدارة يف تدخلها أو عدم تدخلها. -1

 وقت هذا التدخل. -2

       26طريقة هذا التدخل. -3

على الوجه األكمل يف نطاق املرفق ولعل احلكمة القانونية من مراعاة متكني اإلدارة من تأدية مهامها    
عدة العامة اجملردة فلما حتكم مجيع احلاالت اخلاصة اليت تندرج حتتها والسبب يف العام، وتربير ذلك أن القا

ذلك عدم قدرة املشرع التنبأ مسبقا جبميع هذه احلاالت لذلك يستحيل رسم الطريق الذي تسلكه اإلدارة 
حقق الصاحل عند جماهبتها هلذه الظروف أو احلاالت لذلك قدر املشرع وترك هذا القدر من احلرية لإلدارة لت

 العام.

ومن خالل ما سبق ميكن تعريف السلطة التقديرية بأهنا " عبارة عن قدر من احلرية يرتكه املشرع لإلدارة     
 كي تتصرف دون أن يلزمها بإتباع طريق معني".

 الفرع االول: أوجه اإلختالف بين نظرية الظروف اإلستثنائية والسلطة التقديرية.

خري ظل النظريتني من جهة اإلدارة قد يثري اخللط بينهما، ومن خالل هذا األإن صدور األعمال يف    
 بني النظريتني:تعرض أوجه اإلختالف يسس

 من حيث مخالفة مبدأ المشروعية:  -1
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ةالفصل األول:                                                   ماهية نظرية الظروف اإلستثنائي  

 

 

 

إن األعمال الصادرة من اإلدارة يف ظل الظروف اإلستثنائية حتكمها مشروعية إستثنائية من نفس     
هذه األخرية هي اليت حتكمها والدليل تلف يف نطاق السلطة التقديرية، إذ أن طبيعتها، غري أن األمر ال خي

ميكن الطعن فيه مبخالفته القانوين على هذه الفكرة أن احلل الذي ختتاره اإلدارة من بني عدة حلول ال 
 للقانون.

 من حيث رقابة القضاء:-2

ة ختضع لرقابة القضاء إلغاءا وتعويضا أما ن األعمال اليت تصدر عن اإلدارة يف ظل الظروف اإلستثنائيا   
تلك اليت تصدر من اإلدارة ويكون هلا سلطة تقديرية فيها فقد إستقر الفقه والقضاء على إفالت مالئمة 
هذه األعمال من رقابته، وعلى هنج الفقه اإلداري إستقر القضاء اإلداري يف عدم مد رقابته على مالئمة 

قرارها وال جناح عليها يف ذلك"  اإلدارية أن ختتار هي وقت تدخلها بإختاذ للسلطة  وقت تدخل اإلدارة، "
كما قضت أيضا: من حق اجلهة اإلدارية تقدير مالئمة إصدار قرارها اإلداري دون معقب عليها من هذه 

 27احملكمة...".

ا الرأي الصائب غري انه ال يفهم من هذه القرارات عدم وجود رقابة من طرف القضاء هلذه املالئمة وإمن   
والتفسري الصحيح هو أن القضاء اإلداري يرتك هذا القدر من احلرية للسلطة اإلدارية، إال أنه من جهة 

أخرى يراقب األعمال اليت تأتيها من خالل قدرته على أن يدخل جمال التفسري والتكييف للمعادن القانونية 
 مما يرتبط أصال بالسلطة التقديرية.

 :من حيث األساس -3

ستثنائية هي فكرة الضرورة أما أساس السلطة التقديرية فهو مبدأ حسن سري املرفق إن نظرية الظروف اال  
 اإلدارة متنح هلا قدرا من احلرية يف األعمال اليت تأتيها.العمومي، لذلك جند بأن 

 من حيث المجال: -4
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ةالفصل األول:                                                   ماهية نظرية الظروف اإلستثنائي  

 

 

 

ن أجله أما بالنسبة للسلطة إن أساس نظرية الظروف اإلستثنائية هو الظرف املؤقت الذي نشأت م  
 28فأساس وجودها يقضي إىل دائميتها. التقديرية

 المطلب الثالث: عالقة نظرية الظروف اإلستثنائية بنظريتي الضرورة واإلستعجال.

املستخدمة من طرف جملس الدولة الفرنسي، هو الذي كان السبب يف وجود إن تنوع هذه املصطلحات    
وبني نظرية الظروف  29قة بني نظرية الظروف اإلستثنائية ونظرية الضرورةخالف فقهي حول حتديد العال

اإلستثنائية ونظرية اإلستعجال، حيث متثل اخلالف حول ما إذا كانت نظرية الظروف اإلستثنائية هي نظرية 
وارق وعليه ميكن القول أن هناك إجتاهني يف هذا الصدد، إجتاه يرى أن هناك فالضرورة أو نظرية اإلستعجال 

الظروف اإلستثنائية هي بني نظرية الظروف اإلستثنائية ونظرييت الضرورة واإلستعجال، وإجتاه يرى أن نظرية 
نفسها نظرية الضرورة أواإلستعجال، وإجتاه يرى أن نظرية الظروف اإلستثنائية تكمل نظريتا الضرورة 

 واإلستعجال.

تالف وأوجه التكامل بني هاته النظريات بشيء من ومن خالل ما سبق ميكن دراسة أوجه التشابه واإلخ   
 التفصيل من خالل:

 الفرع األول: عالقة نظرية الظروف اإلستثنائية بنظرية الضرورة.

 الفرع الثاين:  عالقة نظرية الظروف اإلستثنائية بنظرية اإلسنعجال.

 الفرع األول: عالقة نظرية الظروف اإلستثنائية بنظرية الضرورة.

 :ما سبق ميكن إستخالص أوجه التشابه واإلختالف وأوجه التكامل بني هذه النظريتني  من خالل   

 أوال: أوجه اإلختالف بين نظرية الظروف اإلستثنائية بنظرية الضرورة.
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  .47مرجع سابق، ص مراد بدران،  -29 



ةالفصل األول:                                                   ماهية نظرية الظروف اإلستثنائي  

 

 

 

 / من حيث مبدأ المشروعية:1

لى النظام إن الظروف اإلستثنائية جتيز لإلدارة اخلروج عن قواعد املشروعية ليس فقط من اجل احلفاظ ع   
على العام، بل كذلك من أجل العمل على إستمرارية خدمات املرفق العام، فالظروف اإلستثنائية ال تعمل 

إستبعاد قواعد املشروعية بل تؤدي إىل توسيعها بالقدر الالزم الذي يسمح لإلدارة مبواجهة تلك الظروف، 
ت احلفاظ على النظام العام وإستمرارية ملزمة بواجبا 30وذلك حتت رقابة القضاء، كما أن اإلدارة تكون

لإلدارة أن هناك بعض الظروف اإلستثنائية اليت تعوق السري احلسن خدمات املرافق العامة، حبيث إذا تبني 
هلذه املرافق، او تعرض النظام العام للخطر فإن من واجبها التغلب على هذه الظروف الشاذة حىت تتمكن 

 يها.من أداء الواجبات املفروضة عل

  تنداحإن حالة الضرورة تعترب أعم وأمشل من نظرية الظروف اإلستثنائية فهي الفكرة األصلية اليت   
 مبناسبتها سلطة اإلدارة، وخترج مبقتضاها من نطاق املشروعية العادية إىل املشروعية اإلستثنائية.

 

 / من حيث مجال عملها:2

وإتساعا من نظرية الضرورة، فنطاق نظرية الضرورة يقتصر إن نظرية الظروف اإلستثنائية تعد أكثر مشوال 
على توسيع سلطات اإلدارة يف جمال البوليس اإلداري، أما نطاق الظروف اإلستثنائية فإنه مرتبط بفكرة أعم 

 من فكرة البوليس اإلداري أال وهي املشروعية.

 / من حيث المدة الزمنية:3
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ةالفصل األول:                                                   ماهية نظرية الظروف اإلستثنائي  

 

 

 

سند إىل حالة طارئة أو قوة أحكام القانون، هي مؤقتة فهي ت إن حالة الضرورة اليت أدت إىل خمالفة   
أما إذا دامت تلك الضرورة وقتا طويال نتيجة إلستمرار الظروف اليت أدت إليها كاحلرب واألوقات  231قاهرة

العصيبة، فإهنا تسمى بالظروف اإلستثنائية، إن ما مييز الظروف اإلستثنائية عن الضرورة هو وقت بقائها، 
فرتة طويلة مسيت بالظروف اإلستثنائية، أما إذا كانت عبارة عن حالة طارئة ال تدوم طويال تمرت فإن إس

 32فإهنا تسمى بالضرورة.

 / من حيث مرتبة تدرج القواعد القانونية:

إن نظرية الضرورة تأخذ مرتبة أمسى، ذلك أنه إذا كان يرتتب على نظرية الظروف اإلستثنائية خمالفة للقانون، 
 33ظرية الضرورة يرتتب عليها تغطية خمالفة القواعد الدستورية.فإن ن

 

 

 ثانيا: اوجه التشابه بين نظرية الظروف اإلستثنائية بنظرية الضرورة.

 كال النظريتني متشاهبتني يف املضمون. -1

 جمال عملهما خمالفة املشروعية يف حالة حدوث حالة طارئة. -2

 كالمها هتدفان للحفاظ على النظام العام، -3

                                                           
هي صورة من صور السبب األجنيب الذي ينفي عالقة السببية بني فعل املدين وبني  majeure le forceوة قاهرة: الق -2

الضرر الذي حلق باملضرور، وهي كل حادث خارج عن الشيء الذي ال ميكن للمدين توقعه وال ميكن دفعه ومثال ذلك 
 الفياضانات والزالزل.

 .94-84مراد بدران، مرجع سابق، ص  -32 
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ةالفصل األول:                                                   ماهية نظرية الظروف اإلستثنائي  

 

 

 

 م تركيز السلطات يف يد هيئة واحدة أال وهي السلطة التنفيذية يف حالة الضرورة* واإلستثنائية.يت -4

 .ثالثا: اوجه التكامل بين نظرية الظروف اإلستثنائية بنظرية الضرورة

صحيح أن جملس الدولة الفرنسي عرف نظرية الضرورة قبل أن يطلق عليها إمسها اجلديد، والذي هو    
اإلستثنائية، لكن هذا اجمللس يف حماولته لتربير تصرفات اإلدارة املخالفة لقواعد املشروعية،  نظرية الظروف

وأشار إىل عدة مصطلحات إال أنه يف األخري عدل عن تلك املصطلحات وإستقر على تسمية نظرية 
ا أو جماهلا عن ال تعين إختالف يف مفهومهالظروف اإلستثنائية ويف هذا دليل على ان التسمية يف حد ذاهتا 

نظرية الضرورة، الن غالبية الفقه ترى بأن نظرية الظروف اإلستثنائية متكن اإلدارة من التخلص مؤقتا من 
التقيد بقواعد املشروعية بالقدر الالزم الذي ميكنها من التغلب على املخاطر اليت تواجهها، والنامجة عن 

رية الظروف اإلستثنائية عند غالبية الفقه، فإن نظرية هذه الظروف غري العادية، وإن كان هذا هو معىن نظ
خمالفة القانون، الضرورة تعين هي األخرى هذا املعىن ذلك انه إذا كان يرتتب على نظرية الظروف اإلستثنائية 

 فإن نظرية الضرورة يرتتب عليها تغطية خمالفة القواعد الدستورية.

يف املضمون، ذلك أنه إذا كان اخلالف ما زال قائما بني  إن هذه املالحظة ال تنفي تساوي النظريتني   
نظرية الضرورة، فإن هؤالء الفقهاء إهتموا خاصة فقهاء القانون الدستوري حول تفسري مسألة قانونية 

أو وضعيات جيب السماح بالوسائل القانونية اليت متكن من رقابة األزمة، وكلهم يعتربون بأنه توجد حاالت 
  34الفة القانون.فيها للحكم مبخ

ة توجد من خالل ما سبق ميكن إستخالص أن الفكرة تبقي واحدة فالظروف اإلستثنائية أو الضرور    
الثة عناصر أساسية أال وهي: حالة غري عادية، خمالفة القواعد القانونية، ومتحور اهلدف عندما جتتمع ث

 األمسى.

 ستعجال.الفرع الثاني: عالقة نظرية الظروف اإلستثنائية باإل
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ميكن إن ما هو معروف يف القانون اإلداري هو قضاء يسمى الظروف اإلستثنائية، والذي مبقتضاه    
لإلدارة يف بعض حاالت األزمة أن ختالف بعض القواعد القانونية، وكما هو احلال بالنسبة للظروف 

عنه مفوض احلكومة اإلستثنائية، فإن اإلستعجال يتطلب إستعمال قواعد إستثنائية، وهذا ما عرب 
Romieu  أمام حمكمة التنازع الفرنسية حول القضية  1902حول فكرة اإلستعجال يف تقريره سنة
بأنه عندما يشتعل البيت ال نذهب إىل القاضي  Société immobilére de saint- justاملشهورة 

رة وهذا أوضحه األستاذ رجال املطافئ، إن هذه الصيغة تفرض حتديد الفكلنطلب منه ترخيصا قصد إرسال 
Gabolde  يف رسالة أن اإلستعجال كما هو معروف حاليا يف اجملال اإلداري، ظهر يف احلقيقة من خالل

دورا أساسيا إذ من خالله متكنت اإلدارة من احلرب العاملية األوىل، فخالل هذه احلقبة لعب اإلستعجال 
عترب أعماهلا هذه مشروعة، فلقد إعرتف القضاء مبشروعية اإلداري إ القاضي خمالفة القواعد القانونية كما أن

من إحرتام اإلجراءات ، اإلستعجال هو الذي مل ميكن اإلدارة نالقرار القاضي باهلدم الفوري للسد ما دام أ
 اليت فرضتها النصوص.

ف ي مل يكن قضاء الظرو ، يف الوقت الذ19يف بداية القرن  قد إعترب أنه Roigكما أن األستاذ     
اإلستثنائية قد وضع بعد، فإن اإلستعجال كان يربر بعض اإلستثناءات الواردة على مبدأ املشروعية، خاصة 

أو اإلجراءات، هذا وقد واجهت اإلدارة يف بعص احلاالت ظروف األزمة اليت أجربت يف جمال الشكليات 
ا ذلة بعض تلك األعمال مشروعة إاإلدارة على اخلروج عن اإلطار احملدد للمشروعية، ولقد إعترب جملس الدو 

فإن احملافظ ال ميكن  1870يف ظروف صعبة لبلدية غزهتا قوات أجنبية أو بسبب ظروف حرب متت 
إال أنه يف حاالت كثرية مل يكن القاضي اإلداري يتقبل هذه  تباع كل تنظيمات احملاسبة العامةإجباره على إ
  35إال بصفة نادرة.اإلستثناءات 
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إىل الظروف اإلستثنائية مل يؤدي إىل زوال فكرة اإلستعجال، ألنه توجد نصوص عديدة، اليت إن اللجوء    
تعترب أن اإلستعجال يسمح مبخالفة القانون ساري املفعول سواء يف جمال اإلختصاص أو اإلجراءات 

األراء يف فت ستثنائي فقد إختلاإللقانون الظروف اإلستثنائية يعدان مصدرا لوبالتايل مبا أن اإلستعجال و 
مسألة وجود فرق بينهما فقد إعترب  البعض من الفقهاء أنه ال يوجد فرق بني نظرية الظروف اإلستثنائية 

 واإلستعجال يف حني ذهب فقهاء آخرون إىل القول أن هناك فرق بينهما.

 

 

 

 التشابه بين نظرية الظروف اإلستثنائية وفكرة اإلستعجال:أوال: أوجه  

ن، القاضي ال أملدافعني على تطابق النظريتني ذهبوا إىل تفسري موقف القضاء والحظوا بإن الفقهاء ا   
يرتدد بالفعل يف استعمال أي من الفكرتني، وذلك لإلعرتاف بإمكانية خمالفة القواعد القانونية يف أوضاع 

 ئع فيها متشاهبة.بينهما وذلك يف فرضيات كانت الواقا متشاهبة، فالقاضي استعمل الفكرتني دون أن مييز 

أو سبب فمخالفة قواعد االجراءات اليت حددها القانون تعد شرعية بسبب الظروف االستثنائية للوقت    
االستعجال، كما أن احلجز الذي مت دون حماولة االتفاق الودي ممكن أن يصبح مشروعا إذا كانت هناك 

لصلح الودي، أو يف احلالة اليت يكون فيها ظروف استثنائية من شاهنا ان تربر اغفال  إجراءات حماولة ا
إتباع ذلك االجراء، كما ان تعاريف ووظائف كل من اسكان الالجئ أو عائلة استعجاليا حبيث يستحيل 

ربوا الظروف االستثنائية واالستعجال متطابقة من خالل األحكام القضائية، هبذا فإن أنصار هذا االجتاه اعت
 roigوباملثل بالنسبة لألستاذ  Mathiotالليتها، وهذا هو موقف األستاذ ان فكرة االستعجال فقدت إستق

فإن الظروف االستثنائية ليس هلا أثر قانوين حمدد متميز عن أثر االستعجال، وبالتايل فإن كل فكرة بإمكاهنا 
رورة، إن تطبيق الظروف االستثنائية حتمكه الض Nizardان حتل الفكرة االخرى، وأخري بالنسبة لألستاذ 
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ألهنا ال تشكل إال حالة خاصة لظروف  فيستحيل إذا االعرتاف بأية إستقاللية لنظرية االستعجال
 36.االستثنائية

 أوجه اإلختالف بين نظرية الظروف اإلستثنائية وفكرة اإلستعجال.ثانيا: 

تعجال من خالل لقد ذهب الفقه التقليدي إىل القول بانه ميكن التمييز بني الظروف اإلستثنائية واإلس   
معيار خصائص الوضع، فاإلستعجال يتعلق بإستحالة التصرف بطريقة أخرى من طرف اإلدارة، وذلك 

بسبب املصلحة العامة اليت تربر خمالفة القانون، أما الظروف اإلستثنائية فالبد من توفر ثالثة عناصر للقول 
 بوجودها وهي:

ة ويصعب ويستحيل على اإلدارة أن تتصرف بالوسائل جيب أن تكون الوضعية غري عادية وغري مألوف   
العادية، وأخريا فإن املصلحة العامة جيب أن تكون مهددة بشكل خطري، ويبدوا أن هذين العنصرين 

األخريين يشرتك فيهما كل من الظروف اإلستثنائية واإلستعجال، هلذا فإن املعيار املميز بينهما هو الوضع، 
ة ال ميكن إثارته إال يف األوضاع اإلستثنائية، غري العادية بشكل واضح، أي يف فقضاء الظروف اإلستثنائي

ذلك ألنه على العكس يتفق مع فرضيات ووضعيات أقل خطورة، حالة األزمة، أما اإلستعجال فال يتطلب 
 Odentغري مهمة وقريبة من حقائق احلياة اليومية، ولقد عرب عن هذا املوقف بشكل واضح األستاذ 

جيب عدم اخللط بني الظروف اإلستثنائية والظروف اإلستعجالية البسيطة، أو حىت اخلطرية واليت  قال الذي
دائما اإلستعجال، إال تبقى كحاالت عادية وليس إستثنائية، إن الظروف اإلستثنائية تشمل دائما أو تقريبا 

جالية ليس هلا طابع وضعية أن العكس غري صحيح، وبالتايل فإن الوضعية اليت تتطلب حال بطريقة إستع
  37ة.ثنائيإست

 ثالثا: الظروف اإلستثنائية واإلستعجال فكرتان متكاملتان.
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، من طرف القضاء هي اليت كانت االستعجال االت املختلفة للمصطلحات ظروف إستثنائيةإن اإلستعم   

ف اإلستعجال من دقيق لإلستعجال، وبالتايل فقد مت تعريالسبب يف عدم اإلتفاق على إعطاء تعريف 

ي تفرتضه وضعية معينة، فاإلستعجال هنا هو فكرة غائبة شأنه شأن خالل أثاره، أي من خالل العمل الذ

الظروف اإلستثنائية وهذه األخرية هي اليت أنشأت اإلستعجال، والعالقة املوجودة بينهما هي عالقة سببية، 

خالل القيام بتحديد العالقة احلقيقية بني الظروف  إال أن األخذ هبذا الرأي يؤدي إىل الوقوع يف تناقض من

اإلستعجال، فمعىن ذلك أن ىل نشأة إاإلستثنائية واإلستعجال، فإذا كانت الظروف اإلستثنائية اليت تؤدي 

بعدها، بل أكثر من ذلك فإن القضاء إعرتف بوجود ألنه يأيت هذا األخري خيتلف عن الظروف اإلستثنائية، 

عيدة عن أية أزمة وعلى خالف ذلك فإن هناك فقهاء أخرون إعتربوا أن احلالة الواقعية حاالت إستثنائية ب

إعتقاد يرى أن الرأيني متطابقني ويكمالن بعضهما البعض، هي املصدر الوحيد لإلستعجال، إال أنه هناك 

صى، ولكن مع إضافة شيء، وهو أن هناك نوعان من اإلستعجال: اإلستعجال البسيط واإلستعجال األق

يرتبط  فهو الذيقصى وأن اإلستعجال البسيط ال عالقة له بالظروف اإلستثنائية اما اإلستعجال األ

ستعجال بصفة عامة له خصوصية أساسية، إنه يتشكل من عنصرين مها: خطر بالظروف اإلستثنائية، فاال

ن هذا يعد يف حد ذاته إذا كنا بصدد عقار مهدد باإلهنيار فإجيب أن يستبعد، وحاجز جيب جتاوزه، فمثال 

عرب عنه عنصر مادي أو املوضوعي، إن طابعه غري العادي هو الذي ي أحد العناصر املنشئة لإلستعجال أي

املنشئ لإلستعجال، مث بعد ذلك إن العنصر الثاين بأنه خطر جيب أن يستبعد والذي يعد العنصر األول 

ليس فقط إىل إقرتاب اخلطر، بل اخلطر يف حد لإلستعجال يكمن يف طبيعة الوسيلة املستعملة لوضع حد 

 ذاته.
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أسلوب للفعل حبيث ال يقبل حدوثه  األمور ال حتتمل التأخري، فهو إذنأن ستعجال البسيط معناه فإل   

ستعجال رهنا للظروف اليت تفرتض وجود او عدم وجود يعة، وهذه اخلاصية ال جتعل من االإال بصورة سر 

   38يقبل التصرف الذي قامت به.اإلستعجال، والقاضي عندما 

ذلك أن هناك أمهية معينة للفعل أو  رعة أي أن هناك حالة إستعجال، فمعىناإلدارة على وجه الس   

معناه ضرورة التصرف على وجه السرعة يكون ضروريا وكلمة  املصلحة املراد محايتها، واإلستعجال هبذا املعىن

الضرورة ألننا لسنا بصدد أزمة أو ظروف إستثنائية فالوضعية عادية  ضرورة هنا التعين أبدا بأننا بصدد قانون

يف حالة اإلستعجال على الرغم من عدم وجود أية أزمة إن اإلستعجال يظهر  فاإلدارة تتمتع هبذا احلق 

 39القواعد القانونية دون أن تتدخل مباشرة الظروف  اإلستثنائية.كسبب لتكييف 

حيث أكد  Charlierمرتبط بالظروف اإلستثنائية وهذا معلق عليه االستاذ أما اإلستعجال األقصى فإنه    

على أن القاضي جيب عليه أن يتأكد من صحة أسباب اإلستعجال والضرورة، املستخلصة من الظروف  

كما أن توصل الفقه التقليدي إىل التمييز بني فكرتني لإلستعجال، األوىل تتعلق بتكيف حالة الظروف 

ستعجال على أنه يوجد فرق بينهما من حيث طبيعة اإلستعجال تدخل يف اال الثانيةاإلستثنائية، 

واإلستعجال االقصى، بل هناك إختالف فقط يف الدرجة ألنه سواء يف حالة اإلستعجال البسيط أو 

اإلستعجال األقصى، يشرتط اللجوء إىل إجراءات تكون من املفروض غري مشروعة وهذه تعد افكار نظرية 

 يف وضعية معينة على اهلدف. تتوقف 
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 الثانيالفصل 

آثار نظرية الظروف 
االستثنائية على 
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القانونية  األعمال
 لإلدارة

يعترب النشاط االداري من اصعب و اعقد مواضيع القانون اإلداري و ذلك راجع للحركية الواسعة اليت   
قانونية املالزمة له، و هكذا فقد كان من أصبح يتميز هبا عالوة على الغموض و عدم اإلستقرار األحكام ال

شأن اجتماع هذه العراقيل و الصعوبات تأخري نضج القواعد املرتبطة هبذا النشاطو لعل من أهم الوسائل 
 اليت تأثرت هبذا التذبذب يذكر القرارات اإلدارية و العقود اإلدارية.

مارسة الوظيفة التنظيمية على املستوى و إذا كانت القرارات اإلدارية، تشكل النضوج الكالسيكي مل   
اإلداري طاملا أهنا متثل معايري قانونية كاملة اخلصائص بغض النظر عن حتديد نطاق وتطبيقهاإال انه قد تطرأ 

حاالت غري عادية تتسع سلطات اإلدارة من خالهلا و تعمل على إستخدام سلطاهتا االستثنائية، بالرغم 
ربرها األمر الذي يستلزم رقابة القضاء اإلداري على تلك السلطات، يف من إنقضاء تلك الظروف اليت ت

التحقق من وجود الظرف االستثنائي و مالئمة اإلجراءات املتخذة من اإلدارة إلجياد التوازن بني مقتضيات 
 الصاحل العام الذي تفرضه الظروف االستثنائية من ناحية و اعتبارات املشروعية من ناحية أخرى.

األمر خيتلف بالنسبة للعقود اإلدارية، ألنه بنودها تلزم فقط األطراف املتعاقدة و الميكن متديد جمال  غري أن
تطبيقها خارج هذا اإلطار و بالتايل ال ميكن تنفيذها يف مواجهة الغري.و قد أصبح تأثري نظرية الظروف 
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جه الطعن باإللغاء و التعويض و هذا االستثنائية على األعمال القانونية لإلدارة حيتل مكانة هامة بني أو 
 :ماسيتناول بشيء من التفصيل من خالل

 تأثري نظرية الظروف االستثنائية على القرار اإلداري. :املبحث األول

 تأثري نظرية الظروف االستثنائية على العقد اإلداري.  :املبحث الثاين

 

 

 

 

 لقرار اإلداريتأثير نظرية الظروف اإلستثنائية على ا  : المبحث األول

إذا كانت نظرية الظروف اإلستثنائية، يرتتب عليها تساهل القضاء يف رقابة اإلجراءات اليت تتمتع هبا اإلدارة 
ملواجهة األزمة، إال أن هذا اليعين بأن الظروف اإلستثنائية يرتتب عليها زوال مبدأ املشروعية أو بتعبري أدق 

جود الظروف اإلستثنائية،إال ان االدارة تبقى خاضعة للرقابة القضائية زوال الرقابة القضائية،فعلى الرغم من و 
 و إن كانت هذه الرقابة ختتلف عن الرقابة اليت ميارسها القضاء يف ظل الظروف العادية.

و تأسيسا على ما سبق،  ميكن القول بأهنإذا كانت الظروف اإلستثنائية اليت أثارهتا اإلدارة مربرة فإن من 
هو املساس بعناصر مشروعية القرار اإلداري على أن اإلشكال الواجب معاجلته األن يتمثل يف  ,أثار ذلك 

معرفة أن إنعكاسات الظروف اإلستثنائية هي واحدة على كل عناصر القرار اإلداري، أم تلك اإلنعكاسات 
داخلية له ) املطلب ختتلف يف املشروعية اخلارجية للقرار اإلداري )املطلب األول( عنها يف املشروعية ال

 الثاين(.

 إنعكاسات نظرية الظروف اإلستثنائية على مشروعية الخارجية للقرار اإلداري : المطلب األول
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تتمثل العناصر الشكلية للقرار اإلداري، و اليت تشكل عناصر مشروعيته اخلارجية يف صفة مصدر القرار و 
م املشروعية اليت ميكن أن تصيب العناصر الشكلية الشكل و اإلجراءات املتبعة يف إصداره، أما أوجه عد

 للقرار اإلداري فإهنا تتمثل يف عدم اإلختصاص،  و عيب الشكل و اإلجراءات .

و بالرجوع إيل األحكام القضائية الصادرة من القضاء اإلداري، سواء الفرنسي أو اجلزائري و املتعلقة 
ارجية للقرار، ميكن القول بأن الظروف اإلستثنائية يرتتب بإنعكاسات الظروف اإلستثنائية على املشروعية اخل

عليها حمو العيوب اليت تصيب القرار اإلداري الصادر يف تلك الظروف إذ تعلق األمر بقواعد اإلختصاص أو 
 قواعد الشكل و اإلجراءات .

 

 

  إنعكاسات الظروف اإلستثنائية على قواعد اإلختصاص : الفرع األول

اص تعين تلك الرخصة القانونية اليت تتقرر هليئة معينة أو لشخص معني، قصد ممارسة إن قاعدة اإلختص
نشاط معني و يف هذه القاعدة تأكيد ملبدأ الفصل بني السلطات أو الوظائف، و مايقتضيه من توزيع 

 ا.لإلختصاصات و الوظائف بني اهليئات العامة، و إلتزام كل واحدة منها باحلدود املرسومة هلا قانون

و إذا كان يرتتب على قواعد اإلختصاص منع اهليئات العامة من اإلعتداء على إختصاص اهليئات األخرى، 
فإن الظروف اإلستثنائية يرتتب عليها إعتبار القرارات اإلدارية املخالفة لقواعد اإلختصاص مشروعة، و ذلك 

رة باختاذ القرارات الالزمة ملواجهة على أساس أن القضاء اإلداري سواء الفرنسي أو اجلزائري مسح لإلدا
الظروف اإلستثنائية حىت و لو كان يف ذلك خروجا على حدود إختصاصاهتا،  و من هنا فإن حتديد 

اهليئات اإلدارية املختصة قد يطرأ عليه بعض التعديالت يف الظروف االستثنائية هذه التعديالت لو متت يف 
 40لة.إطار املشروعية العادية لكانت غري مقبو 

                                                           
 ص 247. ,مرجع سابق ,- مراد بدران40
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عندما مسح لرئيس  heries 41و هذا احلل هو الذي طبقه جملس الدولة الفرنسي يف قضية هرييس 
اجلمهورية بإصدار مرسوم خمالف للقانون، و تتلخص وقائع هذه القضية يف أنه بعد احلرب العاملية األوىل 

انون الصادر يف من الق 65مرسوما بوقف تطبيق املادة  1914سبتمرب  10أصدر رئيس اجلمهورية يف 
و اليت ختول املوظف حق اإلطالع على امللف خدمته مقدما  قبل توقيع أية عقوبة  1905أفريل  22

، من وظيفته دون أن يسمح له HEYERISصدر قرار يفصل السيد  1916أكتوبر  22تأدبية عليه ويف 
مام جملس الدولة على باإلطالع على ملف خدمته مقدما. فطعن يف هذا القرار يدعون جتاوز السلطة أ

 10املشار إليها باملرسوم الذي أصدره يف  65أساس أن رئيس اجلمهورية ليس من حقه وقف تطبيق املادة 
، ألن مرسوم الميكن أن يوقف العمل بالقانون طبقا لقاعدة  توازن األشكال إال أن جملس 1914سبتمرب 

اليت  1875فرباير  25دستور الصادر يف  من 03الدولة رفض هذا  الطعن مؤسسا ذلك على أن املادة 
تعطي لرئيس الدولة سلطة إصدار  القوانني وتأمينتنفيذها، تعترب أساسا دستوريا املبدأ إستمرارية  املرافق 

العامة، خاصة يف أوقات احلرب، لذلك يف أية صعوبة ناشئة عن ذلك جيب أال تعرقل أو تشل نشاط املرافق 
 1هذه الفرتة تقرير ذلك.وعلى رئيس اجلمهورية خالل 

إعترب جملس الدولة الفرنسي أنه يف وقت احلرب بإمكان  السلطة اإلدارية أن  1ويف جمال تفويض اإلختصاص
تفوض إختصاصها يف غياب أي نص يسمح بذلك التفويض ومن األحكام اليت أصدرها يف هذا الصدد 

بعد احلرب العاملية األوىل، وضع مرفق ، وتلخص وقائع هذه القضية  يف أنه Saupiquetحكمه يف قضية 
. ولكن 1988ديسمرب 28السكك احلديدية حتت إشراف السلطة العسكرية طبقا للقانون الصادر يف 

                                                           
 نقال عن مراد بدران. c,e,28juin1918,heyries,s,1922,3,48,note hauriou-ينظر يف هذا املعىن  القرار التايل:41

 3 - مرجع نفسه،ص 275-274.

التفويض بإلختصاص: هو منح جهة أدارية إىل أخرى أو قائد إداري إىل بعض مرؤوسه جزء من اإلختصاصات كتابة وبناء على  -1
توقيعه على القرار يصدر ظامي يسمح بالتفويض، ويف تفويض اإلختصاصات يدون إسم املفوض إليه وصفته الوظيفية و نص ن

وجب قرار التفويض.مبوجب التفويض دون اإلشارة إىل املفوض نظرا لتحول الصالحيات حمل التفويض منه إىل املفوض إليه مب  
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صدر من جلنة شبكة خطوط أورليان قرارا يتضمن عدم مسؤلية هيئة السكك احلديدة يف فقد البضائع و 
 املهمات اليت يطلب منها األفراد والشركات نقلها.

وإعتمد هذا القرار رئيس املكتب الرابع للقيادة العامة للجيش بالتفويض عن وزير الدفاع، فطعنت شركة 
Saupiquet  يف هذا القرار بدعوى جتاوز السلطة على أساس أن ذلك من إختصاص وزير احلرب ينص

عن وزير احلرب خيالف  القانون، كما أن إعتماد املكتب الرابع للقيادة العامة للجيش هلذا القرار بالتفويض
القانون أيضا ألن القانون ال جييز هذا التفويض. وملا عرض هذا النزاع على جملس الدولة، أقر هذا التصرف 
على أساس أن ظروف احلرب تبيع تفويض وزير احلرب لسلطاته، رغم أن املشروع مل جيز ذلك، وغلى هذا 

 2فإن القرار املطعون فيه يعترب مشروعا.

حيث ان املشرع كان يسمح لالدارة بان  société coopérative de l’union agricole و يف قضية
اال اهنا مل تتمكن من القيام بذلك بسبب الظروف االستثنائية   ,تقوم بتوفيض اختصاصاهتا للسلطة احمللية

ء .و مع ذلك قامت السلطة احمللية بذلك االختصاص و تتلخص وقائع هذه القضية يف ان احد رؤسا
على محولة قمح خاصة بسفينتني ملواجهة احلاجة احمللية املتعلقة بتموين  ءالبلديات اصدر قرارا باالستيال

املتعلقة بتنفيذ   , 1937نوفمرب  28من التعليمة الصادرة يف  5و ذلك على الرغم من ان املادة  ,املنطقة 
 ن طريق التفويض من احملافظ .ال متنح رئيس البلدية هذه السلطة إال ع 1935جويلية  11قانون 

على اساس عدم وجود   ,امام جملس الدولة الفرنسي بدعوى جتاوز السلطة  رفتم الطعن يف هذا القرا
 *² تفويض من حمافظ إال ان جملس الدولة حكم مبشروعية قرار رئيس البلدية بسبب الظروف االستثنائية

على الرغم من ذلك اتيحت الفرصة للقضاء اجلزائري  اذا كانت االحكام القضائية قليلة يف اجلزائر فانه
إلبداء موقفه حول هذه املسألة اذا اعترب ان قواعد االختصاص جيب ان حترتم و إال حكم القاضي بإلغاء 

و مع ذلك اذا كانت هناك ظروف استثنائية تربر عدم امكانية احرتام   ,قرار االدارة املخالف لتلك القواعد

                                                           

  --275276 ص ,مرجع سابق ,2مراد بدران
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ن القاضي االداري سيحكم مبشروعية القرار االداري.ففي القضية اليت فصل اجمللس قواعد االختصاص فا
، بإلستالء على قطعة أرض 1962، قام جيش التحرير الوطين يف جويلية من سنة 1969األعلى سنة 

ألحد اخلواض خمالفا  بذلك قواعد االختصاصمادام أن تلك املسألة تعد من االختصاص املطلق للوايل. وملا 
يدعون جتاوز السلطة ضد القرار الصادر على أساس خمالفة قواعد االختصاص أعترب  رعن املعين باألمط

املوجودة إلختاذ  ةنظرا فنجيش التحرير كان أنداك هو السلطة الوحيد كالقاضى أن القرار يعد مشروعا وذل
 1القرار.

وعية القرار على الرغم من خمالفته لقواعد جتدر اإلشارة أىل أن القاضي اإلداري اجلزائري الحيكم دائما مبشر 
ختصاص، بل يشرتط أن تكون الظروف االستثنائية هي السبب املباشر لتلك املخالفة،حبيث أن املصلحة اإل

العامة تكون مهددة إذا مل يتخذ ذلك القرار وبناء على ذلك فإن الظروف االستثنائية التكفي لوحدها 
دارة قواعد ختصاص ويف القضايا أخرى. خالفت االلقواعد اإلللحكم مبشروعية القرار  املخالف 

 نظارةاإلختصاص إال أن املعين باألمر مل يتوجه بدعواه أمام اجلهة القضائية املختصة نوعيا. من ذلك قضية 
قائع القضية يف أن السيد خلوط  ، وتتخلص و 2الشؤون الدينية لوالية تلمسان ضد السيد خلوط عبد القادر 

، صدر قرار بإعتقاله إداريا، وذلك 1991إماما بإحدى مساجد تلمسان، وبعد أحداث جوان يعمل  كان
ر والذي قر  873، أصدر وايل تلمسان القرار رقم 1991جويلية  20وبتاريخ  1991جوان  10يف 

، باإلضافة إىل تعليق مرتبه 1991جويلية  10لوط، وذلك ابتداء من مبوجبه تعليق عالقة عمل السيد خ
، وذلك باستثناء املنح العائلية، وبعد اإلفراج على السيد خلوط من اإلعتقال اإلداري دغاية إشعار جديإىل 

منصب عمله ودفع أجوره توجه بطلب إىل نظارة الشؤون الدينية لوالية تلمسان طالبا منها إعادة إدماجه يف 
 751وبررت رفضها بالتعليمة رقم صل عليها عندما كان معتقال، إال أن النظارة رفضت طلبه، اليت مل يتح

                                                           

 1 - مراد بدران، مرجع سابق، ص280-279

2 - القرار 199753.الفهرس 1170، احملكمة العليا، الغرفة اإلجتماعية، 16 ماي 2000، القرار غري منشور، نقال عن مراد 

 بدران.
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واليت نصت  1992أوت  12املوجهة إىل نظارات الشؤون الدينية والصادرة عن وزير الشؤون الدنية يف 
على أنه الميكن إعادة إدماج أي موظف لدى وزارة الشؤون الدينية يف منصب عمله خاصة األئمة الذين 

 بعد املوافقة الصرحية لوزارة الشؤون الدينية لوالية تلمسان، مت اإلفراج عنهم من مراكز اإلعتقال اإلداري، إال
يطلب من خالهلاإعادة إدماجه يف منصب عمله األصلي،باإلضافة إىل دفع أجوره الشهرية اليت مل يتحصل 

، وهذا ماأدى 1997مارس  03عليها عند ماكان معتقال. فإستجابت احملكمة  لطلبه  حبكم هنائي يف 
 14ماعية لدى احملكمة العليا يف ض يف هذا احلكم أمام الغرفة اإلجتعن بالنقبالنظارة إىل الط

، وذلك على أساس أربعة أوجه وهي: عدم اإلختصاص النوعي، إعتقال أو خمالفة قاعدة 1998فرباير
عن خمتلف  ةجوهرية يف اإلجراءات، إنعدام األساس القانوين، وتناقص األحكام النهائية الصادر 

الغرفة اإلجتماعية للمحكمة العليا ينقص وإبطال احلكم املطعون فيه الصادر عن حمكمة  احملاكم.فقامت
 وبدون إحالة. 1997مارس  03تلمسان يف 

ة لقواعد خمالفة لقواعد إن أول مالحظة ميكن إجداها على وقائع هذه القضية تتمثل يف هناك خمالف
جة األوىل أو الثانية أو الثالثة، هي من إختصاص ذلك أن العفو بأن التأدبية سواء عقوبات الدر  اإلختصاص

من  127إىل 125السلطة اليت هلا صالحيات التعني،أو السلطة املفوضة لذلك،وهذا طبقا للمواد من 
املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال  1985مارس  23املؤرخ يف  59-85املرسوم رقم 

 1991مارس 23املؤرخ يف  83-91املرسوم التنفيذي رقم املؤسسات واإلدارات العمومية. وبالرجوع إىل 
 .املتضمن إنشاء

نية واحملدد لتنظيميها ينصح بأن السلطة اليت هلا صالحية نعيني األئمة وتوقيفهم وإعادة ينظارة الشؤون الد
 إدماجهم هي وزارة الشؤون الدينية وعليه فإن الوايل عندما قام بتعليق عالقة عمل السيد خلوط، يكون
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مادام أن الوايل اليتمتع  83-91الرسوم التنفيذي رقم  59-85بذلك قد خالف أحكام املرسوم رقم 
 1.ةبصالحية تعييناألئم

إن القاعدة العامة قواعد الشكل و االجراءاتانعكاساتنظرية الظروف االستثنائية على  :الفرعالثاني
 اعد الشكل و اإلجراءات عند إصدارها لقراراهتيف هذا الصدد تتمثل كذلك يف أن اإلدارة ملزمة بإحرتام قوا

 ،لذلك فإن خمالفة اإلدارة هلذه القواعد يرتتب عليها إصابة القرار الصادر يف الصدد يعدم املشروعية .

ولكن على الرغم من هذه القاعدة ،فإن القضاء اإلداري سواء الفرنسي أو اجلزائري قد مسح لإلدارة يف ظل 
خالفة قواعد الشكل و اإلجراءات اليت تلتزم مبراعاهتا يف ظل الظروف العادية،حىت ولو  الظروف اإلستثنائية مب

كانت تلك القواعد تعترب كضمانة أساسية لألفراد وهذا احلل هو الذي طبقه جملس الدولة الفرنسي يف 
 اذ مسح لإلدارة بأن تتجاهل الضمانات اليت ينص عليها القانون. Heyriesقضية 

و اليت تتلخص VERIERالدولة الفرنسي هذا احلل يف قضايا عديدة من بينها قضية اجلنرال  ولقد طبق جملس
مرسوم بتعديل املادة األوىل من قانون  1914أوت 15وقائعها يف أن رئيس اجلمهورية أصدر بتاريخ 

واليت تضمنت شروط إحالة الضباط على التقاعد ولقد كانت هذه املادة قبل تعديلها بذلك  1910
رسوم تشرتط أخذ رأي اجمللس األعلى للدفاع قبل إحالة الضباط على التقاعد .وبعد تعديل املادة بذلك امل

املرسوم اصبح اليشرتط سوى أخذ رأي القائد العام للقوات املسلحة،عند إحالة الضباط على التقاعد 
على  VERIERاجلنرال صدر قرار من القائد العام للقوات املسلحة ، بإحالة  1914نوفمرب 20.وبتاريخ 

التقاعد دون إتباع اإلجراءات اليت كانت تنص عليها املادة األوىل أي دون أخذ رأي اجمللس األعلى للدفاع 
.فطعن اجلنرال يف قرار إحالته على التقاعد بدعوى جتاوز السلطة أمام جملس الدولة .مؤسسا طعنه على أنه 

ال يعدله إال قانون طبقا لقاعدة توازي األشكال ، وبناءا على  الجيوز تعديل القانون باملرسوم ،ألن القانون

                                                           

1 -من خالل هذه القضية يبني أن مجيع اإلجراءات املتخذة ضد السيد خلوط صحيحة على الرغم من صدورها من جهة غري 

إن كان هذا احلكم المينع املدعي بالتوجه إىل القاضي املختص.خمتصة، و   
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ذلك فإن القرار املتخذ ضده هو قرار غري مشروع ألنه جتاهل اإلجراءات اليت أوجب القانون إحرتامها عند 
إحالة الضباط على التقاعد إال أن جملس الدولة رفض طعنه على أساس أن أحداث احلرب العاملية اليت  

يف ذلك الوقت مل تسمح بإتباع اإلجراءات اليت نص عليها القانون،كذلك فإنه جيوز لرئيس  كانت قائمة
، وأن حيدد شروط إحالة الضباط على 1اجلمهورية أن يتخذ التدابري اليت يراها ضرورية لتأمني تنفيذ القوانني

 .التقاعد وذلك طبقا ملا تقتضيه مصلحة الدفاع الوطين 

على  verrierان حييل اجلنرال  ةجملس الدولة ايل انه جيوز لرئيس اجلمهوريو تأسيسا على ذلك انتهى 
التقاعد طبقا للقواعد اليت وضعها حىت و لو كانت خمالفة للقانون ساري املفعول . و هبذا احلكم فان جملس 

الذي  1914اوت  15الدولة قد قضي مبشروعية القرار املطعون فيه الذي اصدره رئيس اجلمهورية يف 
 21912فرباير  16دل املادة االوىل من القانون الصادر يف ع

، و تتلخص courantو لقد اكد جملس الدولة الفرنسي هذا مبدأ مرة اخرى يف حكمه الصادر يف قضية 
يسمح للمحافظني بوقف  1940نوفمرب  16وقائع هذه القضية يف ان احلكومة اصدرت مرسوما يف 

ات املنصوص عليها يف القانون و استنادا على هذا املرسوم اصدر احد رؤساء البلديات دون اتباع االجراء
واستخالفه دون اتباع االجراءات املنصوص عليها يف املادة  de néracاحملافظني قرارا بوقف رئيس البلدية 

 املتعلقة بوقف رؤساء. 1884افريل  5من قانون  86

جملس الدولة على اساس ان املرسوم الصادر من احلكومة و قد طعن رئيس البلدية املعين يف قرار احملافظ امام 
يعد غري مشروع ما دام انه خمالف للقانون، اذ ال ميكن تعديل القانون مبرسوم. لذلك طلب بإلغاء القرار 

القاضي بوقفه و التعويض عن االضرار اليت اصابته من جراء ذلك، و هذا على اساس خمالفة القرار 
ا القانون فيما يتعلق بوقف رؤساء البلديات ، اال ان جملس الدولة رفض ذلك لالجراءات اليت نص عليه

                                                           
1, c,e,30 juillet 1915, verrier,r,d,p,1915,p,479 -  نقال عن مراد بدران. 

 عاجل جملس الدولة هذه القضية من زاوية ما يتمتع به رئيس اجلمهورية من سلطة خالل الظروف االستثنائية و اليت تسمح  -2
اءات املنصوص عليها قانونا .باحرتام االجر   
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الطعن و اعترب ان القرار الصادر بوقف رئيس البلدية دون اتباع االجراءات املنصوص عليها قانونا، و ان  
 كان يف االصل قرارا خمالفا للقانون .

در يف الظروف االستثنائية مل تسمح مبراعاة و بالتايل فهو غري سليم و باطل ، إال ان هذا القرار قد ص
 1االجراءات اليت نص عليها القانونلذلك فهو يعترب قرارا مشروعا على اساس انه نبع عن تلك الظروف.

و لقد طبق القضاء اجلزائري هذا احلل، اذ اعترب ان خمالفة االدارة لقواعد الشكل يؤدي من املفروض ايل 
حبيث اذا مت الطعن فيه فان القاضي يقوم بإلغائه و مع ذاك فبإمكان االدراة ان اصابة القرار االداري بعيب، 

 تتحلل من احرتام هذه القواعد يف ظل الظروف االستثنائية.

و نفس احلل طبقه القضاء اجلزائري فيما يتعلق مبخالفة االدارة لقواعد اإلجراءاتفإذا كانت القاعدة العامة يف 
 انه يتعني على االدارة ان حترتم حقوق الدفاع حبيث جيب عليها ان متكن ظل الظروف العادية تتمثل يف

املعين باألمر من االطالع على االفعال املنسوبة اليه و اليت تربر العقوبة ايت تنوي االدارة تطبيقها عليه،ما 
حرتام هذه القواعد دام ان هذا املبدأ يعد من املبادئ العامة للقانون ، فان االدارة بإمكاهنا ان تتحلل من ا

و اليت  42. و لقد تأكد ذلك يف قضية ب،ط ضد مديرية الرتبية لوالية قاملة2يف ظل الظروف االستثنائية 
و يف  1981تتلخص وقائعها يف ان السيد ب، ط كان ميارس مهام معلم يف الطور االساسي منذ سنة 

، فقامت مديرية الرتبية لوالية قاملة نتيجة مت اعتقاله، و ذلك بتهمة االنتماء ايل شبكة ارهابية 1995سنة 
، اصدرت 1996افريل  22يقضي بتعليق عالقة عمله بتاريخ  1995كتوبر أ1لذلك بإصدار قرار يف

، 1997حمكمة قاملة حكما يقضي حببسه نتيجة انتمائه لشبكة ارهابية، و بعد خروجه من السجن سنة 
 جه يف منصب عمله .تقدم بطلب اىل مديرية الرتبية قصد اعادة ادما

                                                           

 نقال عن مراد بدران. 1c, e, 16 mai 1941, courant,rec, c, e, p, 89, r, d, p,1941, p, 452- ينظر يف هذا املعىن 

 مراد بدران، مرجع سابق، ص 287- 288.-2

جملس الدولة، الغرفة الثانية، 9 افريل 2001، ب، ط، ضد مديرية التربية لوالية قالمة، جملة الدولة، العدد1، 2002، ص -42
60.  
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ماي  21إال ان وايل والية قاملة رفض هذا الطلب، كما قامت مديرية الرتبية بإصدار قرار تسرحيه يف    
دون ان متكنه من الدفاع عن نفسه، فقام السيد ب، ط بالطعن يف هذا القرار بدعوى جتاوز  1997

 1997جوان  9ذه االخرية اصدرات قرار يف السلطة امام الغرفة االدارية لدى جملس قضاء قاملة، إال ان ه
بالطعن  1999جانفي  24يقضي برفض طعنه و بالتايل رفض اعادة إدماجه فقام السيد ب، ط يف 

باالستئناف يف ذلك القرار امام جملس الدولة طالبا الغاءه على اساس ان مديرية الرتبية اخطات يف تقدير 
غلط و بالتايل فان قراراها منعدم األساسإال ان اجمللس ايد اقرار الوقائع، كما قامت خبطأ واضح يف تقدير ال

املستأنف فيه و اعترب قرار التسريح مشروعا على الرغم من عدم احرتامه حلقوق الدفاع و لقد استند جملس 
تزامات ل، احملدد لبعض اال1993فرباير  16املؤرخ يف  93/54الدولة من جهة على املرسوم التنفيذي رقم 

بلة لتطبق على املوظفني و االعوان االداريني و عمال املؤسسات العمومية و من جهة اخرى على القا
 1املتضمن متديد فرتة حالة الطوارئ. 1993مارس  6املؤرخ يف  93/02املرسوم التشريعي رقم 

بلدية و لقد طبق القضاء اجلزائري هذا احلل يف قضايا أخرى من ذلك قضية وايل والية تلمسان ضد رئيس 
دية منصورة ايل لمنصورة السيد االفندي سيد حممد، فبعد ان تعرض السيد االفندي رئيس اجمللس الشعيب لب

بإصدار القرار رقم  1991جويلية  7، قام وايل والية تلمسان يف 1991جويلية  1االعتقال االداري يف 
 2عيب البلدي،و الذي يقضي بتوقيف السيد االفندي عن مهامه كرئيس للمجلس الش 2830

أمام  ئنافتبالطعن فيه بإلس 1992أوت  02يف  بعد تبليغ الوايل هبذا القرار، قامقبل اختاذ قرار التوفيق 
الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا طالبا إلغائه على أساس خطأ قاضي الدرجة األوىل يف تقدير الوقائع،ألنه كان 

. 1991جويلية  17التايل املوافقة على قراره الصادر يف يستحيل اإلجتماع مع أعضاء اجمللس الشعيب، وب
بإلغاء قرار اجمللس القضائي على أساس أن قرار الوايل جاء  1996مارس  31فقامت احملكمة العليا يف 

لوضع حد للفوضى حيث شارك املدعي يف اإلضراب السياسي، وغلق أبواب البلدية الشئ الذي يرتتب 
                                                           

 مراد بدران، مرجع سابق، ص 289.-1

 مرجعنفسه، ص291.-2
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من قانون البلدية سببه استحالة إجتماع أعضاء اجمللس  32إحرتام املادة عليه توقف نشاطها. وأن عدم 
يف اإلضراب وأن القرار جاء من أجل احلفاظ  ااإلجتماع مادام أن كلهم شاركو  االشعيب البلدي الذين رفضو 

ر وأن ة بعد إعالن حالة احلصايعلى النظام العام وإستمرارية خدمات املرافق العامة وإختذ يف ظروف إستثنائ
 قرار جملس قضاء وهران أخطا يف تقدير الوقائع.

نائية اليرتتب عليها ثوإذا كانت هذه القضية تدل على أن خمالفة قواعد اإلجراءات يف الظروف اإلست
بالضرورة احلكم بعدم مشروعية القرار اإلداري. فإن ماجند اإلشارة أليه هنا. هو أن القاضي أتند على املادة 

زاعألهنا ن هذه املادة التنطبق على هذا النبلدية وأسس حكمه عليها، على الرغم من أمن قانون ال 32
تتكلم عن حق الوايل يف إيقاف املنتخب البلدي يف حالة تعرضه إىل متابعة جزائية حتول دون مواصلة 
ابعة عمله، وذلك بعد أخذ أي رأي اجمللس الشعيب البلدي. يف حني أن السيد األفندي مل يتعرض إىل مت

، فهذا األخري مل يوجد ليحل حمل األنظمة القائمة ملواجهة السلوك 1جزائية.بل تعرض إىل إعتقال إداري
املؤمث جزئيا، وعليه فإن إعتقال شخص أداريا يسبب أفعال تشكل جرمية مبفهوم قانون العقوبات. معناه أن 

 2.الشخص مهدد بالعقوبة اجلزائية، وباإلعتقال اإلداري يف نفس الوقت

و خطورة هذا الوضع تتمثل يف امكانية استخدام االعتقال االداري للضغط عليه، و بتايل اساءة موقفه يف 
الدعوى اجلنائية و ذلك انه اذا كان املشرع قد جرم افعاال يف قانون العقوبات، فانه اليصح قيام السلطة 

تابعة الشخص جزائيا عن تلك االفعال االدارية باالعتقال االداري عن تلك األفعال الن وجود اجراءات مل
 معناه ان املشرع قدر كفاية تلك االجراءات و ان نيته مل تتجه ايل االعتقال يف هذا الفرض.

ضافة اىل النية سلوك اختاذها بال و باإلضافة اىل ذلك فان العقوبة اجلنائية هي اجراء ردعي تتطلب إلمكانية
و هذا الوصف معناه ان  احب الشأنق بأوصاف تقوم يف حق صل فانه يتعلاجيايب و سليب، اما االعتقا

                                                           
اإلعتقال اإلداري: هو اإلعتقال الذي يصدر من جهة ماحيق شخص مادون توجيه هتمة معينة أو الئحة إهتام حبيث يكون بناء  -1

تهم ما.على ملفات سرية إستخبارية أو يسبب عدم وجود أو نقص األدلة ضد م  

 مراد بدران، مرحع سابق، ص292. -2



ةالفصل األول:                                                   ماهية نظرية الظروف اإلستثنائي  

 

 

 

طبيعة هذا االجراء الذي تقوم به  سالة احتمالية،تسمح باختاذ هذا االجراء الوقائي و هذا متاشيا معامل
فالعقوبة تقوم على اساس ارتكاب الشخص 3هيئات البوليس االداري وليس هيئات البوليس القضائ

املعتقل فانه مل يرتكب اية خمالفة و من هنا فانه ال يستقيم تشبيه االعتقال ملخالفة معينة اما الشخص 
 بالعقوبات سواء جزائية او ادارية.

و انطالقا من هذه الطبيعة الوقائية لالعتقال اإلداري اجته الرأي الراجح يف فرنسا ايل عدم اتاحة الفرصة    
ا دام ان الغاية من ذلك القرار هي وقائية و ليست للمعتقل إلبداء دفاعه، ال يبطل القرار الصادر ضده م

و ذلك عكس االجراءات التأديبية اليت يشرتط فيها احرتام حقوق الدفاع و متاشيا مع االجتاه يرى  عقابية
drago  ان االجراءات الضبط الفردية هلا غاية وقائية، و هي عبارة عن اوامر ال تصدر من اجل العقاب

 1ا احلفاظ على النظام العام.على خمالفة وقعت و امن

 انعكاسات نظرية الظروف االستثنائية على المشروعية الداخلية للقرار االداري :المطلب الثاني

تتمثل عناصر املشروعية الداخلية للقرار االداري يف حمل القرار و اهلدف من القرار و سببه، و اما عدم    
إلداريفإهنا تتمثل يف اساءة استعمال السلطة و هو عيب املشروعية اليت ميكن ان تصيب عناصر القرار ا

 يصيب هدف القرار و خمالفة القانون و هو عيب يصيب حمل او سبب القرار.

و بالرجوع اىل االحكام القضائية الصادرة من القضاء الفرنسي على وجه اخلصوص و املتمثلة يف    
داخلية للقرار ، حيث يسمح لإلدارة مبخالفة بعض انعكاسات الظروف االستثنائية على عناصر املشروعية ال

عناصر القرار يف حني انه مل يسمح هلا مبخالفة عناصر اخرى و هذا ما يتطلب البحث عن موقفه جتاه 
                                                           

نقال عن  conch, chardeau ,30 janvier 1959, grange, rec , c, e, p, 85 ينظر يف تفاصيل ذلك القرار التايل:-3
.293مراد بدران ص   

 

 ,ga note de drago sous, c, e, 16 désembre 1959, bourokbaينظر يف هذا املعىن القرار التايل:-1

d, 1956, p, 394,   293نقال عن مراد بدران ،ص.  
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الفرع األول ، و خمالفة االدارة لعنصر اهلدف يف الفرع الثاين ، و خمالفة االدارة  خمافة االدارة حملل القرار يف
الفرع الثالث. لعنصر السبب يف

 الفرع االول :انعكاسات الظروف االستثنائية على محل القرار االداري

القرار اإلداري هو االثر القانوين املباشر الذي حيدثه فالقرار الصادر بطرد او فصل احد املوظفني،  1ان حمل
االدارة اليت يعمل هبا، الن هذا هو االثر القانوين املباشر لقرار  مضمونه هو اهناء العالقة بني املوظف و

الطرد او الفصل و يشرتط يف حمل القرار ان يكون ممكنا و جائزا قانونا، فإذا كان غري جائز قانونا و مع 
ذلك اختذته االدارة فان عملها يكون غري مشروع قابال للطعن فيه سواء بدعوى جتاوز السلطة او بدعوى 

و لكن على الرغم من هذه القاعدة فان القضاء االداري الفرنسي على وجه اخلصوص قد مسح 2تعويضال
لإلدارة يف ظل الظروف االستثنائية باختاذ قرارات خمالفة لقواعد احملل، و ذلك يف حالة ما اذا كان قراراها 

 هذا ضروريا للحفاظ على النظام العام او استمرارية خدمات املرفق العام.

                                                           
  يقصد مبحل القرار اإلداري موضوع القرار او فحواه، و املتمثل يف االثار القانونية اليت حيدثها القرار مباشرة و ذلك بالتقدير يف  -1

قة بني املوظف و اجلهة اثره فصل العال او التعديل او اإللغاء فالقرار الصادر بفصل موظف يكون، املراكز القانونية. سواء باإلنشاء
نه ملزم بإصداره يف االدارية ، و تتجسد عدم مشروعية احملل، يف اصدار قرار اليستطيع اصداره اما بتحرميه عليه مطلقا و اما أل

ة تقديريا، دار ظروف معينه و ألسباب حمددة هنا ال تظهر إال اذا كان اختصاص رجل االدارة مقيدا، اما اذا كان اختصاص رجل اال
السلطة التقديرية لإلدارة ني فانه بذلك يتمتع حبرية يف اختيار الوسيلة ملواجهة املوقف. ينظر يف هذا املعىن حممد عبد اجلواد حس

.232، ص 1953جملة جملس الدولة، مصر، السنة الرابعة، و اختصاصها المقيد  

سليمان حممد الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية ، دار الفكر العريب، الطبعة اخلامسة، مصر، 1884، ص 297-  -2
298.  
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سابق االشارة إليها و من  dol et lorentهذا احلل هو الذي طبقه جملس الدولة الفرنسي يف قضية  و
، و تتلخص وقائع هذه bisquainاالحكام الصادرة يف هذا الصدد حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية 

جن مدينة س bisquainقرار بإيداع السيد leurreاصدر حمافظ  1944اوت  23القضية يف انه بتاريخ 
eveux. و بعد ذلك اخرجه من السجن و حدد له اقامة جربية يف باريس دون ان يستصدر امرا من النيابة

العامة او حكما من القضاء بذلك و ملا طعن املدعي بدعوى جتاوز السلطة يف قرار اعتقاله امام جملس 
انت قائمة اثناء صدور ذلك القرار و الدولة، رفض هذا االخري طعنه و اعترب ان الظروف االستثنائية اليت ك

الناجتة عن العمليات احلربية تربر اعتقال املدعى و ذلك بعد ان ثبت ان بقاؤه حر فيه خطر على مصاحل 
 1الدفاع الوطين و االمن العام.

 damedeو من االحكام القضائية الصادرة يف هذا الصدد، حكم حمكمة التنازع الفرنسية يف قضية 

murette يت اعتربت فيه بأنه اذا كان االعتداء على احلرية الفردية يعد بدون منازع من قبيل االعتداء و ال
املادي و الذي خيتص به يف فرنسا القضاء العادي، فانه إلمكان تكييف ذلك العمل بأنه اعتداء مادي 

ة من قبيل االعتداء البد ان يتم خالل الظروف االستثنائية حتول دون اعتبار االعتداء على احلرية الفردي
 املادي.

                                                           
، نقال عن مراد بدران ،ص  c, e, 19 fevrier 1947, bosquain, rec , c, e, p 66ينظر يف هذا املعىن القرار التايل:-1

300.  

الداري ايا كانت صورته هي غاية النشاط ا يقصد بالغرض ، هو النتيجة النهائية اليت يسعى رجل االدارة ايل حتققيها و اليت -*
الذي منح  املتمثلة يف املصلحة العامة. فإذا ما اصدر رجل االدارة قرارا صحيحا يف حد ذاته، و لكن لغرض اخر غري الغرض

يب إال ن يقوم هذا العألجلله كان هذا العمل معيبا بعدم مشروعية الغرض و الذي يسمى بعيب االحنراف يف استعمال السلطة.فل
دارة اجيابا و سلبا بصدد السلطة التقديرية، اما يف حالة االختصاص املقيد فلن يظهر هذا العيب الن املشرع هو الذي الزم اال

السلطة د الوهاب الربزجني، لتصرف على حنو معيني و بالتايل يكون التشريع هو الذي راعى الغرض ينظر يف هذا املعىن عصام عب
.248، ص 1971،دار النهضة العربية، مصر  الرقابة القضائية التقديرية لإلدارة و  
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 1944يف سبتمرب   la muretteو على هذا االساس انتهت حمكمة التنازع اىل ان القبض على السيد 
و بدون اجراء اي حتقيق معها، ال  1945بدون اذن قضائي او إداري و بقائها يف احلبس لغاية فرباير 

 2يت مت فيها القبض.ميكن اعتبار اعتداء ماديا و ذلك بالنظر اىل الظروف ال

 الفرع الثاني : انعكاسات الظروف االستثنائية على عنصر الهدف في القرار االداري 

ان القاعدة العامة يف هذا الصدد تتمثل يف ان االدارة ملزمة باحرتام قاعدة أساسية فالقرار الذي تقوم 
حرتام هذه القاعدة مهما كانت منه هو حتقيق املصلحة، و على االدارة ا *بإصداره جيب ان يكون الغرض

الظروف و يف جمال الظروف االستثنائية، فان املصلحة العامة هي احلفاظ على النظام العام او استمرارية 
 خدمات املرافق العامة. 

و تأسيسا على ذلك اذا كان الغرض من قرار االدارة هو حتقيق هدف مغاير للمصلحة العامة، فان قراراها 
حبيث جيوز الطعن فيه سواء بدعوى جتاوز السلطة او بدعوى التعويض، و ال يعفي  يكون مشوبا بعيب

 االدارة هنا االحتجاج بفكرة الظروف االستثنائية.

و على الرغم من هذه القاعدة، جتدر االشارة اىل انه اذا حدد النص لإلدارة هدفا معينا جيب ان تسعى 
ن الظروف االستثنائية ادت باإلدارة اىل اصدار ذلك القرار معني، و مع ذلك فا رلتحقيقه عند اصدارها لقرا

لتحقيق غرض اخر غري الذي حددهالنص فان القضاء االداري الفرنسي على وجه اخلصوص يعترب ذلك 
 1القرار مشروعا مادام مل خيرج عن فكرة املصلحة العامة.

                                                           
  مراد بدران، مرجع سابق، ص 301.-2
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 syndicat نسي يف قضية و من االحكام القضائية الصادرة يف هذا الصدد حكم جملس الدولة الفر 

national des chemins de fer de France et des colonies،  و ذلك بشان اضراب عمال
، اعلن 1910السكك احلديدية و تتلخص وقائع هذه القضية يف انه مع بداية شهر اكتوبر من سنة 

مل يف هذا املرفق خول يف إضراب فنتج عن ذلك ان توقف العدال s,n,c,fالعاملون بالسكك احلديدية 
احليوي مما اضطر احلكومة اىل ان تطلب من وزير احلرب اصدار قرار باستدعاء املضربني للخدمة العسكرية، 

اسابيع، و  3بإصدار قرار يقضي بتجنيد العمال املضربني ملدة  1910اكتوبر  11و بالفعل قام الوزير يف 
 رفق بصفتهم عسكريني خاضعني للنظام العسكري.ترتب على ذلك ان اصبح اولئك العمال يعملون هبذا امل

و هذا ما ادى بنقابة السكك احلديدية ايل الطعن يف هذا القرار بدعوى جتاوز السلطة امام جملس الدولة، 
على اساس ان وزير احلرب قد جتاوز سلطاته يف اصداره لذلك القرار و على اعتباره انه مل يقصد به حتقيق 

إال ان جملس الدولة رفض هذا الطعن ، نص عليه القانون و املتعلق بالتنجيد الغرض الذي الغرض الذي
على اساس انه اذا كان وزير احلرب و ان مل يكن قد قصد من وراء اصداره لذلك القرار و حتقيق الغرض 
الذي نص عليه القانون املتعلق بالتنجيد فانه مع ذلك قد قصد ضمان استمرارية خدمات مرفق السكك 

دية باعتباره مرفقا حيويا جيب ان يعمل دون توقف مهما كانت الظروف و ذلك ضمانا حلماية امن احلدي
الدولة و مصاحل الدفاع الوطين، و على اساس ذلك فان الوزير مل يتجاوز سلطته يف اصداره لذلك القرار 

 1مادام انه قصد من ورائه حتقيق املصلحة العامة.

 االستثنائية على عنصر السبب في القرار االداري الفرع الثالث : انعكاسات الظروف

                                                           
  مراد بدران، مرجع سابق، ص 303- 304.-1
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ان السبب يف القرار االداري هو احلالة القانونية و الواقعية اليت تؤدي باإلدارة اىل التدخل قصد احداث اثر 
على ان اثر الظروف االستثنائية على سبب القرار ختتلف عن سائر عناصر القرار اإلداري ذلك ان 2فانوين

.و تربير ذلك انه 3ائية ال يرتتب عليها زوال وجه عدم املشروعية الذي اصاب القرار يف سببهالظروف االستثن
اذا كانت الظروف االستثنائية هي اليت تربر ممارسة االدارة لسلطات االستثنائية مل تنص عليها النصوص 

رسة تلك السلطات يل عدم قدرة االدارة على مماإن يؤدي زوال تلك الظروف أالعادية فانه من الطبيعي 
 االستثنائية.

بل اكثر من ذلك حىت و لو كانت تلك الظروف متوفرة فان االدارة تبقى ملتزمة باألسباب اليت حددهتا 
النصوص تكون بواعث اليت تعلل هبا قراراها موجودة حقيقة و ال جيوز لإلدارة اخلروج عليها و إال كان 

 قراراها معيبا يف سببه.

، اليت naudئية الصادرة يف هذا الصدد كذلك حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية و من االحكام القضا
، إال Marignyمبسرح  1949افريل  25راد الغاء حماضرة يف يوم أnaudتتلخص وقائعها يف ان السيد 

                                                           

  حممد حسنني عبد العال، فكرة السبب في القرار االداري و دعوى اإللغاء، رسالة دكتوراه، كلية احلقو ق، 2-1971

.3ص   

يعرف السبب على انه حالة واقعية او قانونية حتمل االدارة على التدخل بقصد احداث اثر قانوين، و عدم مشروعية السبب -3
ذلك عندما يستند تظهر اذا قام رجل االدارة مستندا اىل سبب غري موجود و تسمى هذه احلالة حبالة اخلطأ يف الواقع كما تظهر ك

حالة اخلطأ يف  وجود و لكن مل تكتمل له الصفات القانونية، و هذه الصفات القانونية و هذه احلالة هيالقرار على سبب م
ة. ينظر يف هذا املعىن القانون اما اذا توفرت صحة االسباب من ناحييت الواقع او القانون فان االدارة عادة ما تتمتع بسلطة تقديري

لقرارات ري ان عدم مشروعية هنا تصيب ركن السبب ختتلف فيها اذا كانت ا. غ332حممد عبد اجلواد حسني مرجع سابق، ص 
خمالفة. ينظر يف هذا املعىن  مبنية على السلطة التقديرية او مبنية على اختصاص مقيد ، اما يف احلالة االوىل فإهنا تؤدي اىل سبب

م خليفة، السبب ايل عبد العزيز عبد املنع. و ينظر ايضا يف تعريف ركن 248عصام عبد الوهاب الربزجني، مرجع سابق، ص 
40، ص 2005، دائرة الكتب القانونية، مصر، شروط الطعن باإللغاء في القرار االداري في الفقه و قضاء مجلس الدولة  
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ء تلك احملاضرة حبجة ان ذلك سيؤدي اىل اثارة اضطرابات متس اان حمافظ باريس اصدر قرارا مينعه من الغ
دعوى جتاوز السلطة ضد هذا القرار على اساس انه اذا كان من حق  naudباألمن و النظام فرفع السيد 

احملافظ اختاذ االجراءات الضرورية لوقاية النظام العام فان ذلك مشروط بوجود خطر على قدر من اجلسامة 
 اهبته، و هو ما مل يتحقق هنا.من شانه هتديد النظام العام حبيث تعجز تدابري البوليس االداري العادية جم

و  monyو من االحكام القضائية الصادرة يف هذا الصدد كذلك، حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية 
، monyقرارا باعتقال السيد  1962مارس  14اليت تتلخص وقائعها يف ان وزير الداخلية اصدر يف 

جتاوز السلطة امام احملكمة االدارية اليت قامت اعتقاال اداريا .فطعن هذا االخري يف ذلك القرار بدعوى 
، على اساس عدم صحة الوقائع اليت ادعتها االدارة الختاذ قرار االعتقال، اال 1964نوفمرب  25بالغائه يف 

ان وزير الداخلية طعن يف قرار احملكمة االدارية باالستئناف امام جملس الدولة، و لكن هذا االخري ايد قرار 
، مل 1958من دستور  16ارية و ذلك على اساس ان قرار االعتقال املتخذ استنادا ايل املادة احملكمة االد

 1يستند على سبب يربره و بالتايل جيوز للقاضي مراقبته طاملا ان الوقائع اليت ادعتها االدارة غري صحيحة.

و حكمها جبلسة  1983نوفمرب  26و يف مصر قررت احملكمة االدارية العليا يف حكمها الصادر جبلسة 
، اليت خولت رئيس اجلمهورية 1958لسنة  162من القانون رقم  3بان املادة  1990جانفي  13

سلطة تقييد حرية االشخاص و اعتقاهلم مقصورة على من يكون من هؤالء االشخاص خطرا على االمن و 
ى هذا املعىن، و تكييف النظام العام و جيب ان تكون مثة وقائع جدية يف حق الشخص منتجة الداللة عل

هذه الوقائع ال يعترب من املالئمات املرتوكة جلهة االدارة و امنا هي مسالة قانونية ختضع جهة االدارة يف 
ممارستها لرقابة القضاء، و اساس ذلك حتقق القضاء من قيام عنصر السبب الذي استلزمه القانون ملشروعية 

لسبب كان القرار خمالفا للقانون و يتحقق ركن اخلطأ من جانب قرار االعتقال، و مىت ثبت انتفاء عنصر ا
 1اجلهة اإلدارية و يرتتب على ذلك احلكم بالتعويض عم االضرار املادية و االدبية.

                                                           
 مراد بدران، مرجع سابق، ص 308-307.-1

 حسام مرسي اصول القانون اإلداري دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، مصر، 2012، ص 314.-1
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ان عبارة  1979ماي  15فضال عن ما سبق فقد قررت احملكمة الدستورية العليا يف حكمها جبلسة 
، ال تعين يف هذا املقام مدلوهلا 1958لسنة  162ن القانون رقم م 3النظام العام الواردة يف نص املادة 

الضيق الذي يستهدف صون االمن و اقرار السكينة و احملافظة على الصحة العامة، بل ينصرف اىل ما 
تقتضيه حتقيق االغراض اليت اجلها اعلنت حالة الطوارئ كانت حمددة يف التشريع على سبيل احلصر إال ان 

 162بتعديل بعض احكام القانون رقم  1972لسنة  36عن هذا املبدأ بالقانون رقم  املشرع قد عدل
بشان حالة طوارئ حيث نص على هذه التدابري على سبيل املثال ال احلصر و بذلك  1958لسنة 

من  3اصبحت سلطة تقديرية فلها ان تتخذ اي تدابري تراها و لو ترد ضمن التدابري اليت اوردهتا املادة 
الطوارئ يشرتط ان يكون التدبري ضروريا الزما للمحافظة على االمن او النظام العام مع خضوع  قانون

سلطة الطوارئ يف ذلك لرقابة القضاء كما قررت احملكمة االدارية العليا مبشروعية قرارات ادارية صادرة 
ذلك ملقتضيات الظروف باعتقال بعض االشخاص لقيام الشبهة اجلدية اليت ال ترقي حلد الدليل احلاسم و 

 2االستثنائية.

و يف اجلزائر فلقد اتيحت الفرصة للقضاء اجلزائري إلبداء موقفه حول مسالة رقابة سبب القرار اإلداري و 
اذا كان موقف القاضي االداري اجلزائري يدل على تذبذب فيما خيص هذه املسألةإال ان هناك بعض 

قه يف رقابة سبب القرار اإلداريفإذا بررت االدارة قراراها بداعي القرارات القضائية اليت اكد من خالهلا ح
االمن او النظام العام و جب على القاضي التحقق من صحة دفوعها، و اذا وضعت شروط يف جمال معني 

 3وجب عليها احرتامها و إال عرضت قراراها لإلبطال.
                                                           

 مرجع نفسه، ص 315- 316.-2

رد جيب اخضاعه تعليقا على ماسبق، يستخلص انه يف حالة فقدان عنصر السب حال صدور القرار االداري يف مواجهة الف -*
 و كان ذلك يف ظللرقابة القضاء، خاصة اذا كان لتخلف ذلك العنصر اثر مباشر على احلقوق و احلريات العامة لألفراد حىت و ل

.الظروف االستثنائية  

 ليلى زروقي، صالحيات القاضي االداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة االدارية باحملكمة العليا، نشرة القضاة، اجلزائر، -3
.190-189، ص 54العدد   
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لداخلية واليت االعامة لألمن و وزير  ةيو قد طبق القاضي االداري هذا املبدأ يف قضية ز، ب ضد املدير 
تتلخص وقائعها يف ان السيد ز،ب بعد وصوله اىل اجلزائر قادما اليها من فرنسا، اصدرت مصاحل شرطة 

 ذلك نظرا للموقف الذي يقضي بإعادته اىل الرتاب الفرنسي، و 1978اكتوبر  20احلدود امرا شفهيا يف 
 برر هذا القرار بان وجوده بالرتاب الوطين فيه مساس بالنظام العام.اختذه جتاه حرب التحرير الوطين و قد 

فقام السيد ز،ب بالطعن يف هذا القرار بدعوى جتاوز السلطة امام الغرفة االدارية لدى جملس قضاء اجلزائر، 
ختصاص، فقام السيد ز،ب بالطعن يف هذا بعدم اإل 1985اكتوبر  9إال ان هذه االخرية قضت يف 

الستئناف امام الغرفة االدارية باجمللس االعلى إال ان هذه االخرية ايدت القرار املستأنف فيه، و مع القرار با
ذلك قررت يف احدى حيثيتها انه اذا كان حيق للسلطة االدارية رفض دخول مسافر ترى يف دخوله اىل 

لمناقشة امام قاضي جتاوز الرتاب الوطين مساس باألمنالعامإال ان التقدير الذي تتمتع به السلطة قابل ل
 1السلطة.
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 المبحث الثاني :تأثير نظرية الظروف االستثنائية على العقد االداري 

يعترب القرار االداري الصادر عن االرادة املنفردة اجنع وسائل القانون العام اليت تتسلح به االدارة ألداء ما هو 
ا بينها و بينهم عقد حيدد حقوق ة االتفاق مع االفراد فينشمنوط هبا، غري ان االدارة كثريا ما تلجا اىل طريق

 تيازات يسمح هلا جبعل تنفيذ العقدجبات كل من الطرفني، كما ان تتمتع االدارة بقدر من احلقوق و االماو و 
 يتم وفق ملقتضيات املرافق العامة و دوام سريها بانتظام و اضطراد.

عاقدة اي االدارة املعنية، و الطرف املتعاقد معها و الميكن متديد و ذلك بسن بنود و احكام تلزم االطراف املت
جمال تطبيقها خارج هذا االطار و بالتايل ال ميكن تنفيذها يف مواجهة الغري، ان هذا االساس يدفع يف بعض 

نصوصا االحيان اىل القول بان العقود االدارية متثل وسائل قانونية لتفعيل النشاط اإلداري و لكنها ال متثل 
تنظيمية طاملا اهنا ال ختاطب االفراد اخلارجني عن العالقة التعاقدية و هذا ما جعلها تفتقر خلاصية التجريد لكن 

غفل طابعها التنظيمي و من جهة اخرى فان املعىن احلقيقي هلذه الوثائق ال ميكنه بأي شكل من االشكال ان ي
تزامات امللقاة لل بني مستحقات املتعاقد و االعباء و االطريي، و ذلك لتحقيق التكافئ و االعتدادورها التأ

 على عاتقه.

و لكن اذا ما طرأت بعد ابرام العقد و خالل تنفيذ العقد بالتحديد احداث غريبة عن النطاق التعاقدي و 
ذ جعلت تنفيذ االلتزامات التعاقدية اكثر صعوبة و اكر كلفة او مستحيلة،اصال هنا يتعني على االدارة اختا

التدابري االزمة لتدارك ذلك الظرف الذي يهدد خبسارة فادحة بينها و بني الطرف املتعاقد معها و ذلك يف 
 املطالبة حبقوقه اجتاهها.

و هذا ما سوف يربز من خالل دراسة هذا املبحث بشيء من التفصيل يف حقوق املتعاقد مع االدارة املطلب 
المطلب  و حقه يف اعادة التوازن املايل للعقد يف املطلب الثالثاالول و حقه يف التعويض يف املطلب الثاين
 االول : حقوق المتعاقد تجاه االدارة

كقاعدة عامة، يتمتع املتعاقد مع االدارة حبقوق و يتحمل التزامات و مسؤوليات و تتلخص هذه االخرية يف 
قانونية، كما يتعني عليه القيام باملسؤليات تنفيذ التزاماته التعاقدية وفق للشروط احملدد يف العقد و النصوص ال
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امللقاة على كاهله بعناية كبرية مبا يتفق مع مبدأ حسن النية يف تنفيذ العقود عالوة على احرتام االجل احملدد 
له سيغري ان االدارة تلتزم هي االخرى بان ال تعوق تنفيذ العقد او تضع العراقيل يف 1للوفاء باملهام املنوط إليه

قد يف مواجهة االدارة هو التزامات عقدية اخصها ان متكن املتعاقد معها من البدء يف تنفيذ العمل و من فالع
املضي يف تنفيذه حىت يتم إجنازهفإذا مل تقم هبذا االلتزام فان هذا يكون فان هذا يكون خطا عقديا يف جانبها 

به من جراء عدم قيام جهة االدارة خيول للطرف االخر احلق يف ان يطلب التعويض عن الضرر الذي اصا
 2ا او من جراء تأخرها يف القيام به.بالتزاماهت

و عليه سيتطرق من خالل هذا املطلب اىل دراسة مضمون االلتزام و اساس التزام املتعاقد يف تنفيذ التزامه 
ف االستثنائي يف فروع  التعاقدي و جزاء عدم االستمرار يف تنفيذ التزامه التعاقدي و حكم استحالة انتهاء الظر 

 كالتايل

 مضمون االلتزام :الفرع األول

يلتزم املتعاقد الذي اصابته خسارة فادحة من جراء وقوع الظرف الطارئ غري املتوقع و الذي ال دخل إلرادته 
رئ ال فيه ان يستمر يف تنفيذ التزاماته التعاقدية، و بالتايل ال يعفي من تنفيذ التزاماته و ذلك الن الظرف الطا

 جيعل تنفيذ االلتزام مستحيال و لكن يبقى تنفيذ االلتزام ممكنا حىت و لو كان مرهقا للمتعاقد.

و تطبيقا لذلك قضت احملكمة االدارية العليا بأنه ليس مؤدى تطبيق نظرية الظروف الطارئة بعد توافر شروطها 
لمتعاقد ان يدعو االدارة املتعاقد معها ملشاركة يف ان ميتنع املتعاقد فورا عن تنفيذ التزاماته الواردة، بالعقد و ل

حتمل نصيب من اخلسارة اليت حلقت به نتيجة تنفيذ العقد يف ظل الظروف الطارئة، فإذا رفضت جهة االدارة 
 فيقتصر دور القاضي يف هذه احلالة على الزام االدارة بالتعويض املناسب. ،يلجا املتعاقد اىل القضاءان 

                                                           
 راحبي أحسن االعمال القانونية اإلدارية دار الكتاب احلديث، اجلزائر، 2013، ص 83.-1

 ماجد راغب احللو العقود اإلدارية دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،مصر ،2007، ص 143.-2



تثنائيةماهية نظرية الظروف اإلس                                                                        

 

 

تعاقد باالستمرار يف تنفيذ التزاماته التعاقدية امر منطقي، حيث ان تقدير توافر شروط تطبيق و إلتزام امل   
نظرية الظروف الطارئة امر يستقل به قاضي العقد و بالتايل ال حيق للمتعاقد مع جهة االدارة االمتناع عن تنفيذ 

ظروف الطارئة، و ذلك النه قد ينتهي العقد حبجة ان الظروف االستثنائية اليت وقعت تستدعي تطبيق نظرية ال
 3االمر يف النهاية برفض التعويض لعدم توافر شروط التطبيق لنظرية.

 الفرع الثاني : أساس المتعاقد في تنفيذ التزامه التعاقدي

يرجع املربر االساسي إللتزام املتعاقد مع جهة االدارة بتنفيذ التزاماته العقدية اىل فكرة املرفق العام و    
مقتضيات سريه بانتظام و اضطراد، مما يستلزم بذل اقصى جهد من جانب املتعاقد يف تنفيذ التزاماته العقدية و 

من خدمات املرفق العام و ذلك باعتبار ان ذلك  ناليت تتمثل يف املقام االول بتحقيق النفع العام للمستفيدي
ذا ميكن القول بان العقد االداري ما هو إال هو الغاية اليت من اجلها خلقت نظرية الظروف الطارئة، و هك

 1وسيلة من وسائل االدارة لضمان سري املرافق العامة بانتظام و اضطراد.

 الفرع الثالث : جزاء عدم االستمرار في تنفيذ االلتزام التعاقدي

رئة يعد خطا ان توقف املتعاقد عن تنفيذ التزاماته العقدية يف حالة توافر شروط تطبيق نظرية الظروف الطا
عقديا يعطي جلهة االدارة احلق يف توقيع اجلزاء املناسب على املتعاقدباإلضافة اىل ذلك فان امتناعه هذا يقلل 

اجلزاء هنا يقتصر يف الغالب على توقيع  صل عليها، و اجلدير بالذكر انمن نسبة التعويض اليت ميكن ان حي
اىل االمتناع عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة كجزاء لعدم  غرامات التأخري على املتعاقد دون ان يصل االمر

 2االستمرار يف تنفيذ العقد.

                                                           
3-laubadére(de,a), canch,sous,c,e,2 juillet 1982, societ routier colas, marches publics, octobre, 

novembre 1983,p 52. 

حممد علي عبد املوىل،الظروف التي تطرا اثناء تنفيذ العقد االداري دراسة مقارنة، بدون دار نشر، 1991، ص 407، حكم -1
.576، ص 17، جمموعة احكام احملكمة االدارية العليا، السنة 1972مارس  17احملكمة االدارية،   

  و التطور الحديث لعقد االلتزام دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص bot.576جابر نصار، عقود -2
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 الفرع الرابع :حكم استحالة انتهاء الظرف االستثنائي

ان الغاية االساسية من اقرار الظروف تتمثل يف معاونة املتعاقد مع جهة االدارة يف ختطي الظروف الطارئة 
من اجل االستمرار يف تنفيذ العقد و لكن على الرغم من ان من املفرتض ان تكون  املؤقتة، و ذلك ةاالستثنائي

تلك الظروف املؤقتة، و لكن احيانا يتحول الظرف الطارئ يف مرحلة الحقة اىل قوة قاهرة يستحيل معها 
ستمر يف تنفيذ مواصلة تنفيذ العقد كما يستحيل معه اعادة التوازن املايل للعقد حبيث ال يستطيع املتعاقد ان ي

التزاماته العقدية إال مبساعدة االدارة له بصفة دائمة ففي مثل هذه احلالة حيق لطريف العقد ان يطلبا من القاضي 
 3فسخ العقد اذا اخفق الطرفان يف اعادة النظر يف شروط العقد بالوصول اىل اتفاق جديد يعيد احلياة للعقد.

 ة في طلب التعويضالمطلب الثاني : حق المتعاقد مع االدار 

مما الشك فيه ان املتعاقد مع االدارة يطمح اىل جين ارباح نتيجة تنفيذه بنود العقدفإذا ماحال بينه و بني حتقيق 
لتزاماته عسريا و مكلفا له من الناحية املالية، حبيث يصبح العقد لإلتلك الغاية صعوبات جعلت تنفيذ املتعاقد 

على عاتق االدارة يف تلك احلالة التدخل لضمان استمراره بالوفاء بالتزاماته مضرا به و مرهقا له، فانه يكون 
على الرغم من اهنا مل ترتكب خطأ و قد تقوم بتعويضه يف حالة قيام مسؤوليتها باخلطأ، كما قد يكون ذلك 

الل بال سبب و ذلك طبعا مىت توافرت القواعد االساسية للتعويض و هو ما سيعاجل من خ 1نتيجة إلثراء
 الفروع التالية

 الفرع االول : حاالت طلب المتعاقد للتعويض

قد تسال االدارة عن الضرر الالحق بالطرف املتعاقد معها، مما يستوجب تعويضها له و ذلك يف حالة ما اذا 
ام نسب اليها اخلطأ و الذي كان سببا يف احلاق الضرر و حتقق العالقة السببية بينهما ، فقد يكون أساس اإللتز 

االدارة بالتعويض على اساس االثراء بال سبب او العتبارات العدالة و رغبة االدارة يف احلفاظ على التوازن املايل 
                                                           

 سليمان الطماوي، االسس العامة للعقود االدارية، درا الفكر العريب،الطبعة اخلامسة،  مصر، 1991، ص 704.-3

 ماجد راغب احللو، مرجع سابق، ص 176.-1
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للعقد و عليه فان مسؤولية االدارة عن تعويض املتعاقد معها قد تنعقد على اساس اخلطأ او دونه و هذا ما 
 سوف يستعرض له يف احلاالت التالية

 دارة عن تعويض المتعاقد معها على أساس الخطأأوال: مسؤولية اال

إذا كان على املتعاقد مع االدارة االلتزام بأداء ما تقرر عليه مبوجب الصفقة املربمة و دفرت الشروط املصاحب    
هلا فان االدارة و يف مقابل ذلك تكون هي االخرى جمربة على تنفيذ التزاماهتا الناشئة عن العقد املربم و ملزمة 

وق ذلك باستعمال السلطات االستثنائية املقررة هلا على حنو مشروع ذلك ان اي اخالل منها بالتزاماهتا ف
التعاقدية و اي استعمال منها لسلطاهتا على حنو غري مشروع بشكل خطا عقدي يرتب مسؤولية االدارة و 

 2يولد معه حق املتعاقد يف التعويض.

 ي املرتب للمسؤولية االدارة عن تعويض املتعاقد معها يأخذ صورتان :و تأسيسا على ما سبق فان اخلطأ العقد

اخالل اإلدارة بأحد االلتزامات العقدية املقررة كعدم تسليم االدارة املتعاقد معها املوقع يف وقت  -1
مناسب و خايل من املوانع او عدم تقدميها للمواد الضرورية للتنفيذ او عدوهلا عن املشروع دون مربر 

ان املتعاقد من التسهيالت املالية املقررة يف العقد او اخالهلا بضمان عدم املنافسة او تأخرها يف او حرم
 الوفاء بالتزاماهتا بأداء املقابل املايل للعقد.

جمانية االدارة لقواعد املشروعية عند مباشرهتا لسلطاهتا كاستعماهلا الالمشروع لسلطات الرقابة و  -2
هتا لنطاق املشروعية او توقيفها لألعمال موضوع العقد دون مربر او توقيعها التوجيه، او جتاوز تعديال

 جلزاءات بالغة اجلسامة دون مربرهلا او فسخها للعقد جملرد التحلل من االلتزامات.

 ة عن تعويض المتعاقد معها دون خطأثانيا: مسؤولية االدار 

                                                           
عبد العزيز عبد املنعم خليفة، مسؤولية االدارة عن تصرفاتها القانونية القرارات و العقود في الفقه و قضاء مجلس الدولة، منشا -2

.93، ص 2007رف، االسكندرية، املعا  
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لنظرية االثراء بال سبب و اما التعويض املؤسس على و يكون اساس االلتزام لإلدارة بالتعويض هنا اما استنادا 
 1االثراء بال سبب عن اعمال إضافية او التعويض يف ايطار احلفاظ على التوازن املايل للعقد.

 التعويض على أساس نظرية االثراء بال سبب-1

ات اضافية مىت ثبت ميكن ان تكون جهة اإلدارة مسؤولة عن تعويض املتعاقد معها نتيجة قيامه معها باجناز    
اهنا ضرورية الجناز حمل العقد على أحسن وجه، او اهنا ذات فائدة تعود على االدارة و ان االدارة كانت راضية 
عن قيامه هبا و هو يف اطار التنفيذ إللتزامه التعاقدي و التعويض يف هذه االحوال يكون استنادا لقاعدة االثراء 

'' كل من نال عن حسن نية عمل 141مة و هذا ما جاء يف فحوى املادة بال سبب املقررة يف الشريعة العا
الغري او من شيء له منفعة ليس هلا ما يربرها يلزم بتعويض من وقع االثراء على حسابه بقدر ما استفاد من 

 2.العمل او الشيء

 

 

 

 التعويض المؤسس على اإلثراء بال سبب عن األعمال اإلضافية –2

افية تلك األعمال اليت مل يرد ذكرها أصال بالعقد وإن ورد سعرها يف قائمة األسعار عن يقصد باألعمال اإلض
موضوع العقد وإلسباغ وصف األعمال اإلضافية على ماداه املتعاقد  من أعمال خارج نطاق العقد اإلداري 

عمال اإلضافية األجيب حتق االرتباط بني تلك األعمال و االعمال االصلية املنصوص عليها يف العقد حيث ان 
                                                           

بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات و العقود اإلدارية ، دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر،الطبعة االوىل، 2011، -1
.109ص   

املادة 141 من االمر رقم 58/75 املؤرخ يف 20 رمضان سنة 1395 املوافق ل 26 سبتمرب سنة 1975 و املتضمن القانون -2
.1975سيتمرب 30املؤرخة يف  78املدين، اجلريدة الرمسية، العدد   
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بتعني أن تكون من ذات نوع و جنس االعمال األصلية حبيث تكون الزيادة يف كمية او حجم العقد قابلة 
للتنفيذ. او احملاسبة املالية مع املتعاقد األصلي من ذات الفئات و االسعار اخلاصة بكل نوع او جنس من 

االعمال االضافية اليت قام هبا املتعاقد بناءا على طلب   االعمال االضافية املماثلة لألعماالألصلية و ال تشري
كتايب او شفوي من االدارة مشكلة بالنسبة لتعويض املتعاقد حيث يأخذ هذا التعويض صورة مقابل مادي 

يكون على اساس استحقاق املتعاقد له يف العقد ذاته، حيث يلتزم املتعاقد بأداءتلك االعمال بنفس االسعار 
فاق عليها بالعقد دون ان يكون له احلق يف مطالبة بأسعارأخرى و يكون االمر خمتلفا اذا قام املتعاقد اليت مت االت

من تلقاء نفسه، و بدون تكليف من االدارة بأداء اعمال اضافية غري منصوص عليها يف العقد االصلي حىت 
ريطة ان تكون ذات فائدة و الزمة يكون هلذا املتعاقد مطالبة االدارة بتعويض ما انفقه للقيام باألعمال ش
 1للمرفق و ذلك على اساس هذه النظرية، اي نظرية االثراء بال سبب.

 احكام التعويض :الفرع الثاني

تؤسس نظرية التعويض على شروط كانت سببا يف ظهورها كاشرتاط وجود الضرر الذي يعود سببه اىل خطا من 
معها، عندها ينبغي ان يكون هناك اعذار للمسؤول عن هذا االدرة او خطا مشرتك بينهما و بني املتعاقد 

 الضرر حىت يتم التعويض

 أوال: شرط تحقق الضرر

من املستقر عليه يف كافة العقود ان خطا هو عدم قيام املدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ايا كان السبب 
امهال او حىت دون عمد و مبا ان العقد  يف ذلك، يستوي يف هذا ان يكون عدم التنفيذ ناشئا عن عمد او

االداري يولد يف مواجهة جهة االدارة عدة التزامات عقدية امهها متكني املتعاقد معها من البدا يف تنفيذ العمل 
و املضي يف تنفيذه حىت يتم إجنازه فان عدم قيامها هبذا االلتزام يعترب خطا عقديا من جانبها خيول للمتعاقد 

املطالبة  بالتعويض عن الضرر الذي ينجم من جزاء عدم قيام جهة االدارة بالتزاماهتا و تأخريها معها احلق يف 
 يف ذلك.
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و قد يكون الضرر الذي حلق باملتعاقد مع االدارة قائما على اساس خطا مشرتك بينه و بني اإلدارة كتعاقد 
هذه االدوات اصبحت غري قابلة ادارة ما مع مؤسسة تقوم بتصنيع األدوات فحينها تكتشف االدارة ان 

للتعامل يصبح اخلطأ مشرتكا بينها و بني املؤسسة املتعاقدة الن املؤسسة املتعاقدة قامت بتصنيع االدوات و هي 
تعلم اهنا خمالفة للقانون و االدرة بدورها وقعت على مناقصة هذا املشروع الذي مت بينها و بني املؤسسة 

وى املناقصة الذي يتعلق باألدوات املصنعة، و مىت كان اخلطأ مشرتكا فانه ميكن املتعاقدة و هي تعلم ايضا حمت
 1للقاضي ان يقدر نصيب الطرفني يف مسؤولية الضرر الناتج عن اخلطأ الذي يستوجب التعويض.

 ثانياشرط اعذار المتعاقد

و منها نظام االعذار اذ ال يكفي حتقق الضرر لوحده بل يستلزم املرور ببعض االجراءات الشكلية اجلوهرية، 
يعد االعذار شرطا من شروط استحقاق التعويض يف نطاق املسؤولية العقدية سواء كان هذا التعويض عن عدم 

 التنفيذ او بسبب التأخري فيه مامل يتفق املتعاقدان يف العقد على خالف ذلك.

االخر ال ينشا حقا يف التعويض االب  مبعىن انه عند ختلف احد املتعاقدين يف التنفيذ على حنو يضاربه الطرف،
اعذار الطرف املتخلف فاملسؤولية العقدية الناشئة عن هذا التأخري جيب الستحقاق التعويض عنها القيام 

غري انه توجد حاالت استثنائيةيصبح فيها االعذار  ،باعذار املدين كما جيب ان يتم هذا االعذار فور التأخري
غري ممكن او غري جمد بفعل املدين و اذا  ميض منها، اذا اصبح تنفيذ االلتزاغري ضروري للحصول على التعو 

 2صرح املدين كتابة بأنه ال يريد القيام بالتزامه.

 المطلب الثالث حق المتعاقد في اعادة التوازن المالي للعقد

التضحية هبذه املصاحل ضرورة املرفق العام على املصاحل اخلاصة للمتعاقدة مع االدارة ليس معناه  ةان إثار    
اداناه و مىت قامت املصلحة املتعاقدة بإجراءات مشروعة تنصب على العقد او خارجه او اجنز عنها زيادة اعباء 
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املتعاقد و اخالل بالتوازن املايل للعقدفإهنا تكون ملزمة بتعويض املتعاقد و اعادة التوازن املايل للعقدألنه لو 
ن لإلدارة امر اختاذ ما تراه مناسبا لإلجراءات دون ان تكون ملزمة مقابل جرى االمر على خالف ذلك و كا

ذلك بالتعويض، ال ينتهي االمر من الناحية العملية اىل ان أحد من الناس لن يقبل اجملازفة بالدخول يف عقود 
احلماية مع االدارة حتكمهم سلطتها و يتعرض فيها اىل خسارة حمققة ال سبيل اىل تعويضها، و ال تنحصر 

بل و يف محاية من املخاطر و  ،املقررة للمتعاقد يف ا الصدد يف احلماية من املخاطر االدارية او االقتصادية فقط
الصعوبات املادية غري املتوقعة و اليت تعرتض املتعاقد يف مرحلة التنفيذ و تؤدي اىل إرهاقه و فكرة التوازن املايل 

يت ارساها القضاء االداري و هي النظريات اليت ميكن للمتعاقد مبوجبها و للعقد جتد هلا اساسا يف النظريات ال
 1يف االحوال اليت تتوفر فيها شروط تطبيقها استحقاق التعويض  و هذه النظريات هي 

 الفرع األول :نظرية فعل االمير 

 أوال: تعريف نظرية فعل االمير

م على فكرة تعويض املتعاقد مع االدارة عن االضرار و هي احد النظريات املعمول هبا يف القضاء الفرنسي تقو 
 اليت حلقت به جراء ما تتخذه االدارة املتعاقدة من اجراءات مشروعة تنصب على العقد او على ظروف تنفيذه.

كما يقصد بنظرية فعل االمري كل مشروع يصدر من السلطة اليت ابرمت العقد و ينصب اما على ذات العقد 
و قد يظهر فعل  ،ه فيؤدي اىل زيادة االعباء املالية للمتعاقدو يرتب له احلق يف التعويضاو على ظروف تنفيذ

االمري يف اجراء فردي يصدر بتعديل شروط العقد او نظام املرفق العام املتعلق به، كما قد يكون اجراء عاما و 
و ذلك كما يف حالة رفع اسعار لنه يؤثر يف موضوع العقد بتعديل الظروف اليت وضعت يف االعتبار عند ابرامه 

 السلع اليت يستعملها املتعاقد يف تنفيذ العقد او رفع اجور العمال او زيادة الضرائب.
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 ثانيا: شروط نظرية فعل االمير

 1إلعمال نظرية فعل االمري يف جمال العقود االدارية يشرتط لتطبيقها بتوافر الشروط التالية:   

 ي فالنظرية ال تنطبق على عقود القانون اخلاص و لو كانت طرفا فيها.ان يتعلق االمر بعقد إدار  -1

ان يصدر الفعل الضار او االجراء من سلطة االدارية اليت ابرمت العقد، اما اذا صدر هذا االجراء من  -2
سلطة اخرى من سلطات الدولة كالسلطة التشريعية نشا فيها عن هذا االجراء ضرر خاص للمتعاقد، 

 االن يف هذه احلالة تطبيق نظرية الظروف الطارئة اذا توافرت شروطها االخرى. و يفضل القضاء

ان ينشا عن هذا الفعل ضرر للمتعاقد مع اإلدارة اليشرتط فيه درجة معينة من اجلسامة، و يتمثل هذا  -3
 الضرر يف زيادة االعباء املالية للمتعاقد مبا من شانه االخالل بالتوازن املايل للعقد.

الضرر الذي اصاب املتعاقد ضررا خاصا ال يشاركه فيه سائر من ميسه القرار العام فال تنطبق ان يكون  -4
نظرية فعل االمري اذا نشا الضرر عن قانون عام ، يسري التطبيق على عدد غري حمدود من 

األشخاص و ملا كان قانون العمل الذي تطلب الشركتان مبوجبه التعويض عما اصاهبما من ضرر 
يقه هو قانون عام ال يسري على الشركتان و حدمها، و امنا يتناول عددا غري حمدود من بسبب تطب

االفراد و الشركات و اهليئات، فعلى مقتضى ما تقدم ال تستحق الشركتان تعويضا عما اصاهبما من 
 ضرر بسب تطبيقه.

أساس اخلطأ و امنا هي  ان يكون االجراء املتخذ مشروعا، اذ ان االمر هنا ال يتعلق مبسؤولية تقوم على -5
 مسؤولية عقدية بال خطا.
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ان يكون االجراء الصادر من االدارة غري متوقع معىن هذا انه يشرتط يف العمل الذي يعوض عنه استنادا  -6
و معيار عدم التوقع معيار موضوعي مبعىن انه  ،اىل هذه النظرية ان يكون غري متوقع وقت ابرام العقد

و هو ما خيضع 2ي يف مثل ظروف املتعاقد ان يتوقع عمل ضار،ليس يف مقدور الشخص العاد
لتقدير القاضي ما اذا كان املتعاقد قد بذل عناية للشخص العادي لتوقع ما قد يواجهه من صعوبات 
او اجراءات اثناء تنفيذ العقد، و اذا كان املتعاقد مع اإلدارة مقيدا بااللتزام بعطائه منذ تقدمي العطاء 

لذي يعتد به لتقدير توافر شرط عدم التوقع هو تاريخ التقدم بالعطاء حىت لو حتقق العلم فان التاريخ ا
او التوقع قبل ابرام العقد على انه اذا انتهى ميعاد البت يف العطاءات دون امتام البت فيها فان 

الضار  االجياب مع بقائه قائما يصبح غري ملزم و جيوز الرجوع فيه، على ما تقدم فان صار االجراء
 متوقعا حىت قبل ابرام العقد فان شرط عدم التوقع قد ختلف و امتنع اعمال حكم نظرية فعل االمري.

كما ان البحث يف توافر الشرط جيد جماله االساسي بالنسبة لإلجراءات العامة كقوانني الضرائب و 
قد و اذا كان صدور قوانني الرسوم اجلمركية و االجور و غريمها مما قد يرتتب عليه زيادة اعباء املتعا

جديدة او تعديل القوانني القائمة يف هذه اجملاالت امرا دائما و غالبا، فانه يبقى البحث يف مدى 
توقع حجم هذه التعديالت و مداها،و على العكس ال حمل هلذا الشرط بالنسبة ألعمال اخلاصة 

داري و متارسه هبدف املصلحة العامة بتعديل العقد فالتعديل حق لإلدارة تستمد من طبيعة العقد اال
لم به او توقعه و لذا ذا احلق متوقع دائما او مفرتض العو صاحل املرفق العام، و لذا فان استعمال ه

فان سلطة التعديل هي صورة خاصة من النظرية هلا احكامها من حيث شروطها و من حيث حق 
 1التعويض.

 ثالثا اثار نظرية فعل االمير
ود فعل االمري بتوافر الشروط السابقة بياهنا حق املتعاقد مع االدارة يف التعويض الكامل الذي يرتتب على وج

يشمل اخلسائر اليت حتملها و املكاسب اليت فاتته، متاما كما يف حالة اهناء العقد قبل ميعاده و حيق للمتعاقد  
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التعويض يف هذه احلالة على اساس  كذلك ان يطلب فسخ العقد اذا قدر صعوبة االستمرار يف تنفيذه، و يقوم
 2مسؤولية االدارة التعاقدية رغم عدم وقوع خطا منها اعتبار الفكرة اعادة التوازن املايل للعقد.

فإذا ختلف بعض شروط تطبيق النظرية فإهنا ال تطبق كما يالحظ ايضا بالنسبة ألثار تطبيق النظرية ان االثر 
عقد عن طريق منح املتعاقد تعويضا كامال عما اصابه من خسارة و ما فاته االساسي هو اعادة التوازن املايل لل

من كسب، و قد يرتتب عليها اثار اخرى كإعفاء املتعاقد من التنفيذ اذا اصبح مستحيال نتيجة لعمل السلطة 
طة هو او ان يطلب فسخ العقد اذا زادت اعباؤه بدرجة كبرية، و عدم توقيع غرامة التأخري اذا كان عمل السل

السبب يف التأخري هذا و ال يستحق املتعاقد تعويضا كامال اذا كان قد ساهم خبطيئة يف احداث الضرر  جيب 
 ان يتحمل جزء من الضرر مقابل خطئه، و التعويض عن عمل االمري يشمل عنصرين

صروفات ماحلق املتعاقد من خسارة، و يتضمن هذا العنصر املصروفات الفعلية اليت انفقتها و هذه امل -أ
ختتلف باختالف االحوال و طبيعة التعاقد و ونتائجه و مثال ذلك اذا طلبت االدارة سرعة اجناز االعمال 
فان ذلك قد يؤدي اىل زيادة التكاليف على املتعاقد بدفع امثان مرتفعة او زيادة اجور العمال، عالوة على 

ة سببية قائمة بينهما و بني االجراء ما يرتتب من خسائر متنوعة فيجب التعويض عنها ما دامت عالق
 الذي اختذته االدارة.

و يشمل ما فات املتعاقد من كسب اعتبارا بان من حقه ان يعوض عن رحبه احلالل من عمله و راس  -ب
 1ماله.

كما انه ال يسوغ للمتعاقد مع االدارة ان ميتنع عن الوفاء بالتزاماته حيال املرفق العام حبجة صدور 
ة سواء كانت ترتقي اىل ان ينطبق بشأهنا نظرية فعل االمري ام ال ترتقي قد ادت اىل احالل اجراءات إداري

بل يتعني عليه ان يستمر يف التنفيذ ما دام ذلك يف  ،قبله كأداءالتعويض ااالدارة بالوفاء بأخذالتزاماهت
 ان كان لذلك مقتضى. ضاستطاعته، مث يطالب جهة االدارة بالتعوي
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 ظرية الظروف الطارئةالفرع الثاني: ن

 أوال: تعريف نظرية الظروف الطارئة 

مقتضى نظرية الظروف الطارئة ان جتد بعد العقد حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها عند التعاقد 
و ان جتعل تنفيذ االلتزام مرهقا حبيث يهدد املتعاقد مع االدارة خبسارة فادحة، و يرتتب على تطبيق هذه 

ية حق املتعاقد يف مطالبة االدارة باملسامهة معه يف حتمل النتائج املرتتبة على ازدياد االعباء نتيجة لتلك النظر 
 قت به.ويضا جزئيا عن اخلسارة اليت  حلالظروف و ذلك بتعويضه تع

 

 

 

 ثانيا:نشأة نظرية الظروف الطارئة و أساسها 

العدالة و انتظام سري املرافق العامة، 1ي خرج ملقتضياتظهرت هذه النظرية يف احكام جملس الدولة الفرنسي الذ
عليه، اعلى تطبيق قاعدة القانون اخلاص اليت تقضي بان العقد شريعة املتعاقدين و انه يلزم املتعاقدين مبا اتفقو 

 حبيث ال يعفي أحد منهم من إلتزاماته إال لقوة قاهرة جتعل تنفيذ االلتزام مستحيال، و قد أخذ جملس الدولة
يف قضية غاز  1916مارس 30الفرنسي ألول مرة هبذه النظرية يف احلكم الشهري جمللس الدولة الصادر يف 

على امتياز  1904بوردو و تتلخص وقائع قضية غاز بوردو يف حصول الشركة العامة إلنارة مدينة بوردو سنة 
زيع الغاز يف عقد االمتياز مببلغ سنة، و قد حدد سعر تو  30توريد الغاز و الكهرباء ملدينة بوردو و ملدة 

فرنكا و كان هذا متوسط سعر الفحم وقت  23سنتيم للمرت املكعب على اساس ان سعر طن الفحم  0،18
التعاقد، و قد توقع الطرفان املتعاقدان تغيري سعر الغاز و الكهرباء تبعا لتغيري اسعار الفحم، و كان اقصى 
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فرنك حيث كان اقصى سعر وصل  28فرنك اىل  23ن طن الفحم من تقدير توقعه طرفا العقد هو ارتفاع مث
فرنك و كان ذلك اثناء احلرب بني فرنسا و بروسيا و ملا نشبت احلرب العاملية  28،4له الفحم قبل ذلك هو 

فرنك مع ارتفاع  17ارتفعت اسعار الفحم ارتفاعا هائل، حيث وصل سعر الطن اىل  1914االوىل سنة 
املة االمر الذي وجدت معه الشركة امللتزمة ان االسعار اليت تتقاضاها من املنتفعني ابعد من تكلفة االيدي الع

ان تغطي النفقات االدارية و حدها و اهنا مهددة خبسارة جسيمة اذ ما تقيدت بتلك األسعار تقدمت الشركة 
مبا يتماشى مع سعر اجلديد اىل بلدية بوردو بطلب اعادة النظر يف وثيقة االلتزام و السماح برفع االسعار 

للفحم، إال ان البلدية رفضت على اساس ان تنفيذ االلتزام ممكنا و ليس مستحيال و ان العقد شريعة 
بالشركة امللتزمة و  املتعاقدين، رفعت الشركة االمر اىل جملس احملافظة و الذي رفض بدوره طلبها انتهى املطاف

نسي و الذي اقر بضرورة حتمل االدارة املتعاقدة جزءا من اخلسارة اليت دارية اىل جملس الدولة الفر السلطات اال
ان حمتوى هذه النظرية يكمن يف انه اذا طرأت حوادث  جتلحق باملتعاقد جراء الظروف الطارئة، و نستن

جيوز استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها، و ترتب عن حدوثها تنفيذ االلتزام التعاقدي مرهقا للمدين فانه 
 2للمتعاقد املتضرر مطالبة االدارة املتعاقدة املشاركة يف خسارته مبنحه تعويضا جزئيا.

اليت تتعاقب و تقع وفقا 1و الصفة االستثنائية للظرف الطارئ معناه ان ال يندرج احلادث يف عداد احلوادث
لدولة او عامة الشعب بل لنظام معلوم، و ليس معىن اشرتاط كون احلادث الطارئ عاما ان يشمل كل اقليم ا

 ه عددا كبريا من الناس.ن يصيب منطقة معينة بان يشمل اثر يكفي ا

 ثانيا: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة

 ان تحد ظروف استثنائية ليس في الوسع توقعها -1

                                                           
 بوعمران عادل، مرجع سابق، ص 112- 113.-2

سعيد السيد، نظرية الظروف الطارئة في العقود االدارية و الشريعة االسالمية دراسة مقارنة، دار ابو اجملد للطباعة، مصر، -1
.103ص  ،2005  
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له دفعها  يشرتط يف الظرف ان ال يكون متوقع عادة و مل يكن يف احلسبان املتعاقد عند توقيع العقد و ال ميكن 
كاحلرب او الفتنة او إضراب و قد يتمثل هذا االمر يف اجراء عام تتخذه احدى سلطات الدولة، غري االدارة 

املتعاقدة و ذلك كالتشريعات اليت من شاهنا ان تقلب الوضع االقتصادي للعقد، كزيادة الرسوم اجلمركية و 
 خفض قيمة العملة.

د اليت تعهد املورد بتوريدها ارتفاعا باهضا ظرفا طارئا مل يكن يف احلسبان و يعترب ارتفاع اسعار االصناف و املوا
توقعه عند التعاقد ما دام يرتتب عليه زيادة اعباء املورد و حتميله خسائر فادحة اىل حد االخالل بالتوازن العقد 

ذه اخلسائر ضمانا لتنفيذ اخالال جسيما، و مقتضى تطبيق النظرية هو الزام االدارة مبشاركة املتعاقد معها يف ه
العقد، و يستوي ان حيصل التنفيذ من املتعاقد نفسه او تقوم به جهة االدارة نيابة عنه عند الشراء على 

 حسابه.

و جيوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة بعد انتهاء املدة احملددة يف العقد لتنفيذه، مادام احلادث الطارئ قد وقع 
 2الدارة على منحها للمتعاقد بعد انتهاء مدة العقد.اثناء املهلة اليت وافقت ا

 ان يخل الظرف الطارئ بالتوازن المالي للعقد -2

هذا االخالل من شانه ان جيعل تنفيذه مرهقا بالنسبة للمتعاقد مع االدارة، فبمجرد االنقاص من مقدار الربح 
عقد، اما اذا ادى الظرف الطارئ اىل ال يكفي و امنا جيب ان يتعلق االمر خبسارة هتدد بالتوقف عن تنفيذ ال

استحالة تنفيذ العقد فان املتعاقد يف هذه احلالة يعفي من التزاماته لوجود القوة القاهرة، فالظرف الطارئ جيعل 
تنفيذ العقد مرهقا و ليس مستحيال كالقوة القاهرة، هذا و قد قضت احملكمة االدارية العليا بان ارتفاع اسعار 

قوة قاهرة مانعة من تنفيذ التعهد بالتوريد، لكنه يعترب ظرفا طارئا مل يكن يف احلسبان عند التعاقد  الزئبق ال يعترب
 1و قد ترتب عليه زيادة اعباء الشركة بتحميلها خسائر فادحة اىل حد االخالل بتوازن العقد اخالال جسيما،

تنفيذ العقد مستحيال، فيؤدي إىل  و القوة القاهرة هي حدث غري متوقع مستقل عن إرادة املتعاقدين جيعل
                                                           

 2- ماجد راغب احللو، مرجع سابق، ص 189.

 ماجد راغب احللو، مرجعسابق ، ص 190.-1
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ته التعاقدية وجيعل له حق الطلب فسخ العقد، وحيرم اإلدارة من حقها يف التزاماإعفاء املتعاقد مع اإلدارة من 
التوقيع اجلزاءات عليه لعدم تنفيذ العقد وال تنتج القوة القاهرة أشار هلا إال أثناء قيامها فإذا انتهت عادت 

 إىل الظهور من جديد. إلتزمات املتعاقد 

وجيب التحقق من انقالباقتصاديات العقد النظر إليه يف جمموعة كوحدة متكاملة واد قال مجيع عناصر العقد 
املؤثرة يف إقتصادياته يف احلساب، اذ قد يكون بعض هذه العناصر جمزيا ومعوضا عن العناصر األخرى اليت 

عه اإلدارة تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة اليشمل اخلسارة، أدت إىل اخلسارة، وملا كان التعويض الذي تدف
عليها واليعطي اإلجراء منها فليس للدين أن يطالب بالتعويض  بدعوة أن أرحباه قد نقصت أو لفوات كسب 
ضاع عليه، وقد اليظهر أنقالب إقتصاديات العقد والميكن التحقق منه أال بعد إجناز مجيع األعمال املتعلقة 

خاصة إذا كانت مدة تنفيذ العقد متتد لسنوات. إذ قد يصاب املتعاقد خبسارة خالل فرتة قصرية فقط بالعقد 
 2.من فرتات تنفيذ العقد فال يؤدي ذلك قلب إقتصاديات العقد والتطبق النظرية

 أن اليكون ألحد المتعاقدين يدفي حدوث الظرف الطارئ: -3
بعمده أو بإمهاله، ألنه يتحمل وحده نتيجة عمله أو تقتصره  ،فال تعويض إذا كان الطرف من صنع املتعاقد

فإن القاضي يراعي  ،هأعبائوإذا كان املتعاقد تسبب يف وقوع احلادث الطارئ جزئيا أو ساهم خبطئه يف زيارة 
 ذلك يف تقدير التعويض.

رة، إال أن قضاء ويالحظ أنه كان يشرتط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أال يكون الظرف نتيجة لعمل اإلدا
، إذا  ريعمل األمنظرية  جملس الدولة الفرنسي قد تطور يف هذه الشأن فأصبح يطبق نظرية الظروف الطارئة ال

كان العمل نتيجة إلجراءات عامة تتخذها سلطة عامة غري اجلهة اإلدارية املتعاقدة. وذلك كالتشريعات 
ري، خاصة عند عدم توايف شروط أعماله نظرية عمل اإلقتصادية والضريبة وهو مايأخذبه جملس الدولة املص

فإن الذي يطبق هو نظرية عمل األمري أو  ةأما إذا كان اإلخالل نتيجة إلجراء صادر من اإلدارة املتعاقد ،األمري
 على أساس اخلطأ، حبسب األحوال ةاملسؤولي

                                                           

 2-مرجعنفسه ، ص191.
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 إستمرار المتعاقد في تنفيذ: -4
إحرتام مبدأ دوام سري املرافق العامة الذي من أجله أقام  وهذا رغم الظرف الطارئ وذلك حرص منه على

 القضاء نظرية الظروف الطارئة نفسها.
تنفيذ إلتزاماته العقدية، فليس مؤدي تطبيق نظرية الظروف الطارئة بعد توافر شروطها أن ميتنع املتعاقد فورا عن 

سارة اليت نزلت به بسبب تنفيذه العقد يف ظل إمنا له أن يدعو اإلدارة املتعاقد ملشاركته يف حتمل نصيب من اخل
زام اإلدارة بالتعويض إلدارة كان له اإللتجاء إىل القضاء الذي يقتصر دوره على إلالظروف الطارئة فإذا رفضت ا

د فحسب فليس له أن يطالب اء من اخلسارة اليت أصابت املتعاقيغطي اإل جز  املناسب، وهذا التعويض ال
ارة ما إذا امتنع املتعاقد مع اإلدأرباحه قد نقصت أو لفوات كسب ضاع عليه. أ ان ،بتعويض كامل بدعوى 

 1ة بتطبيق النظرية.بعن اإلستمرار يف تنفيذ العقد بسبب الظروف الطارئة، فإنه يفقد حقه يف املطال
 ثالثا: أثار تطبيق نظرية الظروف الطارئة

مناإلدارة حتت  تعاقد مع اإلدارة على تعويض جزئيملصول االعمل بنظرية الظروف الطارئة يف حتنحصر أثار 
اء من األضرار اليت اصابت املتعاقد يشمل اخلسارة كلها وال يغطي اإل جز رقابة القضاء وهو جزئي لكونه ال

وعموما فإن اإلدارة ملزمة بدفع ذلك ،وفكرة اجلزئية هي جتسيد يف الواقع لتضامن اإلدارة مع املتعاقد يف اخلسارة
التضامين والمتتلك أن تضع فيه بندا أو نصا عاما يعفيها من اإللتزام ملا يف ذلك من خرق ومساس   التعويض

مببادئ القانون اإلداري كما متلك اإلدارة أن تضع شرطا حيول بني املتعاقد وبني التمسك بالتعويض عن الظرف 
 الطارئ.

فعل تكفل املشرع يف التشريعات ذات الصلة كما ان جمال تطبيق هذه النظرية قد ضاق وتناقص أمام القضاء ب
بنفس القواعد املتعلقة بالنظرية، وبفعل تكفل املصاحل املتعاقدة من خالل العقود املربمة ودفاتر الشروط 

املصاحبة هلا بيان احللول الالزمة يف حال حدوث ظرف طارئ بتضمني عقودها مع االفراد بعض الشروط 

                                                           

 1-ماجد راغب احللو، مرجع سابق، ص192.
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والرسوم، إال أن تلك التدخالت مازالت نادرة ويرى الفقه أن تلك،التدخالت اخلاصة بتغري ومراجعة األسعار 
 .1ل يف حقيقتها ردود أفعال ليس الغاية منهاتقييد النظرية وإمنا السعي للشخص ضد اإلفراط يف تطبيقهاثمت

يف هذا فليس للقاضي أن يعدل من شروط العقد اإلداري بنفسه إلعادة التوازن املايل إليه وكل مايستطيعه 
من القانون  106، وهذا مانصت عليه املادة 2يدعو طرفيه إىل التفاوض إلجراء مثل هذا التعديل نالشأن هو أ

املدين اجلزائري" العقد شريعة املتعاقدين، فال جيوز نقضه وال تعديله إال بإتفاق الطرفني، أو األسباب اليت يقررها 
 القانون.

على أنه حيب تنفيذ العقد طبقا ملا إشتمل عليه وحيسن نية وال  من نفس القانون 107وقد نصت املادة 
 يقتصر العقد على إلتزام املتعاقد مبا ورد فيه فحسب ....

تنفيذ اإللتزام  الوسع توقعها وترتيب على حدوها أنغري أنه اذا طرات حوادث إستثنائية عامة مل يكن يف 
حبيث يهدده خبسارة فادحة جاز للقاضي تبعاللظروف التعاقدي، وان مل يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين 

 .3ق إىل احلد املعقول ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلكاعاة ملصلحة الطرفني أن يرد اإللتزام املرهوبعد مر 
ختفيض الدينار وقد نتج عن هذا أن أسعار السلع  1994وبعد  1991هذا وقد عرفت اجلزائر ابتداء من 

السيما  ها قد إرتفع بأضعاف وكان هلذه الوضعية أثار على العقود اليت ابرمت مع اإلدارةوخاصة املستوردة من
ستنادا اىل نظرية الظروف الطارئة فقد أصبح املتعاقدون مع اإلدارة خاصة منها اليت مازالت يف حالة التنفيذ وا

بون إعادة النظر يف الوضعية املالية نت السلع مستوردة يطلألشغال العمومية واملوردون إذا كامنهم املقاولون يف ا
للعقد وقد كونت جلنة عرفت بلجنة املتابعة للخسارة عن الصرف، وأصبح املقاولون من خالهلا يطالبون 

 4بالتعويض من جراء اخلسارة عن الصرف.
                                                           

 1-بوعمران عادل، مرجع سايق، ص114- 115.

 2-ماجد راغب احللو، مرجع سابق، ص192.

 3-املادة 106-107 من القانون املدين.

4-طاهري حسني، القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، ، دار اخللدونية للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل، اجلزائر، 2007، 

.127ص  
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 الفرع الثالث : نظرية الصعوبات المادية غير متوقعة

 أوال : مضمون النظرية
النظرية املعروفة بنظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة تعين أنه عند تنفيذ العقود اإلدارية قرر القضاء االداري أن 

خاصة عقود األشغال العامة، قد تطرأ صعوبات مادية إستثنائية مل تدخل يف حساب طريف العقد و تقديرها 
العدالة تعويضه عن ذلك  عند التعاقد و جتعل التنفيذ أشد وطأة على املتعاقد و أكثر تكلفة فيجب من باب

بزيادة األسعار املتفق عليها يف العقد زيادة تغطي مجيع األعباء و التكاليف اليت حتملها إعتبارا بأن األسعار 
املتفق عليها يف العقد ال تسري اال على األعمال العادية املتوقعة فقط وأن هذه هي نية الطرفني املشرتكة و 

لية جزئية متنحها جهة اإلدارة للمتعاقد معها بل يكون تعويضا كامال عن دميع التعويض هنا ال ميثل معونة ما
األضرار اليت يتحملها املقاول بدفع مبلغ إضايف له على األسعار املتفق عليها، كما أكد القضاء اإلداري على 

ظروف إستثنائية و أن املتعاقد مع اإلدارة، مع حسن تقديره لألمور و إختاذ احليطة، قد تصادفه عند التنفيذ 
دارية أو إقتصادية و ينشأ مل يكن يتوقعها أو يتعرض ملخاطر اامور مل تكن يف احلسبان وصعوبات غري منظورة 

تل التوازن املايل للعقد و يصاب خبسارة حمققة فيكون من حقه على جهة ذلك زيادة أعبائه املالية زيادة ختعن 
ن تساهم جهة إدارية بقدر معني فتعويضه تعويضا عادال عما اإلدارة أن ال يتحمل وحده كل اخلسائر و أ

ا على أنه ليس اإلدارية اليت تعاقد معها . تأسيسيصيبه من أضرار و لو مل يكن هناك خطأ من جانب اجلهة 
من العدل و اإلنصاف وحسن النية يف املعامالت ان يرتك مثل هذا املتعاقد ضحية لظروف سيئة ال دخل له 

املايل و الرغبة امللحة يف  ية و جملرد احلرص على حتقيق الوفرتعويض إستنادا اىل نصوص العقد احلرففيها و بدون 
احلصول على املهمات و األدوات أو إجناز األعمال املطلوبة بأرخص األسعار، ألن معىن ذلك إستجابة 

 .1األضرار به و هو أمر اىل جانب جمافاته للعدالة، ال يتفق و املصلحة العامة
 

                                                           

1-حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر بتاريخ 1957/01/20 ،جمموعة املبادئ القانونية اليت أقرهتا حمكمة القضاء اإلداري 

.153-152ص  
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 ثانيا : شروط النظرية

 لتطبيق نظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة البد من توافر الشروط الآلتية :
أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية و هي ترجع يف الغالب األمر  من احلاالت اىل الظواهر الطبعية   -1

األمر نفقات باهضة يف سحب املياه كوجود طبقات غزيرة من املياه أثناء حفر أساس بناء معني حبيث يتطلب 
آلبار اليت حتتاج اىل آلالت خاصة لقطعها غري متوافرة رض، وجود طبقات صخرية عند حفر او جتفيف األ

 لدى املقاول مما يكلف املقاول نفقات غري عادية .
اىل نفقات  قط أمطار غزيرة على غري املألوف حبيث متنع الوصول اىل مكان العمل فضال عن احلاجةحالة تسا

 غري عادية لسحب املياه و جتفيف األرض .
ائية غري عادية، و ليست جمرد صعوبات عادية أو يسرية ميكن التغلب ثأن تكون هذه الصعوبات إستن -2

 عليها بسهولة .
أن ال تكون الصعوبات من فعل املتعاقدين سواء عن عمدا او إمهال الن مسامهة أي من الطرفني يف وجود  -3

بات من شأنه إستبعاد تطبيق النظرية كان يكون املقاول هو املتسبب يف وقوع الصعوبات املادية نتيجة الصعو 
التسرع يف تقدمي عرضه فإذا انتبهت اإلدارة املتعاقد معها اىل الصعوبات سيوجهها يف تنفيذ العقد، فأهنا ال 

ر العادي لألمور ووفقا للنية املشرتكة تسأل عما يصادفه من هذه الصعوبات يف احلدود املعقولة، حسب التقدي
للمتعاقدين، أما ماجاوزت هذه الصعوبات احلدود املعقولة فأن اإلعفاء من املسؤولية عنها ال يكون مقصودا أو 

 1.خطر ببال املتعاقدين
ة وقد جاء بإحدى فتاوى جملس الدولة املصري أنه ال يصح القول بأنه كان مثة اتفاق على عدم املسؤولية هيئ
قناة السويس عن تعويض الشركة عما تصادفه من صعوبة غري متوقعة كتلك اليت صادفتها متمثلة يف زيادة 

حجم الرتبة الصلبة أضعافا مضاعفة جتاوز كل ما كان مقدرا على أساس اإلختبارات، ذلك بأن هذا القول 
ه يه من صخور صلبة، حيمل على أنحتتو مردود بان ما جاء يف العقد يف خصوص التنبيه اىل طبيعة الرتبة و ما 
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قصد به عدم مساءلة اهليئة عما يصادقه من يعهد إليه بتنفيذ املشروع من عقبات بسبب ذلك يف احلدود 
احلدود مما  2املعقولة اليت يصل إليها التقدير العادي لألمور مبينا على اإلختبارت والبحوث، اماجاوز هذه

ن به عند و ممامل يكن يف مقدور أحد أن يتكهال أي من املتعاقدين، أبب ريكون مثة تسليم بأنه مل يكن ليخط
يتوافر ا ينبغي أنالتعاقد فإن تفسري العقد على أساس النية املشرتكة للمتعاقدين، مع اإلستهداد بطبيعة التعامل ومب

 يتجه إليه قصد ه مما ملري يف املعامالت، يقتضي القول بأنمع أمانة وثيقة بني املتعاقدين، وفقا للعرف اجلا
السويس مطالبة باملبالغ اليت  ا يتوقعا به، لذلك فإن للشركة احلق يف الرجوع على هيئة قناةاملتعاقدين ومل يكون

 ادفته أثناء العملية املسندة إليها.نتيجة ملا ص تعوضها عن األضرار اليت حلقت هبا
الناحية املالية وليس مستحيال حبيث لو كان أن تؤدي الصعوبات املادية إىل جعل تنفيذ العقد مرهقا من  -4

ب على ذلك إنقضاء العقد وفقا لنظرية القوة القاهرة، اليت ات املادية إستحالة التنفيذ لرتتمن شأن الصعوب
 1ختتلف عن نظرية الصعوبات املادية غري متوقعة.

 ثالثا: أثار نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة.
 ذه النظرية الغري العادية ترتب على ذلك نتائج منها:إذا حتققت شروط أعمال ه

غري العادية وال متوقعة، فإهنا إما  إلتزام املتعاقد بعدم التوقفعن التنفيذ بيان ذلك أنه إذا صادفت التنفيذ عقبة-1
ة، يكون من شأهنا إستحاله التنفيذ وهنا خترج من دائرة الصعوبات املادية وتكون بصدد نظرية الظروف الطارئ

عل التنفيذ ممكنا ولكن بتكلفة جيمما  عقبةوقد تؤدي إىل إهناء العقد وإعفاء املتعاقد من التنفيذ وإما أن تكون ال
هنا يكون يف ظل نظرية الصعوبات املادية عري العادية وعلى التعاقد اإلستمرار يف التنفيذ  ،أكرب ومبشقة وجهد

 من التعويض وقد يعرضه لعقوبات توقعها عليه اإلدارة. رمهعن التنفيذ يكون قد إرتكب خطأ حي فإن إمتنع

املتعاقد يف احلصول على تعويض كامل، عما أصابه من أضرار صغرية ضئيلة،  تتمثل هذه النتيجة يف أحقية-2
مساعدة متعاقد على اإلستمرار يف التنفيذ  دقصيض يف ظل هذه النظرية ليس جزئيا بأو كبرية ضخمة فالتعو 
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ات متوقعة لدخلت يف حسابات املشروع ومن مثة فالحمل لتطبيق عقبكلي ألنه لوكانت هذه ال  وإمنا هو تعويض
 2النظرية وال حمل للتعويض.
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ة قد متر هبا و مما سبق يتبني ان فكرة الظروف االستثنائية هي حقيقة ال ميكن انكارها، ذلك ان اي دول   
ونية القائمة.رتاف للدولة مبواجهة تلك الظروف حىت لو كان ذلك على حساب القواعد القانمعىن ذلك االع  

 وجوده، و اذا كان ان الظروف االستثنائية ميكن اثارهتا للحفاظ و الدفاع على النظام االجتماعي املهدد يف   
ضرورية للحفاظ جراءات الاحلكام خيضعون للقانون فان الظروف االستثنائية تطرح مشكال كبريا،ذلك ان اال

يت طرحت متثلت يف  على الدولة ستتخذ باملخالفة للنصوص القانونية القائمة، و من هنا املشكلة الرئيسية ال
ية اخرى.كيفية التوفيق بني مقتضيات امن الدولة و سالمتها من ناحية و اعتبارات احلرية من ناح  

 العقد االداري و القرار العمال القانونية لإلدارة املتمثلة يفحيث ميتد اثر تطبيق الظروف االستثنائية على ا   
ادية، غري ان اإلداري حبيث تتسع صالحيات االدارة من خالل هذه الظروف هادفة ايل حتقيق الظروف الع

ى النظام العام و السري هذه الظروف تتسم بعدم التوقع كما تتطلب من االدارة مواجهتها باعتبارها املسؤولية عل
حلسن للمرافق العامة.ا  

لطات خمالفة حيث ان القاضي منح لإلدارة سلطات استثنائية ملواجهة االخطار حىت و لو كانت تلك الس   
من خالهلا و تعمل  للقواعد القانونية القائمة، من خالل حتديد نطاق تطبيقها إال انه قد تتسع سلطات االدارة

ذي يستلزم رقابة من انقضاء تلك الظروف اليت تربرها االمر العلى استخدام سلطاهتا االستثنائية، بالرغم 
الجراءات القضاء االداري على تلك السلطات يف التحقق من وجود الظرف االستثنائي، كما ان مالئمة ا

ائية من ناحية و املتخذة من االدارة إلجياد التوازن بني مقتضيات الصاحل العام الذي تفرضه ظروف استثن
شروعية من ناحية اخرىاعتبارات امل  

اقدة ، و ال ميكن متديد غري ان االمر خيتلف بالنسبة للعقود االدارية الن ما حتتويه بنودها تلزم فقط املتع   
 جمال تطبيقها خارج هذا االطار و بالتايل ال تنفذ يف مواجهة الغري.

و من خالل هذا يرتتب على هذه الدراسة النتائج التالية:     

 ظروف االستثنائية هي نظرية قضائية من خلق جملس الدولة الفرنسي.ان نظرية ال 
 . البد من توافر شروط قيام نظرية الظروف االستثنائية 
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 .ان خاصية الظروف االستثنائية هي عدم التوقع 
 .ان االعمال القانونية تتمتع حبصانة نسبية يف ظل الظروف االستثنائية 
  اخلروج عن قواعد املشروعية.ان الظروف االستثنائية جتيز لإلدارة 
 يرتب عليها التعويض عن االضرار اليت حلقت االفراد  ،يف هذه الظروف اان استعمال االدارة لسلطاهت

 جراء ذلك.
 أن القضاء وحده من يكيف بأن العمل القانوين الصادر مشروع أو غري مشروع 
 .أن القضاء اإلداري حيمي احلقوق واحلريات 
 من هذه األعمال . نئية للمتضرريإجازة رفع الدعوى قضا 
 .تعود السلطة التقديرية للقاضي يف إلقاء أعمال اإلدارة إن مل تتوفر الظروف اإلستثنائية 
 األليات القانونية املمنوحة لإلدارة ملواجهة تلك الظروف 
 ى اإلدارة هو الوصول إىل حمافظة على النظام أن مبتغ 
 ل الدراسة هو عدم ختصص القاضي الفاصل يف املنازعات ولعل أهم نتيجة مت التوصل إليها من خال

اإلدارية وهو الدور السليب الذي لعبه يف جمال خلق التوازن بني السلطة واحلرية يف ظل الظروف 
 اإلستنائية.
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 قائمة المراجع والمصادر

 قائمة الكتب باللغة العربية

 .2013ال القانونية اإلدارية " ،اجلزائر  دار الكتاب احلديث، أحسن  راحبي ، " األعم -

السيد سعيد ، " نظرية الظروف الطارئة يف العقود االدارية و الشريعة اإلسالمية )دراسة مقارنة(" ،  -
 .2005مصر دار أبو اجملد للطباعة، 

، مصر دار الفكر الطماوي سليمان حممد ، " األسس العامة للعقود اإلدارية " ، الطبعة اخلامسة -
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الطماوي سليمان حممد ، " النظرية العامة للقرارات اإلدارية " ، الطبعة اخلامسة، مصر دار الفكر  -
 . 2013العريب، 

،  " الرقابة القضائية على أعمال االدارة يف ظل الظروف االستثنائية " ) دراسة مقارنة(، بدران مراد  -
 .2008، ية اإلسكندرية دار املطبوعات اجلامع

بن شيخ اث ملويا حلسني ، " دروس يف املنازعات اإلدارية )وسائل املشروعية( " ، الطبعة الرابعة،  -
 .2009اجلزائر دار هومة للطباعة النشر و التوزيع ، 

بوشعري سعيد ، " النظام السياسي اجلزائري " ، اجلزائر دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع ،  -
1990. 

ادل ، " النظرية العامة للقرارات و العقود اإلدارية " ، الطبعة األوىل، اجلزائر دار اهلدى بوعمران ع -
 .2001للطباعة و النشر و التوزيع، 

،  القاهرة دار النهضة العربية و التطور احلديث لعقد االلتزام " ، boot" عقود  ،جاد نصار جابر  -
 .سنة بدون 

، النهضة العربيةدار القاهرة ، ي بني التشريع و القضاء " " العقد اإلدار ، محو حبري مطيع علي  -
2006. 
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خطار الشنطاوي علي ، " موسوعة القضاء اإلداري "، اجلزء األول، األردن دار الثقافة للنشر     و  -
 .2011التوزيع،  

 .2007، اجلامعة اجلديدة للنشردار اإلسكندرية ، " العقود اإلدارية " ، راغب احللو ماجد  -

 .2007،  اجلامعة اجلديدة للنشر،دار اإلسكندرية  عبد الوهاب حممد ، " القضاء اإلداري "، رفعت -

طبعة معدلة  ،"  " الشرعية الدستورية و حقوق االنسان يف اإلجراءات اجلنائية، فتحي محد سرور أ -
 .1995  العربية، مصر، النهضةدار  القاهرة ،

اإلدارية " ، الطبعة األوىل، اجلزائر دار اخللدونية للنشر  طاهري حسني، " القانون اإلداري و املؤسسات -
 . 2007و التوزيع، 

 .2007عاطف البنا  حممود ، " العقود اإلدارية " ، الطبعة األوىل، القاهرة دار الفكر العريب،  -

عبد الفتاح حممد علي ، " القضاء اإلداري مبدأ املشروعية دعوى اإللغاء )دراسة مقارنة( "،مصر دار  -
 .2009اجلامعة اجلديدة للنشر، ، 

عبد املنعم خليفة عبد العزيز ، " مسؤولية اإلدارة عن تصرفاهتا القانونية )القرارات و العقود يف الفقه و  -
 .2007قضاء جملس الدولة " ، اإلسكندرية منشأ املعارف ، 

الفقه و قضاء جملس الدولة عبد املنعم خليفة عبد العزيز ، "شروط الطعن باإللغاء يف القرار اإلداري يف  -
 .2005" ، القاهرة دار الكتب القانونية ، 

مصر بدون دار ، " الظروف اليت تطرأ أثناء تنفيذ العقد اإلداري ) دراسة مقارنة( " حممد ،  عبد املوىل -
 .2010نشر، 

النهضة  عبد الوهاب البزرجني عصام ، " السلطة التقديرية لإلدارة و الرقابة القضائية " ، مصر دار -
 .1971العربية، 

 .2012 منشورات احلليب احلقوقية ، ،الطبعة األوىل ، " القانون اإلداري العام " ، القيسي حمي الدين  -

مرسي  حسام ، " أصول القانون اإلداري، الطبعة األوىل "، اإلسكندرية دار الفكر اجلامعي، مصر،  -
2012. 
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 الدراسات الغير منشورة  -
، رسالة دكتوراه، " فكرة السبب يف القرار اإلداري و دعوى اإللغاء" ،  عبد العال حممد حسنني -

 . 1971مصر ، كلية احلقوق   - مصر جامعة حقوق،
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زروقي ليلى ، " صالحيات القاضي اإلداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة اإلدارية  -
  .1999، 54العدد  باحملكمة العليا " ، اجلزائر  نشرة القضاة، ،

عبد اجلواد حسني حممد ، " السلطة التقديرية لإلدارة و الرقابة القضائية " ، مصر دار النهضة  -
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الرسمية :  قائمة النصوص و الوثائق  

 .1975سبتمرب  26، 75/58القانون املدين رقم  -

 .1963سبتمرب  10دستور اجلزائر الصادر يف  -

 .1989فيفري  23دستور اجلزائر الصادر يف  -
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 ملحق خاص باألحكام القضائية

 العليا                                         اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاحملكمة 

 الغرفة االدارية                       باسم الشعب اجلزائري

 فصال يف اخلصام القائم بني                               108829ملف رقم 

 مستأنف من جهة -السيد وايل والية تلمسان                                   217فهرس رقم 

 احملامي املقبول لدى  xو املتوكل عنه السيد قرار بتاريخ

 احملكمة العليا. شارع س. و بني السيد االفندي  31/03/1996

 سيدي حممدمستأنف عليه من جهة اخرى 

لعليا قدمت من طرف سجلت عريضة الطعن لدى كتابة ضبط احملكمة ا 02.08.1992حيث انه بتاريخ 
 28.03.1992السيد وايل والية تلمسان من اجل استئناف القرار الذي اصدره جملس قضاء وهران بتاريخ 

بينه و بني املدعو االفندي سيدي حممد و القاضي بقبول الطعن شكال و يف االساس الغاء قرار وايل والية 
 .2830رقم  07.07.1991تلمسان املؤرخ يف 

 يالدعوى تتلخص فيما يلحيث ان وقائع 

دعوى ضد املستأنف وايل والية تلمسان  04.09.1991اقام املستأنف عليه االفندي سيدي حممد بتاريخ 
الرامي اىل توقيفه عن  07.07.1991املؤرخ يف  2830ملتمسا من جملس قضاء وهران ابطال القرار رقم 

سان( و جاء يف عريضة املدعي املستأنف عليه ان مهامه كرئيس اجمللس الشعيب البلدي ملدينة املنصورة ) تلم
 القرار موضوع الطعن باإلبطال مت اصداره على اساس االختصاصات املمنوحة اىل الوايل يف حالة احلصار.

و مل يبلغ اليه. و من  07.07.1991و قرار الفصل مت يف  01.07.1991ان االعتقال االداري مت يف 
ف عليه ان كل ماجاء يف قرار التوقيف غري صحيح و ال اساس له من جهة، حيث املوضوع دفع املدعي املستأن
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و من جهة اخرى مل يديل اجمللس الشعيب البلدي برأيه بشان قضية توقيف رئيس بلدية املنصورة من مهامه 
 من ق. البلدية. 32مسبقا، و خرق بذلك املادة 

طعن صدر طبقا للقانون و بعد ارسال عدة و حيث قد رد عليه وايل والية تلمسان بان القرار موضوع ال
انذارات اىل املدعي و الشكوى املوجهة اىل السيد النائب العام. و كذا غلق ابواب البلدية بتاريخ 

من اللجنة االسالمية لإلنقاذ و حتويل اموال البلدية لصاحل  08.06.1991و استقالته يف  28.05.1991
 28.03.1992خاص على املفاوضة خالل احلصار. و بتاريخ الغري و عرقلة سري العمل و حتريض االش

من قانون  32صدر القرار املستأنف و الذي ابطل قرار وايل والية تلمسان و على اساس عدم احرتام املادة 
 البلدية الرامي اىل اخذ الرأي املسبق من اجمللس الشعيب.

لمسان على ان قرار التوقف جاء على اساس و حيث جاء يف عريضة اإلسباق املقدمة من السيد وايل والية ت
بصفته رئيس اجمللس الشعيب البلدي شارك يف اضراب سياسي و  -وضعية مادية مع العلم ان املستأنف عليه

غلق ابواب البلدية و اوقف مجيع نشاطاهتا. و اختذ السيد الوايل هذا القرار لوضع حد هلذه التصرفات من اجل 
 لطبيعي. اعادة االمور اىل جمراها ا

و من جهة اخرى يدفع بان الوايل حافظ على النظام العام. و انه مل يستطع ان ينتظر من اعضاء اجمللس 
 االضراب. ااالجتماع و طبقو  احىت يأخذ قراره مع العلم ان هؤالء رفضو  االشعيب البلدي ان جيتمعو 

لعمل من اجل مشاكل سياسية او اخرى وبالتايل فان هذا القرار اختذ يف ظروف استثنائية و ان االيقاف عن ا
 ال ينص عليه القانون البلدي الذي يستند منه قرار جملس وهران.

و مل يرد املستأنف عليه  07.07.1991و عليه يلتمس املستأنف عليه املوافقة على القرار الوالئي املؤرخ يف 
 على عريضة االستئناف.

 للشروط الشكلية و يتعني قبوله شكال. حيث ان االستئناف جاء مستوفيا يف الشكل و عليه
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حيث ان املستأنف السيد وايل والية تلمسان يدفع بان قرار توقيف املستأنف عليه بصفته رئيس  يف االساس
اجمللس الشعيب البلدي لبلدية منصورة، جاء لوضع حد للفوضى حبيث شارك هذا االخري يف اضراب سياسي و 

 ات البلدية متوقعة.اغلق ابواب البلدية مما جعلت نشاط

من قانون البلدية اليت  32حيث يدفع من جهة اخرى ان قرار جملس وهران قد ابطل قرر التوقيف خلرقه املادة 
حىت مبدأ االجتماع ألهنم شاركوا يف  اتفرض مسبقا اخذ رأي اعضاء اجمللس الشعيب البلدي الذين رفضو 

 م العام.اإلضراب اختذ هذا القرار من اجل احلفاظ على النظا

و حيث ان السيد وايل والية تلمسان اختذ هذا القرار يف ظروف استثنائية بعد اعالن حالة احلصار مبوجب 
من احلفاظ على النظام العام و على مصاحل البلدية   96-91رقم  04.06.1991مرسوم مؤرخ يف 

 كمؤسسة عمومية.

املذكور اعاله قد اخطا يف  07.07.1991يف  و عليه فان قرار جملس وهران الذي ابطل قرار الوايل الصادر
 تقدير الوقائع و يتعني الغاؤه و الفصل من جديد برفض الدعوى و املصاريف على املستأنف عليه.

 هلذه االسباب

 تقضي احملكمة احملكمة العليا

 قبول االستئنافيف الشكل 

 عوى لعدم التأسيس.الغاء القرار املستأنف و بالتصدي الفصل من جديد برفض الديف االساس 
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 احملكمة العليا                                 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 الغرف االدارية                              باسم الشعب اجلزائري

 فصال يف اخلصام القائم بني                      108830ملف رقم 

 من جهة  -مستأنف -السيد وايل والية تلمسان                          218فهرس رقم 

 احملامي املقبول لدى احملكمة xالقائم يف حقه االستاذ  

 العليا. شارع س. 

 قرار بتاريخ                                و بني السيد عيسى ميلود رئيس اجمللس الشعيب لبلدية 

 تريين، دائرة املنصورة والية تلمسان                           1996/ 31/03

 من جهة اخرىالساكن مبقر البلدية. -مستأنفعليه

لدى كتابة الضبط احملكمة العليا استأنف وايل والية  02.03.1992حيث انه مبوجب عريضة مسجلة يوم 
لود بينه و بني املدعو عيسى مي  25.04.1992تلمسان القرار الصادر من جملس قضاء وهران بتاريخ 

حتت رقم  09.07.1991القاضي بقبول الطعن شكال و يف املوضوع الغاء قرار وايل والية تلمسان املؤرخ يف 
2914. 

ان املستأنف عليه الذي كان يشغل منصب رئيس البلدية تريين والية تلمسان قد مت توقيفه من طرف السيد 
 وايل والية تلمسان مبوجب القرار موضوع الطعن .

، و يزعم 09.09.1991ى امام جملس قضاء وهران طالبا ابطاله لعدم تأسيسه و ذلك بتاريخ انه اقام دعو 
املدعي ان اسباب اختاذ هذا القرار غري صحيحة، و هي عدم احرتام رموز اجلمهورية و االضراب و حجز 

 ئة نظامية...خوامت الدولة من املكاتب و تقسيم قطع ارضية صاحلة للبناء بطريقة غري قانونية و اهانته هي
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 32و يدفعاملستأنف عليه ان اجمللس الشعيب البلدي مل يدل رأيه حول توقيف رئيسه البلدي كما تنص املادة 
تعسفي و غري مؤسس. و قد اجاب السيد وايل  09.07.1991من قانون البلدية مما جعل القرار املؤرخ يف 

ان القرار اختذ يف اطار حالة احلصار و بناء  والية تلمسان ان كل االسباب اليت جاءت يف القرار صحيحة و
على رأي رئيس جلنته املكلفة حبفظ االمن بوالية تلمسان، و بالتايل فانه يف حالة احلصار تتبع االجراءات 

 اخلاصة الن قرار التوقيف موضوع الطعن مل يأيت على اساس متابعة قضائية.

من قانون البلدية  32لس الشعيب البلدي مسبقا وفقا للمادة و بالتايل فان السيد الوايل غري ملزم بأخذرأي اجمل
و امنا تعسف رئيس البلدية يف تصرفانه و اعتربت بأهنا خمالفة للنظام العام و يف حالة احلصار. و اصدر يف 

من قانون  32االخري جملس قضاء وهران املستأنف القاضي بإبطال قرار وايل والية تلمسان ملخالفته املادة 
 دية.البل

و حيث جاء يف عريضة الطعن من طرف وايل والية تلمسان ان املستأنف عليه قد مت توقيفه بعد اشراك بلديته 
 رغم مجيع االنذارات املوجهة اليه بعد اعالن حالة حصار. 1991يف اضراب سياسي لشهر جوان 

س الشعيب البلدي لكي يستشريهم  مل يستطع الوايل امام القوة القاهرة و يف الغياب العمدي جلميع اعضاء اجملل
كما نص عليه القانون يف احلياة العادية. ان هذا القرار قد اختذ يف ظروف استثنائية حلفظ املصلحة العامة و 
هذا املقياس يعطي ركيزة قانونية للقرار الذي مت ابطاله. و عليه يلتمس الغاء القرار املستأنف و من مث املوافقة 

 من طرف وايل والية تلمسان . 09.07.1991 على القرار الصادر يف

 و مل يرد املستأنف عليه على عريضة الطعن رغم تبليغه قانونا.

 و عليه

 حيث ان االستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية و يف امليعاد القانوين.  يف الشكل
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تأنف عليه بصفته رئيس حيث ان املستأنف السيد وايل والية تلمسان يدفع بان قرار توقيف املس يف املوضوع
اجمللس الشعيب البلدي لبلدية تريين جاء لوضع حد للفوضى حبيث شارك هذا االخري يف االضراب السياسي و 

 اغلق ابواب البلدية و اوقف مجيع نشاطها .

من قانون  32و حيث يدفع الطاعن من جهة اخرى ان قرار جملس وهران قد ابطل قرار التوقيف خلرقه املادة 
 ية اليت تفرض مسبقا اخذ رأي اعضاء اجمللس الشعيب قبل اصدار قرار التوقيف.البلد

يف اإلضراب  ااجتماع اعضاء اجمللس البلدي الذين رفضوا حىت مبدأ االجتماع ألهنمشاركو  ةو لك نظرا الستحال
 اختذ هذا القرار من اجل احلفاظ على النظام العام.

يف الظروف االستثنائية بعد اعالن حالة احلصار مبرسوم مؤرخ يف حيث اختذ وايل والية تلمسان هذا القرار 
 من اجل احلفاظ على النظام العام و على مصاحل البلدية كمؤسسة عمومية. 96-91رقم  04.06.1991

و عليه فان قرار جملس وهران الذي ابطل القرار املذكور قد اخطا يف تقديره الوقائع و يتعني الغاءه و الفصل  
 برفض الدعوى و املصاريف على املستأنف عليه.من جديد 

 هلذه االسباب 

 تقضي احملكمة العليا

 بقبول االستئناف. في الشكل

 يف املوضوع 

الغاء القرار املستأنف الصادر عن جملس قضاء وهران بتاريخ  -
 و بالتصدي و الفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس. 25.04.1992

 دهاملطعون ضو املصاريف على  -
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                                          

 باسم الشعب اجلزائري                            جملس الدولة

 الغرفة الرابعة 

 رقم امللف   فصال يف اخلصام القائم بني 

 احملامي  x ابن قانة بشري، الساكن حبي س القائم يف حقه االستاذ000921

 احملكمة العليا الكائن مقره حبي س. املعتمد لدى رقم الفهرس

  xو بني مدير الضرائب لوالية تلمسان القائم يف حقه االستاذ          300

 احملكمة العليا الكائن  مقره حبي س. املعتمد لدى احملامي قرار بتاريخ

14/05/2001  

 

 يف الشكل

من قانون  277لآلجال و االشكال القانونية املنصوص عليها يف املادة  حيث ان االستئناف جاء مستوفيا
 االجراءات املدنية مما يتعني على الغرفة قبوله شكال.

 يف املوضوع 

حيث ان املستأنفتأسس استئنافه للقرار املعاد لكونه مل يطعن يف قرار الطرد الذي صدر قبل الفصل يف الدعوى 
املنظم للقانون  59-85من املرسوم  131ألحكام الفقرة الثانية من املادة  اجلزائية، و ذلك يعترب خمالفة

االساسي النموذجي لعمال املؤسسات و االدرات، و عليه فان قرار الطرد تعسفي لكون العارض كان رهن 
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احلبس االحتياطي و مل يكن متغيب مبحض إرادته و امنا مرغم و مل يكن كذلك قد صدر يف حقه قرار قضائي 
 ائي بإدانته.هن

، من طرف اجمللس 12.12.1994ابتداء من  31.12.1995حيث ان املستناف عليه مت عزله بتاريخ 
التأدييب، و ان املستأنف قد طلب اعادة االدماج بعد احلكم عليه بالرباءة بعد سنتني قضاها يف احلبس، فاحيل 

باملرسوم الوزاري املؤرخ يف  الرأي يف موضوع ادماجه عمال امللف على السلطات االمنية إلبداء
اال ان السلطات االمنية مل تعرب بعد عن رأيها يف شان اعادة ادماج بن  319حتت رقم  30.08.1995

 قانة بشري يف وظيفته، و عليه فاملستأنف عليها الميكن االستجابة لطلب املستأنف.

جة االوىل قضوا بإلزاماملستأنف حيث انه و طبق كل انتظار و عوض البت يف صلب املوضوع فان قضاة الدر 
عليه مدير الضرائب بإحالة املدعي على جلنة التأديب طبقا للمنشور املؤرخ بذلك قد جانبوا الصواب و مل 

 يفصلو يف املوضوع املطروح عليهم، و عليه مما يعرض قضائهم لإللغاء.

اهرة حبيث انه كان رهن احلبس حيث انه ثبت من خالل امللف بان املستأنف قد ختلى عن منصبه بسبب قوة ق
االحتياطي و مل يتغيب مبحض إرادته و امنا كان مرغم على ذلك و كان على االدارة الوصية اخذ هذا االمر 
بعني االعتبار، و انه يف هذه احلالة تكون عالقة العمل معلقة فحسب، وأنه عند خروجه من السجن قد قام 

أن طلبه قوبل بالرفض على أساس أن السلطات األمنية مل تبد برأيها يف املستأنف بطلب اإلدماج يف إدارته، إال 
 شأن إدماجه، وهذا عذر غري قانوين.

الصادرين عن  31/12/1995وقرار الطرد يف  31/12/1994وعليه ونظرا لكون قرار التوقيف الصادر يف 
سند القانون ألنه املستأنف مل  املدير الوالئي للضرائب ضدبن قانة بشري جاء غري قانونية، غري مشريان على

يرتكب أي خظأ يطرد من شأنه، وعليه يتعني إلغاء القرار املستأنف، وتصديا للفصل من جديد يتعني إبطال 
الصادرين عن املدير الوالئي للضرائب ضد  31/12/1995و 31/12/1994القرارين للطرد املؤرخني يف 

 السيد بن قانة بشري، مع إدماج العارض

 ب عمله األصلي.أىل منص
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 حيث أن املصاريف القضائية تكون على عاتق اخلزينة العامة مبفهوم قانون املالية.

 هلذه األسباب                                                           

 يقضي جملس الدولة: عالنيا، هنائيا وحضوريا.

 يف الشكل:

 قبول اإلستئناف.

 يف املوضوع: 

املعاد وتصديا للفصل من جديد القضاء بإبطال املقررين للطرد املؤرخني يف  إلغاء القرار
الصادرين عن املدير الوالئي للضرائب السيد بن قانة بشري،  31/12/1995و 31/12/1994

 مع إدماج املتأنف إىل منصب عمله األصلي.

 حيث أن املصاريف القضائية تكون على اخلزينة العامة.
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