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في وهكذا القانونية القاعدة بمعزلعن لها الوجود بذاتها قائمة كحقيقة العدالة ان
المنتظرمنأيقانونيصدرالسيماأنكانمتعلقاباإلجراءاتالمتخذةلحلالنزاعاتأن

المتضمنقانون09-08ثمينحقاهوالقانونرقميحققفكرةالعدالةولهذافمايدعوالىالت
كونهنصعلىأغلبالمبادئالعامةالتيتحكمعمليه2008االجراءاتالمدنيةواإلدارية

قانونباإلضافة للعدالةوالمساواة  يتشكلاساسا قداصبحتبالريب. التقاضيباعتبارها
الىالضماناتالتيالغنىعنهابالنسبةللمتقاضي.

احدثالمشرعالجزائريبموجبهذاالقانون،ثورةإجرائيةهامة،حيثأعادالنظرفي
النظامالقانونيإلجراءاتالدعوىاالدارية،كماعملعلىتعزيزسلطاتالقاضياالداري
للفصلفيالدعاوياالداريةالعامةواالستعجاليةخاصةبمايتماشىوتجسيدمبدأالمحاكمة

ال السلطاتاالداريةالعادلة فيمواجهة وحرياتهم لحقوقها فعالة وحماية تيتضمنلألفراد
التيتتمتعبامتيازالسلطةالعامةلخدمةالمرفقالعام.

إنوجوددولةالقانونمرتبطبأهميةدورالعدالةوفعاليتهافيحمايةالحقوقوالحريات
ويسمىبدولةالحقوالقانون.العامةوهذهالحمايةتعدعنواندولةالقانونأ

لهذايعتبرموضوعالحقوقوالحرياتالعامةمنبينالمواضيعالتيالقتاهتمامابالغامن
قبلرجالالفقهوالقضاء،ممافرضعلىالتشريعاتالداخليةآخذهابعيناالعتبار.

المؤسس به أخذ ما وهو المقارنة األنظمة جل في المكرسة حقوق من أصبحت حيث
الدستوري،حيثأنهبالرجوعإلىأحكامالدستورالجزائريوفيمختلفمراحلهتبينلناأنه

كرسحمايةالحقوقوالحرياتالعامة.
بظهورنظامالدولةالمتدخلةالتيأصبحتتتدخلوبشكلمتزايدفيمختلفمجاالت

تدخلوتشابكبينمصالحاألفراد نتجعنه مما ، التيتتمتعونشاطاتاألفراد ، واإلدارة
بامتيازاتالسلطةالعامة،كانلزاماعلىالدولةالجزائريةفيإطارتجسيددولةالقانونأن
توازنبينحمايةالحقوقوالحرياتالعامةلألفراد،وبيناستمراريةأعمالالسلطاتاالدارية

التيتسعىلتحقيقالمصلحةالعامة.
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لياتالرقابةعلىأعمالاالدارةوضمانةأساسيةلحمايةمبدأآليةمنآيعدالقضاءاالداري،
المشروعيةمنجهة،والحقوقوالحرياتالعامةلألفرادمنجهةأخرى.

المتضمنقانوناإلجراءاتالمدنيةواإلدارية09-08ولهذافمنمحاسنالقانونرقم
 الجزائريعملعلىتكريسهذه المشرع إن تعزيزسلطاتالقاضي، منخالل الحماية

بكتابكامليتضمن بحيثخصها ، للفضلفيالمنازعاتاالدارية 189االداريعامة
مادةومعذلكاليمكنأنتكونالرقابةرقابةالقاضياالداريعلىأعمالاالدارةفعالة،

اتالتقاضيالعاديةفياالإذاتخللتهاإجراءاتاستعجاليةوسريعةخاصةوأنهباتباعاجراء
مقاضاةاالدارة)الطرقالقوى(قديستغرقوقتاطويالللفصلفيالدعوى،وماينجزعلى
ذلكضياعالحقوقوالمساسبالحرياتالعامة،وكذاالتغييرفيالمراكزالقانونيةلألفراد،

ستعجاليةتكريسالمبدأهذامادفعالمشرعالجزائريالىايجادوسيلةقانونيةتوفرالحمايةاال
سيادةالقانونوالمساواةفيالمراكزالقانونيةبيناالدارةوالفردأمامالقانون.

تتمثلهذهالوسيلةفي"الدعوىاالستعجاليةاالدارية"التيتلعبدورامهمافيإرساء
لحمايةدولةالقانونمنخاللتحقيقحمايةمزدوجة،فهيمنجهةتعدضمانةأساسية

مبدأالمشروعية،ومنجهةأخرىحمايةالحقوقوالحرياتالعامةللمتقاضي،بعبارةأخرى
العالجالتام بمثابةالممرضالذييقدماالسعافاتاالوليةللمصاب،دونتقديم فهيتعد

الذيهواختصاصالطبيب.
انبالمحافظةعلىأيالغرضمنهاالحمايةالمؤقتةللحقوقمنالضياعوالتلفالىج

الموضوع قاضي أمام النزاع أصل في الفصل حين الى ، وصيانتها العامة الحريات
المتضمنقانوناالجراءاتالمدنيةواالدارية.09-08المختصبصدورالقانونرقم

حيث " االداري االستعجال " يخصموضوع فيما نوعية فقرة الجزائري المشرع حقق
بابكامال )خصصله ستة من06تضمن فينصوصالمواد أحكامه تتمثل فصول )

الثاني948–917 والفصل ، االستعجال لقاضي من األول خصصالفصل ، منه
االستعجال بحالة المقترنة النظرفيالدعوىاالستعجالية لسلطاتقاضياالستعجالعند
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الىوقف الرامية فيالدعوىاالستعجالية أساسا القراراالداريكماالفوريوالمتمثلة تنفيذ
وأخيرا ، األساسية الحريات على المحافظة الى االستعجالية الدعوى مرة ألول أستحدث
نفس تضمن كما ، ) ضرورية ( تحفظية تدابير اتخاذ الى الرامية االستعجالية الدعوى

 للفصل االداري االستعجال قاضي أمام المتبعة االجرائية القواعد النصعلى فيالفصل
الدعوىاالستعجالية،سواءمنحيثاالجراءرفعهاأوالطعنفياألحكامالصادرةبشأنها.

أماالفصولالمواليةتضمنتدعاويأخرىغيرمقترنةبحالةاالستعجالالفوري.
فيالدعوىاالستعجالية أساسا والمتمثلة ، العادي( االستعجالالبسيط) بحالة نما وا 

إلىإث وأخيراالرامية التحقيق، تدابير إلىاتخاذ الرامية والدعوىاالستعجالية ، باتحالة
الدعوىاالستعجاليةالراميةالىمنحالتنسيقالمالي.

االدارية االستعجالية الدعوى موضوع إدراج إلى سعى الجزائري المشرع أن والمالحظ
واالدارية،نظراللتطورالذيالمتضمنقانوناالجراءاتالمدنية09-08ضمنالقانونرقم

العامة والحريات الحقوق لحماية كألية خاصة واالستعجالي عامة االداري القضاء يشهد
بصفةمؤقتة.

154-64مكررمناألمر171فبعدماكانتمحصورةفيمادةوحيدةيتيمة)المادة
سالقانونيالوحيدلقضاءالمتضمنقانوناالجراءاتالمدنيةالملغى(حيثكانتتمثلاألسا

 القانونرقم الجزائريضمن المشرع أخذ االداريالجزائري، السالف09-08االستعجال
الذكرأعالهبنظاماالزدواجيةالقضائيةونظمهافيجملةمنالمواد،كمحاولةمنهالستدراك

مكرر.171النقصوسدالثغراتالتيعرفتهاالمادة
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 اإلشكالية : -1
الموضوعاهيثيرالتيالمتعددةالقانونيةالمسائلاالعتبارنبعياألخذمع وبعد،
عرفالذيالتطور نقانوصدوربعدخاصةالجزائرفياإلداريالقضاءه نأي09/08
.األساسيةوالحرياتالحقوقحمايةفيمهمدوراالستعجالياإلداريقاضيللأصبح

:التاليةاألساسيةاإلشكاليةنعتجيبدراستناناهنم
؟األساسيةوالحرياتالحقوقحمايةفياإلدارياالستعجالدعوىمهتساكيف -

 :تساؤالت عدة اهعن وتتفرع
الحقوقوحمايةاالستعجالمقتضياتنبياإلدارياالستعجالقاضيموازنةمدى -

 ؟والحريات
 ؟األساسيةالحرياتحمايةدعوىفياإلدارياالستعجالقاضيطاتلسيهما -
 ؟االستثنائيةالظروففياهعنالعاديةالظروففيطاتلالستختلفهاتهوهل -
 :أسباب اختيار الموضوع -2

 أ/ أسباب ذاتية :       
ءتماناال - الحقوقالشخصي ،اتساعيامدىإلىبالنظراألساسيةوالحرياتبمجال

.القانونيةوالقضائيةالمكرسةليا والضمانات
ايتناسبمعالواقعالذيوالحرياتاألساسيةقضائيالحقوقمعالجةموضوعحمايةنكو - 

.اصدهفيالقضائيةاإلجراءاتوطولاهاتاإلداريةلهالجتهاكاتانتزيدفي
 أسباب موضوعية :ب/       

فيشيدهماراءواثاإلدارياالستعجالقضاءموضوعميةبأهالمتعلقاالعتبارالواقعي -
.حمايةالحريات مجال

.والهيئاتاألشخاصوحرياتحقوقلحمايةضمانأفضلهياالستعجاليةالرقابةأن-
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 أهمية الدراسة : -3
الموضوعفيماتحققودعوىنتكم من-حرية-اإلدارياالستعجالأىميةىذا

وتبييفمساىمة الحقوقحماية وتعدياتيا، انتياكاتاإلدارة ضد لألفراد والحرياتاألساسية
الحمايةتوفيربهدفاإلداريفيإصداراألوامروالتدابيروالتوجييات االستعجالدورقاضي

.تكريسالحمايةالقضائيةاالستعجاليةالفعالة إطارفي-مؤقتاولو-
 أهداف الدراسة : -4

اإلداريةطاتالسلطرفمنكةالمنتهاألساسيةوالحرياتالحقوقآليةلحمايةأهمتحديد -
.اإلدارياالستعجالوالمتمثمةفيدعوى

-   .الجزائريةالدستوريةالتجربةفياهتطورتتبعمعوالحرياتالحقوقمفهومضبط
واالستثنائيةنتبيا -  العادية الحاالت في بالحريات الماسة اإلدارية التصرفات  .أثر
أحكا -  متحديد  .والحرياتالحقوقلحمايةكأساس-حرية-اإلدارياالستعجالدعوى
 الحقوقفيحمايةهوالبحثفيمدىفعاليت-حرية-إلداريااالستعجالتقييـأداءقضاء -

 .والحرياتاألساسية
 دراسة :مجال ال -5

المدنيةاإلجراءاتنقانوفيالحاصلالتطورذاهنتبياسنحاولالدراسةذههخاللنوم
تفصيلإلىوالتطرق،األساسيةوالحرياتالحقوقحمايةمجالفيالمسبوقغيرواإلدارية
األساسيةحريةللةلالمستعجبالحمايةالمقصود اإلدارياالستعجالدعوىهفيتحتلالذي،
لحماية امةهمكانةاألساسيةوالحرياتالحقوق التيةلالمتواصاكاتهاالنتإلىبالنظر،
بتكريسوالوطنيةالدوليةالمطالبوزيادة،والحرياتالحقوقضداإلداريةطاتلالسهاتمارس
اهلفعالةحماية لدعوىالمشرعمتنظيـتتبعىلعالتركيزسنحاولبحثناخاللنفم،

اهلرفعالواجبةوالشروط،المجالذاهفيالمدعمةاإلضافاتخاللنم-حرية-االستعجال
.اهفيالطعفطرفإلىوصوال...اهحجيت،اهفياالستعجاليقاضيأوامروطبيعة
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 المنهج المتبع : -6
الحرياتالحقوقماهيةتحديدفيالتحليليمنهجعلىالدراسةفياعتمدناوقد

االستعجالقاضتدخلشروطوبياناألساسية،الحرياتاستعجالمفهوموتحديداألساسية
المدنيةاإلجراءاتقانونأحكامووفق2016،لعامالجزائريالدستورمبادئوفقاإلداري
عنأوالجزائريالقضاءعنالصادرةسواءالقضائيةاألحكامتضمنتهماووفقواإلدارية
التشريعمنأغلبهامستمدالجزائريالتشريعأحكامأنإلىبالنظروهذاالفرنسي،القضاء
.اإلداريالقضاءقانونالخصوصوجهوعلىالفرنسي

 الدراسات السابقة : -7
المدنيةاإلجراءاتقانونظلفيالموضوعلهذاسابقةدراساتوجودمنوبالرغم

تكونالموضوعلهذاالفقهيةفالمعالجاتالنطاق،محدودانتشارهاأنإال08/09واإلدارية
تعددتفقدفرنسافيموجودهوماعكسمتخصص،غيرعامإطارضمنمعظمهافي

.بشأنهالفقهيةالدراساتوتنوعت
 صعوبات الدراسة : -8

المتخصصةالمراجعقلةمنهاالصعوبات،بعضواجهتنافقدالموضوع،لحداثةونظرا
بعضالتعدينظريةتتجاوزلمالجزائريالفقهمستوىعلىأنهكما،الموضوعهذافي

الحقوقلمفهومالنظريالخلطإلىباإلضافةاإلداري،القانونفيالباحثينلبعضالصفحات
المجال.هذافيالجزائريالدولةلس�القضائيةاالجتهاداتوقلةاألساسيةوالحريات

 خطة البحث : -9
حيث،نائيالثالتقسيمباعتمادقمناالبحثهذافيالمطروحةاإلشكاليةإلىوبالنظر
فيبالنظرالمختصةالقضائيةالجهةاألولالفصلفيتناولنا:فصلينإلىدراستناقسمنا  
بيناإلداريةاالستعجاليةالدعوةالثانيالفصلفيتناولناثم؛االداريةاالستعجاليةالدعوى
والذيتمتقسيمهإلىمبحثين.والتطبيقالواقع





 



 

 الفصل األول
 المختصة بالنظر في الجهة القضائية

 الدعوى االستعجالية االدارية
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2008االجراءاتالمدنيةاالداريةلسنةالمتضمنقانون09-08منذصدورقانون
بتعديلهلعدةنصوصقانونيةبحيثزال نالحظانالمشرعالجزائريخطىخطوةمحمودة
اللبسوالغموضالذيمسالعديدمنهاومنبينهاالنصالمتضمنتنظمقضاءاالستعجال

المتعلق01-98االداريبالرغممنصدورعدةقوانينسابقةلهوهيالقانونالعضويرقم
والموضوعية االجرائية القواعد يتضمنا لم أنهما إال آنفا ذكرها السالف االداري بالحكم
المقتضياتالمنصوص تطبيق الى أجاال ذلك من اكثر بل االداري باالستعجال المتعلقة

المتضمنقانوناالجراءاتالمدنية)الملغى(.154-66عليهافياألمر:
كا ما )وبعد وحيدة ضمنمادة محصورا االستعجالاالدري" قضاء نموضوع"

األمرفيظلالقانون-تداركالمشرعالجزائري1مكررمنقامالملغى(171المادة
المتضمنقامواعطىلهذاالنوعمنالقضاءمزيدامناالهتماممنخالل09-08رقم

التهاتجديددقيقاكماانهأبرزأهممميزاتضبطاالجراءاتالدعوىاالستعجاليةوتحديدحا
قضاءاالستعجالاالداريالتيتهدفمنجهةالىتخفيفالعبءعلىقضاءالموضوعمن
خاللتوفيرالوقتوالجهةاوبالتاليحسنسيرمرفقالقضاءوكلاحتراممبدأالمشروعية

رعةفيالفصلفيومنحيثومنجهةأخرىتخفيفالعبءعلىالمتقاضينمنحيثالس
النزاعاتوكسبالمالالضائع،باإلضافةالىحمايةحقوقهموحرياتهمالمنتهيةمنطرف

االدارة،
باعتبارهاصاحبةالقراراتاالداريةاذتتمتعبامتيازاتالسلطةالعامةالتيمنحهاإياها

القانونفيإطارخدمةالمرفقالعام.





                                                           
 المتضمنقانوناالجراءاتالمدنية)الملغى(والسالفذكرهآنفا154-66مكررمناألمر171المادة1
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 األساسية لقضاء االستعجال االداريالمبحث األول: المبادئ 
 قانون صدور بعد تعاظم قد االستعجالياالداري" قضاء " المتضمن09-08إن

اليه يلجأ أن للمواطن المتفرقة بحيثسمحتنصوصه واالدارية قانوناالجراءاتالمدنية
ولهذااألخيرقاضياالستعجالاالداريقصدطلبالحمايةالمؤقتةلحقوقهوحرياتهالعامة

فيما  االقليمي( )النوعيو منتدابيرضمنكلمناختصاصه مناسبا يراه ما أنيتخذ
يخصالمنازعاتالمعروضةعلىمستوىالجهاتالقضائيةاالدارية.

كمايعتبرقضاءاالستعجالاالداريذواهميةبالغةمقارنةمعالقضاءاالداريالعادي
راءاتالمتبعةأمامهفيمايخصحمايةالحقوقوالحرياتالعامةالتيالذييتميزبطولاالج

يخشىالمتقاضينمنفقدانهاوضياعهااذاماسلكواهذاالطريقوفيهذاالخصوصنشير
انقضاءاالستعجالاالدارياليعدمكمالللقضاءاالداري الىانهجانبمنالفقهاعتبروا

العاديبلهواستثناءعنه.
المطلبو أما) االداري االستعجال القضاء لمفهوم األول( )المطلب في نتطرق لهذا

المحاكم من كل مستوى على االداري االستعجال قضاء تنظيم لدراسة نخصصه الثاني(
االداريةومجلسالدولة.



 المطلب األول: مفهوم قضاء االستعجال االداري 
فيالعصرالحاضرالتساعنطاقالمعامالتازدادتأهميةقضاءاالستعجالاالداري

وتشبعهامنجهةوالسرعةالتييتسمبهاهذاالقضاءمنجهةأخرىومايتبععنضرورة
اتخاذاالجراءاتكفيلةوايجادحلولسريعةتستقربهااألوضاعالقانونيةمؤقتاالىأنيثبت

1فيأصلوجوهرالنزاع.



                                                           
الجزائر،والتوزيع،للنشـربغـداديدارمزيـدة،2ط،واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون شرح ،الرحمنعبدبربارة 1
39،ص2009.
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 االستعجالي االداري الفرع األول: تعريف قضاء
 الفقرة األولى: ظهور وتطور قضاء االستعجال االداري

وقتية مهمة هي ومهمته ، القضائية األعمال من االداري االستعجال قضاء يعتبر
النوعمنالقضاء، وليستعادية،ومايمكناالشارةاليههوصعوبةإعطاءتعريفلهذا

المتضمنقام)الملغى(والقانونرقم154-66مركونأنالمشرعالجزائريفيظلاأل
لميعطيالمقصودمنقضاءاالستعجال08-09 آنفا، السالفذكرهما م المتضمنقا

أقتصرعلىاالشارةاليهمنخاللمصطلحات نما االداريتاركااالمرللفقهوالقضاء،وا 
ءالذييدفعناالىالتعرضلمختلفمتناثرةفيكلمنالقوانينالسالفةالذكرأعاله،الشي

التعاريفالفقهيةوالقضائيةلمحاولةمنالتعريفقضاءاالستعجالاالداريبدايةبتبيانكيفية
ظهورهوتطورهومنثمةتعريفه.

االستقالل قبل عليه تسري فكانت " الجزائري االداري االستعجال قضاء يخص" وفيما
االستعجال بقضاء محاكمالنصوصالمتعلقة ثالث بالجزائر كانت إذ الفرنسي، االداري

 العاصمة الجزائر ( –إدارية مجلس–قسنطينة لالستئنافأمام قابلة أحكامها ) وهران
الدولةالفرنسي.

غيرأنهبعداالستقاللأنشئتغرفةإداريةبالمجلساألعلى)المحكمةالعلياحاليا(لتكون
 وبقيت االداري القضاء هرم تشتغلعلى أصبحت لكنها ، الثالثة االدارية نفسالمحاكم

بقاضفردبسببنقصاالطاراتالىأنتمحلهاوتحويلاختصاصهاالىالغرفاالدارية
 الجزائر ( –بالمجالسالقضائية الخصوص–قسنطينة هذا في وكانتتطبق ) وهران

يادةالوطنية،وذلكالىنصوصاالجراءاتالقضائيةالفرنسيةمالمتكنمتعارضةمعالس
المتضمنقام)الملغى(السالفذكرهآنفا.154-66حينصدوراألمر

في ظهوره قارنا ما إذا متأخرا جاء " االستعجالاالداريبالجزائر قضاء نرىأن" ولهذا
واالدارية المدنية المواد بين يفصل لم األمر بداية في الجزائري المشرع أن وذلك فرنسا،

سنةوجم الصادر ) الملغى ( المدنية االجراءات قانون وهو أال ، واحد قانون في عهما



12 
 

1966 العادي القضائي النظام بين الكبير االختالف من بالرغم آنفا، ذكره السالف
واالداري.

فجاءالنصعلىقضاءاالستعجالاالداريفيالمواداالداريةفيالقسمالخامسمن
تحتعنوان"باالباب الثاني االدارية المجلسالقضائيفيالمواد أمام إلجراءاتالمتبعة

عادةالسيرفيالدعوىوتركالخصومةوفيتدابيراالستعجال الطلباتالعارضةوالتدخلوا 
 سنة دستور صدور بعد أنه غير االزدواجية1996" نظام الدستوري المؤسس كرس ،
ماقضائيامستقبالبذاته،ومعذلكمازالينصعلىالقضائية،واعتبرالقضاءاالدارينظا

اجراءاتاالستعجالأمامالقضاءاالداريمعالقانونالمتضمناالجراءاتالمدنية.
األمر القانون) يعابعلىهذا منأية154-66وما جاءخاليا أنه م( المتضمنقا

اسافيمادةواحدةمنأحكامتخصاالستعجالاالداريكونالمشرعالجزائريحصرهاأس
مكررمنهلتطبيقعلىالقضاءالعاديواالداري،حيثنصت171بينموادهوهيالمادة

الدعوى موضوع حصر أنه كما ، القضائية القرارات تنفيذ وقف على األخيرة فقرتها في
م.االستعجاليةاالداريةفياالنذاروالمعاينة،وبالتاليتطرقلالستعجالبمفهومهالعا

بل االدارية الىحاالتاالستعجالفيالمواد تشر لم المادة هذه أخرىفإنأحكام بعبارة
علىالقاضياالستعجالياستنباطحاالتاالستعجالمنخالل ولهذا فقط، ذكرتأهمها

الوقائعالمعروضةعليهكمالهسلطةتقديراألمربهامتىثبتتالتزاماتها.
ال أوجبت أعاله المادة شرطإن : وهي شروط خمسة اجتماع االستعجالية بالتدابير نطق

االستعجال،شرطعدمتعلقالنزاعبالنظامواألمنالعموميين،شرطالنجاعة،شرطعدم
لم منحيثالواقع أنه كما إداري، قرار تنفيذ عرقلة شرطعدم المساسبأصلالحق،

وفينظرناحصراالستعجالاالداريفيتتطرقهذهالمادةلبعضالمسائلالحيويةالمهمة،
يرميإلىحمايةحقوق كونه بالغة، لموضوعيعتبرذاتاهمية إجحافا يعد واحدة، مادة

1األفرادوحرياتهمفيمواجهةاالدارةعلىتجاوزاتهاغيرالمشروعةبصفةسريعة.

                                                           
45،صالمرجع السابق 1
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قام)المتضمن154-66وعليهفإنموضوعاالستعجالاالداريفيظلاألمر
كلي شبه انعدام في تمثلت نتيجة الى أدى ، بنقصوضعف نظرنا في تميز الملغى(
لالستعجالاالداريفيالمنازعاتاالدارية،وهذامادفعالمشرعالجزائريالىتداركالنقص

ما09-08الذياعترىمجالاالستعجالاالداريمنخاللالقانونرقم المتضمنقا
منج ، فيالجديد العاديتحتعنوان" القضاء نصعلىموضوعاالستعجالأمام هة

 ( تضمنسبعة " من07االستعجالواالوامراالستعجالية وهيالمواد ، أساسية موادا )
منه،بالضافةالىموادمتفرقةمنهّ،كماأنهحددالجهةالمختصةبالنظر305الى299

رئ في العرائضالمتمثل على األوامر المختصةفي الجهة يحدد لم لكنه ، يسالمحكمة
بأوامراالستعجال.

مننفسالقانون،نستنتجأنتقديرحالةاالستعجال299ومنخاللمضمونالمادة
ترجعالىالقاضيالعاديالذييستخلصهامنالوقائعالمعروضةعليه،كماأنهاأشارت

هاوهي:االجراءاتالمتعلقةبالحراسةالقضائيةأوإلىأنواعالتدابيراالستعجاليةالتييتخذ
أيتدبيرتحفظيغيرمنظمبإجراءاتخاصةعلىقرارإثباتحالةماأومعاينة.

عريضة طريق عن االستعجالية الدعوى رفع اجراءات حددت أنها ذلك الى ضف
 في الفصل يجب ": عبارة ذكرت بل فيها لفصل أجل تحديد دون الدعوىافتتاحية

االستعجال المواد في بالحضور يخصالتكليف فيما أما اآلجال" أقرب في االستعجالية
( وعشرون أربعة الى اجل24فخفضت يكون القصوى االستعجال حالة وفي ، ساعة )

التكليفبالحضورمنساعةالىساعةمعجوازتقديمالطلبخارجساعاتوأيامالعمل،
1يوممنتاريخالتبليغالرسميلألمر.15خاللكماحددآجالاالستئناف

في أساسا المتمثلة لالستعجال العامة الجزائرياحتفظبالقواعد المشرع الىأن تشير
عدممساساألمربأصلالحقوأنالنفاذالمعجللألمراالستعجاليغيرقابلللمعارضةأو

                                                           

اإلسكندرية،المعارف،منشـأة،3ط،اإلداري القضـاء أحكـام في اإلداري القـرار تنفيـذ وقـفبسـيوني،الغنيعبد 1 
77ص،2006.
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حكمبالغراماتوتصفيتها،وهولتعطيللقاضيسلطةال305االعتراض،وجاءتالمادة
عاملقويورادعلتنفيذاألوامر.

 رقم القانون بموجب االداري القضاء في االستعجال تبنى أخرى جهة 09-08من
المتضمنقاما،والذييعدفقرةنوعيةقامبهافيمجالالقضاءاالداريعموما.

الجديد09-08بالرجوعالىقانون -66،وكذلكاألمر2008لسنةالمتضمنقاما
المتضمنقام)الملغى(السالفذكرهماآنفا،يتبينلناأنالمشرعالجزائريلم154

عن االستعجال الى االشارة كانت نما وا  ، االداري االستعجال لقضاء خاصا تعريفا يقدم
المادة بينها من ، متعددة مواد في وزعها متذبذبة بمصطلحات تناوله فيما299طريق

لالستعجالاالداري.921-920-919يخصاالستعجالالعادي،والمواد
وفيالحقيقةفإنمثلهذاالمسلكمنالمشرعالجزائريوهومسلكمحمود،ألنالتعريف
للفقه ذلك مهمة التعرضللتعريفتاركا عن ينأ أن به فيجدر ، المشرع عمل ليسمن

والقضاء.
 يف االستعجال االداريالفقرة الثانية : تعر 

:التعريفالفقهي:منالمالحظأنفقهاءالقانونلميجمعواأولميتفقواعلىتعريفأوال
محددلقضاءاالستعجال،فعملكلفقهاءالقانونعلىتعريفهبطريقتهومفهومهالخاص.

ميريغنه-1 يقول:الفقهالفرنسي:يمكنأننأخذبالتعريفالذيأخذبهاالستاذ" اك"
القضايا في ممكنة بأقصىسرعة الفصل الهدفمن يكون اجراء هو المستعجل القضاء
لكن ، السنداتواألحكامإشكاالتتتعلقبتنفيذها المستعجلة،وفيالحالةالتيتثيرفيها

1بطريقةمؤقتةدونالمساسبأصلالحق.
قضاء-2 محمدعليراتب" " الخطرالفقهالمصري:عرفاألستاذ: االستعجالبأنه:

الحقيقيالمحدقبالحقالمطلوبالمحافظةعليه،والذييجبدرؤهبسرعة،قدالتتوافر

                                                           
،2009.الجزائر،والتوزيع،للنشـربغـداديدار،2طواإلدارية، المدنية اإلجراءات قانون شرحالرحمن،عبدبربارة 1
55ص
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ومنالظروف الحقذاته منطبيعة كيانه العاديويستمد الىالقضاء مدعيه لجأ ما إذا
المحيطةبه،المنعملالخصومواتفاقهم.

بأنه:"نظامأنشأهالمشرعالجزائريللتوفيقوعرفذلكمنقبلاألستاذة"أمينة النمر"
بيناعتبارين:

االعتباراألول:حسنسيرالقضاءومنحالخصومالمواعيدالمناسبةإلثباتمايدعونهأو
لتقديمدفوعهم.

التقاضيبسببالخصومسيئالنيةيؤديالىتأخير أمد هوأنإطالة االعتبارالثاني:
النظامالفصلفي الدعوى،ويكونسببفياالضراربمصالحالخصوموأنمقتضىهذا

اسعافالخصومبأحكامسريعةقابلةللتنفيذالجبري،هذهاألحكامتجعلالخصومفيمركز
مؤقتريثمايفصلفيأصلالحث.

يضمن أو توافرأمرخطيرداهما يتحققكلما : " الوفاء أبو أحمد " الدكتور عرفه كما
را،اليمكنذرؤهإذامالجأالخصومالىالقضاءالعادي.ضر

العاديالتخاذ بجانبالقضاء وفينفسالسياقأشارتإلىأنالقضاءاالستعجاليأنشأ
اجراءاتوقتيةسريعةلصيانةمصالحالخصومدونأنيتعرضهذاالقضاءألصلالحقوق

ال على النزاع عرض حق للخصوم فيبقى عنها طريقهالمتنازع ليأخذ المختصة محكمة
العادي.

مقرر-3 هو االداريالجزائريعنما القضاء أمام يختلفاالستعجال الجزائري: الفقه
بصفة علىتعريفه الجزائرياجتمعوا العادياالأنمختلفتعاريفالفقه للقضاء بالنسبة

عامة
ي: التعريفالقضائيثانيا :  النوعإنالقضاءاالداريالجزائريلم منالمنظومة عرفهذا

القضائية،بلتناولاالستعجالاالداريمنجوانبمتعددةحسبطبيعةالقضيةالمطروحة
لهاته تحديثها بصدد وقراراتالمجالس، المحاكم نتطرقالىبعضأحكام ولهذا ، أمامه
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شملنظرةاألحكامفيمايخصتعريفقضاءاالستعجال،معاالشارةالىأنهاالتشتركلت
موحدةنظراالختالفمصدرها.

ومنبينالقراراتالقضائيةالصادرةفيهذاالشأن،القرارالصادرعنالمحكمةالعليا
 أنرئيسالمجلس04/05/1985بتاريخ: منالمقررقانونا " والذيجاءفيهمايلي: ،

االدارية،أنيأمرعن طريقاالستعجالباتخاذالقضائييستطيععندفصلهفيالقضايا
جميعاالجراءاتالتييراهاضروريةدونالمساسبأصلالحق،ومنثمةفإنطلبتأجيل
تحصيلالضرائبالمتابعمنأجلهاالشركةالمستأنفةلغايةالفصلفيموضوعالنزاع،فإن

هذهالدعوىتعتبرفعالمناختصاصقاضياألمورالمستعجلة".
،حيثفيهمايلي:"1992نوفمبر24لنفسالجهةالصادربتاريخوماجاءفيقرارآخر

حيثأنوجوددعوىأمامحكمةالموضوعاليمنعقاضياالستعجالمناتخاذاجراءات
خاصةأوتدابيرتحفظية،اذاكانيخشىضياعحقوقأطرافالنزاع،وهذاعمالبأحكام

لقديم".منقانوناالجراءاتالمدنيةا183نصالمادة
والذيجاءفيهما12/10/1989كذلكالقرارالصادرعنمجلسقضاءالجزائربتاريخ

فياتخاذاجراءاتتحفظية، كانقاضياألمورالمستعجلةمختصا حيثأنهإذا " يلي:
يجبأنتكونهذهمبررةبوجودحالةاالستعجال...".

القرارالصادربتاريخ: فنذكرمنبينها عنمجلسالدولة عنالقراراتالصادرة أما
قامتبتهديموحجز11-05-2004 حيثأنالبلديةعندما يلي:" ،والذيجاءفيهما

قامتبه ما قضائيخاصفإن إذن بدون المستأنفبإنجازه به قام ما وتكسير وتحطيم
لمعاينةالمحددمنطرفالمحضرالقضائيالذيهوبشكلتعديكماهوثابتبمحضرا

نمناألمربوضعحدلفعلالتعدياليمسبأصل مناختصاصالقاضياالستعجالي،وا 
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األخرى ألنلكلطرفالحقفياستعمالاالجراءاتالقانونية النزاعوحقوقاألطراف،
1سواءفياإللغاءأوالتوقيف.

جاءال حثعلىاإلطارالقانونيلقضاءاالستعجالاالداريمنوفيقرارآخرله،
مكررمنقانوناالجراءاتالمدنية،171خاللمايلي:"حيثمنجهةأخرىخولتالمادة

صالحيةاتخاذكافيةاالجراءاتوالتدابيرالمؤقتةالتييراهامناسبة،شريطةأنالتتمس
قرا تعترضتنفيذ أو العام والنظام الحق فيهابأصل الحاالتالتييمكن وهي إداري، ر

وتكونأوامره بحيثأنقاضياألمورالمستعجلةهوفرد ، االجراءاتتنفيذه تعرضهذه
يومامنتاريختبليغهاأماممجلسالدولة،الذييفصلفيها15قابلةلالستئناففيأجل

لدعوىأنيوقففوراأوتشكيلةجماعية،كمايجوزلرئيسمجلسالدولةبناءاعلىخاسرا
بصفةمؤقتةتنفيذاألمرالمستأنف".

النوعمنالقضاءهوقضاءمن الصدديرىاالستاذمسعودشيهوبأنهذا وفيهذا
 نوعخاص،قضاءوسطبينقضاءالموضوعباجراءاتسريعهتستجيبلحالهاالستعجال

فصفةالسرعهالتييشترطهاالمشروعالجزائريعلىبعضمندعاويالموضوعيقصدحث
االوامر عن تختلف ، مطلقة حجيه لها احكام موجب فيها الفصل سرعه على القضاء
الصادرهعنقضاءاالستعجالفحجيتهامؤقتهتتغيربتغيرظروفومثالذلكماجاءفي

الملكيهللمنفعهالعامهوالتينصتعلىمايلي"تفصلمنقانوننزع  1/ف14الماده
 ."المحكمهالمختصهفيالطعنخاللاجلشهر

قرار في بالطعن االمر يتعلق عندما انه لنا يتبين الماده نصهذا استقراء خالل من
التصريحبالمنفعهالعموميه،ايعدممشروعيهقرارالتصريحبالمنفعهالعامهوبالرغممن

هذاالطلبيتعلقباصلالحقاالانالمشروعاقرالفصلفيهعلىوجهالسرعهحمايهان

                                                           
1995.اإلسكندرية،المعـارف،منشـأةالثالثـة،الطبعـةالتنفيـذ،وقضـاءالمسـتعجلةاألمـرقضـاءالتـواب،عبـدمعـوض 1

66ص
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لحقوقاالشخاصالمنزوعهملكيتهموضمانهلحسسيرالمرفقالعامبانتظامباالضافهالى
1عدمتعطيلمشروعالمنفعهالعامه.

 الفرع الثاني : مميزات قضاء االستعجال االداري
لقضائيمحضشكالوموضوعاالنمناطاوامرهسلطهقضائيةقضاءاالستعجالعم    

ونظامهيتوخىحمايهالحقمؤقتاالىحينالفصلفيموضوعالدعوه،ولذلكفانقضاء
التييحققها الوقتيالىجانبالحمايه نماذجالحمايه نموذجمن االستعجالاالدارييعد

فيالحاالتالتييخشىعليهامنفوائدالقضاءالموضوعيذلكانهاليجدمناللجوعاليه
الموضوعي االداري للقضاء موازيا استعجاليا قضاء الجزائري المشروع اوجد لذلك االجل

الغازمناللجوءاليههواتخاذتدابيروقتيهالتمسباصلالحق.
  الفقرة األولى : ضروره واهميه قضاء االستعجال االداري

فيالمنازعاتطبقاللقانونفقطبليتقضىايضاانيقضيانالعدلاليقتضيالفصل
تحكمه الموضوع االداري القضاء ان وكون وجيزة زمنيه مده  ضمن بالحقوقالصحابها
يشكلخطرا ما طويالوهو تستغرقزمنا الخصومه يجعل مما اجراءاتالتقاضيالعاديه

موضوعبعدزمندونموضوععلىحقوقالمتقاضينالىدرجهانيصبحفيهالقضاءفيال
وتفاديلذلككانلزاماعلىالمشروعالجزائريمنايجادنظامقضائييتداركالنقائصالتي
يرتبهاطولاالمدالخصومهامامالقضاءاالداريالموضوعياينظاماليحلمحلالقضاء

ضاءهعليهافياصلالحقوقواليلغيهواليلزمالبحثعنالحقيقهالمطلقهاوانيؤسسق
.لمافيذلكمنجهديتطلبوقتاطوياليتنافىوالحكمة

ناجحا االستعجالياالدارياصبحعالجا القضاء نظام ان نخلصاال وفياالخير
هوبمثابهالعالجالبطيءللتقاضيالعادي ،كما لتضخمالقضاياوكثرتها للقضاء،نظرا
وبالتاليفهواساسلحمايهالحقوقوالحرياتالعامهكونهيتميزبسرعهوبساطهاالجراءات

التيتس الحقوعالوهالقضائيه تتعرضالىاصل ال مؤقته اوامر استصدار للخصوم مح
                                                           

1
دارطبعة،بدون،-التحكـيم-التنفيـذ-الخصـومة-واإلداريـةالمدنيـةاإلجـراءاتقـانونشرحفيالوسيطصقر،نبيل-23 

120،ص2008.الجزائر،والتوزيع،والنشرللطباعةالهدى
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علىذلكفاناالمرالصادرعنقاضياالستعجالاالداريقديغنيالخصومهمناللجوء
الىالقضاءاالداري)قضاءالموضوع(للفصلفياصلالنزاعكونهمقديكتفونباالوضاع

. لنزاعالتيقررهاذلكالحكملداللتهعلىتصحيحا
اذا اذا  النزاع يحسم قد االداري، قاضياالستعجال عن الصادر االمر ان كما

وضعالخصومفيحالةيصبحمعهااالستمرارفيالخصومهامامالقضاءاالداريالعادي
القاءالحجزعناموالالمدينالمنقولهوغير  الحالفيدعوه هوعليه غيرمنتجمثلها

ف فهناالمنقوله، هومترتببذمتهللشخصطالبالحجز، المدينبدفعما فيحالهقيام
يكوناللجوءالىالقضاءالعاديفيهذهالحالهغيرمجديالنالنزاعبينالطرفينقدحسم

بدفعالمدينماعليهمندين.
 الفقره الثانيه : خصائص قضاء االستعجال االداري

عجالاالداريليكونمكمالللقضاءاالداري)قضاءوضعالمشروعالجزائريقضاءاالست
اطراف ) الموضوع الىحمايه اخرى جهه من هذا مبادئمشروعيه بهدفالحفاظعلى

عمال كونه يخرجعن ال كقضاء واالستعجال مؤقته، بصفه بهم الخاصه والحقوق النزاع
1ري.قضائيالهذاخصهالمشروعالجزائريبخصائصتميزهعنالقضاءاالدا

:)قضاءالموضوع(ومنبينهذهالخصائصنذكر
السرعهفياصداراالوامراالستعجاليهاالداريهخاصهفيحالهاستعجالالقسويطبقا- 1

/منق/م921لماجاءفينصالماده
حمايهقضاءاالستعجالاالداريتمنحبغضالنظرعنوجودالحقالموضوعيوبهذا-2

كونانقضاءاالستعجالاالداريهوالموضوعفان مجرده، االداريه االستعجاليه الدعوه
مجردوسيلهللتحفظاواالحتياط

منناحيه-3 كونه القضاءاالستعجاليعملقضائيفهوليسنشاطادارياووالئي،
يتعلقبرابطهقانونيهيتحملوجودهاويهدفالىحمايتهاوقتياومنناحيهاخرىيطرحنزاع

                                                           
 36صفحه،السابق المرجع 1
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الزاميهواليمكنالعدولعنها امامالقضاءباالوضاعالقانونيهويصدراوامرمسببهكونها
القانونيه المركز او الدعوىالماديه ايتغييرفيوقائع يطرعليها لم حتىانتهتبحكم

. الخصوملذلكفهياحكاموقتيه
االداريهوظروفوا 4-  االستعجال قضاء المنازعاتامام لمالبساتالتيانموضوع

تحيطبالحقبينماموضوعالمنازعاتامامقضاءالموضوعهوالحقذاته
االيتوفرحاله-5 بالنظرفيالدعوه اختصاصه االستعجالاالداريالينعقد انقضاء

االستعجالبينماقضاءالموضوعينعقداختصاصهبالنظرفيالدعوهبتمامرفعهامامطبقا
يالواقعاالستعجالاملميتوفروجوبتوفرحالهاالستعجاليعنيانللقانونسواءتوفرف

بالخشيههوانيتعلقاالمر هذا فواتالوقتوالمقصود يخشىعليها تكونالمنازعهمما
بخطرمحدقيهددالمدعياوبمصالحيرادالمحافظهعليها،والخشيهمظهران:قدتكون

1.حهخشيهمنزوالالمعالماوفواتالمصل
اومنشأنهالمساسبالمصلحهفانالقاضياالستعجال لميكنالخطرمحدقا وعليهفاذا

. منقم924يامرمسببعمالبنصالمادهاالدارييرفضالطلب
عدمالمساسباصلالحقوعدمالمساسباوجهالنزاعواالصلعدماعترافتنفيذاي-6

اري،غيرانهليسهناكمايمنعهمناتخاذقراراتتحدمنسلطهقاضياالستعجالاالد
اجراءتحفظكامرهبتوقفتنفيذالقراراالداريالقاضيولوبالرفضكونهقديكونموضوع
الظروف كان حتى منه معينه بتوقفاثار امره الى باالضافه جزئي او كل طلبالغاء

بوقفتنفيذتىامرهمنق/م،اوح919االستعجالتبررذلكعمالباحكامنصالماده
وعليهفانهذااالجراءاليزيدعنكونهاجراءاتحفظياليسمنشانه الحجزالتنفيذيايضا
.المساسبأصلالحق

                                                           
1
فيمايخصتسبيباألحكامالعامة،كماتجداإلشارةالىأنمبدأ271و11وهذاماوردبصريحالعبارةفيالمواد 

منالتعديلالدستوري162تسبيباألحكاممنأهمالمبادئاالساسيةالتيكرسهاالمؤسسالدستوريبموجبنصالمادة
.2016سنة
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القضاءاالستعجاليلهوظيفهمساعدهايانالحمايهتمنحبالنظرفيامكانيهصدور-7
تيجهدعوهموضوعيهاقيمتحكمفيالموضوعمحتملفيالمستقبلسواءكانهذاالقضاءن

بالفصلاومحتملاقامتهافهويهدفالىضمانتحقيقالموضوعلموضوعها
تصبحغير االداريه االستعجاليه فانالدعوه الفصلفيدعوىالموضوع، تم فاذا وعليه
مقبولهوبالنتيجهفانقضاءاالستعجالاالداريذواثرمؤقتباعتبارهيرتباثرهالىحين

فيموضوعالدعوىالفصل
والوجاهيه-8 الكتابيه االجراءات جانب الى اعتمادها يمكن الشفويه: االجراءات اعتماد

وذلكراجعلبطولهاجراءاتكتابيهوالتيقدتتنافىوطبيعهقضاءاالستعجالاالداريالذي
اإلدالء من الخصم يمنع ال الحال بطبيعه وهذا ، االوامر اصدار في السرعه يتطلب

بمرافعتهمفيشكلمذكراتوتاكيدهاشفويا
اختصاصقاضياالستعجالاالداريمنالنظامالعام:حيثاناختصاصهيتمثلفي-9

 قانون في الجزائري المشروع حددها التي الطلبات في م09_08البث ق/ المتضمن
الدفعبعدممنهبالتاليكلماتجاوزهذااالختصاصيتعين948و917وبمقتضىالمواد

1االختصاص.
اليأمرقاضياالستعجالاالداريباالحالهعلىجههالمختصر:ايعندماالتتوفر 10 -

االداري االستعجال قاضي على وجب ، إستعجالي آمر االستصدار الالزمه الشروط
التصريحبعدماختصاصهللبثفيالطلبدونانيحلالملفاليالجههالمختصه،النه

.) دنصقانونييسمحلهبتطبيقهذهالمقتضيات)نظاماالحالهاليوج
الجزائري-11 المشرع أن باعتبار للطعن قابله االداريه االستعجاليه االوامر كل ليست

919921منق/ممنعالطعنفياالوامرالصادرهطبقاللمواد936بموجبنصالماده
مننفسالقانوناماممجلسالدولهخالل920فياوامرالصادرهطبقاالحكامالماده922
ساعه.48يوماالتاليهللتبليغالرسمياوالتبليغوفيهذهالحالهيفصلمناجل15

                                                           
 منشورغيرقرارالدولهمجلسمجلة17/12/2002فيالصادر5671رقمسهالخامالغرفهالدولهمجلسقرار 1
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فعاله-12 يجعلها ما القانون بقوه المعجل بالنفاذ مشموله االداريه االستعجاليه االوامر
منق/مكما303بنصالمادهوناجعةباعتباراتالمشرعالجزائريمنحهذهالخاصهبموج

 بموجبنصالماده نفسالسياق في الشموليه609شاره االحكام ان الى االخيره الفقره
المعارضه رغم صدورها بمجرد للتنفيذ قابله تكون االستعجاليه واالوامر المعجل بالنفاذ

واالستئناف.
 المطلب الثاني : تنظيم قضاء اإلستعجال اإلداري

 : تنظيم قضاء االستعجال االداري على مستوى المحاكم االداريةالفرع االول 
المتضمنقانوناالجراءاتالمدنيهالملغي)النظام66/154:فيظلاالمرالفقره االولى

المتعلقبالمحاكماالداريهانالمتتبعلحركهتطور98/02،فيظلالقانون )الموحد
 دستور صدور بعد خاصه الجزائر االداريفي دخلت1996القضاء الدوله بان يالحظ

المؤسسفينصالماده التيكرسها القضائيه االزدواجيه االوهيمرحله  جديده مرحله
تالقضاءاالداريعنالقضاءالعاديومناجلمنهحيثتممنخاللهافصلجها152

1هذاالغرضتمتنصيبمجلسالدولهومحاكماداريهومحكمهتنازعاالختصاص.
 قانون الى 98وبالرجوع ب02/ يخصنظام10المنظم وفيما ، االساسيه موارد

ايمادهالقضاءاالستعجالياالداريخصوصانالحظانالمشروعالجزائريلميتطرقفي
منموادهذاالقانونالىاالستعجالاالداري،بلاقتصرعلىتنظيموعملالمحاكماالداريه

المؤرخفي58356فيالمسائلالموضوعيهفقطوحتىبعدصدورالمرسومالتنفيذيرقم

                                                           

لنظامنتيجهنظرنافيوهذا"الغرفهرئيس"عبارهيستعمللمالمشرعاننالحظالمادههذانصاستقراءخاللمن -
لى،1936منذوالمعتمدهاالستقالليهالمرحلهظلفيسائداكانالذي سنهالقضائياالصالحصدورغايهوا 

االعلىالمجلس'بانشاء1965 غيربطريقهيوحيالتيوالمحاكمالمجالسانشاءجانبالىذاكاناالمكرره"
الغرفهلرئيساالختصاصيسندالعمليهالناحيهمنكانوانولهذا،القضائيهاالزدواجيةتكريسعدمالىمباشره
نصفيباستعمالهوذلكالقضائيالمجلسلرئيسيسندإذ،النظريهالناحيهمنعليههولماخالف،االداريه
اوالقضائيالمجلسلرئيسيجوزاالستعجالحاالتجميعفي)انهعلى(الملغى)م/قمنمكرر171الماده
 .ينتديهالذيالعضو

القضائيالمجلسالعمالالمقوماتالهيئةالعلياالمحكمهتمثل"انهعلى1996دستورمن152المادهتنص -
"االداريهالقضائيهالجهاتالعمالمقومهمقومههيئهالدولهمجلسيؤسس،والمحاكم
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31ومنبينهاالمادهاثنانمنه،التينصتعلىانشاء14المتضمن14-11-1998
ادا استعجالمحكمه الى يشير لم االداريه الماده في العام للقانون قضائيه كجهات ريه

.االداري
نصفيمادته الىالغرفه05كما  المحكمهاالداريهدوناالشارة تشكيله علىتقسيم

.االداريهاالستعجاليهالفاصلهفيالدعوىاالستعجاليه
:الفقره الثانيه

 القانون ظل نظامال09-08في شاهد واالداريه: المدنيه االجراءات قانون متضمن
القضاءالجزائرياصالحيجوهرييناالولكرسمبداازدواجيهالقضاءوقدوقعهذاالتعيير

الذيانشاءمجلسالدولةكهيعتمقومهالعمالالجهاتالقضائيه1996بموجبدستور
 اإلصالح اما سابقا اليه االشاره سبق كما االزدواجيهاالداريه مع وبالموازات ، الثاني

تكريس بهدف واالداريه المدنيه االجراءات لقانون مشروعا الحكومه قدمت القضائيه
معاالزدواجيهفيالهيكلوالذيلقيمصادقعليهمنطرف تماشيا االزدواجيهاالجرائيه

./المتضمنق/م0809البرلمانوصدربموجبالقانونرقم
جوانب كل مست اهميه وذات جوهريه تعديالت عده ادخل القانون هذا فان وعليه

االجراءات،كماانهازالالغموضالذيكانسائدافيبعضاالجراءاتالتيكانيتضمنها
المتضمنق/م/،)الملغى(باعتباراتالمشرعالجزائريحرصعلى154-66االمررقم

-08يانعكستعلىحجمالنصوصالواردهفيالقانونرقمتحقيقاجراءاتالتقاضيالت
66مادهمقارنهمعالمواردالمخصصهفياالمررقم799المتضمنق/م/والمقدرهب09

الموادالمخصصهلالجراءاتامام459اعالهحيثكانيظنسوى154 فيها مادهبما
. القضاءاالداري

 رقم القانون ان بعضالمت0809صحيح اللبسوالغموضعن نزع قد ق/م/ ضمن
االجراءاتاالانهمايهمنانحنفيهذاالصددهوموضوعاالستعجالاالداريوالذيكان
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القانونالصادربعدتنصيبلجنه فينصوحيدغيرانهحتىهذا اساسا سابقامتضمنا
.كلفتباعدادهمكوتهمنمختصيينفيالقانونوكذامنقضاءسامين

الفصل تضمن االداريه االستعجاليه الدعوه لتطبيقات االخرى الفصول في تطرق ثم
الثانيالدعاوىاالستعجاليهالمقترنهبحالهاالستعجالالفوري،معتبياناالجراءاتالواجب
اتباعهاوطرقالطعنفياالوامرالصادرهبشانهااماالفصلالثالث"فقدخصصهللدعاوي

 وتدابيراالستعجاليه الحاله اثبات في والممثله البسيط االستعجال بحاله المقترنه االداريه
التحقيق"والدعوهاالستعجاليهفيمادهالتسبيقالماليالفصلالرابعاماالفصلالخامسفقط
والدعاوي العموميه" والصفقات العقود ابرام ماده في االستعجاليه للدعاوى خصصه

. الجبائيهالتيتناولهافيالفصلالسادساالستعجاليهفيالماده
النظام من انتقاله محمود خطوه الجزائريخط المشروع ان الى االخير ملخصفي

مكررمنف/م/)الملغى(،الىالنظامالواسعالذي171الضيقالذيابرزتهابرزتهالماده
 رقم القانون ظل في االداري االستعجال جوانب مختلف ق/م/0709شمل المتضمن

تنصعلى التي المواد مع مقارنه ، التيعالجته المواد من الهائل للكم بالنظر  الجديد
(.305–299(موادغيرالموادمن)07االستعجالالعاديوالمحصورهفيسبعه)

:ولىاأل الفقره 
 . 2002المتعلق بمجلس الدوله الداخلي لسنه  01-98في ظل القانون العضوي رقم  

السابقذكرها1996مندستور152تمتبنينظاماالزدواجيهالقضائيهبموجبالماده
القضائيفيهذه التنظيم االمرالذيجعلصورة قضاءجديد والتياسستلنظام ، اتفا
المرحلهتختلفمنحيثالهيكلواالجراءاتعننظاموحدةالقضاءالذيسادفترهطويله

ا ذلكراجع ومرد كل، بها والتياخذ النظامين، المميزه والعناصر لىاختالفالمفاهيم
الدولالتيتبنتهامثلمصرتونسفرنسا.
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مبادئه حيث من ينفرد الجزائر في االداري القضائي للتنظيم القانوني االطار ان غير
1االساسيه.

ادتالمشرع اسبابودوافع عده كانوراءه القضائيه االزدواجيه تبنينظام ان كما
الجزائريالىتبنيه،كونهجاءفيمرحلهابتسمتبتوجهاتهاجديدهاالمرالذياستلزموضع

الياتالكفيلةبإرسالدعائمعلىارضالواقع
بموج القضائيه االزدواجيه تكريسنظام بعد وعليه نصعلى1996بدستور كونه

انهضل من وبالرغم العاديه القضائيه علىالهياكل منفصله اداريه هياكلقضائيه انشاء
االمرميدانياعلىحالهاينظامالغرفهاالداريهبالمحكمهالعليااالانهصدرتعدةقوانين

القانونالعضوي التوجهومنبينها 1998ماي30المؤرخفي9801اكدتعلىهذا
السالفالذكر

الصادره والمصادقعليهضمنالمداوله الداخليلمجلسالدوله يخصالنظام فيما اما
 26052002بتاريخ اشارتالماده بينها44فلقد ومن الىغرفمجالسالدوله منه

ذاتالصلهبايقافالتنفيذ الغرفهالخامسهالتيتخصبالبثعلىالخصوصفيالقضايا
ازعاتالمتعلقهباالحزابالىجانبفصلهافيالقضايااالستعجاليهعلىمستوىمجلسالمن

امام بالرغممنذلكنجدقرارلمجلسالدولهفصلفيطلبوقفالتنفيذ الدولهغيرانه
.الغرفهالثالثه




                                                           

66رقماالمرويتهميعدل2001سنهمايو22لالموافق1422عامصفر28فيمؤرخ0105رقمقانون -
الجريدهالمدنيهاالجراءاتقانونالمتظممو1966يونيو08لالموافق1386عامصفر18فيالمؤرخ154

 5ص2001سنهمايو23خفيفمؤرخ29العددالجزائريهللجمهوريهالرسميه

طريقعنوالدولهالفردبينالمطلقهالمساواهاقامهمحاولهوهياالساسيهبميزهواالنجليزياالمريكيالقضاءمتاز -
ظروفنتيجهفرنسافيالقضائيهاالزدواجيهظهوراماالفرديه،فكرهلطغيانذلكومردواحدللقاضياخضاعها
والمنازعاتالمقارنهالقضائيهاالنظمهاالداريهللنزاعاتالعامالمبداشيهوبمسعود:التفصيلمنللمزيدتاريخيه
.66-31صفحه1999الجامعيهالمطبوعاتديواناالولالجزءاالداريه
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  /المتضمن ق/م 09-08الفقره الثانيه : في ظل احكام القانون رقم 
الجزائريبصفهعامهاالجراءاتالمتبعهاماممجلسالدولهضمنالبابتطرقالمشرع

المتضمنق/م/السالفذكرهافخصصالقسمالثالثلمساله0809الثانيمنالقانونرقم
 نصوصالمواد مجلسالدوله االداريامام القرار فيما911912وقفتنفيذ اما منه

نف في القراراتالقضائيه نصوصالمواديخصوقفتنفيذ خالل من تضمنتها سالجهه
.فينفسالقانون914و913

انهاعتبروقفجزءمن الصدد يعابعلىالمشفىالجزائريفيهذا ما غيرانه
االستعجالاالداريوفينظرناكانعليهانيعالجهاضمن"الباب."المتعلقباستعجال

فيذالذينظرفيهاالستعجاالتاالداريهباعتباراناالداريمعتمييزهطبعاعنوقفالتن
فيها المختصبالنظر الدوله مجلس فيها يكون التي الحاالت تبين الذكر السالة الموارد

يليها937باعتبارهجههمقومهالعمالالجهاتالقضائيهاالداريهوفيمايخصالمواد وما
اولتنظيمقضاءاالستعجالاالداريالمتضمنق/م/نشيرانهتن09-08منالقانونرقم

فيالبابالثالثمننفسالقانوناشارالىاختصاصمجلسالدولهكهيئةقضائيهعليا
937للفصلفياستئنافاالستعجاليهوعلىاالجلالمخصصلهللفصلفيهحسبالمواد

.......والتيسوفيتمالتطرقاليهابالتفصيلفيالبابالثانيمنهذا943و
وعليهفانماجلستالدولهيختصبالنظركدرجهاولىواخيرهفيالقضايااالستعجاليه

901االداريهالمتعلقهبالقراراتالصادرهعنالسلطاتاالداريهالمركزيهمناننصالماده
1.منق/م/لمتشيراليها


 

                                                           
علىانه)).......يمثلالهيئهالمقاومه2016منالتعديلالدستوريلسنه2/ف171وهذامانصتعليهالماده 1

 )) .   االداريهالقضائيهالجهاتلالعمال
العمالالمقومهالهيئهيمثل."..انهعلى2016لسنهالدستوريالتعديلمن2ف/171المادهعليهمنصهوهذا -

 ."االداريهالقضائيةالحمالت
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 ةقواعد االختصاص في المواد االستعجاليه االداري:  المبحث الثاني
التي المهام بذلك وتختلف الواحده الدوله اقليم مستوى على القضائيه الجهات تعدد

اسندهاالمشروعكلجههقضائيهبحسبدرجتهاونوعالقضاياالتييوكللهامهامالفصل
على إلزاما كان ثم ومن ، فيه تمارساختصاصها التي االقليمي نطاقها وحاسبه ، فيها

المعاييرالتيعلىضوئهايتحدثكلجههقضائيهقسطمنواليهالمشرعالجزائريوضع
ضاءفيالدولهقال

وتمارسفيه المشرق يحدده الذي النطاق ذلك به يقصد عامه اختصاصبصفه ان
الجهات مانعا النطاقحد هذا بحيثيعتبر القضائيه،  )واليتها( سلطتها القضائيه الجهه

طريقتحديدالنطاقاالقليميالذيتباشرفيحدودالجههالقضائيهاالخرىويكونذلكعن
القضائيهاختصاصهاوكذلكيكونتحديدنوعالقضاياالتييحقلهاالنظرفيهاوالبثفيها
يخص فيما السيما االختصاصالقضائي تحديد نظام يعد لهذا ، )االختصاصالنوعي(

.هابدقهقضاءاالستعجالمناالمورالمهمهالواجبالتمكنمن
 :المطلب االول: االختصاص النوعي لقاضي االستعجالي االداري

يقصدباالختصاصالنوعيتحديدنوعوطبيعهالنزاعاتالتييعودالفصلفيهاالىجهه
قضائيهايواليهالجههالقضائيهعلىاختالفدرجاتهابالنظرفينوعمحددمنالدعاوي

اختصاصا من المقصود اخرى القضائيهبعباره الجهات بين القضايا توزيع هو لنوعي
قانونا المختصه الجهه باعتبارها تباشرها ان يمكن التي الدعوه اساسنوع على المختلفه

منق/م/يتبينلناانالمشرعالجزائرينصصراحهعلى917وبالرجوعالىنصالماده
1.بهاالبثفيدعوىالموضوعانه"يفصلفيمادهاالستعجالبالتشكيلهالجماعيهالمفوط





                                                           

دارطبعة،بدون،-التحكـيم-التنفيـذ-الخصـومة-واإلداريـةالمدنيـةاإلجـراءاتقـانونشرحفيالوسيطصقر،نبيل-23 1 
90،ص2008.الجزائر،والتوزيع،والنشرللطباعةالهدى
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 :المجال العام لالختصاص : الفرع االول
باعتبارهحثعلىانالتشكيل المبدا المالحظاناالجتهادالقضائيباذكرسابقاهذا

القراراتاالداريه بايقافتنفيذ المتعلقه االستعجاليه الجماعيهيالتيتفصلفيالقضايا
المتضمنق/م/تغيراالمركونه0809الجزائريمنخاللالقانونرقمكماتبنىالمشرع

التي الجماعيه التشكيله في االستعجاليه ودعاوي الموضوع دعوى في تقاضي جهه وجد
.تفصلفيالدعوهاالستعجاليههينفسهاالفاصلهفيالدعوىالموضوعيه

قضايااالستعجاليهالمختصهالنشاطبمعنىاخرفانهاذاظهرللتشكيلهالجالسهللنظرفيال
االستعجالغيرمتوفرفانهاالتحكمبعدماالختصاصالنوعيكمااشاراليهالحالسابقا

08/09االعتباراناالختصاصيعودللقاضيالموضوعبلعليهاالرجوعللقانونالجديد
.انتحكمبرفضالطلببامرمسبب

 الفقره االولى: القاعده العامه
 الماده0809حسبالقانونرقم اكدته علىالمعيارالعضويكما المتضمنق/م/

منهابقولها:المحاكماالداريههيجهاتالواليهالعامهفيالمنازعاتاالداريهتختص800
بالفصلفياولدرجهبحكمقابلاالستئناففيجميعالقضاياالتيتكونالدولهاوالواليه

اواح التاليفالدعوىاوالبلديه االداريهطرففيها دىالمؤسساتالعموميهذاتالصيغه
االستعجاليهاالداريهالتيتكونالدولهاوالواليهاواحدىالمؤسساتالصيغهاالداريهطرفا
خاصه تدابيربشأنها تقاضياالستعجالاالداريالتخاذ يؤولاختصاصالنظرفيها فيها

ف الفاصله االستعجاليهحسبنصواننفسالتشكيله الموضوعتنظرالىالدعوه يدعوه
.مننفسالقانون917الماده
واذاكانالتدبيراالستعجاليللمطالببهقائمبيناشخاصطبيعيةللمطالبهمثالبتعيين

حارسقضائهاولفصلفياجراءمناالجراءاتالحراسهالقضائيهفانالمسالهيفصلفيها
ومايليهامنق/م/كونهاتدخلضمن299قاضياالستعجالالعاديحسبنصالماده

لقاضياالستعجالاالداري.االختصاصالنوعي
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اماممجلسالدوله:انالقاعدهالعامهالختصاصالنوعيلمجلسالدولهبقوله:ايفصل
الدولهونهائيافيالطعونبااللغاءالمرفوعهضدالقراراتالتنظيميهاوالفرديهالصادرهعن

.".......المهنيهالوطنيهالسلطاتاالداريهالمركزيهوالهيئاتالعموميهالوطنيهوالمنظمات
منق/م/والتينصتصراحهعلىنفسالفكره،ايالطعونالمرفوعه901تقابلهاالماده

09ضدالقراراتالصادرهعناالداراتالمركزيهاواحدىهذهالهيئاتالمذكورهفيالماده
درجه عن فيها حيثيفصل درجه واخر كاول اختصاصمجلسالدوله من تكون اعاله

واحدهمنالتقاضي.
  الفقره الثانيه :االستثناءات الوارده عن معيار العضوي

اناختيارمشروعجزائريللمعيارالعضويفيمايخصتوزيعاالختصاصبينالقضاء
العاديوالقضاءاالداريليسمطلقابلتردعليهاستثناءات:

1- تثور العادي: القضاء لصالح المقرره اطرافهااالستثناءات احد يكون منازعات عده
المتضمنق/م/السالف09-08منقانون901و800السلطاتالمشاراليهافيالمواد

 المتعلقبمجلسالدولة،وبالتالياستنادا9801منالقانونالعضوي09الذكروالماده
للمعيارالعضوتكونمهمهالفصلفياختصاصالقضاءالعادي.

المتضمنق/م/بالرجوعالىاحكامهذا0809الواردهضمنالقانونرقماالستثناءات-2
اختصاصالقاضي بعضالمنازعاتمن اخرج الجزائريقد المشرع ان لنا يتبين القانون
االداريعامهواالستعجالخاصهومنحهاللقاضيالعادي،بالرغممنوجوداحداالشخاص

ال ان كون فيها طرفا العامه المعنويه حقيقتها802ماده في هي منازعات انتشبت منه
فعال تنعكس ال موضوعها حيث من انها اال العضوي للمعيار تطبيقا اداريه منازعات

:انحراضالقانوناالداريوهي
 الماده نصه المادتين802مخالفاتالطرق: لالحكام خالفا انه على ق/م/ و800من

اعالميكونمناختصاصالمحاكمالعاديهالمنازعاتاالتيه:مخالفاتالطرق......"801
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وهذهاالخيرههياالعمالالتيتشكلاعتادعلىالطرقالعموميهسواءبالتخريباوالعرقله
الستثناءنظرياكثرمنهتطبيقي.منهذاالصددانهذااومايمكنمالحظته

 الفرع الثاني: المجال الضيق االختصاص قاضي االستعجال االداري
 ( . ) المنازعات الخارجيه عن اختصاصه            

تكتسيعمليهالرقابهالقضائيهعلىاعمالاالدارهاهميهبالغهفيارسالدولهالقانون
منجه لكونهاهذا المشروعيه مبدا وحمايه للسياده نتيجهوضمانه اخرىتعد ومنجهه ه

تهدفالىتحقيقالتوازنبينظروفتسييرالمرافقالعامهفيالدولهوحمايهحقوقاالفراد
.وحرياتهممنوطءانحرافاالدارهفياستعمالماخولهاالمشرعمنالسلطات

دعوه باعتبارها المؤقته القضائيه الرقابه جوهر االداريه االستعجاليه الدعوه تعد كما
عالجيهانصحالقولبسرعهالقضاءفيهاخالفاللدعوهاالداريهالعاديهالتيتتميزبطول
المنازعاتالتييكوناحد بفصلقارئاالستعجالاالداريفيجميع وتوسطتها اجراءاتها

من09منق/م/والماده901و800عنويعامكمااشارتاليهالمواداطرافهاشخصم
.نوعيالاختصاصهمتعلقبمجلسالدولهالسالفالذكرفياطار9801القانونالعضوي

غيرانههناكمنازعاتقداليختصالقضاءبنظرهاسواءكانتعاديهاواداريهكونها
يحضرعلىالقاضياالداريعامهواالستعجالتخرجعناختصاصهبسببوظيفتهولهذا

خاصهالنظرفيهاوالتمثلهذهالمنازعاتفياعمالالبرلمانواعمالالسيادة.
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  المطلب الثاني : االختصاص االقليمي
في االداريه القضائيه لجهات االقليمي االختصاص لطبيعة الجزائري المشرع تطبق

الثانيالمعنون))فياالختصاصاالقليمي((فيالفصلاالولاالحكامالواردهفيالقسم
الجهات امام المتبعه "االجراءات ب المتعلق االول الباب من "باالختصاص" المتعلق

المتضمنق/م/،فياحكامهذهالموادتنطبقعلى09-08القضائيهاالداريه"منقانون
. الجهاتالقضائيهاالداريهحصرا

االختصاصوالمال يخصطبيعه ما في واضحا كان الجزائري المشرع موقف ان حظ
االقليميخالفالالختصاصاالقليميعلىمستوىالمحاكمالعاديه.

 الفرع االول االختصاص االقليمي لقاضي االستعجال االداري 
 ) على مستوى المحاكم االداريه(          

المحكمه اطار في يمارساختصاصه االداري االستعجال قاضي ان عامه كقاعدة
وبالتاليفإناختصاصهاالقليميغيرمختلفعناالختصاص التيينتمياليها االداريه
قاضيالموضوعفياطارممارستهوظيفتهفيالنظرفيالمنازعاتاستعجاليهالمعروضه

عليه.
القا ان وباعتبار رقم ماده0809نون في انه على نصصراحة ق/م/ المتضمن

االستعجالاالداريبالتشكيلهالجماعيه"المنوطبهاالبثفيالدعوىالموضوعطبقالنص
 استعجاليه917الماده الغرفه يمثل الجماعيه لتشكيله االختصاصاالقليمي اصبح منهم
إداريه.
السالف1998نوفمبر14المؤرخفي98/356بالرغممنالمرسومالتنفيذيرقم

الذكر،لمينصعلىوجودغرفهاستعجاليهاداريهاشارهالىتشكيلهالمحاكمالمتكونهمن
غرفدونانيفصلفيطبيعهالنزاعاتالمعروضهعليها،خالفالغرفهمجلسالدوله3

 نجد بينها من والتي المادة ضمن المدرسة " اإلدارية نظام44"الغرفاإلستعجالية من
السالفذكرهاآنفا.26052002الداخليلمجلسالدولهالصادربتاريخ
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تحدد بحيث النوعي االختصاص لقواعد مكمله االقليميه االختصاص قواعد تعتبر
الحدود حسب االداري االستعجال قاضي يختصبها التي مثلالنزاعات مثله االقليميه

للنظرفيالنزاع هوالمختصاقليميا قاضيالموضوعباعتبارانالقاضيمختصنوعيا
المعروضعليه.

ولهذانصالمشرعالجزائريعلىاناالختصاصاالقليميكقاعدهعامهيتحدثطبقا
نفسالقانونمن38و37منق/م/،والتياحالتنابدورهاالىالمواد803لنصالماده

والتيسنتعرضلها القاعده اليهانهناكاستثناءاتواردهعنهذه نجدراالشاره لكنما
. الحقا

 الفقره االولى : المبدا العام
لقدكانموقفالمشرعالجزائريصريحابالنسبهلالختصاصاالقليميلمحاكماالداريه

 نصالماده في جاء اخت803حيث ان ، ق/م/ االداريةمن للمحكمه صاصاالقليمي
للمادتين 37يتحدثطبقا انها38و الماده، نصهذه المالحظمن ، القانون هذا من

العامللمواد احالتتطبيققواعداالختصاصاالقليميللمحاكماالداريه،منحيثالمبدا
37 ال38و باالختصاصاالقليميللمحاكم المتعلقه و وطبقاالسالفينالذكرانفا عاديه

النزاعات في النظر في اقليميا المختصه االداريه المحكمه فان المواد هذه لنصوص
االستعجاليههيالتيتقعفيدائرهاختصاصهامواطنالمدعيعليه،وانلميكنلهموطن
ينص لم ما المختار المواطن فيها يقع التي القضائيه االختصاصللجهه معروففيؤول

 عن للجههالقانون االقليمي االختصاص فيؤول عليهم المدعي تعدد وعند ذلك خالف
القضائيهالتييقعفيدائرهاختصاصهامواطناحدهم.

 الفقره الثانيه : االستثناءات الوارده على المبداء
االقليمي االختصاص لطبيعه بالنسبه العامه القاعده الجزائري المشرع حدد ان بعد

االداريه للمحاكم الماده 803في 37والماده حدد38و الذكر السالفة ق/م/ من
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مننفسالقانونوالتيتتعلقاساسا804االستثناءاتالواردهعلىهذهالقاعدهفيالماده
: بالمواداالتيه

فيمادهالضرائباوالرسومامامالمحكمهالتييقعفيدائرهاالختصاصيهمكان -1
فرضالضريبهاوالرسم.

يمادهاالشغالالعموميهامامالمحكمهالتييقعفيدائرهاختصاصهامكانتنفيذف -2
االشغال.

دائره -3 في يقع التي المحكمه امام طبيعتها كانت مهما االداريه العقود ماده في
اختصاصيهمكانابرامالعقداوتنفيذه.

غي -4 او الدوله اعوان او بالوظيفين المنازعاتالمتعلقه مناالشخاصفيماده رهم
دائره في يقع التي المحكمه امام االداريه العموميه المؤسسات في العاملين

اختصاصهامكانالتعيين.
مكان -5 اختصاصيها دائره في يقع التي المحكمه امام الطبيعيه الخدمات ماده في

تقديمالخدمات.
فيموادالتوريداواالشغالاوتاجيرخدماتفنيهاوصناعيهامامالمحكمهالتي -6

اذاكاناحدالطراف يقعفيدائرهاختصاصهامكانابراماالتفاقاومكانتنفيذها
مقيمابه.

فيماذاتعويضالضررالناجمعنجنايهاواجنحهاوفعلتقصيريامامالمحكمه -7
تصاصهامكانوقوعالفعلالضار.التييقعفيدائرهاخ

امام -8 االداريه القضائيه الجهات عن الصادره االحكام تنفيذ اشكاالت ماده في
المحكمهالتيصدرعنهاالحكمموضوعاالشكال.

على      االتفاق للخصوم يمكن ال ان االستثناءاتنالحظ هذه في التمعن خالل ومن
لعدهاعتباراتراىالمشرعانهمنتحديدجههقضائيهغيرتلكالتيحدد المشرعنظرا ها

. )الضرورياالخذبهالتسهيلالتقاضي)كتسهيلاالثباتانتقالالخبراء.....الخ
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تجدراالشارهالىانهيتمتمديداختصاصالمحكمهاالداريهالمختصهاقليميامن كما
ملالطلبياتاالضافيهوكذلكطلبياتالناحيهالموضوعيهوالفاصلهفيالطلباتاالصليهلتش
. /منق/م01/ف805العارضهاوالمقابلهوهذامانصتعليهصراحهالماده

االستعجاليه بالتدابير يختص الحال بطبيعه االداري االستعجال قاضي فإن وعليه
الداريهالمتعلقهباحدىهذهالمنازعاتفياطاراختصاصهاالقليميهعلىمستوىالمحكمها

التيينتمياليها.
















 



 
 الفصل الثاني

الدعوة االستعجالية اإلدارية بين  
 الواقع والتطبيق
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 في مجال وقف التنفيذالمبحث األول: سلطات قاضي االستعجال اإلداري 
دعـوى هـي التنفيـذ وقـف دعوى أن على واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون نص

اسـتعجاليةذاتطـابعمسـتعجل،ومـنحأيضـاللقاضـياإلدارياالسـتعجاليسـلطاتالتـدخل
اإلدارة،السـريعبمجـردقيامحالةاالستعجالوبواسطةإجراءاتمستعجلةلوضعحدلنشاط

آثاره بوقف وذلك مشروع، غير للملفأنه الفحصالسطحي مجرد مـن يظهـر قـد الـذي
قاضي على المعروضة مشروعيه مدى في الفصل غايـة إلى سريعة بصفة التنفيذية

 1الموضوع.
 المطلب األول: وقف تنفيذ القرارات اإلدارية

اإلداريــة اإلجــراءات أهــم أحــد مــن اإلداري القــرار تنفيــذ وقــف دعــوى تعتــبر
اإلدارياالسـتعجالي فيمجـالالقضـاء وأقـدمها ويعـرفقـانوناإلجـراءات2االســتعجالية ،

مـ لــه اســتخالصتحديــد يمكــن أنـه إال اإلداري القـرار واإلداريـة بعــضالمدنيـة أحكـام ـن
مــواده،لكــنيبقــىتحديــداناقصــابالمقارنةإلىماتوصلإليهالفقهوالقضاءاإلداريين.

،أنالقـرار901و801،800وعليـهيسـتخلصمـنأحكـامالمـواد مـنق.إ.م.إ
الواليـة،البلديـةعـنالدولـة،801و800اإلداريهوالعملالقانونيالصادرحسبالمـادتين

  المــادة وحســب اإلداري، الطــابع ذات العموميــة اإلداريــة901والمؤسسـات الســلطة مــن
المركزيــة،وهكــذافــإنتحديدمفهومالقراراإلداريتمفيقانوناإلجراءاتالمدنيةواإلدارية

.علىأساسمعيارمصدره،أيالجهةاإلداريةمصدرةالقرار


                                                           
القــراراإلداريودورالمشــرعب 1 لــدعوىوقــفتنفيــذ المســتعجلة الطبيعــة األمــين، الجزائــريفيتفعيلهــا،وســيقةمحمــد

  ، البويرة لوالية السياسية الحقوقوالعلوم كلية للقاضياإلداري، المستحدثة السلطاتاإلجرائية حــول ماي29مداخلــة
.1.،صمنشورة2014،

.4،صنفسه  2  
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أماعندالفقهاإلداريوعلىالرغممنتنـوعصـيغالتعبـيرعـنالقـراراإلداريإالأن
بإرادتهـا اإلداريـة السـلطة عـن قـانونيصـادر "عمـل انـه فياالتفـاقعلـى يمـنعهم لم هـذا

1المنفـردةولـهطـابعتنفيذي."
ا للقـرارات المباشـر التنفيـذ خاصـية رفـعبسـبب أن هـي العامـة القاعـدة فـإن إلداريـة،

نـص وجـد إذا وقـفالتنفيـذ جـواز هـو واالسـتثناء اإلداري، القـرار يوقـفتنفيـذ الـدعوىال
.خـاصيقضــيبذلك،أوقررالقضاءذلكبناًءعلىطلبمنالمدعي

وعــةأمــامالمحكمــةاإلداريــة،:"التوقــفالــدعوىالمرف(ق.إ.م.إ833)تــنصالمــادة
."القراراإلداريالمتنازعفيه،مالمينصالقانونعلىخالفذلكتنفيــذ
بوقــف بنــاءعلــىطلــبالطــرفالمعــني، تــأمر، أن اإلداريــة يمكــنللمحكمــة غــيرأنــه

اإلداري."تنفيــذالقــرار
تنفيـذالقـراراتاإلداريـة،اسـتثناًءعـنمبـدأاألثـرغـيرالواقـفللطعـنكمـايعتـبروقـف
القراراتاإلدارية،لذااليكونممكناإالفيالحاالتالمنصوصعليهاقانونا،تطبيقـا ضـد

.منقانوناإلجراءاتالمدنيةواإلدارية921و912،919للمـواد،
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القراراإلداريهومنقبيلاألمورالمستعجلة وعلىالرغممنأنطلبوقفتنفيذ
فيجـبأن التيلهـا طلبمتفرععنطلباإللغاء أنه إال بموضوعدعوىاإللغاء عالقة

.1ءمتضمناطلبوقفالتنفيذلتسلطرقابةالقضا يكـونطلـباإللغـاء
ا لوقــف المشــرع تــوافرويشــترط بمعــنى العــادي االســتعجال في يشــترط مــا لتنفيــذ
االسـتعجالالمـبررةوعـدمالمسـاسبأصــلالحـق،لكـنالمشـرعلميقـفعنــدحـدمنـع ظــروف

أضـافشـرطاالنجـدهفيوقـفالتنفيـذالعـاديوهـومـتىظهـرللقاضـيمـن الضـرر،إنمــا
2.خاصمنشأنهإحداثشكجديحولمشروعيةالقرار وجـهالتحقيـقوجـود

وردت يليأمثلةعـنحـاالتوتطبيقـاتوقـفتنفيـذالقـراراتاإلداريـةكمـا نعرضفيما
القـانونأوالثمشــروطوقــفتنفيــذالقــراراتاإلداريــةثانيـاوأخــيرإجــراءاتوقــفتنفيــذ في

.3اإلدارية القــرارات
 الفرع األول: أمثلة عن حاالت وقف تنفيذ القرارات اإلدارية

  لـنصالمـادة الـتينصـتعلـىسـلطاتالقاضـياالسـتعجالي921طبقـا مـنق.إ.م.إ
قبـل معروفـة كانـت فقـد بالجديـدة ليسـت اإلداري، والغلـق اإلسـتيالء التعـدي، مجـال في

مكررمنقانون171اتالمدنيةواإلداريةحيثكانتتنصالمادةصـدورقـانوناإلجراء
الحاالتالثالثةالمذكورةاإلجراءاتالمدنيةعلـىامكانيةاعتراضتنفيذالقراراتاإلداريةفي

أعاله.
 البند األول: وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في حالة وجود شك جدي حول مشروعيتها

  المـادة العامـة الحالــة يتعلـقاألمـر919نصـتعلـىهـذه "عنــدما بقولهـا: ق.إ.م.إ
لقاضي يجوز جزئي، أو كلي إلغاء طلب موضوع ويكون بالرفض، ولو إداري بقــرار
االسـتعجال،أنيـأمربوقـفتنفيـذهـذاالقـرارأووقـفآثـارمعينـةمنـهمـتىكانـتظـروف

                                                           
1999،مصر،المسارفتوزيع،1ط،الدولةمجلسمحاكمأماموالتنفيذالمستعجلالقضاء،المنجيإبراهيم 1
.27ص

 465صسابق،مرجعالرحمن،عبدبربارة 2
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سـتعجالتـبررذلـك،ومـتىظهرلهمنالتحقيقوجودوجهخاصمنشأنهإحداثشكاال
جديحولمشروعيةالقرار.

عندمايقضىبوقفالتنفيذ،يفصلفيطلبإلغاءالقرارفيأقرباآلجال".
ينتهيأثروقفالتنفيذعندالفصلفيموضوعالطلب."

،حيثاستلزمتوجودوجهخاص1تطبيقهاتنصهذهالمادةعلىالحالةوعلىشروط
شأنهإحداثشكجديحولمشروعيةالقرارالمطلوبوقفتنفيذه،واقتراندعوىفي من

الموضوع.
 البند الثاني: وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في حاالت التعدي واالستيالء والغلق اإلداري

تن بوقـف يأمر أن االستعجال لقاضي ليس عام وباسـتثناءكأصل إداري، قـرار فيـذ
القـرارات فيهـا بمـا القرارات جميع يشمل الحظر فإن تراخيص منح المتضمنة القـرارات

2المنعدمـة.
كمـاأنـهلـيسلقاضـياالسـتعجالأنيـأمراإلدارةبالقيـامبعمـلمقابـللألثـرالـذيأحدثـه

المستشفى في الوالي قرار بواسطة شخصموضوع بإطالق األمر مثـل اإلداري، القـرار
لألمـراضالعقليـة،أواألمـربإرجـاعموظفمنالمصلحةالتيأبعدعنها.
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الثالـث : وقـف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة فـي حالـة اسـتئناف حكـم قضـى بـرفض الطعـن البنـد 
 لتجاوز السلطة

التييـتم القراراتاإلداريةوهيالحالة أخرىلوقفتنفيذ ينصالقانونعلىحالة
فإ إداري، قـرار إلغـاء برفضدعوى قضى اإلدارية المحكمة عن صادر نـهاسـتئنافحكم

هذهالحالةأنيأمربوقـفالتنفيـذبطلـبمـنالمسـتأنف،بشـروطيجـوزلمجلـسالدولـةفي
،وبطبيعةالحالفإنطلبوقف1(ق.إ.م.إ912م.)فيوقـفالتنفيـذالـتينعرضـهاالحقـا

مسـتقلة بعريضة يتم يجبأن هنا التنفيذ االســتئناف، مـععريضــة بــالموازاة فالمبـدأولكـن
(.ق.إ.م.إ.834م.)مستقلةالعــامأنطلـبوقــفالتنفيــذيـتمبموجــبعريضــة














                                                           
قضـىاإلداريـةالمحكمـةعـنصـادرحكـماستئنافيتمعندما:"يليماعلى08-09القانونمن912المادةتنص 1

يكـونعنـدماالمسـتأنفمـنبطلبالتنفيذبوقفيأمرأنالدولةلمجلسيجوزإداري،لقرارالسلطةلتجاوزالطعـنبـرفض
مـنالعريضـةفيالمثـارةاألوجـهتبـدووعنـدماتـداركها،يصـعبعواقـبإحـداثشـأنهمـنفيـهالمطعـوناإلداريالقـرارتنفيـذ
توصـلمـاخـالل .فيهالمطعوناإلداريالقرارإلغاءتبريرنهاشأومـنجديـة،التحقيـقإليـهّّ
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 الفرع الثاني: شروط وقف تنفيذ القرارات اإلدارية
بموجبأحكامموادقانوناإلجراءاتالمدنيةواإلداريةالسيمافيمايخصوقفتنفيذ

القراراتاإلدارية،فالقاضيعليهأنيتقيدبمجموعةمنالشروطالتيتنظماختصاصهوأهم
هذهالشروط:

 البند األول: أال يمس وقف التنفيذ بحقوق األطراف في الموضوع
كـان القـراراإلداريطالمـا األمـربوقـفتنفيـذ مناختصـاصقاضـياألمـورالمسـتعجلة

التنفيذاليمسبحقوقاألطراف،ويشكلمجردإجراءتحفظي. وقـف
وهكذافإنقراروزارةالمالية(المديريةالعامةللضرائب)المتضمنبيعاألموالفيالمزاد

االقبيـل،ويجـوزوقـفتنفيـذهفيانتظـارالبـتفيدعـوىالموضـوعالعلني،يكـونمـنهـذ
دارةالضـرائبالمتعلقـةبـدعوىالـبطالن.إنهـذاالشـرطمـنشـروطالمقامـةبـينالمـدعي ،وا 

1ق.إ.م.إ(.918الـدعوىاالسـتعجاليةبوجـهعام،وهوشرطعدمالمساسبأصلالحق)م.
 ون القرار المطلوب وقف تنفيذه مولدا ألضرار يصعب إصالحها لو نفذالبند الثاني: أن يك

اليجــوزلقاضــياألمــورالمســتعجلةاألمــربوقــفتنفيــذالقــراراتاإلداريــةإالإذاأدت
إلىنشوءضـرريصـعبإصـالحهمـنجـراءتنفيـذالقـراراإلداريموضـوعطلـبالتأجيـل.

أشــارالمشــرعإلىهــذاالشــرطفيالعديــدمــنالمــوادالمتعلقــةبوقــفالتنفيــذمنهــالقــد
ق.إ.م.إ(.912)م.
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 البند الثالث: أن يقدم المدعي دفوعا جدية ومؤسسة في الموضوع
يـدرس ينبغـيأن اإلداري، القـرار بوقـفتنفيـذ المسـتعجلة قاضـياألمـور يـأمر لكـي

الـدفوعالمتعلقـةبموضـوعالـدعوىاألصـلية(دعـوىالـبطالن)لـيسللفصـلفيهـذهاألخـيرة
تنفيـذفهـيتخـرجعـنموضـوعوقـفالتنفيـذ،ولكـنحـتىاليقـعفيتنـاقضفيـأمربوقـف

بعد،ولوأنهذااالختالفقديقعأحياناولوبصفة قـرارلـنيلغيـهكقاضـيموضوعفيما
1(.ق.إ.م.إ919،912م.م )قليلـة،نصـتعلـىذلـكالمـادة

 البند الرابع: أن تكون دعوى اإللغاء منشورة أمام قضاء الموضوع
اليقبـلوقـفتنفيـذالقـراراإلداريإالإذاكـانالمـدعيقـدنشـردعـوىفيالموضـوع،

فيغيـاب القـرار الـتيأجـازتوقـفتنفيـذ االسـتعجالية األوامـر العليـا ألغـتالمحكمـة لقـد
أنالقاضـياإلداريال إنـه"مـنالمسـتقرعليـهقضـاًء يمـنحوقـفنشـردعـوىالموضـوع،

شـرط وهـو الموضـوع." في ضـده مرفوعـة بـدعوى مسبوقا يكن لم مـا إداري قـرار تنفيـذ
منطقـي،فـاليعقـلاالسـتجابةلطلـبالمدعيبوقفتنفيذقرارلميعارضفيمشروعيتهأمام

تحر لـنيلغـىبسـببعـدم قـرار فالجدوىمنوقفتنفيـذ ومنثمة ،  اإللغاء يـكقضاء
(2/834المـدعيدعـوىاإللغـاء،لقـدقـننالمشـرعهـذااالجتهـادفينصوصالقانون)م.

ق.إ.م.إ(علىوجوبإرفاقنسخةمنعريضةدعوىالموضوع926بلونصتالمادة)
.2معدعوىوقفالتنفيذ
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 الفرع الثالث: إجراءات وقف تنفيذ القرارات اإلدارية
م. نصـــت) إلىوقـــف834 الطلبـــاتالراميـــة "تقـــدم علـــىأن صـــراحة ) ق.إ.م.إ

تنفيـــذبدعوىمستقلة.
دعوى عنعريضة مستقلة وقفالتنفيذ يجبأنتكونعريضة إذنهو المقصود إن

وعلىالقاضيأنيفصلفيوقفالتنفيذ معها، اإللغاءولوأنهيشترطأنتكونمتزامنة
علىوجهالسـرعةبمجردإيداعالعريضةوقبلانتهاءالتحقيقفيطلباإللغاءوالحكمفيه

1ق.إ.م.إ.(.837إلى833)الموادمـن
القضــاء إجــراءات حســب يــتم الــدعوى في التحقيــق فــإن الحــال وبطبيعــة

االســتعجالي،باعتبارهـادعـوىاسـتعجالية،فإنـهيـتمالتحقيـقفيالـدعوىعلـىوجـهالسـرعة
وحسـبإجـراءاتومهلسريعة.

  المـــادة إلى ق.إ.م.إ936بـــالرجوع مـــن قابليـــة، عـــدم مبـــدأ يقـــر المشـــرع نجـــد
األوامـــراالستعجاليةالصادرةمـنالقاضـياالسـتعجاليفيمجـالوقـفالتنفيـذأليطريـق

بخــالفبعــضاألوامــراالســتعجاليةاألخــرىمـنطـرقالطعـن الــتيتقبــلالطعــن،وهــذا
،بينمــايــرىاألســتاذ"شيهوبمسعود"أنهاقابلةللطعنفيهاباالستئنافأماممجلس2فيهــا

( عشر خمسة أجل في المادة15الدولة من األخيرة الفقرة نصتعليه حسبما يوما )
.منق.إ.م.إ837
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 المطلب الثاني: وقف تنفيذ القرارات القضائية
مجلـس لـدى االسـتعجال اختصـاصقاضـي مـن القضائية القرارات تنفيذ وقف يعتبر

في الفصـل حـين إلى القضـائية القـرارات تنفيـذ وقـف الضـرورة تقتضـي فقد ، الدولـة
االسـتئناف،اسـتثناًءعلـىعنمبدأاألثرغيرالموقفللطعنفيالمواداإلدارية.

 دة اإلستثنائية لوقف تنفيذ القرارات القضائيةالفرع األول: القاع
يجـب اإلداريـة القضـائية الهيئـات عـن الصـادرة القضـائية القـرارات أن العامـة القاعـدة

الشيءالمقضيبه تتمتعبهمنقوة لما نظرا المادة.1تنفيـذها تؤكده من163وهوما
 الدسـتورحينمـاتـنصعلىمايأتي:

وفي    " فيكــلوقــتوفيكــلمكــان، أنتقــوم، المختصــة الدولــة علــىكــلأجهــزة
جميــعالظروف،بتنفيذأحكامالقضاء.

2يعاقبالقانونكلمنيعرقلتنفيذحكمقضائي."










                                                           
ديسـمبر17،عـددعنابـة،مختـار،بـاجيجامعـةالتواصـل،اإلداري،القضـائيالقـرارتنفيـذبعلي،الصغيرمحمد 1
142،143ص.ص2006،

بموجـــبالمعـــدل2008،نـــوفمبر8لالموافــق08-357رقـــمالرئاســـيالمرســومبموجـــبالمعــدل1996،دســـتور 2
.مارس7بتاريخالصادرة14العددرج2016،مارس6فيالمؤرخ16-01رقـــمالقـــانون
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 الفرع الثاني: حاالت وقف تنفيذ القرارات القضائية
لإل قننالقانونالجديد القـراراتالقضـائية،لقد وقـفتنفيـذ واإلداريـة جراءاتالمدنيـة

حيـثحـاولالمشـرعسـدالفـراغالكبـيرالـذيكـانسـائدافيالقـانونالقـديم،وعمـلفينفـس
1الوقـتعلـىتبنيوتنقيحماوصلإليهاالجتهاداإلداريللمحكمةالعليا.

المدنيةواإلداريةعلىخمسحاالت:وهكذانصقانوناإلجراءات
:الحالة األولى

ق.إ.م.إ(،وتتعلقبجوازوقفتنفيذالحكمالصادرمن913نصتعليهاالمادة)
،المحكمةاإلداريةوذلكبموجب"أمر"صادرعنمجلسالدولةمتىتوفرتشروطمعينـة

أنالفصــلفيوقــفالتنفيــذهنــاأمــر""ويفهـممـنصــياغةالمــادةواســتعمالهمصــطلح
يــتموقــفإجــراءاتاالستعجالومنثمةفإنهيقعبناًءعلىعريضةاستعجاليةبوقـفالتنفيـذ

فهيقابلةلطلب،،كمـايفهـممنهـاأناألمـرهنايتعلقباألحكامذاتالمضمونالمالي
كما،ييأمربهاذاتوفرتشروطمعينةحددتهاالمادةوقفتنفيذهاأماممجلسالدولـةالـذ

2يلي:
مؤكدة- مالية لخسارة يعرضالمستأنف أن شأنه من الحكم تنفيذ كان يمكنإذا ال ،

.تداركها
الحكـم- إلغـاء احتمـاالت تجعـل جديـة أوجهـا االسـتئناف عريضـة في الطـاعن قـدم إذا

.المسـتأنفكبيرة
المعنيقدرفعاستئنافاضدالحكمالمطلوبوقفتنفيذه)وهومنتحصيلأنيكون - 

حاصل(.
إنهذهالشروطالمطلوبةلألمربوقفالتنفيذ،هيذاتهاالشروطالمعروفةفيفرنسا.
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:الحالة الثانية
يوتخصالحالةالتييكونموضوعالحكمالمسـتأنفهـوالتصـريحبإلغـاءقـرارإدار

علـىطلـبالمسـتأنفأنيـأمربوقـف بنـاًء يجـوزكـذلكلمجلـسالدولـة الحالـة فيهـذه ،
متىكانتأوجهاالستئنافتبدوجديةومنشأنهاأنيـؤديفضـالعـنإلغـاء"  تنفيـذالحكـم

تجاوز أجل من اإللغاء إلى الرامية رفضالطلبات إلى تعديله أو فيـه المطعـون الحكـم
السلطة.
 ( المـادة الحالـة تشـتركمـع914نصـتعلـىهـذه الحالـة كانـتهـذه ذا وا  ) ق.إ.م.إ

الحالـةاألولىفيشـروطاألمـربوقـفالتنفيـذ،فـإنالفـرقبينهمـايكمـنفيأنالحالـةاألولى
الحالـةالثانيـةفتتعلـ أمـا قبطلـبوقـفحكـمتتعلـقبطلـبوقـفحكـمذيمضـمونمـالي،

1يتضـمنإلغـاءقـرارإداري.
 الحالــة الثالثــة:

وفقــا بــه المــأمور بوقــفالتنفيــذ األمــر برفــع مجلــسالدولــة يــأمر أن بجــواز وتتعلــق
أيفيحالـة914،912للمـادتين) علـىطلـبمـنيهمـهاألمـر" ،وذلـك"بنـاًء ق.إ.م.إ(

ظهـورمقتضياتجديدةتتطلبرفعوقفالتنفيذ،نصتعلىهذهالحالةالفقرةالثانيةمن
ق.إ.م.إ.(.914المادة)

 الحالـة الرابعـة :
الحالـة هـذه علـى ونصـت المـالي بالتسـبيق المتعلقـة االسـتعجالية األوامـر تنفيـذ وقـف

جلــسالدولــةأنيــأمربوقــفتنفيــذاألمــرالقاضــيق.إ.م.إ(بقولهــا:"يجــوزلم945المــادة)
ذاكانـت بمــنحالتسبيق،إذاكانتنفيذهمـنشـأنهأنيـؤديإلىنتـائجاليمكـنتـداركها،وا 
األوجـهالمثـارةتبدومنخاللالتحقيقجدية،ومنطبيعتهاأنتبررإلغاءهورفضالطلب.
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 الحالة الخامسة:
وهيحكمعامأوردهالمشرعخطًأضمنحاالتوقفتنفيذالقراراتاإلدارية،وهوفي

حقيقتهيتعلقبوقفتنفيذالقراراتالقضائية،حيثيجوزلمجلسالدولـةوفقـاألحكـامالمـادة
ق.إ.م.إ(أنيأمربرفعوقفالتنفيذالصادرعنالمحكمةاإلداريةحاالمتىتوفرت911)
1شروط.ال
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 المبحث الثاني: سلطات قاضي اإلستعجال اإلداري في إتخاذ التدابير االستعجالية
علىغرارسلطاتقاضياالستعجالاإلداريفيمجالوقفالتنفيذ،فقـدعـززالمشـرع

تكـن لم جديـدة حـاالت بادخـال واإلداريـة المدنيـة اإلجـراءات قـانون ضـمن سـلطاته مـن
موجـودةسـابقافيقانوناإلجراءاتالمدنية)الملغى(حيـثميـزبـينعـدةحـاالتلالسـتعجال

لفـوريالـتيتتطلـبالتــدخلالســريعوالفعــالخاصــةفيمجــالالحريــاتاألساســية(المطلــبا
األول)وبــيناالســتعجالالعـاديوالـتييـأمرفيهـاالقاضـيبتـدابيرالتقـلقيمـةعـنسـابقتها

ثبـاتالحالـة)المطلـبالثـان ي(وبـيناالســتعجالبموجـبوتخـصكـالمـنتـدابيرالتحقيـقوا 
قـوانينخاصـةفيمجـالالتسـبيقالمــالي،العقودوالصفقاتالعموميـةواالسـتعجالفيالمـادة

،لـذلكتبقـىللقاضـيســلطةواســعةلتقــديرمــاإذاكــاناإلجــراءالجبائيـة)المطلـبالثالـث(
ىللقاضــيفيجميــعالحاالتأنيتقيدبالقواعدالعامةالمطلــوبالزمــا،أوغــيرالزمويبقــ

التيتنظماختصاصه.
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 المطلب األول: حاالت االستعجال الفورية
اإلنســان حقــوق حمايــة علــى القائمــة الحديثــة التشــريعات الجزائــري المشــرع ســاير

والحريــاتاألساسية،فقدعززمنالحمايةالقانونيةالـتيتتمتـعبهـاهـذهاألخـيرةالـتيمازالـت
منقبلاألشـخاصقاصـرةعـنبلـوغغايتهانظرالتفاقماالنتهاكاتعلىالحرياتاألساسية

القضــائية الجهــات إلختصــاص مقاضــاتها في تخضــع الــتي والهيئـات العامـة المعنويـة
اإلداريــةأولمواجهــةحــاالتاالســتعجالالقصوى.

 الفرع األول: التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات األساسية
الحريات استعجال اإلجـراءاتRéféré libertés  يعد قـانون تضـمنه اسـتعجال أهـم

اآلليات جميع توفير بضرورة الدولة في العام االتجاه لتعزيز جاء وقد واإلدارية. المدنيـة
الضامنةلحقوقاألفراداتجاهتدخالتالسلطةالعامة.وهكذاأصبحمتاحالألفـراد،وغـيرهم

لجــوءإلىالقاضــياإلداريلــدرءأياعتــداءمـنأشـخاصالقـانونالخـاصوالعــامأيضــا،ال
  فيالمــادة وذلــكضــمنالشــروطالمحــددة أساســية، أنيــأمر920يمــسحريــة ق.إ.م.إ.

األوامربغرامة أنيقرنهذه وله الحريات، للحفــاظعلــىهــذه التــدابيرالضــرورية بجميــع
1تهديدية.

 حرية -م القانوني للدعوى االستعجالية البند األول: النظا
حريــةعلــىهــذهالــدعوىاالســتعجالية-لميطلــقق.إ.م.إاســمالــدعوىاالســتعجالية

اإلداريةوترجعهذهالتسميةإلىالموضوعالذييعالجهقاضياالستعجال.
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 حرية –البند الثاني: شروط الدعوى االستعجالية 
1حريةإلىشروطشكليةوأخرىموضوعية.-الدعوىاالستعجاليةتخضع

 حرية وطرق الطعن فيها -البند الثالث: إجراءات الدعوى االستعجالية 
نظراالرتباطهابالحرياتاألساسية،فإنالدعوىاالستعجاليةلحمايةالحرياتاألساسية،

للحصولعلىقرارقضائيسريع، ويظهرذلكمنخاللالسرعةتمنحللمتقاضينوسيلة
2فيالنطقباألمراالستعجاليوفيطرقالطعن.
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 الفرع الثاني: استعجال التدابير الضرورية أو االستعجال التحفظي
 ( المــــادة يجــــوز1/921نصــــت القصــــوى االســــتعجال حالــــة في " : ق.إ.م.إ(

أيقـرار تنفيـذ دونعرقلة األخرى، أنيأمربكلالتدابيرالضرورية لقاضــــياالستعجال،
".إداريبموجـبأمـرعلىعريضةولوفيغيابالقراراإلداريالمسبق

أحكـ الطــابعتتميــز في التعقيــد ويظهــر التطبيــق، صــعوبة الخلــط، بالتعقيــد، المــادة ـام
،"بموجـباألمـرعلـىعريضـة" المــبهملبعصالعباراتمثل"التـدابيرالضـروريةاألخـرى"

.هـوإجـراءخـاص
تضـمنت أحكـام تتضـمن بحيـث األخيرة الفقرة أحكام كل في الخلط المـادتينويظهر ها
.مننفسالقانون920و919
كمــاتظهــرالصــعوبةفيشــرط"حالــةاالســتعجالالقصــوى"الــذيتنفــردبــهالــدعوى

1االستعجاليةتحفظيةبدونأيمبرروالذييثقلعبأاإلثباتعلىالعارض.
 مـن-تهدفالـدعوىاالسـتعجالية الحـد و تـدابيرمـنأجـلالوقايـة إلىأخـد تحفظيـة

مشـروعة غـير وضـعية اسـتمرار مـن الوقايـة أو ، ) مبـنى تآكـل ( ضـارة وضـعية تفـاقم
حقـوقأو أوضـمانحمايـة ، تـرخيص( بـدون بنـاء عامـة، لملكيـة )احـتاللغـيرمشـروع

2الحطـرفمـا)حـقالمـواطنفياالطالععلىمستند(.مصـ
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 المطلب الثاني: حاالت االستعجال البسيط
توجدبجانبحاالتالدعوىاالستعجاليةاإلداريةالتيتتميزبعنصراالسـتعجالحـاالت

".أخرىمدرجةفيق.إ.م.إ.فيقسمواحدتحتعنوان"فياالستعجال
- إثبـاتحالـة،الـدعوىاالسـتعجالية-وتتمثـلهـذهالحـاالتفيالـدعوىاالسـتعجالية

لكــن أعــاله، المــذكورة للحــاالت المنظمــة المــواد في اســتعجال كلمــة توجــد ولم . تحقيــق
1فيها.تبقــىطريقــةالفصلفيهاتتطلبنوعامنالسرعةفيجميعالمراحلالفصل

القـراراإلداريمحـلالنـزاعمـعالعريضـةاالفتتاحيـةللـدعوىاالسـتعجالية وبشـأنتقـديم
فهـوغيرإلزامي.

 الفرع األول: االستعجال في مادة إثبات الحالة 
ق.إ.م.إ(علـىمـايلـي:"يجـوزلقاضـياالسـتعجال،مـالميطلـب939نصتالمادة)

أكثـ الوقـائعبموجـبأمـرعلـىعريضـةولـوفيغيـابقـرارإداريمنـه رمـنإثبـاتحالـة
يعــين أن تــأخير،مسـبق، بــدون ليقــوم شــأخبــيرا مــن الــتي الوقــائع أننهابإثبــاتحالــة

".القضائيةتــؤديإلىنــزاعأمــامالجهــة
إثبـاتالحالـةفيمعنـاهالبسـيطهـوإثبـاتالخبـيرالمعـينوواضـحمـنالمـادةالسـابقةأن
طــرفقاضــياالســتعجالوقــائعماديــةمعينــة،قــدتكــونمحــلنــزاعمحتمــلأمــامجهــةمـن

.2اإلداريالقضــاء
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 إثبات حالة -البند األول: الهدف من الدعوى االستعجالية 
الدعوىإلىإثباتحالةالوقائعالماديةالتييحتملأنتكـونمحـلدعـوىتهدفهذه

إداريـةمقبلة،وهنايصدرالقاضياالستعجاليأمرعلىذيلعريضة،لتعيينخبير،تسند
دونأيتقيـيم محضـر بوصـفوتحريـر أيالقيـام ، معينـة ماديـة إثبـاتوقـائع مهمـة لـه

اإلداري1أوتقـدير للقاضي تعود التي القانونية ليسالحالة و المادية بالوقـائع يقصـد و ،
.2تحديدها
والحـقالمطلـوبالمحافظـةعليـهبـدعوىإثبـاتالحالـةقـديكـونقائمـافعـالوقـديكـون

داملصاحبهمصلحةفيإثباتـه،حيـثأنالقـانونيعـترفبالمصـلح محتمالما ةولـوحقـا
3كانـتاحتماليـةمادامتمشروعةوشخصيةومباشرة.

:مماسبقيمكنتعريفإثباتحالةالوقائع
قامةالدليل ".اإلثباتلغةهو"إعطاءالحجةوا 

حـددها الـتي بـالطرق القضـاء أمـام الـدليل إقامـة هـو القانونيـة الناحيـة واإلثبـاتمـن
واقعالقـانون وجـود وقـائععلـى بهـا يقصـد الوقـائع كلمـة ومفهـوم آثارهـا، ترتبـت قانونيـة ـة

دعــوىإثبــاتحالــةهــياحــدىالوســائلالــتييلجــأإليهــاصــاحبالحــقماديـةوبالتـاليفـإن
4ضياعه.إلثبــاتحقــهخشــية

 إثبات حالة -البند الثاني: شروط الدعوى االستعجالية 
الوقــائع بتحديــد إلثبــاتحالــة اســتعجالية دعــوى رفــع قصــد المــدعي يقــوم يجــبأن
اّلتمرفضالطلب. المــراد معاينتهابدقة،كمايجبأنتهدفإلثباتحالةفقط،وا 
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 إثبات حالة -البند الثالث: إجراءات الدعوى االستعجالية 
منق.إ.م.إ(،علىإجراءوحيدفيهذهالدعوى939المادة)تنصالفقرةالثانيةمن

وهوقيامالخبيربإعالمالمدعىعليهبعمليةإثباتالوقائع،هـذامـنأجـلحضـورعمليـة
سواء طرفالخبير اإلثباتمن فيمحضر تقييدها يتم والتي مالحظاته اإلثبـاتوتقـديم

1ني.حضـرالمـدعيبنفسـهأوممثلـهالقانو
وتتمثلمهمةالخبيراألساسية،فيتوضيحواقعةمادية،تقنيةأوعلميةمحضة،طبقا

 طبقــا125  للمـادة القضــائي اختصــاصالمحضــر مــن فهــو التبليــغ أمــا ق.إ.م.إ، مــن
  أجل406للمــادة قاضياالستعجالاإلداريبتحديد وعليهفيجبأنيقوم مــنق.إ.م.إ،

  للمــادة طبقــا الضــبط بأمانـة الخـبرة تقريـر للبيانــات128إيـداع مســتوفية ق.إ.م.إ، مــن
مــننفــسالقانون.138المــذكورةفيالمــادة

وبالتاليفإناألمرالصادرعنقاضياالسـتعجالاإلداريفيإطـاراسـتعجالإثبـات
لن العامـة للقواعـد يخضـع المـوادالحالـة في عـرائضالمنصـوصعليهـا علـى األوامـر ظـام

إذ313،311،310 واسـعة تقديريـة بسـلطة القاضـي يتمتـع خاللهـا مـن ق.إ.م.إ، مــن
يمكنـهالموافقـةعلـىلطلـبأورفضه.

 البند الرابع: الطعن في األمر بإثبات حالة
  تنصالمادة عـن939لم الصـادر األمـر في الطعـن إمكانيـة علـى نفسالقـانون من

.إثباتحالة-الـدعوىاالستعجالية
األسـتاذين رأي وحسـب القضـائي، األمـر هـذا في الطعـن المـادة ذات تمنـع لم كمـا

و" رشيد" ملويا"خلـوفي آث الشيخ بن االستئناففلحسين فإن عـن" الصـادر األمـر ي
لجميـع بالنســبة ممكـن وبالتــالي منطقـي، أمـر حالــة بإثبـات المتعلقـة االسـتعجالية الـدعوى

،نتيجةلذلكيجبالرجوعإلىالقواعدالعامةالمقررةأطـرافالقضــيةنظـرالســكوتق.إ.م.إ
يوما.15يأجللالستئنافضداألوامـراالسـتعجاليةأماممجلسالدولةف
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 الفرع الثاني: االستعجال في تدابير التحقيق
إثبــاتحالــةمــنعــدة-تحقيــق،الــدعوىاالســتعجالية-تشــبهالــدعوىاالســتعجالية

.جوانبولهذاالغرضجمعهاق.إ.م.إفيفصلواحد
إلىســـلطات941و940تحقيـــقفيالمـــادتين-يـــنطمق.إ.م.إالـــدعوىاالســـتعجالية

.إلىإجراءمتمثلفيتبليغالعريضةللخصم941قاضياالستعجالوالمادة
 بنـاءعلـىعريضـة،ولـوفي940تـنصالمـادة ق.إ.م.إ:"يجـوزلقاضـياالسـتعجال،

إداريمسبق،أنيأمربكلتدبيرضروريللخبرةأوللتحقيق.غيـابقرار
 تحقيق –البند األول: موضوع الدعوى االستعجالية 

تهــدفالــدعوىاالســتعجاليةتحقيــقإلىالطلــبمــنقاضــياالســتعجالأخــدالتــدابير
رالـتييجـوزلقاضـيالموضـوعالضـروريةمـنأجـلإجـراءخـبرةأوتحقيـق،أيكـلالتـدابي

.1األمـربهـافيأيدعوىإدارية
إثبـات-ويختلـفالتحقيـقعـنمـاهـومطلـوبمـنالخبـيرفيالـدعوىاالسـتعجالية

حالـةبحيـثيسـتطيعالخبـيربعـدأمـرمـنقاضـياالسـتعجالأنيقـومبكـلأنـواعالخـبرات
.طبيعتهامهمـاكانـت

الخــبرة -  (م علميــة أو تقنيــة ماديــة تتعلــقبوقــائع األصــلأنالخــبرة ق.إ.م.إ.)125:
الوقـوفعلـىأسـباباألضـرارالـتيلحقـتعقـارابسـببأشـغالعموميـة،تقـديرومــنذلــك

يمكنأنتتعلقالناجمةعنتدخلجراحي،وفيمقابلذلكفإنالخبرةالحجـماألضـرار
.2بوقائعقانونية

وهيكلالتـدابيرالـتيبإمكـانقاضـيالموضـوعأنيـأمربهـا،:تدابيرالتحقيقاألخرى -
،ومـنالممكـنأنيتعلـقالطلـببتمكـينالمـدعي،فحـصالوثـائقسمـاعالشـهودومـنذلـك

ذعلىأساسهاالقرارالمطعونفيه.القراراتوالمستنداتالتيأتخمـناإلطـالععلـى


                                                           
203صسابق،مرجعخلوفي،رشيد 1
299صسابق،مرجععدو،القادرعبد 2



57 
 

جراءات الدعوى االستعجالية   تحقيق –البند الثاني: قواعد وا 
يصدراألمرهنابناًءعلىعريضة،معناهيجبأنتتوافرالشروطالمنصوصعليهـا

ويـتم826منق.إ.م.إ،معضرورةتوقيعهامـنطـرفمحـامطبقـاللمـادة،15  فيالمـادة
)المادة "التبليـغالرسمـيلهـاحاالإلىالمدعىعليهمعتحديدأجلالردمنقبلالمحكمة"

(. ق.إ.م.إ941
مــن خاصــية وهــذه األطــراف بــين وجاهيــة هنــا اإلجــراءات أن الــنص هــذا يعــني

.1القابلةللطعن-وليسالوالئية-خصــائصاألوامرالقضائية
م - االســـتعجالية للـــدعوى القانونيـــة للشـــروط بالنســـبة : نفســـها-الحظـــة هـــي تحقيـــق

بالنسـبةللطعـنفي،2إثبـاث-لشـــروطالمنصـوصعليهـافيالـدعوىاالسـتعجالية أيضـا
وني.ظـلغيـابالـنصصراحةعلىجوازاالستئنافوالتشابهالكبيربينإطارهماالقان
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كــلمــنالفقــهوالقضــاء إناالســتعجالفيالقضــاءاإلداريمــنالمــوادالــتييعتبرهــا
المجاالتالتيتتجسدفيهاضروراتالتوفيقبينحقوقالدولة(اإلدارةالعامـة)وحقـوقمــن

ومـا العامةاألفـراد، للمصلحة تحقيقا السلطة ممارسة بين تصادم من ذلك عن ينجم قد
والجماعيــة.تتحـددمكانـةالقضـاءاالسـتعجاليبـالنظرإلىتطـوروممارسـةالحريـاتالفرديـة

لىمـدىالقو قـدرتهاعلـىالتكيـفمـعمقتضـياتالعدالـةاإلداريـة،ومنهـااعـدالـتيتحكمـه،وا 
تبسـيط إطـار في المصـالح، بـين المواطنالتوفيـق من العدالة وتقريب اإلجراءات

).المتقاضي)
ةالبالغـةويتضـحمـنخـاللدراسـتنالموضـوعالقضـاءاالسـتعجالياإلداريمـدىاألهميـ
الـتي بســابقه مقارنــة الجديــد واإلداريــة المدنيــة اإلجــراءات قــانون إيــاه قــانون)منحهــا

،حيـثقــامالمشـرعباســتدراكجملـةمــنالنقـائصالــتيكانـت(الملغـىاإلجــراءاتالمدنيــة
القــانون في وبكثـرة يقتصموجــودة الذيكان القديم وحيـدة مـادة على )ر ،(مكـرر171م

في المتمثـل بـابكـامال لـه "فيوخصـص عنـوان تحــت الرابـع الكتـاب مـن الثالـث البـاب
أصــنافا خاللهـا مـن واسـتحدث منحاالسـتعجال"، كما االستعجالية الدعاوى من مختلفة
.بموجبهاسلطاتللقاضياإلدارياالستعجالي

المشــرعقــدوســعمــنصــالحياتقاضــياالســتعجالاإلداريلتشــملمختلــفكمــاأن
اإلدارة باسـتحداثنشـاطات وذلـك الفرنسـي القـانون في الحاصـل التطـور بـذلك ليواكـب ،

جديـدةمـنتكـنموجـودةفيالقـانونالسـابق،لتشـملبـذلكمجــالالحريـاتاألساسـيةحـاالت
فيمنصـوصال وفعاليـة سـرعة مـن تقتضيه وما الفوري االستعجال حاالت ضمن عليها

قاضـي قبـل مـن حقوقالتـدخل تطال التي واالنتهاكات للتجاوزات حد لوضع االستعجال
.فيمادةإثباتحالةوتدابيرالتحقيقوحريـاتالمـواطنين،واالسـتعجال

المشـرعشـرطعـدمالمسـاسبالنظـامالعـام،كمـافيمايخصاالستعجالالتحفظي،ألغـى
القراراتهـو تنفيذ عرقلة ألغاءشرطعدم التحقيقيفقد فيمجالاالستعجال الحالأيضا

حذفشرطاالستعجال.اإلداريـة،كمـا
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أجـاز حيـث مـرة، ألول المـالي التسـبيق مـادة في االسـتعجال المشـرع اسـتحدث كمـا
أمامالقاضـي الموضوع في دعوى الذيرفع الدائن إلى ماليا تسبيقا يمنح أن الستعجال

.لمينازعفيوجودالدينبصفةجديةالمحكمـةاإلداريـة،مـا
واإلداريـة اإلجـراءاتالمدنيـة قـانون خـالل مـن االسـتعجال وامتـدتصـالحياتقاضـي
لماإلجراءاتالمسبقةإلبرامالصفقاتإلى مـا العموميةوالعقـوداإلداريـةبصـفةعامـةوهـذا

يسـمح ومسـاواةيكـن الشـفافية تضـمن الـتي والمنافسـة اإلشـهار قواعـد والسـيما سـابقا، بـه
أجـل مـن الحكـمالمتنافسـين، يمكـن كمـا معـين، أجـل في اللتزاماتهـا اإلمتثـال اإلدارة إلـزام
.األمربتأجيلإمضاءالعقدلمدةمعينةديـة،وأخـيراعليهـابغرامـاتتهدي

فعـلمـع بالنسـبةلالسـتعجالفيالمـادةالجبائيـةفالمشـرعلمينظمـهبالتفصـيلكمـا أمـا
الـتيبـاقي األخـيرة هـذه لقـانوناإلجـراءاتالجبائيـة، بـلأحـالإجراءاتـه الحــاالتاألخـرى،

علىامكانيةوقفتنفيذالحجـز،وكـذافيحـالتيرفـضحـقاإلطـالعأحكامهاتضـمنتفي
حالـة في اليـد اختصــاصقاضــيورفـع مــن هــي والــتي المهــني، للمحــل اإلداري الغلــق

اإلداريــة بالمحكمــة القضـاءاالســتعجال تحكـم الـتي للقواعـد ووفقـا إقليميـا المختصـة
مـنالـدعوىهـياتخـاذاالسـتعجاليأل الطعنفيدعوىنالغايـة إلىغاية تدابيرمؤقتة

.الموضوع
اإلداريـة االستعجالية الدعوى عن الصادرة األوامر في الطعن بطرق يتعلق فيما أيضا

اإلجراءاتالمدنيةواإلداريةلميحسنتنظيمهـا،إذحـدداألوامـرالـتييجـوزالطعـنفقـانون
اليجوزالطعنفيها،وسكتعلىمسألةالطعنفيبعضاألوامر،وهوألوامـرالـتيفيهـاوا

أثـارجـدالبـينالفقهـاء بـينمؤيـدومعـارضلمـدىقابليـةاألوامـراالسـتعجاليةللطعـنما
حيــث الخطرالمحدقأومركزبـالطرقالعاديـةوغـيرالعاديـة، االستعجالقوامها أنفكرة

.نييحتملالتدخلالفوريللقضاءقانو
رغــممحاولــةالمشــرعالجزائــريتــدعيمالنصــوصالمنظمــةلالســتعجالفيشــقهاإلداري
خاللأحكامقانوناإلجـراءاتالمدنيـةواإلداريـة،إالأنالغمـوضمـازاليكتنـفبعـضمــن
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الجزائريقداستنبطقواعدهمنالقضـاءالفرنسـيتنظمه،وهذاراجعلكونالمشرعالمـوادالـتي
هي،مماجعلبعضأحكامهتتميزبالغموضتارةوصعوبةالتطبيقتارةولميأخـدهاكمـا

أخرى.
بواسـطة يـتم الـذي اإلداريـة االسـتعجالية الـدعوى في بالفصـل يتعلـق فيمـا أيضـا

التشـكيلة في البت بها المنوط التشـكيلةالجماعية فكـرة إن الصـدد هذا ففي الموضوع،
االستعجالوتفرغفكرةالقضاءاالستعجاليمنمحتـواه،كمـاهـوالجماعيـةتنـاقضعنصـر

شـرط فهـم صـعوبة في أيضـا الدعوىالحـال به تنفرد الذي القصوى االستعجال حاالت
 بدونأيمـبرروالـذي-االستعجالية اإلثباتعلىالعارضمماتثقلمنعبءتحفظية

.يجعلمنهاإجراءقانونيصعبالتطبيق
أيضـامـايعـابعلـىالمشـرعالجزائـريضـمنأحكـامقـانوناإلجـراءاتالمدنيـةواإلداريـة
الفرنسـيلم المشـرع فعـل مثلمـا للقاضـياالسـتعجالي السـلطاتالممنوحـة دائـرة مـن يوسـع

أدرج حيـث فيعـدة االسـتعجال البصـري، السـمعي مجـال في االسـتعجال منهـا مجـاالت
.نظراألهميتهاالبالغةوماتكتسيهمنطابعاستعجاليالمجـالاإلنتخـابي...إلخ،

ال تسـهم الـتي الـنصالجديـد، إيجابيـات مـن شـيء ينتقصفي ال أعاله، ذكرناه وما
علــىســبيلاالســتداللالالحصــر،تــوفيرشــروطمحاكمـمحالـةفي نــذكرمنهــا ـةعادلــة،

السـلطاتاإلداريـة،التـدخلالسـريعبهـدفاتخـادتـدابيرعاجلـةومؤقتـةالحــدمــنتجــاوزات
.وتوسيعصالحياتالقاضياإلداريفيتسييرالخصومةتبررهـاحالـةاالسـتعجال،

جالياإلداريأكثـرالمواضـيعالـتينالـتحظـوةقانونيـةفائقـةتجلـتويعـدالقضـاءاالسـتع
،وتسلسـلأحكامـه(اإلجـراءاتالمدنيـةالقـديم)عددالمـوادالمنظمـةلـه،مقارنـةبقـانونفي

ىطـــرقاالســـتعجالوســـلطاتهومـــرورابـــاإلجراءاتالمتبعـــةأمامـــهووصـــوالإلبـدًءابقاضـي
.االستعجاليةالطعـــنفياألوامـــر





 







 قـائمة
 المصادر المراجع  
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5- . الجامعية السنة وهران، جامعة الحقوق، كلية فيالقانون، الماجستير -2012شهادة

القضـاءاإلسـتعجاليفيظـل 2011 لعروسـيحلـيم،رحمـانيإيمـان، لعيـدانينسـيمة،
08-القـانونرقـم

اللي -6 شــهادة لنيــل المديــة،مــذكرة جامعــة الحقــوق، كليــة وماليــة، ســانستخصــصإدارة
2012/.2013 
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 المقاالت –أ 
1- ،  رقــم واإلداريــة الســادس،08-09اإلجــراءاتالمدنيــة العــدد المنتــدىالقــانوني، مجلــة

 .منشورة2009،خيضر،بسكرة،أفريلجامعــةمحمــد
العقـود -2 في الفسـاد مكافحـة في للتعاقـد السـابق االسـتعجالي الطعن دور حليمة، بروك

جويليةوالصـفقات ببسكرة، خيضر محمد جامعة المفكر، مجلة 2014،العمومية،
 منشورة

بزاحيسلوى،رقابةالقضـاءاالسـتعجاليقبـلالتعاقـديفيمجـالالصـفقاتالعموميـةفي -3
،التشـريع  المجلد الثالثة، السنة للبحثالقانوني، األكاديمية المجلة عـدد05الجزائري،

 .منشورة2012السياسية،جامعةبجاية،،كليـةالحقـوقوالعلـوم01،
التواصـ -4 القـرارالقضـائياإلداري، تنفيـذ الصـغير، بـاجيمختـار،بعليمحمد جامعـة ل،

عنابـة
 )أعمال الملتقيات)المداخالت  -ب 
مداخلةحولحقالتقاضيفيالمسائلاإلداريةوفقالقـانوناإلجـراءاتالمدنيـةواإلداريـة، -1

 103منشورة.2014ماي،29والعلومالسياسيةلواليةالبويرة،كليـةالحقـوق
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نـوفمبر،8الموافـقل08-357الرئاسـيرقـمالمعـدلبموجـبالمرسـوم1996دسـتور، -1

2008
2-   بموجبالقانونرقم 16-01المعدل ،6المؤرخفي 2016مـارس  العـدد 14جر

؟2016مارس7 الصـادرةبتـاريخ
 القوانين -ب 
يحددالقواعدالمتعلقةبنزعالملكية1991أبريل،27المؤرخفي91-11القانونرقم -1

 1991ماي.8الصادرةفي21ةالعمومية،جر،عدد،المنفعمـنأجـل
المتعلـقبشـروطممارسـةاألنشـطة2004أوت14المـؤرخفي04-08القـانونرقـم، -2

 2004أوت.18الصادرةفي52جر،العدد،التجاريـة،
-58م،المعــدلوالمــتمملألمــررقــ2007مــاي،13المــؤرخفي07-05القــانونرقــم، -3

 2007ماي.13الصادرةفي31المتضمنالقانونالمدني،جر،العدد،75
4-   المـؤرخفيالمـؤرخ08-09القانونرقم المتضمنقانوناإلجراءاتالمدنيـةواإلداريـة،

 1429 صـفر18في  ل ،25الموافق  ،2008فبراير  العدد ر، في21ج الصادرة
2008أبريل.23

 األوامر -ج 
1-   03-03األمـر  في ،19المـؤرخ  والمـتمم2003يوليـو والمعـدل بالمنافسـة، المتعلـق

 05 10بالقـانون  في ،15المــــؤرخ العــــدد2010أوت ر، ج بالمنافســــة، والمتعلــــق
2010. أوت18الصــــادرةفي46،
األساســيالعــامالمتضــمنالقــانون2006جويليــة،15المــؤرخفي06-03األمــر،2- -2

2006جويلية.16الصادرةفي46العمومية،جر،العدد،للوظيفــة
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