
 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 االىداء
 

 مشوار حياتي و غرسا في أعماقي طمب العمـ  إلى مف أنار لي
 ، و إلى إخوتي وكؿ أفراد أسرتي صغيرا و كبيرا    يفالكريم ياوالد 

 حفظيا اهللو الذيف يتعذر عمي ذكر أسمائيـ إلى جدتي 
 و زمالء قريبا و بعيداإلى أصدقائي الطمبة إلى الذيف أعرفيـ مف أصدقاء 

 شجعوني عمى المضي قدما في مواصمة و إتماـ ىذا العمؿ 
 إليكـ جميعا أىدي ثمرة ىذا العمؿ.
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 االىداء
 

إلى مف تحمؿ رموز العطاء ومعاني الفضؿ والسخاء إلى مف أتمنى رضاىا وتعجز 
الحبيبة" حفظيا اهلل  "أمي الحنانةكمماتي عف وصفيا إلى مف كاف دعائيا سر نجاحي 

 والى ابي الغالي حفظو اهلل ورعاه وأداـ عمييا الصحة والعافية
و في الختاـ ال يفوتني أف أتذكر كؿ مف وسعو قمبي ولـ يسعيـ قممي إلى كؿ األىؿ 

 االصدقاءواألحباب و 
 
 

 

 

 

 

 

 

 حميدي عبد القادر الجيالني
 

 

 
 
 
 



 
 
 

 شكر وعرفان
 

 توفيقو لنا في إنجاز ىذا العملنحمد اهلل حمد الشاكرين عمى 
 أما بعد فالشكر هلل ذو الجالل واإلكرام ومن ثمة نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى:

 يذا العمل المتواضع.لعمى كرم التوجيو واإلرشاد  بوبكر بوسام المشرف  األستاذ
 مذكرة.كما يسعدنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء المجنة المناقشة لتقديم ىذه ال

وفي األخير نتوجو بالشكر والعرفان إلى كل من ساىم ومد إلينا يد العون والمساعدة 
 إلتمام ىذا العمل.

 
 فألف شكر وجزى اهلل الجميع خير الجزاء....                                       
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 مقدمة 
 نظاـ وتبني الجزائري، القضائي التنظيـ مست التي التغيرات مع زعالتنا محكمة ظيرت
 بحكـ ، 1962 قبؿ الجزائر عرفتو الذي المزدوج القضائي النظاـ مف قريب قضائي

 .السائد القضائي بالتنظيـ العمؿ و االستعمار
 العمؿ بعدـ قرار الجزائرية الدولة أخذت الوطنية، السيادة استعادة و االستقالؿ فبعد

 و يتماشى اتجاىا القضائي التنظيـ أخد و مختمفة، ألسباب االستعماري القضائي بالتنظيـ
 تنظيـ تأسيس بدأ و اإلجتماعية و السياسية اإلتجاىات و اإلستقالؿ بعد القائمة الظروؼ
 بو معموؿ نظاـ ، القضاء وحدة بنظاـ يسمي أخر نظاـ ما حد إلى يشبو مغاير قضائي

 تأسيس و إنشاء مع 1963 سنة في النظاـ ىذا كرس ،و ونيةاألنجموسكس الدوؿ في
 النقض محكمة و الدولة مجمس بيف جمع الذي ،(حاليا العميا المحكمة) 1األعمى المجمس
 في القضاء وحدة نظاـ تجسيد تـ ،و  المتمثؿ اإلداري القضاء بيف جمع الذي ،2 الفرنسية
 مف متكوف القضائي التنظيـ أصبح،ف االستئناؼ مجالس و اإلدارية المحاكـ في 1965

 العميا المحكمة تسمية عرؼ الذي األعمى المجمس القضائية،و المجالس  و ،3المحاكـ،
 و طبيعتيا كانت ميما النزاعات جميع خضوع عمى القضائي النظاـ ىذا يقوـ 1990 في

 وعوق يحتمؿ ال واحد قضائي ىـر وجود أف كما واحدة، قضائية جية إلى أطرافيا طبيعة
 اليـر في باإلختصاص المتعمقة المسائؿ كانت حيث القضائي اإلختصاص في تنازع

 خاصة قضائية جية إلى الحاجة دوف طرفو مف و اليـر ىذا داخؿ تفصؿ الوحيد القضائي
 .القضائي باإلختصاص المتعمقة النزاعات في الفصؿ في متخصصة و
 أماـ المساواة مبدأ أف ،حيث 1996 غاية إلى موحد الشبو القضائي التنظيـ ىذا داـ و

 و العادية النزاعات خضوع حتما يتطمباف ال القانوف، سيادة و الشرعية مبدأ و القانوف
 حريات و لحقوؽ القضائية الحماية أف كما واحد قانوف و واحد قضاء إلختصاص اإلدارية
 تخضع أف واقعيا و منطقيا يصح ال حيث القضاء، وحدة نظاـ في تتحقؽ ال اإلنساف

                                                           

)بالمغة  43مية ، المتعمؽ بالمجمس األعمى، الجريدة الرس 1963/  06/ 18، المؤرخ في 218/  63القانوف  – 1
 .662،ص  1963لسنة  ،  43الفرنسية ( رقـ 

  1965، لسنة  96المتضمف التنظيـ القضائي، الجريدة الرسمية  16/11/1965المؤرخ في  65/278االمر رقـ   2
المتعمؽ بصالحيات المحكمة العميا تنظيميا و سيرىا ، الجريدة 12/12/1989المؤرخ في  89/278القانوف رقـ  – 3
 1989، لسنة 53سمية الر 
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 النظاـ ،ىذا  جعؿ الذي ،الشيء العادي القضاء إلختصاص االستثنائية اإلدارية العالقات
 يجسد 2008 4في المعدؿ 1996 نوفمبر 28 دستور في ييجر الجزائري المشرع  و

 النظاـ شيده الذي النوعي التغير ىذا مستمزمات مف فكاف ،القضائية االزدواجية نظاـ
 ،و المدني القضاء ىيئات عف مستقمة إدارية قضائية ىيئات ءإنشا الجزائر في القضائي

 1996 دستور أنشأ حيث ، اإلداري القضاء جيات عف العادي القضاء جيات بفصؿ ذلؾ
 عمى العميا المحكمة ليقابؿ اإلداري القضائي النظاـ رأس عمى ىيئة كأعمى الدولة مجمس 

 .العادي القضائي اليـر رأس
 أعمنت جية أية إختصاص و عمؿ مجاؿ حوؿ النظاميف بيف يقع قد إشكاؿ أي لتفادي و

 عف ينتج قد إشكاؿ بأي لمتكفؿ التنازع محكمة إنشاء عمى 1996 دستور مف 152 المادة
 03 في القضائي االختصاص قواعد احتراـ عمى العمؿ و ، القضاء في االزدواجية تطبيؽ
 98 العضوي القانوف جاء وقد ، الدولة - المتعمؽ 1998 جواف 03 في المؤرخ

 و الييئة ىذه مياـ و معالـ لتوضيح ، عمميا و تنظيميا و 5التنازع محكمة بإختصاصات
 لتبني حتمية نتيجة التنازع محكمة تعتبر بالتالي و ، مميزاتيا و خصائصيا تبيف

 خالؿ مف دعائمو تثبيت و النظاـ ىذا تكريس في الفعالة لمساىمتيا القضائية اإلزدواجية
 القضاء جيتي مف جية كؿ إختصاص مجاؿ لتحديد إجتيادات و قرارات مف تصدرهس ما

 صعوبة ىو و أال القضائية االزدواجية إلى وجو نقد أىـ تفادي تـ مف و دقيقة، بصورة
 العادي القضاء و اإلداري القضاء مف كؿ اختصاص مجاؿ يحدد كفيؿ معيار وضع
 النزاعات و المدنية الخصومة صفة تحمؿ يالت المختمطة باألعماؿ األمر تعمؽ إذا خاصة
 .اإلدارية

تعد محكمة التنازع مؤسسة دستورية قضائية، أسندت ليا ميمة ذات طابع تحكيمي تتمثؿ و 
في الفصؿ في حاالت التنازع في االختصاص التي قد تحدث بيف جيات القضاء العادي 

ختصاص بيف الجيات وجيات القضاء اإلداري، وال يمكف ليا أف تفصؿ في منازعات اال

                                                           

 التعديؿ المتضمف 2008 نوفمبر 15 الموافؽ 1429 عاـ القعدة ذي 17 في المؤرخ  09-08رقـ  القانوف 4
 2008 نوفمبر 15 لسنة ، 63 :رقـ . ر.ج الدستوري،

 محكمة باختصاصات يتعمؽ 1998 يونيو 3 الموافؽ 1419 صفر 8 في لمؤرخ  03-98رقـ   العضوي القانوف  5
 1998يونيو  1 لسنة 39 :ر.ج عمميا، و و تنظيميا عالتناز 
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القضائية الخاضعة لنفس النظاـ فيذه األخيرة تخضع لتنازع االختصاص بيف القضاة 
والذي يتـ الفصؿ فيو عف طريؽ قانوف اإلجراءات المدنية، وقد نظمت إجراءات تنازع 

قانوف اإلجراءات المدنية ، أما في  213إلى  205االختصاص بيف القضاة المواد مف 
يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانوف رقـ 

 .403إلى  398واإلدارية فقد نظمت في المواد مف 
يوليو  03المؤرخ في  03-98وقد نظـ المشرع محكمة التنازع في القانوف العضوي رقـ 

 .الذي يحدد اختصاصات محكمة التنازع وتنظيميا وعمميا 1998
أف مقر محكمة التنازع يكوف في الجزائر  03-98مف القانوف  2 وقد جاء في نص المادة

 .مف الدستور 93العاصمة، طبقا ألحكاـ المادة 
منو أف كؿ أشغاؿ ومداوالت ومناقشات المحكمة ومذكرات  4كما أنو ألـز في المادة 

 .األطراؼ تكوف بالمغة العربية
 اسباب اختيار الموضوع :

 :إلى الموضوع ليذا اختياري أسباب تعود :الموضوع اختيار أسباب
 التنازع محكمة عمى وتعرؼعممنا  طبيعةلرا نظ موضوعمل نااختيار : ذاتية أسباب -1

 تماـىاال ولنقص ، ئرياز الج القضائي النظاـ في المستحدثة القضائية زةياألج مف ايكون
 .ازيالج ذاى لدارسة

 مجاؿ في تدخؿ التي المواضيع احد التنازع محكمة موضوع يعتبر :موضوعية أسباب-2
 المذكرة ذهى موضوع وبأف الماستر، مستوى ىمع ستناار د مجاؿ يعد والذي اإلداري، القانوف

 .التخصص ذاى مستوى ىمع ستناار د استكماؿ تدابير سياؽ في
 اىمية الموضوع  :

 كؿ يكتنؼ الذي الغموض جانبتيدؼ اىمية الموضع الى  اىمية محكمة التنازع والى  
 وصوال إنشائيا عمي نصت التي الدستورية المواد حيث مف سواء الجياز بيذا يتعمؽ ما
 عمى المحكمة بيذه االىتماـ غياب مع خاصة بيا المتعمقة نيفالقوا و العضوي القانوف إلى
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 محكمة تكوف أف دوف البحوث و الدراسات جؿ لو تعرضت الذي الدولة مجمس غرار
 .بحث أية محؿ التنازع

 : الدراسةاىداف 
 .التنازع محكمة واختصاص نشاط يحكـ الذي القانوني النظاـ زار إب
 لدورىا التنازع محكمة ممارسة دوف تحوؿ التي والصعوبات تار الثغ عف لكشؼا او

 .الكامؿ
 المشرع تعامؿ كيفية واظيار التنازع، لمحكمة المنظـ القانوني اإلطار عمى وءالضوتسميط 

 .ومتطمباتيا القضائية اإلزدواجية تطبيؽ إشكاليات مع ئرياز الج
 : الدراسةمنيج 
 االصؿ تبياف في يخيالتار  المنيج عمى االعتماد تـ  :فقد المتبع المنيج يخص فيما واما

 اإلطار وتوضيح زار إلب المناسب كونو الوصفي، المنيج ،و التنازع لمحكمة التاريخي
 في خاصة بصفة التحميمي، المنيج استخداـ تـ كما التنازع، لمحكمة العضوي الييكمي
 .مواد تحميؿ خالؿ مف التنازع لمحكمة الموضوعي اإلطار نطاؽ

 االشكالية :
 : التالية اإلشكالية يثير البحث موضوع أف يتضح تقدـ ما خالؿ مف و
 االختصاص قواعد علي المحافظة في التنازع لمحكمة القانوني النظام مساهمة مدى ما

 النوعي؟
 الدراسة :خطة 

 اإلطاروتماشيا مع الموضوع البحث تـ تقسيـ الخطة الى فصميف ويعالج الفصؿ االوؿ 
مف حيث التعريؼ بيا  الجزائري القانوف في التنازع لمحكمة والقانوني المفاىيمي

 اإلجراءات و االختصاص التنازع محكمةيدؼ منيا وفي الفصؿ الثاني وخصائصيا وال
 الفصؿ إجراءات و الدعوى تحريؾ طرؽو  التنازع لمحكمة النوعي االختصاصمف حيث 

 .التنازع محكمة أماـ فييا
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 تمييد:
 بتنظيـ المتعمقة القانونية القواعد مجموعة التنازع، لمحكمة القانوني بالنظاـ يقصد
 .اختصاصيا مجاؿ تحديد و سيرىا ، التنازع محكمة

نظاما قضائيا يتميز باالزدواجية القضائية، نظاما ينشا أحيانا  2016دستور ولقد ادخؿ
يف الجيات القضائية اإلدارية والجيات مسائؿ جوىرية تتعمؽ بتوزيع االختصاص ب

  .القضائية العادية وبتالي تنازع بينيما حوؿ قاعدة االختصاص النوعي
وعميو يقع عمى عاتقيا تحديد أي مف النظاميف ىو المختص في الفصؿ والنظر في 
القضايا التي أمامو، حيث ال يمكف تصور نظاـ قائـ عمى ثنائية اليياكؿ القضائية بدوف 

  .جياز أعمى بفصؿ في تنازع االختصاص القائـ وجود
  :وليذا سنتناوؿ في ىذا الفصؿ بدراسة مبحثيف

المبحث األوؿ: اإلطار التعريفي لمحكمة التنازع في القانوف الجزائري المبحث الثاني: 
    اإلطار القانوني لمحكمة التنازع في القانوف الجزائري
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   ار التعريفي لمحكمة التنازع في القانون الجزائريالمبحث األول: اإلط  

مف أجؿ إيجاد حؿ إلشكالية التنازع بيف الجيات القضائية اإلدارية وجيات القضائية 
العادية ولتجنب مثؿ ىذه اإلشكاالت القانونية كاف مف الضروري إنشاء محكمة التنازع 

ف قضائييف مستقميف عف فيي تتسـ بطبيعة قضائية خاصة ىي طبيعة قضاء التحكيـ بي
بعضيما البعض استقالؿ كامال ومف ىنا يتضح وجودىا ضروري وحتمي، وعميو 

   :سنخصص في ىذا المبحث ما يمي
    محكمة التنازع  المطمب الثاني : تنظيـ وسير محكمة التنازع مفيـوالمطمب األوؿ : 

    مفيوم محكمة التنازع  : المطمب األول    
حكمة التنازع، حيث نحدد نشأة محكمة التنازع )الفرع األوؿ( لدراسة تعريؼ م  

 .والخصائص التي تتميز بيا)الفرع الثاني(، وكذا األىداؼ التي جاءت بيا )الفرع الثالث(
  

    : الفرع األول : نشأة محكمة التنازع
د قياـ يعود المصدر التاريخي لمحكمة التنازع إلى النظاـ القضائي الفرنسي، إذا بع        

، و 6الثورة الفرنسية وتقرير مبدأ الفصؿ بيف اإلدارة العامة و سمطات القضاء العادي
أوكمت ليا ميمة الفصؿ في منازعات االختصاص بيف الجيات القضائية الخاضعة لمنظاـ 

، و تعتبر محكمة التنازع 7القضائي العادي والجيات القضائية الخاضعة لمنظاـ اإلداري
بنصيا  1996الفقرة الرابعة مف الدستور 152ائية، بموجب المادة ىيئة دستورية قض

"تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصؿ في حاالت تنازع االختصاص بيف المحكمة العميا و 
مجمس الدولة، وتنفرد محكمة التنازع عف غيرىا مف الييئات القضائية بحماية قواعد 

                                                           

سامية مشاكة، االختصاص النوعي لممنازعات اإلدارية في النظاـ القضائي الجزائري، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة  6
   .58.ص 2016-2015الماجستير في إدارة  ومالية، جامعة الجزائر،كمية الحقوؽ، السنة الجامعية 

يا، المنتقى في قضاء مجمس الدولة، الجزء األوؿ، الطبعة الرابعة، دار ىومو لمنشر و التوزيع، لحسف بف شيخ اث ممو  7
   8.ص2006الجزائر،
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القضاء اإلداري و العادي دوف  االختصاص الوظيفي في الدولة، مف خالؿ إجبار جيتي
   .تمييز عمى احتراـ ىذه القواعد و تطبيقيا تطبيقا صحيحا

، وذلؾ في المواد 81996حيث أف إنشاء محكمة التنازع  مصدره تعديؿ دستوري       
  ، الذي كرس مبدأ ازدواجية القضاء الذي نتج بدوره عف تطور9172و المادة  171/3

د القانوف العضوي تنظيـ المحكمة  العميا ومجمس الدولة، :" يحد  172نصت المادة 
   ."ومحكمة التنازع، وعمميـ واختصاصاتيـ األخرى

 المنظومة القضائية التي تيدؼ إلى تخصص حقيقي لمقضاء مف شأنو أف يدعـ السمطة
   .القضائية حتى تتولى مياميا في محافظة عمى الحقوؽ األساسية لممجتمع

، 10في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 406إلى398لمواد مف ولقد تناولت ا    
المتعمؽ باختصاصات  03-98محكمة التنازع كما نظمت بموجب القانوف العضوي رقـ 

   .محكمة التنازع تنظيميا و عمميا
وعمى ىذا تحتؿ محكمة التنازع مكانة خاصة تجعميا خارج الييكؿ السممي لمنظاميف       

ادي و اإلداري، ومف ثمة فيي ال تنظر في حاالت التنازع التي تثار داخؿ القضائييف الع
  11.الجية القضائية الواحدة سواء كانت تنتمي لمقضاء العادي أو اإلداري 

    الفرع الثاني: خصائص محكمة التنازع
باعتبار محكمة التنازع الجية القضائية المختصة بالنظر و الفصؿ في حاالت    

مف  152نظاـ القضاء العادي و نظاـ القضاء اإلداري وىذا إستنادا إلى المادة التنازع بيف 

                                                           

   .2016مارس  07الصادرة بتاريخ،   14، ج ر، عدد 2016مارس  6المؤرخ في  01- 16قانوف عضوي  رقـ  8
ختصاص بيف ىيئات القضاء العادي و ىيئات :" تفصؿ محكمة التنازع في حاالت تنازع اال171/3نصت المادة  9

   ."القضاء اإلداري
   .المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية،المرجع السابؽ 09-08قانوف رقـ - 10
(، الطبعة األولى،دار الريحانة لمكتاب، جسور لمنشر 2002-1962عمار بوضياؼ، النظاـ القضائي الجزائري)- 11

   .322والتوزيع الجزائر،ص
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وعميو محكمة  03-98و كذا األحكاـ الواردة في القانوف العضوي رقـ  1996دستور 
   : التنازع تتمتع بجممة مف الخصائص نوردىا كاألتي

   القضائي أوال : محكمة التنازع تابعة لمتنظيم
محكمة التنازع ىيئة دستورية قضائية، تتوسط بيف اليرميف القضائييف  باعتبار أف       

العادي و اإلداري فيي محكمة متخصصة، تتولى ميمة النظر في مسألة محددة و دقيقة 
   .وبتشكيمة خاصة وبإتباع إجراءات قانونية محددة

  وىي متخصصة تتمثؿ في حؿ إشكاليات تنازع االختصاص وتناقض األحكاـ ومف ثـ
فيي ال تنظر في تنازع االختصاص الذي قد يحدث بيف جيتيف قضائيتيف تابعتيف لنفس 
النظاـ القضائي كذلؾ التي قد تحدث بيف المجالس القضائية و المحكمة العميا، أو بينيما 
وبيف المحاكـ أو تمؾ التي تتـ بيف المحاكـ اإلدارية و مجمس الدولة، ألنيا تحؿ داخميا مف 

ظاـ بواسطة الييئة وىو ما قضت بو محكمة التنازع في قرارىا الصادر في قبؿ أجيزة كؿ ن
. بأف محكمة التنازع غير مختصة في نظر إلى تنازع االختصاص الواقع 17/07/2005

    .12بيف الغرفة اإلدارية الجيوية و الغرفة اإلدارية المحمية
    ثانيا: محكمة التنازع ذات طبيعة خاصة و مستقمة

اء محكمة التنازع ىو ذو طبيعة خاصة، حسب قوؿ األستاذ "عمار عوابدي إف قض     
"فيو ليس بالقضاء االبتدائي و ال بقضاء االستئناؼ، وال بقضاء النقض. وال يجوز في أي 
حاؿ مف األحواؿ إدخالو ضمػػف أي نوع مف ىذه األنواع، ألنو ىو قضاء التحديد و 

، 13ختالؼ بيف القضاء العادي و اإلداريالتوضيح و التحكيـ و الفصؿ في حاالت اال
وىو قضاء متساوي األعضاء إذ تضـ بتساوي قضاة ينتموف لمقضاء العادي ممثال في 

                                                           

سيير ورشاني، محكمة التنازع في التشريع الجزائري، مذكرة مكممة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر في الحقوؽ - 12
    .9، ص2015- 2014تخصص قانوف إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، لسنة

وؿ، القضاء اإلداري، د/عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظاـ القضائي الجزائري، الجزء األ - 13
   .139.ص 1998ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة
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المحكمة العميا و قضاة مف القضاء اإلداري ممثال في مجمس الدولة، وىذا ما سنوضحو 
    .عند الحديث عف تشكيمة ىذه المحكمة الخاصة

مستقمة عف كؿ مف جيات القضاء العادي و اإلداري وتحتؿ   إف محكمة التنازع محكمة   
مكانة سامية ووضع متميز، فال يصح بحكـ االختصاص المنوط بيا أف تتبع جية القضاء 
العادي أو جية القضاء اإلداري ألف ىذه التبعية إذا ما وجدت ستطرح إشكالية تحيز 

  المحكمة
 ىو ما يتنافى واختصاص ىذهو  أو فرض وصاية عمييا مف جية قضاء دوف أخرى.

   .14لذا وجب أف تكوف مستقمة عف اليرميف القضائييف وليا مركز فريد ومميز المحكمة.
    الفرع الثالث : أىداف محكمة التنازع

ولقد جاء التصريح الذي جاء بو وزير العدؿ بمناسبة عرض مشروع قانوف الخاص   
"ال يكفي إنشاء المحاكـ اإلدارية وحده بمحكمة التنازع أماـ البرلماف، حيث ذكر أنو :

الستكماؿ بناء مؤسسات القضائية، إذا لـ يتـ تعزيزه بإنشاء محكمة تختص بالفصؿ في 
المنازعات المتعمقة باالختصاص، والتي تطرأ بيف الجيات القضائية اإلدارية و العادية 

عات لمعرفة ما يعتبر عمى أساس طبيعة النظاـ، كؿ ذلؾ يؤدي إلى القياـ الكثير مف المناز 
إداريا وما يعتبر مدنيا األمر الذي يقتضي إنشاء ىيئة قضائية تتولى الفصؿ في حاالت 

  15.التنازع لتحديد نوع المنازعة ىؿ ىي إدارية أـ مدنية
     أوال : تجنب الوصول إلى أحكام نيائية متناقضة

الختصاص بيف جيات اليدؼ مف إنشاء محكمة التنازع يؤدي إلى توحيد قواعد ا     
القضاء العادي و اإلداري، ومف ثـ يكوف المؤسس قد قضى عمى مسألة إصدار أحكاـ 
نيائية متناقضة يصعب تنفيذىا فتناقض األحكاـ أو قرارات صادرة في آخر درجة، عندما 

                                                           

)د(عمار بوضياؼ، دور محكمة التنازع في المحافظة عمى قواعد االختصاص النوعي، مجمة المحكمة العميا،عدد - 14
   .310، ص2009خاص، محكمة التنازع، االجتياد القضائي، الجزائر، قسـ الوثائؽ، 

   .6، ص2، العدد1998الجريدة الرسمية لمداوالت المجمس األمة، الدورة العادية األولى،انظر، - 15
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تكوف حجية الشيء المقتضى فيو قد أثير بدوف جدوى وفي ىذه الحالة يوجو الطعف 
    ـ أوبالنقض ضد أخر حك

  16.قرار مف حيث تاريخ تأكد ىذا التناقض يفصؿ بتأكيد الحكـ أو القرار األوؿ 
         

    ثانيا: حسن سير النظام القضائي المزدوج
اختمؼ الفقو في وصؼ محكمة التنازع، حيث اعتبرىا الفقيو "اندريو ديموبادير"بأنيا   

ـ تبني نظاـ االزدواجية داخؿ الدولة مكممة طبيعيا لنظاـ االزدواجية القضائية ، إذا ت
لتفادي إشكالية تنازع االختصاص بيف كؿ جية قضائية وبيف اليرميف القضائييف". وىناؾ 
جانب مف الفقو مف يرى محكمة التنازع تحقؽ النجاعة و التوازف وبأنيا تشكؿ الركيزة 

ث محكمة التنازع األساسية لكامؿ النظاـ القضائي، واعتبر اتجاه أخر في الفقو أف إحدا
   .17يعد نتيجة منطقية لمبدأ الفصؿ بيف السمطتيف اإلدارية و القضائية

كما قاـ "فرنسو شامبيوف" بدراسة العالقة القائمة بيف محكمة التنازع و االزدواجية حيث   
اعتبرىا جية قضائية عميا ال تتدخؿ ال في القضاء العادي و ال في القضاء اإلداري لكف 

ـ، فيي تشكؿ نياية االزدواجية القضائية، فوجود محكمة التنازع ىي ىيئة تسيطر عميي
تضمف السير الحسف لمنظاـ القضائي المزدوج مف خالؿ الرقابة التي تفرض عمى اليرميف 

   18.عندما تطرح مسألة االختصاص بينيما"
ة وعميو فقد اعتبرىا بأف ليا طبيعة مؤسساتية وذلؾ عندما كيفيا بأنيا مؤسس     

تشكؿ نقطة االلتقاء، لكف أكثر مف ذلؾ مؤسسة تابعة لمدولة توازف بيف القاضي اإلداري و 
                                                           

خالص نواؿ، اوسديداف اماؿ، النظاـ القانوني لمحكمة التنازع، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في القانوف، تخصص  - 16
الحقوؽ و العمـو السياسية، السنة  كمية-بجاية–الجماعات المحمية و الييئات اإلقميمية، جامعة عبد الرحمف ميرة 

  الجامعية
   13، ص2013-2014
   .326عمار بوضياؼ، النظاـ القضائي الجزائري، المرجع السابؽ، ص- 17
 ، العمومية والمؤسسات دولة فرع الماجستير، شيادة لنيؿ مذكرة القضائي، عمميا و التنازع محكمة عباس، آماؿ - 18
   .22و21ص-ص 2010 ، الجزائر جامعة ، الحقوؽ كمية
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القاضي العادي أما األستاذ "برج بوتي"  فقد كيؼ محكمة التنازع بأنيا الجية القضائية 
التي تقـو بتنظيـ االختصاص بيف الجيتيف القضائيتيف وىذا ما جاء بو بعض  العميا،

  19.فقياء فرنسا
   ثالثا: احترام قواعد توزيع االختصاص النوعي بين القضاء العادي و اإلداري

حتى تحافظ محكمة التنازع عمى قواعد االختصاص النوعي و تكوف محايدة في      
قراراتيا يجب أف تراعي فييا مبدأ التناوب، والتمثيؿ المزدوج بيف المحكمة العميا ومجمس 

   20.القضائية العادي و اإلداري الدولة باعتبارىا قمتي اليرميف
كما أف اختالؼ الفقو في وصؼ وتحديد األدوار المختمفة لمحكمة التػػػنازع يدؿ عمى      

أىميتيا مف الناحية القانونية خاصة في مساعدة جيات القضاء العادي و اإلداري عمى 
ما بشأف مسألة حد سواء و توجيييا الوجية الصحيحة و السميمة عندما يتداخؿ األمر عميي

معينة، كما تتجمى أىميتيا بالنسبة لممتعامميف مع القضاء كالمحاميف وذلؾ بتحكميـ أكثر 
فأكثر في قواعد االختصاص النوعي باطالعيـ عمى اجتيادات ىذه المحكمة واىتماميا 

  21.بشأف قضية ما وذلؾ ما ينعكس إيجابا عمى تكوينيـ القانوني وكذا مف أداء رسالتيـ
   تنظيم وسير محكمة التنازع   :الثاني المطمب

تعتبر استقاللية وحياد ىيئة التنازع مرىوف بكيفية تنظيميا، وقواعد سيرىا وعماليا      
ونقصد باإلطار التنظيمي التشكيمة التي تتكوف منيا المحكمة)الفرع األوؿ(، ألف طبيعتيا 

رض عمى غيرىا مف الييئات التحكمية تفرض عمييا عدة  قيود حوؿ ىذه التشكيمة، ال تف
القضائية ،إضافة إلى موقعيا في أعمى اليـر القضائي إلى جانب أف قراراتيا غير قابمة 

    .لمطعف، مع إبراز قواعد سير أعماؿ محكمة التنازع)الفرع الثاني(

                                                           

ديواف المطبوعات -تنظيـ واختصاص القضاء اإلداري -خموفي رشيد، قانوف المنازعات اإلدارية - 19
 225الجامعية،الجزائر،الطبعة الثالثةص

   .41خالص نواؿ، اوسديداف أماؿ،المرجع السابؽ،ص - 20
   .327و326ص -،ص-اإلداريتنظيـ واختصاص القضاء –عمار بوضياؼ، قانوف المنازعات االدارية  - 21
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    الفرع األول :تشكيمة محكمة التنازع  
. المتضمف 03/06/1998المؤرخ في  03-98حدد القانوف العضوي رقـ    

منو أعضاء  11إلى  05اختصاصات محكمة التنازع وتنظيميا وعمميا. في المواد مف 
   .الذيف تتكوف منيـ محكمة التنازع وكيفية اختيارىـ وسير أعماليا

   أوال :رئيس المحكمة
رئيس محكمة التنازع في الجزائر ىو قاضي يتـ تعيف مف قبؿ رئيس الجميورية  لمدة    
بالتناوب مف بيف قضاة المحكمة العميا أو مجمس الدولة وىذا ما جاء في نص سنوات  3

   .98/2203مف القانوف العضوي  07المادة 
 03-98كما سخرت محكمة التنازع مجموعة قضاة، وذلؾ حسب القانوف العضوي   

إشكالية الفصؿ  في تنازع االختصاص بيف القضاء العادي و اإلداري، وفي ىذا الشأف 
القواعد المتعمقة بالنظاـ القانوف ميزت بيف رئيس محكمة التنازع  8و  7، 5المواد نظمت 

    .وباقي القضاة و أعطت لكؿ منيما مركزىـ القانوني الخاص بيـ
ولقد أحسف المشرع الجزائري حينما أعمف عف تشكيمة ىذه المحكمة بموجب المادة      
( قضاة 7محكمة التنازع مف سبعة )بنصيا : "تتشكؿ  98/03مف القانوف العضوي  05

   ." مف بينيـ رئيس يخضع قضاة محكمة التنازع لمقانوف األساسي لمقضاة
، المتضمف القانوف األساسي 04/2311مف القانوف العضوي  03كما نصت المادة    

لمقضاء تنص عمى أف "تعييف القضاة يتـ بمرسـو رئاسي وباقتراح مف وزير العدؿ وبعد 
    "مس األعمى لمقضاءمداولة المج

                                                           

( سنوات، بالتناوب، مف 3:" يعيف رئيس محكمة التنازع لمدة ثالث ) 98/03مف القانوف العضوي  07تنص المادة  22
بيف قضاة محكمة العميا أو مجمس الدولة، مف قبؿ رئيس الجميورية، باقتراح مف وزير العدؿ وبعد األخذ بالرأي المطابؽ 

   ."لممجمس األعمى لمقضاء
، المتضمف القانوف االساسي لمقضاء، ج ر، 2004سبتمبر06،الصادر بتاريخ 40/11القانوف العضوي، رقـ  23
   .2004سبتمبر  08الصادرة في  57عدد
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وبفرضو نظاـ التناوب عمى رئاسة المحكمة يكوف المشرع الجزائري قد تفادى كؿ نقد     
يوجو إليو كونو تحيز لجية قضاء دوف أخرى. ويكوف أيضا قد فتح سبيال لمتعاوف و 
التنسيؽ بيف جية القضاء العادي في قمة ىرميا، وجية القضاء اإلداري في ذات المكانة 

 لموقع، و ا
ويرى بعض الباحثيف انو كاف مف األنسب لو اسند المشرع الرئاسة لشخصية ال تنتمي    

إلى اليرميف القضائييف و تكوف ليا الخبرة في الميداف القانوني أو إسنادىا إلى وزير 
العدؿ، إذا كانت تتوفر فيو الوسطية المرجوة بيف الجيازيف باعتباره الرئيس اإلداري لمتنظيـ 

   .ضائي العدلي مف جية و عضو الحكومة أي لإلدارة مف جية أخرىالق
    ثانيا : قضاة محكمة التنازع

وعددىـ ستة نصفيـ ينتمي لممحكمة العميا و النصؼ اآلخر ينتمي لمجمس      
  .الدولة

ويعيف ىؤالء جميعا مف قبؿ رئيس الجميورية باقتراح مف وزير العدؿ وبعد األخذ بالرأي 
  . 24ممجمس األعمى لمقضاء، ويخضع القضاة لمقانوف األساسي لمقضاةالمطابؽ ل

إف ىذا التوازف يعد عنصرا ىاما وأساسيا مف شأنو أف يضمف حسف سير ىذه الييئة،    
وأف يضمف حسف سير كؿ مف جيات القضاء العادي واإلداري. وذلؾ نتيجة حينما ساوى 

ثمة لمقضاء اإلداري، و المحكمة العميا في مجاؿ التمثيؿ بيف مجمس الدولة كجية عميا مم
كجية عميا ممثمة لمقضاء العادي. ألنو لو فعؿ خالؼ ذلؾ فغمب في تشكيمة محكمة 
التنازع جية معينة، لطرحت إشكالية تحيز محكمة التنازع بالنظر ألغمبية التمثيؿ، إذ 

وضة عمييا بيف الغاية مف التوازف ىو أف تمتئـ المحكمة و تحسـ في حاالت التنازع المعر 
   .25الجيتيف القضائيتيف

                                                           

مف القانوف العضوي عمى اف :"يعيف نصؼ عدد قضاة محكمة التنازع مف بيف قضاة المحكمة  08نصت المادة  24
اة المجمس الدولة، مف قبؿ رئيس الجميورية، باقتراح مف وزير العدؿ وبعد األخذ العميا، والنصؼ اآلخر مف بيف قض

   " "بالرأي المطابؽ لممجمس األعمى لمقضاء
   329، المرجع السابؽ، ص-تنظيـ واختصاص القضاء اإلداري –عمار بوضياؼ، قانوف المنازعات االدارية  25
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. أنيا لـ تشر إلى 03 -98مف القانوف العضوي  08و ما يؤخذ عمى المادة        
مف ذات  07العيدة بالنسبة لمقضاة التي يقضونيا في مناصبيـ التي حددتيا المادة 

 3أي  القانوف بثالث سنوات بالنسبة لرئيس محكمة التنازع، والراجح أنيا نفس المدة
سنوات، ألف ىناؾ تالـز بيف تعييف رئيس المحكمة وتعييف أعضائيا، وبالتالي مف 
الطبيعي أف تنتيي عيدتيما معا، كما أف ىذه المادة السابقة الذكر لـ تنص عمى إمكانية 

   26.اختيار قضاة محكمة التنازع لعيدة ثانية التي كاف مف األجدر اإلشارة إلييا
    ثالثا : محافظ الدولة

عمى أف 03-98في فقرتيا األولى و الثانية مف القانوف العضوي  09ذكرت المادة      
محكمة التنازع تتكوف مف محافظ دولة ومحافظ دولة مساعد حيث تنص عمى مايمي : 

أعاله، يعيف قاضي بصفتو  05"إضافة إلى تشكيمة محكمة التنازع المبينة في المادة 
قبؿ رئيس الجميورية باقتراح مف وزير العدؿ وبعد اخذ سنوات مف  3محافظ دولة ولمدة 

    ."الرأي المطابؽ لممجمس األعمى لمقضاء لتقديـ طمباتو ومالحظاتو الشفوية
يعيف حسب نفس الشروط المذكورة في الفقرة األولى ولنفس المدة محافظ دولة مساعد، 

   " ويقدما طمباتيما الشفوية
النص لـ يبيف بدقة الجية التي يختار منيا محافظ الدولة  أف أوؿ ما يمفت االنتباه اف    

أو مساعده وعما إذا كاف أحدىما أو كالىما ينتسب لجية القضاء العادي أو اإلداري، 
بالنسبة لرئاسة محكمة التنازع وبالنسبة لقضاتيا أيضا، ويعود  وما فعموىذا عمى غرار 

الدولة ومساعده إلى طبيعة مياـ  السر في عدـ تحديد الجية التي يختار منيا محافظ
، 27المحافظ ومساعده فيما ال يشاركاف في المداوالت كما سنرى ويكتفياف بتقديـ طمباتيـ

فيذا الفراغ القانوني ال يصح في نظاـ القائـ عمى ازدواجية اليياكؿ القضائية، ورغـ أف 
ائري ككؿ حاليا، ىذا النقص قد ال يكوف ذا أىمية التي ىو عمييا النظاـ القضائي الجز 

                                                           

   33خالص نواؿ،اوسديداف أماؿ،المرجع السابؽ،ص 26
   .357خالد نواؿ،اوسديداف أماؿ، المرجع السابؽ، ص - 27
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حيث يخضع كؿ قضائو دوف تمييز لنفس القانوف لكف حبذا لو يتفطف المشرع ليذه 
   .المسألة ويقـو بإيضاح مصدر محافظ الدولة ومساعده

    رابعا: كتابة الضبط
، والتي لـ تحدد ما إذا كاف كاتب 98/2803مف القانوف العضوي رقـ  10ذكرت المادة   

 مف بيف القضاة كما ىو معموؿ بو عمى مستوى مجمس الدولة.الضبط الرئيسي يختار 
وكما نصت ىذه المادة عمى الكيفية التي يتـ بيا اختيار كاتب الضبط الرئيسي وىو ما 
يدؿ ضمنا عمى وجود كتابة الضبط وحيد بأكمميا و ما يكتشؼ مف مصطمحات المادة في 

مح رئيسي أف ىناؾ كتاب خالؿ عبارة  "كاتب ضبط رئيسي" بمعنى مصط حد ذاتيا مف
 .ضبط آخروف غير رئيسيف ولو أراد المشرع غير ذلؾ لقاؿ : "يعيف كاتب ضبط محكمة

29 
أعاله، مدة عيدة كاتب الضبط الرئيسي، لـ تتحدث عف  10كما لـ تحدد المادة     

إمكانية اختياره مجددا لعيدة ثانية بعد انتياء عيدتو األولى، في حيف عيدت ميمة تعيينو 
، فكاتب الضبط ليس لو عالقة بالعيدة طالما ىو موظؼ يشغؿ 30لى وزير  العدؿإ

   .لـ تذكر في األساس كممة "عيدة" ال أوال وال ثانيا 10وظيفة كاتب الضبط ونص المادة 
    الفرع الثاني:  قواعد سير محكمة التنازع

مة التنازع و ، يعد رئيس محك31( مف القانوف العضوي14-12وفقا ألحكاـ المادتيف)   
اعضاؤىا النظاـ الداخمي لممحكمة ويوافقوف عميو، ويحدد ىذا األخير كيفيات عمؿ محكمة 
التنازع، السيما كيفيات االستدعاء االعضاء وتوزيع الممفات وكيفية اعداد التقارير. كما ال 
تصبح  مداوالت محكمة التنازع إال إذا كانت مشكمة مف خمسة  أعضاء عمى األقؿ مف 

                                                           

: "يتولى كتابة ضبط محكمة التنازع كاتب ضبط رئيسي يعيف مف 03- 98مف القانوف العضوي  10تنص المادة - 28
   ." قبؿ وزير العدؿ

    .36عباس آماؿ، المرجع السابؽ، ص - 29
   .258و257ص-شنيخر ىاجر، المرجع السابؽ،ص - 30
   .المتعمؽ باختصاصات محكمة التنازع تنظيميا و عمميا03- 98مف القانوف العضوي  14.12ظر الموادأن- 31
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نيـ عضواف مف المحكمة العميا وعضواف مف مجمس الدولة برئاسة رئيسيا وفي حاالت بي
حدوث مانع لحضور ىذا األخير يخمفو القاضي األكثر أقدمية، حيث لـ تشر المادة  مف 
القانوف إلى طبيعة الجية القضائية التي ينتمي إلييا مف يخمؼ رئيس المحكمة، حيث انتقد 

في ىذه النقطة عمى أساس أف مسألة األقدمية عديمة الجدوى  بعض رجاؿ القانوف المشرع
ألنو مف المحتمؿ أف يكوف القاضي األكثر أقدمية ال ينتمي إلى الجية القضائية التي 
ترأس محكمة التنازع، وىذا يتنافى مع مبدأ التناوب الذي يفرضو في حالة وجود مانع 

ضمف القضاة الممثميف لنفس الجية لرئيس المحكمة أف يخمفو القاضي األكثر أقدمية،  
  32.القضائية التي ينتمي إلييا الرئيس الغالب

حيث تعقد المحكمة جمساتيا بدعوى مف رئيسيا، والذي يتكفؿ بإشراؼ عمى ضبطيا     
وتكوف  03-98( مف القانوف العضوي 27-25وذلؾ حسب ما نصت عميو المادتيف )
 ، ف قبؿ المستشار المقرر ويمكف لألطراؼالجمسات عمنية تفتح بتالوة تقرير المعد م

ومحامييـ عقب ذلؾ تقديـ مالحظاتيـ الشفيية ليتبع بسماع مذكرة محافظ الدولة، وتفصؿ 
المحكمة في النزاعات المرفوعة أماميا بقرارات لتأخذ بأغمبية األصوات وفي حالة تساوييا 

ويشترط في قراراتيا  يرجع صوت الرئيس، وىذا مف خالؿ ستة أشير مف تاريخ تسجيميا،
أف تكوف مسببة و أف تتضمف أسماء األطراؼ المشاركيف واسـ محافظ الدولة، وقع أصؿ 

   .33القرار مف قبؿ رئيس والمستشار المقرر و كاتب الضبط
   
   
  

   
                                                           

   . 213رشيد خموفي، المرجع السابؽ، ص - 32
رحيمة معمـ، توزيع االختصاص القضائي في التشريع الجزائري، مذكرة مكممة مف مقتضيات لنيؿ شيادة الماستر  33

ي، جامعة محمد خيضر بسكرة،كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، قسـ الحقوؽ، السنة في الحقوؽ، تخصص قانوف إدار 
   .56،ص2015/2014الجامعية
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    اإلطار القانوني لمحكمة التنازع في القانون الجزائري : المبحث الثاني

لمحكمة التنازع، مجموعة النصوص القانونية التي تقـو بتنظيميا  يقصد باإلطار القانوني  
وسيرىا وتحديد مجاؿ اختصاصيا، حيث تستمد مكانتيا القانػونية مف الدستور )المطمب 

ومف بعض النصوص القانونية األخرى)المطمب  98/03األوؿ( ومف القانوف العضوي
القانوني لمحكمة التنازع في  الثاني(، ىذا األمر يستدعي التطرؽ إلى دراسة االطار

التشريع الجزائري والذي يقتضي تحديدىا و إبراز المالحظات مف دراسة النطاؽ القانوني 
   :ليا وذلؾ مف خالؿ ثالثة مطالب

    اإلطار الدستوري  : المطمب األول
يعتبر الدستور مجموعة مف المبادئ و األحكاـ و القواعد التي تتعمؽ باألسس التي      

بنى عمييا الدولة وكذلؾ بتنظيـ الحكـ وسيره داخمو و تشكؿ ىذه المبادئ و القواعد و ت
األحكاـ أىـ األسس القانونية المتصمة بالحكـ داخؿ الدولة وتتمثؿ النصوص القانونية 

، والقانوف 342016مف الدستور 172و171/3الخاصة لمحكمة التنازع في المادتيف 
   .3503-98العضوي رقـ 

   2012من الدستور 171/3ألول : محتوى المادة الفرع ا
عمى تأسيس محكمة التنازع، فقد قاـ بتنظيـ محكمة  2016لقد أقر صراحة دستور   

   :التنازع في الفصؿ الثالث تحت الباب المخصص " لمسمطة القضائية " وعميو
   : عمى ما يمي 2016الفقرة الثالثة مف دستور  171تنص المادة    
حكمة التنازع في حاالت تنازع االختصاص في حاالت تنازع االختصاص بيف تفصؿ م "

   ." ىيئات القضاء العادي و ىيئات القضاء اإلداري
                                                           

 6، الموافؽ لػ1437جمادى االوؿ عاـ  26المؤرخ في  01- 16مف قانوف رقـ  172- 171/3انظر المادتاف 34
     .يتضمف التعديؿ الدستوري 2016مارس سنة  

،  يتعمؽ باختصاصات محكمة التنازع تنظيميا و عمميا،المرجع 1998ماي3المؤرخ في  03-98القانوف العضوي 35
   .السابؽ
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كذلؾ بالنسبة لمصطمح "المحكمة العميا" فيي تحتؿ قمة اليـر القضائي الجزائري       
ة العميا ، التي تنص" المحكم3612-11مف القانوف العضوي رقـ 03وفقا لنص المادة 

محكمة قانوف ويمكف أف تكوف محكمة موضوع في الحاالت المحددة في القانوف" والمادة 
بنصيا:" تمثؿ المحكمة العميا الييئة المقومة  03-98مف القانوف العضوي  171/1

ألعماؿ المجالس القضائية و المحاكـ" ذلؾ أنيا تكتفي بمراقبة األحكاـ القضائية الصادرة 
ائية الدنيا مف الناحية القانوف دوف الوقائع، مما يؤدي إلى القوؿ أف مف الجيات القض

محكمة العميا ،وذلؾ في الحاالت المحددة قانونا عمى اعتبارىا محكمة موضوع وقانوف في 
   .37نفس الوقت تفصؿ في األحكاـ ال القضايا

دولة ، والتي تنص: "يمثؿ مجمس ال2016مف الدستور 171/2بناء عمى أحكاـ المادة  
الييئة المقومة ألعماؿ الجيات القضائية اإلدارية" حيث تـ إنشاء مجمس الدولة بموجب 

، وذلؾ نظرا لمتحوؿ الذي 1998مارس 30المؤرخ في  01-98القانوف العضوي رقـ 
عرفو نظاـ القضاء الجزائري الذي يكمف في االنتقاؿ مف القضاء الموحد إلى نظاـ القضاء 

ف االختصاص القضائي المسند إلى مجمس الدولة كأعمى المزدوج، وبغض النظر ع
  .38محكمة إدارية في الجزائر

    2012من دستور 172الفرع الثاني : محتوى المادة   
   : عمى ما يمي 2016مف دستور  172تنص المادة     

يحدد قانوف عضوي تنظيـ المحكمة العميا، ومجمس الدولة، ومحكمة التنازع وعمميـ "
       ."تيا األخرىواختصاصا

                                                           

، يحدد تنظيـ محكمة 2011يوليو 26، الموافؽ لػ1432شعباف عاـ 24المؤرخ لػ 12-11القانوف العضوي رقـ - 36
    2011يوليو 31، صادرة بتاريخ 42العميا وعمميا واختصاصاتيا، ج ر، عدد

ح فضيمة، مجكحدود زاىية، التنظيـ القضائي الجزائري، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في الحقوؽ، فرع واض - 37
، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، قسـ القانوف -بجاية-القانوف تخصص قانوف الشامؿ، جامعة عبد الرحماف ميرة

   .17،ص26/06/2016الخاص، تاريخ المناقشة
   .24د زاىية، المرجع نفسو، صواضح فضيمة، مجكحدو - 38
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وعميو فاف نظاـ محكمة التنازع يكوف في شكؿ قانوف عضوي لكف ما جاء أخرىا يشير     
تساؤال ونقاش حوؿ عبارة اختصاصاتيـ األخرى، أي أف االختصاص محكمة التنازع ال 
نما اختصاصات أخرى ترؾ أمر تحديدىا لممشرع  ينحصر في الدعاوي االختصاص ،وا 

تداركت النقص الذي  172، ربما المادة 39نوف الخاص بمحكمة التنازععند إصداره لمقا
 172عندما حصرت عمميا في تنازع االختصاص فقط بينما المادة  171/3شاب المادة 

دوف تحديد صريح منيا يفيـ منيا إشارة إلى الفصؿ في تناقض األحكاـ النيائية 
    (.أخرى  )اختصاصات
    ريعياإلطار التش   : المطمب الثاني

اإلطار األساسي لمحكمة التنازع، إضافة إلى دستور  03-98يشكؿ القانوف العضوي     
. فيو ميالد محكمة التنازع أو باألحرى بطاقة تعريفيا، وقد تـ عرضو عمى مجمس 1996

، وتمت 40مف دستور 123/2الدستوري لمراقبة مطابقتو لمدستور طبقا لنص المادة 
 1998مجمس الشعبي الوطني في جمستو المنعقدة في فبراير المصادقة عميو مف قبؿ ال

    .1998ماي 20ومصادقة مجمس الدولة في جمساتو المنعقدة في 
   لمحكمة التنازع 98/03الفرع األوؿ : محتوى القانوف العضوي رقـ 

استمـز عمى المشرع تنظيـ محكمة التنازع في إطار القانوف العضوي، ألف القانوف        
و إال تطبيؽ لمقواعد الدستورية وىذه المسائؿ ألىميتيا حدد الدستور أف يتناوليا في ما ى
  إطار

قوانيف ووفؽ إجراءات خاصة، ألف النصوص القانوف العضوي حظيت بطابع خاص 
مف حيث االنتشار و التعديؿ، باإلضافة إلى الحصانة المؤكدة فييا ما يحقؽ  ومتميز

  . مصدرىا األساسي استقرارىا مع ما يضمف استقرار

                                                           

   .9عباس أماؿ،المرجع السابؽ،ص- 39
عمى ما يمي: " يخضع القانوف العضوي لمراقبة مطابقة النص مع  1996مف دستور  123/3نصت المادة  - 40

 الدستور مف طرؼ المجمس الدستوري قبؿ صدوره
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المتعمؽ بمحكمة التنازع نجده يحتوي عمى  03-98فيما يخص محتوى القانوف العضوي 
   : مادة تنظيمية مقسمة إلى خمس فصوؿ 35

    .(04إلى 01يشمؿ الفصؿ األوؿ أحكاـ عامة في أربعة مواد مف المواد )
   .(11إلى 05ف المواد)ويتضمف الفصؿ الثاني سبعة مواد تنظـ تشكيمة محكمة التنازع م

   .(14الى12ويختص الفصؿ الثالث عمؿ محكمة التنازع مف المواد)
ويتكوف الفصؿ الرابع مف تسعة عشر مادة خصصت لإلجراءات المتبعة إماميا وذلؾ مف 

   .(33الى 15المواد)
(    35-34أما الفصؿ الخامس فقد خصص مادتيف تتعمقاف بإحكاـ االنتقالية و الختامية )

ونالحظ مف خالؿ قراءة ىػذه البطاقة القانونػية تكتػػشؼ عدة نقائص في محتوى المنيجية 
   .و الموضوعية

   مف حيث انعداـ المنيجية 03- 98أوال: نقص القانوف العضوي رقـ 
يتجسد ىذا النقص أساسا في عدـ وجود فصؿ مخصص لمجاؿ اختصاص محكمة      

تشير صراحة ليذا الموضوع كما نجد  2016ستورمف د 172التنازع عمما باف المادة 
المتعمؽ بموضوع االختصاص في الفصؿ المعنوف بػػ  03-98مف القانوف رقـ  16المادة 

    . المتعمقة بنفس الموضوع 03اإلجراءات ونجد فصؿ المتعمؽ بأحكاـ العامة المادة 
حكمة التنازع        مف حيث المواد الضرورية لعمؿ م03- 98ثانيا: نقص القانوف العضوي 

إذا كانت السمطة التقديرية لممشرع تكمف في صياغة النصوص القانونية فإف المالحظات 
-متقاضي–التالية تعتبر مساىمة في اصطالح ىذا النص حتى يتمكف الجميع )قاضي

محكمة( مف إيجاد إجابات واضحة لمسألة تنازع االختصاص بيف اليرميف القضائييف ألف 
إلى  19غير كافية لتحديد أنواع نزاعات االختصاص كما إف المواد  18ى ال16المواد 

غير كافية كذلؾ لمتعبير عف خصوصيات أنواع النزاعات سواء مف حيث اإلجراءات  30
  41.القضائية المترتبة عنيا أو النتائج

                                                           

   .199خموفي رشيد، القضاء اإلداري تنظيـ واختصاص، المرجع السابؽ، ص- 41
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    الفرع الثاني: النصوص القانونية االخرى المتعمقة بمحكمة التنازع
موعة النصوص القانونية العامة التي ليا عالقة بمحكمة التنازع، وىذه تتمثؿ في مج    

   : النصوص القانونية العامة تتمثؿ في ما يمي
، المتضمف القانوف األساسي لمقضاء يخضع قضاة 4211-04ػػػ القانوف العضوي رقـ 

    .03-98مف القانوف العضوي  05محكمة التنازع ليذا القانوف وذلؾ مف منطمؽ المادة 
   .43المتعمؽ بالتنظيـ القضائي 11-05ػػػ القانوف رقـ 

يعتبر ىذا النص مصدرا مف مصادر القضاء العادي الذي ترتكز عميو المحكمة     
التنازع لتحديد مجاؿ اختصاصيا النوعي في حالة التنازع مع القضاء اإلداري، التشريعي 

حدد في مادتو الثانية اليياكؿ  ، بحيث1996مف الدستور 152و التطبيقي ألحكاـ المادة 
القضائية العادية واإلدارية "يشمؿ التنظيـ القضائي النظاـ القضائي العادي و النظاـ 

  44القضائي اإلداري ومحكمة التنازع"
المتعمؽ بمجمس الدولة المعدؿ و المتمـ المتعمؽ  01-98ػػػ القانوف العضوي رقـ 

الف مجمس الدولة بمثابة ىيئة قضائية عميا باختصاصات مجمس الدولة و تنظيمو وعممو. 
  .في المادة اإلدارية

المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية ضمف النصوص التي ترجع إلييا محكمة  02-98ػػػ القانوف رقـ 
   .التنازع لمنظر في القضايا المطروحة أماميا

و  800اد لو عالقة مباشرة مع اإلطار القانوني لمحكمة التنازع بحيث تسمح المو       
   مف )ؽ. ا. ـ .اد( 45903

                                                           

، المتضمف القانوف 2004سيتمبر 6، الموافؽ لػ1425رجب عاـ  21، الصادر في 11-04القانوف العضوي رقـ - 42
   .2004، لسنة57األساسي لمقضاء، ج ر، عدد

،المتعمؽ بالتنظيـ 2005يوليو  17،الموافؽ لػ1426،المؤرخ في جمادى الثاني عاـ 11- 05القانوف العضوي رقـ- 43
   .2005،لسنة51عددالقضائي،ج ر،

  150، ص2015سعيد بوعمي، المنازعات اإلدارية في ظمؿ القانوف الجزائري، دار بمقيس لمنشر، الجزائر، طبعة - 44
 مف )ؽ ا ـ اد(:"المحاكـ اإلدارية ىي جيات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية 800نصت المادة - 45
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لتحديد مجاؿ االختصاص القضائي اإلداري و تعتبر المقياس القانوني الذي ترتكز  
محكمة التنازع لمفصؿ في القضايا المطروحة عمييا و المتعمقة بتنازع االختصاص،  عميو

   .الذي يسمح لمحكمة التنازع أف تقـو بمياميا
   .اإلطار القانوني األساسي 03-98قـ لكف يبقى القانوف العضوي ر  

   
   2012بالدستور 03- 89عالقة القانون العضوي   : المطمب الثالث

 2016بدستور 03-98تنقسـ المالحظات التي تثيرىا مقارنة بالقانوف العضوي رقـ      
فرعيف مف المالحظات يتعمؽ النوع األوؿ بمالحظات شكمية و النوع  172و171في مادتو 

   .اني بمالحظات موضوعيةالث
    الفرع األول : المالحظات الشكمية

ذكر المشرع في تأشيرات القانوف العضوي و التي تعتبر حسب األستاذ "رشيد خموفي"     
المصدر القانوني و القاعدة القانونية التي يرتكز عمييا نص قانوني ما كما تعتبر ىذه 

   .التأشيرات تطبيؽ لمبدأ المشروعية
منيا المادة  1996نص عمى مجموعة مف مواد دستور 03-98قانوف العضوي رقـ فال

   : التي نصت عمى ما يمي119
   " تكوف اقتراحات القوانيف قابمة لممناقشة إذا قدميا عشروف نائبا "

تختص بالفصؿ في أوؿ درجة بحكـ قابؿ لالستئناؼ في جميع القضايا التي تكوف الدولة 
    " ية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيياأو الوالية أو البمد

مف نفس القانوف :"يختص مجمس الدولة بالنظر في الطعوف بالنقض في  904المادة 
   "القرارات الصادرة في اخر درجة عف الجيات القضائية االدارية

لدولة ثـ يودعياوزير تعرض مشاريع القوانيف عمى مجمس الوزراء بعد األخذ برأي مجمس ا"
   ." األوؿ مكتب مجمس الشعبي الوطني

    ؟ 03-98لما أشار المشرع ليذه المادة في القانوف العضوي 
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مف نص القانوف العضوي المذكور  119إف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ بعد ذكر المادة  
بيف  تنظر في تنازع االختصاص 03-98الف المحكمة التنازع موضوع القانوف العضوي 

القضاء اإلداري و القضاء العادي، يعني عندما تكوف محكمة التنازع تمارس صالحياتيا 
    .46119القضائية وليس االستشارية الموضوع المنظـ في المادة 

ونص المادة  03-98مف القانوف العضوي  03تبرز ىذه المالحظات بعد مقارنة المادة   
نازع االختصاص بيف ىيئات القضاء العادي " تفصؿ محكمة التنازع في حاالت ت 171/3

   "وىيئات القضاء اإلداري
   : عمى ما يمي 98/03مف القانوف العضوي رقـ  03بينما تنص المادة     
تختص محكمة التنازع في الفصؿ في منازعات االختصاص بيف الجيات القضائية  " 

لمنظاـ القضائي اإلداري  الخاضعة لمنظاـ القضائي العادي و الجيات القضائية الخاضعة
   ." حسب الشروط المحددة في ىذا القانوف

يتضح مف خالؿ مقارنة النصييف القانونييف مالحظتيف: األولى اصطالحية و الثانية   
   .موضوعية

في 2016مف دستور  171/3المادة  03 -98مف القانوف العضوي  03مخالفة المادة 
   : نقطتيف رئيسيتيف

 ح حيث تمت مخالفة النص التشريعي لنص الدستورمف حيث االصطال
                                                         

تتمثؿ في استعماؿ كممة "منازعات " مف طرؼ المشرع بدال مف  النقطة األولى : -ا
   .2016مف الدستور 171/3كممة"تنازع " المذكورة في المادة 

أوسع مف كممة "تنازع" أو "نزاع" التي ال تشكؿ إال  إف مصطمح" منازعات" اشمؿ و 
   .عنصر مف مفيوـ و تعريؼ كممة منازعات

                                                           

   .264خموفي رشيد،المرجع السابؽ،ص  46
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فعمى سبيؿ المثاؿ النزاع اإلداري ىو كؿ ما يكوف طرفاه جيتيف إداريتيف أو يكوف احد   
   .طرفيو جية إدارية وطرؼ أخر فرد مف األفراد

ىذه األخيرة نزاع إداري ومف ثـ تخضع فإذا توفرت ىذه الصفة في أطراؼ النزاع كانت   
   .الختصاص الجيات القضائية اإلدارية

فالنزاع اإلداري ىو النزاع القائـ بفعؿ النشاط اإلداري أو أثر مف آثار القانونية عف   
   .العالقة إدارية

ىذا فيما يخص النزاع اإلداري أما المنازعات اإلدارية ىي مجموعة مف النزاعات التي     
تص فييا قاضي اإلداري مع إتباع إجراءات قضائية خاصة وعميو فالمنازعة ىي اشمؿ يخ

   47. مف النزاع اإلداري
: استعماؿ المشرع جممتيف طويمتيف بدؿ "مجمس الدولة " و المحكمة  النقطة الثاني -ب 

العميا "لتحديد مجاؿ اختصاص محكمة التنازع حوؿ ىذه المادة طرح تساؤؿ بقولو : لماذا 
ىذه العبارات الطويمة و المثيرة لتأويالت مختمفة بينما كاف مف األبسط استعماؿ عبارات 
مفيومة وىي "القضاء اإلداري" لإلشارة لنا نصػت عميو المادة تحت عنواف "الجيات 
القضائية الخاضعة لمنظاـ القضائي اإلداري " والقضاء العادي "لمتعبير عما سمي في نفس 

   .48خاضعة لمنظاـ القضائيالمادة "بالجيات ال
تعبر كممتي "المحكمة العميا" و"مجمس الدولة" عمى درجة قضائية فقط الف المادة     
تذكر في فقرتيا األولى و الثانية أف لكؿ منيما دور يتمثؿ في  1996دستور  مف 152

 3المادة  تقويـ الدرجات القضائية الدنيا التابعة ليما، بينما تعبر الجممتيف المذكورتيف في
عمى اليـر القضائي يعني المحكمة العميا، المجالس  03-98مف القانوف العضوي رقـ 

 49.القضائية والمحاكـ مف جية و مجمس الدولة و المحاكـ اإلدارية مف جية أخرى
                                                           

  ،السنة الجامعية-المدية-ي سعاد، محاضرات غير منشورة في المنازعات اإلدارية،المركز الجامعي،يحي فارسطيب 47
   .10،ص2005/2006

   .247خموفي رشيد، القضاء اإلداري تنظيـ واختصاص، ص 48
   .15عباس أماؿ،المرجع السابؽ،ص- 49
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، عند مراقبتو الدستورية القانوف 50فمقد كاف المجمس الدستوري حريصا عمى آرائو  
المتعمؽ  01-98ؽ بمحكمة التنازع، وكذا القانوف العضوي المتعم 03 -98العضوي رقـ 

بمجمس الدولة عمى مطابقة النصييف مف حيث الموضوع و المصطمحات، والتي كانت 
مف إمكانية إخطار محكمة  171أكثر فعالية ومنطقية لما جاء في الفقرة الرابعة مف المادة
المحكمة العميا و مجمس الدولة التنازع أـ إف ىذا اإلخطار ال يتـ إال في حالة تنازع 

   51.فقط
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مؽ بمراقبة القانوف العضوي،المتعمؽ ،المتع19/05/1998المؤرخ في  98/د.ؽ.ع/ـ.د/06الرأي رقـ  - 50
   .1998، لسنة37باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو و عممو لمدستور، ج ر، عدد

،المتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المتعمؽ 24/05/1998المؤرخ في  98/د.ؽ.ع/ـ.د/07الرأاي رقـ -   51
   .1998لسنة 39ددباختصاصات محكمة التنازع وتنظيميا وعمميا لمدستور،ج ر،ع



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و االختصاص التنازع : محكمةالفصل الثاني 
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 تمييد:  
 ينحصر دور محكمة التنازع في الفصؿ في حاالت تنازع االختصاص بيف جيات القضاء       

 إلداري فيي الحارس القانوني و القضائي لقواعد االختصاص النوعي ، فقدالعادي و جيات القضاء ا
تعرض دعوة قضائية عمي جية مف جيات القضاء العادؿ ، بينما ينعقد االختصاص لجية قضائية 
تابعة لمنظاـ القضائي اإلداري أو تعرض دعوة قضائية عمي جية قضائية تابعة لمنظاـ القضائي 

د لجية قضائية تابعة لمنظاـ القضائي العادي ، و في كمتا الحالتيف فالجية اإلداري و االختصاص ينعق
القضائية التي ترفع أماميا الدعوة قد تستجيب و تفصؿ في الدعوة المرفوعة أماميا رغـ عدـ 

،  اإليجابي اختصاصيا و تأتي الجية القضائية المختصة و تقضي باختصاصيا و ىي حالة التنازع 
  و ىذا ما يعرؼ بحالة التنازع السمبي. النزاع القضائيتاف اختصاصيما بالفصؿ في  كما تنكر الجيتاف

 وفي كمتا الحالتاف تكوف احدي الجيتيف القضائيتيف قد انتيكت قواعد االختصاص النوعي.        

لتمتع كؿ مف جيات القضاء العادي و جيات القضاء اإلداري باالستقاللية فقد تصد ارف  راونظ      
 حكاما قضائية نيائية متناقضة مف كال الجيتيف القضائيتيف تؤدياف إلي إنكار العدالة.  أ

معينة أماـ محكمة التنازع سواء تعمؽ األمر برفع الدعوة إجراءات و لحؿ ىذه المسالة يجب إتباع       
 أماـ محكمة التنازع أو الفصؿ في الدعوى.   

المبحث األوؿ) و ( ص النوعي لمحكمة التنازعاالختصا وفي ىذا الفصؿ تـ التطرؽ إلي :
 طرؽ تحريؾ الدعوى و الفصؿ فييا أماـ محكمة التنازع (المبحث الثاني).  
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 المبحث األول : االختصاص النوعي لمحكمة التنازع  
 تعتبر محكمة التنازع الحارس القانوني و الضامف األساسي لممحافظة عمي قواعد االختصاص      

 لنوعي ، فيي تتمتع بسمطة حؿ اإلشكاالت التي تطرح بشاف تطبيؽ االزدواجية القضائية و المتمثمةا
و السمبي وقد يتوصؿ األمر بيف الجيتيف القضائيتيف إلي درجة إصدار  اإليجابي أساسا في التنازع 

ا بالنظر في أحكاـ قضائية نيائية متناقضة و ىبي الحالة التي يمكف لمحكمة التنازع تجاوز ميمتي
االختصاص و ذلؾ بالتطرؽ لموضوع الدعوى و لتحديد اختصاص محكمة التنازع البد مف التطرؽ أوال 

 لمفرؽ بيف المنازعة و التنازع.  

  ":بالمنازعة في معجـ المصطمحات العربية  يقصد حيث:ويفرؽ عادة بيف المنازعة والتنازع 
 .  52الدخوؿ في مخاصمة قضائية " 

زعة اإلدارية فيي":  المنازعة التي أخضعيا المشروع نوعيا لوالية القضاء اإلداري دوف غيره أما المنا  
  . 53خاصة و أخضعيا موضوعا ألحكاـ تختمؼ عف تمؾ المقررة في القضاء اإلداري " جراءات وفقا إل
أما التنازع فيو يعني أف ىناؾ مجموعة مف الخصومات مف خصوصيتيا أنيا تجتمع بيف     
 .  54صومة المدنية و الخصومة اإلدارية الخ

الذي يتحقؽ عند  اإليجابي وقد تـ تناوؿ ىذا المبحث في ثالث مطالب ، فنجد تنازع االختصاص    
، وتنازع (المطمب األوؿ) تمسؾ جيتي القضاء العادي واإلداري باختصاصيما بالنظر في نفس الدعوى

القضاء العادي واإلداري اختصاصيما بالفصؿ في االختصاص السمبي الذي يتحقؽ عندما تنكر جيتي 
لمحكمة التنازع متمثؿ في حالة تناقض  أخر، كما نجد اختصاص (المطمب الثاني)نفس الدعوى 

 . (المطمب الثالث ) األحكاـ

    اإليجابيالمطمب األول : التنازع       

 في حالة تنازع االختصاصإف تبني االزدواجية القضائية و ما ينتج عنيا مف إشكاالت خاصة     
 الذي يمثؿ الصورة األولى لحاالت تنازع االختصاص حيث لـ يتـ تحديد تعريؼ متفؽ عميو اإليجابي 

 اإليجابي عند مختمؼ الدوؿ فقد تـ تناولو في ثالثة فروع بحيث تـ تناوؿ مختمؼ تعريفات التنازع 

                                                           

52 - https : www. Almaany.com_dict_ar.ar . 15.00عمى ساعة  10/09/2020تاريخ االطالع 
53 -http : www.researchagate.net.  00.00ساعة  عمى 08/09/2020تاريخ االطالع                     
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العممية التي تثور بشاف  اإلشكاالتىـ (الفرع األوؿ)، وشروط تحققو( الفرع الثاني)، إضافة إلى ا
 ( الفرع الثالث) .  اإليجابي تطبيؽ التنازع 

   اإليجابي الفرع األول: تعريف تنازع االختصاص     
 .  55النزاع عندما تقضي جيتاف قضائيتاف تنتمياف ليرميف قضائييف مختمفيف باختصاصيما في نفس   

تمسؾ كؿ مف جيتي  اإليجابي انو : "يقصد بالتنازع  اإليجابي كما تـ تحديد المقصود بالتنازع         
 .  56القضاء العادي و اإلداري باختصاصيما بشاف نفس الدعوى "

القانوف العضوي  16/02جاء موافقا لما تـ النص عميو في المادة  اإليجابي تعريؼ التنازع        
تقضي جيتاف قضائيتاف إحداىما التي نصت عمي :" يكوف تنازعا في االختصاص عندما  98/03

 خاضعة لمنظاـ القضائي العادي و األخرى خاضعة لمنظاـ القضائي اإلداري ، باختصاصيما ...". 

 . اإليجابي وىذا ما أخذت بو األستاذة أمينة اريس في تحديدىا لممقصود بتنازع االختصاص          

يب في التكييؼ مف إحدى جيتي القضاء التي عف ع اإليجابي و بيذا المعني يكشؼ التنازع          
، األمر الذي جعؿ المجوء إلي محكمة التنازع ىو الحؿ األمثؿ النزاع تمسكت باختصاصيا بالنظر في 

 .  57لحؿ ىذه اإلشكالية 

مف جانب اإلدارة و قد وجد لحماية انفرادي إجراء بالمفيـو الفرنسي فيو  اإليجابي أما التنازع          
ة العامة مف الخضوع لممحاكـ العادية في منازعاتيا مع األؼ ارد و تحديد االختصاص القضائي اإلدار 

اإلداري ، وترجع حاجة اإلدارة العامة لمحماية إلي ما قبؿ الثورة الفرنسية حيث كانت المحاكـ العادية 
ة ما إذا أقيمت عف طريؽ انو في حال اإليجابي تقؼ ضد كؿ إصالحات الحكومة ، ويتـ تحديد التنازع 

دعوى تخص اإلدارة العامة أماـ القضاء العادي وقضي ىذا األخير باختصاصو ، فاف المحافظ 
إلي القاضي العادي بعدـ اختصاصو بالموضوع طالبا مف ىذا األخير إعالنو  اعتراضاالمختص يرسؿ 

 بذلؾ كوف أف القانوف أولي المحافظ اختصاص النظر في منازعات اإلدارة. 

                                                           
 ، منتوري اإلخوة جامعة ، اإلنسانية العمـو مجمة ،"  التنازع محكمة أماـ االيجابي التنازع إشكالية : " رايس أمينة - 55

 .  189، ص 2018 جواف ، 49 العدد ، قسنطينة
 قانوف ،تخصص ماستر األولى السنة طمبة عمي ممقاة محاضرة ، اإلداري القضائي التنظيـ ، صفو نرجس - 56

 .  117،ص  2016.  2015، الجامعي الموسـ ، 02 سطيؼ ، دباغيف لميف محمد جامعة ، العمومية المنازعات
 عدد بسكرة، جامعة الحقوؽ، كمية المفكر، مجمة" واإلداري العادي القضاء بيف االختصاص تنازع" ، ىاجر شنيخر،- 57
 . 280-279، ص ص  ، 2010.. 6
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المرسؿ إليو وقضي باختصاصو وال يرضخ  االعتراضففي حالة رفض القاضي العادي         
 .  58قائـ  اإليجابي المحافظ ، ففي ىذه الحالة يكوف التنازع 

الفرنسي ال يقع بيف المحاكـ و إنما يقع بيف اإلدارة العامة و  اإليجابي وعميو فاف التنازع         
 القضاء العادي.  

مف القانوف  16في نص المادة الجزائري األستاذ رشيد خموفي بيذا الصدد أف المشرع ويري        
كونو وضع تعريؼ عاـ ال يتماشي مع  اإليجابي لـ يوفؽ في تحديد تعريؼ لمتنازع  98/03العضوي 

مفيوـ االزدواجية و ىدفيا المتمثؿ في منع القضاء العادي مف الفصؿ في المنازعات التي تكوف اإلدارة 
المدعي ىو صاحب  اإليجابي طرؼ فييا ، و إسنادىا إلي قضاء إداري مستقؿ، ففي حالة التنازع 

 .  59االختيار لمجية القضائية التي يريد التوجو إلييا 

 الفرع الثاني : شروط تنازع االختصاص اإليجابي         
ي و األخرى لمنظاـ القضائي أف تتمسؾ جيتيف قضائيتيف إحداىما تابعة لمنظاـ القضائي العاد        

  .60اإلداري باختصاصيما بنظر الدعوى المرفوعة أماميا 
 . 61المرفوع أماـ الجيتيف القضائيتيفالنزاع أف يكوف الطمب مبنيا عمي نفس السبب في         

بنفس الصفة ، أي نفس الطاعف ضد نفس  األطراؼبيما  يتقاضىأف يكوف ىناؾ دعوييف         
، كما وضع  62ه ، و ذلؾ أماـ جيتيف قضائيتيف إحداىما تنتمي لجيات القضاء اإلداري المطعوف ضد

نيائية مف المحكمة العميا و مجمس الدولة لحصوؿ قرارات بعض الفقو شرط أخر وىو وجوب صدور 
الترخيص لممتقاضي مع اإلدارة و ذلؾ لتمكيف محكمة التنازع مف النظر في الدعوى المرفوعة 

 . 63أماميا

اشترطت أف  98/03مف القانوف العضوي  14ال أف ىذا الشرط ال يتفؽ مع ما جاء في نص المادة إ 
 األخير غير قابؿ ألي شكؿ مف أشكاؿ الطعف.  القرار يكوف 

                                                           
ي و القضاء اإلداري و اشكالياتيا رشا عبد الحي ، معايير توزيع االختصاص بيف القضاء العدل - 58

 .  58-57، ص 2014العممية،         دوف  طبعة ، المؤسسة الحديثة لمكتاب ، لبناف، 
 .  223رشيد خموفي ، مرجع سابؽ ذكره ، ص - 59
 .  118صفو نرجس ، مرجع سابؽ ذكره ، ص - 60
مبة ماستر ، السداسي األوؿ ، حسيف بمحيرش ، محاض ارت في مقياس التنظيـ القضائي ، ألقيت عمي ط- 61

 .  42. ص  2016-2015وحدة القانوف العاـ الداخمي ،
 .  189امينة اريس ، مرجع سابؽ ذكره ، ص - 62
 .  45حسيف بمحيرش ، مرجع سابؽ ذكره ، ص - 63
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بيف السيد ( ب.ع  52و بالرجوع إلي االجتيادات القضائية نجد مف بينيا ممؼ القضية رقـ           
بيف الغرفة المدنية لمجمس قضاء  اإليجابي يدة ومف معو اثر التنازع .اهلل) ضد مدير المدرسة الجد

سعيدة التي قضت بطرده مف السكف الوظيفي الذي يشغمو ، وعميو فقد قضت محكمة التنازع باف 
 . 64النزاع القضاء اإلداري ىو المختص بالفصؿ في ىذا 

 الفرع الثالث : اإلشكاالت العممية لمتنازع اإليجابي   
مف بيف نتائج األفكار التي كانت سببا أساسيا في ظيور القضاء  اإليجابي تنازع  إجراءات تبر تع    

اإلداري و المتمثمة في حماية اإلدارة مف تدخؿ القضاء العادي في منازعاتيا و اختصاصاتيا عمي 
 .  65اعتبار أنيا مستقمة 

: في  اإلجرائيكاالت سواء عمي المستوى يفرز عديد اإلش اإليجابي التنازع الجزائر  إال أف في       
قضائييف يجعمنا أماـ حالة  قراريفتكوف مستحيمة الف صدور  األطراؼحالة رفع الدعوى مف قبؿ 

تتحقؽ فقط عف طريؽ نظاـ إال حالة  اإليجابي تناقض األحكاـ ، حيث أف حالة تنازع االختصاص 
  . 66 98/03وفقا لمقانوف العضوي 

توى الموضوعي فنجد أف لممعيار الـ وضوعي تأثير في تحديد المنازعات التي أما عمي المس      
 .  67تعتبر عادية أماـ تمؾ التي تعتبر إدارية

 المطمب الثاني : التنازع السمبي  
ىو الصورة الثانية مف صور تنازع االختصاص الذي تختص محكمة التنازع بالفصؿ فيو ، عكس      

تمفت فيو الدوؿ التي أخذت بنظاـ االزدواجية القضائية في تحديد مفيومو الذي اخ اإليجابي التنازع 
اتفقت عمي مفيوـ التنازع السمبي ، إال أف ىذا األمر ال يمنع مف وجود اختالفات بيف الدوؿ خاصة في 

 شروط تطبيقو.  

 (شروط تحققو  ، وكذا)األوؿالفرع  (وقد تـ تناولو في فرعيف مف خالؿ تحديد تعريؼ التنازع السمبي    
 )الفرع الثاني

                                                           
 ، ص 2009، المنشور بمجمة المحكمة العميا ، عدد خاص لسنة 04/2008 13، قرار بتاريخ 52انظر ممؼ رقـ - 64

 .139 
 ديواف ،1 ج ،(المقارنة.  القضائية األنظمة) اإلدارية لممنازعات العامة المبادئ شييوب مسعودمسعود شييوب ،  - 65

 .  147، ص 1999 الجزائر، الجامعية، المطبوعات
 .  191، 190،189أمينة اريس ، مرجع سابؽ ذكره ، ص ص  - 66
 .  192أمينة اريس ، مرجع نفسو ، ص  - 67
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     الفرع األول :  تعريف التنازع السمبي 
 إف المقصود بالتنازع السمبي ىو أف يصدر حكماف احدىما مف القضاء العادي و اآلخر مف     

 .  68القضاء اإلداري ، حيث يقر كؿ منيما عدـ االختصاص بالنظر في نفس الدعوى 

و أف وجود التنازع السمبي يكوف في حالة إعالف المحكمة العادية و كما أكد األستاذ احمد محي      
 .  69المحكمة اإلدارية عدـ اختصاصيما في الدعوى ذاتيا التي رفعت أماميما 

وقد عرفو األستاذ عمار عوابدي بأنو " الحالة التي تقرر و تحكـ فييا الجيتيف القضائيتيف العادية       
 ي الدعوى المرفوعة أماميا . و اإلدارية بعدـ االختصاص ف

فالتنازع السمبي يكوف في حالة ما إذا قضت  98/03وحسب نص المادة مف القانوف العضوي       
 .  70المطروح أماميا النزاع جية القضاء العادي و جية القضاء اإلداري بعدـ اختصاصيما بالفصؿ في 

موافقا لما جاء في التشريعات األجنبية ي الجزائر لقد جاء تعريؼ التنازع السمبي في التشريع      
 .  71و التشريع المبناني أيضا  )الفرنسية خاصة(

إف تنازع االختصاص السمبي يتضمف حالة إنكار العدالة فيكوف الفرد ضحية لو و لتفادي ذلؾ يكوف    
 .  72لو الحؽ في المجوء إلي محكمة التنازع لتحديد الجية القضائية المختصة

ؾ أف يرفع الفرد دعواه ضد أشخاص في اإلدارة أماـ المحكمة اإلدارية و تحكـ ىذه األخيرة و مثاؿ ذل  
بعدـ اختصاصيا عمي اعتبار أف ىؤالء المرفوعة ضدىـ الدعوى ليسوا موظفيف عمومييف  و عندما 
يمجا إلي المحكمة العادية فتحكـ كذلؾ بعدـ اختصاصيا عمي أساس أف الدعوى رفعت عمي أشخاص 

وظفيف عمومييف ، و مف غير المعقوؿ أف يكوف وافي نفس الوقت موظفيف عمومييف و ليسو ىـ م
 .  73موظفيف عمومييف األمر الذي يؤدي إلي المجوء إلي محكمة التنازع  

 محكمة التنازع يتـ المجوء الييا مف قبؿ الفرد في حالة تنازع االختصاص السمبي.   أفما يالحظ 

  
                                                           

 .  60عبد الحي ، مرجع سابؽ ذكره، ص  رشا - 68
احمد محيو ، المنازعات اإلدارية ، ترجمة فائز انجؽ و بيوض خالد . الطبعة السابعة . ديواف  - 69

 .  129المطبوعات الجامعية  الجزائر .ص 
   . 142عمار عوابدي ، مرجع سابؽ ذكره ، ص  - 70
 .  60جع سابؽ ذكره ، ص لمزيد مف المعمومات ، انظر رشا عبد الحي ، مر  - 71
 .  60رشا عبد الحي ، مرجع نفسو ، ص   - 72
 ، الجديدة دارالجامعة ، طبعة. د ،) اإللغاء قضاء(  الدولة مجمس و اإلداري القضاء فيمي، زيد أبو مصطفى - 73

 .  216، ص 2005
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 ازع االختصاص السمبي  الفرع الثاني :شروط تن
 لكي نكوف بصدد تنازع اختصاص سمبي البد مف توفر الشروط التالية:   

يجب أف تكوف ىناؾ دعوى مرفوعة أماـ جيتي القضاء العادي و اإلداري و تقضي كال منيما  .1
بعدـ اختصاصيما، ألنو في حالة ما إذا قضت إحدى الجيتيف باختصاصيما فينا ال نكوف بصدد 

 . 74بي لالختصاصتنازع سم

القائـ مف اختصاص إحدى الجيتيف القضائيتيف المتاف أعمنتا عدـ النزاع يجب أف يكوف  .2
 .  75مف اختصاص القضاء العادي أو اإلداريالنزاع اختصاصيما أي أف يكوف 

أف تكوف الوحدة في الموضوع و السبب و الخصـو في الدعوى التي تـ فييا الحكـ بعدـ  .3
 .  76قضاء العادي و اإلداري االختصاص مف جيتي ال

 77استناد إعالف كال مف جيتي القضاء العادي و اإلداري إلي أف القضاء اآلخر ىو المختص  .4
 ىناؾ شرطاف آخ ارف إال إف احدىما مختمؼ فيو و اآلخر ناقص :  

يجب أف يكوف حكمي عدـ االختصاص نيائييف : أي غير قابميف ألي شكؿ مف أشكاؿ الطعف  −
المعنية رفع دعواىـ  ؼلألطراعمي :" يمكف  98/03مف القانوف العضوي  17/01مادة حيث تنص ال

األخير غير قابؿ ألي القرار أماـ محكمة التنازع في اجؿ شيريف . ابتداء مف اليـو الذي يصبح فيو 
طعف أماـ الجيات القضائية الخاضعة لمنظاـ القضائي اإلداري أو لمنظاـ القضائي العادي ". فيكوف 

قبؿ المجوء لمحكمة التنازع أف يطعف في القضية مرتيف ، و ما  17مي المتقاضي بموجب المادة ع
، في حيف أف األمر ال يتطمب سوى تحديد الجية  احتراميايتطمب ذلؾ مف وقت و مواعيد يجب 

ف مف القانو  17بحد ذاتو فحسب المادة النزاع ، و ليس بموضوع النزاع القضائية المختصة بالنظر في 
التي تشترط أف يكوف الحكميف نيائييف فيمكف أف يتحقؽ ىذا الشرط إذا ما صدر  98/03العضوي 

                                                           
 .  142عمار عوابدي ، مرجع سابؽ ذكره، ص  - 74
تنازع االختصاص بيف القضاء اإلداري و القضاء العادي في النظاـ القضائي عادؿ بوعـ ارف،" حسـ إشكاالت   - 75

 . 128، جامعة قاصدي مرباح ، ورقمة ، ص 2013، جانفي 08الجزائري "، مجمة دفاتر السياسة و القانوف، العدد 
 ي الدولة اإلسالمية . سالـ بف ارشد العموي ، القضاء اإلداري : دراسة مقارنة مبدأ المشروعية ،.ديواف المحاكـ ف - 76

مجمس الدولية الفرنسي ، مجمس الدولة المصري .محكمة القضاء اإلداري بسمطنة عماف ، الطبعة األولى، دار الثقافة 
 .  223، ص  2009لمنشر و التوزيع ، عماف ، 

 .  128عادؿ بوعمراف ، مرجع سابؽ ذكره  ،ص - 77
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 حكـ عف احدي جيتي القضاء ولـ يمارس المتقاضي حقو في الطعف ومف ثمة يصبح الحكـ نيائيا
 .  وغير قابؿ ألي شكؿ مف أشكاؿ الطعف وبالتالي يمكف لممتقاضي أف يرفع دعواه أماـ محكمة التنازع

صحيح أف األستاذ خموفي رشيد كاف يرى باف ىذا الشرط ال يمكف أف يتحقؽ و ذلؾ وفقا لنص المادة 
مف التعديؿ  171تدارؾ الوضع بموجب المادة الجزائري إال أف المشرع  1996مف دستور  152

 . 78أيف أصبح ىذا الشرط ممكف التحقيؽ 2016الدستوري لسنة 

شرط موجود عند نظيره  98/03قد اغفؿ في القانوف العضوي ئري الجزاالشرط الناقص : المشرع  −
الفرنسي المتمثؿ في التصريح الخطأ مف طرؼ القاضييف بعدـ اختصاصيما الف ذلؾ الفعؿ ال يعتبر 

 .  79تنازع اختصاص سمبي 

 .  80فمثال في حالة أعماؿ السيادة التي ال يستطيع ال القضاء العادي و ال اإلداري النظر فييا 

بيف ر . ؽ ج ع ضد الشركة  42بالرجوع  إلي االجتيادات القضائية نجد ممؼ القضية  رقـ و 
لمتاميف ، اثر تنازع سمبي في االختصاص بيف مجمس قضاء بشار الذي ألغى حكـ محكمة  ةالجزائري

الصادر عف القرار بشار ، حيث صرح باف القاضي المدني لـ يكف مختص و مجمس الدولة الذي ألغى 
، ومما النزاع فة اإلدارية لمجمس قضاء بشار و صرح بعدـ اختصاص القاضي اإلداري لمفصؿ في الغر 

ع منصب زاسبؽ فقد قضت محكمة التنازع باف الجية القضائية المدنية ىي المختصة بالفصؿ في ن
 ميزانيةعمي صفقة عمومية مبرمة بيف شخصيف خاضعيف لمقانوف الخاص و غير ممولة نيائيا مف 

 . 81ةالدول

 المطمب الثالث : تناقض األحكام  
تعتبر حالة تناقض األحكاـ  اختصاص آخر لمحكمة التنازع إلي جانب اختصاصيا في حؿ إشكاالت 

و السمبي فقد تـ تناوؿ حالة تناقض األحكاـ في فرعيف مف خالؿ تبياف  اإليجابي تنازع االختصاص 
 اىـ الشروط لقياميا( الفرع الثاني. تعريؼ حالة تناقض االحكاـ "الفرع االوؿ)، وتحديد

                                                           

 .  125-124ص ص  رشيد خموفي ، مرجع سابؽ ذكره، - 78
 .  126رشيد خموفي ، مرجع نفسو ، ص - 79

80 -GuStave peiser.contentieusc administratif , 12 éme dalloz,paris,2001,p 94 .  
 ، ص 2009،المنشور بمجمة المحكمة العميا ،عدد خاص ، سنة 13/11/2007، قرار بتاريخ  42انظر ممؼ رقـ - 81

 . 18-103 
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 الفرع األول : تعريف تناقض األحكام  
و تعرؼ بأنيا الحالة الثالثة مف التنازع التي تتحقؽ عند صدور حكماف نيائياف مف جيتي       

القضاء العادي و القضاء اإلداري في ذات الدعوى ، حيث يكوف ىناؾ تعرض أو تناقض في الحكميف 
 .   82حكمة التنازع ىي النظر في ىذا التناقض و ذلؾ لتفادي إنكار العدالة و ىنا ميمة م

ريف نيائييف متناقضيف في موضوع نفس اكما عرفيا األستاذ سعيد بوعمي بأنيا " صدور قر        
احدىما صادر عف محكمة عادية و اآلخر صادر عف محكمة إدارية ، و ىو األمر الذي يترتب النزاع 

 .  83عميو إنكار العدالة "

ما يالحظ أف األستاذ سعيد بوعمي اقر أف الحكميف المتناقضيف يصد ارف عف المحكمة العادية        
مف القانوف العضوي  17/02 و المحكمة اإلدارية إال أف ىذا ال يتفؽ مع ما جاء في نص المادة

األحكاـ المنصوص عمييا  مراعاةنجدىا نصت عمي " في حالة تناقض أحكاـ نيائية و دوف  89/03
في الفقرة األولي ، تفصؿ محكمة التنازع بعديا في االختصاص " ، فاألحكاـ النيائية ال تصدر عف 

 تدائية.  المحكمة العادية و المحكمة اإلدارية ألنيما تصد ارف أحكاـ اب

 وقد كاف الدافع لظيور ىذه الحالة قضيتيف:        

الدفاع  استأجرت وازرةقضية وازرة الدفاع الفرنسية مع مالؾ السفينة التي استأجرىا فأثناء الحرب  .1
الفرنسية سفينة مؤمنة مف قبؿ شركة التاميف ضد طوارئ البحر العادية ، فأمنتيا  الوازرة بدورىا عف 

، و بينما كانت ىذه السفينة تسير فالبحر ، ىبت عاصفة شديدة ، غيرت مجرى السفينة  طوارئ الحرب
و ساقتيا إلي ميناء يحتمو العدو ، فأطمقت عمييا مدافع العدو و أغرقتيا . أقاـ مالؾ السفينة الدعوى 

 جراءالذي أصابو مف  عمي شركة التاميف أماـ المحاكـ العادية مطالبا إياىا بالتعويض عف الضرر
الغرؽ لـ يكف مف العاصفة  طوارئ البحر العادية ، ولكف شركة التاميف دفعت برفض الدعوة مدعية إف

و إنما كاف نتيجة قذائؼ مدفعية العدو فأخذت المحكمة بوجية نظر الشركة ، فأقاـ صاحبيا الدعوة 
مدافع العدو ، ولكف أماـ مجمس الدولة مطالبا وازرة الدفاع بالتعويض عف الضرر الذي لحؽ بو بفعؿ 

 .  84ي ، وقاؿ في حكمو أف غرؽ السفينة كاف نتيجة ىبوب عاصفة رأمجمس الدولة لـ يأخذ بيذا ال

                                                           
 .  61ذؾ ره ، ص  رشا عبد الحي ، مرجع سابؽ - 82
 .  75سعيد بوعمي ، مرجع سابؽ ،ص- 83
عبد ااهلل طمبة ، القضاء اإلداري ،( الرقابة القضائية عمي أعماؿ اإلدارة ، ) د. طبعة ، منشوارت جامعة  - 84

   101-98حمب الحقوقية ، د. سنة ، ص ص 
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وىكذا فقد فصؿ كؿ مف القضائييف العادي و اإلداري في الموضوع إال أف ىذيف الحكميف جاءا 
يؤدي إلي إنكار متناقضيف ، و ىذا مف شانو أف يؤدي إلي ضياع حؽ المدعي وىو ما يمكف أف 

 العدالة.  

 1932افريؿ  10إضافة إلي قضية روزيو الشييرة التي صدر بشأنيا القانوف الصادر في  -       
حيث تتمخص و وقائع القضية في اصطداـ السيارة التي كاف عمي متنيا روزيو برفقة صديقو مع سيارة 

ى ضد صديقو أماـ المحكمة العادية تابعة لإلدارة أيف أصيب روزيو بجروح مما دفعو إلي رفع دعو 
ليطالب بالتعويض ، إال أنيا حكمت بعدـ مسؤوليتو و ذلؾ ألنو لـ يرتكب أي خطا ، فرفع دعواه أماـ 
مجمس الدولة ضد اإلدارة ليطالب بالتعويض ، فتـ الحكـ أيضا بعدـ مسؤوليتيا مما أدى إلي وجود 

دالة بالنسبة لممتضرر المعني الذي لـ يتحصؿ تناقض حكميف ، الذي كاف ينطوي عمييما إنكار الع
عمي اي تعويض رغـ إصابتو ، و أماـ ىذا الوضع الصعب تدخؿ المشرع الفرنسي و منح محكمة 

، وبما أف محكمة 85التنازع صالحية الفصؿ في التناقض بيف حكميف بموجب القانوف السالؼ الذكر 
،  ولقد الجزائري ذ بيذه الصورة أيضا في التشريع ة ىي موروث استعماري فقد تـ األخالجزائريالتنازع 

عمي اعتبار أف جيات القضاء  قرارات اعتبر األستاذ احمد محيو ىذه الصورة بأنيا صورة تنازع ال
العادي و جيات القضاء اإلداري تتمتعاف باالستقاللية في ممارسة اختصاصيما ، فقد يحدث في بعض 

ناقضيف مف جيتيف قضائيتيف خاضعتيف لنظاميف مختمفيف في ريف نيائييف متراالحاالت إف يصدر ق
 .  86واحد ، مما يؤدي إلي إنكار العدالة  نزاعموضوع 

 89/03ؽ. ع  17قد نظـ حالة تناقض األحكاـ في الفقرة الثانية مف المادة الجزائري إال أف المشرع    
ؿ لو أف يفصؿ احدي حاالت التنازع فكاف مف األفضجراءات و كمنا نعمـ أف الفقرة األولي متعمقة باإل

المتبعة أماـ محكمة التنازع و يدمج ىذا االختصاص إلي االختصاصات المذكورة في جراءات عف اإل
 .  87التي بدورىا أغفمت االختصاص الثالث   98/03مف القانوف العضوي  15 المادة

ءؿ عف المقصود بذلؾ ، األمر إضافة إلي أف عبارة :" تفصؿ بعديا في االختصاص " يجعمنا نتسا     
إال النزاع الذي يقمؿ مف دور محكمة التنازع المنتظر فيدؼ تدخميا ىنا يستوجب التطرؽ إلي موضوع 

 .  88أف ىذه العبارة تحصر دورىا في الجانب الشكمي فقط 
                                                           

 .  62رشا عبد الحي ، مرجع سابؽ ذكره ، ص - 85
  .  130 ص ، ذكره  سابؽ  مرجع  ، محيو احمد-  86
 .  282ىاجر شنيخر ، مرجع سابؽ ذكره ، ص - 87
 .  229رشيد خموفي ، مرجع سابؽ ذكره ، ص - 88
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ليذه عند استعمالو الجزائري إذا حاولنا اإلجابة عف ىذا التساؤؿ حسب أرينا الخاص فنجد أف المشرع 
ذلؾ تبياف دور محكمة التنازع المميز عند فصميا في حالة تناقض  وراءالعبارة فانو كاف ييدؼ مف 

و السمبي ، ففي ىاتيف الحالتيف األخيرتيف نجد أف  اإليجابي األحكاـ عف فصميا في حالتي التنازع 
 اقض األحكاـ .  قاضي موضوع في حالة تن ىإلمحكمة التنازع ال تنظر في أصؿ الحؽ بينما تتحوؿ 

 الفرع الثاني : شروط تنازع االختصاص في صورة تناقض األحكام   

يجب أف يصدر حكميف نيائييف متناقضيف حصؿ فييما درجة التناقض إلي درجة إنكار العدالة  •
 .  89و ذلؾ بسبب استحالة تطبيقيما معا 

تقرر عدـ  ، والالنزاع يجب أف تقضي جيتي القضاء العادي و اإلداري في موضوع  •
 .  90اختصاصيا ألنو في ىذه الحالة نكوف أماـ تنازع سمبي ال تعارض األحكاـ 

 .  91فيااأف يكوف موضوع الدعوتيف واحد بغض النظر عف أطر  •

وذلؾ لضرورة وجود النزاع وما يالحظ ىنا أف محكمة التنازع تكوف ىي آخر حؿ لمفصؿ في           
 دي واإلداري في موضوع واحد. حكميف نيائييف مف جيتي القضاء العا

رىا الصادر ابالرجوع إلي االجتيادات القضائية نجد أف محكمة التنازع قد قضت في ىذا المجاؿ في قر 
، برفض دعوى الطاعنة لكوف اف الحكميف الصادريف عف المجمس القضائي 2000أكتوبر  09بتاريخ 

 25لدي نفس المجمس بتاريخ  و الغرفة اإلدارية 1998جواف  09لقسنطينة الصادر بتاريخ 
 .  92نيائييف  يصيرافلـ  1998سبتمبر

 
 
 
 

                                                           
 .  282ىاجر شنيخر ، مرجع سابؽ ذكره ، ص  - 89
 ، التوزيع و  رلمنش  الثقافة دار ،  طبعة دوف  ،  التطبيؽ و  النضرية  بيف  اإلداري القضاء  ، العثـ أبو  الكريـ عبد  فيد  90
    . 173 ص ، 2005 ، عماف

 .  123 ، ص مرجع سابؽنرجس صفو ،  - 91
 .  162-158، ص ص  2002،  01قرار منشور بمجمة مجمس الدولة ، عدد  - 92
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 الفصل فييا أمام محكمة التنازع   إجراءاتالمبحث الثاني : طرق تحريك الدعوى و 
عمي طرؽ تحريؾ الدعوى و التي تكوف إما بإتباع نظاـ اإلحالة  98/03لقد نص القانوف العضوي   

الفصؿ في إجراءات  92.03.13.32ذات القانوف بموجب المواد أو عف طريؽ  أصحابيا كما تناوؿ 
الدعوى أماـ محكمة التنازع وتـ تناوؿ ذلؾ في مطمبيف، بحيث تـ تناوؿ طرؽ تحريؾ الدعوى أماـ 

جراءات ، و (الفرع االوؿ)محكمة التنازع    (.الفرع الثاني)الفصؿ في الدعوى ا 

 التنازع   المطمب األول : طرق تحريك الدعوى أمام محكمة  
اف الطبيعة التحكيمية لمحكمة التنازع اضافة الى كونيا ىيئة قضائية مستقمة غف جيات القضاء  

العادي وجيات القضاء االداري جعؿ الدعوى أماـ محكمة التنازع تحرؾ بأسموبيف األوؿ يقـو بو 
مثؿ في الطريقة العادية القاضي و المتمثؿ في نظاـ اإلحالة ( الفرع االوؿ) ، أما األسموب الثاني فيت

   أي رفع الدعوى عف طريؽ أصحابيا ( الفرع الثاني)  

 الفرع األول : إحالة الدعوى إلي محكمة التنازع   
 وىي الصورة األولي لتحريؾ الدعوة أماـ محكمة التنازع.   

 أوال : تعريف إحالة الدعوى إلي محكمة التنازع 
نجد ما قد نصت في فقرتيا األولي  98/03القانوف العضوي مف  18بالعودة  إلي نص المادة       

عمي : " إذا الحظ القاضي المخطر في خصومة أف ىناؾ جية قضائية قضت باختصاصيا أو بعد 
ره سيؤدي إلي تناقض في أحكاـ قضائية لنظاميف مختمفيف يتعيف عميو إحالة ممؼ ااختصاصيا و أف قر 

اليف حكمة التنازع لمفصؿ في موضوع االختصاص و في مسبب غير قابؿ ألي طعف  بقرارالقضية 
 محكمة التنازع . "     قرارإلي غاية صدور جراءات ىذه الحالة تتوقؼ كؿ اإل

 .   93ع قبؿ حدوثو "اوقد تـ تعريفيا عمي أنيا :" محاولة إيجاد حؿ لمنز     

تنازع االختصاص  وقد ظيرت ىذه الحالة في فرنسا بيدؼ معالجة بعض العيوب عند تطبيؽ صورتي
، فمف بيف تمؾ العيوب مثال البطء في حالة  1960جويمية  25و السمبي بموجب مرسوـ  اإليجابي 

التنازع السمبي الذي كاف يجعؿ المتقاضي ينتظر لعدة سنوات صدور الحكـ بعدـ االختصاص مف 
ازع لتقوـ بدورىا في جيتي القضاء العادي و اإلداري، ليعيد رفع الدعوى مرة أخري أماـ محكمة التن

                                                           

،جواف  8لمحكمة التنازع في الجزائر  " ، مجمة البحوث و الدراسات ، العدد  عمير،" النظاـ القانوني سعاد -  93
 . 111ة الوادي ، ص ، جامع 2009
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كما يؤدي بو إلي جراءات تحديد الجية القضائية ، األمر الذي كاف يرىؽ المتقاضي مف ناحية اإل
 .  94تضييع وقتو 

فقد كاف عيب انؼ ارد اإلدارة و حدىا بالمجوء إلي محكمة التنازع  اإليجابي وأما في حالة التنازع      
 .   95 رائياإج، األمر الذي يفيد المتقاضي المعني 

تعتبر ىذه الحالة استثناء عف العمؿ الذي يقوـ بو القاضي عمي اعتبار أف عممو يتمثؿ في      
 ع. االفصؿ في النز 

 ثانيا : أنواع اإلحالة   
   اإلحالة الوجوبية .1

 و تتحقؽ ىذه الحالة بعد توفر الشروط التالية:  

جية قضائية مختمفة عف الجية قضائي باالختصاص أو بعدـ االختصاص مف قرار صدور  •
 . 96أمامياالنزاع القضائية التي تـ طرح 

سيؤدي قراره أمامو لممرة الثانية أف النزاع يجب أف يالحظ  القاضي المخطر أي الذي تـ طرح  •
 .  97إلي وجود حالة التناقض في األحكاـ مع الجية القضائية األولى

   اإلحالة االختيارية  .2 

الة مخصص فقط ألعمي جية في اليـر القضائي العادي و المتمثمة في المحكمة وىذا النوع مف اإلح
العميا و اعمي جية في اليـر القضائي اإلداري و المتمثمة في مجمس الدولة : ففي حالة مالحظة 
احدىما لوجود مشكمة في االختصاص فيجوز ليا إحالة ىذه األخيرة إلي محكمة التنازع لتحديد الجية 

 .  98لمختصةالقضائية ا

 لـ يتطرؽ إلي الحالة االختيارية. الجزائري نجد أف المشرع الجزائري وبالرجوع إلي التشريع 

و السمبي، سواء مف حيث إخطار محكمة  اإليجابي فنظاـ اإلحالة مختمؼ عف تنازع االختصاص 
  التنازع أو دورىا الذي تقوـ بو.

                                                           
 .  63رشا صخري ، مرجع سابؽ ذكره، ص  - 94

 .  123 نرجس صفو ، مرجع سابؽ، ص - 95
 . 75بوعمي ، مرجع سابؽ ذكره،ص   سعيد 96
 .  75سعيد بوعمي ، المرجع نفسو ، ص  - 97

 .   64رشا صخري ، مرجع سابؽ ذكره، ص  - 98
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 ثالثا: إجراءات  اإلحالة  
اإلحالة ويجب أف يكوف غير مقابمة ألي طعف اماـ اي قرار المختص تسبيب  يتعيف عمي القاضي .1

 .  99جية وذلؾ ألنو ال يمس بأصؿ الحؽ 

  
 .   100محكمة التنازع قرار إرجاء الفصؿ في ممؼ القضية المطروحة حتى يصدر  .2

اإلحالة مف طرؼ كاتب ضبط الجية القضائية المخطرة و يجب أف  قرار إرساؿ نسخة مف  .3
 .   101اإلحالةالقرار في اجؿ شير مف تاريخ النطؽ بجراءات رفقة بكؿ الوثائؽ المتعمقة باإلتكوف م

المدنية و اإلدارية المتعمقة  بتنازع  جراءات المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات تطبيؽ اإل .4
  102االختصاص بيف بيف القضاة 

،  واما  98/03لقانوف العضوي مف ا 19و  18اإلحالة بموجب المادتيف إجراءات لقد تـ النص عمي 
محكمة التنا زع فإنيا ال تخرج عف ثالثة احتماالت إما رفض الدعوى شكال النعداـ تطبيؽ قرارات 

المتعمقة بنظاـ اإلحالة أو قبوؿ الدعوى شكال  98/03الشروط المنصوص عمييا في القانوف العضوي 
الجية األولي التي فصمت فيو و في قرار د يتـ تأيي اإليجابي و رفضيا موضوعا ، ففي حالة التنازع 

حالة التنازع السمبي فانو تصير الجية القضائية التي قامت باإلحالة ىي المختصة أو قبوؿ الدعوى 
اإلحالة بحيث تختص الجية القضائية التي قامت باإلحالة بالفصؿ و قرار شكال و موضوعا و تأييد 

 .  103لي أماـ الجية القضائية األو جراءات توقؼ اإل

،  واما  98/03مف القانوف العضوي  19و  18اإلحالة بموجب المادتيف إجراءات لقد تـ النص عمي 
محكمة التنازع فإنيا ال تخرج عف ثالثة احتماالت إما رفض الدعوى شكال النعداـ تطبيؽ قرارات 

ؿ الدعوى شكال المتعمقة بنظاـ اإلحالة أو قبو  98/03الشروط المنصوص عمييا في القانوف العضوي 
الجية األولي التي فصمت فيو و في قرار يتـ تأييد  اإليجابي و رفضيا موضوعا ، ففي حالة التنازع 

 حالة التنازع السمبي فانو تصير الجية القضائية التي قامت باإلحالة ىي المختصة 

                                                           
 . 112سعاد عمير، مرجع سابؽ ذكره، ص - 99

 .  130بوعمراف ، مرجع سابؽ ذكره، ص  عادؿ - 100
 . 112سعاد عمير ،مرجع سابؽ ذكره، ص - 101
 .  130عادؿ بوعمراف ، مرجع سابؽ ذكره، ص  - 102

 .  130عادؿ بوعمراف ، المرجع نفسو ، ص  - 103
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التي قامت اإلحالة بحيث تختص الجية القضائية قرار أو قبوؿ الدعوى شكال و موضوعا و تأييد 
 .  104أماـ الجية القضائية األولي جراءات باإلحالة بالفصؿ و توقؼ اإل

 الفرع الثاني : رفع الدعوى من قبل أصحابيا   
تعرض مصالح المتقاضيف أحيانا إلي إشكاالت تتمثؿ في تنازع االختصاص فتصبح ىاتو اإلشكاالت  

ريا ، ليذه األسباب تـ انشاء محكمة التنازع عائقا أماـ المتقاضي لمحصوؿ عمي حقوقيـ المكفولة دستو 
لتتكفؿ بمثؿ ىذه اإلشكاالت و بالتالي إيجاد حموؿ ليا ، حيث يرفع المتقاضيف دعواىـ أماميا لتقـو 

و  اإليجابي بدورىا بتحديد الجية القضائية المختصة و يكوف ىذا األمر في حالة تنازع االختصاص 
ليـ الجزائري لتطبيؽ عندما يتعمؽ األمر بتناقض األحكاـ .فالمشرع السمبي ، أو بتحديد الحكـ الواجب ا

و السمبي ، السبب الذي جعؿ  اإليجابي رفع الدعوى في حالة تنازع االختصاص إجراءات يفرؽ بيف 
و  اإليجابي شروط رفع الدعوى أماـ محكمة التنازع موحدة بيف جميع حاالت تنازع االختصاص 

 .  105ـ المتناقضة  السمبي أو في حالة األحكا

العامة الواجب إتباعيا جراءات ولرفع الدعوة أماـ محكمة التنازع يجب عمي أصحاب الشأف إتباع اإل
 .  106عند رفع أي دعوى أماـ القضاء 

 سواء كاف قضاءا عاديا او قضاء إداريا.  

 أوال : العريضة:    
ىي العنصر المحرؾ الجوىري  تعتبر العريضة في جميع الدعوي سواء كانت عادية أو إدارية  

الخصومة و الوثائؽ التي  أطراؼ لمخصومة ، فميا قواعد يشترط احت ارميا ، فموضوع الطمب و 
 .   107تأسست عمييا الطمبات ، ولذلؾ يجب أف تتـ في شكؿ معيف و تتضمف عناصر محددة 

ة التنازع و العريضة فرقا بيف العريضة أماـ محكمالجزائري فأماـ محكمة التنازع لـ يضع المشرع 
 19/02، حيث نصت المادة  108االفتتاحية العادية سواء أماـ المحكمة العادية أو المحكمة اإلدارية 

                                                           
 .  130عادؿ بوعمراف ، المرجع نفسو ، ص  - 104
 .  289شنيخر ىاجر ، مرجع سابؽ ذكره ، ص  - 105
براىيمي  ، الوجيز في االجراءات  المدنية ، الجزء األوؿ ، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، محمد اال- 106

 .  23، ص  1999
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير . تخصص  فكرة النظاـ العاـ في االجراءات  القضائية اإلداريةوردية العربي ،  - 107

 . ص2009/2010بكر بمقايد تممساف . كمية الحقوؽ و العمـو السياسية  القانوف العاـ . إشراؼ مراد بدراف .جامعة أبو
58 



 اإلجراءات و االختصاص انتنازع محكمة                                        :  انثانٍ انفصم
 

43 
 

أماـ محكمة التنازع بعريضة مكتوبة تودع و تسجؿ النزاع عمي "يرفع  98/03لقانوف العضوي امف 
مف قانوف  14ابقة لنص المادة لنص ىذه المادة نجد أنيا جاءت مط باستقرائناأماـ كتابة الضبط" 

 .   109المدنية و اإلدارية حيث نصت عمي " ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة جراءات اإل

 ولكي تقبؿ العريضة البد مف استيفاءىا لمجموعة مف الشروط الشكمية:  

يجب أف تكوف العريضة محررة بالغة العربية كما يجب تسجيميا أماـ كتابة ضبط محكمة  •
 .   110السابؽ الذكر  98/03مف القانوف العضوي  19ذا حسب نص المادة التنازع و ى

و إعطاء رقـ لمعريضة إضافة إلي وجوب تحديد  تاريخ النزاع  أطراؼ يجب أف يسجؿ أسماء  •
 .   111أوؿ جمسة 

يجب أف تكوف العريضة موقعة مف قبؿ محاـ معتمد لدي المحكمة العميا و مجمس الدولة ،  •
يجب توقيعيا مف طرؼ الو  المذكراتو  رائضاألشخاص المعنوية العامة فاف العوبالنسبة لمدولة أو 

زير المعني أو الموظؼ المؤىؿ قانونا و ذلؾ لممارسة حؽ دفاعيا ىذا بالنسبة لمدولة أما بالنسبة 
 .   112لألشخاص المعنوية العامة فانو يتـ تمثيميا وفقا لمتشريع المعموؿ بو 

المعنية و تكوف موقعة مف قبؿ المحاميف ، وفي االطراؼ لعدد  يجب أف ترفؽ العريضة بنسخة •
أو  االطراؼ فيتـ توجيو إنذار مف طرؼ كاتب الضبط إلي االطراؼ حالة   عدـ تقديـ النسخ لجميع 

محامييـ قصد تقديميا  في  اجؿ شير ألنو في حالة عدـ تقديميا فيذا يؤدي إلي بطالف العريضة و 
 .  113عدـ قبوليا 

                                                                                                                                                                                 
 .  289ىاجر شنيخر، مرجع سابؽ ذكره ، ص  - 108

، يتضمف قانوف االجراءات   2008فب ارير  28الموافؽ ؿ 1429صفر  18مؤرخ في  08/09قانوف رقـ  - 109
فصؿ االجراءات  المدنية عف اإلدارية حيث جعؿ االجراءات  المدنية و اإلدارية ، تجدر اإلشارة ىنا إلي أف ىذا القانوف 

 اإلدارية بموجب الفصؿ الرابع . 
 .  291ىاجر شنيخر ،مرجع سابؽ ذكره، ص - 110
 .   291ىاجر شنيخر ، المرجع نفسو ، ص - 111
 سنة ، زيعوالتو  النشر و لمطباعة اليدى دار األولى، الطبعة ، الجزائري القضائي التنظيـ ، دالندة يوسؼ - 112

 .  134، ص 2006
 .  111،مرجع سابؽ ذكره، ص  سعاد عمير - 113
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   : الميعادثانيا  
، و أماـ 114وىو المدة الزمنية المخولة قانونا لممتقاضي و ذلؾ بيدؼ تمكينو مف المطالبة بحقوقو  

األخير غير قابؿ  القرارمحكمة التنازع فاف الدعوى ترفع في اجؿ شيريف مف اليوـ الذي يصبح فيو 
و ىذا حسب مص المادة ألي طعف سواء أماـ جيات القضاء العادي أو أماـ جيات القضاء اإلداري 

المعنية رفع دعواىـ أماـ  طراؼ و التي نصت عمي : " يمكف لأل 98/03مف القانوف العضوي  17
األخير غير قابؿ ألي طعف أماـ القرار محكمة التنازع في اجؿ شيريف ابتداء مف اليـو الذي يصب فيو 

المدة أنيا جاءت أطوؿ مف المدة . وما يالحظ عمي ىذه  115الجيات القضائية اإلدارية أو العادية " 
 .   116الممنوحة لمجيات القضائية لتمتع بالخبرة إضافة إلي د اريتيا بأدؽ التفاصيؿ 

 التقاضي العادية.  إجراءات يعتبر الميعاد مف بيف أىـ الشروط الجوىرية في 

 المطمب الثاني : إجراءات  الفصل أمام محكمة التنازع :   
فاف الدعوى أماـ محكمة التنازع تمر بـ ارحؿ، فبمجرد ايداع  32.31.30.29بالرجوع الي المواد 

رئيس محكمة التنازع  بإخطارتقوـ ىذه االخيرة  الشأفالعريضة اماـ كتابة الضبط مف قبؿ صاحب 
الفرع )، بعدىا تعقد محكمة التنازع جمستيا عمنيا (الفرع االوؿ )حتى يقوـ بتعييف المستشار المقرر 

لتبميغيا الصحابيا(  الفرع الجزائري باسـ الشعب قراراتيا المداولة تصدر محكمة التنازع  ، بعد(الثاني
 وغير قابمة الي شكؿ مف اشكاؿ الطعف ( الفرع اؿ اربع).  قراراتيا الزاميا الثالث)، كما اف 

 الفرع األول : تعيين المستشار المقرر     
و ذلؾ بيدؼ تقديـ تقريره  مستشارا مقررا قضاتيا عندما يخطر رئيس محكمة التنازع يعيف احد      

 .   117الكتابي إلي كتابة الضبط أيف يتـ إرسالو إلي محافظ الدولة 

حيث خصت عمي : " يعيف  98/03مف القانوف العضوي  22/01وىذا ما جاء في نص المادة      
 "   مف بيف أعضاء المحكمة مستشارا مقررا رئيس محكمة التنازع بمجرد إخطاره 

                                                           
، أطروحة لنيؿ شيادة دكتواره في العمـو ،تخصص المركز الممتاز لإلدارة في المنازعة اإلداريةحسيف كموف ،  - 114

،  2018ريؿ اف 24قانوف ،اشرؼ تاجر محمد ،كمية الحقوؽ و العمـو السياسية ،جامعة موؿ ود معمري تيزي وزو، 
 ص 

 . 121 
 .  111سعاد عمير ، مرجع سابؽ ذكره ، ص - 115
 .  296ىاجر شنيخر،مرجع سابؽ ،ذكره ، ص  - 116
 .  260،ص  2005محمد الصغير بعمي ، الوجيز في المنازعات اإلدارية ،دار العمـو لمنشر و التوزيع،عنابة، - 117
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فالمستشار المقرر فيو أيضا قاضي مف قضاة محكمة التنازع أي انو احد القضاة مف المحكمة العميا 
 او مجمس الدولة .  

و شيريف الجزائر  أما ميعاد رد الطرؼ المبمغ إليو و تقديـ دفاعو فيو شير بالنسبة لممقيـ ب     
ار المقرر يوجو لو إنذار بتقديـ رده في مدة بالنسبة لممقيـ بالخارج ، وفي حالة عدـ رده فاف المستش

 .   118شير مف تاريخ منحو األجؿ 

 الفرع الثاني : انعقاد جمسة الحكم    
يدعو رئيس محكمة التنازع لعقد جمسة الحكـ كما انو يتولى ضبط الجمسة حيث يتـ تالوة التقرير وفقا 

حظاتيـ الشفوية مباشرة ، بعدىا يتـ أو محامييـ يمكنيـ تقديـ مالاالطراؼ لجمسة عمنية ، كما أف 
 .  119االستماع لمحافظ الدولة 

 الفرع الثالث : صدور القرار  و تبميغو    
محكمة التنازع تصدر بأغمبية األصوات وفي حالة تساوي األصوات يصبح صوت الرئيس قرارات     

ر باسـ الشعب مرجحا حيث توقع مف طرؼ الرئيس و المستشار المقرر و كاتب الضبط فيي تصد
 .  120الجزائري 

   

المعنية في اجؿ شير مف تاريخ االطراؼ محكمة التنازع مف طرؼ كتابة الضبط إلي قرار حيث يبمغ 
 .  121النطؽ بو 

مف القانوف  29أما األجؿ الذي تفصؿ فيو محكمة التنازع ىو ستة أشير و ىذا حسب نص المادة 
تنازع في الدعاوى المرفوعة أماميا في اجؿ عمي : " يجب أف تفصؿ محكمة ال 98/03العضوي 

) أشير ابتدءا مف تاريخ تسجيميا " و ىذا األمر يختمؼ عف التشريع التونسي الذي  06أقصاه ستة( 
و التي نصت عمي  10/02قيد ميعاد الفصؿ في الدعاوى بأجؿ شيريف و ذلؾ طبقا لنص المادة 

                                                           
 .  134يوسؼ دالندة ، مرجع سابؽ ذكره، ص  - 118
 . 112عمير ، مرجع سابؽ ذكره، ص  سعاد - 119
  .  261محمد الصغير بعمي ، مرجع سابؽ ذكره ، ص  - 120

 . 331ص  يوسؼ دالندة ، مرجع سابؽ ذكره ،  121
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لمعروضة عميو في اجؿ أقصاه شو ارف مف :"يتولي مجمس التنازع الفصؿ في مسالة االختصاص ا
 .   122تاريخ تعيده بالقضية" 

 الفرع االربع : الطعن في قرارات  محكمة التنازع   
محكمة التنازع ممزمة لقضاة نظاـ القضاء العادي و قضاة النظاـ القضائي اإلداري فيي قرارات         

 .   123غير قابمة ألي شكؿ مف أشكاؿ الطعف 

محكمة التنازع لمطعف في أنيا ال تنتمي قرارات عود السبب في عدـ  قابمية الطعف في وي         
مف القانوف العضوي  32لجيات القضاء العادي أو اإلداري ، وذلؾ مف خالؿ ما نصت عميو المادة 

محكمة التنازع غير قابمة ألي طعف . و ىي ممزمة لقضاة النظاـ قرارات حيث نصت عمي : "  98/03
 ئي اإلداري و قضاة النظاـ القضائي العادي"  . القضا

التي تصدرىا محكمة التنازع عند فصميا في حاالت تنازع االختصاص أو في حالة قرارات فال   
األحكاـ القضائية المتناقضة غير قابمة ألي طعف و ىي نفس القاعدة المعموؿ بيا في القضاء الفرنسي 

 .  124زع غير قابمة ألي شكؿ مف أشكاؿ الطعف محكمة التناقرارات ، حيث تعتبر أيضا 

عند العودة لمطعف بالنقض  في القضاء العادي نجد أف الطعف بالنقض ليس امتداد لمخصومة      
ما كاف الـز أماـ محكمة الموضوع إنما ىو خصومة خاصة منع فييا المزايا حتي يكوف مف الحقوؽ و 

  125لمفصؿ فيو فيو ينصب عمي عيب قاـ عميو الحكـ  عمي المحكمة العميا إعادة النظر في الموضوع
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 ممخص :  

و السمبي و كذا حالة  اإليجابي لقد وجدت محكمة التنازع لمفصؿ في حاالت تنازع االختصاص        
لعدـ وجود معيار دقيؽ يحدد اختصاص جيات القضاء العادي  وجيات  راتناقض األحكاـ  ، فنظ

الذي  اإليجابي ي البد مف المجوء إلي محكمة التنازع ولقياـ حاالت تنازع االختصاص القضاء اإلدار 
مف القانوف  17و  16يوجد اختالؼ في تحديد مفيومو فالبد مف توفر شروطو المحددة في المادتيف 

يفرز العديد مف اإلشكاالت العممية عمي  اإليجابي إال أف تنازع االختصاص  98/03العضوي 
لكونو يؤدي إلي حالة تناقض األحكاـ ، أما حالة التنازع السمبي فقد تـ تحديد  نظرالواقعي ، المستوي ا

المتيف وضعتا نفس  98/03مف القانوف العضوي  17و  16شروطو ىو اآلخر بموجب المادتيف 
الشروط لقياـ حالة التنازع السمبي كما أف لو شرطيف احدىما ناقص إال أف المشرع تداركو بموجب 

حيث أصبح يحؽ لممتقاضي إال يطعف أماـ جيتيف قضائيتيف لنظاميف  2016تعديؿ الدستوري لسنة ال
 قضائييف مختمفيف. 

كما أف حالة تناقض األحكاـ التي يظير دور محكمة التنازع فييا في تحديد أي الحكميف واجب       
 التطبيؽ.  

عة أما عف طريؽ نظاـ اإلحالة الذي يقـو أما طرؽ تحريؾ الدعوى أماـ محكمة التنازع فيي متنو      
أىميا العريضة و الميعاد كما إجراءات بو القاضي ، أو برفع الدعوى مف طرؼ أصحاب الشأف بإتباع 

الفصؿ في الدعوى المرفوعة أماـ محكمة التنازع فتبدأ انطالقا بتعييف المستشار المقرر إجراءات إف 
 ت القضاء العادي و اإلداري.  وصوال إلي صدور الحكـ الممـز لجميع جيا
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  خاتمة 

 أف يمكف اإلدارية و العادية القضائية الجيات يربط الذي الجسر تشكؿ التنازع محكمةاف 
 المكاف فيي .اإلداري و العادي القضاء قضاة بيف تبادؿ و التقاء نقطة تشكؿ بأنيا نقوؿ
 ذلؾ و الغياب مف فترة بعد اإلدارية، و العادية لقضائيةا الجيات قضاة فيو يمتقي الذي
 غاية إلى يسمع لـ حيث أحسنيا في التنازع محكمة قضاة بيف فالعالقات ، الحديث لتبادؿ
 اجتياد حوؿ ،أو 03 القانوف تعديؿ وجوب حوؿ أو قانونية مسألة حوؿ تفاىـ سوء أية اآلف
نما ، معيف  يقوموف التي األخطاء 98 العضوي _ حوؿ حتى يتفقوف القضاة ذلؾ مف أكثر وا 

 الذي فما .ذلؾ عمي دليؿ إال التنازع محكمة قرارات في المتواجدة األخطاء ما و بارتكابيا،
 مصطمحات تحمؿ قرارات تصدر اإلداري و العادي القضاء قضاة مف تتكوف محكمة يفسر
 أية يوجد ال حيث حديثال لتبادؿ مكاف ىي المحكمة ىذه أف عمي دليؿ فيذا خاطئة قانونية
 . القضاة ىؤالء بيف يفرؽ شئ

حيث الجزائر  تـ التعرض مف خالؿ ىذا البحث المقدـ لمنظاـ القانوني لمحكمة التنازع في   و     
تناولناه في فصميف ، تعرضنا مف خالؿ الفصؿ األوؿ إلي اإلطار الييكمي لمحكمة التنازع حيث 

كيمتيا ، أما الفصؿ الثاني فقد تـ فيو تناوؿ اإلطار الموضوعي ( استعرضنا ماىية محكمة التنازع و تش
إضافة إلي الجزائر  الوظيفي ) لمحكمة التنازع حيث تـ استع ارض مجاؿ اختصاص محكمة التنازع في 

عف جممة الدراسة ، وقد أسفرت قراراتيا رفع الدعوى أماميا و كذا كيفية صدور إجراءات آليات عمميا و 
 وجزىا فيما يمي :  مف النتائج ن

ة وجدت لتحقيؽ السير الحسف لمنظاميف القضائييف العادي و اإلداري فيي الجزائريمحكمة التنازع  •
 أثناء قياميا بدورىا تمارس الرقابة في نفس الوقت عمى حسف االلت اـز بقواعد االختصاص النوعي 

لقضاء العادي كما ال تنتمي ة ىيئة قضائية متخصصة ال تنتمي لجيات االجزائري محكمة التنازع  •
 لجيات القضاء اإلداري ، وىي ال تفصؿ في أصؿ الحؽ. 

و ما يقتضيو مف ضرورة الفصؿ بيف جيات القضاء الجزائر  إف تبني نظاـ االزدواجية في  •
 العادي و جيات القضاء اإلداري يقتضي بالضرورة وجود محكمة التنازع.  



ة خاتم  
 

 
 

ألحكاـ الدستور الذي نص عمي تبني نظاـ االزدواجية و وجدت تكريسا  ةالجزائريمحكمة التنازع  •
 أعمف عف ىيئات دستورية جديدة لـ تكف موجودة مف قبؿ مف بينيا محكمة التنازع.  

تجدر اإلشارة إلي أف أىـ اإلشكاالت العممية التي تصادؼ محكمة التنازع تكوف في حالة تنازع  •
 .  اإليجابي االختصاص 

 رفع دعوى و أساليب الفصؿ في الدعوى خاصة بيا.  جراءات إكما أف لمحكمة التنازع  •

 ىا أو باعتماد نظاـ اإلحالة.  أطراؼ ترفع الدعوى أماـ محكمة التنازع أما عف طريؽ  •

محكمة التنازع بأغمبية األصوات و في حالة التساوي يصبح صوت الرئيس مرجحا قرارات تصدر  •
 كذا كاتب الضبط.  حيث توقع مف طرؼ الرئيس و المستشار المقرر و

المعنية مف قبؿ كاتب الضبط في اجؿ شيريف االطراؼ محكمة التنازع إلي قرار يبمغ  •
 مف تاريخ النطؽ بو.  
 فمقد استخمصنا بعض االقتراحات :اما بنسبة لتوصيات 

 را نظ السمبي التنازع لحالة أخرى و اإليجابي التنازع لحالة مستقمة مادة تخصيص-
 .الحالتيف فبي التاـ لالختالؼ

 "االختصاص في بعديا" المصطمحات غرار عمى المصطمحات و المفاىيـ وتحديد توضيح-
 98-03. العضوي القانوف مف 2 الفقرة 17 المادة نص في الواردة مراعاة دوف" وعبارة
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 :ممخص

 ، واإلداري العادي لمنظاميف ميمالس يكؿيلا خارج ايمتجع خاصة مكانة تنازع محكمة تحتؿ
 العادي القضاء بيف تثور التي االختصاص عاتاز الن في تفصؿ التي األسمى يئةيال ييف

 .واإلداري
 ، العدالة إنكار لحالة وتفادي متناقضة ائيةقض أحكاـ إلى الوصوؿ تجنب وى ايمن دؼيوال
  .المساواة لتحقيؽ تسعى ييف

 المفاىيمي اإلطار نواف الفصؿ االوؿ تناولنا في ىذه الدراسة فصميف حيث كاف عحيث 
 لمحكمة التعريفي اإلطار وتطرقنا فيو الى الجزائري القانوف في التنازع لمحكمة والقانوني
 القانوف في التنازع لمحكمة القانوني اإلطار و في المبحث االوؿ الجزائري القانوف في التنازع

 و االختصاص التنازع محكمة  وكاف عنواف الفصؿ الثانيفي المبحث الثاني  الجزائري
 طرؽو ؿ في المبحث االو  التنازع لمحكمة النوعي االختصاص فيو الى وتطرقنا اإلجراءات

 في المبحث الثاني  التنازع محكمة أماـ فييا الفصؿ إجراءات و الدعوى تحريؾ
 المنيجحيث اعتمدنا عمى الجزائر في التنازع محكمة عمؿ  إشكاالتطبيعة الدراسة  وكأنو
 التحميمي المنيج و الوصفي المنيج و يخيالتار 

 طرحنا االشكالية التالية :وحيث 
 االختصاص قىاػد ػهً انمحافظة فٍ انتنازع نمحكمة انقانىنٍ اننظاو مساهمة مدي ما

 اننىػٍ؟
 استطاعت ايأن إال ئراز الج في القصير اىوعمر  يئةيال ذهى حداثة مف بالرغـ األخير وفي_ 
 .العدالة تحقيؽ اجؿ مف والعمؿ القضائية االزدواجية مبدآ تكرس أف

 .داري اال ،،القانوف ،التشريعختصاص اال القضاء ، ،التنازع ، محكمة المفتاحية :الكممات 
Summary: 

The conflict court occupies a special position that makes it outside the 

peaceful structure of the regular and administrative organizations, as it 

is the supreme body that settles jurisdiction disputes that arise between 

the ordinary and administrative judiciary. 
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Its aim is to avoid reaching contradictory court rulings and to avoid a 

state of denial of justice, as it seeks to achieve equality. 

As we dealt with in this study two chapters where the title of the first 

chapter was the conceptual and legal framework for the conflict court 

in the Algerian law, and in it we dealt with the introductory 

framework of the conflict court in the Algerian law in the first topic 

and the legal framework for the conflict court in the Algerian law in 

the second topic and the title of the second chapter was the conflict 

court jurisdiction And the procedures, in which we dealt with the 

specific jurisdiction of the conflict court in the first topic, the methods 

for moving the case and the procedures for adjudicating it before the 

conflict court in the second topic 

As if it is the nature of the study of the work problems of the Dispute 

Tribunal in Algeria, where we have relied on the historical method, 

the descriptive method, and the analytical method. 

And where we raised the following problem: 

To what extent does the legal system of the litigation court contribute 

to maintaining the jurisdiction rules? 

Qualitative? 

 _ In the end, despite the newness of this body and its short life in 

Algeria, it was able to devote the principle of judicial duplication and 

work in order to achieve justice. 

Key words: court, dispute, jurisdiction, jurisdiction, law, legislation, 

administration. 


