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داءـــــــــــــــــــــاإله  
  أهديأهاياإلإلنـــــــــــــــاي إلياإلـإلييإهدي فيأهاياإلـإليي

  اإلفي ي أملييأمي ساأـيي

 اإلفي مللتفي كي فءي فيأههياإهإلـــــــــلـيي

 اإلفي صبريألفيي

 اإلفيأميد إلنـي ي  كي إليأـي  ملي إلييي

 اإلفي يتكفلنـياإكملـريإللصبي تنـ

 اإلفي   ليي نـيياإب سوي مليااي مليي  مليي

ثلي أل........ثلي أل..... أل  

  أهيليأهاياإلإلنــــــــــــــاييـي أفياإلـإليييـي  زيأـي أمل

.ييـيإلسريدر ف  

 

 

 خــــــــــــــلبدي حله



 شكــــــــر وتقديـــــر
 الحد    الغفو  افووو  اكريـــــــ  احققفو  احمل  احمعفو  

 امعظـ  و  الفو   ييغف  مظي  ذظي  الحمل  الفو ا ويلحم  ح  
 ادوو  م  خال  امفو ويرر  رييا  احيا  ف ذيام  المحفو ويرر  

 .تروو  األغـيا  ف  العفو و اقمفو  

 . اقـيوو  حي سف ه ذقدوتي  ف فو

   ي ذمد  الكر  عي وتقدير  اقي ي  ا خال  الي ظل و اكرر  اف سم  

 و الذ شحمل و ييسي  اعلح  ذفســـــير  ذف ذكــــــــــر اسسي   اقدير  
و اعــــــــــي ح واـ يسف ا يف ي  ف تقديـ  احلي دد الي  قد  يا ألمـ  

 . احلرر و احف ي  

 .أللكره شكر  اسمحظل   ي  سسي ه  ـأ مي

 حي  تقدر ذييال شكرذ و  سر  ف اكك   عيا اللل  احليالل  
 ار اد  احل رد و ليالسلي  د احفاريم  مى تلحملـ  ليال

 .وتقلظللي سدو     خي ـ وو قكـ احي يلعي     ويررى  

 



 

 

 مقـــــــدمة

 

 



 مقــــــدمة : 
 

 مقـــــــدمة : 

لطالما اھتمت الدولة بتعزیز عدالتھا من أجل ضمان الدفاع عن حقوق أفرادھا و كذا التكفل 

 ، رغم أنھ ال یكفي للتأكد من سیادة القانون بتعزیز العدالة في مجال العالقات بین باستعادتھا

المواطنین فقط، بل أصبح لزاما لتوكید ھذه الحمایة أن یسود القانون عالقات األفراد مع الدولة ، 

وكل ما ینتمي إلیھا من ھیئات عمومیة ومؤسسات ، ألن الدولة وأجھزتھا تتمتع بسلطة عامة ، لھا 

 قراراتھا بصورة مباشرة ومستقلة، فاإلدارة وھي تقوم بعملھا من تنفیذمن القوة ما یكفلھا حق 

خالل تنفیذ القوانین وتشغیل المرافق العامة في الدولة ، قد تتجاوز صالحیاتھا وتخالف التزامھا 

لمبدأ المشروعیة مما یعرضھا إلى جزاءات ، أین تقوم مسؤولیة اإلدارة التي ترتب دعاوى 

القضاء الكامل في صورتین : الصورة األولى ھي مخالفة القانون وذلك بإلغاء القرارات غیر 

المشروعة وتعدیل واستبدال عمل بآخر بعد إبراز وجھ العیب فیھ . وأخیرا بالتعویض لصالح 

المتضرر. أما الصورة الثانیة فتتمثل في فعل التعدي وذلك بإعادة الحال إلى ما كان علیھ وإرجاع 

 الحقوق إلى أصحابھا ، أو عن طریق دعوى التعویض .

تبرز دعاوى القضاء الكامل في عدة أشكال منھا : دعاوى العقود اإلداریة ، المنازعات المالیة 

الخاصة بالموظفین ، الضرائب والرسوم ، المنازعات االنتخابیة ، دعاوى التعویض...، ھذه 

األخیرة ترمي للمطالبة بالتعویض وجبر الضرر المترتب عن أعمال اإلدارة المادیة والقانونیة ، 

كما أنھا الوسیلة القضائیة الوحیدة التجسید وتطبیق أحكام النظام القانوني للمسؤولیة اإلداریة 

وصیانة حقوق األفراد وحریاتھم في مواجھة أعمال السلطة العامة . وعلى ھذا األساس نطرح 

 اإلشكال اآلتي : ما المكانة التي تحتلھا دعوى التعویض بین دعاوى القضاء الكامل ؟

ھذا یقودنا إلى التساؤالت اآلتیة : ما المقصود بدعاوى القضاء الكامل ككل ؟ ثم ماذا نعني بدعوی 

التعویض بصفتھا أحد أشكال دعاوى القضاء الكامل ؟ وعلى أي أساس تقوم ؟ ما ھي شروطھا 

وإجراءاتھا ؟ وفي األخیر ما ھي التطبیقات القضائیة لھذه الدعوى في المیدان العملي ؟ 
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 مقــــــدمة : 
 

الجدیر بالذكر أنھ لن یسمح منھج قانوني بسیط بمعالجة موضوع بھذه األھمیة والخصوصیة لدى 

 :ولإلجابة على ھذه اإلشكالیات 

 سنعرض بحثنا متبعین المنھج الوصفي ، التحلیلي، وكذا المنھج المقارن حسب الخطة التي 

قسمناھا إلى فصلین :  

الفصل األول لدارسة نظریة حول دعوى التعویض ، حیث تناولنا مفھوم دعوى التعویض 

كمبحث أول ، وأدرجنا قواعد التعویض في المبحث الثاني. 

 وفي األخیر اعتمدنا الفصل الثاني کفصل تطبیقی ، خصصنا المبحث األول منھ لشروط قبول 

 رفعھا ، أما المبحث الثاني أدرجنا فیھ سلطات القاضي اإلداري في وإجراءاتدعوى التعویض 

دعوى القضاء الكامل 

 أسباب اختیار الموضوع : 

لقد اخترنا ھذا الموضوع حتى نسلط الضوء على بعض المفاھیم ، وحتى نسمي األشیاء 

بمسمیاتھا. فالھدف من ھذه الدراسة ھو إماطة اللثام عن الفكرة السائدة بأن دعوى التعویض  

 .ھي نفسھا دعوى القضاء الكامل 

 و ذلك باإلجابة على اإلشكالیة التالیة: 

  ما ھو مفھوم دعوى القضاء الكامل ؟

ھي شروطھا و أھم الدعاوي المندرجة فیھا ؟  و ما
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 مقــــــدمة : 
 

 :ولإلجابة على اإلشكالیة المطروحة 

اعتمدنا المنھج الوصفي ، حیث تم العمل بدایة على وضع فصل األول تطرقنا فیھ إلى ماھیة 

دعوى القضاء الكامل حیث قسمناه بدوره إلى مبحثین سلطنا الضوء في المبحث األول على 

القضاء الكامل . مفاھیم دعوى القضاء الكامل وفي المبحث الثاني على الطبیعة القانونیة الدعوي

 وفي الفصل الثاني ارتأینا أن نذكر إجراءات التقاضي في دعوى القضاء الكامل وأھم 

تطبیقاتھا ووضعنا مبحثین اختص األول ب: إجراءات التقاضي في دعوى القضاء الكامل و 

كنموذج من نماذج دعوى  القضاء الكامل باتخاذنا دعوى التعویض الثاني ب أھم تطبیقات دعوی

 .القضاء الكامل
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 :الفصل األول 

ماهية دعوى القضاء 

 الكامل
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ماهية دعوى انقضاء انكامم : انفصم األول   
 

 

 :تمهٌد

سنتطرق فً هذا الفصل إلى المبادئ األساسٌة لموضوع دعوى القضاء الكامل من خالل مبحثٌن 

أساسٌٌن ، ٌشكل األول منهما مدخال تمهٌدٌا للبحث حٌث ٌتضمن مفهوم دعوى القضاء الكامل من 

خالل تعرٌفها وتحدٌد خصائصها ، ومن ثم تمٌٌزها عن ؼٌرها من الدعاوى اإلدارٌة األخرى ، 

 إجراءاتها توكٌفٌافً حٌن نعرض فً المبحث الثانً الطبٌعة القانونٌة الدعوى القضاء الكامل 

 .وسٌرها 
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ماهية دعوى انقضاء انكامم : انفصم األول   
 

 مفهوم دعوى القضاء الكامل: المبحث األول 

ارتأٌنا من خالل هذا المبحث عرض مجموعة األفكار األساسٌة التً تساهم فً توصٌل فكرة 

البحث وذلك ضمن مطلبٌن ، حٌث تناولنا فً المطلب األول تعرٌؾ دعوى القضاء الكامل 

. وخصائصها ، ثم تمٌٌز دعوی القضاء الكامل عن ؼٌرها من الدعاوى اإلدارٌة فً مطلب ثان 

  دعوى القضاء الكامل وخصائصهامضمون : المطلب األول 

نقدم فً هذا المطلب تعرٌؾ دعوى القضاء الكامل من المنظور التشرٌعً القضائً وكذا الفقهً ، 

.  كفرع أول ، ثم خصائص هذه الدعوى كفرع ثان 

 تعرٌف دعوى القضاء الكامل: الفرع األول 

إن دعوى القضاء الكامل لمفهوم نمطً ومستعمل فً الجهات القضائٌة الفرنسٌة ، وإن كان من 

السهل التعرؾ على خصائص هذه الدعوى ، فإن هذا المفهوم ٌبقى عوٌص التعرؾ علٌه لهذا 

 1.(سنحاول تعرٌؾ أطره وتحدٌد محتواه

<< En vertu de sa dénomination ce type de contentieux est celui où 

le juge administratif possède les pouvoirs les plus étendus. Non 

seulement il peut annuler des actes, mais il peut également 

prononcer des condamnations pécuniaires, et substituer sa propre 

décision à celle qui lui est soumise >> 

بموجب تسمٌة دعوى القضاء الكامل فإن هذا الوجه من الدعاوى ٌرجع امتالك القاضً اإلداري 

السلطات أوسع من ؼٌرها، فهوال ٌصدر قرارات إلؽاء فقط وإنما ٌستطٌع تسلٌط عقوبات مالٌة 

 .2واستبدال القرار المعروض أمامه بقراره المحض  

 

 

                                                             
1
 la procédure contentieux devant les juridiction.myriam kaczmarck Rémy schwartz 

p213.،2004 ، avril ،France ،references territoriales lagazette ،admimistratives   
2
 Cours de droit administratif - le droit administratif et l'invention de Pr Gilles J. Guglielmi , . P12 

juge, France, 2004, 
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ماهية دعوى انقضاء انكامم : انفصم األول   
 

  : سنتناول تعرٌؾ دعاوى القضاء الكامل من الجوانب التالٌة 

 التعرٌف التشرٌعً :  أوال 

الم ٌتناول المشرع الجزائري صراحة موضوع دعاوى القضاء الكامل فً قانون اإلجراءات 

  ، إال أن الفقه حمل قصد المشرع إلى اإلشارة لهذه األخٌرة ، وذلك باستقراء 1996المدنٌة لسنة 

كما تختص بالحكم ابتدائٌا فً جمٌع  " من قانون اإلجراءات المدنٌة وجاء فٌها  07نص المادة 

المجالس القضائٌة بالحكم  تختص:"  ، والذي جاء فٌها 1968وأٌضا صٌاؼتها سنة ..." القضاٌا 

 18ونفس الشأن فً تعدٌل ... " ابتدائٌا فً جمٌع القضاٌا أٌا كانت طبٌعتها حٌث تكون الدولة 

1:نصت على  (5 )1990أوت 
 

 ، أما فٌما ٌخص قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة رقم" فً جمٌع القضاٌا أٌا كانت طبٌعتها"

المحاكم اإلدارٌة حٌث تضمنت  منه مجاالت اختصاص (6 )801 ، فقد عددت المادة 09/08

الفقرة الثانٌة دعاوى القضاء الكامل ، إال أن هذه النصوص تبقى بعٌدة كلٌا عن إعطاء تعرٌؾ 

. 2لهذه الدعاوى كونها تتضمن أحكام االختصاص القضائً 

 التعرٌف القضائً:  ثانٌا 

لم ٌختلؾ األمر كذلك بالنسبة للقضاء فهو لم ٌطرح فكرة تعرٌؾ دعوى القضاء الكامل ، فقد 

ففً قرار . اكتفت القرارات القضائٌة باعتبار نزاع ما ٌدخل فً نطاق دعاوى القضاء الكامل 

  06/08  بتارٌخ128944صادر عن مجلس الدولة ٌحمل رقم 

الذي اقر مسؤولٌة إدارة الجمارك عن ضٌاع السلسلة العقدٌة والعقد المودعٌن إلٌها  (71990/ 

أن األمر ٌتعلق بمنازعة عن منازعات القضاء الكامل ال ٌشترط تقدٌم طلب إداري :" وجاء فٌه 

 2004/06/15  المؤرخ ف10847ًوكذا قرار مجلس الدولة رقم " . تدرٌجً 

وأن األمر ٌتعلق بدعوى من القضاء الكامل هً من اختصاص الؽرفة اإلدارٌة :"... جاء فٌه  (8)

.."  المحلٌة 

                                                             

 
1
 المتضمن قانون 1966 جوان 28 ، المؤرخ فً 154/66 ، المعدل والمتمم باألمر1969 سبتمبر 18 ، المؤرخ فً 77/69األمر رقم   

  .1969 سبتمبر 26 ، مؤرخة فً 82اإلجراءات المدنٌة ، الجرٌدة الرسمٌة العدد 
2
 ، الجرٌدة 1966 جوان 08 ، المؤرخ فً 154/66 ، المعدل والمتمم لألمر رقم1990 أوت 18 ، المؤرخ فً 23/90القانون  ,  

  2008/02/25 ، المؤرخ ف09/08ًو القانون . 1990 ، المؤرخة فً 36الرسمٌة عدد 
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ماهية دعوى انقضاء انكامم : انفصم األول   
 

 التعرٌف الفقهً: ثالثا 

پری رشٌد خلوفً أن وضع تعرٌؾ مباشر الدعوى القضاء الكامل مسالة صعبة ال تجد حال إال 

فً تقدٌم تعرٌؾ سلبً أو تعرٌؾ من باب المخالفة ، وعلى هذا األساس تعرؾ دعوى القضاء 

الكامل على أنها الدعوى التً ال تهدؾ إلى تفسٌر قرار إداري أو مقرر قضائً إداري أو تقدٌر 

 .1مشروعٌة قرارات السلطات اإلدارٌة أو إلؽائها  

 خصائص دعوى القضاء الكامل: الفرع الثانً 

لقد عمد . كما سبق وأشرنا أن للقاضً اإلداري سلطات واسعة فٌما ٌخص دعاوى القضاء الكامل 

الفقه على استخراج أهم الخصائص التً تتمتع بها دعوى القضاء الكامل ، والتً ٌكاد ٌكون هناك 

: إجماع حولها سنعرضها فٌما ٌلً 

 دعاوى القضاء الكامل شخصٌة وذاتٌة:  أوال 

معنى ذلك أن هذه الدعوى ٌرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائٌة المختصة 

على أساس حجج ومراكز وأوضاع قانونٌة ذاتٌة وشخصٌة للمطالبة باالعتراؾ أو تقرٌر حقوق 

شخصٌة مكتسبة وحماٌتها القضائٌة عن طرٌق الحكم بالتعوٌض الكامل والعادل والالزم إلصالح 

 .األضرار المادٌة والمعنوٌة التً تصٌبها بفعل النشاط اإلداري ؼٌر الشرعً والضار

فالقضاء الشخصً هو القضاء الذي ٌتعلق بحق من الحقوق الشخصٌة أو بمركز من المراكز 

الشخصٌة أو هو القضاء الذي ٌثار فٌه النزاع حول مركز قانونً شخصً فردي خاص ولٌس 

.  موضوعً عام، كقضاء التعوٌض ومنازعات العقود اإلدارٌة  

عن الدعاوى الموضوعٌة التً تؤسس على مراكز  وعلٌه فإن دعوى القضاء الكامل تختلؾ

وأوضاع قانونٌة عامة والتً تستهدؾ تحقٌق دعاٌة قانونٌة لمراكز وأوضاع قانونٌة عامة وكذا 

 2.حماٌة شرعٌة لألعمال اإلدارٌة والنظام القانونً فً الدولة

فالقضاء الموضوعً هو قضاء ٌتعلق بالحق الموضوعً أو المركز القانونً الموضوعً وبعبارة 

أخرى هو القضاء الذي ٌثار فٌه النزاع حول انتهاك القاعدة القانونٌة العامة أو المساس بمركز 

                                                             
1
 ، مجلة مجلس الدولة ، العدد 2004/06/15 بتارٌخ 10847 قرار رقم 8. 75 ، صفحة 2002مجلة مجلس الدولة ، العدد األول ، سنة  

 .147 ، صفحة 2004الخاص ، سنة 
2
 .185 ، صفحة 2013رشٌد خلوفً ، قانون المنازعات اإلدارٌة ، الجزء الثانً ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،  
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قانونً موضوعً، فطبٌعة النزاع أو جوهره هو مخالفة اإلدارة للقانون أو القاعدة القانونٌة العامة 

 .أو المساس بمركز قانونً عام للمدعً ومثاله قضاء اإللؽاء 

المقصود هنا أن دعاوى القضاء الكامل لٌست مجرد تظلم  دعاوى القضاء الكامل قضائٌة:  ثانٌا 

أو طعن إداري ، ألنها ترفع أمام جهة قضائٌة تابعة للسلطة القضائٌة سواء تعلق األمر بالمحاكم 

اإلدارٌة كقاعدة عامة أو أمام مجلس الدولة عن طرٌق االرتباط ، بٌنما الطعون اإلدارٌة على 

اختالفها توجه وترفع أمام جهة إدارٌة تابعة للسلطة التنفٌذٌة سواء كان الطعن والئً أو رئاسً 

أو لدى لجنة مختصة ، وتدور دعوى القضاء الكامل ككل دعوى قضائٌة طبقا للشروط 

. 1واإلجراءات القانونٌة المقرر وتنتهً بصدور الحكم فٌها

 دعوى القضاء الكامل تنتمً لقضاء الحقوق: ثالثا 

ٌقصد بأن دعوى القضاء الكامل تنتمً إلى قضاء الحقوق أنها ترفع عن ذوي الصفة والمصلحة 

أمام السلطات القضائٌة المختصة على أسس وحجج قانونٌة ذاتٌة وشخصٌة للمطالبة باالعتراؾ 

بوجود حقوق شخصٌة ذاتٌة مكتسبة فً مواجهة السلطات اإلدارٌة أو المطالبة بحماٌتها قضائٌا 

عن طرٌق الحكم بالتعوٌض الكامل والعادل الالزم إلصالح األضرار المادٌة والمعنوٌة التً ، 

أصابتها وٌملك القاضً المختص بذلك سلطات ووظائؾ كاملة ، فدعاوى القضاء للحقوق 

 .تستهدؾ حماٌة الحقوق الشخصٌة المكتسبة فً النظام القانونً والقضائً السائد فً الدولة

إن القاضً فً هذه الدعاوي ٌتمتع بسلطات واسعة أو كاملة لذلك سمً بالقضاء الكامل حٌث 

ٌملك فحص النزاع المعروؾ علً من جمٌع جوانبه القانونٌة والواقعٌة وله أن ٌحكم بعدم قانونٌة 

العمل اإلداري المعروض علٌه بل وتقرٌر مسؤولٌة اإلدارة الحكم علٌها بالتعوٌض وله أٌضا 

 .2تعدٌل القرار الموضوع النزاع واستبداله بؽٌره  

بخالؾ دعاوى قضاء الشرعٌة التً تؤسس وتقام على أساس مراكز وأسس قانونٌة عامة ، التً 

تستهدؾ باإلضافة إلى حماٌة المصلحة الخاصة لرافعها تحقٌق أهداؾ المصلحة العامة بواسطة 

حماٌة شرعٌة األعمال اإلدارٌة والنظام القانونً وحماٌة مبدأ الشرعٌة ، وتتحدد سلطات ووظائؾ 

. القاضً المختص ضٌقا واتساعا ، ضعفا وقوة عن دعوى أخرى  

                                                             
1
 . 31 ، ص 2003-2002، دار النهضة العربٌة للنشر ، القاهرة ، 5جورجً شفٌق ساري ، قواعد وأحكام القضاء اإلداري ، ط 
  .303عوابدي ، النظرٌة العامة للمنازعات اإلدارٌة فً النظام القضائً ، مرجع سابق ، ص2
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فدور القاضً فً دعوى اإللؽاء ٌقتصر على إلؽاء القرار ؼٌر الشرعً دون ترتٌب آثار هذا 

اإللؽاء وكذلك دعاوى فحص الشرعٌة دون الذي ٌنحصر دور القاضً فٌها على تقدٌر مدى 

 1. شرعٌة القرار اإلداري دون أن تتعدى سلطته إلى إلؽائه أو ترتٌب آثار هذا اإللؽاء

 تمٌٌز دعوى القضاء الكامل عن غٌرها عن الدعاوی: المطلب الثانً 

بعدما تعرضنا لخصائص دعوى القضاء الكامل ٌمكننا تمٌٌزها عن ؼٌرها من الدعاوى األخر ی 

: سنتعرض لها فٌما ٌلً 

 تمٌٌز دعوى القضاء الكامل عن دعوى تجاوز السلطة:  الفرع األول 

تجدر اإلشارة إلى أن دعوى تجاوز السلطة تتضمن كل من دعاوى التفسٌر، فحص المشروعٌة، 

 2.وكذا دعوى اإللؽاء 

تمٌٌز دعوى القضاء : أوال :  نتناول كل شكل من هذه األشكال بنوع من التفصٌل اآلتً بٌانه 

الكامل عن دعوى التفسٌر رؼم اشتراك كل من دعوى التفسٌر ودعاوى القضاء الكامل فً 

 : األصول والقواعد العامة النظرٌة الدعوى فإن الفروق تتجلى فٌما ٌلً 

 :من حٌث طبٌعة الدعوى  (1

دعٕٖ انتفسٛش دعٕٖ عُٛٛت يٕضٕعٛت ْٔٙ يٍ دعأٖ لضاء انششعٛت ، بًُٛا دعٕٖ انمضاء 

 .انكايم ْٙ دعٕٖ شخصٛت راتٛت تُتًٙ نهحمٕق  

ؼٌر أنه ٌمكن أن تكون دعوى التفسٌر شخصٌة ذاتٌة إذا كان الؽرض من تحرٌكها الوصول إلى 

 .حماٌة حق فً دعوى القضاء الكامل  

 :من حٌث الشروط الشكلٌة لقبول الدعوى  (2 

ال تشترط دعوى التفسٌر مٌعاد لرفعها ألنها تهدؾ إلى توضٌح قضائً لقرار إداري دون وجود 

.   ثان   نزاع ٌمس مباشرة بحق طرؾ

 

 
                                                             

1
  .303عمار عوابدي ، مرجع نفسه ، ص  

2
 .313جورج شفٌق ساري ، المرجع السابق ، ص  
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 :من حٌث محل الدعوى  (3

القاعدة العامة أن دعوى التفسٌر تتنصب على القرارات التً ال تصلح فقط ألن تكون محال 

لدعوى اإللؽاء ، إال أنه ٌشترط فً القرار محل دعوى التفسٌر الؽموض واإلبهام ألن القرارات 

الواضحة ال تقبل الطعن فٌها بالتفسٌر ، وٌجب أن ٌترتب على هذا الؽموض نزاع جدي بٌن 

 1.طرفٌن أو أكثر على أن ٌكون قائما فعلٌا ولم ٌتم فقط 

 :من حٌث الهدف  (4 

إذا كانت ترفع دعوى التفسٌر للبحث والكشؾ عن المعنى الصحٌح والخفً لعمل أو تصرؾ 

إداري مطعون ومدفوع فٌه بالؽموض واإلبهام فإن دعاوى القضاء الكامل تستهدؾ البحث 

والكشؾ عن مدى وجود حقوق ومراكز قانونٌة ذاتٌة شخصٌة ، والتأكد مما إذا أصابها ضرر 

انتعٕٚض انعادل ٔانالصو إلصالح األضشاس ٔانحكى بزنه عهٗ  مادي أو معنوي وتقدٌر وتقرٌر

 .اإلداسة انعايت حًاٚت نهحمٕق انشخصٛت انًكتسبت نألفشاد

 :من حيث سهطات انقاضي  (5 

تضٌق سلطات القاضً المختص فً دعوى التفسٌر إلى حد كبٌر فهو ٌقتصر على مجرد تحدٌد 

المدلول الصحٌح للعمل اإلداري دون بٌان مدى مطابقته للقانون ودون أن ٌتعدى ذلك إصدار حكم 

 .باإللؽاء أو التعوٌض  

حٌث أن سلطات القاضً المختص محدودة جدا فً دعوى التفسٌر إذ تنحصر هذه السلطات فً 

حدود البحث عن المعنى الحقٌقً والصحٌح الخفً للتصرؾ اإلداري المطعون والمدفوع فٌه 

. 2بالؽموض واإلبهام واعالن ذلك فً حكم قضائً  

 

 

 

 

                                                             
1
عبدلً سهام ، مفهوم دعوى القضاء الكامل فً الجزائر ، مذكرة ماجستٌر فً القانون العام ، تخصص قانون اإلدارة العامة ، جامعة العربً  

 65 ، ص 2009/2008بن مهٌدي ، ام البواقً ،
306عمار عوابدي ، النظرٌة العامة للمنازعات اإلدارٌة فً النظام القضائً ، المرجع السابق ، ص 2  
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 تمٌز دعوى القضاء الكامل عن دعوى فحص المشروعٌة:  ثانٌا 

لم ٌختلؾ تمٌز دعوى القضاء الكامل عن دعوى فحص المشروعٌة مقارنة بتمٌزها ودعوى 

التفسٌر، ؼٌر أن دعوى فحص المشروعٌة تقتصر سلطة القاضً فٌها على الفصل فً مدى 

مشروعٌة أو عدم مشروعٌة القرار اإلداري المطعون فٌه ،  

 إذ ٌقوم بعد معاٌنة وفحص القرارات من حٌث األركان التً ٌقوم علٌها بالتصرٌح أما

شرعٌة القرار المطعون فٌه إذا كانت أركانه مطابقة وموافقة للنظام القانونً السائد أو بعدم 

شرعٌة القرار إذا كان مشوب بعٌب من العٌوب ، وٌكون ذلك فً الحالتٌن بقرار قضائً حائز 

 .1لقوة الشًء المقضً به وٌلتزم القاضً العادي به  

 تمٌز دعوى القضاء الكامل عن دعوى اإللغاء:  ثالثا 

:  ٌتم التمٌٌز بٌن هاتٌن الدعوتٌن من خالل الحٌثٌات التالٌة 

 من حٌث طبٌعة الدعوي (1

تنتمً دعوى اإللؽاء إلى القضاء الموضوعً المندرج تحت ؼطاء الشرعٌة وتدور المنازعة التً 

ٌنظرها حول تحدٌد المراكز القانونٌة الموضوعٌة ألنها تستهدؾ مخاصمة األعمال القانونٌة 

المشوبة بعدم الشرعٌة أما القضاء الكامل فٌنتمً لقضاء الحقوق الشخصً الذاتً الذي تدور 

تهدٌد باعتداء على مركز قانونً شخصً للطاعن وتستهدؾ  المنازعة فٌه حول اعتداء أو

 .مخاصمة األعمال القانونٌة التً تؤثر على الحقوق المكتسبة لألفراد 

من حٌث الهدف   (2

نهدؾ دعوى اإللؽاء لحماٌة مبدأ الشرعٌة بصفة عامة بٌنما تهدؾ دعوى القضاء الكامل لحماٌة 

الحقوق واإلجبار على تنفٌذ االلتزامات ، األمر الذي ٌعجز علٌه قضاء اإللؽاء الذي ٌقتصر دوره 

على قبول الدعوى أو رفضها دون أن ٌمتلك حق توجٌه األوامر لإلدارة للقٌام بعمل أو االمتناع 

 2.عنه 

 

                                                             
310جورجً شفٌق ساري ، قواعد وأحكام القضاء اإلداري ، المرجع السابق ، ص-1  
2
 305عوابدي ، المرجع نفسه ، ص   
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 من حٌث سلطة القاضً (3 

ٌخول القضاء الكامل للقاضً سلطته تصفٌة النزاع كلٌة ، فله أن ٌلؽً القرارات المخالفة للقانون 

أو أن ٌرتب على اإللؽاء نتائجه كاملة إٌجابا أو سلبا ، وال ٌقتصر اختصاص ه على التصدي 

لبحث حقوق الطاعن وإنما ٌمتد لٌشمل بحث مستحقات اإلدارة المطعون ضدها وذلك الستجالء 

. وجه الحق فً الدعوى بصفة كاملة 

فالقضاء عندما ٌفحص القرار اإلداري فً دعوى اإللؽاء وٌصل إلى قناعة بعدم شرعٌته ، ٌقضً 

بإلؽائه جزئٌا أو كلٌا سواء كان فردٌا أو الئحٌا ، أما بالنسبة للقضاء الكامل فإن سلطته تمتد للحكم 

على اإلدارة بالتعوٌض العادل فٌما أصاب الحق الشخصً لرافع الدعوى من أضرار ، وكذلك 

 .1المركز القانونً للطاعن وحقوقه فٌم واجهة اإلدارة 

 من حٌث محل الدعوى  (4 

قد تفتقر دعاوى القضاء الكامل لمحل دعوى اإللؽاء وهو القرار اإلداري ، حٌث ال تدور حول 

قرار إداري أصدرته اإلدارة بإرادتها المنفردة  ، والقرار المطعون فٌه فً دعاوى القضاء الكامل 

هو القرار السابق حٌث ٌستفز المتقاضً اإلدارة مقدما إلٌها طلبا إلصالح األضرار ، والجواب 

الطلب هو القرار السابق الذي ٌتحدد به موضوع الدعوى ، وقد ٌكون هذا  المتضمن موقفها من

 .القرار صرٌحا أو ضمنٌا فً حالة سكوت اإلدارة 

أما فً دعوى اإللؽاء فالقرار موجود أصال ألن األمر ٌتعلق بالطعن فً قرار قد مس مرکز 

 . قانون للطاعن ومن ثمة فشرط القرار المطعون فٌه متوفر وال حاجة للطاعن للقٌام بتظلم ثان 

 من حٌث المصلحة (5

ٌكون رافع الدعوى فً دعاوى القضاء الكامل صاحب حق ، بٌنما فً دعوى اإللؽاء ٌكفً أن 

ٌكون صاحب مصلحة ، فدعوى اإللؽاء تتمٌز بطابعها الموضوعً وكذلك المصلحة التً تحمٌها 

ٌجب أن تكون بنفس القدر، ٌعنً قبول وجود مصلحة بصفة موضوعٌة مماثلة والسماح لكل من 

                                                             
1
 305جورجً شفٌق ساري ، المرجع نفسه ، صفحة   
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ٌخصه القرار اإلداري بالطعن فٌه باإللؽاء ، أما دعاوى القضاء الكامل التً تتمٌز بطابعها الذاتً 

 .1فإن تقدٌر المصلحة ٌكون المتضرر وٌقع على المدعً تبرٌر المساس بحق ذاتً له 

 حٌث ٌجب أن ترتقً المصلحة المرتبة للحق ، بٌنما فً دعوى اإللؽاء ٌكفً أن تكون للطاعن 

مجرد منفعة اقتصادٌة لقبول دعواه ، فالمهم فً تحدٌد المصلحة المعتد بها فً دعوى اإللؽاء أن 

تكون القاعدة التً خرقها القرار المطعون فٌه بعدم الشرعٌة قد شرعت لألفراد واألشخاص 

كما أن دعاوى القضاء الكامل ال تقبل المصلحة المحتملة  المعنوٌة الطاعنة ولٌس لمصلحة اإلدارة

أو المستقبلٌة إنما تشترط المصلحة الحالٌة ؼٌر أنه وفً كال الدعوتٌن ٌشترط فً المصلحة 

. 2المطالب حماٌتها أن تكون شرعٌة وؼٌر مخالفة للنظام واآلداب العامة 

 تمٌٌز دعوى القضاء الكامل عن دعوى االستعجال ووقف التنفٌذ:  الفرع الثانً 

تتنوع اختصاصات المحاكم اإلدارٌة بتنوع المنازعات المطروحة علٌها ، فقد تكون هذه 

نظرا للظروؾ التً أدت إلى  (دعوى وقؾ التنفٌذ  ) استعجالٌهالمنازعات عادٌة ، وقد تكون 

 فً المواد اإلدارٌة تختلؾ ةمحاولة تنفٌذه ، وعلٌه فالتدابٌر اإلستعجالً إنشاء القرار اإلداري و

عن تلك المتبعة فً تدابٌر الدعاوى العادٌة، وهذا ما ٌدفعنا لمقارنتها ودعاوى القضاء الكامل كما 

من حٌث طبٌعة الدعوي كما سبق وأشرنا أن دعوى القضاء الكامل من الدعاوى : أوال : ٌلً 

دعوى اإللؽاء 3الشخصٌة الذاتٌة تنتمً لقضاء الحقوق ، فدعوی وقؾ التنفٌذ دعوی متفرعة من 

لتجاوز السلطة وهً دعوى استثنائٌة فً مقابل ما تتمتع به اإلدارة من امتٌازات فً تنفٌذ 

 .قراراتها 

 من حٌث الشروط الواجبة لقبول الدعوى:  ثانٌا 

باإلضافة إلى الشروط الذاتٌة الواجب توافرها فً رافع أي دعوى ، وهً الصفة والمصلحة ٌتعٌن 

على رافع دعوى وقؾ التنفٌذ احترام شكلٌات معٌنة ٌترتب على عدم مراعاتها قبول الدعوى 

شكال وهً أن ٌسبق الطالب دعوى إلؽاء القرار المطلوب وقؾ تنفٌذه أو متزامنا معه من جهة ، 

وأن ٌكتسب القرار المطلوب وقؾ تنفٌذه طابعا تنفٌذٌا أي ال ٌكون القرار المطلوب وقؾ تنفٌذه قد 

                                                             
 123 ، ص 2004عوابدي ، قضاء التفسٌر فً القانون اإلداري ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ،   1
2
 .190 ، ص 2005محمد الصؽٌر بعلً ، الوجٌز فً المنازعات اإلدارٌة ، طبعة مزٌدة ومنقحة ، دار العلوم للنشر والتوزٌع ، الجزائر،   

3
  191محمد الصؽٌر بعلً ، المرجع نفسه ، صفحة   

15



ماهية دعوى انقضاء انكامم : انفصم األول   
 

إضافة إلى الشروط المطلوبة سابقا لقبول طلب وقؾ تنفٌذ القرارات اإلدارٌة ٌجب .تم تنفٌذه فعال 

1.توفر شرطٌن هما عنصر االستعجال والجدٌة 
 

 :من حٌث اختصاصات القاضً : ثالثا 

كما سبق وأشرنا أنفا ، ٌخول القضاء الكامل للقاضً سلطة تصفٌة النزاع كلٌة ، فله أن ٌلؽً 

القرارات المخالفة للقانون أو أن ٌرتب على اإللؽاء نتائجه كاملة إٌجابا أو سلبا ، وال ٌقتصر 

اختصاص ه على التصدي البحث حقوق الطاعن وإنما ٌمتد لٌشمل بحث مستحقات اإلدارة 

ٌستطٌع قاضً األمور . المطعون ضدها وذلك الستجالء وجه الحق فً الدعوى بصفة كاملة 

المستعجلة أن ٌأمر بكل التدابٌر الالزمة ، مراعٌا عدم المساس بموضوع النزاع ، وعدم إعاقة 

. 2تنفٌذ أي قرار إداري 

 من حٌث محل الدعوى:  رابعا 

قد تفتقر دعوى القضاء الكامل لمحل الدعوى أال وهو القرار اإلداري كما أشرنا آنفا ، أما فً 

دعوى وقؾ تنفٌذ القرار فالقرار موجود أصال ، ألن الطلب ٌقترن أصال بإلؽاء القرار اإلداري 

3المطلوب وقؾ تنفٌذه، وأن ٌطالب رافع دعوى اإللؽاء ذلك صراحة 
 

 من حٌث الهدف:  خامسا 

إذا كانت دعوى القضاء الكامل تهدؾ لحماٌة الحقوق واإلجبار على تنفٌذ التزامات فإن الهدؾ 

من دعوی إٌقاؾ التنفٌذ هو إٌقاؾ تنفٌذ القرار المطعون فٌه بإلؽاء إلى حٌن البت فً جوهر 

 4. النزاع

 

 

 

 

                                                             
 35عبدلً سهام ، المرجع السابق ، ص   1
 . 123عمار عوابدي ، قضاء التفسٌر فً القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص   2
3
  62، ص1994لعشب محفوظ ، المسؤولٌة اإلدارٌة فً القانون اإلداري ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ،    

4
  124عمار عوابدي ، مرجع نفسه ، صفحة    
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 الطبٌعة القانونٌة لدعوى القضاء الكامل: المبحث الثانً

إن دراسة الطبٌعة القانونٌة لدعاوى القضاء الكامل تستوجب البحث فً مدى اعتبارها دعوى 

إدارٌة وٌقتضً ذلك التعرٌؾ ببعض المسائل الجوهرٌة أولها مسألة االختصاص القضائً ، ألن 

القاضً اإلداري الفرنسً ٌتحدد اختصاص ه بالمعٌار المادي أو بطبٌعة النزاع وموضوعه حٌث 

ٌجب أن تثار الدعوى بشأن مرفق عام وهو ٌستعمل امتٌازات السلطة العامة ، فنطاق اختصاص 

القضاء إداري الفرنسً ٌنحصر فً مجال النشاط اإلداري ، وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع 

الجزائري قد كرس المعٌار العضوي لتحدٌد االختصاص القضائً بؽض النظر عن طبٌعة 

المنازعة المعروضة أمامه ، ما ٌثٌر التساؤل حول أثر المعٌار العضوي على مفهوم دعوى 

القضاء الكامل من حٌث االختصاص القضائً ، وهذا ٌقودنا إلى مسألة القانون المطبق على 

النزاع ، فالمنازعة اإلدارٌة تخضع للقانون اإلداري ، هذا األخٌر ٌتمٌز بمجموعة من الخصائص 

 .ال ٌختص بها ؼٌره من فروع القانون األخری

أما المسألة الثانٌة هً مسألة إجراءات تسوٌة هذا النوع من الدعاوى ألنه ٌفترض أن تتمٌز 

إجراءات تسوٌة المنازعات اإلدارٌة عن ؼٌرها من الدعاوى ، أٌن ٌظهر المركز االستثنائً 

. والممتاز لإلدارة فً مواجهة خصمها 

سنتناول الطبٌعة القانونٌة لدعوى القضاء الكامل فً مطلبٌن ، ٌتضمن المطلب األول نطاق 

تطبٌق دعوى القضاء الكامل والذي قسمناه بدوره إلى االختصاص القضائً من جهة والقانون 

المطبق فً دعوى القضاء الكامل من جهة أخرى، أما فً المطلب الثانً سنركز على إجراءات 

 1. التسوٌة القضائٌة
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 197محمد الصؽٌر بعلً ، الوجٌز فً المنازعات اإلدارٌة ، المرجع السابق ، ص   
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 نطاق تطبٌق دعوى القضاء الكامل: المطلب األول 

 : سنحاول أن نعرج فً هذا المطلب على نقطتٌن أساسٌتٌن كما ٌلً 

االختصاص القضائً : الفرع األول 

تكتسً معرفة االختصاص القضائً أهمٌة بالؽة فً تحدٌد الجهة المختصة بنظر منازعات 

اإلدارة ، كما ٌسهل على المتعاطً معرفة الجهة القضائٌة التً ٌرفع دعواه أمامها ضد تصرفات 

اإلدارة وٌجنبه معاناة البحث عن الجهة القضائٌة المختصة لحماٌة حقوقه وحرٌاته من جهة ، 

ومن جهة أخرى ٌسهل على الجهات القضائٌة معرفة اختصاص ها بالنظر والفصل فً 

المنازعات التً تكون اإلدارة طرفا فٌها، مما ٌؤدي إلى المحافظة على الوقت والجهد ، وٌترتب 

على معرفة الجهة المختصة بالفعل فً النزاع اإلداري اإلجراءات الواجب إتباعها أمام المحاكم 

 .اإلدارٌة والقواعد الموضوعٌة التً ٌتم بمقتضاها الفصل فً النزاع أمام المحاكم اإلدارٌة 

حٌث أن المحاكم اإلدارٌة هً صاحبة االختصاص األصٌل بنظر دعوى القضاء الكامل وجب 

. 1رسم نطاق اختصاص المحاكم اإلدارٌة بتحدٌد االختصاص النوعً وكذا االختصاص اإلقلٌمً 

 االختصاص النوعً: أوال 

المقصود بذلك هو نصٌب كل جهة قضائٌة من الدعاوى المعروضة أمام القضاء بالنظر إلى 

نوعها ، وٌعتبر االختصاص النوعً من الوسائل الجوهرٌة التً ٌعنً بها كل من أطراؾ 

 قانون اإلجراءات المدنٌة والتً تنص 93الدعوى والقاضً على حد سواء ، فتطبٌقا لنص المادة 

على أن عدم اختصاص المحاكم بسبب نوع الدعوى ٌعتبر عن النظام العام وتقضً به المحكمة 

من تلقاء نفسها ، وفً أي حالة كانت علٌها الدعوى ، وهو ما ٌفٌد أن قواعد االختصاص 

 قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة وجاء فٌها 807النوعً من النظام العام وهو ما أكدته المادة 

االختصاص النوعً واالختصاص اإلقلٌمً للمحاكم اإلدارٌة من النظام العام وتثور إثارة الدفع " 

بدعوى االختصاص عن أحد الخصوم فً أي مرحلة كانت علٌها الدعوى ، ٌجب إثارته تلقائٌا 

 ".2من طرؾ القاضً

 

                                                             

 
1
 .304 ، ص 2004عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة ، األسس العامة للعقود اإلدارٌة ، نشأة المعارؾ للنشر ، اإلسكندرٌة ، مصر ،   
2
 305عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة ، مرجع نفسه ، ص   
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 : وسنتناول دراسة االختصاص النوعً كما ٌلً 

المعٌار العضوي كمؤشر لتحدٌد دعوى القضاء الكامل  - 1 

تقضً القاعدة العامة أن المحاكم اإلدارٌة هً صاحبة االختصاص األصٌل بنظر دعوى القضاء 

 منه 801الكامل وما أكده المشرع فً قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ، حٌث تضمنت المادة 

" فً الفقرة الثانٌة اختصاص المحاكم اإلدارٌة بالفصل فً دعاوى القضاء الكامل ، وجاء فٌها

 :تختص المحاكم اإلدارٌة كذلك بالفصل فً 

... دعاوى إلؽاء القرارات اإلدارٌة والدعاوى التفسٌرٌة ودعاوى فحص المشروعٌة- 

 ... " دعاوى القضاء الكامل - 

حٌث أن المحاكم اإلدارٌة هً جهة الوالٌة العامة فً المنازعات اإلدارٌة تختص بالفصل فً أول 

درجة بحكم قابل لالستئناؾ فً جمٌع القضاٌا التً تكون الدولة أو الوالٌة أو البلدٌة أو إحدى 

 .1المؤسسات العمومٌة ذات الصبؽة اإلدارٌة طرفا فٌها 

 إذن فالمقصود بالمعٌار العضوي هو التركٌز فً تحدٌد طبٌعة العمل أو التصرؾ على الجهة أو 

 .العضو الذي صدر منه العمل دون النظر إلى ماهٌة وجوهر وطبٌعة العمل ذاته 

 وهذا على عكس المعٌار المادي الذي ال ٌرتكز على طبٌعة أطراؾ النزاع كما هو الحال بالنسبة 

للمعٌار العضوي بل على طبٌعة النشاط أو الصالحٌات التً ٌتمتع بها أحد الطرفٌن فً النزاع ، 

وتتمثل طبٌعة النشاط فً معٌار المرفق العام أو االمتٌازات التً ٌتمتع بها أحد الطرفٌن فتتجسد 

فً معٌار السلطة العامة إلى جانب نظرٌات أخرى فً تحدٌد المعٌار المادي كنظرٌة المنفعة 

العمومٌة ونظرٌة األموال العامة ، والتً تشكل الشطر األول للمعٌار المادي وٌقصد به ما ٌسمى 

 .بامتٌازات السلطة العامة

 

 

 

 

                                                             
1
 156 ، ص 2004راؼب الخلو، العقود اإلدارٌة والتحكٌم، دار الجامعة الجدٌد للنشر والتوزٌع ، القاهرة ،   
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و هذا إلى جانب نظرٌات أخرى فً تحدٌد المعٌار المادي كنظرٌة المنفعة العمومٌة ونظرٌة 

األموال العامة  بالتالً ال ٌرتكز هذا المعٌار على الجهة اإلدارٌة مصدرة القرار أو التً تقوم 

بالعمل المادي ، ألنها قد تفوض البعض من امتٌازاتها إلى أشخاص ؼٌر اإلدارة فً أطر معٌنة 

 .1مثل صفقة عمومٌة أو عقد امتٌاز

نمذ اعتبش انمضاء انفشَسٙ اإلداس٘ أٌ انمشاساث انتٙ تصذسْا األشخاص انخاصت أٔ انُشاط انز٘ 

 .ٚمٕو بّ فٙ إطاس تحمٛك يصهحت عايت يٍ اختصاص انمضاء اإلداس٘ فٙ حانت حذٔث َضاع 

نشاط السلطة التنفٌذٌة من ناحٌة وامتٌازات : وٌتضمن المعٌار المادي بصفة عامة عنصرٌن 

 2.السلطة العامة من ناحٌة أخرى 

فالعبرة من تحدٌد اختصاص الؽرؾ اإلدارٌة باإلدارة المدعٌة أو المدعً علٌها، إذ كلما كانت 

الدولة أو الوالٌة أو البلدٌة أو المؤسسات العمومٌة اإلدارٌة طرفا فً النزاع كلما انعقد 

 . بؽض النظر عن طبٌعة النشاط  (المحاكم اإلدارٌة  )االختصاص للؽرؾ اإلدارٌة 

فالنزاع ٌعد إدارٌا ، ٌدخل ضمن اختصاص القضاء اإلداري دون أن ٌكون الطبٌعة النزاع أٌة 

أهمٌة فً ذلك سواء تعلق بأعمال اإلدارة العامة أو أعمالها بصفتها سلطة عامة ، أو اتصل 

 . بمرفق عام ، حٌث ٌعتبر النزاع إدارٌا كل نزاع ٌكون شخص عمومً طرفا فٌه 

بالتالً ال ٌمكن للمحاكم العادٌة وفقا لهذا المعٌار أن تختص إطالقا بالمنازعات اإلدارٌة إال إذا 

 . وجد نص صرٌح ٌخولها لذلك 

 االستثناءات الواردة على المعٌار العضوي- 2

إذا كان المعٌار العضوي هو القاعدة العامة فً تحدٌد اختصاص القاضً الفاصل فً منازعة 

اإلدارة فإن المشرع أورد مجموعة من االستثناءات على سبٌل الحصر، ألن االختصاص ال ٌنعقد 

هذه االستثناءات  . (للمحاكم العادٌة فً مجال المنازعات اإلدارٌة إال إذا وجد نص صرٌحة

خالفا ألحكاو انًادتٍٛ " لإٌَ اإلجشاءاث انًذَٛت ٔاإلداسٚت ٔجاء فٛٓا 802انًادة  وردت فً نص

: المحاكم العادٌة المنازعات اآلتٌة   أعالِ ٚكٌٕ يٍ اختصاص801 ٔ 800

                                                             
1
 عبد 38. 127، ص 2004عالق عبد الوهاب ، الرقابة على الصفقات العمومٌة فً التشرٌع الجزائري ، جامعة محمد خٌضر ، بسكرة ،  

 .305العزٌز عبد المنعم خلٌفة ، المرجع نفسه ، ص 

 
2
 289 ، ص 2007، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، 4 ، ط2مسعود شٌهوب ، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارٌة ، ج  
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مخالفات الطرق  - 

المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولٌة الرامٌة إلى طلب تعوٌض األضرار الناجمة  - 

عن مركبة تابعة للدولة أو ألحدى الوالٌات أو البلدٌات أو المؤسسات العمومٌة ذات الصبؽة 

 . اإلدارٌة 

 االختصاص اإلقلٌمً  : ثانٌا 

ٌقصد بقواعد االختصاص المحلً أو اإلقلٌمً تلك القواعد التً تنظم توزٌع المحاكم على أساس 

جؽرافً هذه القواعد التً وضعت من أجل حماٌة الخصوم ومصالحهم ، ومن أجل السرعة فً 

 .1فض المنازعات وتقرٌب القضاء من المتقاضٌن 

 قواعد توزٌع االختصاص  (1 

اإلقلٌمً تجدر اإلشارة إلى أن االختصاص اإلقلٌمً للجهة القضائٌة ال ٌطرح أي إشكال على 

المستوى القانونً إذ ٌعود للتنظٌم مهمة رسم المعالم الجؽرافٌة واإلقلٌمٌة ، حٌث ٌتحدد 

المحلٌة باالختصاص اإلقلٌمً للمجالس  (المحاكم اإلدارٌة  )االختصاص المحلً للؽرؾ اإلدارٌة 

القضائٌة التً توجد بها ، أي كل ؼرفة إدارٌة محلٌة تختص بالمنازعات اإلدارٌة الحاصلة فً 

 .النطاق الجؽرافً للمجلس القضائً الذي توجد فٌه 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة نجدها وضعت قاعدة عامة 37 وبالرجوع لنص المادة 

تعقد االختصاص الجهة القضائٌة التً ٌقع فً دائرة اختصاص ها موطن المدعً علٌه ، وفً 

مجال المنازعات اإلدارٌة عادة ما تكون اإلدارة فً مركز المدعً علٌها ، وبالتالً ٌنعقد 

االختصاص للؽرفة اإلدارٌة للمجلس القضائً الذي ٌوجد بدائرة اختصاص ها للؽرفة اإلدارٌة 

للمجلس القضائً الذي ٌوجد بدائرة اختصاصها موطن الهٌئة اإلدارٌة المصدرة للتصرؾ أو 

 2.العمل اإلداري 

 

 

 
                                                             

 
1
 126عالق عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص   
2
 268مسعود شٌهوب ، المرجع نفسه ، ص   
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  من نفس القانون أنه فً حالة تعدد المدعى علٌهم ، ٌؤول االختصاص38 أردفت المادة 

 39هذا وأوردت المادة . اإلقلٌمً للجهة القضائٌة التً ٌقع فً دائرة اختصاص ها موطن أحدهم 

 من نفس القانون على أنه ترفع الطلبات المتعلقة ببعض المواد مذكورة على سبٌل 40وكدا المادة 

: الحصر، ٌنعقد االختصاص اإلقلٌمً فٌها إلى جهات إدارٌة حسب كل حالة نذكر منها 

فً الدعاوى المتعلقة بفرض الضرٌبة والرسوم أمام الجهة القضائٌة التً ٌقع فً دائرة  - 

. 1اختصاص ها مكان فرض الضرٌبة والرسوم 

فً الدعاوى المتعلقة باألشؽال العمومٌة أمام الجهة القضائٌة التً ٌقع فً دائرة اختصاص ها  - 

مكان المتعلقة بالصفقات اإلدارٌة بجمٌع أنواعها أمام الجهة القضائٌة للمكان الذي أبرم فً عقد 

الصفقة وفً دعاوى األضرار الحاصلة بفعل اإلدارة أمام الجهة القضائٌة التً وقعت فً دائرة 

 .ْا تهه األضشاساختصاص

 تنازع االختصاص: انفرع انثاني

سنتولى دراسة مشكل تنازع االختصاص فً نقطتٌن ، أولهما تنازع االختصاص بٌن جهات 

. القضاء العادي وجهات القضاء اإلداري ثم تنازع االختصاص داخل جهات القضاء اإلداري 

 152نصت المادة  تنازع االختصاص بٌن جهات القضاء اإلداري وجهات القضاء العادي: أوال

من الدستور على أنه تؤسس محكمة التنازع لتولً الفصل فً حاالت تنازع االختصاص بٌن 

 كما نصت 03-98المحكمة العلٌا ومجلس الدولة ، ولقد تأسست محكمة التنازع بموجب القانون 

ٌشمل التنظٌم "  المتعلق بالتنظٌم القضائً على ما ٌلً 11-05 من القانون العضوي رقم 2المادة 

، وبناء علٌه فإن محكمة " القضائً النظام القضائً العادي والنظام اإلداري ومحكمة التنازع 

التنازع تابعة التنظٌم القضائً ولٌست تابعة لجهة إدارٌة ولٌس محكمة متخصصة كما أنها مستقلة 

عن جهة القضاء العادي وجهة قضاء اإلدارة حٌث تتمتع بوضع ومكانة متمٌزٌن ، فهً تنظٌم 

قضائً من حٌث تكوٌنها وإجراءات وأسالٌب سٌرها ، عملها وقضائها ذو طبٌعة خاصة فهو لٌس 

قضاء ابتدائٌا وال استئنافا وال نقضا ، إنما هو قضاء لتوضٌح وتحدٌد االختصاص فً حاالت 

                                                             
1
 267 ، ص 2006، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، 2خلوفً رشٌد ، شروط قبول الدعوى اإلدارٌة ، ط  
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تنازع االختصاص بٌن هٌئات القضاء العادي وهٌئات القضاء اإلداري وقضاؤها ملزم لكال 

 .1الجهتٌن وؼٌر قابل للطعن بأي طرٌق كان 

 من الدستور أنها قصرت اختصاص محكمة التنازع على 152 ما ٌمكن تسجٌله على المادة 

 من القانون 3بٌن المحكمة العلٌا ومجلس الدولة ، فً حٌن أن المادة  حاالت تنازع االختصاص

 وسعت فً اختصاص ها لٌشمل تنازع االختصاص بٌن الجهات الخاضعة 03-98العضوي 

للنظام القضائً اإلداري والجهات الخاضعة للنظام القضائً العادي ، ما دفع بالبعض للقول بعدم 

غٛش أٌ يا ًُٚٓا فٙ ْزا اإلطاس ْٕ حاالث  982-03 من القانون العضوي  3دستورٌة المادة 

 .تُاصع االختصاص 

 حاالت تنازع االختصاص- 1

 حاالت تنازع االختصاص والتً تأخذ ثالث صور للتنازع 03-98تضمن القانون العضوي 

 .اإلٌجابً والتنازع السلبً ، تعارض حكمٌن نهائٌٌن عن جهة القضاء العادي والقضاء اإلداري 

 التنازع اإلٌجابً • 

هو تمسك كل جهة من جهة القضاء العادي والقضاء اإلداري باختصاص ها بنظر دعوى معٌنة ، 

  على أنه ٌكون تنازعا فً االختصاص03-98 من القانون العضوي 16حٌث تنص المادة 

عندما تقضً جهتان قضائٌتان أحدهما خاضعة للنظام القضائً العادي واألخرى خاضعة للنظام 

القضائً اإلداري باختصاص هما للفصل فً نفس النزاع ، وٌقصد بنفس النزاع عندما ٌتقاضى 

األطراؾ بنفس الصفة أمام جهة إدارٌة وأخری جهة قضائٌة عادٌة ، وٌكون الطلب مبنٌا على 

نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاضً ، فالتنازع اإلٌجابً وضع قانونً ؼٌر سلٌم 

ٌحمل إشكاال قانونٌا ، إذ كٌؾ تق كل جهة القضاء العادي وقضاء الؽدارة باختصاص ها بالفصل 

فً نفس النزاع ، ومثاله أن تعترؾ المحكمة المدنٌة بالطابع المدنً للعقد وفً نفس الوقت تعتبره 

جهة قضاء اإلدارة من العقود اإلدارٌة ، فهذا وضع ٌعنً وجود خطأ فً التكٌٌؾ وتصور مختلؾ 

. الذات النزاع ، فهو ما ٌؤدي إلى تضارب األحكام بٌن جهتً القضاء 

                                                             
 

 19فضٌل العبش ، الصلح فً المنازعات اإلدارٌة وفً القوانٌن األخرى ، منشورات البؽدادي ، الجزائر ، ص   1

 
فائزة جرونً ، طبٌعة قضاء وقؾ التنفٌذ القرارات اإلدارٌة فً النظام القضائً الجزائري ، أطروحة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه علوم فً   2

 57 ، ص 2011الحقوق ، تخصص قانون عام ، جامعة محمد خٌضر ، بسكرة ، 
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 النزاع السلبً  • 

فً هذه الوضعٌة تقر كل من جهة القضاء العادي وقضاء اإلدارة عدم اختصاص ها بالنظر فً 

 الذي جاء فٌها 03-98 من القانون العضوي 16نفس النزاع ، وقد نصت على هذه الحالة المادة 

ٌكون تنازعا فً االختصاص عندما تقضً جهتان قضائٌتان إحداهما خاضعة للنظام القضائً " 

ومثاله أن ٌرفع " العادي واألخرى للنظام القضائً اإلداري بعدم اختصاصها للفصل فً النزاع 

شخص دعوى أمام جهة القضاء العادي فتقضً بعدم اختصاص ها ثم أمام جهة قضاء اإلدارة 

فتقضً بعدم اختصاص ها أٌضا ، وهو ما ٌشكل حالة إنكار العدالة إذ كٌؾ ٌتصور وجود 

 .1منازعة دون قضاء فٌها وهو أمر ٌتنافى ومقتضٌات العدالة والقانون الطبٌعٌة وحقوق اإلنسان 

 التعارض بٌن حكمٌن نهائٌٌن • 

فً حالة "  على هذه الحالة والتً جاء فٌها 03-98 من القانون العضوي 17نصت المادة 

التناقض بٌن أحكام نهائٌة ودون مراعاة لألحكام المنصوص علٌها والفقرة األولى أعاله تفصل 

وال ٌمكن إدراج هذه الحالة ضمن التنازع السلبً ألن كل " فً االختصاص  محكمة التنازع بعدٌا

: - وعلٌه لقٌام حكمٌن نهائٌٌن ٌشترط ما ٌلً . جهة تصدر حكما ولم تصرح بعدم اختصاص ها 

أن تصدر حكمان نهائٌان فً موضوع الدعوى أحدهما عن القضاء العادي واآلخر عن قضاء 

أن ٌتعارض الحكمان تعارضا ٌؤدي . - اإلداري وال ٌقبالن الطعن بأي طرٌقة من طرق الطعن 

أن ٌكون بصدد وحدة موضوع الدعوٌٌن وال . - إلنكار العدالة بالنسبة لشخص رافع الدعوى 

ٌشترط وحدة أطراؾ النزاع وذلك نظرا لتمتع كل من جهات قضاء اإلدارة وجهات القضاء 

العادي باالستقالل والسٌادة فً ممارسة اختصاصهما، فٌحدث أن تصدر أحكاما قضائٌة متعارضة 

تنازع االختصاص بٌن حاالت القضاء اإلداري تنص : ثانٌا. من الجهتٌن فً موضوع نزاع وأحد 

بٌن محكمتٌن إدارٌتٌن إلى مجلس الدولة  ٌؤول الفصل فً تنازع االختصاص"  على 808المادة 

ٌؤول الفصل فً تنازع االختصاص بٌن محكمة إدارٌة ومجلس الدولة إلى اختصاص هذا "

 2".األخٌر بكل ؼرفة مجتمعة 

                                                             
بوجادي عمر ، إختصاص القضاء اإلداري فً الجزائر، رسالة لنٌل درجة دكتوراه فً القانون ، جامعة مولود معمري ، تٌزي وزو،   1

 . 150-149 ، ص 2017جوٌلٌة 13
2
 151بوجادي عمر، المرجع السابق ، ص   
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لهذا ٌكون لمجلس الدولة كل الصالحٌات للفصل فً تنازع االختصاص بٌن جهات القضاء 

 .اإلداري

ٌظهر القانون المطبق على النزاع من خالل تطبٌق النصوص القضائٌة وقد تناولنا فً هذا الفرع 

أثر المعٌار المعنوي على االختصاص القضائً، فإذا كان هذا المعٌار قد وسع مفهوم دعوى 

.  القضاء الكامل لتشمل الدعاوى العادٌة لإلدارة 

بما أن  فما موقؾ القاضً من ذلك ؟ وهل سٌطبق القانون العادي على النزاع العادي لإلدارة

المعٌار العضوي ٌعقد النزاع االختصاص قاضً اإلدارة سواء كانت اإلدارة مدعٌة أو مدعً 

علٌه ، فاإلدارة عندما تدعً تطالب بحقوقها فً مواجهة األفراد والقانون المطبق على األفراد هو 

القانون الخاص ، فما موقؾ القاضً من القانون المطبق فً هذه الحالة ؟ لإلجابة على هاذٌن 

أوال بالنسبة للدعاوى اإلدارة : التساؤلٌن ٌجب الرجوع للعمل القضائً وذلك على النحو التالً 

العادٌة ثم ثانٌا بالنسبة لإلدارة المدعٌة  

 بالنسبة لدعاوى اإلدارة العادٌة- 1

نحاول من خالل هذا البند التعرؾ على القانون المطبق على النزاع العادي لإلدارة ، هل هو 

القانون الخاص نظرا لطبٌعة موضع النزاع ، أو القانون اإلداري نظرا لطبٌعة النزاع الناتجة عن 

 .المعٌار العضوي 

ال سٌما وأن العدٌد من التصرفات القانونٌة كٌفت من طرؾ المشرع على أنها تندرج ضمن 

 : القانون الخاص منها 

  المتعلق بحماٌة04-98 من القانون رقم 1 فقرة 679مادة - 

ًٚكٍ ديج انًًتهكاث انثمافٛت انعماسٚت انتابعت نهًهكٛت انخاصت فٙ " انتشاث انثمافٙ عهٗ يا ٚهٙ

األيالن انتابعت نهذٔنت عٍ طشٚك االلتُاء بانتشاضٙ أٔ عٍ طشٚك َضع انًهكٛت يٍ أجم انًُفعت 

 من 1 فقرة 2المادة  تنص انعايت أٔ عٍ طشٚك يًاسست انذٔنت حك انشفعت أٔ عٍ طشٚك انٓبت

ٌعد نزع الملكٌة من "  المتعلق بنزع الملكٌة من أجل المنفعة العمومٌة على ما ٌلً 11-91قانون 

أجل المنفعة العمومٌة طرٌق استثنائٌة الكتساب األمالك أو حقوق عقارٌة ، وال ٌتم إال إذا أدى 

 " .انتهاج كل الوسائل األخرى إلى نتٌجة سلبٌة 
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 المتضمن كٌفٌات تطبٌق 186-93 من المرسوم التنفٌذي رقم 2 و1 فقرة 2فً حٌن تنص المادة 

على اإلجراءات التً ٌجب على المستفٌد من نزع الملكٌة التقٌد بها وهً إعداد  91-11القانون 

تقرٌر ٌسوغ اللجوء إلى إجراء نزع الملكٌة وٌبرز النتائج السلبٌة التً ٌتمخض " ملؾ ٌشمل على 

". 1عنها محاوالت االقتناء بالتراضً 

.   وعلٌه فإن الوسائل الودٌة المقصودة فً قانون نزع الملكٌة للمنفعة العامة وهً العقد الخاص

إن هذه النصوص تؤكد على قاعدة عامة أساسها أن اإلدارة على قدر المساواة مع األفراد وعلٌها 

اللجوء إلى وسائلهم للحصول على األموال والخدمات وفً حٌن تعذر علٌها تلجأ للوسائل 

االستثنائٌة ولٌس العكس أي لٌست القاعدة العامة أن تتمتع اإلدارة بهذه االستثناءات وتقوم 

 .باستعمالها فً مواجهة األفراد 

كما أن هذه النصوص تؤدي بنا إلى نتٌجة قانونٌة وقضائٌة تتمثل فً أن كل هذه األمثلة تضمنت 

 من قانون 7عقود كٌفت من طرؾ المشرع بأنها عقود القانون الخاص فً حٌن طبقا للمادة 

 .2اإلجراءات المدنٌة ٌختص بنظرها القاضً المختص بمنازعات اإلدارة  

   

  

  

  

   

  

 

 

 

                                                             
1
 64فائزة جرونً ، المرجع السابق ، ص  

2
 21 ، الجرٌدة الرسمٌة ،عدد 2008/02/25  المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ، الصادر بتارٌخ09-08القانون رقم   
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سلطات القاضً االداري فً دعوى القضاء الكامل  : المطلب الثانً

التً "  تسمٌة الدعوى القضاء الكاملأصلبالعودة إلى ما ذكرناه سابقا فً بداٌة الفصل األول، 

 إلزام السلطات الواسعة للقاضً فً هذه الدعوى ، وتتمحور هذه السلطات فً سلطة إلىترجع 

  الضرر بالؽٌر على دفع التعوٌض للمضرورألحقت العامة التً اإلدارة

pouvoir de condamner au paiement d'une somme d'argent  

Pouvoir d'annulation إلؽاء سلطة 

Pouvoir de substitutionسلطة االستبدال  

 دعوى القضاء الكامل استبدال القرارات اإلدارٌة التً تسببت فً إطارٌمكن للقاضً اإلداري فً 

حدوث الضرر للطاعن ، باعتبارها من الدعاوى الشخصٌة حٌث ٌحكم للمتضرر بالتعوٌض 

المناسب لما تسببت فٌه اإلدارة من ضرر له ، كما ٌحق له تحدٌد الطرٌقة التً ٌتم بها الوفاء 

فٌتخذ الحكم بالتعوٌض شكل مبلػ مالً ٌأمر . مراعٌا فً ذلك ظروؾ المضرور ومصلحته 

كما . القاضً بدفعه للمضرور دفعة واحدة أو على أقساط ، أو على شكل إٌراد مرتب مدى الحٌاة 

للقاضً أن ٌحتفظ للمضرور بحق المطالبة خالل مدة معٌنة بإعادة النظر فً تقدٌر التعوٌض و 

هذا فً حالة ما إذا كان الضرر ؼٌر ثابت أي متؽٌر و الذي ال ٌستطٌع فٌه القاضً تحدٌد قٌمة 

1.التعوٌض النهائً 
 

بل و قد تجاوزه مجلس الدولة الفرنسً حتى فً حاالت التعوٌض عن الضرر الثابت الذي ٌأخذ 

شكل إٌراد دوري للمضرور، و أجاز إعادة تقدٌره وفق ما ٌطرأ على األوضاع االقتصادٌة من 

 .2ارتفاع فً األسعار و هذا لتحقٌق التعوٌض الكامل  

كما للقاضً فً إطار نفس الدعوى تحدٌد حقوق الموظؾ التً ٌستمدها من القانون مباشرة 

 تكون فٌها سلطة أٌن ما ٌسمى بتسوٌة الحالة، إطار ، فً والمكافأةكالحق فً المرتب والمعاش، 

اإلدارة مقٌدة بموجب نصوص قانونٌة ، على خالؾ حالة ما إذا كانت ناشئة فً إطار السلطة 

.  التقدٌرٌة لإلدارة و التً تدخل فً نطاق دعاوى اإللؽاء كقرارات التعٌٌن ، الجزاءات التأدٌبٌة 

                                                             
1
 . المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة09/08 من القانون800المادة   

2
 117جازٌة صاش ، المرجع السابق ، ص   
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 دعوى القضاء الكامل إطاروفً األخٌر نخلص إلى أنه رؼم اتساع سلطات القاضً اإلداري فً 

، اال انه ٌبقى فً نطاق ممارسته للوظٌفة القضائٌة ، وال ٌعنً بأي حال من األحوال انه ٌمارس 

 وهذا هو الطابع الذي تتمٌز به دعوى واآلثار ٌبقى مختلؾ عنه من حٌث الطبٌعة إذعمال إدارٌا ، 

 لإلدارة عكس دور إلىالقضاء الكامل ، كما انه ال ٌمكن للقاضً فً هذه الدعوى توجٌه األوامر 

 1.القاضً فً التعوٌض المدنً اٌن ٌمكنه القانون من توجٌه األوامر لكال طرفً النزاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 . 329 رشٌد خلوفً ، المرجع نفسه ، صفحة 33. 327رشٌد خلوفً ، شروط قبول الدعوى اإلدارٌة ، المرجع السابق ، صفحة   
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ماهية دعوى انقضاء انكامم : انفصم األول   
 

 

خالصة الفصل األول 

من خالل دراستنا للفصل األول خلصنا إلى تعرٌؾ دعوى القضاء الكامل من معطٌات القانون 

الجزائري التً هً عبارة عن دعوى إدارٌة ٌكون أحد أطرافها شخص إداري ٌرفعها ذوي 

 .المصلحة أمام القضاء المختص بهدؾ االعتراؾ لهم بوجود حقوق شخصٌة مكتسبة

ولقد تمحور األول على مبحثٌن، المبحث األول بمفهوم دعوى القضاء الكامل والمبحث الثانً 

 .الطبٌعة القانونٌة لدعاوي القضاء الكامل وتضمن كال المبحثٌن على مطلبٌن والعدٌد من الفروع
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:الفصل الثاني   

 إجراءات التقــاضي 

في دعاوي القضاء 

 الكامل وأهم تطبيقاتها
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 تطبٌقاتها وأهم الكامل القضاء دعاوي فً التقــاضً إجراءات: الثانً الفصل

 

 

 :تمهٌــــد 

بعد دراسة الفصل األول المتمثل فً المبادئ العامة الدعوى القضاء الكامل فً 

التقرب الجزابرٌة كان البد من التكامل والمتمثلة فً الشق الثانً المتمحورة حول 

عنوان إجراءات التقاضً فً دعوى القضاء الكامل وأهم تطبٌقاتها ومن هذا وضعنا 

تقسٌما للفصل فً شكل محورٌن، أولهما إجراءات التقاضً فً دعوى القضاء 

الكامل وثانٌهما هو أهم التطبٌقات دعوى القضاء الكامل ومن هنا نطرح التساإل 

: اآلتً

 ما هً إجراءات التقاضً وفٌما تتمثل؟ وما هً أنواعها التً حددها الفقه؟ ونحن 

. حدد اإلجابة على هذا التساإلنفً هذا الفصل 
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 تطبٌقاتها وأهم الكامل القضاء دعاوي فً التقــاضً إجراءات: الثانً الفصل

 

 إجراءات التقاضً:المبحث األول 

سنعرض فً المبحث إجراءات التقاضً فً دعوى القضاء الكامل والمتمثل فً 

المطلبٌن أولهما شروط رفع الدعوى والثانً الجهة القضابٌة المختصة بالنظر فً 

 .دعوى القضاء الكامل

 شروط رفغ الذػوى: المطلب األول 

القبول الدعوى أمام القضاء ولكً ٌنظر القاضً فً الدعوى البد من توفر الشروط 

عدٌدة تنقسم هذه األخٌرة إلى شروط شكلٌة وأخرى موضوعٌة باإلضافة إلى شروط 

 خاصة باإلدارة المدعٌة

 الشروط الشكلٌة: الفرع األول

ال ٌجوز ألحد أن ٌرفع دعوى أمام القضاء ما لم ٌكن "م على .إ. ق459تنص المادة 

حابزا على الصفة وأهلٌة التقاضً وله مصلحة فً ذلك وٌقرر القاضً فً تلقاء 

نفسه انعدام الصفة أو األهلٌة كما ٌقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن ٌرفع الدعوى 

 .إذا كان هذا اإلذن الزما

ال ٌجوز ألي شخص التقاضً ما لم تكن له "على .! م.إ. ق13فً حٌن تنص المادة 

 .صفة وله مصلحة قابمة أو محتملة ٌقرها القانون

ٌبٌن تلقابٌا انعدام الصفة فً المدعً أو فً المدعً  علٌه كما ٌبٌن القاضً تلقابٌا

 .انعدام اإلذن إذ ما شرطه القانون
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 تطبٌقاتها وأهم الكامل القضاء دعاوي فً التقــاضً إجراءات: الثانً الفصل

 

نالحظ على النص القانونً األخٌر أنه لم ٌشر إلى األهلٌة التقاضً رغم أن النص 

القدٌم اعتبرها من التضام العام وذلك ألن اللجوء القضاء ٌمثل حقا دستورٌا وٌثبت 

لكل شخص ورغم ذلك المشرع بإغفاله لهذا الشرط لم ٌجانب الصواب ألنها تبقى 

اغة إجراءات أمام القضاء فهو لم ٌمٌز بٌن فوق اللجوء يشرطا المباشر أو ص

للقضاء ومباشرة الدعوى رغم أنه اعتبر تخلف اإلذن إذا ما اشترطه القانون من 

1.النظام العام
 

بالتالً إذا الشروط الشكلٌة ٌراف  الدعوى فً الصفة واألهلٌة المصلحة الشروط

 .الخاصة بالعرٌضة

 الصفة: أوال

وهً القدرة الشخص على المثول أمام القضاء فً الدعوى كمدعى أو مدعى علٌه 

بالنسبة للفرد كونه أصٌال أو وكٌال أو ممثال قانونٌا أو وصٌا أو قٌما، وهً بالنسبة 

للفرد كونه صاحب االختصاص فً التعبٌر عن الجهة اإلدارٌة أو المدعى علٌها 

الدعوى کالوزراء والوالة القدرة القانونٌة على رفع الدعوى القضابٌة سواء كان 

المدعً أصٌال أو من ٌتقاضى باسمه ولحسابه ، وٌقصد بها أٌضا السلطة التً 

ٌمارس بمقتضاها شخص معٌن الدعوى أمام القضاء والقدرة القانونٌة التً ٌملكها 

 الدعوى أمام القضاء وفً السند الذي ٌجبر له أن ٌطالب من قالهشخص معٌن ال 

القضاء البحث فً أساس النزاع فالصفة الشخص من شانفً رفع الدعوى أو إبداء 

دفاعه فٌها ذلك أنه قد ٌكون للشخص مصلحة ومع ذلك ال ٌجوز الصفة فً هذه 

الحالة لممثلة القانونٌة، كما تعٌن أٌضا أن ترفع الدعوى من صاحب المركز 

القانونً الذاتً أو الحق الشخصً المكتسب شخصٌا أو بواسطة ناببه أو وكٌله 

القانونً وأمام تضارب وصعوبة الفصل بٌن الصفة، األهلٌة والمصلحة، فإن قضاء 

أن ترفع الدعوى  اإلدارة بفضل كلمة التمثٌل أو الممثل القانونً ، كما تعنً أٌضا

                                                             
1
 .270، المرجع السابق، ص2مسعود شٌهوب، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارٌة، ج 
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 تطبٌقاتها وأهم الكامل القضاء دعاوي فً التقــاضً إجراءات: الثانً الفصل

 

من صاحب المركز القانونً الذاتً أو الحق الشخصً المكتسب شخصٌا أو بواسطة 

ناببه أو وكٌله القانونً، وأمام تضارب وصعوبة الفصل بٌن الصفة،  

، (األهلٌة والمصلحة فإن قضاء اإلدارة، بفضل كلمة التمثٌل أو الممثل القانونً

وعلٌه نلخص بالقول أن الصفة الصالحٌة التً ٌعٌنها القانون للشخص فً التمثٌل 

حسب ما ٌنص علٌه النظام العام والنظام الجهة، فالصفة عن الوصاٌة وكذا 

المصلحة وٌظهر ذلك من خالل الشخص االعتباري الذي ٌبٌن له المصلحة فً 

 1.الدعوى وتثبٌت الصفة لممثلة القانونً

تعٌن الجهة الوصٌة فالوالً ال ٌمثل البلدٌة فً الدعوى وكذلك ٌمثل الوزٌر الوالٌة 

 .فً الدعاوى المرفوعة على البلدٌة أو الوالٌة على التوالً

وكما أن الصفة شرط البد من توفره فً المدعى ٌجب أن تتوفر فً المدعى علٌه 

حٌث ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة وإال ٌقضً القاضً بعدم قبول 

.  الدعوى

 أهلٌة التقاضً: ثانٌا

األهلٌة وٌقصد بها صالحٌة الشخص لممارسة حقوقه وتحمل االلتزامات وهً ما 

ٌعرف بؤهلٌة األداء وٌقص بها أٌضا صالحٌة الشخص الكتساب الحقوق فقط وهذه 

تثبت للشخص بوصفه إنسانا وتسمً بؤهلٌة الوجوب وهذه خارج النطاق دراستنا، 

أما أهلٌة التقاضً محور دراستنا فً تخالف فٌما إذا تعلق األمر بشخص الطبٌعً أو 

 . شخص معنوي
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 تطبٌقاتها وأهم الكامل القضاء دعاوي فً التقــاضً إجراءات: الثانً الفصل

 

 : شرط األهلَت بالىسبت للشخص الطبَؼٌ- 1

 ق مدنً فإنه ال ٌكون أهال لمباشرة حقوقه المدنٌة إال من بلغ من 40طبقا للمادة 

 وكان متمتعا بقواه العقلٌة ولم ٌحجر علٌه فً حالة نقص األهلٌة أو ةالرشد کامل

 . ق األسرة125-81 ق مدنً وكذا 44، 43، 42فقدانها تطبق أحكام المواد 

م التً جاءت . ق460 فقد نظم المشرع األحكام المتعلقة بهم فً المادة األجانب ماا

فً نصها كل أجنبً رفع دعوى أمام القضاء بصفة مدعً أصلً أو متدخل ملزم 

بؤن ٌدفع كفالة لدفع المصارٌف والتعوٌضات التً ٌقضً علٌه بها إذا ما طلب 

 .(المدعى علٌه ذلك قبل أداء أي دفاع فً الدعوى تخضع الكفالة لتقدٌر القاضً

: زوال األهلٌة- 2 

م فإنه ال ٌترتب على الوفاة أو تغٌٌر أهلٌة، الخصوم .إ. ق84تطبٌقا لنص المادة 

 85إرجاء الفصل فً الدعوى إذا كانت مهٌؤ للفصل فٌها إذا لم تكن كذلك فإن المادة 

م تنص على أنه لم تكن القضٌة قد هٌؤت بعد الفصل فٌها فإن القاضً بمجرد ...ق

إعالمه بوفاة أحد الخصوم أو تغٌٌر ٌكلفه شفوٌا أو تبلٌغهم طبقا لألوضاع 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة المذكور آنفا كل 27-22المنصوص علٌها فً المواد 

 1.ذي صفة ال عادة السٌر فً الدعوى

 :األهلٌة وشرط التمثٌل بمحام

القضابً بعرٌضة مكتوبة موقع  مترفع الدعوى إلى المجلس.إ. ق161تنص المادة 

م األصل فً إجراءات .ا. ق239المادة  علٌها من الخصم أو من محام بٌنما تنص

التداعً أمام المحكمة العلٌا أن تكون بالكتابة، والنٌابة عن الخصوم ال تكون إال 

. 2بواسطة محامٌن مقبولٌن أمام تلك المحكمة ونٌابة المحامً وحولٌه

 

                                                             
1
 . 269مسعود شٌهوب، المرجع السابق، ص  

2
 .269مسعود شٌهوب، نفس المرجع، ص  
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 تطبٌقاتها وأهم الكامل القضاء دعاوي فً التقــاضً إجراءات: الثانً الفصل

 

 الطعن غٌر مقبول غٌر أن الدولة معفاة من وجوب تمثٌلها بمحام والمالحظ والكن

 قد مٌز بٌن الوالٌة والبلدٌة والدولة وكذا المإسسات 07م فً المادة .إ.أن ق

.  جاءت عامة واقتصرت على الدولة239العمومٌة اإلدارٌة فً حٌن المادة 

كان من باب أولى توسٌع المصطلح لٌشمل السلطات اإلدارٌة من باب المساواة أمام 

القانون، رغم أن هذا ٌإدي إلى عدم توازن بٌن اإلدارة والمواطن فً النزاع، إال أن 

ترفع الدعوى أمام المحكمة اإلدارٌة " منه على 815نص فً المادة .! م.إ.ق

 826بل جعل من التمثٌل بمحام شرطا أساسٌا فً المادة " بعرٌضة موقعة من محام

تمثٌل الخصوم بمحام وجوبً أمام المحكمة اإلدارٌة، تحت طابلة "منه التً جاء فٌها 

، وحسنا فعل المشرع بذلك فتسٌٌر الدعوى بمساعدة ذوي "عدم قبول العرٌضة

االختصاص ٌحفظ الحقوق وٌقتصر عمر المنازعة، بٌنما أعفً الدولة واألشخاص 

 الدولة، الوالٌة، البلدٌة، والمإسسات العمومٌة 800المعنوٌة المذكورة فً المادة 

 .1اإلدارٌة من هذا الشرط سواء فً االدعاء أو التدخل

 شرط المصلحة: ثالثا

ٌقصد بالمصلحة المصنفة أو الفابدة التً ٌحققها المدعً من عملٌة اللجوء إلى 

القضاء المختص للمطالبة بالحقوق والتعوٌضات عن األضرار التً لحقت به 

بالمركز قانونً ذاتً أو حق شخص ، إذ ال ٌجوز اللجوء عبثا   وٌشترط المساس

 2.إلى القضاء دون تحقٌق منفعة ما

 

 

 

 

 
                                                             

1
  604خلوفً رشٌد، شروط قبول الدعوى القضابٌة، مرجع سابق، ص -  
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 تطبٌقاتها وأهم الكامل القضاء دعاوي فً التقــاضً إجراءات: الثانً الفصل

 

 :تقدٌر المصلحة- 1

 :ن تقدٌر المصلحة ٌخضع لعدة اعتبارات منهاإ

وٌعنً ذلك ضرورة وجود عالقة بٌن : تقدٌر المصلحة حسب العمل المطعون فٌه- 

والعمل محل الدعوى ومن جهة أخرى أن تكون الدعوى موجهة ضد عمل  المدى

 . 1إداري

 .تقدٌر المصلحة حسب النتٌجة المنتظرة- 

. تدبر المصلحة حسب الطلبات المطروحة تهدف الدعوى اإلدارٌة - 

صول على الطلبات المرفقة فً العرٌضة المقدمة من طرف المدعً ولهذا لحل

الغرض ٌستعمل المدعً الوسابل القانونٌة وبهذا ال ٌستطٌع القاضً اإلداري رفض 

 .اإلدعاء لعدم توفر شرط المصلحة فٌه

 :أنواع المصلحة- 2

 .وٌمكن التمٌٌز بٌن المصلحة العادٌة والمعنوٌة وبٌن المصلحة الشخصٌة والجماعٌة

 :المصلحة المادٌة والمعنوٌة- أ

وتعنً جبر الضرر الالحق بسالمة الجسد أو الذمة المالٌة وتتمثل : المصلحة المادٌة

 .فً منفعة أو فابدة مادٌة ٌعمل علٌها الطاعن من وراء رفعه للدعوى 

: المصلحة األدبٌة

 تكون فٌها مصلحة رافع الدعوى جهر عبر الضرر عبر المحسوس العاطً فهً 

. (تتمثل فً شًء معنوي غٌر محسوس كقٌمة أخالقٌة أو مٌزة فكرٌة

 

 

 

                                                             
1
  127محمد الصغٌر بعلً، المرجع السابق، ص -  
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 تطبٌقاتها وأهم الكامل القضاء دعاوي فً التقــاضً إجراءات: الثانً الفصل

 

 :المصلحة الشخصٌة والمصلحة الجماعٌة-  ب

تكون المصلحة فً التقاضً ذات طابع عندما ٌمس العمل اإلداري الدعوى اإلدارٌة 

مراکز قانونٌة لشخص واحد طبٌعٌا أو معنوٌا وتكون عندما ٌمس العمل اإلداري 

مجموعة من األشخاص كؤن ٌمس مواطن بلدٌة ما فً هذه الحالة  الدفاع عن 

 .المصلحة الجماعٌة 

 شروط المصلحة- 3

أن تكون المصلحة حالة قابمة، والمقصود بها المصلحة قابمة والموكدة تلك التً 

لٌس مجرد الفصال، أما المصلحة الحالة فهً التً تكون موجودة فً الحاضر ولٌس 

فً المستقبل ، وكقاعدة عامة فإنه ال ٌحث بالمصلحة المستقبلٌة فً دعاوى القضاء 

صشيح ، ومعنى رلك أن صاحب الحق أو المشكض القانوني  الكامل ما ٌستند بنص

الزاتي قذ وقع عليه ضشس بالفعل وما صال موجود أما الضشس المحتمل فاألصل أنه ال 

أن ٌقبل الدعوى إذا كان المتضرر غٌر قابم و إنما محتمل  يجوص للقاضي المختص

 1.أن تكون المصلحة شرعٌة وقانونٌة الوقوع

وٌقصد بالمصلحة الشرعٌة والقانونٌة أن تستند الدعوى لحق شرعً، بمعنى 

 .المطالبة بحق أو قانونً ذات شروع غٌر مخالفة للنظام واآلداب العامة

 2.أن تكون المصلحة شخصٌة

حٌث ٌكون صاحب المركز القانونً الذاتً أو الحق الشخصً المكتسب أو من ٌقوم 

مقام قانونا، فمن جهة ٌمنع الشخص غٌر المقصود بالعمل اإلداري من رفع دعوى 

إدارٌة دون أن ٌكون وكٌال عن المدعً، ومن جهة أخرى ٌختلف تقدٌر المصلحة 

الشخصٌة بالنظر لنوع الدعوى اإلدارٌة حٌث ٌختلف مفهوم المصلحة الشخصٌة فً 

دعوى اإللغاء عن دعوى القضاء الكامل ، حٌث نجد أن المصلحة الشخصٌة فً 

                                                             
1
 .604، ص2عمار عوابدي، النظرٌة العامة للمنازعات اإلدارٌة فً النظام القضابً الجزابري، ج-  

2
 . المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة154/66 من القانون رقم 7المادة . - 153خلوفً رشٌد، مرجع سابق، ص - .  
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دعوى القضاء الكامل تشبه المصلحة الشخصٌة فً الدعاوى المدنٌة فً كون كل 

 . منهما تقوم على مطالبة بحق شخصً

 طبٌعة الدفع بانعدام المصلحة- 4

ٌعد الدفاع بانعدام المصلحة من الدفوع التً ال تسقط بالدخول فً الموضوع، إذ ال 

ٌسقط ذلك الحق فً استعمال الدفع بعدم القبول النعدام المصلحة، وتعد المصلحة فً 

دعاوى القضاء الكامل شرط استمرار البد من توفرها وقٌامها طوال السٌر فً 

الدعوى وذلك فالدعوى اإللغاء التً ٌعتبر فٌها شرط المصلحة شرطا لرفع الدعوى 

فقط ألنها دعوی موضوعٌة، أساسا والحكم فٌها له بحٌث لدى الكافة، فزوال شرط 

 .المصلحة عن الطاعن ال ٌنفً الشرعً لمبدأ الشرعٌة والمصلحة العامة 

 الشروط المتعلقة بعرٌضة الدعوي: رابعا

ٌجب أن تشمل عرٌضة الدعوى على عدد من البٌانات الالزمة لصحة انعقاد 

 :الخصومة وتتمثل أساسا فٌما ٌلً

 :تحدٌد الجهة القضائٌة المختصة بالدعوى- أ

وٌشترط فً عرٌضة الدعوى أن تتضمن اسم الجهة القضابٌة التً ٌنعقد لها 

 . منه15م وإ فً المادة .إ.االختصاص وفقا لقواعد االختصاص وهو ما كرسه ق

 : تحدٌد أطراف الخصومة- ب 

ٌجب أن تشتمل العرٌضة على اسم مقدمها ووظٌفته . م.إ. ق13تطبٌقا لنص المادة 

وموطنه وإذا كانت الدعوى مقامة من شركة ٌجب أن تشمل العرٌضة على بٌان 

عنوان الشركة ونوعها ومركزها وفً حال توكٌل محام أو وكٌل ٌصبح موطن 

الوكٌل موطنا مختارا للموكل، وإذا كان أحد أطراف النزاع موطن خارج دابرة 

اختصاص المحكمة اإلدارٌة المختصة ٌنظر فً دعواه فهو ملزم باختٌار موطن له 

39



 تطبٌقاتها وأهم الكامل القضاء دعاوي فً التقــاضً إجراءات: الثانً الفصل

 

المحكمة اإلدارٌة المختصة ٌنظر فً دعواه فهو ملزم باختٌار  فً دابرة اختصاص

 1.موطن له فً دابرة اختصاص ذلك المجلس ما لم ٌكن له ممثل بمحام

كما ٌجب أن تشتمل عرٌضة الدعوى أسماء المدعى علٌهم ومحل إقامتهم بما أن 

المدعى علٌهم غالبا ما ٌكونون جهة اإلدارة فال ٌشترط أن تكون هذه الجهة متمتعة 

بالشخصٌة المعنوٌة فالوزارات جمٌعا لٌست لها شخصٌة معنوٌة منفردة بل هً 

جزء من شخصٌته المعنوٌة وهً الدولة فكل وزارة تمثل شخص الدولة، وعدم ذكر 

الممثل القانونً اللجهة اإلدارٌة للمدعى علٌها ال ٌبطل عرٌضة الدعوى متى مثلت 

هذه الجهة وأبدت دفاعها فً الموضوع باعتبار أن هذا الدفع من الدفوع المتعلقة 

باإلجراءات التً ٌسقط الحق فٌها ما لم ٌبده المعنً باألمر قبل أي طلب أو دفاع فً 

 .أ.م.أ. من ق58الموضوع وهو ما كرسته المادة 

 :تحدٌد موضوع النزاع- ج

ٌجب أن تتضمن عرٌضة الدعوى اإلدارٌة ملخصا لموضوع النزاع والمستندات 

المإٌدة لطلبات المدعً فالعرٌضة ٌجب أن تكون موضحة بصورة كافٌة لموضوع 

النزاع محل الدعوى وعلى مقدم العرٌضة أن ٌرفقها بصورة كافٌة لموضوع النزاع 

محل الدعوى وعلى مقدم العرٌضة ٌجب أن ٌرفقها بعدد من النسخ ٌساوي عدد 

 .المدعى علٌهم وإال اعتبرت غٌر مقبولة

 مقٌد فً نقابة يكما ٌشترط أن تكون العرٌضة موقع علٌها من المدعى أو المحام

م وٌبقى التمثٌل بمحام شرط اختٌارٌا أمام .أ. ق69المادة  المحامٌن وفقا لنص

أ جعلته من شرط التمثٌل .م.أ. ق826الغرف اإلدارٌة ومع ذلك ٌجب اإلشارة للمادة 

بٌا أمام المحاكم اإلدارٌة واستثنٌت الدولة من هذا الشرط أما ابمحام شرطا وجو

بالنسبة للسلطة اإلدارٌة فٌشترط لقبول عرٌضة الدعوى المختصة أو من الموظفة 

 .المفوض لهذا الغرض أو من أٌة سلطة مفوضة لذلك قانونا

 

                                                             

 
1
 .204صاش جازٌة، المرجع نفسه، ص . - 208جازٌة، المرجع السابق، ص  صاش  
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 الشروط الضرورٍت لؼرض القضَت ػلي قاضٌ اإلدارة: الفرع الثاوٌ

وٌقصد بها إجراءات تسوٌة القضاء الكامل التً ٌجب توفرها لعرض القضٌة على 

القاضً اإلدارة والتً ٌسمح له والتزامه فً نفس الوقت أن ٌفصل فً موضوع 

النزاع وٌتبع عن عدم احترام هذه الشروط وعدم قبول الدعوى اإلدارٌة وٌترتب 

على عدم احترام هذه الشروط إمكانٌة الدفع بمخالفة شرط أثناء الخصومة أو على 

مستوى كل هٌبات القضابٌة سواء كان ذلك من طرف الخصومة أو من طرف 

. 1القاضً من تلقاء نفسه 

 :التسوٌة اإلدارٌة:  أوال

تمثل التسوٌة اإلدارٌة محاولة إٌجاد حل داخلً للنزاع بالطرق الودٌة حتى ال ٌصل 
النزاع للقضاء وتمثل فً شرط التظلم اإلداري و أٌضا القرار السابق باإلضافة إلى 

  .2احترام المشرع القانونً

القضابٌة المختصة، فهو ذو طابع إداري محض بوجه لإلدارة للتولً دراسته غالبا 

 .ما تكون هذه الدراسة دون إجراءات محددة و بدون منافسة حضورٌة

 : القرار السابق- 2

 من قانون اإلجراءات اإلدارٌة والمدنٌة على أنه 1 ةرر فقرك م169تنص المادة 

ال ٌجوز رفع الدعوى إلى مجلس القضابً من أحد األفراد إال بتطبٌق الطعن فً "

وٌقصد بذلك أن المتقاضً اإلداري مقدما إلٌها طلبا إلصالح األضرار " قرار إداري

والجواب المتضمن موقفها من الطلب هو القرار السابق الذي به ٌتحدد  (تظلم)

 .موضوع الدعوٌة

هو عبارة عن عمل انفرادي صادر عن مرفق عام والذي من شانه أحداث اثر 

تحقٌق ال المصلحة عامة 

 

                                                             
1
 متعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظٌمه وعمله جرٌدة رسمٌة 1998/05/30 المإرخ 01/98القانون العضوي -  

 .40 المادة 37عند 
2
عمار عابدي، نظرٌة المسإولٌة اإلدارٌة دراسة تؤصٌلٌة، تحلٌلٌة ومقارنة دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزابر،  -  

 . 74، ص 2004
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 :المٌعاد - 3

الدراسة شرط المٌعاد أهمٌة بالغة فبالنسبة للمتقاضٌن ٌمكنهم من تحدٌد موقف 

قانونً تجاه العمل اإلداري المرغوب بالطعن فٌه، ومن ثمة بمعرفة حظوظهم فً 

الحصول على حقهم، ومن جهة ثانٌة فان حماٌة الصالح العام ٌستوجب استقرار 

 .األوضاع اإلدارٌة إذ ٌجب أن ٌتم مناقشة أعمال اإلدارة فً مدة معٌنة

فبالرغم من تحدٌد مٌعاد ثابت ٌشكل قٌد اخطر على حرٌة األفراد فً مقاضاة 

اإلداري إال أنه ٌبقى قاعدة تفرضها دواعً استقرار األوضاع فً المجتمع بمرور 

. الوقت

 : التظلم- 1

ٌقصد بالتظلم الداري المسبق انه الطرٌقة القانونٌة أو الشكوى أو الطلب المرفوع 

من المتظلم للحصول على حقوقه أو لتصحٌح وضعٌته وتمكٌنه من الحصول على 

قرار إداري مطابق للقانون إمام الجهة اإلدارٌة، فهو طلب مراجعة ٌقوم لإلدارة فً 

شكل احتجاج أو شكوى ٌلتمس فٌها التراجع عن التصرف القانونً الصادر أو 

إصالح اإلضرار أو التعوٌض عنها إذا كان التصرف ذو طابع مادي، وٌعد التظلم 

اإلداري المسبق عمال إدارٌا بوجه مبدبٌا ضد عمل قانونً أو مادي قامت به اإلدارة 

1قبل اللجوء إلى السلطة
 

 التسوٌة القضائٌة: ثانٌا

بعد فشل التسوٌة القضابٌة ٌطرح النزاع أمام القضاء ولكً ٌنظر القاضً فً هذا 

النزاع وجب أن تتوفر فٌه باإلضافة للشروط السابقة شروط جدٌدة وهً شروط 

قبول الدعوى أمام القضاء وبعد ذلك ٌقوم القاضً بنظر الدعوى والفصل أو البث 

. فً الدعوى

 

                                                             
1
، ص 1992احمد محٌو، المنازعات اإلدارٌة، ترجمة فابز الحق وبٌود خالد، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر، -  
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: وظر الذػوى- 1

تبدأ مرحلة التحقٌق بمحاولة إجراء الصلح وذلك لتحقٌق تسوٌة ودٌة رغم أن النزاع 

المطروح داخل القضاء، وفً حالة فشل هذه اإلجراءات تؤخذ المنازعة طرٌقها 

حٌث ٌبدأ كل طرف بالتمسك مما ٌدعٌه، وبذلك بإثباته بكافة الطرق القانونٌة 

 . هما الصلح واإلثبات فً المواد اإلدارٌةنإجرابًالمتاحة وتتم هذه المرحلة فً 

:  الصلح( أ

. وهو الطرٌقة ودٌة لتسوٌة خالف بٌن طرفٌن أو أكثر

 وٌستند إجراء الصلح للعدٌد من النصوص القانونٌة حٌث تنص

 من قانون اإلجراءات المدنٌة ٌجوز للقاضً مصالحة اإلطراف أثناء نظر 17المادة 

 .الدعوى فً أٌة مادة كانت 

 : اإلثبات (ب

ال ٌكفً للقضاء للشخص بالحق الذي ٌطالب به صدق القول أو مجرد االدعاء بل 

ٌجب علٌه أن ٌقٌم الدلٌل حتى ٌقنع القاضً بما ٌطلبه ومن ثم وصف اإلثبات بؤنه 

عبا ثقٌل على ما ٌكلف به، فالمتعارف علٌه أن عبا اإلثبات على عاتق المدعً 

والطرف المعفی من اإلثبات ٌعتبر ذا امتٌاز ألنه ٌكٌفه لكسب الدعوى عجز الدمعً 

عن تقدٌم الدلٌل، والمدعً المقصود لٌس رافع الدعوى وأن كان فً الغالب هو 

ٌدعً خالف األصل أو الظاهر فهو قد ٌكون المدعً أو  المقصود وأما المدعً من

. 1المدعً علٌه، وهو ما ٌسمى فً القانون بصاحب الطلبات المقابلة

 

 

 

 
                                                             

1
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 : الذػوً (2

كؤي دعوى معروضة أمام القضاء ٌجب أن تنتهً دعوى القضاء الكامل بصدور 

حكم ٌنهً موضوع النزاع الذي ثارت من اجله، فمن توفرت الشروط الشكلٌة ولم 

ٌوجد مما مع من نظر هذه الدعوى وجب علٌه القاضً أن ٌفصل فٌها إال كان 

 .مرتكبا لجرٌمة إنكار العدالة وهذه التجربة دراسة إصدار الحكم وتنفٌذ الحكم

 وهو الرأي الذي انتهى إلٌه القضاء فً مدى والبهم وذلك باإلجابة: إصدار الحكم- أ

. الكلٌة أو الجزبٌة لطلبات المدعً أو رفضها

وهو بمعناه الخاص القرار الصادر من محكمة مشكلة صحٌحا فً خصومة رقعت 

إلٌها وقف قواعد المرافعات سواء كان صادر فً موضوع الخصومة أو فً جزء 

الحكم منه او فً مسالة متفرغة عنه، وهو النهاٌة الطبٌعٌة لكل منازعة ال أن تنتهً 

بحكم ٌتعلق بالموضوع وٌنطق به فً جلسة علنٌة ذلك ألنه من غٌر الجابز إصدار 

1 من الدستور144األحكام فً جلسة سرٌة الن فً ذلك مخالفة المادة 
 

 :تنفٌذ الحكم- ب

كؤي عمل قضابً تكون األحكام قابلة للتنفٌذ بعد أن تكون جابزة على قوة الشًء 

المقضً فٌه حٌث تعتبر عنوانا للحقٌقة وذلك حتى تبدأ المنازعة إلى ما النهاٌة أمام 

 القضاء للحفاظ على وحدة األحكام القضابٌة فال ٌتعارض ضمانا الستقرار المراكز

القانونٌة فً المجتمع إذا كانت القاعدة العامة أن ٌتم تنفٌذ األحكام نظرا لما ٌتمتع به 

. 2من حقبة الشًء المقضً به والتً تعد قرٌبة قانونٌة من وضع الشرع

 

 

                                                             
1
فرج أبً راشد المسإولٌة . - 134، ص 1970 ، دار المعارف القاهرة 1سعاد الشرقاوي القضاء اإلداري ، ط-  

 . 311 ، ص 1965اإلدارٌة بٌروت 
2
عمار عوابدي، األساس القانونً لمسإولٌة اإلدارة عن أعمال موظفٌها، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزابر، -  

 .157، ص 1982
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 الجهة القضائٌة المختصة فً النظر فً دعوى القضاء الكامل : المطلب الثانً

وتتمثل الجهة القضابٌة المختصة بالنظر فً دعوى القضاء الكامل فً هٌبات 

قضابٌة، أولها المحكمة اإلدارٌة، وثانٌها مجلس الدولة، وفً هذا المطلب سنتحدث 

عن دور المحكمة اإلدارٌة كصاحبة اختصاص ابتدابً نهابً، وفً الشق الثانً 

 1.سنتحدث عن مجلس الدولة كمحكمة أول وآخر درجة وكمحكمة استبناف

 المحكمة اإلدارٌة: الفرع األول

ٌنقسم اختصاص المحكمة اإلدارٌة بالفصل فً المنازعات اإلدارٌة إلى محكمة 

. اإلدارٌة ذات االختصاص االبتدابً نهابً فً الفصل فً دعوى القضاء الكامل

القاعدة أن كل ما ٌدخل فً إطار  اختصاص المحكمة اإلدارٌة ابتدابً: أوال

المنازعات اإلدارٌة هو فً اختصاص المحاكم اإلدارٌة االبتدابٌة وال ٌخرج عن 

والٌتها العامة إال ما استثناه المشرع صراحة وجعله من اختصاص جهة أخرى من 

  (مجلس أو لجان مجلس الدولة أو الخاصة)جهات القضاء اإلداري العامة 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة 800أو محاكم مدنٌة وهذا ما نصت علٌه المادة 

المحاكم اإلدارٌة هً جهات الوالٌة العامة فً المنازعات "واإلدارٌة وجاء فٌها 

اإلدارٌة تختص بالفصل فً أول درجة وبحكم قابل لالستبناف فً جمٌع القضاٌا 

التً تكون الدولة، أو الوالٌة، أو البلدٌة، أو إحدى المإسسات العمومٌة ذات الطبٌعة 

 2".اإلدارٌة طرفا فٌها

وعلٌه نصت هذه المادة السالفة الذكر على األحكام الخاصة بالمحكمة اإلدارٌة 

وتحدٌدا فً الفقرة الثانٌة منها حٌث أكدت أن إحكامها ذات اختصاص ابتدابً أنها 

قابلة لالستبناف وما ٌهمنا فٌها هو األحكام التً تكون خاصة بدعاوى القضاء الكامل 

من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ذلك ونصت على  (1801حٌث أكدت المادة 

 : ص المحاكم اإلدارٌة كذلك بالفصل فًصالتخ
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 دعاوى اإللغاء القرارات اإلدارٌة والدعوى التفسٌرٌة، ودعاوى فحص- 1

المشروعٌة للقرارات الصادرة على عن الوالٌة والمصالح الغٌر الممركزة للدولة 

على مستوى الوالٌة، البلدٌة والمصالح اإلدارٌة األخرى للبلدٌة، المإسسات 

 ".1الصبغة اإلدارٌة العمومٌة المحلٌة ذات

 .دعاوى القضاء الكامل- 2 

 قد أخرجت الدولة من اختصاص المحاكم اإلدارٌة وذلك فً 801ونالحظ أن المادة 

الفقرة الثانٌة منها كما ذكرت دعوى على سبٌل الحصر والتً تختص بها المحاكم 

اإلدارٌة وما ٌهمنا هو الفقرة الثالثة من نفس المادة وهً دعاوى القضاء الكامل 

فالفصل فٌه ٌكون من اختصاص المحكمة اإلدارٌة إال ما استثناه للقانون بنصوص 

خاصة حٌث أن كل أحكام المحكمة اإلدارٌة قابلة لالستبناف أمام مجلس الدولة وهذا 

. ما ٌطلق علٌه االختصاص االبتدابً للمحكمة اإلدارٌة

 اختصاص المحكمة اإلدارٌة االبتدائً النهائً: ثانٌا

ونقصد به اختصاص المحكمة اإلدارٌة كؤول درج و آخر درجة هذا ما قٌدته بعض 

النصوص الخاصة وذلك لتطبٌق مبدأ الخاص ٌقٌد العام حٌث أن المحكمة اإلدارٌة 

ٌكون االختصاص فٌها حٌن ٌكون الحكم الصادر عنها غٌر قابل لالستبناف وال 

للطعن وٌكون نهابً وخٌر دلٌل هو نص المشرع فً قانون االنتخابات حٌث تكون 

الدعوى المرفوعة أمام المحكمة اإلدارٌة فً الدعوى االنتخابٌة وهً من دعوى 

فٌها غٌر قابل لشتى أنواع الطعن القضابً حٌث جاء  القضاء الكامل وٌكون الحكم2

تفصل المحكمة اإلدارٌة " فً الفقرة الرابعة منها 96فً قانون االنتخابات فً المادة 

الفقرة "أٌام من تارٌخ الرفض للطعن  (05)المختصة إقلٌمٌا فً الطعن خالل 

ٌكن قرار الرفض قابال للطعن أمام المحكمة "أوضحت حٌث نصت على " الثالثة

                                                             
1
عمار عوابدي، األساس القانونً لمسإولٌة اإلدارة عن أعمال موظفٌها، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزابر، -  

 .157، ص 1982
2
بو الطٌن ٌاسمٌنة، التعوٌض عن اأضرار الناجمة عن األخطاء المرفقٌة والشخصٌة فً القضاء االداري ، مذكرة -  

 .45، ص 2006-2005التخرج لنٌل أجازة المدرسة العلٌا للقضاء ، الجزابر ، 
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وفً هذه الفقرة تعتبر " اإلدارٌة المختصة إقلٌمٌا خالل ثالثة أٌام من تبلٌغ القرار

 من نفس 96المحكمة اإلدارٌة هً صحة الختصاص االبتدابً أما فً نص المادة 

القانون والتً وضحت اختصاص النهابً للمحكمة اإلدارٌة حٌث جاءت كما ٌلً 

 ".ٌكون حكم المحكمة غٌر قابل ألي شكل من شكل الطعن 

والخالصة أن المحكمة اإلدارٌة ذات اختصاصٌن ومن جهة تكون أحكامها قابلة 

لالستبناف ومن جهة أخرى تكون هً صاحبة اختصاص ابتدابً نهابً وتكون 

 مجلس الدولة: الفرع الثانً. أحكمه غٌر قابلة ألي شكل من أشكال الطعن

المجلس الدولة عدة اختصاصات استشارٌة وإدارٌة وقضابٌة لكن ما ٌهمنا فً 

دراستنا هو االختصاصات القضابٌة التً ظاهرت مجلس الدولة إلى هٌبة قضابٌة 

بعدها كان هٌبة إشارة لكنها الٌوم هً األكثر أهمٌة ونذكر منها االختصاصات 

. المحكمة أول وأخر درجة

 اختصاص مجلس الدولة كمحكمة أول وأخر درجة: أوال

 40المادة )تكون اختصاص مجلس الدولة ابتدابً ونهابً حسب نصوص القانون 

زمن ثمة ال ٌمكن أن تخضع ألي طعن بالنقض، غٌر انه  (01-98من القانون 

ٌجوز ممارسة التماس إعادة النظر ضدها إذا توفرت الشروط والمعارضة إذا كان 

 .الحكم غٌابٌا

إن مبرر إحالة هذه المنازعات على مجلس الدولة مباشرة هو أهمٌة موضوعها 

الممثل فً الرقابة القضابٌة على قرارات مركزٌة مهمة ومن عٌوب هذه القاعدة هً 

 1.صدر درجات التقاضً

 

 

 

                                                             
1
 . 09خلوفً رشٌد، شروط قبول الدعوى اإلدارٌة، مرجع سابق، ص -  
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 اختصاص مجلس الدولة كمحكمة استئناف: ثانٌا

ٌعتبر مجلس الدولة قاضً استبناف بالنسبة للقرارات الصادرة عن المحاكم اإلدارٌة 

وٌتمتع هنا بجمع صالحٌات قضاء االستبناف وعلى وجه الخصوص إعادة دراسة 

الملف من حٌث الوقابع والقانون معا وفً حالة إلغاء الحكم ٌتصدى من جدٌد للفصل 

فً النزاع بقرار نهابً غٌر قابل للنقض غٌر انه ٌجوز له ٌحٌل الملف بعد اإللغاء 

1.على المحكمة اإلدارٌة
 

 :اختصاص مجلس الدولة كمحكمة نقض: ثالثا

ٌعتبر مجلس الدولة قاض نقض بالنسبة للقرارات الصادرة عن المحاكم االستبناف 

اإلدارٌة الخمسة وحتى ال ٌقع الضغط علٌة وهو المثقل بالقضاٌا منذ إنشابه فقد 

وضع قٌد اعلً ممارسة حق النقض أمامه حٌث ال ٌقبل الطعن إال إذا كان مإسسا 

 2.على وسابل جدٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 .100خلوفً رشٌد، شروط قبول الدعوى القضابٌة، مرجع سابق، ص-  

2
 291، 2سعود شٌهوب، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارٌة ، ج  -  
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 تطبٌقات قضائٌة فً دعوى التعوٌض: المبحث الثانً 

سنتناول فً هذا المبحث نماذج تطبٌقٌة فٌما ٌتعلق بدعوى التعوٌض باعتبارها أهم 

صور القضاء الكامل، التً تتسع فٌها سلطات القاضً اإلداري فالتعوٌض هو جزاء 

 بتعوٌض المسبولالمسإولٌة أي الحكم واألثر الذي ٌترتب علٌها وهو التزام 

المضرور الجبر الضرر الذي أصابه وعلى ذلك فان الحق فً التعوٌض ال ٌنشؤ من 

الحكم الصادر فً دعوى المسإولٌة، وإنما ٌنشؤ من الفعل الضار، وٌترتب فً ذمة 

 التزامه بالتعوٌض من وقت تحقق أركان المسإولٌة الثالث والحكم لٌس إال المسبول

 .مقرر لهذا الحق

 ػه المسؤولَت بخطأنماذج دعوى التعوٌض : المطلب األول 

ٌقصد بالمسإولٌة اإلدارٌة على أساس الخطؤ أن ٌقع من جانب اإلدارة ٌستوجب 

تعوٌض األضرار الناتجة عنه للغٌر، وٌطبق هذا النوع من المسإولٌة عن األضرار 

التً تصٌب المنتفعٌن من األشغال العامة وكذا المشاركٌن فٌها، وإخضاع هذه 

الطابفة إلى نظام المسإولٌة الخطٌبة ٌعود أساسا إلى انتفاعها من هذه اإلشغال، 

التً بسبب عدم انتفاعها من اإلشغال تستفٌد من - أي الغٌر - عكس الطابفة الثانٌة 

. نظام المسإولٌة دون خطا، فلٌس من المعقول تحمٌلها مغارم نشاط ال تستفٌد منه
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 األضرار الواقعة على المرتفقٌن: أوال 

إن عدم الٌقٌن المتعلق أحٌانا بتعرٌف المرتفق ٌصاحب بؤخر متعلق بؤساس 

المسإولٌة فقد اختلف الفقهاء فً تحدٌد أساس المسإولٌة اإلدارٌة فً حالة الضرر 

الذي ٌلحق المرتفق، فٌشٌر البعض إلى الخطؤ كؤساس للمسإولٌة اإلدارٌة، والبعض 

األخر ٌشٌر إلى المخاطر، وهناك من ٌرى أنه إذا كان المرتفق هو الضحٌة فال 

 ٌشترط منها إال إثبات

العالقة بٌن الضرر والشغل العمومً، وهذا الموقف ٌشبه ذلك الذي ٌخص الغٌر، 

زان ما ٌمٌز المرتفق عن وضع الغٌر ٌكمن فً إمكانٌة إعفاء اإلدارة من مسإولٌتها 

إذا أثبتت هذه األخٌرة أنها صانت بصفة عادٌة المبنى العمومً مثال، بٌنما هذه 

 .اإلمكانٌة غٌر مقبولة فً حالة الضرر الذي ٌلحق الغٌر

فق الحصول على تعوٌض وهً تعنً رتإن نظرٌة الصٌانة العادٌة هً التً تتٌح للم

 اإلدارة ملزمة بالسهر على صٌانة العمومٌة وسرها العادي، لٌتمكن المرتفق من إن

استعمالها دون خطر، وٌشكل غٌاب الصٌانة العادٌة الشرط األساسً الذي ٌؤخذ به 

القاضً اإلداري لإلقرار بمسإولٌة اإلدارة، مثال عندما تكون الطرق فً حالة سٌبة 

 1.وال توجد أٌة إشارة تنبه بوجود عوابق 

أما القضاء الفرنسً فانه ٌإسس هاته المسإولٌة على خطا مفترض فً انعدام 

 ٌفترض وجود خطا فً ذمة رب الشغل، ولكً ٌتحلل إذالصٌانة أو عٌب فً البناء، 

من المسإولٌة علٌه أن ٌثبت انع قام بما ٌلزم من صٌانة عادٌة، والمثال القضابً 

حٌث أنه أثناء هبوب عاصفة سقطت شجرة على "الشهٌر فً هذا الصدد هو قضٌة 

 كان مجموعة أطفال ٌستمتعون باألنغام فجرح بعضهم، فاعتبر أٌنكشك للموسٌقى 

مجلس الدولة الضحاٌا وهم مجموعة أطفال بمثابة مرتفقٌن وقدمت البلدٌة الدلٌل 

                                                             
1
 .204صاش جازٌة، المرجع نفسه، ص . - 208جازٌة، المرجع السابق، ص  صاش 
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 1939/02/15لقٌامها بالصٌانة العادٌة ، فرفض مجلس الدولة فً قراره الصادر

. 1تعوٌض الضحاٌا

أما عن موقف الفقه الجزابري فقد اكتفى األستاذ أحمد محٌو بذكر الموافق المختلفة 

الفقه اإلداري الفرنسً حول هذا الموضوع ، أما األستاذ رشٌد خلوفً فقد اقترح 

تؤسٌس المسإولٌة اإلدارٌة إلى أساس المخاطر فً حالة الضرر الذي ٌلحق 

المرتفق، وهذا السبب ربٌسً ٌعود إلى أن اشتراط إثبات خطا اإلدارة ٌشجع هذه 

األخٌرة على عدم القٌام بمهمتها، كما ٌرى انه ٌجب االبتعاد عنه الن اإلدارة فً 

استطاعتها أن تؤتٌه وخاصة فً الجزابر بؤدلة ومبررات لتؤسٌس إعفابها من 

مسإولٌتها، وٌدعم راٌه بما كتبه األستاذ أحمد محٌو حٌث ٌقول انه فٌما إذا قام جمٌع 

تصدر ضد اإلدارة ستكون عدٌدة  مرتفقً الطرق برفع دعاوى فان األحكام التً قد

بسبب اإلهمال الشابع بكثرة فً وضع اإلشارات والتؤخٌر البالغ فً رفع العوابق 

أما عن موقف القضاء الجزابري فانه تبنى نظرٌة غٌاب .. وإصالح الطرقات

الصٌانة العادٌة للمبنى العمومً كؤساس للمسإولٌة اإلدارٌة عن أضرار األشغال 

العمومٌة، أي أنه قد أخذ بالخطؤ أو بصفة أدق بافتراض الخطؤ فً حالة الضرر 

 :الذي ٌلحق بالمرتفق، وتوجد عدة أحكام فً ذلك منها

 بٌن 19193 فً القضٌة رقم 1982 افرٌل 17قرار المحكمة العلٌا الصادر فً * 

ع )، و، (عمط)وزٌر الصحة ومدٌر القطاع الصحً لمدٌنة القل ضد السٌدٌن 

، حٌث أخذت بمسإولٌة اإلدارة عن خطا انعدام الصٌانة عندما قررت (مص/م

تعوٌض الضحٌة التً اختنقت بغرفة االستحمام بالمستشفى وذلك بسبب انعدام 

 .التهوٌة والمنافذ الالزمة النفالت الغاز المحترق بجهاز تسخٌن مٌاه االستحمام

 

 

 

                                                             
1
 .263محمد صغٌر بعلً ، المرجع السابق، ص -  
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 بٌن 40108 فً القضٌة رقم 1985 فٌفري 23قرار المحكمة العلٌا الصادر فً * 

ربٌس المجلس الشعبً البلدي لبلدٌة قنزات ضد فرٌق، حٌث حملت فٌه البلدٌة 

مسإولٌة هدم مقبرة كان قد أسسها المدعون لدفن موتاهم، وذلك بان أٌدت المحكمة 

العلٌا التسٌب الذي أورده قرار مجلس قضاء سطٌف والذي مفاده أن كال من 

قد ارتكبا خطا فً نبش المقرة القدٌمة  (ب)المجلس الشعبً البلدي بقنزات السٌد 

 "المسماة 

الذٌن دفنوا  (ل)وان هذا الخطؤ قد تسبب فً إلحاق ضرر محقق بفرٌق " جبانة مسلم

موتاهم فً هذه المقبرة ، بالتالً الحكم على مجلس الشعبً البلدي وعلى عونه تحت 

. المسإولٌة المدنٌة للمدلس بدفع تعوٌض إلصالح الضرر الالحق بهم 

فً هذه القضٌة طبقت المحكمة العلٌا نظام المسإولٌة الخطٌبة على أشغال عامة 

قامت بها البلدٌة وان كانت المحكمة العلٌا لم تعلن عن سبب تطبٌقها نظام الخطؤ 

الخاطر فال ٌجد الدكتور مسعود شٌهوب إال تفسٌرا واحدا لذلك وهو أن الغٌر منهم 

 1إلى المنتفعٌن،

 األضرار الواقعة على المشاركٌن: ثانٌا

إن المشاركة فً نظام المسإولٌة اإلدارٌة عن أضرار األشغال العمومٌة هو الذي 

ٌنفذ بطرٌقة أو بؤخرى الشغل العمومً، وٌشمل المقاولٌن والوكالء، وكذلك عمال 

مل من المقاولٌن والوكالء، وٌمكن أن ٌكون المشارك شخصا معنوٌا أو شخصا 

 .2اعتبارٌا

تتؤسس المسإولٌة اإلدارٌة على الخطى فً حالة الضرر الذي ٌلحق بالمشارك، هذا 

ما اقره القضاء اإلداري وبرر هذا األخٌر موقفه بالعالمة الموجودة بٌن المشارك 

واألشغال العمومٌة بحٌث انه اعتبر أن المشارك لٌس بغرٌب عن مخاطر العملٌة 

                                                             
1
، ص 1992احمد محٌو، المنازعات اإلدارٌة، ترجمة فابز الحق وبٌود خالد، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر، -  

422  
2
عمار عابدي، نظرٌة المسإولٌة اإلدارٌة دراسة تؤصٌلٌة، تحلٌلٌة ومقارنة دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزابر،  -  

 . 74، ص 2004
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على العموم . بحٌث سٌشارك فً نجاز المبنى العمومً وفً األشغال العمومٌة

: سنتناول نماذج دعوى المسإولٌة بخطؤ فٌما ٌلً

 عن دعوى التعدي التعوٌض: الفرع األول

بال مشروعٌة صارخة م هو كل عمل إداري ٌتس- التعدي المادي كما هو معروف 

. ٌمس أساسا بالحرٌات األساسٌة لألفراد أو ممتلكاتهم

 1993/04/11 فً هذا الصدد فقد جاء فً قرار المحكمة العلٌا بتارٌخ

والذي كان ( ب، س)ضد  (فً قضٌة المجلس الشعبً البلدي لمدٌنة تلمسان

زمن ثمة تعوٌض - إتباع الوسابل القانونٌة لفسخه- إٌجار - موضوعها بعقد 

 حٌث انه بموجب عرٌضة مودع لدى كتابة ضبط المحكمة العلٌا فً"المستؤجر 

 استؤنف م، ش، ب لمدٌن تلمسان القرار 96237تحت رقم  1991/07/29

 من طرف الغرفة اإلدارٌة لدى مجلس قضاء تلمسان 1991/03/30الصادر فً 

وحكم على ربٌس تلمسان أن ٌعٌد بناء المحل المتنازع علٌه وان ٌدفع للمدعى مبلغ 

 " إلى ٌوم انجاز المحل21989 دج شهرٌا كتعوٌض من شهر جوان 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53



 تطبٌقاتها وأهم الكامل القضاء دعاوي فً التقــاضً إجراءات: الثانً الفصل

 

 ومارج دػوى التؼوٍض ػه المسؤولَت بذون خطأ:المطلب الثانً 

شهدت نظرٌة المخاطر تطورا ملحوظا فً القضاء اإلدارٌة، إذ طبقت فً أول األمر 

فً مجال األشغال العمومٌة فقط، ثم تطور العمل بها إلى مجاالت أخرى خالل 

القرن العشرٌن، إذا اعتبرت أساسا فً قٌام المسإولٌة اإلدارٌة فً بعض النشاطات 

واألعمال الخطٌرة، وهً من أدق الموضوعات التً تتعلق بالمسإولٌة المدنٌة لعدم 

استقرارها وعدم وضوح معالمها ألنها تبقى من اختصاص السلطة التقدٌرٌة 

للقاضً، وبعض التشرٌعات القلٌلة التً تناولها بالنص ، كما تقام المسإولٌة اإلدارٌة 

على عاتق اإلدارات العامة إذا ما ارتبطت بؤحد األوجه المنشبة والمولدة للمسإولٌة 

وهً الخطورة واألعباء العامة وسنعرض فٌما ٌلً بعض النماذج عن المسإولٌة 

. 1بدون خطؤ

 على أساس نظرٌة المخاطر التعوٌض: الفرع األول

فً إطار المسإولٌة اإلدارٌة على أساس المخاطر عن أضرار األشغال العمومٌة 

تتقرر مسإولٌة اإلدارة بمجرد وقوع الضرر دون حاجة إلثبات أي خطا فً جانبها، 

فال ٌشترط من الضحٌة إال إثبات العالقة بٌن الضرر والشغل العمومً ، وهً 

 تتقرر دابما بالنسبة لألضرار التً تصٌب الغٌر ، فماذا ٌقصد بالغٌر؟

ٌصعب تعرٌف الغٌر فً نظام المسإولٌة اإلدارٌة عن أضرار األشغال العمومٌة 

وٌقدم بعض الفقهاء تعرٌفا للغٌر بالمقارنة مع المرتفق والمشارك، وٌعد الغٌر حسب 

 2 .هذا

 

 

 

                                                             
1
 .186مسعود شهوب، مرجع سابق، ص -  

2
 .216بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -  
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كل شخص ال ٌعتبر كمرتفق أو مشارك، فٌعرفه الدكتور سعد هللا :  التعرٌف

 . هو ذلك الذي ال ٌشترك (الغٌر)الشخص الثالث أو : "الخوري كما ٌلً

أو ال ٌساهم فً تنفٌذ األشغال العامة أو فً تسٌٌر المنشآت العامة وال ٌستخدمها 

استخداما مباشرا وال ٌجنً منها آٌة فابدة، فالغٌر ٌمكن أن ٌكون أحد مجاوري 

األشغال أو للمنشآت العامة كؤصحاب المحالت والعقارات المجاورة للشوارع أو 

الساحات أو الطرقات العامة ، كما ٌمكن أن ٌكون أحد المارة بقرب ورشة أشغال 

ٌرى الدكتور احمد محً وان الغٌر هو غرٌب عن األشغال والمنشآت  "عامة 

العمومٌة، وأن صعوبة حصر فكرة المرتفق أحٌانا على فكرة الغٌر، مع أن الفرق 

هام على مستوى أساس المسإولٌة، فالغٌر ٌحصل على تعوٌض دون حاجة لتقدٌم 

إثبات سوى إظهار العالقة السببٌة بٌن الضرر الحاصل واألشغال العمومٌة 

 1.واإلنشاءات العمومٌة

فطبقا لقواعد المسإولٌة اإلدارٌة على أساس المخاطر ال ٌطلب من المضرور إثبات 

خطا اإلدارة بل ٌكفً إثبات ما لحقه من ضرر ووجود عالقة سببٌة بٌن هذا الضرر 

واألشغال العمومٌة التً تنفذها اإلدارة حٌث تعتبر اإلدارة مسإولة عن تعوٌض هذا 

الضرر ولو لم ٌثبت اي خطا من جانبها، وال ٌعفً اإلدارة من مسإولٌتها فً هذا 

المجال إال إثباتها وقوع خطا من المضرر أو إثبات القوة القاهرة وهذا هو الحل 

 :الذي اتبعه القضاء الجزابري وتوجد عدة أحكام فً ذلك منها

 

 

 

 

 

                                                             
1
 .270، المرجع السابق، ص2مسعود شٌهوب، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارٌة، ج 
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حولٌة العدالة ) 1964 دٌسمبر 11حكم محكمة الجزابر الدارٌة الصادر فً • 

حٌث استبعد القاضً الحكم بالتعوٌض الذي طالب به المدعى جراء  (1965

بعمارته بسبب األشغال العمومٌة الن هذا األخٌر كان قد بنً  األضرار الالحقة

 قبل الغٌر حتى ولو لم مسإولةبصورة غٌر شرعٌة، إال أن القاضً ذكر بان اإلدارة 

 .1ٌكن هناك خطا، وبالتالً ٌستنتج أن المخاطر هً أساس المسإولٌة فً هذه الحالة
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 :خالصة الفصل الثانً

بعد دراستنا للفصل الثانً المتمثل فً إجراءات التقاضً فً دعوى القضاء الكامل 

وأهم تطبٌقاتها وجدنا أن إجراءات التقاضً البد أن توفر شروط فً رفع الدعوى 

أولهما شكلً وثانٌها الشروط الضرورٌة لعرض القضٌة على القاضً اإلدارة والتً 

ٌسمح له وتلزمه فً نفس الوقت أن ٌفصل فً موضوع النزاع بعد توفرهما البد من 

تحدٌد الجهة المختصة بالنظر فً دعوى القضاء الكامل وتمثل هذه الجهة فً هٌبتٌن 

نص علٌهما القانون هما المحكمة اإلدارٌة ومجلس الدولة ثم تطرقنا فً الشق الثانً 

من الفصل فً أهم تطبٌقات القضاء الكامل وأخذنا كنموذج دعوى التعوٌض التً 

تعتبر أهم صور من القضاء الكامل فتناول فٌه نماذج عن دعوى التعوٌض عن 

 .المسإولٌة بخطؤ و عن المسإولٌة بدون خطؤ
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 :خاتمة

إن مؤشر تحدٌد اختصاص القاضً هو المعٌار العضوي، حٌث ٌختص القاضً بنظر الدعوى 

م و .إ. ق800م والمادة .إ. ق7المحددٌن على سبٌل العصر فً المادة  كلما كان أحد األشخاص

استمرت فً تكرٌس المعٌار العضوي وهم الدولة الوالٌة البلدٌة، والمؤسسات العمومٌة ذات 

الطبٌعة اإلدارٌة، بصرف النظر عن موضوع الدعوى وهو ما ٌسمح بتسرب الدعاوى العادٌة 

 لإلدارة االختصاص القاضً الفاصل فً منازعات اإلدارة بما فٌها تلك التً تكون فٌها مدعٌة

فكل الدعاوي التً هً خارج نطاق دعاوي اإللغاء ودعاوي التفسٌر هً دعاوي قضاء كامل بما 

فٌها الدعاوي العادٌة لإلدارة والتً تشكل أغلبٌة هذه الدعاوي فً مقابل انحصار نطاق الدعاوي 

اإلدارٌة، وبالتالً أصبح القاضً الفاصل فً دعاوي اإلدارة هو قاضً اإلدارة ولٌس قاضً 

النشاط اإلداري وهو ذو وظٌفة مزدوجة، هو قاضً إداري بالنسبة للدعوى اإلدارٌة وقاضً 

 .عادي بالنسبة للدعاوى العادٌة لإلدارة

والخالصة أن المعٌار العضوي أثر على مفهوم القضاء الكامل حٌث أنها لٌست دعوى إدارٌة 

بالمفهوم الفنً والضٌق للقانون اإلداري إنما هً دعوى ذات مفهوم واسع ألنها تشمل إلى جانب 

الدعاوى اإلدارٌة الدعاوى العادٌة لإلدارة هذه األخٌرة التً تمثل الجانب األكبر منها وأثر على 

إجراءات سوٌة هذه الدعاوى التً أصبحت عامال مشتركا بٌن الدعاوى اإلدارٌة والدعاوى 

 .العادٌة وفقدت الطابع االستثنائً والممٌز للدعاوی اإلدارٌة

كما أثر أٌضا على القانون المطبق حٌث تخضع دعاوى القضاء الكامل إلى قانون مختلط بعكس 

ارتباط االختصاص القضائً القانون المطبق، حٌث ٌطبق القاضً القانون اإلداري على النزاع 

اإلداري وٌطبق القانون العادي على النزاع العادي لإلدارة وهو ما ٌبرر لجوء قاضً اإلدارة إلى 

 .تطبٌق قواعد القانون العادي
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:   قائمة المراجع

 :قائمة المراجع باللغة العربٌة - أوال 

 :النصوص القانونية . 1 

 : الدساتير- أ

 الصادرة فً 76 ، ج ر 28/1996/11:  الصادر فً 1996دستور الجزائر . 1

  المعدل والمتمم 1996/12/08

 :التشريع - ب

 ، ج 154/66 ، المعدل والمتمم لألمر رقم 1990 أوت 18 ، المؤرخ فً 23/90القانون . 1 

  . 36ر عدد 

 ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة ، 1966جوان 08 ، المؤرخ فً 154/66األمر رقم . 2

 . 47ج ر 

 ، 154/66 ، المعدل والمتمم باألمر 1969 سبتمبر 18 ، المؤرخ فً 77/69األمر رقم . 3

 .82 المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة ، ج ر العدد 1966 جوان 28المؤرخ فً 

 ، المتضمن نزع الملكٌة من أجل المنفعة 1991 أفرٌل 27 مؤرخ فً 11/91قانون رقم ، . 4 

 21العمومٌة ، جر

 التنظيم - ج

 ، متضمن كٌفٌات تطبٌق 1993 ٌولٌو 27 ، المؤرخ فً 186-93مرسوم تنفٌذي رقم . 1

 .51 المتضمن قانون نزع الملكٌة ألجل المنفعة العمومٌة ، ج ر 11/91القانون رقم 

 II - القرارات: 

 ، المجلة القضائٌة ، 1988\01\30 ، الصادر بتارٌخ 58826قرار المجلس األعلى ، رقم . 1 

  . 1990 ، سنة 03عدد 

، 1991 ، المجلة القضائٌة 1988-07-16 ، بتارٌخ 52862قرار المجلس األعلى ، رقم . 2

 .01العدد 
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III . المراجع الفقهية 

 :الكتب - أ

  .2006إبراهٌم عبد العزٌز شٌحا ، القضاء اإلداري ، منشأة المعارف ، مصر ، . 1 

أبوبكر صالح بن عبد هللا ، الرقابة القضائٌة على أعمال اإلدارة ، المطبعة العربٌة ، غرداٌة . 2 

 2006. ، الجزائر، 

  . 1965أبً راشد فرج ، المسؤولٌة اإلدارٌة ، بٌروت ، . 3

قضاء التعوٌض  (االبطال )أحمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء اإلداري ، قضاء اإللغاء . 4

 . واصول اإلجراءات ، دون سنة نشر 

أحمد محمود جمعة ، منازعات التعوٌض فً مجال القانون العام ، منشأة المعارف ، . 5

 . 2005االسكندرٌة ، 

احمد محٌو، المنازعات اإلدارٌة ، ترجمة فائز الحق وبٌود خالد ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة . 6

 1992. ، الجزائر،

 ، دار هومة للطباعة و النشر و 1باٌة سكاكنً ، دور القاضً بٌن المتقاضً و اإلدارة ، ط. 7

  .2006التوزٌع ، الجزائر ، 

 القضائً بالدعوة اإلدارٌة فً النظام القضائً الجزائري ، االختصاصجازٌة صاش ، قواعد . 8 

 1993_1994. جامعة الجزائر ، 

 ، نومٌدٌا 1خلٌل بصنوبرة ، الوسٌط فً شرح قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة ، ج. 9

رشٌد خلوفً ، القانون المنازعات . 10 2010للطباعة والنشر والتوزٌع ، قسنطٌنة ، الجزائر ، 

 . 1995، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، " اإلدارٌة 
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 :الرسائل و المذكرات - ب

سهام عبدلً ، مفهوم دعوى القضاء الكامل فً الجزائر ، مذكرة ماجستٌر فً القانون العام ، . 1 

 تخصص قانون اإلدارة العامة ، جامعة العربً بن مهٌدي ، ام البواقً ،

2009/2008.  

عمر بوجادي ، اختصاص القضاء اإلداري فً الجزائر، رسالة لنٌل درجة دكتوراه فً . 2 

  .2011جوٌلٌة 13القانون ، جامعة مولود معمري ، تٌزي وزو، 

فائزة جرونً ، طبٌعة قضاء وقف التنفٌذ القرارات اإلدارٌة فً النظام القضائً الجزائري ، . 3

أطروحة مقدمة النٌل شهادة دكتوراه علوم فً الحقوق ، تخصص قانون عام ، جامعة محمد 

ٌاسمٌنة بوالطٌن ، التعوٌض عن األضرار الناجمة عن األخطاء  . 2011خٌضر ، بسكرة ، 

المرفقٌة و الشخصٌة فً القضاء اإلداري ، مذكرة التخرج لنٌل إجازة المدرسة العلٌا للقضاء ، 

  .2006 - 2005الجزائر ، 

 :المجالت و المقاالت - ج

محمد محدة ، اإلثبات فً المواد اإلدارٌة ، مجلة االجتهاد القضائً ، العدد الثانً ، نوفمبر، . 1 

2005 . 

 الغدد الثالث ، 2حسٌن بن الشٌخ أث ملوٌا ، مجلة المنتقى فً مجلس قضاء بجاٌة، الجزء . 2

2004.  

 :قائمة المراجع باللغة الفرنسية - ثانيا

1) Andrei de Laubadere , traite de droit administratif , 2 edition , 

tome 2 paris, france, 1971. 2) Aurélie Garcia, Le Recours 

Administratif Prealable obligatoire, Mémoire pour le master de droit 

Public General, Université de pau et des pays de l'adour, juin 2007. 
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 مالحـــــق
 

 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 باـسم الشعـــب الجزائري

  مجلس الدولة                                                 قــــرار

 الغرفة األولى

السٌد والً والٌة الجلفة أم البواقً والذي إختار مقر إقامته : فضال فً الخصام القائم بٌن                      (11   )  

إبن عالق عبد النور سكٌنة المحامٌة المعتمدة لدى المحكمـــة /                               بمكتب  محامٌته األستاذة   

. نهج بوجرٌو قسنــــطنٌة 09: العلٌا والكائـــن مقر مكتـــبها بـــــــ:             ملــــف رقم   

: من جـــــــــــــــــــهة                                                                                       001892  

: فهرس رقــم   

323 

:وبـــــــــٌن                     :قرار بتارٌخ   

_بوكشادة لكحل - 1                      9/04/2001  

.بوكشادة محمد الساكنان بحً النصــر وام البواقً - 2                       :قضــــــــٌة   

   من جــــــــــــــهة اخرى                                                                             والً والٌة أم البواقً

: إن مجلس الدولـــــة  :                     ضــــــــــــــد   

التاسع من شهر أفرٌل من سنة ألفٌن و واحد: فً الجلسة العلنٌة المنعقدة بتارٌخ بوكشادة لكحل                    

وبعد المداولة القانونٌة أصدر القرار اآلتً نصه                 بوكشادة محمد  

  الموافق لــــ1419 صفر 04 المؤرخ فً 98/01                                بمقتضى القانون العضوي رقم 

–والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظٌمه وعمله  30/05/1998                              

  المتضمن قانون اإلجراءات08/06/1966المؤرخ فً 154/66                                بمقتضى األمر رقم 

.                                المدنٌة المعدل والمتمم  

  من قانون اإلجراءات المدنٌة289 الى 07/274                                بمقتضى المواد 

فنٌش كمال المستشار المقرر فً تالوة تقرٌره المكتوب و/                            بعد اإلستماع الى السٌد   

درار دلٌلة محافظ الدولة المساعدة فً تقدٌم طللباتها الكتوبة /                        الى السٌدة   

65



 مالحـــــق
 

 

.../...                                                                                              

 

  001892ملف رقم /02ص رقم.../...

  

:اإلجراءاتالوقائع و   

 

 استانف والً والٌة ام البواقً القرار       الصادر فً 1999 افرٌل 5        حٌث انه بموجب عرٌضة مسجلة فً 

 عن الغرفة االدارٌة لمجلس قضاء قسنطٌنة القاضً بالغاء القرار المطعون فٌه الصادر عن والً والٌة ام 2/1/1999

. 150 تحت رقم20/01/1998البواقً بتارٌخ   

 20/01/1998حٌث ٌضٌف المستانف بان المستانف علٌهما قاما برفع دعوى ترمً الى الطعن فً القرار المؤرخ فً 

 المتضن فسخ العقد المبرم بٌن الطرفٌن حول التسٌر الحر لنزل سٌدي رغٌس و انه قدم عدة دفوعات فً 150تحت رقم 

.الشكل و الموضوع الى ان المجلس لم ٌاخد بعٌن االعتبار و لم ٌرد علٌها و ان القرار غٌر مسبب و غٌر مؤسس  

التً تنص 22/06/1992 من العقد المبرم بٌن الطرفٌن المؤرخ فً 10حٌث انه قد دفع بعدم االختصاص طبقا للمادة 

.<ٌسري النزاع بٌن الطرفٌن امام الجهة القضائٌة لوالٌة ام البواقً >  

حٌث ان النزاع ٌتعلق بفسخ هدا العقد تلقائٌا من طرف الوالٌة و بالتالً فانه من اختصاص مجلس ام البواقً كما اتفق 

.على دلك الطرفٌن   

.حٌث ان العقد شرٌعة المتعاقدٌن و ان مجلس قسنطٌنة قد اخطا عندما صرح باختصاصه رغم دفع االدارة بدلك        

 بفسخ هدا العقد من ىطرف الوالٌة ادا تجاهل المستاجر االلتزامات 9حٌث ان العقد المبرم بٌن الطرفٌن ٌسمح فً مادته 

.الملقاة على عاتقه الموضحة بالعقد بعد االعدار   

حٌث ان فً القضٌة الحال فان المستانف علٌهما امتنعا من تسدٌد االٌجار المترتب علٌهما من جعل االدارة توجه لهما 

اندار ثالث . 455 رقم 25/10/1994 من اجل تسدٌد االٌجار و اندار ثانً فً 16/04/1994 فً 113اندار اول رقم 

و رغم كل.455 ٌحمل رقم 8/10/1996 و اخر اندار فً 6/6/1995 فً 816رقم   
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 هذه اإلنذارات فان المستأنف علٌهما امتنعا من تسدٌد االٌجار الدي هو التزام أساسً بالنسبة للمستأجر و إن علٌه تنفٌد 

.العقد المبرم بٌن الطرفٌن  

حٌث أن ٌلتمس إلغاء القرار و الفصل من جدٌد القضاء بعدم االختصاص و احتٌاطٌا الغاء القرار و الفصل من جدٌد 

القضاء برفض الدعوى لعدم التأسٌس و لقضاء على المستأنف علٌهما بدفعهما للمستأنف ثمن اإلٌجار المقدر 

. دج1.330.000.00.ب  

 

 

حٌث انه المستأنف علٌه بوكشادة لكحل لم ٌجب عن عرٌضة االستئناف بسبب ان التبلٌغ اعٌد لمجلس الدولة مع مالحظة 

.البرٌد انه غادر العنوان  

:وعلـــــــــــٌه   

 

 جاء ضمن اآلجال 5/4/1999 و بالتالً االستئناف المرفوع فً 1999 مارس 10حٌث ان القرار قد بلغ فً : فً الشكل

. من قانون اإلجراءات المدنٌة الفقرة الثانٌة مما ٌتعٌن التصرٌح بقبوله شكال 277المنصوص علٌه فً المادة   

 

حٌث ان النزاع ٌدور حول االٌجار المبرم بٌن الطرفٌن و المتعلق بنزل و مطعم سٌدي رغٌس ملك : فً الموضوع

 سنوات وقابل للتجدٌد بدل الٌجار ٌقدر 3.6.9 على أساس 1/9/1992الوالٌة ام البواقً بموجب عقد اٌجار مؤرخ فً 

  لعدم تسدٌد مبلغ االٌجار 150 تحت رقم 20/1/1998دج شهرٌا والدي تم فسخ اإلٌجار من طرف الوالً فً 70000.ب

منه بتبٌن وان هده المادة تنص على ان ٌكون العقد قابال للفسخ فً 9حٌث بالرجوع االى دفتر الشروط والسٌما المادة 

: الحاالت التالٌة  

من الباطن - حالة اإلٌجار .تجاهل المستأجر لاللتزامات الملقاة على عاتقه الموضحة بالعقد بعد االعدار   

 

.حالة اإلفالس-   

.سوء الصٌانة -   

.حالة القوة القاهرة -   

 

 

 

  001892ملف رقم /04ص رقم.../...
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ولكن ان هده المادة ال تسمح للوالٌة بفسخ العقد بمفردها بل البد ان تلجا للقضاء الثبات المخالفة و عدم 

القٌام بالتزامات الملقاة على عاتق المستأجر و بفعله هدا الوالً قد تجاوز سلطته و بالتالً التوصل الٌه 

.قاضً الدرجة      االولى على حق و صواب بتعٌن المصادقة علٌه  

  لهذه األسباب  

علنٌا غٌابٌا : ٌقضً مجلس الدولة   

قول االستئناف شكال: فً الشكل  

.المصادقة على القرار: فً الموضوع  

 وكل المصارٌف القضائٌة على الخزٌنة 

بدا صدر القرار و وقع التصرٌح به جلسة علنٌة المنعقدة بتارٌخ التاسع من شهر افرٌل من سنة الفٌن و واحد من قبل 

:الغرفة األولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة   

 

             كرو علً مقـــــــــداد                    الرئٌـــــــــــــــس 

            قنٌش كــــمـــــــــــال                     المستــــــــــشــار المقرر

             لعـــــروســً فرـــٌدة                    رئـــــــــــٌسة قســــــــم

             بن عبــــــــٌدي الوردي                  المستــــــــــــــــشـــار 

            مــــٌمــون رتٌبـــــــة                     المستــــــــــــــشـــارة

 

 

.بوبقرة ولٌد أمٌن الضبط/بحضور السٌد نائب الصرف موسى مساعد محافظ الدولة بمساعدة السٌد  

 

 

 الرئٌس المستشارالمقرر     امٌن الضبط   
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 الجمهورٌـــة الجزائرٌــــــة الدٌمقراطــــٌة الشعبٌـــــة

 باســــــــــــم الشعــــــــــب الجزائــــري

ر  قـــــــــــرا                                               مجلس الدولة  

 الغرفة األولى

بلدٌة العطاف ممثلة فً شخص رئٌسها بالمجلس: فضال فً الخصام القائم بٌـــــن                                        

أحمد حشود المحامً / والٌة عٌن الدفلى القائم فً حفظه األستاذ .                                     الشعبً البلدي   

المعتمد لدى المحكمة العلٌا الحً اإلداري العطـــــــــــــــاف والٌـــــــــة :                    مـــلف رقـــم   

                         عٌن الدفلى 011376

:فهرس رقـــم   

  :من جـــــــــهـة                             932

  بن حاج جٌاللً معراوة علً الساكن ببلدٌة الزوبة القائم فً حقة :وبــــــــــــٌن :                     قرار بتارٌخ 

بن شرفً العربً المحامً  المعتمد لدى المحكــــــــمة العلــــٌا الكائن /                    األستاذ 16/12/2003  

العطاف-   شارع شخالٌل قدور 2                       مكــانه بــــــــــ قضــــــــٌة  

   :من جهة أخـــــرى بلدٌة العطاف                                                                                 

:ان مجلــس الدولــــة ضـــــــــــد                          

السادس عشر من شهر دٌسمبر سنة ألفٌن : فً الجلسة العلنٌة المنعقدة بتارٌخ بن حاج جٌاللً                      

                                      وثالثة 

                                    وبعد المداولة القانونٌة اصدر القرار اآلتً نصه 

  الموافق 1419 صفر 04 المؤرخ فً 98/01رقم                                   بمقتضى القانون العضوي 

. والمتعلق باءختصـــاصات مجلس الدولة وتنظٌمه وعمله 30/05/1998                                   لــــ  

  من قانون اإلجراءات المدنٌة 289 الى 154/66رقم بمقتضى األمر                 (صفة عمومٌة)

                                  بعد اإلستماع الى السٌد كروعلً مقداد الرئٌس المقررفً تالوة تقرٌره المكتوب 

.                                و الى السٌد موسى بوصوف محافظ دولة المســـاعد فً تقدٌم الطلبات المكتوبة   

         .../...                                                                                                             
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 الوقائع و االجراءات

 

 و بواسطة االستاد احمد حشود لدى 31/12/2001بموجب عرٌضة مودعة لدى امانة ضبط مجلس الدولة بتارٌخ 

المجلس طعنتبطرٌق االستئناف بلدٌة العطاف ممثلة فً شخص رئٌسها بالمجلس الشعبً البلدي فً القرار الصادر عن 

 القاضً بالزام بلدٌة العطاف بان تدفع تعوٌض للمدعً مبلغ 14/11/2001الغرفة االدارٌةبمجلس قضاء الشلف بتارٌخ 

.دج.3.397.183.69. الدٌن المقدر ب  

حٌث جاء فً عرٌضته ان القٌمة المالٌة التً ٌطالب بها المستانف علٌه لم ٌتفق علٌها فً شكل صفقة عمومٌة طبقا 

هو مخالفا للقانون فان القرار (االتفاق)وان التصرف . 09/11/1991المؤرخ فً 91/434الحكام المرسوم التنفٌدي رقم 

مما ٌتعٌن القضاء بالغائه و صرف االطراف الى التسوٌة االدارٌة امام .االداري موضوع االستئناف غٌر صائب 

.المصالح المعنٌة بالوالٌة   

 

وان الغرفة االدارٌة لمجلس قضاء الشلف تناقضت بفصلها اد ابعدت فوائد التاخٌر من طلبات المستانف علٌه نظرا الن 

. ال ٌطابق االتفاق المبرر بٌن الطراف ملتمسا من المجلس 91/343قانون   

 

ودلك الشهاد ان المبلغ .14/11/2001القضاء بالغاء القرار القضائً الصادر عن مجلس قضاء شلف الموؤرخ فً 

.91/434المالً للمشروع ٌفوق ملٌونٌن دٌنار وهو مخالف للمرسوم التنفٌدي رقم   

 

 رد المستانف علٌه بن حاج جٌاللً مغراوة علً بواسطة وكٌله االستاد بن 6/3/2002و بموجب مقال للرد مؤرخ فً 

شرقً العربً المحامً المعتمد لدى المحكمة العلٌا بالقول ان المستانف اسندت للمستانف علٌه انجاز تهٌئة االسبوعً 

  . 17/01/2000 المؤرخ فً 38/2000لمدٌنة العطاف بموجب اتفاق ٌحمل رقم 
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د.م/ 011376ملف رقم  / 05من رقم .../...   

 

 

 

 لهـــــذه األسبــــــــــــــــاب

 

:       ٌقضً مجلس الــــــــــــدولة   

 

.قبول اإلستئنــــاف :       فً المشـــكل  

.تأٌٌد القرار المستأنف  : فً الموضــــــــــوع       

.المصـــــارٌف القضائٌة المحفوظة     -   

 

               بدا صدر القرار و وقع التصرٌح به فً الجلسة العلنٌة المنعقدة بـتارٌــــخ الســـــــــادس 

           عشر من شهر دٌسمبر من سنة ألفٌن وثالثة من قبل الغرفــة األولى بمجلس الدولـــة المتشكـــلة 

:           من الســــادة   

 

 

                               كــرو علً مقداد                          الرئـــــــــٌس المقــــرر 

                               لعـــروسً فــرٌدة                         رئٌـــــــسة قـــــــــــسم 

                              فــــنٌش كـــمـــــــــال                       مستــــــــشار دولـــة 

                              مـــــٌمــون رتـــٌبة                          مســـتـــشارة  دولـــة 
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                              بـــــائن خـــــــالـــد                          مســـــتشــار  دولـــة 

                              حـــــرزلً أم الخـــٌر                        مســـــــتشارة دولــــة

 

 

 

زوهٌر مٌهوبً أمٌن الضبط/ درار دلٌلة مســـاعد محافظ دولة بمساعدة السٌد /              بحضور السٌد   

 

 

                   الرئٌس المقـــرر                                أمٌن الضبط 
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