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 ةـــــــــــــــــمقدم
لك بتنظيم ضوعية ،وذللحقوق املو اماية القاائية م احلىل تنظيإ يةواعد اإلجرائهتدف الق

زاع املختصة،وحتديد خمتلف اإلجراءات اليت يتطلبها الفصل يف الن جلهات القاائيةاللجوء إىل ا
لعامل ا هوو دور حكم يف موضوعها،أمامها إنطالقا من رفع الدعوى وسري خصومتها إىل غاية ص

إذا ماحتقق  بقرار قاائي،أو بإتفاق أطرافها بقوة القانون أوكاما قد تنتهي اخلصومة  .اخلتامي فيها
 دي إىل إنقاائها قبل الفصل يف موضوعها.سبب من األسباب اليت تؤ 

واخلصومة اإلدارية تقوم على جماموعة من اإلجراءات تتجسد يف أشكال حمددة ينبغي 
وكذلك ،قاضي الذي هو ملزم باإلشراف عليها إىل غاية آخر مرحلة فيهامن طرف الاحرتامها قانونا 

 اخلصوم الذين هم ملزمون باحرتام مبدأ املواجهة بينهم.
 متثل اجلانب اإلجرائي للقااء اإلداري ،مل يقم الفقهى الرغم من أن اخلصومة اإلدارية وعلى

ياهنا،عالوة تروق لكثري من الباحثني لب عطاها للجانب املوضوعي مما جعلهابإعطائها األمهية اليت أ
ع ،على عكس اخلصومة املدنية اليت حظيت باهتامام واسعلى حداثة جملس الدولة املستقل نسبيا

 .          النطاق من فقهاء القانون. 
وتربز أمهية املوضوع يف ضرورة استقاللية اإلجراءات اخلصومة اإلدارية عن إجراءات القااء 

يهدف أحد طرفيها إىل حتقيق مصلحة خاصة ،أما العادي، كون هذه اخلصومة ناشئة عن منازعة 
 فق عامة ضرورية للامجتامع.حتقيق املنفعة العامة وتسيري مراالطرف اآلخر فيهدف إىل 

 السلطات اليت منحها املشرع لإلدارة؟ما و اخلصومة اإلدارية خصوصية اماهي ف
، : كيف يتم افتتاح اخلصومة اإلدارية؟هيوتتفرع هذه اإلشكالية إىل عدة تساؤالت 

 وماهي سلطات القاضي اإلداري يف هذا اجملال؟؟ ذلكوماهي اإلجراءات املتبعة يف 
ذه الدراسة إىل الوقوف بالتحليل عند كل اإلجراءات املتبعة يف سري ه لهندف من خال

إضافة إىل التامييز الذي خصت به اخلصومة اإلدارية أمام  ،اخلصومة أمام اجلهات القاائية اإلدارية
 .80/80القااء اإلداري يف ظل قانون 

ون نويرجع سبب اختيار املوضوع إىل أسباب شخصية تتعلق بالرغبة يف دراسة القا
ل املنازعات اإلدارية، وذلك من خالل واقع اختالفها، ااإلداري، زيادة على املعرفة العلامية يف جم

وجاهية، شبه سرية،  نظريهتا املدنية، فهي تتاميز بأهنا كتابية،ل بالنسبةواخللفيات اليت تستند عليها 
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مناسبا فيها من  يراه توجيهية، يتامتع القاضي فيها بسلطات واسعة، من أجل تسيريها، واختاذ ما
 أجل بلوغ احلقيقة.

نية املشرع اجلزائري يف التوجه حنو استقاللية اإلجراءات اإلدارية، أمام جهات  زابر وكذا إ
فرادها بإجراءات خاصة وتبسيطها من خالل إالقااء اإلداري، ولو من الناحية املبدئية من خالل 

 جملس الدولة.توحيد أغلب اإلجراءات أمام احملاكم اإلدارية، و 
إن حبث موضوع إجراءات اخلصومة أمام اجلهات القاائية اإلدارية أي اإلجراءات اخلاصة 

من خالل  املقارنو  املنهج التحليليبالنزاعات اليت تنظرها هذه اجلهات القاائية ،سيعتامد على 
خ يف املؤر  66/511اإلجرائية اليت ختاع هلا هذه اخلصومة يف إطار القانون حتليل النصوص 

املتاامن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، والقوانني املعدلة واملتامامة له مرورا 5066/يونيو80
املتعلق باختصاصات جملس املعدل واملتامم 08/81/5000املؤرخ يف  00/85بالقانون العاوي 

املؤرخ  80/80قانون باحملاكم اإلدارية وصال إىل ال واملتعلق 00/80ولة وتنظيم عامله، والقانون الد
واستخالص النتائج اليت توصل إليها بعض باخلصومة العادية ،ومقارنتها 01/80/088يف 

 الكتاب.
أما عن الصعوبات اليت واجهتنا يف هذا البحث كثرة املراجع يف املوضوع لدرجة التشتيت 

 والتكرار.
 ومن هنا قامنا بتقسيم دراستنا كاآليت:

هي على و  وضم أربعة مباحث؛ مة أمام القااء اإلداريتناولنا فيه رفع اخلصو األول الفصل 
، وأخريا تصحيح دعوىبيانات ومرفقات العرياة، تبليغ عرياة الدعوى، ميعاد رفع ال :الرتتيب

اء سري اخلصومة أمام القاتامحور حول فقد كان ي واألخري الثاينالفصل عرياة الدعوى، أما 
يف  إجراءات التحقيق القااة،أسباب رد  :بوهي على الرتتييف أربعة مباحث  وهذااإلداري،

.اخلصومة اإلدارية، عوارض اخلصومة اإلدارية، وأخريا جلسة احلكم
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 املبحث األول: بيانات ومرفقات عريضة الدعوى
داري، يلجأ إىل القااء اإل إن الدعوى اإلدارية هي حق للشخص ووسيلته النظامية يف أن

نتيجة األضرار به  تهمحاييف املنازعة اليت تكون جهة اإلدارة طرفا فيها للامطالبة باالعرتاف حبق أو 
من قبل اإلدارة إلزال الارر أو التعويض عنه، يف إطار إجراءات نظامية خاصة، ال ختاع لقواعد 

 رض مع طبيعتها.اإلجراءات املدنية إال فياما يرد فيه نص خاص ال يتعا
مام تبدأ بإثارة املدعي لدعواه أ –اخلصومة اإلدارية –تنشأ عن مباشرهتا حالة قانونية 

 ووسائل دفاعه.القااء بعرياة مكتوبة تتاامن طلباته، مبا يدعيه 
والكتابة اليت يعتد هبا هنا ليست أي كتابة وإمنا تلك اليت تأخذ شكل عرياة لدى كتابة 

 ت تسجيلها يف سجالت الدعاوى بعد دفع الرسوم القاائية، مامل ينصمقابل وصل يثب ،الابط
( ق.إ.م.إ)056املادة تتاامن البيانات املنصوص عليها يف و ، 5لكذالقانون على خالف 

)املطلب األول(، والبد من إرفاق العرياة ( ق.إ.م.إ) 006 املنصوص عليها يف املادة والبيانات
 .دعاءات الطاعن )املطلب الثاين(بأي مستند من شأنه إثبات مزاعم وا

  إفتتاح الدعوى عريضةاملطلب األول: بيانات 
نص القانون على جماموعة من البيانات الواجب توافرها يف عرياة إفتتاح الدعوى، حتت    

للنظام العام فياما يتعلق باإلختصاص وضامان حسن سري  محايةلك ذطائلة عدم القبول شكال، و 
 0.مرفق القااء

 (.إ.م.إ.ق) 618 املادة يف املنصوص البيانات: ألولا الفرع
 احملاكم أمام الدعوى برفع املتعلقة األحكام على )ق.إ.م.إ( 056 املادة أحالت لقد

 :يلي فياما واملتامثلة إ(.م.إ.)ق 51 املادة يف عليها املنصوص الشكليات وهي العادية
واإلقليامي،  ل باإلختصاص النوعيهو عنصر متص اجلهة القضائية اليت ترفع أمامها الدعوى:-1

 0.حبيث يقع على املدعي حتديد اجلهة املختصة نوعيا بالدعوى
 
 .060، ص0852كفيف احلسن النظام القانوين للامسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ، دار هومه للطباعة والنشر، اجلزائر -5
 .18ص ،0880ثانية ال .البغدادي، اجلزائر، ط منشورات، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بربارة عبد الرمحان، شرح-0
 .26ص -0
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موطن و جيب أن يذكر املدعي يف عرضيته أمساء وألقاب  موطن األطراف:و أمساء وألقاب -2
 هم.ضدذ عليه تعيني املدعى عليهم الذين يطلب احلكم إمبا فيهم نفسه،  األطراف
كون شركة ن يأسامية وطبيعته كت إىلشارة نه جيب اإلإكنا بصدد شخص معنوي فإذا  و 

كذا إىل و  االدارية،أو املؤسسة  والوالية العام، كالبلديةأو مجعية أو شخص من أشخاص القانون 
مقره االجتاماعي حىت يعرف مكان تواجده تسهيال الستدعائه أو اخطاره للجلسة وكذا للقيام 

كان شخصا معنويا   اإذاالتفاقي  كاما جيب اإلشارة إىل صفة ممثله القانوين أو  .مبختلف التبليغات
 5.خاصا، أين يذكر ممثله يف العقد التأسيسي أو يف القانون الداخلي له

تف املشرع مل يك الدعوى:عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل اليت تؤسس عليها -3
ايته عرضا موجزا عن الوقائع والطلبات، وإمنا أضاف وجوب تقدمي يبإلزام املدعي تاامني عر 

ي مبعىن يسبب دعواه وعلى ذلك قاى جملس الدولة الفرنس الدعوىالوسائل اليت تؤسس عليها 
 0بأنه ال تعترب مسببة كفاية العرياة املقحامة لوسيلة باإلحالة، إىل دعوى أخرى.

النص ال يتاماشى وماامون النص  ضامنويرى بعض الكتاب أن إدراج عبارة الوسائل 
ل عىن القانوين، كاما أن املشرع مل يوضح القصد من ذكر الوسائألن عبارة وسيلة ليست دقيقة بامل

يف البند اخلامس وماذا يقصد باملستندات يف البند السادس من املادة، فاستقراء الفقرتني 
ومقارنتهاما مع الواقع العاملي يتاح بأن اهلدف من ذكر أي من هاتني العبارتني هو األدلة املؤيدة 

اموض غفاألجدر ذكر واحدة منهاما تفاديا لكل ما من شأنه خلق  للطلبات الوارد يف الدعوى،
 0النص. يف

 يقصد بتحديد موضوع الطلب، ذكر املرغوب فيه من وراء حتديد موضوع الطلب القضائي:-4
لك إال بتقدمي عرض موجز عن الوقائع، ينتهي بطلب أو طلبات حمددة ذرفع الدعوى ولن يأيت 

  دــــــــع قــــــائاء ليس مكانا لعرض وقـــــــوى، فالقاــــــــا تأسيس الدعـــــمبوجبه ل اليت متــــــــتدعامها الوسائ
 
 
 
 .586ص 0850ث ملويا، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، طآحلسني بن شيخ -5
(أشار إليه حسني آث ملويا، lamarineة جلنة الدفاع عن مالك حي)قاي 5000يوليو  50قرار جملس الدولة الفرنسي يف -0

 .586قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، مرجع سابق، ص
 .10ص ،0855سائح سنقوقة، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، ج األول، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،-0
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، سواء كان املطلوب 5رد سرد حلقائق دون تبيان للامراد من ورائهاوصف قانوين أو جم ال حتتامل
إبطال قرار، أو التعويض عن الارر، أو أي التزام بأداء عامل، أو االمتناع عن عامل، فالعرياة 
جيب أن يكون هلا حمل، وجيب أن يكون هذا احملل مؤسسا ألن الطلب هو الذي حيدد األرضية 

 0.القاائية للنزاع

ة ليس بالارورة أن تتاامن عرياة إفتتاح الدعوى إشار  ىل الوثائق واملستندات:اإلشارة إ-5
ألن  "عند االقتااء")ق.ا.م.ا(: 51ماأشارة اليه املادة  ، وهو0ضرورياسندات إال إذا كان مإىل 

القاضي ملزم عند دراسته للقاية أن يرجع إىل الوثائق املرفقة لإلملام بكافة عناصر النزاع مع 
 أن املدعي عادة ما يشري إىل الوثائق الثبوتية املؤيد لطلباته واليت قدمها أمام احملكامة أثناءاإلشارة ب

 2.عرضه للوسائل اليت أسس عليها دعواه

 )ق.إ.م.إ(. 628يف املادة  عليها الفرع الثاين: البيانات املنصوص
األشخاص ولة و ترفع الدعوى أمام احملاكم اإلدارية بعرياة موقعة من حمام، باستثناء الد

فإهنا تعفى من التامثيل الوجويب مبحام يف االدعاء  (ق.ا.م.ا) 088املعنوية العامة املذكورة يف املادة 
)ق.ا.م.ا(  081مر بالنسبة جمللس الدولة حيث أوجبت املادة ونفس األ ،1أو الدفاع أو التدخل

امد لدى طرف حمام معت تقدم العرائض والطعون ومذكرات اخلصوم حتت طائلة عدم القبول من أن
 6.جملس الدولة

رياة السلطات اإلدارية املركزية، فيجب توقيع الع الايق؛ أيأما بالنسبة للدولة مبعناها   
 احملاكم أمام والساري إ(.م.إق.) 000طرف الوزير املعين، وهو ما يتاماشى مع أحكام املادة  من

ملؤهل ا إن متثيلها يكون من طرف الشخصف احملليةاإلدارية وجملس الدولة. وبالنسبة للجاماعات 
 7.(املدير البلدية، رئيس الوايل،) قانونا

 
 .20مرجع سابق، ص ،بربارة عبد الرمحان-1
 .587سابق، ص ملويا، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، مرجع آثسني بن شيخ حل-0
 .18مرجع سابق، ص ،بربارة عبد الرمحان-0
 .587سابق، ص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، مرجعملويا،  آث سني بن شيخحل-2
 .560صاجلزائر، دار اهلدى للطباعة والنشر،  ، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،نبيل صقر-1
 .601مرجع سابق، ص آث، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، سني بن شيخحل-6
 .001ص ،0880 عنابة والنشر، للطباعة العلوم دار رية،اإلدا املنازعات يف الوسيط بعلي، الصغري حمامد-7
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غري مستساغ لكونه يشكل عدم املساواة يف املعاملة بني اإلدارة  املوقف التشريعيوهذا  
واخلواص، والقول بأن اخلواص من مواطنني وغريهم ال يتقنون اإلجراءات اإلدارية مردود عليه، 

املادة  نإك اإلجراءات من جهة، ومن جهة أخرى فإلن اخلواص حيسنون يف غالبية األحيان تل
أوجبت على رئيس تشكيلة احلكم أن يعلم الطرف بأي وجه ميكن أن يثار إ( .م.إق.) 020
  5.تلقائيا

يشكل رجوعا إىل  وفق أحد الكتاب إ(.م.إق.)006لك، فإن نص املادة ذإضافة على  
ألغنياء دون الفقراء بالرغم من كون الوراء، إلن ذلك جيعل من الدعاوى اإلدارية حكرا على ا

لك، بل وأكثر فالبعض ذوقد أثبت الواقع  ،0لتعسف اإلدارة ضحاياالفقراء هم الذين يقعون عادة 
  0.يسلم يف حقوقه لعدم قدرته على دفع أتعاب احملامي

ق يقحتاستحدث لوضع حد لتعسف اإلدارة و  إمنا وفق ذات الكاتب القااء اإلداريو  
مصلحة اإلدارة ومصلحة املواطن، فإن كان الوصول إىل القاضي اإلداري ال يكون إال التوازن بني 

يقف أمام القااء ليشرح وجهة نظره، ويطلب منه االستعانة بشخص آخر. فإن  ،حمام بواسطة
  2.التوازن املقرر ال ميكن أن جيسد ميدانيا

 الفرع الثالث: جزاء عدم مطابقة العريضة للشكل 
تنص صراحة على بطالن عرياة إفتتاح الدعوى اليت ال  ق.ا.م.إ( ال) 51إن املادة 

أن تتاامن هذه  "بجي" :عبارة واكتفت بذكر ،تشامل على العناصر والبينات اليت يتطلبها القانون
جاءت  دةلك أن هذه املاذفإننا ميكن أن نستنتج من  "البيانات حتت طائلة عدم قبوهلا شكال 

لك ذلو  مما يفيد حتاما أهنا من النظام العام،" جيب " اغتها بعبارة بصيغة األمر، حني بدأت صي
 الل ـــــــه خـــــــــيه من املدعي علـــــــــميكن إثارت ،الـــــــــــفإن الدفع بعدم قبول عرياة إفتتاح الدعوى شك

 
 .50، ص 0852للطباعة والنشر، اجلزائر  هومه الدولة، دارث ملويا، املنتقى يف قااء حمكامة التنازع وجملس آحلسني بن شيخ -5
 .51 ص، 0855ط اجلزائر، ث ملويا، املنتقى يف القااء اإلداري دار اخللدونية للنشر والتوزيع آحلسني بن شيخ - 0
  .5822، ص 0855اجلزائردار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج الثاين،سائح سنقوقة، -0
 .51 سابق، ص اإلداري، مرجعث ملويا، املنتقى يف القااء آحلسني بن شيخ -2
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إجراءات الدعوى أمام احملكامة، وإذا حتققت هذه األخرية من سالمة الدفع وصحته كل مراحل 
  5.مث احلكم بعدم قبول الدعوى شكال، ومنوبعدم قبول العرياة  قات بقبول الدفع،

وى أهنا تقدم من شخص واحد ضد قرار واحد، فإن وإذا كان األصل يف عرياة الدع
تقدمي عرياة مجاعية ممكنة حيث تعرف بأهنا تلك العرياة املرفوعة من مدعيني فأكثر ضد قرار 

 .إداري واحد، ومبوجب عرياة واحدة

كاما عرفت بأهنا تلك املرفوعة من مدعي واحد لكن ضد قرارين فأكثر ومن خالل 
من أي واحد منهم مهاما كان ترتيبه يف القائامة شرط أن يكون  ةالعريا واحدة، وتقبلعرياة 

  2.يف نفس املركز القانوين معهم، وأن تكون هناك عالقة بني القرارات املطعون فيها

 املطلب الثاين: مرفقات العريضة
حص ف تفسريه، أوأو  ،مبا أن الدعوى موجهة ضد قرار إداري وهدفها إما النطق بإبطاله

قرار اإلداري حمل كن اليال تستطيع الفصل النزاع مامل  اجلهات القاائية اإلداريةمشروعيته، فإن 
 0.)الفرع األول( فتتاح الدعوىإاملخاصامة مرفقا بعرياة 

بواسطة  سه، أوبنفوعلى الطرف املدعي وهو يقوم بتحرير عرياة إفتتاح الدعوى سوآءا 
  2.)الفرع الثاين( لدعواه والوثائق املؤيد حماميه يشري إىل املستندات وكيله، أو

 

 

، 0850 طدار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، ءات املدنية واإلدارية اجلديد، عبد العزيز سعد، أحباث حتليلية يف قانون اإلجرا-5
 .58ص
 .502ص 0852،الثالثة  اجلزائر، طبومحيدة عطا هللا، الوجيز يف القااء اإلداري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، -0
 .551ص ،مرجع سابق قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ث ملويا،آحلسني بن شيخ -0
يد، دار جلدا قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةيوسف دالندة، الوجيز يف شرح األحكام املشرتكة جلاميع اجلهات القاائية وفق -2

 .05ص، 0855ط. الثالثة  هومه للطباعة والنشر، اجلزائر
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 ول: القرار املطعون فيهالفرع األ

إذا كنا بصدد دعوى إبطال وجب إرفاق القرار اإلداري املطعون فيه حتت طائلة عدم 
القبول، أما إذا وجد مانع مربر كأن متتنع اإلدارة عن تسليم نسخة من قرارها للامدعي بعد أن 

 5.الدعوى تكون مقبولة شكال القانونية، فإنطلبه تبعا لإلجراءات 

أن يأمر اإلدارة بتقدميه يف أول  ()ق.إ.م.إ 5/ف 050 املادة وفق رر ميكن للقاضي املقو 
 .جلسة، ويستخلص النتائج القانونية املرتتبة على هذا االمتناع

وضرورة إرفاق العرياة الرامية إىل إلغاء أو تفسري أو تقدير مشروعية القرار اإلداري بالقرار 
ن قد إن للامحكامة أن تثريه من تلقاء نفسها بشرط أن تكو  بالتايلالعام، و املطعون فيه من النظام 

لك تعترب غري ذوتبعا ل ،دعت املدعي لتصحيح اإلجراءات بتقدميه للقرار اإلداري املطعون فيه
 0.املخاصامةغري املرفقة بالقرار اإلداري حمل ال ةالعريا ةمقبول

امل ينص م الرسوم القاائية تدفعداع العرياة لدى أمانة ضبط اجلهة القاائية إيعند و 
ويفصل رئيس اجلهة القاائية للامحكامة اإلدارية وجملس الدولة يف  ،لكذالقانون على خالف 

 0.اإلشكاالت املتعلقة باإلعفاء من الرسم القاائي بأمر غري قابل ألي طعن

 أوال: أن يكون القرار إداريا
اريا جمللس الدولة يكون القرار إدوبالنسبة  .هتا املنفردةرادوبإأي صادر عن جهة إدارية  

 85-00 2من القانون  80إذا كان القرار صادرا عن أحد اجلهات املنصوص عليها يف املادة 
 وبالتايل تستبعد األعامال األتية:

 وهي األعامال التشريعية احملصنة اليت األعمال الصادرة عن السلطة التشريعية:-1  
  هذه بالتايل خيرج عن اختصاص احملاكم اإلدارية الطعن يفوتصدر بشكل قوانني و  يقررها الربملان

 
  .52ص  ،ث ملويا، املنتقى يف القااء اإلداري، مرجع سابقآسني بن الشيخ حل-5
 ،ث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية، مرجع سابقآحسني بن شيخ يف  منشور 5066ر يافرب  55جملس الدولة الفرنسي يف  قرار-0

 .556-551ص
 .500يدة عطا هللا، مرجع سابق، صبومح-0
واملتعلق املعدل واملتامم  5000 ةمايو سن 08ل املوافق  5250صفر عام  82املؤرخ يف  85-00قانون عاوي رقم -2

 .باختصاصات جملس الدولة وتنظيم عامله
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لك أن هذا النوع من األعامال ال يعد قرارات إدارية خياع للرقابة القاائية وإمنا ، ذ5القوانني
 لرقابة الدستورية وتأخذ األوامر الصادرة عن رئيس اجلامهورية مرتبة القوانني.ل
لك أن وسيلة الطعن يف هذه األعامال ذ األعمال الصادرة عن السلطة القضائية:-2  

 0.هو اإلستئناف واملعارضة والنقض وغريها من طرق الطعن العادية وغري العادية

القااء  واليةل آخر. ختاعاإلدارة وطرف  ادة طرفني،اليت تتم بإر  هي العقود اإلدارية:-3  
  .لك طائفة القرارات املنفصلة عن العقدذمن  الكامل وليس قااء اإللغاء ويستثىن

 أن يكون القرار تنفيذيا ثانيا:
يعرب القااء اإلداري عن هذا الشرط يف الكثري من أحكامه بصيغة أن يلحق القرار أذى 

ال يكون قابال للطعن فيه بدعوى جتاوز السلطة، إال إذا كان يرتب  باملدعي. ومؤداه أن القرار
سواء بوضعه يف مركز قانوين جديد أو بتعديل وتغيري يف مركزه 0،ثار قانونية يف غري صاحل املدعيآ

القانوين القائم، فإذا مل حيدث القرار اإلداري شيء من هذا كان غري هنائي ومن مث ال تقبل دعوى 
صه، حىت وإن كان صادرا من سلطة متلك حق إصداره أوكان قابال للتنفيذ مبجرد اإللغاء يف خصو 

هذا الشرط يتاامن إستبعاد كل ما من شأنه عدم التأثري يف الوضعية القانونية  وإعامال ،2صدوره
 هي: 1وهذه األعامال ،للامدعي

 ثانيا، وحدة موضوعي القرارينفيها أوال ويشرتط  القرارات املؤكدة للقرارت سابقة:-1
 .إنعدام أي تغيري يف الظروف الواقعية أو القانونية خالل الفرتة اليت تفصل بني القرارين

هي مجلة األعامال اإلجرائية السابقة عن القرار النهائي، وعلى  االعمال التحضريية:-0
 أنهر ــــــية، غـــــــــة تنفيذيـــــــة فإن القااء جيردها من أي صفـــــــمن أمهية هذه األعامال اإلجرائي الرغم

تأسيس الطعن باإللغاء يف القرار النهائي على عيب يف اإلجراءات التحاريية  انـــــباإلمك
 :وتتامثل هذه األعامال يف

 .00، ص0852خالد خار اخلري، املبادئ العام يف القااء اإلداري، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان،-5

 .586-581 ص، 0850دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر ط ارية،اإلدالقادر، املنازعات  عبد عدو-0
 .587ص -0
 .81، ص0881ندوة القااء اإلداري،املاملكة املغربية ،بطيخ، شروط قبول الدعوى،  رماان حمامد-2
 ، 0886ثانيةال .طزائر، اجلخلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية، شروط قبول الدعوى اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، -1

 .62-60ص
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التايل فهي ال تعترب قرارات إدارية، وب األراء والرغبات واإلقرتاحات واإلستعالمات:-1 
 ال ميكن أن تكون حمل إلغاء رقابة قاائية.

حيدث أن تقوم اإلدارة بعد إصدارها لقرار  األعمال الالحقة للقرارات اإلدارية:-0  
 ل ترمي إىل تنفيذ القرار اإلداري.إداري أن تأخذ بعض األعاما

 هذه األعامال تعترب والنشر، فال وتتامثل هذه األعامال على وجه اخلصوص يف إجراءات التبليغ
قرارات إدارية لتجسيدها لقرار إداري أول وبالتايل ال حتتوي على قاعدة متس من جديد مركز 

  .قانونيا ما
يت تتاامن أمرا لألفراد بالتصرف على هي اإلجراءات ال اإلنذارات أو اإلعالنات:-3  

متناع عن تصرف ما وهتدد أحيانا املخاطبني هبا ببعض اجلزاءات يف حالة خمالفة حنو معني أو اإل
األمر ويعد اإلنذار أو اإلعذار قرارا إداريا يؤثر يف املركز القانوين ويقبل بالتايل الطعن باإللغاء فياما 

 عدا حالتني: 
ون اإلنذار جمرد إجراء ضروري للقرار النهائي يف هذه احلالة جيب أن يك احلالة األوىل:

 على صاحب الشأن انتظار القرار النهائي للطعن فيه.

واردة يف النصوص لتزامات اليقتصر اإلنذار على جمرد تذكري املعين مبراعاة اإل احلالة الثانية:
وال الشأن ملزمون يف مجيع األحالقانونية النافدة، ألن هذا اإلنذار ال يايف جديد ألن أصحاب 

 مبراعاة النصوص التشريعية والتنظيامية النافدة.

هي أوامر عامة يوجهها الرئيس إىل مرؤوسيه وغالبا الوزراء وتتعلق بتفسري  املنشورات:-4  
القوانني واألنظامة وكيفية تطبيقها كل ذلك هبدف ضامان وحدة التطبيق من طرف املستويات 

  اإلدارية املختلفة.
ه هي مبادئ تاعها اإلدارة لنفسها حىت تسرتشد هبا يف جمال تتامتع في التوجيهات:-5  

تها إذا ما برر حبيث لإلدارة خمالف ،بسلطة تقديرية غري أن هذه املبادئ تتجرد من الطابع اإللزامي
 ذلك موقف خاص ألحد الراغبني يف هذه اإلعانة أو لارورة املصلحة العامة.

 
،  0886قانون املنازعات اإلدارية، شروط قبول الدعوى اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط. الثانيةخلويف رشيد، -1

 .66-61ص
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هنا يظهر الفرق بني املنشورات والتوجيهات، فاألوىل تتعلق بتفسري األنظامة والقوانني أما 
 .5ية تقديريةيف إطار صالح الثانية فتتعلق باحملتوى الذي جيب أن يكون عليه القرار املتخذ

 تـقديـم املـستنـدات  الثاين:الفرع 
و بواسطة أ ،فتتاح الدعوى سواء بنفسهإإن الطرف املدعي هو من يقوم بتحرير عرياة 

الوثائق أوجبت هذه املستندات و  لدعواه. والوثائق املؤيدةاملستندات  ويشري إىل ،أو حماميه ،وكيله
أو  ،أو نسخ رمسية منها القاائية، بأصوهلانة ضبط اجلهة ابأم ابإيداعه )ق.إ.م.إ( 05املادة 

  .0قتااءنه جيوز للقاضي قبول نسخ عادية منها عند اإلأغري  ؛نسخ مطابقة لألصل وتبلغ اخلصوم
عندما يرفق اخلصوم مستندات تدعياما لعرائاهم " :)ق.إ.م.إ( 008ونصت املادة 

عنها، مامل يوجد مانع حيول دون ذلك بسبب ومذكراهتم يعدون يف نفس الوقت جردا مفصال 
حجامها أو خصائصها، ويف مجيع احلاالت يؤشر أمني الابط على اجلرد الذي  أو ،عددها

يتاامن تفصيل كامال للامستندات املرفقة بالعرائض واملذكرات تدعياما لطلباهتم إال إذا وجد مانع 
  ".مادي حيول دون ذلك بسبب العدد أو احلجم أو اخلصائص

 وال: اجلهـة اليت تـودع لديـها املـستنـــدات أ
أيداع األوراق واملستندات والوثائق اليت يستند إليها  جيب)ق.إ.م.إ(  05لامادة ل طبقا

أو  وهلاوذلك بأصاخلصوم دعاما الدعائهم بأمانة ضبط اجلهة القاائية املرفوعة إليها الدعوى 
اقي اخلصوم اخلصم األخر أما بالنسبة إىل ب وتبلغ إىل بنسخ رمسية عنها أو بنسخ مطابقة لألصل،

 .أن يكون يف شكل نسخ فقط واملستندات والوثائق ميكنفإن تبليغ هذه األوراق 
 ،بطمستنداهتم اليت يستندون عليها يف ادعاءاهتم بأمانة الا بإيداعالدعوى  أطرافزم تلوي

 كانت أصوال أو نسخا رمسيةسواء   ،أو وثائق، أو مستنداتأوراق، أيا كانت هذه الوثائق جمرد 
عن  حىت يتامكنوا من الدفاع وذلك بغرض متكني اخلصوم منها، منها أو نسخ مطابقة لألصل،

 0 حقوقهم أمام اجلهة القاائية وفق القانون.
 
 

 .550-580سابق، ص مرجع  اإلدارية،القادرعدو، املنازعات  عبد-5
رجع سابق، م اميع اجلهات القاائية وفق قانون اإلجراءات املدنية واإلداري،الوجيز يف شرح األحكام املشرتكة جليوسف دالندة، -0

 .05ص

 .72سابق، ص  ، مرجع5اجلديد، ج  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية سائح سنقوقة،-0
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 ونوعية املـستـنداتثانيا: طبيعـة 
هة اجل يداع املستندات والوثائق بأمانة ضبطإعلى وجوب  )ق.إ.م.إ( 05نصت املادة 

القاائية بأصوهلا، أو نسخ رمسي منها، أو نسخ مطابق لألصل، وتبلغ للخصوم. غري أنه جيوز 
  للقاضي قبول نسخ عادية منها عند االقتااء.

سخ الرمسية أما الن ؛واملقصود باألصول هي كل وثيقة مقدمة كدليل يف صيغتها األصلية
 .األصلية فهي كل نسخة حمررة من ذات اجلهة اليت حررت النسخة

سواء من  ،أما املطابقة لألصل فهي كل صورة تؤخذ عن النسخة األصلية مث يؤشر عليها
جهة  أيو أها، صدر أطرف اجلهة اليت أصدرهتا كاملوثق الذي يؤشر على الوكالة اليت سبقت وأن 

ة عن ذإدارية خمتصة نوعيا كالبلدية اليت تتوىل املصادقة على الوثيقة املقدمة إليها كصورة مأخو 
 5السابق. النسخة العادية كل وثيقة خترج عن التعريفاألصل، أما 

 ثالثا: وجوب تقدمي املستندات إىل أمني الضبط جلردها والتأشري عليها 

( تقدمي هذه املستندات والوثائق إىل أمني الابط باحملكامة إ.م.إ.ق)00أوجبت املادة 
املستندات،  يف حالة امتناعهم فإن تلكلقاية و يداعها مبلف اإوذلك قبل  ،جلردها والتأشري عليها

 0.ستالقي الرفض احلتامي من قبل القاضي عند تقدميها لوضعها مبلف الدعوى

 رابعا: تبليغ وتبادل الوثائق واملستندات 
من  00تبادل اخلصوم الوثائق واملستندات طبقا للامادة ي " :)ق.إ.م.إ( 00املادة  تنص

 .خارجها بواسطة أمني ضبطنفس القانون أثناء اجللسة أو 
ت أن يأمر شفهيا بإبالغ كل وثيقة عرض ،للقاضي بناء على طلب أحد اخلصوم وميكن 

 .غ"وحيدد أجل وكيفية ذلك اإلبال ،خرعدم إبالغها اخلصم اآل بتعليه وث

 نتهاء اخلصوم إخامسا: اسرتجاع الوثائق بعد 
نتهاء اخلصوم إعند  وكالة خاصةسواهم، وبجيوز للخصوم دون (:")ق.إ.م.إ 05 تنص املادة

  ."الابط مقابل وصلأمانة  لدىالوثائق املودعة  اسرتجاع
 
 .50ص ،مرجع سابق سعد،العزيز  عبد-5
72ص مرجع سابق، ،5اجلديد، ج  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةسائح سنقوقة، -0 
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 واألعمال اإلجرائيةاملبحث الثاين: تبليغ عريضة الدعوى 
الطابع الوجاهي حبقوق الدفاع، وهو يعد وفق قااء جملس الدولة الفرنسي من يرتبط  

املبادئ العامة للقانون، ويقتاي هذا املبدأ تبليغ اخلصم بالدعوى املرفوعة ضده )املطلب األول( 
 وقد حدد القانون اإلجراءات واألشكال اليت يتم هبا التبليغ حتت طائلة البطالن )املطلب الثاين(.

    تبليغ عريضة الدعوىاألول:  املطلب
التبليغ إجراء شكلي، واجب االحرتام أمام مجيع اجلهات القاائية، وقد حدد املشرع 

ونا، الفرع األول(، ويف حالة عدم قيام املدعي باإلجراءات املفروضة عليه قان)الكيفية اليت يتم هبا 
 جاز للامدعى عليه الدفع بالبطالن )الفرع الثاين(.

 ول: كيفية التبليغ الرمسي للعريضةاألالفرع 
ه القانوين أو على طلب ممثل يتم التبليغ الرمسي بناء على طلب الشخص املعين أو بناء 

ملادة ا اإلتفاقي وحيرر بشأنه حمار بعدد النسخ حسب عدد األشخاص الذين يتم تبليغهم رمسيا
 )ق.إ.م.إ(. 286

 :5يقوم أمني الابط بأحد اإلجرائينيفبعد إيداع العرياة لدى أمانة الابط وقيدها،  
فتتاح الدعوى للامدعي ليقوم هذا األخري إن يسلم نسخة أو نسخ من عرياة أإما  -
ا دون عليهم واألطراف األخرى بواسطة احملار القاائي وهذى و املدعأعليه  ىاملدع إىلبتبليغها 
رات من أجل تقدمي املذكلسة ألن القاضي املقرر هو الذي مينح اخلصوم األجل اجل أجلحتديد 

 .اجلوابية يف حالة عدم تقدميها من طرف هؤالء تلقائيا أمام أمانة ضبط
 ياملدع إىلالطلب  الدعوى، أوأو نسخ من عرياة افتتاح  ،ن يسلم نسخةأما وإ -

ون بعد حتديد رئيس ويك التنفيذ، قفوهذا يف حالة طلبات و  املرافعة.بتاريخ جلسة  واملؤشر عليها
للدعوى  الفتتاحيةايقوم املدعي بتبليغ اخلصوم بالعرياة  حينها التاريخ،اإلدارية لذلك  احملكامة

دعي نسخة وبعد التبليغ يقوم احملار القاائي بتسليم امل احملددة.اجللسة  وكذا بتاريخ، أو الطلب
 اإلدارية.به هذا األخري أمام احملكامة  والذي يستشهدمن حمار التبليغ 

 
  

 .511، مرجع سابق، صقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية شيخ آث ملويا،حلسني بن ال-5
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 الرمسي للعريضةالتبليغ بطالن لفرع الثاين: ا
جيب أن يتاامن حمار التبليغ الرمسي يف أصله ويف نسخه البيانات " :)ق.إ.م.إ(287نصت املادة 

  :التالية
 .امهاسم ولقب احملار القاائي وعنوانه املهين وتوقيعه وخت-5
 .تاريخ التبليغ باحلروف وساعته-0
 .اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه-0
إذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا، تذكر تساميته وطبيعته ومقره االجتاماعي وصفة ممثله -2

 .القانوين أو االتفاقي
اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ، وإذا تعلق اإلمر بشخص معنوي يشار إىل -1

 ه وتساميته ومقره االجتاماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرمسي.طبيعت
توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة اليت تثبت هويته ورقامها وتاريخ -6

 إصدارها، وإذا تعذر على املبلغ له التوقيع على احملار، جيب عليه وضع بصامته.
ملشار أنه إذا مل يتان حمار التبليغ الرمسي البيانات ا مث نصت يف الفقرة األخرية على

فع أو دفاع يف ه أن يدفع ببطالنه قبل إثارته ألي دغإليها أعاله فإنه جيوز للشخص املطلوب تبلي
 ".املوضوع

ه ، قبل الشروع يف مناقشة موضوع النزاع الذي تاامنتويكون هذا الدفع صحيحا ومقبوال
عد الدخول يف بلك وقام بتقدمي الدفع ببطالن حمار التبليغ ذ عرياة إفتاح الدعوى وإن خالف

مناقشة املوضوع فإن دفعه سيكون خمالف للقانون، ويتعني عدم قبوله، وللقاضي بعد ذلك مواصلة 
  5مناقشــــــــة موضوع النزاع والفصل فيه، وكأن الدفع مل يكن.

 الثاين: تبليغ األعمال اإلجرائيةاملطلب 
يغ اإلجراءات املتخذة إىل اخلصم أوال من خالل إعالن العرياة االفتتاحية تتم عاملية تبل

 للدعوى )الفرع األول(، وكذا املستندات املرفقة هبا )الفرع الثاين(.
 

 .00ص  ،عبد العزيز سعد، مرجع سابق-5
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 الفرع األول: إعالن العريضة االفتتاحية
ائي منها عن طريق حمار قا هو إخطار املدعى عليه بعرياة الدعوى وتسليامه نسخة

ار القاائي بتسليم حبيث يقوم احملقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية تتبع بشأنه القواعد املقررة يف 
 5التكليف باحلاور إىل اخلصوم.

)ق.إ.م.إ( على الكيفية القانونية الواجبة اإلتباع يف التبليغ الرمسي، 000حيث تنص 
رمسي املقدمة من اخلصوم بأمانة ضبط احملكامة اإلدارية، يتم التبليغ ال فبعد إيداع املذكرات والوثائق

 لعرياة افتتاح الدعوى عن طريق حمار قاائي.
عن طريق حترير وثيقة تسامى التكليف باحلاور  0ويتوىل احملار القاائي عاملية التبليغ الرمسي

 ي:)ق.إ.م.إ( وه 50تتاامن جماموعة من البيانات املنصوص عليها يف املادة
اسم ولقب احملار القاائي وعنوانه املهين وختامه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرمسي -5

 وساعته.
 اسم ولقب املدعي وموطنه.-0
 اسم ولقب الشخص املكلف باحلاور وموطنه.-0
 تسامي وطبيع الشخص املعنوي ومقره االجتاماعي، وصفة ممثله القانوين أو اإلتفاقي-2
 قادها.تاريخ أول جلسة وساعة انع-1

 الفرع الثاين: تبليغ املذكرات والوثائق

كتابة فإهنا تودع ب ،سواء كانت صادرة عن املدعي أو بقية اخلصوم ،خبصوص الوثائق
تلف ويتم تبليغ خم ومذكرات الرد.وكذا الشأن بالنسبة للامذكرات  اإلدارية،ضبط للامحكامة 

األخري  قوم هذاوي .القاضي املقرر عن طريق أمانة الابط حتت إشراف والوثائق املرفقةاملذكرات 
 0.مبنح أجل للخصوم لتقدمي مذكراهتم أو وثائقهم

 

 .06ص 0850ماجيستري يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة وهران،مذكرة زكري فوزية، إجراءات التحقيق يف املنازعة اإلدارية،-5
املتاامن تنظيم مهنة احملار 0886فرباير سنة  08وافق ل امل 5207حمرم عام  05مؤرخ يف  86-80من القانون  50املادة -0

 .0886مارس  80صادر بتاريخ  52العدد  ،ج.رالقاائي
 .020سابق، صعطا هللا، مرجع  بومحيدة-0
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 ألطرافا واملذكرات اىلتبلغ نسخ الوثائق املرفقة للعرائض  ()ق.إ.م.إ 025ادة طبقا للام
نسخ عنها  دالابط، وأخعليها بأمانة  هم، لالطالعممثليبنفس األشكال املقررة لتبليغ أو اىل 

   .على نفقتهم
جيوز لرئيس احملكامة اإلدارية أن يرخص يف حالة الارورة  ()ق.إ.م.إ 020امادة طبقا لل

 .امللحة، بتسليم هذه الوثائق مؤقتا إىل اخلصوم أو ممثليهم خالل أجل حيدده

 املبحث الثالث: ميعاد رفع العريضة 

ع على استقرار األوضاع اإلدارية واملراكز القانونية حدد مددا معينة يتوجب حرصا من املشر 
جيوز  ها والعلى خمالفت االتفاق حبيث ال جيوز ،من النظام العام هبا، وهي االلتزامعلى الطاعن 

ري اخلصومة طرأ على سيإال أنه قد  ،املطلب األول(القرارات )الطعن املوجه ضد  قبول بعد فواهتا
 الثاين(. املطلبأسباب اإلنقطاع يوقف السري فيها حبكم القانون )سبب من 

 املطلب االول: بدء امليعاد 
 تاريخ نشر القرار اإلداريمن  الطعن باإللغاء يبدأميعاد )ق.إ.م.إ( فإن 000طبقا للامادة 

 األول(، الفرع)إذا كان مجاعيا ومن تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار إذا كان فرديا، 
 الفرع الثاين(.))ق.إ.م.إ( كيفية حساب امليعاد  281وحددت املادة 

 النشر والتبليغ الفرع األول:
 أوال: النشر 

النشر خصوصا  ، ويتعلق5بالقرارهو إتباع اإلدارة شكليات معينة لكي يعلم اجلامهور  
يات املنصوص فويتحتم على اإلدارة أن تتقيد فيه بالاوابط والشروط والكي. بالقرارات التنظيامية

 0.عليها قانونا

  أما ،لنشرلرى ــــــــخأة ــــــويتم النشر عادة يف اجلريدة الرمسية إال إذا نص القانون على وسيل

 
 .180سليامان الطاماوي، القااء اإلداري، قااء اإللغاء، دار الفكر العريب للطبع والنشر، القاهرة، ص -5
 .005مرجع سابق، صدارية، دار اهلدى للطباعة والنشر، اجلزائر، دروس يف املنازعات اإلعادل بوعامران، -0
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 .5القرارصحاب الشأن بأوال يعد قرينة على علم  ،النشر يف الصحف اليومية فال يؤدي الغرض
  ثانيا: التبليغ

املعين بالقرار  ويقصد به إخطار، يعد الوسيلة الطبيعية لتحقيق العلم بالقرارات الفردية  
 "ال حيتج بأجل:)ق.إ.م.إ( 005ما نصت املادة  القانون، وحسبفية اليت حددها رمسيا بالكي

  ."يهطعون فال إذا أشري إليه يف تبليغ القرار املإ أعاله، 000الطعن املنصوص عليه يف املادة  
وجزاء عدم تبليغ القرار أو نشره هو عدم سريان الطعن، حبيث يبقى مفتوح طاملا مل حيصل  

 0.لنشرأو ا، التبليغ

 الثاين: حساب امليعاد الفرع

"حتسب كل اآلجال املنصوص عليها يف هذا القانون كاملة، :)ق.إ.م.إ( 281 ةتنص املاد
 وال حيسب يوم التبليغ أو التبليغ ويوم انقااء األجل.

 يعتد بأيام العطل الداخلة ضامن هذه اآلجال عند حساهبا.-
لنصوص األعياد الرمسية، وأيام الراحة األسبوعية طبقا لتعترب أيام العطل مبوجب هذا القانون أيام -

 اجلاري هبا العامل.
إذا كان اليوم األخري من األجل ليس يوم عامل كليا أو جزئيا، ميدد األجل إىل أول يوم عامل 

 موايل."
 :0وعلى ذلك فإن حساب امليعاد خياع للقواعد التالية

 وم كذا من الشهر إىل مثله.ميعاد الطعن ميعاد كامل حتسب األشهر فيه من ي -
ميعاد الطعن ينطلق من اليوم املوايل لتبليغ القرار أو نشره، حىت ولو صادف هذا اليوم عطلة  -

 الرمسية، وينقاي يف اليوم املوايل لليوم الذي اكتاملت فيه مدة أربعة أشهر. وهذا معناه أنه 
 ذي ينقاي فيه.حيسب ضامن امليعاد يوم تبليغ القرار أو نشره، وال اليوم ال

 
 
، 0880مازن ليلو راضي، القااء اإلداري، دراسة األسس ومبادئ القااء اإلداري يف األردن، دار قنديل للنشر والتوزيع، عامان-5

 .560ص
 .00ص ،0850-0857ماسرت سنة ثانية، عدو عبد القادر، حماضرات يف القانون اإلداري،-0
 .00ص-0
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 .يوم عطلة فيامتد امليعاد إىل اول يوم عامل يليهإذا صادف اليوم األخري يف امليعاد  -
 يبدأ ميعاد رفع الدعوى اإلدارية يف حالة التظلم يف خالل ()ق.ا.م.ا 008طبقا املادة و  

ل سكوت اجلهة اإلدارية عن الرد خال دمهلة شهرين تبدأ من تاريخ الرفض إذا كان صرحيا. ويع
ارية يف رفض خيول لصاحبه رفع الدعوى اإلدأجل شهرين من تاريخ رفع التظلم مبثابة قرار بال

 خالل مهلة شهرين تبدأ من تاريخ انتهاء املدة األوىل. 
 املطلب الثاين: إنقطاع امليعاد

 من املستقر عليه فقها وقااء أن املواعيد من النظام العام، لكن هناك حاالت ينقطع
)الفرع األول(،  لكذونية املربرة لفيها املواعيد أو تتوقف عن السريان، إذا توافرت الشروط القان

إلنقطاع ا سبابكان أل ،وحفاظا على املصلحة اخلاصة للطاعن ومتكينه من الدفاع عن حقوقه
 .)الفرع الثاين(األثر يف متديده 

 الشروط القانونية إلنقطاع امليعاد الفرع األول:
 )ق.إ.م.إ( على أسباب قطع امليعاد وهي: 000تنص املادة  

 جهة قاائية إدارية غري خمتصة.الطعن أمام  -5
 طلب املساعدة القاائية. -0
 وفاة املدعي أو تغري أهليته.  -0
 القوة القاهرة أو احلادث الفجائي. -2

ويالحظ بأن النص أعاله وقع يف خلط بني حالتني خمتلفتني ومها وقف امليعاد وقطع 
ع امليعاد، من حاالت قطامليعاد، إذ جنده اعترب حاليت طلب املساعدة القاائية، والقوة القاهرة 

أي أن املشرع 5.لك خمالفة للامبادئ القانونية املكرسة اليت تعتربمها حالتني لوقف امليعادذويف 
استعامل لنفس احلاالت تارة مصطلح االنقطاع وتارة مصطلح الوقف يف قانون اإلجراءات املدنية 

   الوقف ببيان امليعاد بعد إنتهاء سان معىن خمتلف بالنسبة لسر ـــان يؤديــــواإلدارية، ومها مصطلح
 

 
 .52ث ملويا، املنتقى يف قااء حمكامة التنازع وجملس الدولة، مرجع سابق، صآحلسني بن شيخ -5
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 أو اإلنقطاع، إذ يؤدي الوقف إىل سريان امليعاد املتبقي من امليعاد يف الوقت الذي يؤدي اإلنقطاع 
 5.إىل بدأ امليعاد من جديد

 عادوقف املي أوال:
إن امليعاد املقرر يف القانون ال يسري يف حق كل من يستحيل عليه أن يباشر اإلجراءات 
 القانونية الارورية للحفاظ على حقوقه، وكان مما يتناىف مع املصلحة أن تستقر األوضاع اإلدارية

 دملع باإللغاءعلى أسس من قرارات معيبة استحال على صاحب املصلحة الطعن فيها 
لك فإن األمر يقتاي أن يقف سريان امليعاد عند حدوث قوة قاهرة أو ذ، ومن أجل مشروعيتها

 0.طلب املساعدة القاائية
املقصود بالقوة القاهرة، كل حادث فجائي خارج عن إرادة  حالة القوة القاهرة:-5

 لكذمثل احلرب أو وقوع فياان جارف أو زلزال قوي، وغري  الشخص حيول بينه وبني رفع دعواه
 0.الكوارث الطبيعية من

يف هذا الصدد أن القوة القاهرة خارجة عن إرادة الطرفني، وحتديد تاريخ  البعض يرىو 
 2.ملدعي وبالتايل فإن القوة القاهرة ال تكون إال حالة من حاالت إنقطاع امليعادعلى ازواهلا صعب 

ني واملعوزين جهي نظام قانوين أقره املشرع ملساعدة احملتا: طلب املساعدة القضائية-0
 دفع أية رسوم ومصاريف قاائية. القااء، دونأمام  لالدعاء

حيث ميكن لألشخاص الطبيعية واملعنوية اليت ال تستهدف الربح، وال تسامح هلم مواردهم 
ميكن أن و  من املساعدة القاائية. االستفادةأو الدفاع عنها  ،حبقوقهم أمام القااء ةباملطالب

طين، وال تسامح له الو لرتاب اائية كل أجنيب مقيم بصورة قانونية على ايستفيد من املساعدة الق
 موارده باملطالبة حبقوقه أمام القااء.

  
 
 
  .068إجراءات اخلصومة إمام جملس الدولة، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، اجلزائر، ص، بشري حمامد-5
 .071، ص0855ة القانونية، دمشق، ط األوىل،زريق، مبادئ وقواعد إجراءات القااء اإلداري، املكتب برهان-0
 .0ص، 0881،حسني، شرح وجيز لإلجراءات املتبعة يف املواد اإلداري دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر  طاهري-0
 . 001ص ،رشيد، مرجع سابق خلويف-2
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ون وفبصفة استثنائية إىل األشخاص الذين ال يست غري أنه ميكن منح املساعدة القاائية
بالنظر إىل  االهتامامبالشروط املنصوص عليها يف الفقرتني السابقتني عندما تكون حاالهتم جديرة 

النزاع. ومتنح املساعدة القاائية بالنسبة لكافة املنازعات املطروحة أمام اجلهة القاائية موضوع 
  5العادية واإلدارية، ومجيع األعامال واإلجراءات الوالئية واألعامال التحفظية.

 إعفاء املستفيد منها من دفع أية مصاريف، كإعفائه منإىل القاائية  ةاملساعدهتدف و 
م والغري العادية، وكذا إعفائه من رسو  ةرسوم تسجيل الدعوى، رسوم ممارسة طرق الطعن العادي

ائية املطالبة يتسىن للامستفيد من املساعدة القا والتنفيذ، حىتاستخراج األحكام، ورسوم التبليغ 
ااء القاائية يتحقق مبدأ املساواة أمام القانون وجعل مرفق الق عنها. وباملساعدةقوقه والدفاع حب

 يف متناول اجلاميع.
 لقاايااعليه من املساعدة القاائية على حد سواء، ويف مجيع  ىيستفيد املدعي واملدعو 

  0.مهاما كانت طبيعتها
ناء سريان جيب أن يودع أث ،الطعنوحىت يؤدي طلب املساعدة القاائية إىل إنقطاع ميعاد 

 0.وليس بعد فواته، ويكون موضوعه طلب املساعدة القاائية لرفع الطعن امليعاد

 حاالت قطع امليعاد ثانيا:
أو  ،ينقطع امليعاد يف حالة الطعن أمام جهة قاائية غري خمتصة، أويف حالة وفاة املدعي 

 تغري أهليته.
عاد يؤدي رفع الدعوى القاائية إىل إنقطاع مي: الطعن أمام جهة قضائية غري خمتصة-5

يستامر و  .الطعن يف حالة ما إذا أخطأ املدعي ورفع دعواه أمام جهة قاائية إدارية غري خمتصة
 .هذا اإلنقطاع حىت صدور حكم بعدم االختصاص، وسريورته هنائيا حيث يسري امليعاد اجلديد

 
 
 80صادر بتاريخ  51العدد ، ج.ر  5075غشت  81ل املوافق  5005عام املؤرخ يف مجادى الثانية  17-75رقم األمر -5

واملتعلق باملساعدة  0880 فرباير 01لـ ـاملوافق  5208صقر عام  00مؤرخ يف  80-80قانون رقم املعدل واملتامم  بال 0880مارس 
 القاائية

 .00-05ص  ،0851والتوزيع، اجلزائر،  سف دالندة، الوجيز يف شرح املساعدة القاائية، دار هومه للطباعة والنشريو -0
.060حمامد بشري، مرجع سابق، ص-0
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وال يؤثر هذا اخلطأ يف االختصاص يف امليعاد إال مرة واحدة. واحلكامة من هذا اإلنقطاع  
يف امليعاد ال ترجع إىل أن رافع الدعوى قد كشف عن رغبته يف مهامجة القرار املطعون فيه، وإمنا 

 5.إلدارةإىل االة هي مبثابة تظلم قدم يف امليعاد حلالدعوى يف هذه األن 

الفقهاء أن هذا اإلجتهاد جتسيد لروح العدالة ومنطق القانون، وضامانا  بعض ويف هذا الشأن يرى
 0.للامخاطب بالقرار اإلداري صاحب الصفة واملصلحة من مباشرة حقه يف التقاضي من جديد

ة القاائية يعترب حالة اخلطأ يف اجلهسابقا لعليا لقد كان قااء الغرفة اإلدارية باحملكامة او 
"من املبادئ  :بأنه ويف هذا قاتلك القااء اإلداري املقارن، ذيف  مسايرةسببا لقطع امليعاد، 

املستقر عليها قااء أن الطعن أمام اجلهة القاائية املرفوع خطأ أمام جهة قاائية غري خمتصة ال 
 توافرت شروط ...، ومىتملدة اليت تستغرقها الدعوى اخلاطئةيسقط أجله، الذي يبقى قائاما طوال ا

 قيام األجل وجب اعتبار الدفع بفوات امليعاد غري مؤسس".
قاى بأنه نظرا لإلجتهاد القاائي للغرف اإلدارية  ذلك، حيناماجملس الدولة  سايروقد 

ائم طوال ة اإلدارية قأن أجل الطعن القاائي أمام اجلهات القاائي مبدأباحملكامة العليا الذي كرس 
نتقلت إىل حىت ولو ا ،املدة اليت تستغرقها الدعوى املوجهة أمام اجلهة القاائية غري املختصة

اإلستئناف، شريطة أن ترفع الدعوى أمام اجلهات القاائية غري املختصة خالل أجل الطعن 
 0.املعامول به

عاد الدعوى لقطع مي ويشرتط يف رفع الدعوى إىل حمكامة غري خمتصة حىت يكون صاحلا
 2:الشروط التالية

 أن ترفع الدعوى أمام جهة قاائية غري خمتصة، إدارية كانت أم عادية.-5
 أن ترفع تلك الدعوى خالل ميعاد رفع الدعوى القاائية املقررة قانونا.-0
 أن يصدر حكم أو قرار بعدم االختصاص ولو على مستوى اإلستئناف.-0

 
 .560ص مرجع سابق،ء اإلداري، مازن راضي ليلو، القاا-5
 .006ص 0850كوسه فايل، القرار اإلداري يف ضوء قااء جملس الدولة، دار هوم للطباعة والنشر اجلزائر -0
 .07ص 0850 اجلزائرامد الصغري بعلي، شروط قبول دعوى اإللغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، حم-0
 .506ص ،رجع سابقم ،دنية واإلداريةلويا، قانون اإلجراءات املمث آحلسني بن شيخ -2
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 (82هر)أربعة أشأن يتم رفع الدعوى يف امليعاد العادي لرفع دعوى اإللغاء، أي خالل -2
  1.أشهر من تاريخ نشر القرار أو إعالنه أو العلم به علاما يقينيا

قد يصاب املدعي بعد صدور قرار إداري ضده بإحدى : وفاة املدعي أو تغري أهليته-2
حلجر، يف وفاته أو فقدانه ألهليته لتعرضها ألحد عواض األهلية كاجلنون أو ا ةض املادية املتامثلالعوار 

أنه: من القانون املدين على  20املادة  نصت ويف هذا ،مما ال يسامح له القيام بالتصرف القانوين
ما  ...". وهذان"ال يكون أهال ملباشرة حقوقه املدنية من كان فاقد التامييز لصغر السن أوعته أوجنو 

  0.جيعل هذه العوارض ضامن احلاالت اليت ينقطع أجل الطعن فيها جعل املشرع
 ثار انقطاع امليعادآ الفرع الثاين:

 يهلكن هناك حاالت ميدد ف ،من املستقر عليه فقها وقااء أن املواعيد من النظام العام
ة نصت عليها املاد لك واليتذلقانونية لسريان املواعيد املرتبطة بدعوى اإللغاء عندما تتوفر الشروط ا

  .واليت مت التطرق إليها يف الفرع األول ،)ق.إ.م.إ( 000
اضحة، و فإذا قامت موانع عطلت عاملية سريان امليعاد املقررة لرفع وقبول دعوى بصورة  

ك لذهذا امليعاد قد يتوقف مؤقتا، وقد يقطع ليبدأ ميعاد جديد لرفع وقبول دعوى اإللغاء، و  فإن
  0.ملربرات ومقتايات العدالة واملنطق القانوين

 تصحيح عريضة الدعوى املبحث الرابع:

وأي إغفال أو عدم احرتام لقاعدة  ،تشتامل عرياة الدعوى على جماموعة من البيانات
أو ، دام األهليةانع للتصحيح، مثل تشكل عيبا ميكن أن يكون قابال شكلية تتعلق بتحريرها

املطلب األول(، أو حترير العرياة بغري اللغة العربية ) ،لنسبة للشخص املعنويالتفويض القانوين با
 لقاضي أن يطلب من املدعي تصحيحه )املطلب الثاين(.ويتوجب على ا

 
 

 
 .560ص ،مازن راضي ليلو، مرجع سابق-5
 .000ص ،فايل، مرجع سابق كوس-0
 .001ص -0
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 املطلب األول: العيوب القابلة للتصحيح
اضي من مقدم العرياة إذا كانت مشوبة بعيب تصحيحها وال ميكن له أن يشري يطلب الق

 ،)ق.إ.م.إ(020ما أشارت إليه املادة للتصحيح، وهو عدم القبول إال بعد فوات امليعاد املامنوح 
ة أي تقدمي أما إذا كان يتعلق مبرفقات العريا ،وهي العيوب املتعلقة بعرياة الدعوى )الفرع األول(

 .(لك )الفرع الثاينذفإنه ميكن التحرر من هذا الشرط إذا امتنعت اإلدارة عن  ،القرارنسخة من 
 العيوب املتعلقة بعريضة الدعوى الفرع األول:

تتامثل العيوب القابلة للتصحيح يف األهلية )نقصها أو انعدامها(، انعدام التفويض بالنسبة 
 عربية.لة، حترير العرائض بغري اللغة الللشخص املعنوي إال احملامي فهو معفى من تقدمي الوكا

 أوال: األهلية
املبدأ يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية هو وجوب أن تتوافر يف الشخص الطبيعي 

 وقد .صاحب الدعوى أويف ممثله أهلية التقاضي، ويرتتب عن انعدامها بطالن العامل اإلجرائي
 منه بالنسبة للشخص الطبيعي واليت تنص على 28ة أحكام األهلية يف املاد 5نظم القانون املدين

كل شخص بلغ سن الرشد متامتعا بقواه العقلية، ومل حيجر عليه، يكون كامل األهلية ملباشرة "
 18و 20حقوقه املدنيــة، وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة" وبالنسبة للشخص املعنوي يف املواد 

 قانونية.حيث تثبت له األهلية مىت اكتسب الشخصية ال

من )ق.إ.م.إ(  50واستبعد املشرع األهلية كشرط من شروط قبول الدعوى وفقا للامادة 
من شروط صحة اإلجراءات وهي من النظام العام، حيث ميكن للقاضي أن يثري  اواعتربها شرط

عنوي ملوجيوز له أن يثري تلقائيا انعدام التفويض ملامثل الشخص الطبيعي أو ا ،تلقائيا انعدام األهلية
 )ق.إ.م.إ(. 61املادة 

 
 

 
  املتاامن القانون املدين.املعدل واملتامم   5071سبتامرب سنة  06املوافق لـــــ  5001رماان عام  08يف  ؤرخامل 10-71االمر رقم -5
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 غياب املمثل القانوينثانيا: 
ص خختاع مسألة متثيل األشخاص املعنوية اخلاصة إىل نفس القواعد اليت تطبق على الش

ية لك بالنسبة لألشخاص املعنو ذوك .إذ األهلية شرط الزم لصحة إجراءات التقاضي ،الطبيعي
فقد منح املشرع للدولة وكل اجلاماعات احمللية واإلقليامية واألشخاص اإلدارية األخرى  ،العامة

الشخصية املعنوية، واعترب بعض اهليئات واملؤسسات عدمية الشخصية االعتبارية، إذ ال ميكن 
  5.اللجوء إىل التقاضي إال من طرف ممثلها القانوين

 اللغة العربيةبثالثا: حترير العريضة 
وكل عامل يصدر عن  املذكراتن حترير العرائض و على أ)ق.إ.م.إ(  80املادة  نصت

 حتت طائلة عدم القبول0.اجلهات القاائية من أحكام وقرارات يتم باللغة العربية

  علقة مبرفقات العريضةالعيوب املت الفرع الثاين: 
جيب على الطاعن أن يرفق نسخة من القرار املطعون فيه باإللغاء بعرياة افتتاح دعوى 

 .احىت يتامكن القاضي من ممارسة رقابته عليه شكال وماامون ،0اإللغاء مامل يوجد مانع مربر
 اها، وهيحدإوالرقابة هنا تقتصر على حتقيق أوجه اإللغاء اليت ال يقوم الطعن إال على  

 2.عدم االختصاص، عيب الشكل واإلجراء، خمالفة القانون والتعسف يف استعامال السلطة

 نسخةبوقد استقر جملس الدولة على عدم قبول الطعن املرفوعة أمامه اليت مل ترفق عرائاها  

 1اراتهر أو قاائيا فقد جاء يف هذا اإلطار يف إحدى ق كان إداريا  أصلية من القرار املطعون فيه سواء
"حيث أن عرياة الدعوى املقصود منها التصحيح مل تكن مرفقة بنسخة القرار الصادر يف 

 .املطلوب تصحيحه وتعديل ما ورد ضامنه ......" 51/55/5008

 .070كوسة فايل، مرجع سابق، ص-5

 .06ص سابق، مرجع الرمحان، عبد بربارة-0
 .578، مرجع سابق، صحمامد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية-0
  557زريق، مرجع سابق، ص برهان-2

 .000حمامد بشري، مرجع سابق، صقرار جملس الدولة منشور يف -1
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 املطلب الثاين: كيفية تصحيح العريضة
ميكن للقاضي أن يطلب من املدعي تصحيح العرياة إذا كانت مشوب بعيب قابل 

ارة ن إرفاقها بالقرار اإلداري إذا امتنعت اإلدللتصحيح )الفرع األول(، كاما له أن يعفي املدعي م
 عن تقدميه )الفرع الثاين(.

 الفرع األول: تصحيح العيوب املتعلقة بالعريضة
  األهليةأوال: 

طل يب فنقصها أو انعدامها شرطا لقبول الدعوى وإمنا شرط لصحة اإلجراءات،ليست 
لشخص الوصي بالنسبة ل أو ويل،يقوم هبا شخص حيل حمله كال ويشرتط أناألعامال اإلجرائية 

 0.الطبيعي، كاما ميكن أن يكون تصحيح العيب ببلوغ سن الرشد

  غياب املمثل القانوينثانيا: 
عادة ما تنص النصوص والقوانني األساسية على من يعرب عن بالنسبة للشخص املعنوي  

 .)ق.إ.م.إ( 000تلك اإلرادة ويتامتع بأهلية التقاضي املادة 
 للغة العربيةباالعريضة  حتريرا: لثثا

"تقدم الوثائق واملستندات باللغة العربية أو مصحوبة  0)ق.إ.م.إ( ف/ 0نصت املادة 
 .برتمجة رمسية إىل هذه اللغة ...."

لكن يف رأينا أن عاملية الرتمجة تشكال عائقا أمام املتقاضي وذلك لقلة وجود مكاتب 
ة وثائقه مما نوب ياطر إىل التنقل إىل الشامال لرتمجللرتمجة فامثال املتقاضي املوجود يف واليات اجل

 .بعاة األتمرتمجني على مستوى احملكامة وتدفع هذه األخري  إحداث حنقرت  وبالتايل،يشكل عبئا عليه
 التوقيع: رابعا

مام أالدعوى  أدناه، ترفع 007حكام املادة أ مراعات)ق.إ.م.إ( مع  051ادة طبقا للام  
 .موقعة من حمامدارية بعرياة احملكامة اإل

 
 .080ص ،5002 اجلزائر اجلامعة، املطبوعات ديوان اإلدارية، املنازعات شيهوب، مسعود-0 
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شخاص املعنوية عفاء الدولة و األإ)ق.إ.م.إ( ومفادها  07ة حتيلنا إىل املادةدهذه املا
)ق.إ.م.إ(  006من هذا القانون من ضرورة متثيلها بواسطة حمام املادة  088املذكورة يف املادة 

تؤكد على هذا الشرط من خالل نصها " متثيل اخلصوم مبحام وجويب امام احملكامة االدارية، حتت 
 ".طائلة عدم القبول

 العريضة مبرفقات املتعلقة العيوب تصحيح: الثاين الفرع
 متكني من اإلدارة امتناع إىل يعود املانع أن ثبت إذا 0/ف( إ.م.إ.ق)050للامادة طبقا

 النتائج خلصويست جلسة، أول يف بتقدميه املقرر القاضي أمرها فيه، املطعون القرار نم املدعي
 .ذلك على املرتتبة القانونية

 ،القرار دميتق من اإلدارة امتنعت إذا القرار تقدمي شرط من يتحرر أن للامدعي ميكن مبعىن
 لقاضي اإلداريل اإلجيايب الدور هي من مظاهر األمور وهذه. جلسة أول يف بتقدميه القاضي ويلزمها

 الدعوى. يف
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 املبحث األول: رد القضاة
رت أسباب توافمل إذا إن رد القاضي عن احلكم يف الدعوى حق شرع ملصلحة املتقاضني ،ف

   املطلب األول( )ال ميكن تقدمي طلب الرد دنية واإلداريةالرد املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات امل
 .طلب الرد )املطلب الثاين(تقدمي وقد حدد القانون اإلجراءات الواجب إتباعها يف حالة 

 املطلب األول: أسباب رد القضاة
تعريف رد القااة )الفرع األول(، وأسباب رد القااة )الفرع  إىل يف هذا املطلبطرق سنت

 .الثاين(
 لفرع األول: تعريف رد القضاةا

رد القااة هو إجراء يطلب اخلصم بواسطته أمام خمتلف اجلهات القاائية، استبعاد قاض 
أو أكثر أو مساعد القاضي واستبداله بآخر، لقيام شك حول حياده واحنيازه ألحد اخلصوم، وأثناء 

 0النظر فيه تبقى اخلصومة قائامة أمام نفس اجلهة القاائية.
 لثاين: أسباب الردالفرع ا

 أوال : التنحي
خيتلف الرد عن التنحي يف أن هذا األخري، يطلبه القاضي من تلقاء نفسه وال ينحصر يف 
أسباب الرد املبينة يف القانون، بل أتيح للقاضي أن يطلب تنحيته عن كل دعوى يستشعر فيها 

اد أو بئ خيرجه عن احلياحلرج سواء أكان مصدر احلرج ترغيبا أو ترهيبا، صيانة له عن أي ع
 0املوضوعية.

 :)ق.إ.م.إ( 241املادة  ثانيا:األسباب الواردة يف
 .إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية يف النزاع-1
إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بني زوجه وبني أحد اخلصوم أو أحد احملامني أو -2

 .وكالء اخلصوم، حىت الدرجة الرابعة
 .زوجه أو أصوهلاما أو فروعهاما خصومة قائامة مع أحد اخلصومإذا كان له أو ل-3
 

 .060برهان زريق، مرجع سابق، ص -5
 .080، ص  0850الثالثة ة، الطبعقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، موفم للنشر اجلزائر عبد السالم ديب، -0

4www.mohmah.net -3 دقيقة 50:20على الساعة  57/82/0850تاريخ االطالع. 
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إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه، دائنا أو مدينا ألحد -4
 .اخلصوم

 .إذا سبق له أن أدىل بشهادة يف النزاع-5
 .ذلكإذا كان ممثال قانونيا ألحد اخلصوم يف النزاع، أو سبق له 6-
 .إذا كان أحد اخلصوم يف خدمته-7
 .قة صداقة محيامة، أو عداوة بينةإذا كان بينه وبني أحد اخلصوم عال-8

 املطلب الثاين: إجراءات رد القضاة
اجلهة املخول هلا النظر يف طلب الرد على اختالف انون اإلجراءات املدنية واإلدارية قحدد 

اجلهات القاائية )الفرع األول( وأن القاضي املطلوب رده ملزم باالمتناع عن الفصل يف القاية 
غ الرد مع االحتفاظ بالعقود القاائية واإلجراءات اليت متت قبل تبليإىل حني الفصل يف طلب 

 .)الفرع الثاين( 5طلب الرد للقاضي املعين بصحته
 الفرع األول: تقدمي طلب الرد

)ق.إ.م.إ(: "يقدم طلب الرد بعرياة تودع بأمانة ضبط اجلهة القاائية  077تنص املادة 
 .اإلدارية اليت يعامل هبا القاضي املعين

إذا كان القاضي املطلوب رده رئيس حمكامة إدارية، يقدم الطلب مباشرة إىل رئيس جملس و 
 "... الدولة

 0/ ف000ادةيف جملس الدولة، فقد أحلت امل وإذا تعلق الرد بقاض ميارس مهامه
 .من نفس القانون 022)ق.إ.م.إ( على تطبيق أحكام املادة 

 .الرد قبل إقفال باب املناقشة)ق.إ.م.إ(:" جيب تقدمي طلب  070وتنص املادة 
وجيب أن يتاامن الطلب حتت طائلة عدم القبول، اإلشارة إىل أسباب الرد املنصوص 

 ."من هذا القانون، ويرفق بالوثائق املربرة له عند االقتااء 025عليها يف املادة 
 
 
 

 .502-500بربارة عبد الرمحان، مرجع سابق، ص-1
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 الفرع الثاين: الفصل يف طلب الرد
 .يتعني على القاضي املعين بالرد أن ميتنع عن الفصل إىل حني الفصل يف طلب رده

وجيب على القاضي الذي يعرف أنه قابل للرد أن يبادر بالتنحي ويقدم طلبا إىل اجلهة 
 5القاائية بغرض استبداله، ويفصل يف الطلب كاما سبق بيانه.

وب رده كتابة، سواء بقبول الرد أو إبداء أسباب اعرتاضه عليه يف أجل يقدم القاضي املطل
 .من )ق.إ.م.إ(005عشرة أيام من تاريخ استالمه طلب الرد املادة 

ويف حالة االعرتاض على طلب الرد، وكان القاضي املطلوب رده تابعا للامحكامة اإلدارية، 
 000ادة رة أيام من تقدمي طلب الرد امليرسل رئيس احملكامة امللف إىل رئيس جملس الدولة بعد عش

 .من )ق.إ.م.إ(
خبصوص رد قااة  022)ق.إ.م.إ( على تطبيق أحكام املادة  000ولقد نصت املادة 

جملس الدولة، حيث يتوجب على القاضي املطلوب رده أن يقدم جوابه خالل مثانية أيام، وإذا 
ل أجل احملدد، يفصل يف الطلب خالرفض التنحي عن نظر القاية أو مل يقدم جوابه يف األجل 

 .شهرين
 املبحث الثاين: التحقيق يف اخلصومة اإلدارية

من املسلم به أنه ال ميكن الفصل يف الدعوى اإلدارية إال بعد حتقيق جيريه القاضي اإلداري 
هذا كأصل عام، واستثناءا ميكن اإلستغناء عنه مىت رأى القاضي مربر لذلك وهو ما يعرف باإلعفاء 

)املطلب األول(، أما إذا مل تتوفر معطيات القاية أمر القاضي بإجراء التحقيق  0ن التحقيقم
 .)املطلب الثاين(

 املطلب األول: اإلعفاء من التحقيق
يتحدد ماامون اإلعفاء من التحقيق بالنظر إىل ما يستغىن مبوجبه من إجراءات ميليها مبدأ 

لفرع نظر إىل كونه تدبريا مقرر حلسن سري العدالة )ااملواجهة )الفرع األول( وتتحدد خصائصه بال
 .الثاين(

 
 .082ص ،مرجع سابق ،عبد السالم ديب-5

 .21طاهري حسني، شرح وجيز لإلجراءات املتبعة يف املواد اإلداري ،مرجع سابق، ص 2-
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 الفرع األول: مضمون اإلعفاء من التحقيق
اإلدارية أن يقرر بأن ال وجه للتحقيق "جيوز لرئيس احملكامة (:)ق.إ.م.إ 027تنص املادة 

يف القاية عندما يبدو له من العرياة أن حلها مؤكد، ويرسل امللف إىل حمافظ الدولة لتقدمي 
 ."التاماساها

وواضح أن عبارة "حلها مؤكد" تعين حاالت عدم قبول الدعوى كاما يف حالة عدم 
اوز لطعن فيه عن طريق دعوى عدم جتاختصاص اجلهة القاائية اإلدارية، أو عدم قابلية العامل ل

 5السلطة، أو فوات ميعاد الطعن للقرار اإلداري.
واإلعفاء من التحقيق هبذا املاامون يساهم الحمالة يف حتقيق مبدأ الفصل يف الدعوى 

 0لذي حرص جملس الدولة تأكيده.اخالل أجل معقول، وهو املبدأ 
 فإذا أخطرت اجلهة القاائية بطلبنيومن املامكن أن يكون اإلعفاء من التحقيق جزئيا، 

أحدمها يتعلق يف حال القاية بإلغاء قرار إداري واآلخر بالتعويض عنه فيجوز هلا إن تعفي أحدمها 
 0من التحقيق إذا كان حله مؤكد.

 الفرع الثاين: خصائص اإلعفاء من التحقيق
 .يتاميز التحقيق يف الدعوى اإلدارية بالطابع اخلطي والوجاهية

 الطابع اخلطي لإلعفاء للتحقيق: أوال
يتم تقدمي املذكرات وكل ما يتعلق باحلجج واإلثباتات بصورة كتابية، أما املالحظات 
الشفهية فهي تعد دعاما للطلبات اخلطية، وتقبل على سبيل شرح ماامون املذكرات أو املستندات 

 ةيه أن يتامسك بالبيني وعلوفياما يتعلق باإلثبات اإلداري فعبئ اإلثبات يقع على املدع .الكتابية
 2ضد اإلدارة. لديهاليت 

 
 .500سابق، صعدو عبد القادر، املنازعات اإلدارية، مرجع -5
عدو عبد القادر، الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري الفرنسي يف اخلصومة اإلدارية، جملة احلقوق، جامعة الكويت العدد األول -0

 .260ص ،0856
 .منشور يف، عدو عبد القادر، املرجع نفسه، نفس الصفحة5005مارس  06قرار جملس الدولة يف -0
 .050-055، ص 0855ط. األوىل حسني فرجيه، شرح املنازعات اإلدارية، دار اخللدونية للطباعة والنشر، اجلزائر،-2
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 ثانيا: خاصية الوجاهية لإلعفاء للتحقيق
فوعه ني دعاما لطلباته أو دومقتاى الطابع الوجاهي، هو أن أي مستند يقدمه أحد الطرف

جيب أن يتاح للطرف األخر معرفة عناصره مجيعا، ويسهر القاضي اإلداري على تطبيق هذا املبدأ، 
حيث حيدد األجل املامنوح للخصوم لتقدمي مذكرات الرد، وتبليغ نسخ الوثائق املرفقة بالعرائض 

 5واملذكرات إىل اخلصوم بنفس األشكال املقررة لتبليغ اخلصوم.
 املطلب الثاين: تدابري التحقيق

خول قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية للقاضي اإلداري جماموعة من الوسائل اليت ميكن 
اللجوء إليها أثناء سري اخلصومة، قصد فض النزاع، متثلت يف اخلربة )الفرع األول(، املعاينة )الفرع 

 .امس()الفرع الرابع(، اليامني )الفرع اخلالثاين(، مساع الشهود )الفرع الثالث(، مااهاة اخلطوط 
 الفرع األول: اخلربة

اخلربة هي إجراء يعهد به القاضي إىل شخص يسامى اخلبري للقيام مبهامة حمددة سلفا تتعلق 
 0 .هامبسألة فنية، أو علامية يستلزم حبثها أو تقدير 

لب عارض، طويتم تعيني اخلبري بصفة تلقائية أو بطلب من اخلصوم، إما بطلب أصلي أو 
ويتاامن احلكم أساسا عرض األسباب اليت تربر اللجوء إىل اخلربة، وحتدد مهامة اخلبري ومصاريف 
اخلربة(، كاما يعني اخلصم الذي يتحامل دفعه، ويف حالة عدم التسبيق يعترب تعيني اخلبري ال غيا 

 0 .)ق.إ.م.إ( 500املادة 
 الفرع الثاين: املعاينة

 عني املكان لتقييم، أو تقدير، أو إعادة متثيل الواقعة. واألمر هي انتقال هيئة احملكامة إىل
 .2باملعاينة يكون إما بطلب من اخلصوم أو بأمر من القاضي من تلقاء نفسه

أما عن إجراء املعاينة فيامكن للقاضي أن يستعني مبوجب نفس احلكم بتعيني خبري يف 
 ى مساعهمساع اخلصوم أو أي شخص ير  احلاالت اليت تستدعي معارف تقنية وله أن يطلب اخلصوم

 
 .507عدو عبد القادر، املنازعات اإلدارية، مرجع سابق، ص-1

 .500-500نبيل صقر، الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، مرجع سابق، ص2-
 .05-08، مرجع سابق، ص  حماضرات السنة األوىل ماسرت قانون إداري عدو عبد القادر،-3
 .576 ص،مرجع سابق ،اجلديد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  ،السالم ديب عبد-4



اريالفصل الثاني: سري اخلصومة أمام القضاء اإلد   

  

 
32 

ضروريا، وتنتهي العاملية بتحرير حمار من طرف أمني الابط يوقعه مع القاضي ويودع بني أصوله 
 5أمانة الابط وميكن للخصوم أن يستلاموا نسخة منه.

 الفرع الثالث: مساع الشهود
الشهود إال إلثبات وقائع قابلة لإلثبات هبذا الطريق، ويكون ال ميكن اللجوء إىل شهادة 

 0اية.قالتحقيق فيها جائز ومفيد لل
)ق.إ.م.إ( على تطبيق األحكام املتعلقة بساماع الشهود املنصوص  010فقد أحالت املادة 

 .من هذا القانون أمام احملاكم اإلدارية 560إىل518عليها يف املواد 
م األمر بساماع الشهود، الوقائع اليت يسامعون حوهلا، ويوم حيث حيدد القاضي يف احلك

وساعة اجللسة، مع مراعاة حاور اخلصوم، وإحاار شهودهم يف اليوم والساعة احملددين للجلسة. 
يسامع كل شاهد على انفراد، يف حاور أو غياب اخلصوم، ويعرف قبل مساعه، بامسه ولقبه ومهنته 

حلقيقة، اهرته أو تبعيته للخصوم. يؤدي الشاهد اليامني ليقول اوموطنه، وعالقته ودرجة قرابته ومص
 .وإال كانت شهادته قابلة لإلبطال

)ق.إ.م.إ( جيوز لتشكيلة احلكم مجاعيا أو للقاضي املقرر أن يستدعي  068وطبقا للامادة 
 .أو أن يستامع تلقائيا إىل أي شخص يرى مساعه مفيدا

 .ب حاورهم لتقدمي اإليااحاتكاما جيوز أياا مساع أعوان اإلدارة أو طل
 الفرع الرابع: مضاهاة اخلطوط

" تطبق األحكام املتعلقة مبااهاة اخلطوط املنصوص عليها  :)ق.إ.م.إ( 060نصت املادة 
ومن هذا النص وضح املشرع اجلزائري حرص على توحيد إجراءات  ." 572اىل 562يف املواد 

ربة دارية، وهو ما ملسناه يف احلاالت السابقة بشأن اخللتحقيق بني اإلجراءات املدنية واإلجراءات اإل
 .واملعاينة وشهادة الشهود
 ـاـــــــــــــــامـكجندها قد بينت بوضـــــوح هدف دعوى مااهاة اخلطوط   562وبالعودة للامادة 

 :بينت جمال استعاماهلا، واملتامثلة يف إحدى الطريقتني
 

 .05ص ،ماسرت قانون إداري، مرجع سابق عدو عبد القادر، حماضرات السنة األوىل1-
 .005بشري حمامد، مرجع سابق، ص2-
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قد يطرح إنكار السند العريف كطلب فرعي أمام القااء، وهنا القاضي املختص يف 1-
  .)ق.إ.م.إ( 0/ف562الدعوى األصلية هو املختص أياا بالفصل يف الطلب الفرعي املادة 

مستقل ولوحدها أمام اجلهة القاائية ميكن تقدمي دعوى مااهاة اخلطوط بشكل 2-
 .)ق.إ.م.إ( 0ف/ 562للامادة طبقا  ذلكاملختصة و 

وما مييز اخلصومة اإلدارية فيا يتعلق مبااهاة اخلطوط السلطات الواسعة واملامنوحة للقاضي 
 .(احلديثة استعامال التسجيل الصويت )وسائل التكنولوجيا ةاإلداري، مبعىن إمكاني
 الفرع الثالث: اليمني

اليامني هي التصريح املهيب باجللسة من قبل أحد اخلصوم بواقعة تكون يف صاحله. ولليامني 
طابع ديين، لكون الشخص املؤدي هلا يشهد هللا على ما يقوله بأنه صحيح، ويعرض نفسه للعقوبة 

 5يف يوم ما إذا كان تصرحيه كاذبا.
 .: ميني حامسة وميني متامامة0واليامني القاائية نوعان

 اليمني احلامسة وال:أ
يوجه  من يفهي اليت يوجهها أحد املدعني إىل خصم آخر ليحسم هبا النزاع. ويشرتط 

اليامني أن تتوفر فيه أهلية التصرف يف احلق، وجيب أن تكون الواقعة اليت تنصب عليها اليامني 
ى و متعلقة بشخص من وجهت إليه اليامني. وجيب أن توجه اليامني يف أي حالة كانت عليها الدع

 )ق.إ.م.إ(.0/ف508املادة  خمالفة للنظام العام ئعوقاحول أنه ال جيوز توجيهها غري 
 ثانيا: اليمني املتممة

هي ميني يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ألي من اخلصامني دون أن يتقيد بطلب اخلصوم. 
ناعه إذا مل توللقاضي السلطة التامة يف تقدير ما إذا كانت هناك حاجة لتوجيهها ليستكامل هبا اق

 .يقدم اخلصم دليال كافيا على دعواه
مال جمرد واقعة مادية، يشرتط لتوجيهها أال يكون يف الدعوى دليال كا اليامني املتامامةوتعترب 

 .وإال تعني على القاضي أن يبين على أساسه
 

 .وما بعدها 000املنازعات اإلدارية، مرجع سابق، ص  ملويا، مبادئ اإلثبات يف آث حلسني بن الشيخ-5
 .006-001نبيل صقر، الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، مرجع سابق، ص2-
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القاضي اليوم والساعة واملكان الذي تؤدي فيه اليامني، حيدد القاضي الصيغة اليت تؤدي  
 .هبا اليامني، وينبه اخلصوم إىل ما ترتب من عقوبات جزائية على اليامني الكاذبة

ا ليه دون ردهإ)ق.إ.م.إ( إذا امتنع اخلصم عن أداء اليامني اليت وجهت 500امادة وطبقا لل
 .خر سقط ادعاؤه إذا رفض من ردت عليه اليامني أداءها، سقط ادعاؤهللخصم اآل

)ق.إ.م.إ( تؤدي اليامني من قبل اخلصم الذي وجهت له شخصيا  500وطبقا للامادة 
ا برر استحالة التنقل ميكنه أداءها إما أمام قاض باجللسة أو يف املكان الذي حيدد القاضي، وإذ

منتدب هلذا الغرض ينتقل إىل مكان تواجده حباور أمني الابط، وإما أمام احملكامة املوجودة بدائرة 
 .اختصاصها حمل إقامته

وتؤدي اليامني حسب احلالة حباور أمني الابط أو احملار القاائي الذي حيرر حمارا عن 
 .ت، تؤدي حباور اخلصم اآلخر أو بعد صحة تبليغهذلك، ويف مجيع احلاال

 املطلب الثالث: إثارة األوجه املتعلقة بالنظام العام
ليست مهامة القاضي فقط الفصل فياما يثور من نزاعات بني اإلدارة واملكلفني، وإمنا مهامته 

نظام العام، الأياا محاية القواعد األساسية يف النظام القانوين للدولة، أو ما يعرب عنه بقواعد 
ويشكل اإلخالل هبذه القواعد وجها يتوجب على القاضي إثارته من تلقاء نفسه ولو مل يثره 

 تعريف الوجه اخلاص بالنظام العام، وبيان خصائصه )الفرعتناول وألمهية هذا اإلجراء سن.5اخلصوم 
 .رع الثاين(األول( مث دور القاضي اإلداري يف تكريس األوجه اخلاصة بالنظام العام )الف

 الفرع األول: تعريف الوجه اخلاص بالنظام العام وخصائصه
حيث عرفه على  "odent"بني هؤالء القاضي ومنلتعريفه ة من الفقه من تصدى إن قل

 " وجه متعلق مبسألة ذات أمهية إىل حد أن القاضي يتنكر هو ذاته لقاعدة القانون اليت عليه :أنه
كامن ت املشكلة ". ألنا الوجه يف احلسبانخذ القرار القاائي هذمهامة ضامان احرتامها إذا مل يأ

 املفروض زامـــــــــمصطلح النظام العام، إذ من الصعب اإلحاطة به، فالفقه يكتفي باإلشارة إىل اإللت يف
 
 

 .260عدو عبد القادر، الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري الفرنسي يف اخلصومة اإلدارية، مرجع سابق، ص-5
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 5لى الكافة بارورة مراعاة النظام العام أيا كان اجملال اليت يثار فيه هذا النظام.ع
 :0أما خصائص األوجه اخلاصة بالنظام العام فهي

 .لتزام القاضي بإثارة الوجه اخلاص بالنظام العاما 1-
 .طراف يف إثارة الوجه اخلاص بالنظام العام، خارج ميعاد الطعنحق األ2-
 .وجه اخلاص بالنظام العام، يف أي مرحلة كانت عليها الدعوىإثارة ال جواز3-
 .عدم جواز التخلي عن األوجه اخلاصة بالنظام العام4-

 .الفرع الثاين: دور القاضي اإلداري يف تكريس األوجه اخلاصة بالنظام العام
 ةيتامثل دور القاضي يف تكريس األوجه اخلاصة بالنظام العام، عن طريق تقرير أمهية قاعد

قانونية دون أخرى، وال ميكن حصر هذه القاعدة فياما ينص عليه الدستور أو املعاهدات الدولية 
املصادق عليها، وإمنا أياا فياما توصل إليه اجتهاد القااء من مبادئ عامة يستخلصها مما استقر 

 .واإلنصاف ةلايف ضامري اجلاماعة من قيم العد
أن األوجه اخلاصة بالنظام العام هي  5000وتكشف املامارسة القاائية يف فرنسا منذ 

عامل قاائي متجدد، حبسب ما يستجد من مبادئ أساسية يف الدستور أويف املعاهدات الدولية 
إرجاء الفصل يف الدعوى إىل حني الفصل يف املساعدة  ذلكحني املصادقة عليها، ومن شواهد 

مع  التطور يف املوقف االنسجام ، وقد حاول جملس الدولة هبذاالقاائية املقدم من طرف املدعي
تصاف نصا عليه من حق الفرد يف ان ما قواعد الدستور واالتفاقية األوروبية حلقوق االنسان يف

 0.فعال
 املبحث الثالث: عواض اخلصومة اإلدارية

 بيعي، أيالطعن مسارها يقصد بعوارض اخلصومة العوامل واألحداث اليت تعيق اخلصومة 
 يف عوارض حتول دون السري حكم قطعي يف موضوع النزاع وهي نوعان تعيق الوصول هبا إىل

 .اخلصومة )املطلب األول(، وعوارض منهية للخصومة )املطلب الثاين(
 

عدو عبد القادر، الوجه اخلاص بالنظام العام يف املنازعات اإلدارية، جملة احلقوق، صادر عن جامعة أدرار، اجلزائر، العدد الثالث -5
 .220-225ص 0851، جوان والثالثون

 .وما بعدها 220ص  -2
 .270-275صعدو عبد القدر، الدور اإلجرائي للقاضي الفرنسي يف اخلصومة اإلدارية، مرجع سابق، -3
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 املطلب األول: عوارض حتول دون السري يف اخلصومة
إن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف التعديل األخري قد حدد وأدرج ضامن عوارض 
اخلصومة عنصرا آخر وهو ضم اخلصومة وفصلها )الفرع األول(، وأبقى على انقطاع اخلصومة 

 .)الفرع الثاين(، ووقف اخلصومة )الفرع الثالث(
 الفرع األول: ضم وفصل اخلصومة

إذا وجد ارتباط بني خصومتني أو أكثر، معروضة أمام   )ق.إ.م.إ( 087طبقا للامادة 
 العدالة ضامها من تلقاء نفسه، أو بطلب من اخلصوم والفصل نفس القاضي، جاز له وحلسن سري

  .فيها حبكم واحد
عندما يكون هناك ارتباط بني نزاعني يتوقف حل أحدمها على اآلخر فامن مصلحة أي 

 5اإلدارة القاضية إعطاء الطلبات للقاضي نفسه.
ومة فصل اخلصميكن للقاضي وحلسن سري العدالة، أن يأمر   )ق.إ.م.إ( 080وطبقا للامادة 

  .إىل خصومتني أو أكثر
والتطبيق العاملي هلذا العارض أن يقوم املدعي بتقدمي عدة طلبات يف طلب واحد، وحني 
عرضها على القاضي جيد أن مثة طلب أو أكثر خيرج عن اختصاصه فيقوم بفصل الطلبات إىل 

ة ويفصل فياما تصقايتني أو أكثر حبسب األحوال فيحيل ما خيرج عن اختصاصه للامحكامة املخ
 0يدخل يف اختصاصه.

 الفرع الثاين: انقطاع اخلصومة
قد تكون القاية غري مهيأة للفصل فيها بسبب تغري احلالة القانونية وقد نصت املادة 

  :)ق.إ.م.إ( على أنه تنقطع اخلصومة لألسباب التالية 058
 .تغري يف أهلية التقاضي ألحد اخلصوم-5
 .ت اخلصومة قابلة لإلنتقالوفاة أحد اخلصوم إذا كان-0
 .أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي احملامي، إال إذا كان التامثيل جوازيا وفاة-0

 
 

1-gorges vedel-droit administratif 2-©presses universitaires de France p71. 
 .08، مرجع سابق، صسنة أوىل ماسرت قانون إداري  ، حماضراتعدو عبد القادر2-
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 لفرع الثالث: وقف اخلصومةا
)ق.إ.م.إ(: "توقف اخلصومة بإرجاء الفصل فيها، أو شطبها من  050تنص املادة 

 ."اجلدول
)ق.إ.م.إ( فإن إرجاء الفصل يف  050،052،051: طبقا للامواد إرجاء الفصل-1

 اخلصومة يكون بناء على طلب أحد اخلصوم، ماعدا احلاالت املنصوص عليها يف القانون، ويكون
 .بأمر غري قابل لالستئناف يف أجل عشرين يوما، حيسب من تاريخ النطق به

: يتم شطب القاية من قبل القاضي لعدم القيام باإلجراءات الشكلية املنصوص الشطب-0
 ما)ق.إ.م.إ(، و  286عليها يف القانون، كعدم القيام بإجراءات التبليغ املنصوص عليها يف املادة 

باإلجراءات اليت أمر هبا من إحاار وثيقة أو ادخال الغري يف اخلصومة القائامة يليها، أو عدم القيام 
 .)ق.إ.م.إ( 056كاما ميكن شطبها بناءا على طلب مشرتك من اخلصوم املادة 5

 املطلب الثاين: العوارض املنهية للخصومة
 قد تنتهي اخلصومة بناء على إرادة األطراف ورغبة أحدهم بإهنائها، فقد يكون بقبول

زمة الاحلكم أو الصلح أو بالتنازل عن الدعوى )الفرع األول(، وأحيانا بعدم قيامهم باملساعي ال
لسري اخلصومة )الفرع الثاين(. كاما ميكن له التنازل عنها بطلب كتايب، أو بتصريح يثبت مبحار 

ب لعن حقه يف االحتجاج على طإذا ختلى أحد اخلصوم  اخلصومة تنتهي (. كاما)الفرع الثالث
 .)الفرع الرابع( خصامه

 الفرع األول: انقضاء اخلصومة
)ق.إ.م.إ( تنقاي اخلصومة تبعا النقااء الدعوى، بالصلح أو 005، 008طبقا للامواد 

باحلكم أو بالتنازل عن الدعوى، كاما ميكن أن تنقاي بوفاة أحد اخلصوم، مامل تكن الدعوى 
 .قابلة لإلنتقال

 زل عنها، فامن دون دعوى ال ميكن احلديث عنوتنقاي أصال بسبب سقوطها أو التنا
 5اخلصومة، فهذه األخرية تعترب األداة اإلجرائية للدعوى.

 
 
خري الدين كاهينة، كريوان هشام عوارض اخلصومة القاائية يف ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، مذكرة لنيل شهادة املاسرت -5

 .00، ص0852السياسية، جباية يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم 
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 الفرع الثاين: سقوط اخلصومة
)ق.إ.م.إ(، فإن اخلصومة تسقط نتيجة ختلف اخلصوم عن  000، 000طبقا للامواد 

القيام باملساعي الالزمة، كاما تسقط مبرور سنتني حتسب من تاريخ صدور احلكم، أو صدور أمر 
 .القاضي الذي كلف أحد اخلصوم القيام باملساعي

  0ن:ط لسقوط اخلصومة شرطاويشرت 
 .عدم السري يف اخلصومة-5
و أأن يستامر عدم السري يف اخلصومة مدة السنتني، حتسب من تاريخ صدور احلكم، -0

 .أمر القاضي
وإذا مرت السنتان، للامدعي، أو املدعى عليه، أو املتدخل ا خلصامي أن يطلب من احملكامة 

 .عن طريق دفع شكليهبذا كن التامسك عن طريق دعوى، أن تقاي بسقوط اخلصومة. ومي
يرتتب على سقوط اخلصومة زواهلا بأثر رجعي، أي زوال كافة إجراءاهتا سواء قام هبا 

 .اخلصوم، أو صدرت عن احملكامة أحكام متهيدية
 الفرع الثالث: التنازل عن اخلصومة

إلهناء )ق.إ.م.إ( التنازل عن اخلصومة بأنه إمكانية خمولة للامدعي 005عرفت للامادة 
اخلصومة، وال يرتتب عليه التخلي عن الدعوى. ويتم التنازل، إما كتابيا وإما بتصريح يثبت مبحار 

 .حيرره رئيس أمناء الابط
يكون تنازل املدعي عن اخلصومة معلقا على قبول املدعي، فامىت قدم هذا األخري عند 

يعترب ذلك  ، أو دفوعا يف املوضوعالتنازل طلبا مقابال، أو استئنافا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول
 5رفاا منه لطلب املدعي، شريطة أن يكون رفاه مبين على أسباب قانونية.

 :0ويتحامل املدعي الذي يطلب التنازل تبعة تراجعه عن السري يف اخلصومة من زاويتني
 .دفع مصاريف إجراءات اخلصومة1-
 .الذي حلق بهدفع التعوياات املطلوبة من املدعي عليه بسبب الارر 2-

 
 .60خري الدين كاهينة، كريوان هشام، مرجع سابق، ص-5

باي أمحد عامر، إجراءات التقاضي أمام اهليئات القاائية اإلدارية، مذكر لنيل شهادة املاسرت يف القانون اإلداري، كلية احلقوق، 2-
 .75ص 0851بسكرة 
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 الفرع الرابع: القبول بالطلبات واحلكم

)ق.إ.م.إ( هو ختلي أحد اخلصوم عن حقه يف  007سب املادة القبول بالطلبات ح
 .االحتجاج على طلب خصامه، أو على حكم سبق صدوره، ويكون إما جزئيا أو كليا

والقبول بطلب اخلصم يعد اعرتافا بصحة ادعاءاته، وختليا من املدعي عليه مامل يطعن يف 
 .)ق.إ.م.إ(000املادة  احلكم الحقا

)ق.إ.م.إ( فهو تنازل اخلصوم عن ممارسة حقهم 000سب نص املادة أما القبول باحلكم ح
يف الطعن. ويعرب عنه صراحة وبدون لبس، سواء أمام القاضي، أو أمام احملار القاائي أثناء 

 .1التنفيذ
 املبحث الرابع: جلسة احلكم

ع كاما ختا)املطلب األول(،   املبادئجملاموعة من  ختاع جلسة احلكم يف انعقادها
 الدعوى احلكم يفتنتهي ب)املطلب الثاين(، و  األطراف وإدارة اجللسة جلاملة من القواعد تدخالت

 .)املطلب الثالث(
 املطلب األول: مبادئ احلكم الفاصل يف النزاع

قانون  لدستور، أو يفاخياع احلكم إىل جماموعة من املبادئ اليت أقرها املشرع سواء يف 
دئ العدالة واملواثيق الدولية لاامان حسن سري مرفق القااء، مبا وأاإلجراءات املدنية واإلدارية، 

 ومن أهم هذه املبادئ، مبدأ العلنية )الفرع األول( ومبدأ الوجاهية )الفرع الثاين(
 الفرع األول: مبدأ علنية اجللسات

تنتهي املداولة بصدور حكم يف النزاع، ويلزم النطق به يف جلسة علنية، وجيوز قبل صدور 
 .دة املناقشات واملرافعات يف حالة تغيري تشكيلة احلكماحلكم إعا

، ويكون ذلك يف جلسة علنية، ولو كانت الدعوى قد ةوالنطق باحلكم هو تالوة شفوي
 .نظرت يف جلسة سرية، وجيب أن يكون القااة الذين اشرتكوا باملداولة حاضرين وقت تالوة احلكم

اجلامهور من متابعة شؤون العدالة  ومن ناحية أخرى فإن علنية جلسات احملكامة متكن
 وتكوين رقابة مجاهرية يف متابعة ما يدور فيها، فعالنية النطق باحلكم قاعدة جوهرية جيب مراعاهتا

 
 .08مرجع سابق، ص ، حماضرات سنة أوىل ماسرت قانون إداري،عدو عبد القادر-5
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 5االطامئنان إليه.حتقيقا للغاية اليت توخاها املشرع وهي تدعيم الثقة يف القااء و 
تعلل األحكام القاائية وينطق هبا يف جلسات  85-56 0من القانون 560وطبقا للامادة 

 عالنية.
 الفرع الثاين: مبدأ الوجاهية

يرتبط الطابع الوجاهي حبقوق الدفاع، وهو يعد وفق قااء جملس الدولة الفرنسي من 
ا د أو أي وجه يقدمه أحد الطرفني دعاماملبادئ العامة للقانون، ومقتاى هذا املبدأ أن أي مستن

 0لطلباته أو دفوعه، جيب أن يتاح للطرف اآلخر معرفة عناصره مجيعا، أو أن يتاح له مناقشته.
والوجاهية إلزام يقع على اخلصوم والقاضي على حد سواء فأطراف اخلصومة يباشرون 

ا ضي متكني األطراف مبدعواهم مبا يكفل عدم اجلهالة لدى الطرف اآلخر، كاما يقع على القا
 2يدعيه كل واحد منهم.

رات املرافعة ال تكون إال من خالل املذكفاملنازعة اإلدارية تتاميز بالطابع الكتايب،  ألنو 
 1واملستندات والوثائق املكتوبة واملتبادلة بني األطراف، وأن املالحظات الشفوية تكون للارورة.

 املطلب الثاين: سري اجللسة
جلسة احلكم إلجراءات جيب مراعاهتا يف إطار ترتيب حدده القانون يبدأ  خياع نظام سري

بساماع العاو املقرر )الفرع األول(، مساع حمافظ الدولة )الفرع الثاين(، مساع األطراف وحماميهم 
 .)الفرع الثالث(

 الفرع األول: مساع العضو املقرر
ويفهم  ."....ملعد حول القاية)ق.إ.م.إ(: "بعد تالوة القاضي املقرر للتقرير ا 002تنص 

 على عد املناداةفب .من املادة أن إجراءات سري اجللسة تبدأ بتالوة العاو املقرر تقريره املكتوب
 
 

 .501-502 ص ،ط األوىل ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،لقاائي بني النظري والتطبيقعبد القادر الشيخلي، احلكم ا-5
 .يتاامن التعديل الدستوري ج .ر0856نة مارس س 6املوافق ل 5207مجادى األوىل عام  06مؤرخ يف  85-56قانون رقم -2

 .0856مارس  87 صادر بتاريخ .52العدد 
 .80عدو عبد القادر، حماضرات السنة األوىل ماسرت، قانون إداري، ص-0
 .00بربارة عبد الرمحان، مرجع سابق، ص-2
 .00سابق، صدارية، مرجع امد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلحم-1
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القاية يف اجللسة وعلى األطراف، يقوم املستشار املقرر بقراءة تقريره املكتوب، غري أنه احرتاما 
ملبد سرية املداولة ال يقرأ العاو املقرر التقرير برمته، بل فقط اجلزء املتعلق باملسائل املطروحة من 

عليها  وع املقدمة واملثارة، وكذا الوسائل املستندطرف النزاع مبا يف ذلك خمتصر عن الوقائع والدف
 5من قبل األطراف.

 الفرع الثاين: مساع حمافظ الدولة
  ...يعرض حمافظ الدولة تقريره املكتوب )ق.إ.م.إ(000طبقا للامادة 

ويتاامن التقرير املكتوب عرضا عن الوقائع والقانون واألوجه املثارة ورأيه حول كل مسألة 
 .املقرتحة للفصل يف النزاع، وخيتتم بطلبات حمددة مطروحة واحللول

يقدم حمافظ الدولة أياا خالل اجللسة، مالحظاته الشفوية  )ق.إ.م.إ(000وطبقا للامادة 
  .حول كل قاية قبل غلق باب املرافعة

يتوىل حمافظ الدولة النيابة العامة مبساعدة حمافظي  800-00من القانون  1وطبقا للامادة 
 .دولة مساعدين

ومل يوضح املشرع هل أن حمافظ الدولة يقدم تقريره املكتوب دومنا تالوته، أم أنه جمرب على 
ذلك، لكن ألن حمافظ الدولة يعترب خصاما وعليه يتعني أن يبدي ما عنده من طلبات أو دفوعات 

 .أي رأي آخر
 0وخالصة القول إن حمافظ الدولة عليه تالوة تقريره املكتوب خبصوص القاية.

 رع الثالث: مساع األطراف وحماميهالف
عرف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية احلكم احلاوري بأنه إذا حار اخلصوم شخصيا 
أو ممثلني بوكالئهم أو حماميهم أثناء اخلصومة أو قدموا مذكرات حىت ولو مل يبدوا مالحظاهتم أمام 

 .)ق.إ.م.إ( 000. وهذا ما نصت عليه املادة 4القاضي
 

.017لويا، قانون اإلجراءات اإلدارية، مرجع سابق، صمسني آث حل-5  
العدد  . رج يتعلق باحملاكم اإلدارية، 5000نة مايو س 08املوافق  5250صفر عام  2املؤرخ يف  80-00قانون -0

5000 ، سنة07  
 .558ص ،مرجع سابق، 0قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، ج ،سائح سنقوقة-3
 .057-056عبد الرمحان، مرجع سابق، ص بربارة-4
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)ق.إ.م.إ(:" إذا مل حيار املدعي لسبب مشروع، جاز للقاضي تأجيل  000وتنص املادة 
 ." القاية إىل اجللسة املوالية لتامكينه من احلاور

إذا مل حيار املدعي دون سبب مشروع، جاز للامدعي  )ق.إ.م.إ(:"008وتنص املادة 
 ." لدعوى، ويكون احلكم يف هذه احلالة حاورياعليه طلب الفصل يف موضوع ا

)ق.إ.م.إ(:" إذا امتنع أحد اخلصوم عن القيام بإجراء من اإلجراءات 005كاما تنص املادة 
 ".املأمور هبا يف اآلجال احملددة، يفصل القاضي حبكم حاوري بناء على عناصر امللف

ريق ثيلهم عن طويكون احلكم حاوريا إذا حار اخلصوم شخصيا. ويكفي أن يتم مت
 وكالئهم، والوكيل قد يكون املامثل القانوين أو االتفاقي للشخص.

ياا حاوريا إذا قدم األطراف مذكرات دون تقدمي مالحظات شفوية طاملا أويكون احلكم 
 أن اإلجراءات هي يف األساس مكتوبة.

لى ع ولتامكني املتغيب لسبب مشروع من الدفاع على حقوقه، يسامح له القاضي باحلصول
لسلطة التقديرية ذلك ليامها باألدلة واملستندات، وخياع أجل حلاور احملاكامة وتقدمي ادعاءاته وتدع

للقاضي بعد التأكد من جدية السبب. وبالعكس إذا ثبت أن غيابه غري جدي، أمكن للامدعي 
 5ه احلالة حاوريا.ذعليه طلب الفصل يف املوضوع، ويكون احلكم يف ه

 م يف الدعوىاملطلب الثالث: احلك
ينطق القاضي باحلكم يف اجللسة اليت حددها لذلك على مسامع احلاضرين دون استثناء 
)الفرع األول(. وعند صدور حكم قاائي يشوبه لبس أو غاموض من شأهنا أن تصعب يف تنفيذه، 

 .فيجوز طلب تفسريه )الفرع الثاين(
 الفرع األول: أجزاء احلكم

ة األحكام الصادرة عن احملكامة اإلدارية، أحالت املاد خبصوص املقتايات اليت تطبق على
إىل  078)ق.إ.م.إ( تطبيق املقتايات املتعلقة باألحكام القاائية الصادرة إىل املواد من  000
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أمام احملاكم اإلدارية000

 
 .002-000عبد السالم ديب، مرجع سابق، ص-5
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 ةأوال: الديباج
)ق.إ.م.إ( فإن احلكم جيب أن يشامل حتت طائلة البطالن العبارة  071وطبقا للامادة 

اآلتية "اجلامهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية "،" باسم الشعب اجلزائري "، وهذه العبارة هلا داللة 
 5.عظيامة، إهنا السيادة اليت ال جيوز ألحد املساس هبا

 ثانيا: البيانات
 :)ق.إ.م.إ(:"جيب أن يتاامن احلكم البيانات األتية 076طبقا للامادة 

 .اجلهة القاائية اليت أصدرهتا-5       
 .أمساء وألقاب وصفاة القااة الذين تداولوا يف القاية-0
 .تاريخ النطق به-0
 .إسم ولقب ممثل النيابة العامة )حمافظ الدولة( عند االقتااء-2
 .لة احلكمإسم ولقب أمني الابط الذي حار مع تشكي-1

ته طبيع أمساء وألقاب اخلصوم وموطن كل منهم، ويف حال الشخص املعنوي تذكر6-
 .وتساميته ومقره اإلجتاماعي وصفة ممثله القانوين أو االتفاقي

 .أمساء وألقاب احملامني أو أي شخص قام بتامثيل أو مساعدة اخلصوم7-
 .اإلشارة إىل عبارة النطق يف جلسة علنية8-

 حلكم والوقائعثالثا: أسباب ا
. كامهمالقانونية اليت يبين القااة على أساسها أحو تتامثل يف األدلة الواقعية  :أسباب احلكم-1

 لقانون،اويظهر يف هذا اجلزء دور القااة والذي يناقشون فيه طلبات ودفوع اخلصوم وفق 
ن أ "ال جيوز النطق باحلكم إال بعد تسبيبه، وجيب :5)ق.إ.م.إ( /ف 077صت املادة ون 

 ".يسبب احلكم من حيث الوقائع والقانون وأن يشار إىل النصوص املطبقة
 
 
 .060مرجع سابق، ص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،  حلسني بن الشيخ آث ملويا،-5
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والتسبيب حسب النص جيب أن يتاامن جانب الوقائع والقانون ال سياما النصوص املطبقة 
 .جلانب اإلجرائي أو املوضوعييف احلكم، سواء املتعلقة با

حتتوي على عرض موجز ملوضوع الدعوى وخالصة ما استند إليه األطراف من أدلة  :الوقائع-2
وحجج قانونية. كاما يتاامن بيانا للامسائل املعروضة للفصل فيها. وتذكر كذلك خمتلف اإلجراءات 

فهم أن يبني القااة موقاملتخذة واملراحل اليت مرت هبا القاية وخالصة ما وصلت إليه دون 
:" جيب أن يستعرض بإجياز، وقائع 0ف/ ق.إ.م.إ() 077وهذا ما نصت عليه املادة .5منها

 ".القاية وطلبات وادعاءات اخلصوم ووسائل دفاعهم
هو اجلزء األخري من احلكم املشتامل على قااء احملكامة يف الدعوى ويتامثل  :منطوق احلكم-3

:"يتم 5)ق.إ.م.إ( ف/ 070ة املاداب احلكم؛ حيث نصت ـــــــــألسباخلالصة املنطقية املنطوق يف 
ى أباألحكام الفاصلة يف النزاع علنيا. ومعىن ذلك أن يتلى منطوق احلكم باجللسة وعلى مر  قـــــــالنط

 .0ومسامع كل أطراف القاية وغريهم
اة اويقتصر النطق باحلكم على تالوة منطوقه يف اجللسة من طرف الرئيس وحباور ق

التشكيلة الذين تداولوا يف القاية. وهنا ال جيب أن يتجاوز منطوقه، أي ال ميكن تالوة كل ما ورد 
فيه كالوقائع واألسباب واألسانيد القانونية. ومن جانب آخر فإن النص يلزم أن يتلى املنطوق يف 

يتلى احلكم من  أنوميكن  اجللسة من قبل الرئيس الذي تابع كافة إجراءاته وحدد تاريخ النطق به.
 0.طرف أحد أطراف التشكيلة يف حالة غياب الرئيس

 الفرع الثاين: تفسري احلكم
 أوال: املبدأ

ويؤدي باحملكوم  2قد يصدر احلكم متاامنا عبارات غاماة مما يؤدي اىل صعوبة تنفيذه،
 ا الوضع نصوملعاجلة هذ1عليه إىل استغالله إلثارة استحالة التنفيذ وإبقاء األوضاع على حاهلا.

 
  .000ص -5
 .17ص 0852،طاهري حسني، تسبيب األحكام القاائية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع اجلزائر -0
 .080بربارة عبد الرمحان، مرجع سابق، ص-0
 .006السالم ديب، مرجع سابق، ص عبد-2
 .050القادر عدو، املنازعات اإلدارية، مرجع سابق، ص عبد-1
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ات املنية واإلدارية على جواز أن يطلب من احملكامة اليت أصدرت احلكم قانون اإلجراء
القاائي تفسري ما شاب منطوقه من غاموض وإهبام. ويقدم الطلب بأوضاع املعتادة لرفع الدعوى 

 001املواد من  5والغاية من تفسري احلكم القاائي هو توضيح مدلوله أو حتديده
 .)ق.إ.م.إ(001إىل

.إ.م.إ( على أن تفسري احلكم بغرض توضيح مدلوله أو حتديد )ق 001ونصت املادة 
من أحد  ويقدم طلب تفسري احلكم بعرياة؛ ماامونه، من اختصاص اجلهة القاائية اليت أصدرته

وتفصل اجلهة القاائية بعد مساع اخلصوم أو بعد صحة  ،اخلصوم، أو بعرياة مشرتكة منهم
 .تكليفهم باحلاور

ترفع دعوى تفسري األحكام ويفصل فيها وفقا لألشكال ( إ)ق.إ.م. 061وطبقا للامادة 
 .)ق.إ.م.إ( ذكورة أعاله 001واإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

تبعا لذلك إن صدر احلكم من طرف احملكامة اإلدارية، فإن هذا األخري هي املختصة و 
قبل دعوى ال تا األخري هو املختص بتفسريه. و ذبتفسريه. وإن صدر عن جملس الدولة، فإن ه

التفسري إال ممن كان طرفا يف اخلصومة اليت صدر فيها احلكم املطلوب تفسريه وال تكون الدعوى 
 0.مقبولة إال يف حالة حاجة احلكم للتفسري ألنه ميثل غاموض يف مدلوله

 ثانيا: شروط تفسري احلكم
 :ال جيوز للخصوم طلب تفسري احلكم القاائي إال بتوافر الشرطني اآلتيني

إذا خال احلكم القاائي من الغاموض أو اإلهبام توجب  غموض احلكم القضائي:-1
 .على احملكامة املقدم إليها طلب التفسري أن تقاي بعدم قبوله

كم ال وحجية احلأن يرد الغموض يف كل جزء يكتسب حجية الشيء املقضي به: -2
كان واردا   كان موضعه، سواءتثبت فقط ملنطوق احلكم، وإمنا تشامل كل قااء تصدره احملكامة أيا  

 .يف منطوق احلكم، أو يف األسباب املكاملة هلذا املنطوق
 
 

 .050القادر عدو، املنازعات اإلدارية، مرجع سابق، ص عبد-5
 .680سابق، ص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، مرجع حلسني بن الشيخ أت ملويا،-0
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 ثالثا: ميعاد رفع دعوى التفسري
يع الطعون األخرى، ال يتقيد طلب التفسري مبيعاد معني، إذ جيوز تقدميه على خالف مج

 5يف أي وقت طاملا بقي احلكم أو القرار منتجا ألثاره.
 االختصاص بتفسري احلكم القضائي :رابعا

تفصل احملكامة اإلدارية أو جملس الدولة يف دعوى التفسري للحكم الصادر عنها، بواسطة 
اها ما للنامط التصرحيي، أين يوضح فيه الطريقة اليت جيب أن يفهم مبقتاحكم حيرر منطوقه تبعا 

 0حكامت به.
 احلكم يف دعوى التفسري :خامسا

تلتزم اجلهة القاائية املختصة بتفسري احلكم تفسريا لغويا، وذلك باالعتاماد على األلفاظ 
يف التفسري  د غاموضوالعبارات اليت يتكون منها منطوق احلكم وأسبابه اجلوهرية. ويف حالة وجو 

اللغوي جيب اللجوء إىل التفسري املنطقي من واقع وأسباب احلكم. وإذا كانت األسباب غري كافيه 
إلزالة الغاموض، فيامكن اللجوء إىل أوراق الدعوى، واملستندات املقدمة من طرف اخلصوم. وإذا 

ه، وإذا قبلت الطعن ر رفات احملكامة طلب تفسري احلكم القاائي، فإنه جيوز فيه الطعن فور صدو 
 3.وفسرت احلكم فإن حكامها هذا ال ميكن الطعن فيه باستقالل عن احلكم القاائي الذي يفسره

 
 
 
 
 
 
 

 
 .008عدو عبد القادر، املنازعات اإلدارية، مرجع سابق، ص-5
 .655سابق، ص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، مرجعني بن الشيخ آث ملويا، حلس-0
 .005القادر، املنازعات اإلدارية، مرجع سابق، صعبد  عدو-0
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 ـــــــةمتخا
قد اتاح لنا بعد هذا العرض أن موضوع إجراءات اخلصومة اإلدارية ال يرتبط فقط باجلانب 

اري يف وضوع سلطات القاضي اإلداإلجرائي وإمنا مبوضوع له أمهية كربى يف املنازعات اإلدارية وهو م
 مواجهة اإلدارة، ومن خالل ما تقدم يف البحث توصلنا إىل النتائج التالية:

ــــ للخصومة اإلدارية طابع خاص لكون طرفاها خيتلفان من حيث املراكز القانونية، فطرف  5
خر آلعامة و ق املنفعة ايتامتع بامتيازات السلطة العامة وهو اإلدارة أو السلطة اإلدارية، وهدفها حتقي

 يدافع عن مصاحله يف مواجهتها.
ــــ إن إعفاء األشخاص العامة من إلزامية االستعانة مبحام هو يف تقديرنا إخالل مببدأ املساواة  0

بني اخلصوم، حيث كان من الاروري على األقل إعفاء املتقاضني من هذا الشرط أمام احملاكم اإلدارية 
 اإلدارية بالدرجة األوىل. حني نظرها يف الدعاوي

حاور قوي يف اخلصومة اإلدارية، وتفسري ذلك، أن لكل خصم إثارة العام  ـــ لفكرة النظام 0
 األوجه اخلاصة بالنظام العام يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى، حىت يف الدرجة الثانية من التقاضي.

صومة اإلدارية وذلك على خالف ــــ للقاضي اإلداري دور إجيايب يف تفسري إجراءات اخل 2
 القاضي العادي.

توجيه أوامر إىل اإلدارة ال مينع القاضي اإلداري من أن يأمر اإلدارة بتقدمي عدم ــ إن مبدأ  1
 نسخة من القرار املطعون فيه.

 مـــ يتم التبليغ الرمسي بواسطة حمار قاائي، بناء على طلب اخلصوم أو على طلب ممثله 6
أن املشرع اجلزائري قد ساير املشرع الفرنسي الذي يعترب العرياة املؤشر عليها هي  الحظوامل. القانوين

 ذلك اإلجراءات يف تبليغ، يتبعوأن احملار الذي حيرره احملار هو جمرد حمار  باحلاور،التكليف 
 .وإال اعترب التبليغ باطال قانونا،والشكليات املعروضة عليه 

ــ يبدأ ميعاد التبليغ من 7  يوم نشر القرار إذا كان مجاعيا أو تبليغه إذا كان فرديا، واألصل أنه ـ
احرتام هذه املواعيد، باعتبارها من شروط قبول الدعوى، وال ميكن خمالفتها، إال يف احلاالت اليت  جيب

 ينص عليها القانون على سبيل احلصر، وهنا خيتلف أثر انقطاع امليعاد عن أثر وقفه.
عوى قد تشوهبا عيوب، تكون غري قابلة للتصحيح إذا تعلق األمر بــــ انعدام ــ إن عرياة الد 0

 الصفة أو انعدام املصلحة، أو فوات امليعاد، ميعاد الطعن، أما إذا تعلق األمر بـــ األهلية من حيث
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 نقصاهنا أو انعدامها أو غياب التفويض بالنسبة للشخص املعنوي، حترير العرياة بغري اللغة العربية
 فيامكن للقاضي أن يطلب تصحيح العرياة من املدعي.

اية وذلك ضامانا ملبدأ احلياد ومح، ـــ للامدعي أن يطلب رد القاضي الذي ينظر يف الدعوى  0
 حلقوق املدعي. 

ـــ ال يتم الفصل يف اخلصومة اإلدارية إال بعد املرور على عاملية التحقيق يتامتع القاضي  58 
 إعفاء نأن حل القاية واضح فيامك القاضي فإذا رأى اليس إجراء وجوبي بصالحية واسعة، وهوفيها 

ة اإلعفاء من التحقيق وتربز أمهي .ويبقى افتتاح التحقيق سلطة تقديرية للقاضي .من التحقيق القاية
 .التقليل من التكاليفالقاية و  يف يف سرعة الفصل

ام خاصة،  الدعوى بأحكة التحقيق يفــ مل يفرد املشرع لقانون اإلجراءات املدنية واإلداري 55
 العامة للتحقيق يف الدعاوي القاائية، على الرغم من خصوصية املنازعات اإلدارية.اعد القو  حيث تطبق

ـــ قد تعرتض سري اخلصومة حاالت منها ما هو موقف للسري فيها، ومنها ما ينهي  50
 ج عنها. اإلدارية وبني اآلثار اليت ميكن أن تنتاخلصومة. وقد حددها املشرع يف قانون اإلجراءات املدنية و 

ـــ إن صحة احلكم يف اخلصومة اإلدارية يتوقف على مراعاة ما نص عليها القانون يف  50
 حيث الواقع والقانون. والتسبيب منأحكام خاصة وصدور احلكم يف جلسة علنية 

 وعلى ضوء النتائج السابقة ميكن تقدمي التوصيات التالية:
على النحو التايل:" ترفع الدعوى أمام احملاكم اإلدارية بعرياة  051إعادة صياغة املادة ـــ  5

 ".موقعة من طرف املدعي أو حماميه
ــــ العامل على نشر قرارات جملس الدولة واحملاكم اإلدارية، وهو ما خيدم الثقافة القانونية يف  0

 اجلزائر.
تنوير جلسة احلكم من خالل الدراسة  تدعيم دور حمافظ الدولة كقاضي مستقل يف-0 

.لتاماساتالعاميقة للاملف، بعيدا عن الدور اجلزئي الذي يقوم به من خالل تقدمي اإل



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 . 
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 واملــــراجــــــــع املصادرقــــــائـــمــــــة
 املصادروال: أ

املعدل  76اجلريدة الرمسية .العدد 5006 سنة ديسامرب 80الصادر بتاريخ  5006دستور -5
 واملتامم.

 ثانيا:النصوص القانونية
  5000 ةسن ماي 08املوافق ل  5250صفر عام  82املؤرخ يف  85-00رقم  قانون عاوي-5

  واملتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيم عامله.املعدل واملتامم 
يتعلق باحملاكم  5000مايو سنة  08ق املواف 5250صفر عام  2املؤرخ يف  80-00قانون -0

  07العدد الرمسية  اجلريد اإلدارية.
 5075غشت  81ل املوافق  5005املؤرخ يف مجادى الثانية عام  17-75األمر رقم -0

 80-80قانون رقم املعدل واملتامم بال.0880مارس  80صادر بتاريخ  51العدد  اجلريدة الرمسية
 واملتعلق باملساعدة القاائية. 0880 فرباير 01ق لـ ـاملواف 5208صقر عام  00مؤرخ يف 

، يتاامن قانون 0880فرباير  01املوافق ل  5200صفر  50مؤرخ يف  80-80قانون رقم -2
 .0880 أبريل 00الصادر بتاريخ  05اإلجراءات املدنية واإلدارية، اجلريدة الرمسية رقم 

املتاامن 0886فرباير سنة  08ق ل املواف 5207حمرم عام  05مؤرخ يف  86-80رقم  قانون-1
 .0886مارس  80صادر بتاريخ  52اجلريدة الرمسية العدد  .تنظيم مهنة احملار القاائي

 5071سنة  سبتامرب 06املوافق لـــــ  5001رماان عام  08يف  ؤرخامل 10-71االمر رقم -6
 املعدل واملتامم. املتاامن القانون املدين

 : الكــتـــــــــبثالثا
 العربية لغةبا-1 

الطبعة  ،ئرالبغدادي، اجلزا منشورات ،واإلداريةقانون اإلجراءات املدنية  الرمحان، شرحبربارة عبد -5
 .0880الثانية ،

بعة األوىل الط، القانونية، دمشقاملكتبة  اإلداري،القااء  وقواعد إجراءاتبرهان زريق، مبادئ -0
0855.  
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 اجلزائر، ،والنشر والتوزيعهومة للطباعة  اإلداري، دارالوجيز يف القااء  هللا، ومحيدة عطاب-0
 .0852الطبعة الثالثة 

 .0852بنانل، ،املؤسسة احلديثة للكتابخار اخلري، املبادئ العامة يف القااء اإلداري خالد-2
عات املطبو  اإلدارية، ديوانقبول الدعوى  اإلدارية، شروطاملنازعات  رشيد، قانون خلويف-1

 .0886ائر الطبعة الثانية،اجلز  اجلامعية،
اعة دار اهلدى للطب، اجلزء األول واإلدارية اجلديد،قانون اإلجراءات املدنية  سنقوقة، سائح-6

 .0855اجلزائر ،والتوزيعوالنشر 
باعة دار اهلدى للط الثاين،اجلزء  واإلدارية اجلديد،قانون اإلجراءات املدنية  سنقوقة، سائح-7

 .0855اجلزائر ،والتوزيعوالنشر 
 .القاهرة والنشر،الفكر العريب للطباعة  اإللغاء، دار اإلداري، قااءالقااء  الطاماوي، سليامان-0
جلزائر ا والتوزيع،هومة للطباعة والنشر  القاائية، دارتسبيب األحكام  حسني، طاهري-0

0852. 
والتوزيع،  لنشرة لاخللدوني اإلدارية، دارشرح وجيز لإلجراءات املتبعة يف املواد  حسني، طاهري-58

 .0881 اجلزائر
 ر اهلدى للطباعة والنشر، اجلزائر.، دروس يف املنازعات اإلدارية، دا بوعامران عادل -55
 ةلطبعا السالم ديب، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، موفم للنشر اجلزائر عبد-50

 .0850الثالثة 
هومة  ، دار0850اإلجراءات املدنية اجلديد طبعة  العزيز سعد، أحباث حتليلية يف قانون عبد-50

 .للنشر والتوزيع اجلزائر
طبعة  ،والتوزيع اجلزائرهومة للطباعة والنشر  اإلدارية، داراملنازعات  ،القادر  عبدعدو  -52

0850 . 
 .0857-0856 سنة أوىل ماسرت قانون إداري حماضرات ، القادر عبد عدو -51
 .0850-0857قانون إداري  سنة ثانية ماسرتضرات القادر ، حما عبد عدو -56
اعة دار هومة للطب اخلطأ،احلسن النظام القانونية للامسؤولية اإلدارية على أساس  كفيف-57

 .0852اجلزائر  والنشر،
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اجلزائر  ر،والنشهومة للطباعة  الدولة، دارالقرار اإلداري يف ضوء قااء جملس  فايل، كوسه-50
0850. 

توزيع لدونية للنشر والدار اخل اإلداري،شيخ آت ملويا، املنتقي يف القااء بن ال حلسني-50
 .0855اجلزائر
ار هومة د وجملس الدولة،بن الشيخ آت ملويا، املنتقي يف قااء حمكامة التنازع  حلسني-08

 .0852 والتوزيع، اجلزائرللطباعة للنشر 
 توزيع،والنشر والدار هومة للطباعة اإلدارية، بن الشيخ آت ملويا، قانون اإلجراءات  حلسني-05

 .0850 طبعة اجلزائر
 األردن، داراإلداري يف  ومبادئ القااءالقااء اإلداري دراسة األسس  ليلو،راضي  مازن-00

 .0880عامان  والتوزيع،قنديل للنشر 
 اجلزائر ،شروللندار العلوم للطباعة اإلدارية، ، الوسيط يف املنازعات  بعلي حمامد الصغري -00

0880. 
جلزائر، ا والتوزيع،دار العلوم للنشر  اإللغاء،قبول دعوى  ، شروط بعلي الصغري حمامد -02

0850. 
 اجلامعية، املطبوعات الثاين، ديواناجلزء  اإلدارية،شيهوب، املبادئ العامة للامنازعات  مسعود-01

 .5002اجلزائر 
والنشر  دار اهلدى للطباعة دارية،واإلالوسيط يف شرح قانون اإلجراءات املدنية  صقر، نبيل-06

 .0880اجلزائر  والتوزيع،
 .راجلزائدار اهلدى للطباعة والنشر،  ، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،نبيل صقر-07
الوجيز يف شرح األحكام املشرتكة جلاميع اجلهات القاائية وفق قانون  دالندة، يوسف-00

 .0855،، الطبعة الثالثةر هومة للطباعة والنشر، اجلزائر دا واإلدارية اجلديد،اإلجراءات املدنية 
سف دالندة، الوجيز يف شرح املساعدة القاائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، يو -00

 .0851اجلزائر، 
 .0852طبعة  ،، دار هومة للطباعة والنشرواإلداريةوسف دالندة، قانون اإلجراءات املدنية ي-08
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 فرنسيةلغة اللباثانيا: 
 GEORGES .VEDEL, droit administratif (2) 

(c)pares, universitaires.   
 واملذكرات اجلامعية  : الرسائلرابعا

 رسائل دكتوراه-1
 ائر.اجلز اخلصومة أمام جملس الدولة، أطروحة دكتوراه كلية احلقوق  حمامد، إجراءاتبشري -5 

 واملاسرتاملاجستري  مذكرات-2
لبات مكاملة من متط إجراءات التقاضي أمام اهليئات القاائية اإلدارية، مذكرةباي أمحد عامر، -5

 .0850احلقوق والعلوم السياسية، بسكرة  ، يف القانون اإلداري، كليةنيل شهادة املاسرت
خري الدين كاهينة، كريوان هشام، عوارض اخلصومة القاائي يف ظل فانون اإلجراءات املدنية -0

قوق والعلوم احل ، يف القانون اخلاص، كليةاملة من متطلبات نيل شهادة املاسرتمك واإلدارية، مذكرة
 . 0852السياسية، جباية،

 لعام، كليةاماجيستري يف القانون  اإلدارية، رسالةالتحقيق يف املنازعات  فوزية، إجراءاتزكري -0
 .0850جامعة وهران  احلقوق والعلوم السياسية،

 : اجملالت خامسا
 الثالثونو الثالث  العدد ، النظام العام يف املنازعات اإلداريةالوجه اخلاص بادر عدو،عبد الق -5 

 .0851جوان،اجلزائرجامعة العقيد أمحد دراية أدرار،  احلقيقة،جملة 
لعدد ا اإلدارية،عبد القادر عدو، الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري الفرنسي يف اخلصومة  -0

 .0856مارس  ،كويت احلقوق، جامعة ال جملة ،األول
 املقاالت :سادسا

 ،0881بطيخ، شروط قبول الدعوى، ندوة القااء اإلداري،املاملكة املغربية ، رماان حمامد-5
  املواقع االليكرتونية: بعاسا

 .www.mohmah.net-1دقيقة  50:20الساعة على  57/82/0850تاريخ االطالع 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

53 

 الفهرس
 85..................................................................................................................مقدمة 

 82...........................................................الفص األول: رفع اخلصومة أمام القااء اإلداري
 81....................................................................انات ومرفقات العرياة املبحث األول: بي

 81 ................................................................................املطلب األول: بيانات العرياة 
 81 ................................... .إ.م.إ()ق 056الفرع األول: البيانات النصوص عليها يف املادة 
 87..................................... )ق.إ.م.إ( 006الفرع الثاين: البيانات النصوص عليها يف املادة 

 80..........................................................الفرع الثالث: جزاء عدم مطابقة العرياة للشكل
 80..................................................................................ب الثاين: مرفقات العرياةاملطل

 58...................................................................................الفرع األول: القرار املطعون فيه
 50...........................................................................................الفرع الثاين: املستندات 

 51............................................املبحث الثاين: تبليغ األعامال اإلجرائية والوثائق واملستندات
 51......................................... ................................ املطلب األول: تبليغ عرياة الدعوى

 56.......................... ........................ .................الفرع األول: كيفية التبليغ الرمسي للعرياة
 56...................................................................الفرع الثاين: بطالن التبليغ الرمسي للعرياة

 56........................................................................املطلب الثاين: تبليغ األعامال اإلجرائية
 57........................................................................الفرع األول: إعالن العرياة االفتتاحية

 57............................................................................بليغ املذكرات والوثائقالفرع الثاين: ت
 50.............................................................................املبحث الثالث: ميعاد رفع الدعوى

 50....................................................................................... املطلب األول: بدئ امليعاد
 50....................................................................................... الفرع األول: التبليغ والنشر
 50...................................................................................... الفرع الثاين: حساب امليعاد

 08.................................................................................... املطلب الثاين: انقطاع امليعاد
 08.............................................................. الفرع األول: الشروط القانونية النقطاع امليعاد
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 02..................................................................................الفرع الثاين: آثار انقطاع امليعاد
 02.......................................................................املبحث الرابع: تصحيح عرياة الدعوى

 01....................................................................... ألول العيوب القابلة للتصحيحاملطلب ا
 01............................................................... الفرع األول: العيوب املتعلقة بعريض الدعوى

 06................................................................. .......الفرع الثاين: العيوب املتعلقة باملرفقات
 07........................................................................ املطلب الثاين: كيفية تصحيح العرياة

 07............................................................الفرع األول: تصحيح العيوب املتعلقة بالعرياة 
 00............................................................ الفرع الثاين: تصحيح العيوب املتعلقة باملرفقات

 00......................................................... الفصل الثاين: سري اخلصومة أمام القااء اإلداري
 05........................................................................................ رد القااة ل:املبحث األو 

 05 .................................................................... .........املطلب األول: أسباب رد القااة
 05 ................................................................................. الفرع األول: تعريف رد القااة
 05 ................................................................................ الفرع الثاين: أسباب رد القااة

 00......................................................................................املطلب الثاين: إجراءات الرد
 00.................................................. ............. ................... الفرع األول: تقدمي طلب الرد

 00.................................................... ......................... الفرع الثاين: الفصل يف طلب الرد
 00 .................................. ............................ املبحث الثاين: التحقيق يف اخلصومة اإلدارية

 00 ............................................. ............................ املطلب األول: اإلعفاء من التحقيق
 02.................................................................. ون اإلعفاء من التحقيقالفرع األول: ماام

 02................................................................. قالثاين: خصائص اإلعفاء من التحقي الفرع
 01..................................................................................... املطلب الثاين تدابري التحقيق

 01 ................................................................................................ الفرع األول: اخلربة 
 01... ............................................................................................ الفرع الثاين: املعاينة 
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 06 ........................................................ ............................. الفرع الثالث: مساع الشهود
 06 .............................................................. ...... .............الفرع الرابع: مااهاة اخلطوط

 07 ........................................................................ ...... ..............الفرع اخلامس: اليامني
 00..........................................................املطلب الثالث: إثارة األوجه اخلاصة بالنظام العام

 00..............................................ع األول: تعريف الوجه اخلاص بالنظام العم وخصائصهالفر 
 00.........................الفرع الثاين: دور القاضي اإلداري يف تكريس األوجه اخلاصة بالنظام العام

 00 ...................................... ..................... ......املبحث الثالث: عوارض اخلصومة اإلدارية
 28............................................ .املطلب األول: العوارض اليت حتول دون السري يف اخلصومة

 28 ............................................................................الفرع األول: ضم وفصل اخلصومة 
 28 ................................................. ................. ...... .........لفرع الثاين: انقطاع اخلصومةا

 25.......................................... ........... ................ ..............الفرع الثالث: وقف اخلصومة
 25....................................................... ..........تنهي اخلصومة املطلب الثاين: العوارض اليت

 25....................................................................................الفرع األول: انقااء اخلصومة
 20.....................................................................................الفرع الثاين: سقوط اخلصومة

 20 ............................................................................الفرع الثالث: التناول عن اخلصومة
 20 .......................................................................الفرع الرابع : القبول بالطلبات واحلكم

 20 ....................................................................................املبحث الرابع: جلسة احلكم
 20 ............................................................مبادئ احلكم الفاصل يف النزاعاملطلب األول: 
 20 ............................................................................. اجللسات دأ علنيةالفرع األول: مب

 22........................................................................................الفرع الثاين: مبدأ الوجاهية
 22............................................................ .......... ..................املطلب الثاين سري اجللسة

 22..................................................................................الفرع األول: مساع العاو املقرر
 21............................. .................................. .................الفرع الثاين: مساع حمافظ الدولة

 21..................................................... ......... ...........الفرع الثالث: مساع األطراف وحماميه
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  26................................................ ................. ...........املطلب الثالث: احلكم يف الدعوى

 26....................................... .............................. . .................الفرع األول: أجزاء احلكم
 20.............................................................. ................. ........الفرع الثاين: تفسري احلكم

 15.. ..................................................................... .......... ........... .....................خامتة
 12.........................................................................................................قائامة املراجع 

 10..................................................................................................................الفهرس

 

 


