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 :الملخص

يهدف موضوع الرقابة القضائية على املشروعية الداخلية لقرارات الضبط اإلداري، الذي ُيشكل الضمانة 
األساسية حلماية حقوق وحريات األفراد يف دولة القانون، إىل البحث عن اآلليات احلقيقية الكفيلة بتفعيل هذه 

حريات األفراد  والسلطات واالمتيازات االستثنائية اليت الرقابة، حىت تتمكن من بلوغ التوازن املنشود بني حقوق و 
تتمتع هبا هيئات الضبط اإلداري، وكذا حتديد نسبة مسؤولية القاضي الوطين يف حتقيق هذا التوازن، بالنظر اىل دور 

لفعالية. القاضي األجنيب يف تطبيق القانون املقارن، وبالتايل حتديد نسبة مسامهة العوامل األخرى يف حتقيق هذه ا
وقد توصلنا إىل أن اختالف مستويات الرقابة أمر طبيعي، ألنه يرتبط بطبيعة النصوص اليت يُطبقها القاضي وما إذا 
كانت واضحة أو غامضة، متنح أو ال متنح سلطة تقديرية لإلدارة )نتكلم هنا عن دور املشرع يف تفعيل الرقابة(، 

تعلق مبنع عرض فيلم أو مبظاهرة تنظمها املعارضة، وبالسلطة وبطبيعة النشاط موضوع العمل اإلداري، هل ي
اإلدارية صاحبة القرار )وزير، مدير...(، وباملستوى التقين الذي يتطلبه هذا القرار، وببلد القاضي واملفاهيم 

ملا تسمح االجتماعية السائدة. مع ذلك يبقى للقاضي دورا كبريا يف تقرير حدود الرقابة القضائية اليت ميارسها، طا
 له بذلك لعبة فصل السلطات.

 

 :الكلمات المفتاحية

الضبط قرارات  -القاضي الجنائي – القاضي العادي - القاضي اإلداري - الرقابة القضائية
 امتيازات وسلطات -األفراد حقوق وحريات -التوازن -الداخليةالمشروعية  -الضبط اإلداري -اإلداري

 الهيئات الضبطية.

 

 

 



 

Résumé 

le sujet du contrôle juridictionnel de la légalité interne des décisions de la police 

administrative, qui constitue la garantie essentielle de la protection des droits et 

libertés individuelles dans un État de droit, a pour objectif de rechercher les 

mécanismes réels en mesure de mettre ce contrôle en œuvre, de sorte à atteindre 

l’équilibre recherché entre les droits et libertés individuelles d’une part et les 

pouvoirs et avantages exceptionnels dont jouissent les organismes de la police 

administrative d’autre part, ainsi que de déterminer le taux de responsabilité du 

juge national dans la réalisation de cet équilibre, en tenant compte du rôle du 

juge étranger dans l’application du droit comparé, et par conséquent de fixer le 

taux de contribution des autres facteurs dans la réalisation de cette efficacité. 

    Nous avons conclu que la différence entre les niveaux de contrôle était tout à 

fait normale, étant liée à la nature des textes appliqués par les juges et selon 

qu’ils soient explicites ou ambigus, accordant ou pas un pouvoir discrétionnaire 

à l’administration (nous évoquons ici le rôle du législateur dans la mise en 

œuvre du contrôle), à la nature de l’activité objet de l’action administrative, s’il 

concerne l’interdiction de projection d’un film ou d’une manifestation organisée 

par l’opposition, et au pouvoir administratif décidant (ministre, directeur etc…), 

au niveau technique requis par cette décision et au pay du juge et aux concepts 

sociaux prédominants. En dépit de ce qui précède, le juge conserve un grand 

rôle dans la décision affectant les limites du contrôle judiciaire qu’il exerce, tant 

que le mécanisme de séparation des pouvoirs le lui permet. 

 

Les mots clés : 

Le contrôle juridictionnel - le juge administratif – le juge judiciaire  

le juge pénal- les décisions de la police administrative-  la police 

administrative- la légalité interne- l’équilibre- les droits et les libertés des 

administrés.  
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 :ةــــــــــمقدم

اء على القض هاار بأهنا الرقابة اليت ي   ،عرف الرقابة القضائية على املشروعية الداخلية لقرارات الضبط اإلداريت      
املتمثلة يف رئيس اجلمهورية، الوزير األول، وزير الداخلية،  ،القرارات اإلدارية الصادرة عن  لطات الضبط اإلداري

الرقابة على ب تعلقيما يفأما ىل  لطات الضبط اإلداري اخلاص. الشعيب البلدي، باإلضافة إ اجمللسالوايل، رئيس 
احملل املوضوعية هلذه القرارات الضبطية واملتمثلة يف راا  األعلى املمار ة قابة الر قصد هبا في  املشروعية الداخلية، 

 .)1( حنراف بالسلطةالقانو ، وانعدام السبب واإل الفةخمتشمل املشروعية الداخلية ومن مث فإ  عدم  ،الغايةوالسبب و 

ثل ضرورة اتتماعية تلمسها ال اجملتمعات، باعتبار عد وظيفة الضبط اإلداري على قدر ابري من األمهية ألهنا ت  وت      
يقوم على الذي  ،تتماعياإليم تنظالينما يوتد يوتد ألذلك فإ  الضبط أ  توقي األضرار أفضل من عالتها. 

  .(2) تا  لغري وتود املدينة اأ ا حي ال فإنه ،ار ي  يم ممار ة احلريات العمومية وتقييدها، ولكي يوتد الضبط و تنظ

شكله، حه و ، الكتاب صح  بض عليهقهره، املتهم ق  عليه و  يطة، الرتل قو باض، ضبط يضبط، ضبطا و الضبط لغةو     
يشمل لغويا عنصرا :  بالتايل فإ  مصطلح الضبط. و (3) نقصالد قام بأمرها قياما ليس فيه حفظه باحلزم، الب الشيء

 لحة.املصومها عنصرا السلطة و  ور،ام باألمالقيالتصحيح و وعنصر احلفظ و  ،صر القهر والقوةعن

داري شديد اإلتساع والشمولية ىن الضبط اإلتباينت تعاريفه، فقد اا  معو ، فقد تعددت  أما اصطالحا    
صورهم اليت حتافظ  يف أحسن القانو ،الالئحة و  ،لقوانني بأنه: "احلياةأفالطو  يف اتابه افه هكذا عر  ختالط، و واإل

ل وأهم لذا فهو يعترب أو و  ،م املدينة ومساندة حياة الشعبحكحسن النظام، و "عرفه أر طو بأنه: و  على املدينة"،
 .(4) خري"

ولة احلديثة، وحصره يف فكرة قانونية بط اإلداري يف الدضبط مفهوم الضويف الوقت احلايل، ورغم حتديد و 
باختالف  ،تتعددختتلف و اري، فإ  تعاريفه   اإلد، هي فكرة النظام العمومي يف مفهوم القانو مية إدارية حبتةتنظيو 

بأنه:  الشكلي، مت تعريفهترايزا على اجلانب العضوي و و بط اإلداري، وهكذا الهلا إىل فكرة الضنظر من خالزاوية اليت ي  
التطرق إىل  وهو تعريف ينقصه ."ام باحملافظة على النظام العموميوط هبا، القيالسلطات اإلدارية املن"جمموع اهليئات و 

جمموعة " :أنهبعرفه و ز على طبيعة النشاط، القانونية هلذه الفكرة، لذلك ظهر من الفقهاء من را  العناصر املوضوعية و 
اليت يقتضيها حتقيق ة،  واء اانت فردية أو مجاعية، و اإلدارية لغاية تنظيم احلريات العموميالتدابري اليت تتخذها السلطة 

                                                           
املتضمن قانو  اإلتراءات املدنية واإلدارية اجلديد، دار العلوم للنشر  09 -08حممد الصغري بعلي، الو يط يف املنازعات اإلدارية، طبقا للقانو  رقم  -  1

 .175، ص. 2009والتوزيع، 
2 - E. Picard, la notion de police administrative, LGDJ. 1984, p. 57, « la police, pour exister et 

s’exercer, n’a besoin d’autre fondement que l’existence même de la cité ».  
     . 445 .، ص1968دار الكتاب اللبناين، بريوت، الطبعة الثالثة، مكتبة املدر ة و اجمللد األول،  ،عبد الرمحا  بن خلدو ، املقدمة - 3
، نقال عن  عاد 8 ، ص.2007، 4 -إلداري، اجلزء الثاين، ديوا  املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طابدي، القانو  اإلداري، النشاط اعمار عو  - 4
اء على مشروعية أعمال الضبط اإلداري، القاهرة، الية احلقوق، تامعة القاهرة، مطبعة دبلوم الدرا ات العليا يف العلوم اإلدارية، ضرقابة الق رقاوي،شال

 .4. ، ص1974، 1973
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أحد أشكال النشاط " :عرفه بكونهز على الغاية من النشاط، و من را   ، وهناك(1) "السلم اإلتتماعي داخل اجملتمع
هو الذي  ،، ولعل أفضل تعريف"ا تعادتهافظة على النظام العمومي داخل اجملتمع أو اإلداري، الذي يهدف إىل احمل

اإلمتياز املعرتف " :أنهواملتمثل يف لقانونية لفكرة الضبط اإلداري، الشكلية واافة اجلوانب والعناصر العضوية و يتضمن ا
م القيام باألعمال املادية الضرورية لتنفيذها، هبدف ضما  النظان األعمال القانونية التنفيذية و لس ،به هليئة إدارية

ام العمومي، رتباطا وثيقا بفكرة احملافظة على النظرتبط إعلى هذا األ ا  يصبح الضبط اإلداري م. و (2) "العمومي
 ربره، ويضع له حدود.فسره، ي  س له، ي   ؤ لكونه مفهوما مرازيا ي  

موقف  هو لبية تستهدف منع اإلخالل به، و  حمصورا يف حالة واقعية ،وقد ظل النظام العمومي لفرتة ما    
ذي اعتربه حالة واقعية عكس ال ،(3) يس هوريو"ر مع الفقيه "مو  ،القر  التا ع عشر ضمن التوته الليبريايل ذ اد من
من العمومي يقابله منع وبالتايل فقد حصر ميدا  اختصاص  لطة الضبط يف الثالثية التقليدية، فاأل الفوضى،
غياب راحة العمومية فيقابلها اهلدوء و أما ال ،األوبئةاألمراض و  تجسد يف غيابلعمومية تالصحة االكوارث، و احلوادث و 
 التنشغاليستجيب ملختلف اإلو  ليجابه اافة التغريات ،قد تطورلكن مفهوم النظام العمومي يف حد ذاته  الضجيج.
عنصرا مجاليا يتمثل يف  ،تطور احلياة، فأصبح يشمل باإلظافة إىل املكونات املادية التقليديةاليت فرضها تغري و  ،احلديثة
ل عنصرا من عناصر النظام ث ي  اء اإلداري إىل أ  البعد اجلمايلالعمومي اجلمايل، حيث خلص القضالنظام 
 وميمنصرا معنويا يتمثل يف النظام العع، و (5) ، وعنصرا اقتصاديا يتمثل يف النظام العمومي اإلقتصادي(4)العمومي
ومل يتوقف اتساع مفهوم النظام العمومي عند هذا احلد، فقد مت أيضا تكريس ارامة الشخص اآلدمي  . (6)األخالقي

  .)7( 1995اإحدى املكونات اجلديدة للنظام العمومي يف 

                                                           
1

-  J. Rivero, droit administratif, Dalloz, 13
eme 

édition, 1990, p.539.  
2
 -  J. Castagné, le contrôle  juridictionnel de la légalité des actes de la police administratif, thèse 

Bordeaux, 1964, p. 23. 
3
 -  M. Hauriou , précis de droit administratif et droit public , Sirey , 12

eme
 édition , 1993, p. 549, 

          « L’ordre public au sens de la police est l’ordre matériel et extérieur » 
، بني اجلمعية اجلزائرية حلماية وترقية اآلثار ووايل والية 1992ديسمرب  20يف هذا اإلطار صدر قرار الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا اجلزائرية املؤرخ يف  -   4

عتيق القريب تدا من املسجد الكبري اجلزائر، الذي أمر بوقف األشغال اليت باشرها األخري، إلجناز موقف للسيارات ومعهد للمو يقى على موقع ايكو يوم ال
 23ينص يف قائمة ملحقة على تصنيف الزاوية احملصنة  1967ديسمرب  20املؤرخ يف  281 -67والزاوية احملصنة اجلاري ترميمها، حيث أ  األمر 

اخلربة املأمور هبا لتحديد ما إذا اانت املنشآت اجلديدة  واملسجد الكبري اآثار تارخيية، وبالتايل فال يكن إقامة أي بناء تديد قبالة األثر. ويف انتظار نتائج
، 1 -ورات اليك، طتقع داخل املعامل األثرية، أمرت الغرفة اإلدارية بوقف األشغال. مجال  ايس، االتتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء األول، منش

 .620 -617، ص. 2013
 .336، ص. 2005، تويلية 28اإلداري وضمانات احلماية القضائية، جملة مراز حبوث الشرطة، العدد جمدي أمحد فتح الباب، فعالية الضبط  -  5

6
 -  CE. 28 décembre 1959, in J. Castagné, Op. Cit., p. 33. 

7
 - M. Canedo-Paris, la dignité humaine en tant que composante de l’ordre public : l’inattendu 

retour en droit administratif  Français d’un concept controversé, RFDA. N°- 5, septembre- 

octobre, 2008, pp. 979- 998.  
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 ،لطات الضبط اإلداري عدة أ اليبتستخدم   ،ويف إطار حفضها للنظام العمومي أو ا رتتاعههذا     
بط الض أنشطتهم، حتقيقا لغاياتهبا هذه اهليئات حريات األفراد و و الطرق اليت تنظم أاأل اليب هي الو ائل و 

 األعمال املادية.و  يف األعمال القانونية تمثل هذه األ اليبتاإلداري العام واخلاص، و 

 األعمال القانونية -
، من ناحية أ  غايتها ية من تانب واحد، تتميز عن غريها من قرارات اإلدارةاألعمال هي قرارات إدار  هذه 

فهي  ،اإلداري القرارات الضبطية محاية هلذا النظام، فعندما تتخذ هيئات الضبط (1)هي احملافظة على النظام العمومي 
، فتصدر يف هذه احلالة قرارات ضبط إداري غري حمدود وغري معروف من األفرادقد تتوته إىل نشاط يار ه عدد 

 .يسمى بلوائح الضبط مدى عام أو ماتنظيمية أي ذات 

، فائدة بالنسبة دةوال شك أ  للقرارات التنظيمية الضبطية شأهنا شأ  غريها من القواعد العامة واجملر 
ار وا ، ويتعني عليهم أ  يباألوضاع القانونية اليت تقررها ، ألنه من مصلحتهم أ  حييطوا  لفاني هباباطللمخ

عرف القرارات التنظيمية تتطلب يف غالب األحوال قرارات شخصية تطبيقية ت  ، لكن هذه أنشطتهم وحرياهتم وفقا هلا
يم ، فالتنظ(2)، وهكذا جيب أ  نفهم بأ  ال النشاط الضبطي يصل يف النهاية إىل تدابري فردية لقرارات الفرديةبا

والتدابري الفردية هي قرارات  ،تدابري الضبط الفردية اذوللقيام هبذا التطبيق جيب اخت وحده ال يكفي فال بد من تطبيقه،
وتأخذ القرارات الفردية  .رد معني أو أفراد معينني بذواهتم، أي أهنا ختاطب وتس فدية، تتعلق مبرااز قانونية خاصةفر 

 :(3) الصادرة يف جمال الضبط اإلداري الصور الرئيسية التالية

مر إىل شخص أو جمموعة من توتيه أظ على النظام العمومي إىل حيث تلجأ  لطة الضبط للحفا :مراأل*
 .متداعية مر الصادر من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي هبدم بناية، مثل األاألشخاص حمددين للقيام بعمل حمدد

خاص قرارا فرديا تلزم مبوتبه شخصا أو جمموعة من األش ،اإلداريومؤداه أ  تصدر  لطة الضبط  :ر(المنع )الحظ*
 .أ  العرض أ  خيل بالنظام العمومي، إذا اا  من شبعمل ما، امنع عرض فيلم معنيباإلمتناع عن القيام 

يف هذه الصورة يسمح لألفراد مبمار ة حرياهتم شريطة احلصول على موافقة وإذ   :الترخيص )اإلذن المسبق(*
رة املختصة للقيام رة احلصول على ترخيص من اإلدا، ومن ذلك ضرو وإال اا  ذلك خمالفا للقانو  ،اإلدارةبق من مس

 .ةمبظاهرة عمومي

تجدد فكرة "النظام العمومي" اليت تعمل ن حصرها لتنوعها وجتددها دائما، بوهبذا فإ  هذه التدابري الفردية ال يك
فهل هذا يعين بأ   التنظيمية،وإذا اانت القرارات الفردية تصدر يف غالب األحوال تطبيقا للقرارات  ،على صيانتها

                                                           
 .281ص. ،2004 اجلزائر، ،، النشاط اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، التنظيم اإلداريد الصغري بعلي، القانو  اإلداريحمم -  1

2
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 39. 
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صا عليه حبكم تشريعي دو  أ  يكو  األصل منصو  أم يكن أ  توتد مستقلة بنفسها، ،فقط هبذا اجملال حمددطارها إ
 .أو تنظيمي

، لكن د إليه يف القانو  أو يف التنظيممن الناحية القانونية يشرتط دائما أ  يسبق القرار الفردي نص  ابق يستن
تدبري الضبطي الذي تربره عرتف القضاء بصحة ال، اا تعادتهمايه النظام العمومي أو وبسبب الضرورات العملية حل

 .  مل يكن مؤ س على نص مقرر مسبقا، وإالوقائع

 المادية األعمال  -
وتقضي  ،ي أعمال تلجأ إليها هيئات الضبط اإلداري لوضع ما يصدر عنها من قرارات موضع التنفيذه

ي خيالف أل  الفرد الذ ،القوة العمومية ا تخدامقبل  ،بضرورة تدخل القضاء مسبقا ،القاعدة العامة يف هذا الشأ 
بة املقررة قانونا ، حىت ينزل العقو بشأهنا ب خمالفة تستلزم تدخل القضاء، يرتكلضبط اإلداري التنظيمي أو الفرديا قرار

ه القوة يف هذ ، بيد أ  ا تخدامتستخدم القوةو  هليئات الضبط أ  ، وحينئذ يكهلذه املخالفة، ويأمر بإعادة النظام
فينصرف إىل احلالة اليت ال جترب فيها  ،، أما إ تعمال القوة لتنفيذ تدبري ضبطياحلالة يكو  لتنفيذ حكم القضاء

ليس مثة ما حيول، يف ، إذ ل تلجأ مباشرة إىل القوة املادية، بداري على التدخل القضائي املسبقهيئات الضبط اإل
نح هيئات ستحب يف ظروف أخرى أ  ت  ، بل ي  تنفيذ قرار ضبطي بالطريق اإلداري، دو  إمكانية ظروفبعض ال

و  شرط احلصول ، مكنة إ تخدام و ائل ضغط دميوحىت يتسىن هلا حتقيق النظام العمو  ،ا تثناء ،الضبط اإلداري
، مث تقوم ياتنفيذ اة قرار يث تصدر األخري حب ،اإلدارة امتيازاتم . فالتنفيذ اجلربي يعترب من أهعلى إذ  من القاضي

  .فرادنفسها بتنفيذه تربا على األب

املباشر يعين أهنا ، فتنفيذها اتنفيذا مباشرا وبني تنفيذها ترب  أنه يتعني عدم اخللط بني تنفيذ تدابري الضبط إال
أما تنفيذها تربا فيتطلب  ،مامار ة نشاط ، ومن ذلك رفض الرتخيص مل تعمال القوةىل ا إاراه، وال إتا  إىلال حت

دبري الضبطي بصورة ، فتلجأ هيئة الضبط اإلداري إىل حتقيق أثر التتنفيذه طواعية   يتنع  املعين بتدبري الضبط عنأ
، للقرارات اإلداريةبأ  التنفيذ اجلربي ال يعدو أ  يكو  تطبيقا خاصا للتنفيذ املباشر  ،، ومن هنا يتبنيتهقاهرة إلراد

 .(1) تثنائياا إتراء  ،وحىت يف جمال الضبط اإلداري ،، لكنه يبقى مع ذلكاخلطورةوهو إمتياز يف غاية 

تمتع مبجموعة ااملة من ا رتتاعه، فإ  هيئات الضبط اإلداري تاية النظام العمومي أو وبالتايل ففي  بيل مح
ضائي فعال ، وهو ما جيعل من الضروري وتود نظام قتسمح هلا بإتام مهامها بفعالية اليت ،التدابري القانونية واملادية
 .حيقق احلماية للمدارين

 

 

                                                           
1
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 48. 
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هذا اإلطار وإذا اا  القضاء يار  رقابته على القرار الضبطي يف ال الظروف،  واء يف األحوال العادية أو يف 
الضبط الرقابة القضائية على املشروعية الداخلية لقرارات موضوع درا ة يقتصر على هذا البحث  ، فإ اال تثنائية
تلف من ثنائية، فذلك موضوع خم تاإل، دو  التطرق إىل هذه الرقابة يف الظروف فقط في الظروف العاديةاإلداري 

جيعل موضوع البحث  ، تثنائيةاإليف الظروف العادية والظروف  ةالقضائيأخرى فإ  درا ة الرقابة  . ومن تهةتهة
ذلك فإ  معىن الرقابة يف مقابل يف  .تلف العناصر واملواضيع املستقلةيث تتشتت اجلهود البحثية بني خم، حبطويل تدا

، فيما تتعلق رقابة املشروعية إىل الرقابة املمار ة من طرف القضاء العادي واإلداري على السواءينصرف هذا البحث، 
  ية للقرار الضبطي.الداخلية باألراا  الداخل

 

 أ  املواطن مفادهاواليت اجلزائري يف اجملتمع  ةنتشر أ باب اختيار املوضوع فإهنا تعود إىل احلقيقة املوعن 
وال يرتدد يف عدم مباشرة الدعوى  ال يتوا يف مواتهة اإلدارة، ويؤاد الواقع العملي بأ  األخري  الحول وال قوة له
وأل  قرارات الضبط  ضد رئيس البلدية أو ضد الوايل، فكيف لو اا  اخلصم وزيرا ؟ ةإذا اانت موتهالقضائية أصال 

ألهنا تتعلق يف غالب األحوال باحلقوق  ،اليت من املمكن أ  ختاطب املدارين من أخطر القرارات اإلداريةاإلداري 
فقد إخرتت أ   ،واحلرما  من السفر وغري ذلك ،واحلجز على الصحف ،ومنع التظاهر ،عتقالااإلواحلريات العمومية  

وإ تخدامها  ،فإ  جتاوز هيئات الضبط اإلداري حلدودها ،وبعبارة أخرى .ينصب البحث على هذه القرارات
وإنقالب نشاطها الذي يراد  ،ورفضها اإللتزام بالقيود اليت فرضها عليها النظام والقانو  ،إلمتيازاهتا يف غري الصاحل العام

دفعتين إىل التفكري يف الو يلة الكفيلة برد  ،، الها عواملفي ي هدد حقوق املواطنني وحرياهتمنفع إىل نشاط تعسبه ال
لعل السلطة و  ،ديثةمحاية احلقوق واحلريات العمومية يف الدولة القانونية احليف وأاثر من ذلك  ،هذه االعتداءات

ري، أو احلر لسلطات الضبط قديالة على اإلطار التالفع ها يف تكريس الرقابة القضائيةالقضائية من خالل دور 
 .جر الزاوية الذي جيب الرتايز عليهح ، هو، والذي يتمثل يف أراا  احملل والسبب والغاية يف القرار الضبطياإلداري

 

اشي الوقوع يف الفوضى الوظيفية من إىل حت ،يف السعي تكمن هذا البحث أهدافعلى ما  بق فإ  وبناء   
وضما  عدم إ اءة  ،وافالة حتقيق األغراض واألهداف اليت وتدت من أتلها ،هيئات الضبط اإلداريطرف 

وذلك مبد الرقابة القضائية إىل الظروف  ،عنه وردها إىل تادة الصواب الما احنرفت ،إ تعمال  لطتها وعدم تعسفها
، ا   يادة القانو  واملشروعيةوبالتايل ضم ،الصادرة يف ظلها القرارات اإلدارية الضبطية ،الزمانية واملكانية واملوضوعية
 لبعض، ولكن يفليس يف مواتهة بعضهم ا ،ا هلم القانو لألفراد ملمار ة احلريات اليت افله وتوفري الضمانات اجلدية
 .مواتهة السلطة أيضا

 ،احلديثة يف قضاء جملس الدولة الفرنسيالقضائية ويتمثل اهلدف الثاين يف الوقوف على مرتكزات الرقابة  
ي واإلتتماعي بل والبيئي بسبب التقارب الثقايف والتارخي ،تبعته خاصة العربية منهاقضائية اليت اوبعض األنظمة ال
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فيد التطورات عله ينهل منها ما ي   ،ضع هذه االجتاهات احلديثة أمام جملس دولتنا، وو بينها وبني اجلزائر، أحيانا
 .عية اليت أصابت اجملتمع اجلزائريالسيا ية واإلتتما

عتداءات على احلقوق واحلريات اإلفيما يتمثل اهلدف البعيد يف احملافظة على أمن وا تقرار اجملتمع، أل  اثرة  
 .الفوضى تحكم اإلداري لن تولد غريوال

 

الفرنسي  ،إىل ذلك  بقينمل يكن هذا البحث هو األول بل  اليت يكتسيها هذا املوضوع،وبالنظر إىل األمهية 
Jeau Castagné على  الرقابة القضائية :حتت عنوا  أمام تامعة بوردو الداتوراه درتةي قدم حبثا لنيل الذ

الرقابة القضائية على مجيع أراا  القرار الضبطي من ، حيث تناول بالدرا ة يمشروعية قرارات الضبط اإلدار 
 .روف العادية والظروف اال تثنائيةظل، اما مشلت درا ته ااص والشكل واحملل والسبب والغايةاإلختص

أمام الية احلقوق تامعة ه، اة الداتور رتقدم بدوره حبثا لنيل دعبد احلميد مسعود الصباح الذي حممد عده بو 
حيث تناول ، 2006 نة ، حتت عنوا : اشكاليات الرقابة القضائية على مشروعية قرارات الضبط اإلداري القاهرة

 الظروف العادية واإل تثنائية. ويف مجيع على مجيع أراا  القرار الضبطيدرا ة الرقابة القضائية بال

 

 الداخلية فقط يف الرقابة القضائية على املشروعية ورصحم ورغم أنه ،ظر إىل دقة موضوع البحثلكن وبالن
 ه بيل إجناز قد واتهتين يف ويف الظروف العادية دو  اإل تثنائية، ف، لقرارات الضبط اإلداري دو  املشروعية اخلارتية

فإنه  ،راتعمن امل ، وحىت بالنسبة هلذا العدد القليلاملوضوعاملراتع الوطنية اليت تناولت  لعل أمهها قلة، صعوباتعدة 
 الوطنية يف هذا املوضوع قليلة أيضا،ات القضائية يتناول املوضوع إال بإختصار شديد، واألهم من ذلك أ  التطبيقال 

، حيث مل أتكن من احلصول على اء الفرنسي واملصري والتونسيمقارنة بسعة التطبيقات املتنوعة والوفرية يف القض
قابة تطور الر درا يت ل، ألدعم هبا ليا  ابقا أو جمللس الدولة حالياية باحملكمة العللغرفة اإلدار  واضحة تطبيقات قضائية

 .يف احلزائر واتساع مضموهنا من وقت آلخر
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بني  التوفيقالصعوبة اليت جيدها القاضي عند حماولته  تكمن يفوبالرتوع إىل دقة املوضوع، جند بأهنا 
املتقاضني املتمثلة يف مصلحتني خطريتني، مصلحة اجملتمع املتمثلة يف محاية النظام العمومي ومصلحة 

 أ  تراز علىوبالتايل فإ  درا ة هذا املوضوع جيب  محاية حقوقهم وحرياهتم ضد ال تعسف إداري.
 مومي وفكرة محاية احلقوقاملتعلقة بكيفية حتقيق التواز  بني فكرة محاية النظام الع الفكرة األ ا ية

 يف إطار اإلشكالية الرئيسية التالية: واحلريات

فيما يصدر عنه من  دى مشروعية قرارات الضبط اإلداريالقضاء عند تصديه لفحص م قفو ف ي  كي
وأن الوصول  ،خصوصا ؟ ت الضبطيةاوحقوق وحريات األفراد المعنيين بالقرار  بين مصلحة المجتمع ،مأحكا

 .عناصر الواقع والقانون والعدالة تداخل فيهاتيقع ضمن منطقة  ،إلى إيجاد نقطة التوازن بين هاتين المصلحتين

 

 :تستوتب البحثفرعية حيث تتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية عدة أ ئلة 

؟ إذا   الطويل األدوات القضائية الكفيلة بتحقيق هذا التواز  هل ااتسب القاضي خالل مساره العملي -
؟ وهل اتتهد من أتل احملافظة على هذا التواز  أم أنه تراتع عنه لتحقيق  اا  اجلواب بنعم، فما هي هذه األدوات

 ؟  املتجددة اجلديدة أواألخرى ؟ ماهي هذه األدوار أدوار أخرى

اهليئات الضبطية وحقوق وحريات األفراد، وامتيازات وهل أ  مسؤولية حتقيق التواز  املنشود بني  لطات  -
 ؟ املشرع أيضا شاراه يف ذلكمنوط بالقاضي مبفرده أم ي  أمر 

ق مبشروعية قرارات تتعل ،رح عليه من طعو  ودفوعما تأثري احللول اليت توصل إليها القاضي بشأ  ما ط   -
على هذه  ئما منا بة احللول السابقةال يراها د؟ فه أخرى ن طعو  ودفوععرض عليه مفيما ي   ،اإلداريالضبط 

يف حتري احلقيقة وحتقيق العدالة يهتم بالبحث عن احللول العملية  ،؟ وهل هو يف أداء واتبه الطعو  والدفوع اجلديدة
 ؟ شغل أاثر بوضع مبادئ قضائية عامةأم أنه ين

 ؟يعات راعى فيها السوابق القضائيةوهل دعت هذه احللول القضائية أحيانا إىل تدخل املشرع بتشر  -         
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 ،شاملة وعميقة معاجلة املوضوع برؤيةعلى اإلشكالية الرئيسية واأل ئلة الفرعية، ويف اإلتابة رغبة مين يف 
 ترد يف البحث أو حتديد شروطها ع اليتيضافإ  الواتب هو تعريف العناصر واملو  ،يتناول الرقابة القضائيةه وباعتبار 

ي وليس من خالل ما أورده املشرع د واء اإلداري أو العا ،من خالل احللول اليت توصل إليها القضاء ،خصائصهاو 
 امرتعي ابإعتباره نظام ،، لذلك فقد رازت على النظام القضائي الفرنسيأو ما قاله الفقهاء من آراء ،يفاتمن تعر 

الذي  ،باإلضافة إىل العالقة الوثيقة بينه وبني النظام القضائي اجلزائري ،يعود له فضل األ بقية واألصالة يف الوتود
أخرى إىل النظام القضائي إلضافة إىل اللجوء يف حاالت با، مه إ  مل نقل الها من هذا النظام تمد تل أحكاا

  .القضاء املغريبت أقل إىل ويف حاال املصري والتونسي

وذلك من أتل تفكيك موضوع الرقابة القضائية ، اإلستنباطي المنهج التحليلي ذلك إىل إتباع وقد دفعين  
حمل الدرا ة، والوقوف على احلاالت أو الظواهر اجلزئية واخلاصة اليت يتكو  منها، ألصل يف النهاية إىل حتديد احلكم 

بني خمتلف  المقارنةبأسلوب  نةااإل تعمع طبق على ال حالة من هذه احلاالت اخلاصة، اخلاص الذي جيب أ  ي  
، واللجوء يف حاالت معينة حبثا عن أجنع احللول اليت من املمكن تطبيقها الما إقتضى األمر ذلكاألنظمة القضائية،  

 .الضروري لدرا ة موضوع التطور يخيالمنهج التار  إىل

املناهج يف موضوع الرقابة القضائية على املشروعية الداخلية لقرارات الضبط اإلداري يف الظروف وحيث أ  إتباع هذه 
إتراءات الرقابة القضائية على املشروعية  :من خالل عنوا  ،يفرض التطرق إىل اجلانب اإلترائي للموضوع ،العادية

يف من خالله إىل إتراءات حتريك الرقابة القضائية  والذي تطرقت، )الباب األول( يف الداخلية لقرارات الضبط اإلداري
اجلانب املوضوعي هلذا صص الباب الثاين لدرا ة . فيما خ  الفصل الثاينوإتراءات ممار ة هذه الرقابة يف الفصل األول 

إىل ثالثة  ته، وقد قسمالضبط اإلداري الرقابة القضائية على املشروعية الداخلية لقرارات موضوع :عنوا حتت املوضوع 
أما يف الفصل  يف األول، رقابة حمل قرار الضبط اإلداري، ويف الثاين رقابة  بب قرار الضبط اإلداري، ول تناولتفص

  و غرض قرار الضبط اإلداري.الثالث فقد تناولت رقابة غاية أ
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 اإلداري جراءات الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبطإ  :الباب األول

جلهة القضائية عن طريق الدعوى، ىل اورفعها إإ  اخلصومة القضائية حالة قانونية تنشأ بتحريك املطالبة  
يكمن أ ا ها يف املطالبة القضائية حبماية احلقوق واحلريات واملرااز القانونية املختلفة، ومن مثة عالهنا للخصم. وإ

ال   وع الدعوى واجلهة املختصة بنظرها واتراءات رفعها. لذلك تسهريرتبط الطلب القضائي هبذا األ ا  ويتحدد ن
وصيانة هذه احلقوق واحلريات، من خالل خمتلف اإلتراءات والطرق اليت تكفل محاية وضع القوانني الوضعية على 

 .تراءات وطرق ممار ة هذه الرقابةحاالت حتريك الرقابة القضائية، وإالتحديد الدقيق والواضح إلتراءات و 

 ىل هذه اإلتراءات، وعلى هذا األ ا ،نازعة يف قرارات الضبط اإلداري إاغريها من املنازعات ، ختضع املو  
تراءات حتريك الرقابة القضائية على املشروعية الداخلية لقرارات الضبط اإلداري ، خنصص الفصل األول، لدرا ة إ

  الرقابة القضائية على املشروعية الداخلية لقرارات الضبط اإلداري. ممار ة على أ  خنصص الفصل الثاين، لطرق 
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 اجراءات تحريك الرقابة القضائية: الفصل األول

رك الرقابة القضائية على املشروعية الداخلية لقرارات الضبط اإلداري   :إترائنيبحت 

ريق ، عن طد يكو  مباشرا، وهذا اهلجوم قمدعيا اليت يكو  فيها صاحب الشأ ويتمثل يف الدعوى : األول هجومي
حلكم ببطالهنا ملخالفتها ا ، أو طلبمباشر عن طريق طلب التعويض عنها ، أو غريطلب إلغاء القرارات اإلدارية

 .عليها يتناليت ب، وذلك عند طلب إلغاء القرارات اإلدارية للقانو 

 تاذ عبد املنعم عبد اتب األ  ،دعاوي املسؤولية، وحتت عنوا  حجية حكم اإللغاء يف ويف هذا اإلطار
بإلغاء القرار أي  ،، إما أ  حيكم به بالطريق املباشرعدم املشروعية يف القرار اإلداري"عيب  :بأ  ،يزةالعظيم ت

 .(1) مبساءلة اإلدارة بالتعويض عنه" ،، أو بالطريق غري املباشراملشوب هبذا العيب

، ويف هذه احلالة ال يبادر صاحب روعية القرار اإلداريويتمثل يف إتراء الدفع بعدم مش :والثاين دفاعي
شروعية ، فالدفع بعدم مشروعيته عندما يتم التمسك به ضده، وإمنا يدفع بعدم م  إىل مهامجة القرار بالطعن عليهالشأ

مستمدة من  ،ا هو جمرد و يلة دفاع فيهاوإمن ،ظرها القاضيإذ  حمل أو موضوع الدعوى اليت ينال يشكل  ،قرار إداري
قرر يف هذه احلالة فإنه يت ،، فحىت وإ  اا  هذا القرار خال من ال عيبشروعية قرار آخر غري موضوع الطعنعدم م
، "فعندما حيدد القانو  ميعادا إلقامة طعن ضد قرار معني بين على أ ا  قرار آخر غري مشروعلكونه قد  ،إلغاؤه

، ولكن هذا ال اب الشأ  وبني رفع الدعوى مباشرةفإ  إنتهاء هذا امليعاد حيول بني أصح ،مشروعيتهبسبب عدم 
فمن حقهم أ   ،مثال ينعهم من أ  يتمسكوا دائما بعدم مشروعية هذا القرار بطريقة غري مباشرة بطريق الدفع

، فإ  الو يلة وإ  مل تعد مقبولة ،املباشرة  يلةفالو  ،يتمسكوا بقاعدة ما يكو   ببا للدعوى يكو   ببا للدفع الدائم
  .(2)غري مباشرة تظل ممكنة" 

م ، يقو إتراء الدفع بعدم مشروعية القرارز بني إتراء الطعن بعدم املشروعية و يوالواضح مما  بق أ  معيار التمي
 .املدعى أو املدعى عليه أو املتهم، تبعا ملا إذا اا  هو على أ ا  النظر إىل صاحب الشأ 

 .على القرار الذي يراه غري مشروع ، يوته من خالهلا صاحب الشأ  أوته طعنهفالدعوى هي إتراء هجومي
أو هو الو يلة القانونية اليت يدفع هبا املدعى عليه  ،صم على دعوى خصمهما جييب به اخل بأنهعرف ، في  أما الدفع

أما  .(3) لدفع صلة مباشرة بالدعوى األصليةيكو  لعلى أ   ،يها من احملكمة رد دعوى املدعيويطلب ف ،أمام القضاة

                                                           
، 1970لة داتوراه، تامعة القاهرة، الية احلقوق، ر ا ،، أثار حكم اإللغاء ، درا ة مقارنة يف القانو  املصري والفرنسييزةتعبد املنعم عبد العظيم  - 1
 .146 .ص

2
 - G. Jèze, Essai d’une théorie générale sur la sanction des irrégularités qui entachent  les actes 

juridiques, RDP. 1913, p. 31. 
صعب ، 117، ص. 2006 ليما  بارش، شرح قانو  اإلتراءات املدنية اجلزائري، اخلصومة القضائية أمام احملكمة، اجلزء األول، دار اهلدى، اجلزائر،  - 3
نقال عن ضياء  ،11. ، ص2010 سنهوري، املؤ سة احلديثة للكتاب،، مكتبة الم القضاء اإلداري، درا ة مقارنة، الدفوع الشكلية أمااتي عبود الديلمين

 .20 .، ص1962، السنة 2القانوين، العدد ، جملة ديوا  التدوين خطاب، نظرية الدفوع أمام القضاءشيت 
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الذي يشكل أ ا ا للقرار  ،الدفع بعدم املشروعية فيعين املطالبة بالتصريح بعدم مشروعية القرار التنظيمي أو الفردي
بعدم املشروعية ع فإ  الدف ،ويف موضوع الرقابة الضائية على املشروعية الداخلية لقرارات الضبط اإلداري ،(1)املتنازع فيه

 :يقصد به ما يلي

 واء أثناء التحقيق  ،، إذ يشكل الدفع يف هذه احلالة و يلة دفاع يتمسك هبا املتهمدفع املتهم يف الدعوى اجلنائية -
عدم مشروعية ب، بغية أ  يصرح القاضي املختص دم مشروعية القرار احملتج به ضدهبع الدعوى اجلنائية،أو بعد إقامة 

 .(2)، ويعلن بالتايل براءة املتهم وين الذي حيكم النزاع حمل الدعوىتبعده من النظام القانويس ،األخري
حيث يشكل الدفع يف هذه  ،تسك املدعى عليه يف الدعوى املدنية أو اإلدارية بعدم مشروعية قرار الضبط اإلداري -

ما شفويا مع إثبات ذلك يف حمضر اجللسة ، إاإلداريةه يف الدعوى املدنية أو احلالة و يلة دفاع يتمسك هبا املدعى علي
بغية أ  يقرر القاضي املختص عدم مشروعية القرار حمل  ،سلم صور منها إىل اخلصومأو مبوتب مذارة مكتوبة ت  

 .الذي حيكم املنازعة موضوع الدعوى ،من النظام القانوينويستبعده  ،الدفع
، فإذا اا  إنقضاء ميعاد الطعن لذي فات ميعاد الطعن فيهنهائي اتسك املدعي بعدم مشروعية قرار الضبط ال -

ريوا تطبيقه، بأ  يث من وايتخلصأ  فإنه يكن ألصحاب الشأ   ،جيعل القرار النهائي يف مأمن من اإللغاء القضائي
 .، مبنا بة قضية يتمسكو  به فيهاالدفع بعدم مشروعيته

،  تبدى من املتهم أو املدعى عليهإىل و ائل الدفاع اليت فقطال ينصرف  ،عىن أ  مفهوم الدفع بعدم املشروعيةمب
، تمسك به يف اخلصومةبصرف النظر عن مراز من ي ،ولكن ينظر إىل هذا الدفع اسند للفصل يف موضوع النزاع

  .(3)، أو خصما متدخال أو مدخال عليه ا أو مدعيا أو مدعاميكو  متهيستوي يف ذلك أ  

، فكما يضمن بأ  احلكمة من الدفع تكمن يف إقامة التواز  العادل بني طريف الدعوى ح،يتضومن خالل ذلك 
قتضي أ  يفسح اجملال  دعاء، تة يف املساواة بني طريف اإل، فإ  مستلزمات العدل املتمثلحق اإلدعاء لكل شخص

 .(4)اامال أمام املدعى عليه للدفاع عن حقوقه 

جتاوز السلطة، أو عن طريق  قد ترفع بالطريق اهلجومي، عن طريق دعوىينتج عن ال ما  بق، أ  الدعوى  
طلب التعويض عن القرارات الغري مشروعة، أو طلب احلكم ببطالهنا، أو بالطريق الدفاعي، عن طريق الدفع بعدم 

 .الضبطية مشروعية القرارات اإلدارية

مبوتب يف امليعاد القانوين، حتت طائلة البطال ، شرتط أ  يتم الطعن عن طريق دعوى جتاوز السلطة، الذي ي  وأل  
شكل عنصرا من عناصر املبحث الثاين من الفصل الثاين، ي  عريضة تسجل بكتابة ضبط اجلهة القضائية املختصة، 

                                                           
1
 - R. Rouquette, petit traité du procès administratif,  Dalloz, 4

eme
 édition,  2010, p. 327. 

2
 - A. Richard, l’exception d’illégalité devant le juge d’instruction, G.P.1953, 2

eme 
semestre, p. 1. 

2. 
3
ر ال لنيل درتة الداتوراه، الية احلقوق، تامعة  ،اإلداريعلى مشروعية قرارات الضبط  ئية، إشكاليات رقابة القضاالصباح حممد عبد احلميد مسعود - 

 .40 .ص ،2006 القاهرة،
 .12 .ص ،، املرتع السابقصعب ناتي عبود الديلمي - 4
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دم قضاء ميعاد الطعن باإللغاء على الطعن بعأثر ان على درا ةمن هذا الفصل فسوف نقتصر يف املبحث األول 
أما الو يلة الدفاعية املتمثلة يف الدفع بعدم املشروعية، ولكو  الفصل فيه يتم  .الضبط اإلداريمشروعية قرارات 

طار اإلسبقة، حبيث يفصل فيه قاضي الدعوى األصلية، وهو ال خيتص يف هذا شكل يف األوىل مسألة م  بطريقتني، ي  
بناء على شكل يف الثانية مسألة أولية، خيتص بالفصل فيه قاضي آخر ينتمي اىل نظام قضائي آخر، بأية مميزات، وي  

 ، نتناولهبذه الصيغة يطرح الكثري من املشاال والتعقيدات، وبناء على ذلكهو و حالة من قاضي الدعوى األصلية، إ
ولية، وهبذا نكو  قد أملمنا بطرق حتريك امسألة أقرارات الضبط اإلداري  شروعية الدفع بعدم ميف املبحث الثاين 

 الرقابة القضائية على املشروعية الداخلية لقرارات الضبط اإلداري.
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م مشروعية قرارات الضبط قضاء ميعاد الطعن باإللغاء على التمسك بعدن: أثر إالمبحث األول
 اإلداري 

ة من احلاالت اليت يرتتب دو  رفع الدعوى ودو  وتود حال ،د رفع دعوى اإللغاءنقضاء ميعايرتتب على ا 
وبالتايل  ،ئييل الطعن القضابإ تمراره أو إعادة فتحه بعد غلقه، أ  يغلق  أو وقفه أو قطعه أو  ،امليعاد تدادمعيلها إ

الفردية والتنظيمية ينطبق على القرارات هذا املبدأ . إ  اما لو اا   ليمااملعيب من اإللغاء ويصبح  رار يتحصن الق
  .(1)على السواء

يكن ، ومن مث يمامليعاد دفع يتعلق بالنظام العمو وحيث أ  الدفع بعدم قبول دعوى اإللغاء لرفعها بعد  
ا ولو مل يطلبه ، اما للمحكمة أ  تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها الدعوىإبداؤه يف أية مرحلة تكو  عليه

 ينقلب القرار غري املشروع الذي ال جيوز إلغاؤه إىل قرار  ليم ؟ جيوز أ  فهل  .(2)اخلصوم يف الدعوى

فذهب البعض إىل أ  إ تقرار األمر اإلداري غري املشروع ال  ،إختلف الفقه يف اإلتابة على هذا السؤال 
غري فال جيوز ترتيبها على القرارات  ،ثار غري املباشرة، أما اآلللقرار فحسب ةثار املباشر تيب اآلأ ا ا إال لرت  حيصل

، فيما ذهب البعض اآلخر إىل أ  حتصن القرار غري املشروع يقتضي أ  يعامل معاملة ا تقرت دقاملشروعة وإ  اانت 
وهي احلجة ، ذلك أ  دواعي اإل تقرار نتيجة ال ملا اا  لتحصنه، وإ، يف ال ما مل يرد به نص خمالفمالقرار السلي

شاب القرار بعد تقتضي أ  يصرف النظر عن العيب الذي  ،ن القرارات اإلدارية غري املشروعةضوع حتصالرئيسية يف مو 
وبالتايل فإ  القرار غري املشروع يصلح أ ا ا  ،، وأ  تعامل اإلدارة واألفراد على هذا األ ا مرور وقت معقول

ذلك أ  حتصن القرار  .تظل نسبيةإال أ  هذه القاعدة  ،(3)رتتب عليه اما لو اا   ليما تإلصدار اافة القرارات اليت 
اما أ   ،بالتعويض عن األضرار املرتتبة عليهمن إمكا  املطالبة  ال ينع ،املعيب بعد فوات مواعيد رفع دعوى اإللغاء

طهرها وال ي  عدم مشروعيتها ، ال يزيل عنها رات اإلدارية الغري مشروعة هنائيةورة القراء وصري ميعاد الطعن باإللغا انقضاء
 ،دعوى اإللغاء(القاضي باإلتراء األصلي للطعن ) وبالتايل فإهنا إذا اانت ال ختضع لرقابة ،من العيوب اليت شابتها

  الدفع وبالتايل فإ ،مبنا بة تطبيقها يف منازعات قضائية أصلية أخرى ،عن طريق الدفع فإهنا ختضع له بشكل عرضي
هو إتراء تطبيقي لذلك  ،اإلتراء املنازع يف عدم مشروعيته بصفة أ ا يةكو  فعاال إال إذا اا  بعدم املشروعية ال ي

 .ولأو عند رفض التعويض عن الضرر الناتج عن القرار األ ،املنازع فيه عن طريق الدفع

                                                           
1
 - J. M. Auby, R. Drago, traité de contentieux administratif, T- 2, librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 3
eme

 édition, 1984, p. 95, CE. 3 février 1939, Association dit armée du salut, CE. 

23 novembre 1951, Martin, Kowsky. 

  .363 .، صيزة، املرتع السابقتعبد املنعم عبد العظيم  :اراتأشار إىل هذه القر  
  .340 .، ص)د ت  (حممد عبد العال السناري، دعوى التعويض ودعوى اإللغاء، درا ة مقارنة، مطبعة اإل راء،  -  2
وأيضا  ،745 ،744 .، ص، مطبعة تامعة عني الشمس1991، 6 -، طلنظرية العامة للقرارات اإلدارية، درا ة مقارنة، االطماوي دحمم ليما   -  3

 .373 .ص ،املرتع السابق ،يزةتعبد املنعم عبد العظيم 
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يف التوفيق بني املصاحل العامة حلماية املشروعية واملصاحل  ،نميبقى أ  نشري إىل أ  أ ا  هذا احلل يك
مل نونية اليت حتدد أشكال ومضو  العضي إحرتام النصوص القات، فاملصلحة العامة تقوالغري بالقرار للمخاطبنياخلاصة 
غري املشروع  لذين ترتبت هلم مرااز قانونية على القرارا ،ؤخذ بعني اإلعتبار مصلحة الغري، اما جيب أ  تاإلداري
، وتقرير عدم مشروعية القرار يعين إهدار هذه املرااز وهو أثر يف غاية و  بعيدين الية عن عدم املشروعيةويكون
، فإ  املصلحة العامة يعنيها جمازاة اخلرو  على صاحل اخلاصة أ  يظل القرار  ارياألنه إذا اا  يهم امل ،اخلطورة
القرار محي بالكامل مستقبال عدم مشروعية نأ  ت ،يعاد املقرر للطعن باإللغاءوليس من آثار إنتهاء امل ،املشروعية

فإنه جيوز الحقا بطريق غري ، وإ  مل يعد جيوز مباشرته ،ملشروعيةفتقرير عدم ا ،الذي مل يطعن فيه يف امليعاد املقرر
 .(1)، بطريق الدفع بعدم املشروعية مباشر

أثر انقضاء ميعاد الطعن على ، نتناول يف األول املبحث إىل مطلبنيننا  نقسم هذا وبناء على ما  بق فإ
 :بعدم مشروعية القرارات التنظيميةويف الثاين عدم  قوط الدفع الناجتة عن القرار الغري مشروع، املسؤولية دعاوى 

 مشروعالغير ميعاد الطعن على دعاوى المسؤولية الناتجة عن القرار  انقضاء: أثر المطلب األول

، غاء، اما تربر الطعن عليه باإللشروعية اليت تشوب القرار اإلداريأ  أوته عدم امل ،من املقرر قانونا وقضاء
، فعدم املشروعية يثل قامسا مشرتاا بني  ض عن األضرار اليت يرتبها القرارتصلح يف معظم األحيا  أ ا ا لطلب التعوي

بني  ، فليس مثة تالزم مطلقملقامه عنه، لكن ومن ناتية أخرىااإلداري ودعوى التعويض  ال من دعوى إلغاء القرار
نه قد ينتهي ، أات اليت ختضع هلا ال من الدعويني، إذ يرتتب على إختالف اإلتراءدعوى اإللغاء ودعوى التعويض
واز ، بل وقد ينص املشرع على عدم تء احلق يف طلب التعويض عنه قائمامع بقا ،ميعاد الطعن باإللغاء يف القرار
 تقرت أحكام جملس ، إويف هذا اإلطار .(2)حبق األطراف يف التعويض ، دو  املسا  الطعن باإللغاء يف قرار معني

، على أنه ال يشرتط للحكم بالتعويض عن القرار غري املشروع أ  يكو  قد  بق للقضاء أ  قضى الدولة الفرنسي
 .(3)بإلغائه 

دعوى التعويض  ط، نتناول يف األول عدم  قو املطلب إىل فرعنينقسم هذا فسوف  ،وبناء على ما تقدم 
 .لفرع الثاين ميعاد دعوى التعويضا ويف ،مشروعالغري عن الضرر الناتج عن القرار 

 

 

                                                           
1
 - G. Jèze, Essai d’une théorie…, Op. Cit., p. 294 et s. 

 .145 .، ص، املرتع السابق…غاءليزة، آثار حكم اإلت عبد املنعم عبد العظيم - 2
3
 - CE. 14 octobre 1960, Laplace 

CE. 3 décembre 1952, Dubois 

 .146 .ص ،، املرتع السابقيزةتأشار إىل هذه القرارات، عبد املنعم عبد العظيم 
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 : عدم سقوط دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن القرار الغير مشروع الفرع األول

ويض الضرر الناتج عن إختاذ القرار الغري مشروع ، عندما هتدف الدعوى إىل تعطلقإ  عدم السقوط أمر م
إ  عيب عدم " :،  فقالت(2)وقد أشارت احملكمة اإلدارية العليا املصرية إىل هذه الصورة يف أحد أحكامها  .(1)

الغري بإلغاء القرار املشوب هبذا العيب، أو بالطريق أي  ،الطريق املباشربإما أ  حيكم به  ،املشروعية يف القرار اإلداري
، أو باإللغاءإما بسبب فوات ميعاد الطعن  الطريق األول، ا تغلق، وإذا عنه، أي مبساءلة اإلدارة بالتعويض مباشر
ران  ا تظهارمن  فإ  هذا ال ينع القضاء ،اإلختصاص بنظر طلب اإللغاء أو لغري ذلك من األ باب المتناع

 ."النظر يف طلب ما زال قائما ه عندق من قيام هذا الران أو إنعداماملشروعية للتحق

عمال احلجية املطلقة هلذا كم  ابق بإلغاء هذا القرار، فإ  إفإذا تأادت عدم مشروعية القرار وتأاد ذلك حب
ي اإللغاء من عدم يفرض على قاضي التعويض أال يعيد مناقشة ما قرره قاض ،احلكم بالنسبة لدعوى التعويض

حمدود مبا  االلتزام، وهنا ي اإللغاء من عدم مشروعية القرارود مبا تطرق له قاضحمد زامتاالل، وهذا مشروعية القرار
ولكنه ال يتد إىل األوته األخرى اليت قد تشوب  ،، وما ناقشه من أوته عدم املشروعيةفعال تعرض له قاضي اإللغاء

وتظهر ، التعويض وبني مناقشة تلك األوته ، فليس مثة ما حيول بني قاضيواليت مل يتطرق هلا قاضي اإللغاءالقرار 
شروعية أ ا ا صاحلا لطلب ال جيعل من ال أوته عدم امل ،ضاء اإلداريقا هو مقرر من أ  الأمهية ذلك بالنظر مل

، واا  هذا العيب غري ااف ومل يبحث القاضي  واه ،عيب الشكل ، فإذا اا  حكم اإللغاء قد قام علىالتعويض
اليت تكو  قد حلقت بالقرار امخالفة القانو  أو  ،ري أوته عدم املشروعية األخرىأ  يث عنفللطا ،لطلب التعويض

ألغي وليس مثة ما حيول دو  أ   . فالقرار قدواليت مل يتناوهلا قاضي اإللغاء اإلحنراف بالسلطة أو عدم اإلختصاص
وته من أوته عدم مشروعية فإذا اا  قاضي التعويض يلك حبث أي  ،دعم عدم مشروعيته بأ باب تديدةوت  اد ؤ ت  

 .ا لسلطته يف هذا الصدد، فمن باب أوىل أال يكو  وتود احلكم مقيدار ولو مل يكن هناك حكم باإللغاءالقر 

، حيث أعلن اجمللس 1985مار   9إال أ  القضاء اجلزائري قد ذهب عكس القاعدة يف قراره املؤرخ يف 
يف القرار الذي أضر به، ال حيق له  املتقاضي الذي مل يطعن يف الوقت املالئم من أتل جتاوز السلطةاألعلى أ  

التمسك بعدم شرعية هذا القرار تدعيما لدعوى التعويض هذا من تهة، ومن تهة أخرى فإ  القرار املضر عندما 
طلب املتقاضي املبين على عدم شرعية القرار  يصري هنائيا مع مجيع النتائج املالية اليت هي تزء ال يتجزأ منه، جيعل

 .(3)اإلداري الذي أضر به، والرامي إىل احلكم له بتعويض، غري مقبول 

                                                           
1
 - « Si l’intéressé avait négligé d’agir en excès de pouvoir  dans les délais légaux, il pouvait en 

principe demander une indemnité fondée sur l’illégalité de la décision qui était devenue 

définitive », CE. 31 mars 1911, Blanc, Argaing et Bézié, JCP. 1953, II, .7353, note Vedel ; M. C. 

Bergers, les actes non règlementaires, AJDA. 20 janvier 1980, p. 17.   
، أشار 717 .للسنة الثالثة، جمموعة أحكام السنة الثالثة، ص 154يف الدعوى رقم ، الصادر 1958فيفري  15دارية العليا املصرية، حكم احملكمة اإل - 2

 .146 .ص ،املرتع السابق ،يزةتإليه، عبد املنعم عبد العظيم 
 .164، 163، مجال  ايس، املرتع السابق، اجلزء األول، ص. 1985مار   9، املؤرخ يف 40087اجمللس األعلى، قرار رقم  -  3
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مر املقضي عند نظر دعوى فإ  احلكم الصادر برفض دعوى اإللغاء ال حيوز حجية األ ،وفضال عن ذلك
 شرطبقيد ت، إذ أ  حجيته نسبية تواحلكم بالتعويض عنه ،وعية القرارر مش، وال ينع بالتايل من إقرار عدم التعويض

 .(1)صوم واملوضوع والسبب اخل احتاد

 ميعاد دعوى التعويض  :ثانيالفرع ال

، ال يرتتب عليه  قوط احلق ء يف القرار اإلداري غري املشروعإذا اا  انقضاء امليعاد املخصص للطعن باإللغا 
، فهل يعين هذا أ  هذا احلق هو حق أبدي أم أنه حمدد بفرتة  ببها هذا القرارن األضرار اليت يف طلب التعويض ع

 ؟ زمنية معقولة يسقط مبضيها احلق يف التعويض أيضا

عوى ادم الذي ختضع له دالتقميعاد إتابة على هذا السؤال إختلفت إجتاهات القضاء يف مصر يف حتديد  
ؤولية يف إىل أ  املس ،حمكمة القضاء اإلداريالنقض وبعض أحكام  ، فقد ذهبت حمكمةالتعويض عن القرارت اإلدارية

، وبذلك فإ  مساءلة رفات قانونية وليست أعماال ماديةبإعتبار هذه القرارات تص ،تنسب إىل القانو  ،هذه احلالة
بينما إعتنقت احملكمة اإلدارية العليا رأيا خمالفا مؤداه أ   ،العادي ادمبالتقاإلدارة عنها عن طريق التعويض تسقط 

 .(2)دعوى التعويض يف هذه احلالة تتقادم بنفس املدد اليت تسري بشأ  احلق األصلي 

طلبات التعويض على   شرح دواعي عدم  ريا  ميعاد دعوى اإللغاء على هبت فيه يفأالذي  (3)ومن ذلك حكمها 
فال يسري  ،خاص بطلبات إلغاء القرارات اإلدارية دو  غريها من املنازعات الستني يوما... : إ  ميعادالنحو التايل

 :التالية لالعتباراتالعامة وذلك  ل، طبقا لألصو على طلبات التعويض اليت جيوز رفعها مادام يسقط احلق يف إقامتها

  احلايل تقطع يف ختصيص حكمها على وما يقابلها يف القانو  1955لسنة  165من القانو  رقم  19املادة  :أوال
 .اإلدارية دو  غريها من املنازعاتطلبات إلغاء القرارات 

رتتب يف بل ي ،ري أو نشرهر اإلداراهذا ال يرتتب حتما على إعال  الق، و   طلب التعويض منوط حبلول الضررأل :ثانيا
 م دفعه حىتلز التعويض لكا  مقتضى هذا أنه يطلب . فلو أ  ميعاد الستني يوما يسري على الغالب على تنفيذ القرار

 .مما تأباه البداهة القانونية ،شأ لو مل حيل الضرر بصاحب ال

هي إ تقرار القرارات اإلدارية حىت ال تكو   ،كمة التشريعية لقصر رفع الدعوى على  تني يوما: أل  احلثالثا
، فإهنا منعدمة يما يتعلق بطلبات إلغاء القراراتمتوافرة ف، وهذه احلكمة إ  اانت طر اإللغاء وقتا طويالخبمستهدفة 

 .ذه ال ختر  عن اوهنا دعاوى عاديةبالنسبة إىل دعاوى التعويض إذ ه

                                                           
1
 .152. 151 .، صتع السابق، املر يزةتعبد املنعم عبد العظيم  - 

 .145 .، صنفسهاملرتع  - 2
أشار إليه فتحي فكري، املرتع السابق،  ،628 .ص ،(1965-1955املبادئ يف عشر  نوات ) ،1960نوفمرب  12 ،احملكمة اإلدارية العليا - 3

 .197و 196هامش الصفحتني 
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من القانو   24تقابلها املادة  55من القانو  رقم  22أ  املشرع عندما تكلم على طلبات اإللغاء يف املادة  :رابعا
 بينما مل ،ميعاد رفع الدعوى إىل احملكمة فيما يتعلق بطلبات اإللغاء  تو  يومابأ  نص على أ  ) 1972لسنة  47

 1955لسنة  165من القانو  رقم  9بأ  قال يف املادة  ،ذلك للقواعد العامة حيدد ميعاد لدعوى التعويض تاراا
هبيئة قضاء إداري دو  الدولة  : "يفصل جملس(1972لسنة  47)العاشرة( من القانو  رقم  10اليت تقابلها املادة 

 .غريه يف طلبات التعويض عن القرارات املنصوص عليها يف املادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية"

، 1988تويلية  16جتاه الذي  ارت عليه احملكمة العليا اجلزائرية، مبوتب قرارها الصادر يف وهو نفس اإل 
أننا هنا بصدد طعو  اجلهات القضائية ذات  ات امليعاد القانوين، حيثقوط لفو عن مسألة الس" والذي تاء فيه:

ىل اإلدارة اضي غري مقيد بأتل لتقدمي شكواه إالكامل، وينصب على مسألة التعويض، ومن مث فإ  املتقاالختصاص 
املثار من طرف  الدفع" الدولة اجلزائري، عندما صرح بأ : وتبعها يف ذلك جملس. )1( وإليداع عريضة الطعن القضائي"

مكرر فقرهتا الرابعة من قانو   169الطاعنة حول عدم احرتام املدعني أ ا ا لألتل املنصوص عليه يف املادة 
اتتهاد عليه  ديد ما دام موضوع الدعوى هو طلب التعويض.حيث أ  ما مشى غري ، هو دفع اإلتراءات املدنية

أعلن  وعندما. (2) "غري مقيدة بأتل ما دامت الدعوى مل تتقادم احملكمة العليا يف جمال التعويض، أ  هذه القضايا
، حيث أ  1995، وأ  هذه الدعوى مل ترفع إال خالل  نة 1966أيضا أ : "...العملية اجلراحية قد تت يف  نة 

الدعوى حرات عندما ااتشفت اآلالم بسبب اإلبرة اليت نسيت يف بطن املستأنف عليها، بعد العملية اجلراحية، 
رفعت عند ااتشاف اآلالم، وبالتايل يصبح الدفع غري وبالتايل فال يكن القول، بأنه يوتد تقادم أل  الدعوى 

 .(3) جمدي..."

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ديوا  2 -، أشار اليه مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، اهليئات واإلتراءات أمامها،  1988تويلية  16احملكمة العليا،  -1

  .330، ص. 2007، 4-املطبوعات اجلامعية، ط
، أشار اليه: مجال  ايس ، اإلتتهاد القضائي يف القضاء اإلداري، اجلزء الثاين، 1991تانفي  13، مؤرخ يف 75670جملس الدول، قرار رقم  -  2

 .708، ص. 2013، 1 -منشورات اليك، ط
، أشار إليه حلسني بن الشيخ أث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء األول، دار 20، فهر  2000تانفي  31جملس الدولة، قرار مؤرخ يف  -  3

 .237، ص. 2002هومة، اجلزائر، 
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 قضاء ميعاد الطعن على دعاوى إلغاء القرارات التبعية للقرار الغير مشروع ن: أثر إالمطلب الثاني

 :ة عن أحد الفروض التاليةاألمر بالنسبة لألعمال التبعيال خير  

تنفيذا هلذا القرار  ،ظيمياأو تن افردي اويصدر القرار التبعي  واء اا  قرار  أ  يكو  القرار األصلي قرار تنظيميا -
 .األصلي

 .له ا تناداا يصدر القرار التبعي أ  يكو  القرار األصلي قرارا فردي -
 .يا قد أ هم يف تكوين عملية مرابةأ  يكو  القرار األصلي قرارا فرد -

اوته للطعن بإلغاء القرار   ،هائيالقرار التنظيمي األصلي النروعية دم مشفهل جيوز التمسك يف أي وقت بع
،  ية القرار الفردي األصلي النهائيختذ على أ ا ه ؟ وهل جيوز التمسك يف أي وقت بعدم مشروعحق الذي االال

 ؟لوضع القانوين بالنسبة للعمليات املرابة ا؟ وما هو  هختذ على أ ا الذي أاوته للطعن بإلغاء القرار الالحق 

  .لإلتابة على هذه األ ئلة نتطرق يف الفرع األول إىل القرارات التنظيمية ويف الفرع الثاين إىل القرارات الفردية

 : القرارات التنظيمية الفرع األول

،  واء تعلق اإلدارية يرتب حتصن هذه األخرية نقضاء مواعيد الطعن القضائي يف القراراتمن املفروض أ  ا
أتاز القضاء الطعن يف القرارات التبعية اليت  ،وإ تثناء على هذا األصل ،(1)األمر بالقرارات التنظيمية أو الفردية 

 ،رغم إنقضاء املواعيد املقررة للطعن فيه ،تصدر تنفيذا لقرار تنظيمي معني إ تنادا إىل العيب القائم يف القرار األخري
أمكن الدفع بعدم مشروعيته مبنا بة الطعن  ،: إذا حتصن القرار التنظيمي بفوات ميعاد الطعنوذلك يف األحوال التالية

القرار صدور إذا تغريت الظروف الواقعية والقانونية اليت أدت إىل  ،يف القرارات التبعية الصادرة تطبيقا له )أوال(
 ضت اإلدارة اإل تجابة إىل فور  ،التنظيمي

 .)ثانيا(( 2)عة يف قرار الرفض أمام قاضي اإللغاء أمكن املناز  ،طلب تعديلها

 : جواز التمسك بعدم مشروعية القرار التنظيمي بمناسبة الطعن في القرارات التبعية الصادرة تطبيقا له أوال

ئي، يف حالة القرارات إ  التطبيق الصارم لقاعدة حتصن القرارات اإلدارية بفوات ميعاد الطعن القضا
، يميا غري مشروع نافذا بصفة دائمة، فمن املزعج أ  يظل قرارا تنظرتب مساوئ حقيقيةشأنه أ  ي  التنظيمية، من 

                                                           
1
 - CE. 3 fevrier 1939, Association dit armée du salut 

CE. 23 Novembre 1951, Martin Kowsky 

 .372، ص يزة، املرتع السابقتعبد العظيم عيد املنعم  :أشار إىل هذين القرارين
2
 - CE. 23 Novembre 1938, lemeune 

CE. 28 Avril 1961, Di Neza et Estellon 

.196 .، صشار إىل هذين القرارين فتحي فكري، املرتع السابقأ  
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ي قرارات . فالقرارات التنظيمية ه(1)بصفة مطلقة على املدارين بسبب عدم الطعن عليه يف املواعيد احملددة  اومفروض
تنفذ عقب الصدور أو بعد فرتة فإ  تلك اآلثار ال تس، ومن مث إنتاتها آلثارها طاملا ظلت باقيةتميز بدوام ت ،مستمرة

، ويظل من ستمر ميعاد الطعن فيها مفتوحا، لذلك ي(2)ل مثال ، قرار هبدم منز ارات الوقتية، اما هو احلال يف القر منه
 .(3)بغض النظر عن فوات ميعاد الطعن القضائي  ،عن فيها بصفة مستمرةحق أصحاب املصلحة الط

، أنه يف حالة صدور قرار إداري تنظيمي فمن حق ذوي الشأ  (4)لذلك فقد تقرر قضائيا ومنذ مدة طويلة 
، فإذا إنقضى هذا امليعاد فقد إ تقر القضاء اإلداري على أ  لصاحب قانونا أ  يرفعوا دعوى إلغائه يف امليعاد احملدد

 الشأ  

، ويف هذه احلالة يستطيع أ  (5)املذاور نادا إىل القرار اإلداري أ  يطعن باإللغاء يف أي قرار إداري فردي يصدر إ ت
، بالرغم من فوات ميعاد الطعن باإللغاء على عدم مشروعية القرار التنظيمييستند يف طعنه بإلغاء القرار الفردي 

العامة  رات التنظيميةالقرا:" جيوز الطعن يف مة اإلدارية العليا املصرية بأنهوتأييدا لذلك أعلنت احملك. (6)بالنسبة له 
، إما بالطريق املباشر أي بطلب إلغائها يف امليعاد القانوين أو بالطريق غري املباشر يف أي وقت عند بأحد الطريقتني

ية د، وذلك عند الطعن يف القرارات الفر هبا ملخالفتها للقانو  اإلعتداد أي بطلب عدم ،تطبيقها على احلاالت الفردية
 .(7)ا هلا باإللغاء" الصادرة تطبيق

، وإ  اا  القرار املطعو  فيه تنظيميا إ تنادا للقرار التنظيمي املعيب هذا ويقبل الطعن على القرار الصادر 
أ  يشكل  ،مينظيمشروعية القرار التبعي إ تنادا إىل عدم مشروعية االقرار التلى أنه يشرتط لقبول الدفع بعدم ، ع(8)

، إذ إختذ القرار ، حبيث يستبعد هذا احلل(9)ا للثاين يالقرار األول  واء اا  قرارا تنظيميا أو قرارا خاصا إتراء تطبيق
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على ، أو أنه يقتصر ديل له، أو اا  جمرد تعء تطبيقيا، ما جيعله ال يشكل إتراالقرار التنظيميهاتم لضما  تنفيذ امل
، اما يشرتط أ  يكو  هذا اإلتراء التطبيقي حمال للطعن باإللغاء يف امليعاد املقرر قانونا آخراإلحالة إىل قرار تنظيمي 

(1). 

، إ تنادا صادرة تنفيذا لقرار تنظيمي معيبال (2)تازة الطعن يف القرارات الفردية والتنظيمية أما احلكمة من إ 
ظيمي ، فتكمن يف حتاشي أ  يظل القرار التناملقررة للطعنم إنقضاء املواعيد ، رغىل العيوب اليت حلقت هبذا األخريإ

ية هلا تنعكس عليها العيوب اليت  ا ا إلصدار قرارات فردية ال هناأ، وذلك بإختاذها مصدرا دائما لعدم املشروعية
ار مشروعية القر  حبث مدىي على قاضي عند الطعن يف القرار التطبيقلذلك يقتصر دور ال ،حلقت بالقرار التنظيمي

له ، دو  أ  يكو  لقرار التبعي الذي صدر تنفيذا لهفإنه يقضي بإلغاء ا ،، فإذا ما إنتهى إىل عدم مشروعيتهالتنظيمي
 .(3) أ  حيكم بإلغاء القرار األصلي

لن عنه من طرف قاضي املع ،فقط بإبطال القرار الفردي مشروعية القرار التنظيمي ال جتازىلذلك فإ  عدم 
 ،(4) التنظيمية هو دفع أبديدفع بعدم مشروعية القرارات بأ  ال ،لدولة الفرنسيعرتف جملس افقد اجتاوز السلطة، 

 ا تمراريةرده تقليديا إىل وتربير ذلك م. (5)تلقائيا عن تطبيق القرار التنظيمي الغري مشروع وأ  اإلدارة جيب أ  تتنع 
، اءات الغري مباشرة لالمشروعيةاجلز مع ذلك فإ  هذه  ،(6)واونه ال يعطي جماال لوالدة احلقوق املكتسبة  ،التنظيم

  .(7)تطبيقه قائما  واحتمالالقرار التنظيمي نافذا  بقيت  

 عادبا تمبجرد  اتفاءاإل ويف مواتهة هذا املوضوع املتمثل يف ضرورة إلغاء القرار التنظيمي الغري مشروع أو  
البداية بأ  اإلدارة  عترب يف، فقد ااملعروضة على قاضي جتاوز السلطة، تردد القضاء الفرنسي اثريا تطبيقه على احلالة

، مث قضى بعد ذلك بأ  متخذ القرار التنظيمي (8)ميعاد الطعن بإلغاء التنظيم الغري مشروع  انقضاء، بعد ليست ملزمة
قد  ،1981تانفي  30غري أ  قرار  .(9) يام بذلكأو رئيسة املخطر بطلب يهدف إىل إلغاء هذا القرار ملزم بالق
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ارين طلب إلغاء القرارات التنظيمية بعد د، حيث أعلن أنه ال يقبل إطالقا من املدا هلذا الرتدد القضائيح وضع
 .(1)إنقضاء ميعاد الطعن 

، فالدفع بعدم مشروعية قرار تنظيمي هو دفع دائم وأبدي بينما تناقضوتود ا بإمكاننا أ  نالحظ وهن
وأمام هذا التضارب فإ  اإلدارة ملزمة باإلمتناع تلقائيا عن تطبيق القرار التنظيمي الغري ، باإللغاء غري موتود لتزاماإل

 هذا اإلطار يقول األ تاذويف  .(3)وبالتايل فإ  قرارها السليب بعدم تطبيقه ليس مشوبا بعدم املشروعية  ،(2)مشروع
القضاء إىل انتهى ي بأنه ال حمل للقول حبق اإلدارة يف التمسك مستقبال بقرار تنظيم ،يزةعبد املنعم عبد العظيم ت

، فمن املكتسب، اما ال يكن التمسك بفكرة احلق من هتديد مستمر ملبدأ املشروعية ، ملا حيمله ذلكعدم مشروعيته
لذلك  ملقتضيات الصاحل العام. دارة دائما أ  تعدل القرارات التنظيمية أو تستبدهلا بغريها وفقااملقرر قضاء أنه جيوز لإل

ي إ تنادا إىل عدم مشروعية القرار التنظيمي الذي ومبجرد احلكم  بإلغاء القرار التبع يف القول بأنهاائنا رتدد  ال يف
ملبدأ الشرعية وما يفرضه  احرتاما ،تقبالعن تطبيق أحكامه مسع وتتن ،زم بإلغاء األخريتفإ  اإلدارة تل ،صدر تنفيذا له

 .تمر ألحكام القانو االحرتام املسعلى اإلدارة من افالة 

: جواز التمسك بعدم مشروعية القرار التنظيمي إذا تغيرت الظروف الواقعية والقانونية التي أدت إلى نياثا
 صدوره

أعلن مبقتضاها بأ  الظروف اجلديدة  ،Despujole (4)وضع جملس الدولة الفرنسي حيثية مبدئية يف قرار 
، ويف حالة رفض اإلدارة فإنه جيوز الطعن ضى ميعاد الطعن فيهظيمي الذي انقتسمح بطلب إلغاء أو تعديل القرار التن

 .اجلديدة ظروفا واقعية أو قانونيةوقد تكو  الظروف  ،رفضيف هذا القرار قضائيا يف امليعاد اجلديد الذي يفتحه قرار ال

بادئ اليت حتكم قد اا  موضوع التنظيمات الضبطية اجملال األ ا ي لتطبيق املبالنسبة للظروف الواقعية ف
قيد احلريات العمومية إال مبا هو ضروري حلماية النظام العمومي ، فهذه التنظيمات ال يكن أ  ت  تغري هذه الظروف

األخالق والرأي العام، بالوضعية السيا ية، فتطور الظروف من حبالة  ،الذي يتعلق بصفة دقيقة بظروف الزما  واملكا 
  .(5) وبالتايل غري مشروع ،الذي اا  غري مربر يف األصل غري مفيد ،القرار التنظيميشأنه أ  جيعل 

، وينشئ وضعية قانونية تديدة جتعل الحقالقانونية عندما يصدر قانو  يف حني نكو  بصدد تغري الظروف 
فإنه ينفتح  ، تند إليه القرار التنظيمي يف صدورهالذي ا القرار التنظيمي غري مشروع، أو يعلن عدم د تورية القانو 
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من نشر القانو  أو القرار  انطالقااجلديد  ، حبيث حيسب امليعاد(1)باب تديد للطعن يف القرارات الصادرة تطبيقا له 
 .(2)د تورية القانو   ماحلكم القاضي بعدأو 

تبار أنه بإع ،بنظرية تغري الظروف الواقعية والقانونية هي القرارات التنظيمية ،ةينبأ  القرارات املعيتبني مما  بق  
، اما أ  أنه جيب أ  يتخذ يف ميعاد معقول ، إالأ  هذا التعديل قد ال يكو  فوريا، غري يكن تعديلها يف ال وقت

، لكن السلطة التنظيمية ملزمة بإختاذ  هاتغري الظروف قد ال يرتب فوريا عدم مشروعية التنظيمات املتخذة على أ ا
، وبالتايل فإ  اإلدارة بإ تمرارها يف عطيات اجلديدة يف الوقت املنا بالتنظيمات مع امل اإلتراءات اليت تضمن تطابق

امليعاد  لكن إمتناعها وإ تمرارها إىل أبعد من ،ال ترتكب عدم مشروعية، فإهنا يق التنظيميات لفرتة زمنية معينةتطب
 .(3)وبا بعدم املشروعية املعقول جيعل قرارها مش

 22 ، ويف هذا اإلطار أعلن يف قراررنسي مستمر يف تطبيق هذه النظريةجملس الدولة الفىل اآل  يبقى إو 
شكل موضوعا للدفع أ  ي مشروع بفعل تغري الظروف بإمكانه بأ  القرار التنظيمي الذي أصبح غري ،1982تانفي 

 .(4)وإ  مل يتم إلغاؤه صراحة  ،ذا ما يسمح بعدم تطبيقهه، و بعدم املشروعية

 : القرارات الفردية الفرع الثاني

ذلك أ  إمكانية ، ، فإ  الوضع خمتلف بالنسبة للقرارات الفردية أو اجلماعيةعلى عكس القرارات التنظيمية
ال  املمار  ضد القرارات الالحقة، ال يكن أ  يكو  تقدير مشروعية هذه القرارات اإلدارية مبنا بة الطعن بالبط

د إىل عدم مشروعيته   تنااإلالذي يكن ممار ته ضد القرار الذي مت  ،، بل ال يسمح به إال يف ميعاد الطعنمتجددا
ه ال يهدف فقط إىل قيام القاضي بتقدير مشروعية قرار مل ينازع ألن ،الوته ويف احلالة العكسية يرفض .اوته للبطال 
، ه إذا مل يصبح القرار هنائيا بعدفإن ،ومبفهوم املخالفة .(5)إىل احلد أو إلغاء آثار هذا القرار بل  ،رةاملقر  فيه يف املواعيد

أ  أو ( موضوع طعن قائم )الفرديدما يكو  القرار األصلي وهو ما حيدث عادة عن ،فإ  الدفع بعدم املشروعية يقبل
وأاثر من ذلك فإنه إذا اانت نظرية تغري  .، بسبب عدم تبليغ املعين مبواعيد الطعنميعاد الطعن مل ينقضي بعد

، فال يكن أ  ختص هذه النظرية القرارات بعدم مشروعية القرارات التنظيميةالظروف قادرة على التأثري يف التمسك 
صدر يف ظلها القرار األصلي  يت، فتغري الظروف اللق احلقوققادرة على خاألخرية إذا اانت خاصة  ،نظيميةالغري ت

، خاصة إذا  ردي الصادر تطبيقا للقرار األصليالفردي الذي أصبح هنائيا ال ينح لألفراد احلق يف الطعن يف القرار الف
ميعاد  انقضىمشروعية القرارات الفردية اليت  ذلك أ  أ ا  القضاء بعدم قبول الدفع بعدم .(6)اا  مولدا للحقوق 
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، وقامت على لقرارات الفرديةا هذه االقانونية أو احلقوق اليت أنشأهت مرده إىل احملافظة على املرااز ،الطعن فيها باإللغاء
 .(1)  تقرت بفوات ميعاد الطعن فيها باإللغاءأ ا ها وا

التبعية على أ ا  عدم مشروعية القرار األصلي الفردي ومع وضوح قاعدة عدم تواز الطعن يف القرارات 
عندما قضت  ،أي خمالف، فقد أخذت حمكمة القضاء اإلداري املصرية بر ن يف األخري يف املواعيد املقررةطاملا مل يطع

غائه جيوز املطالبة بإل ،1958يف  نة ل الطعن يف هذه الدعوى قرار مستقل عن القرار السابق صدوره :" القرار حمبأ 
اإللغاء بفوات ميعاد الطعن  إىل القرار السابق الذي أصبح حصينا من ، وال يعصمه من اإللغاء ا تنادهعلى حدى

ن املخالفة طهره مإللغاء ال ي  ه من ان، وحتصشابت القرار املطعو  يتالعيوب ال، أل  القرار املذاور مشوب بدوره بعليه
دهتا احملكمة اإلدارية العليا وقد أي . (2) "يصلح  ندا قانونيا ألي قرار إداري آخر، وبالتايل فإنه ال القانونية اليت عابته

أ  التقرير الباطل حىت لو حتصن فال  ": ررتحيث ق ،1966مار   06مبوتب حكمها الصادر يف  ،جتاهاإليف هذا 
 .(3) " أل  حتصنه ال يطهره من العيوب ،جيوز إختاذه أ ا ا لقرار تديد أو إدخاله ضمن عناصره

وملا هو متفق عليه  ،وقد تعرض هذا الرأي لنقد عنيف ملخالفته للحكمة من قاعدة حتصن القرارات اإلدارية
، لذلك طبقت احملكمة اإلدارية العليا املبدأ (4)ثار القرار السليم الباطل إذا حتصن ينتج آ من أ  القرار ،فقها وقضاء

القرار الفردي غري املشروع إذا حتصن "عندما ذهبت إىل أ   ،1962تويلية  17السليم يف حكم الحق مؤرخ يف 
نع الطعن تفإ  ما يصدر على أ ا ه من قرارات فردية الحقة تكو  مشروعة ي ،بفوات ميعاد الطعن فيه باإللغاء

فقد أعلنت الفتوى  ،اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع جتري على املسلك السليماما أ  فتاوى .(5) "فيها
، فإ  ر قرار معني من شأنه أ  يولد حقا"إ  دواعي املصلحة العامة تقتضي أنه إذا صد :1990الصادرة يف مار  

، حبيث ى القرار الصحيح يف املوضوع ذاتهفيسري عليه ما يسري عل ،هذا القرار جيب أ  يستقر عقب فرتة من الزمن

                                                           
1
 - Jèze, Essai d’une théorie... ,0p. Cit., p. 319. 326. 

 ،أشار إليه عبد املنعم عبد العظيم تيزة ،29 .، ص15، جمموعة السنة 1960نوفمرب ل يف أو  ،14لسنة ا 518، حكم رقم داريحمكمة القضاء اإل -  2
 .373 .، صاملرتع السابق

 06بتاريخ  246، وهبذا املعىن فتوى اجلمعية العمومية رقم 1256، جمموعة السنة الساد ة ص 4للسنة  929احملكمة اإلدارية العليا، حكم رقم  - 3
 .373 .، صيزة، املرتع السابقتوى ، عبد املنعم عبد العظيم أشار احلكم والفت ،136 .ص ،العشرينجمموعة السنة  1966مار  

رات الفردية فيما خيص القرارات التنظيمية فإنه ال يصدق يف جمال القرا قحتول القرار الباطل إىل آخر  ليم، إ  صد" فالقول بأ  مضى مدة اإللغاء ال  - 4
اوي، املرتع م،  ليما  حممد الط63 .، ص2000، 3 -، طدرا ة مقارنة ، التيسري للطباعة ،اريةدلبطال  يف القرارات اإلدر  ا، ترمزي طه الشاعر ،"

، وإال ملا اا  لتحصنه خمالف ، يف ال ما مل يرد به نصي أ  يعامل معاملة القرار السليم" .... إ  حتصن القرار غري املشروع يقتض :745 .، صالسابق
اب شأ  يصرف النظر عن العيب الذي  ضيت، تق القرارات الفردية غري املشروعةأ  دواعي اإل تقرار وهي احلجة الرئيسية يف موضوع حتصنينتيجة ، ذلك 

ا إلصدار  ، وبالتايل ال خياجلنا شك يف أ  القرار الفردي غري املشروع يصلح أ ا اإلدارة واألفراد على هذا األ ا ، وأ  تعامل مرور وقت معقول القرار بعد
  ".اافة القرارات اليت ترتتب عليه اما لو اا   ليما

، املرتع مد الطماوي، القرارات اإلدارية، أشار إليه  ليما  حم1080 .ص ،7 .  ،1961تويلية  17احملكمة اإلدارية العليا املصرية، حكم  - 5
 .746 .ص ،السابق
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اتسب القرار اإلداري ا  ،القرار أو يرفع صاحب الشأ  دعواه أمام القضاءب اإلدارة حسنقضت املدة دو  أ  تإذا ا
 .(1) يل"دحصانه تعصمه من أي إلغاء أو تع

، هي عدم تواز ذلك مىت إنقضى شروعية القرار األصلي الفرديوهكذا فإ  القاعدة يف التمسك بعدم م
 ،يف حكم القرار املشروع ضد اإللغاء ما جيعله ألخري حصينا، حبيث يصري ايف هذا القرار (2)ميعاد الطعن باإللغاء 

 يكو  ، حبيث الاملصلحةوي ذصحيحة وحلقوق مكتسبة ل شرعا ملرااز قانونيةعتد به ي   اوجيعله لنفس السبب مصدر 
مصدر وذلك مهما يكن القرار  ،، أ  يباح لإلدارة إغتصاب هذه احلقوق بأي شكل اا ول، واحلالة هذهبقمن امل
محا  بالطعن يف يس ،ا تثنائينيواكل القواعد فإ  هذه القاعدة تعرف  .ئا أو خمالفا للقانو احلقوق خاط هذه

، يتعلق األمر بإمكانية الطعن يف م إنقضاء امليعاد، رغأ ا  عدم مشروعية القرار األصلي ، علىالقرارات التبعية
ويف إمكانية الطعن يف القرارات  ،رابة )أوال(القرارات غري التنظيمية النهائية اليت تشكل عنصر من عناصر العملية امل

 املنعدمة )ثانيا(.

 ركبة التمسك بعدم مشروعية القرار غير التنظيمي الذي يشكل عنصرا في العملية المجواز أوال : 

يف  يساهم ال منها ،، يف ال مرة تتخذ فيها جمموعة ضرورية من القرارات(3)نكو  بصدد عملية مرابة 
عن القضائي د الطا، حبيث يلك املعنيو  املنازعة يف أي قرار من هذه القرارات يف ميعالوصول إىل إصدار قرار هنائي

ته التمسك بعدم القرار النهائي الذي يلكو  يف مواته، لكن بإمكاهنم إنتظار صدور املخصص هلذه القرارات
املشوبة يف هذه القرارات ، وإ  اا  ميعاد الطعن املباشر اختاذهات األولية اليت  امهت يف أي من القرار  ،مشروعية

 .بعدم املشروعية قد انقضى

، واليت تقول بأ  إنقضاء ميعاد مخالفة للقاعدة العاملية القديةوهكذا فقد مت تصوير نظرية العمليات املرابة ا
النظرية ال تطبق يف مجيع إال أ  هذه  .بولقرار غري تنظيمي غري مقبعدم مشروعية الدفع جيعل  ،الطعن لتجاوز السلطة

، أل  الدفع بعدم املشروعية يف  أال يكو  القرار السابق تنظيمي: يفط توفر شرطني، يتمثل األولشرت ، بل تاألحوال
، ألنه ال يكو  القرار السابق جمرد إتراء حتظريي: يف أال يكو  ويتمثل الثاين. و دفع متجدد ومستمرهذه احلالة ه

 .(4)للطعن يف هذه احلالة األخرية قابال 

الكال يكي عنه يف املفهوم احلديث، فوفقا فهوم املفإ  مفهوم العملية املرابة خيتلف يف  ،باإلضافة إىل ذلك
، فإ  تطبيقها عدم مشروعية القرار الغري تنظيمي، وبإعتبار أ  هذه العملية هي أ ا  قبول الدفع بللمفهوم األول
 .ها )ب(ىل نفيإأو هذه القيود  املفهوم احلديث إىل التخفيف مناجته وقد )أ(  حماط بعدة قيود

                                                           
 .، صر إىل هذه الفتوى رمزي طه الشاعر، املرتع السابق، أشا1032 .، ص35احلديثة، اجلزء ، املو وعة اإلدارية، اإلدارة 86/3/1990قم ملف ر  - 1

475. 
2
 - CE. Sect. 6 mars 2009, Coulibaly, AJDA. 2009 

3
 - M. C. Bergeres, 0p. Cit., p. 16. 

4
 - F. Chevallier, la fonction contentieuse de la théorie des opérations administratives complexes, 

AJDA. 2 juillet- aout 1981, p. 332. 
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 افة شرط اإلستمرارية إلى شرط الخصوصية وفقا لإلتجاه الكالسيكي إض -أ
، ، بأ  بعضها ينجم عن البعض اآلخرهم يف الوصول إىل قرار هنائيتسا يتتجسد ذلك عندما تظهر القرارات الي

ومن تهة أخرى وخاصة أ   .، هذا من تهةصدر لوال إختاذ القرارات السابقةما اانت لت حبيث أ  القرارات الالحقة
، وبالتايل فإ  الرابطة بني لقرارات الالحقةاتدخل القرار أو أو ب باختاذخصيصا لتسمح  اختذتقة القرارات الساب

ورة تؤدي إىل إضافة شرط مباشرة وضرورية" بصكو  " الوصول إىل قرار هنائي جيب أ  تالقرارات املسامهة يف
 .(1)  تمرارية إىل شرط خصوصية الرابطةاإل
  ستمراريةاإلشرط  -1

، يقبل الدفع بعدم مشروعية القرار ، فكيف نفهم أ ية هو شرط مسلم به وال يثري تدالإ  شرط اإل تمرار  
قانونية   تمراريةذلك أ  تكو  هذه اإلفوق ، إال أنه يشرتط هذا القرار والقرار املنازع فيه إذا وتد إنقطاع قانوين بني

، فإ  هذا )بناء عقار مثال( ، فكو  الكثري من القرارات اإلدارية ضرورية إلامال عملية ماديةمادية ارية تمر إوليست 
ابعة للتحدث عن عملية مرابة، ولكي نكو  بصدد هذه تاملت ال يكفي إلنشاء إ تمرارية قانونية بني هذه القرارات

ري الدفع بعدم واتهته أثما للقرار الذي يف فمن الضروري أ  يكو  القرار املنازع فيه قد اختذ لتطبيق أو تطبيق ،األخرية
 .السابق يف مشروعية القرار الالحقويشرتط إضافة إىل ذلك أ  تتحكم مشروعية القرار  .املشروعية
ه يف  املستند إلي، أ  يرفض الدفع يف حالة غياب رابطة اال تمرارية نتيجة ملا  بق فإنه جيب على القاضيو 

إىل عدم مشروعية القرار  تناد الطاعن ليس بإمكانه اإلأ  ا إىل ، مشري فع غري فعال وإ  اا  مؤ سال األحوال، اد
اإل تمرارية  ةر لرابطهظتعل جملس الدولة الفرنسي هذا امل، فقد ه ضد القرار الالحقتما للطعن املو ، دعالسابق

تحكم عدم ت، عندما ال القرار السابقتخلص من عدم مشروعية ساملالوته صرح بعدم قابلية عنصرا لقبول الدفع، وي
 .(2) حقيف مشروعية القرار الال ،املشروعية هذه

رار الالحق على املستوى وهكذا فإ  رابطة اإل تمرارية القانونية جيب أ  تكو  يف صورة يظهر معها الق
، وأ  يؤدي هذا اإلرتباط املتبادل إىل أ  الرابطة اليت جتمع القرارات ارتباط متبادل مع القرار السابق ، يف عالقةالقانوين

 .اجملال لإللغاءات بطريق التبعية ، ما يفتحنقسامتظهر طابع عدم القابلية لإلاملشكلة للعمليات املرابة جيب أ  
، حبيث أ  يكو  موتهاأ  فيجب  ، فهو غري اايف بذاتهي لوتود العملية املرابةادل ضرور وإذا اا  هذا اإلرتباط املتب

، إنه شرط القرار النهائي باختاذصا للسماح ختذت خصيابل ، ة تتجه حنو القرار النهائيقالساب جمموع القرارات
 .(3)اخلصوصية 

 شرط الخصوصية  -2
و القرار هو أ  العملية الها يف هذه اجملموعة موتهة حن ،لعملية اإلدارية املعقدةجمموع قرارات اإ  ما ييز  

، صحيح أ  خمتلف هذه القرارات اليت و "القرار املسيطر" يف العمليةالنهائي الذي يشكل "القرار الشائع" للعملية أ
ة غري ة برابطرتبط، لكنها مع ذلك مهي منطقيا مستقلة عن بعضها البعضتشكل يف جمموعها مكونات العملية املرابة 

                                                           
1
 - Ibid., p. 334. 

2
 - CE. 19 novembre 1965, Epoux Delattre. Floury, AJDA. 1966, p. 40, Chron. Puybass et Lecat. 

3
 - F. Chevallier, 0p. Cit. p. 336.  



26 
 

، وأ  ة وهو القرار املسيطر يف املوضوع، وال مرحلة من هذه العملية موتهة حنو النتيجة احلقيقية للعملينقسامقابلة لإل
 .القرار النهائي باختاذكن للسماح ل ،هذه القرارات مل تتخذ لذاهتا

يكن أ  يكو  إال يف إ  هذه اإلعتبارات تتفق مع فكرة أ  قبول الدفع بعدم مشروعية قرار خاص هنائي ال 
 ،بتدائيةاإل اليت تتخذ فيها القرارات األوليةكو  بصدد عملية مرابة إال يف الفرضيات ، فال ندقيقةحدود ضيقة و 

، فإ  رابطة اخلصوصية ، وهكذاولفيها القرار النهائي نقطة الوصشكل يصا للسماح بتحقيق العملية اليت ي  خص
، فال يكفي القول ار الالحق يوتها  حنو هذا األخريتفرتض بأ  الرابطة التبادلية بني القرار السابق والقر  ،الضرورية

 .القرار السابق اختاذتخذ إال بعد بأ  القرار الالحق ما اا  لي
ا اا  وإذ ،وبناء على ما  بق فإ  شرطي اإل تمرارية واخلصوصية جيب أ  جيتمعات وفقا للمفهوم الكال يكي

عن طريق حتول الرابطة املباشرة  ،واضح ال هتم حتولرت ، فإ  بعض التطورات القضائية تهذا املفهوم مل يهجر تاما
 .قا من نفس مفهوم العملية املرابةوالضرورية إنطال

 مفهوم العملية المركبة تحول  -ب

غياب ال رابطة ية يف املشروعالدفع بعدم قبل مند مدة طويلة ، قد إذا اا  القضاء يف بعض احلاالت اخلاصة
 ري  إىل تغ، وهكذا فقد ظهر إجتاهني حديثني يؤدي ال منهما اء احلديث يعرف تعدد هذه احلاالت، فإ  القضمباشرة

 .اشرة وإجتاه حنو نفي هذه الرابطةحنو مرونة الرابطة املب اجتاه، مفهوم العملية املرابة

 مرونة الرابطة المباشرة والضرورية  -1

 عن طريق تليني أو التساهل يف ،يةوضوح تليني الرابطة املباشرة والضرور لمس فيها بتناليت من بني الشواهد         
، قبل جملس الدولة الفرنسي (1) 1974فيفري  22، فبموتب قراره املؤرخ يف قضاء مجعيات الصيد ،شرط اخلصوصية

مبوتبه  جل حمافظ البلدية على قائمة البلديات اليت جيب عدم مشروعية القرار النهائي الذي تخلص من سالوته امل
األماان للطعن املوته ضد القرار الذي مبوتبه حدد احملافظ قائمة  أ  تنشأ فيها مجعية بلدية معتمدة للصيد، تعزيزا

أ  القرار ، فمن املؤاد ك تطبيق لنظرية العمليات املرابة، وإذا اا  هذا احلل هو بدو  شاليت ختضع لنشاط اجلمعية
، من القرارات الو يطة دخلت بينهما، ذلك أ  الكثري رض بالضرورة إصدار القرار الالحقالسابق يف هذه احلالة ال يف
، اما يكن أ  تشكل اجلمعية، ويكن أال تعتمد ، فيمكن أالليا عن األوىلتنتج آالو يطة ال  واحلال أ  هذه القرارات

اانت رابطة اإل تمرارية القانونية حمققة بني القرار   إذا ،يف هذه الشروط .املديريةائمة من ق االقتضاءتشطب عند 
 .يصا للسماح باختاذ القرار الالحقخص اختذ دبق قافمن الصعب قبول أ  القرار الس ،السابق والقرار الالحق

، قبلت   رابطة اخلصوصيةأبتليني أو التساهل بش ،ودائما ويف إطار تو يع جمال تطبيق نظرية العمليات املرابة       
ئ اجلهة القضائية العليا بأ  عدم مشروعية قرار املديرية الذي يسجل البلدية على قائمة البلديات اليت جيب أ  تنش

                                                           
1
 - CE. 22 février 1974, Association propriétaires des communes de Saclas et autres, AJDA. 

1974, p. 312. 
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يكن  ،ية القرار احملدد لقائمة املواقع اخلاضعة لنشاط هذه اجلمعيةع، واذا مشرو معتمدة للصيدفيها مجعية بلدية 
للطلبات املوتهة ضد مداولة هذه اجلمعية احملدد للمواقع  اتعزيز  بطريق الدفع ،نقضاء ميعاد الطعناإل تناد إليها بعد إ
 .(1)اخلاضعة لنشاطها 

بطة اخلصوصية رقيقة أو دقيقة ، فإ  راواضحة بني القرار األول واألخري وإذا اانت توتد إ تمرارية قانونية
جر فيها أ  نتساءل عما إذا اا  احلل املتخذ مبوتب هذا القرار ال يرتبط باحلاالت اليت ه  ، إىل درتة أنه يكننا تدا

يف تغيري مفهوم  ساهميشكل توضيحا لإلجتاه القضائي الثاين الذي وما إذا اا  هذا القضاء ي   ،شرط اخلصوصية
 .، اإلجتاه حنو نفي الرابطة الضروريةالعملية املرابة

 نفي الرابطة الضرورية  -2
رغم أنه حا م يف  ،اه األولحقا زمنيا لإلجتمفهوم العملية املرابة مل يكن الهذا اإلجتاه الثاين الذي يؤثر على 

اء منذ زمن طويل ويف فرضيات لقد قبل القضف .ليني الرابطة املباشرة والضروريةجتاه ت، بل تطور باملوازاة النتائجه
، فإنه يكن قبوله يف غياب ال ة قرار خاص هنائيكم جمال الدفع بعد مشروعيللمبادئ اليت حت، بأنه وباملخالفة خاصة

 .(2)شروط اخلصوصية 
، وبالنظر إىل أهنما يتفقا  يف أهنما يسعيا  إىل ي أحد اإلجتاهني اآلخرأ  يقص تبعدوبالنظر إىل أنه من املس

ية ، وأ  إجتاه هجر الرابطة الضرور مالرابطة املباشرة والضرورية معمني ، ورغم أ  إجتاه تليتهغيري مفهوم العملية املرابة ذات
فإنه من الضروري البحث عن شرح لقبول الدفع مبوتب نظرية أخرى غري العمليات  ،ال يعين أاثر من حاالت منعزلة

يف هذا اإلطار وتد الفقه يف مفهوم احلقوق املكتسبة بديال  .ع قبول الدفعابة اليت أصبحت ال تصمد أمام تو املر 
، حيث أ  املنازعة بالطريق الفرعي لقرار مل ينازع فيه ومعناه احلقيقي ،ذي فقد دقة حدودهملفهوم العمليات املرابة ال
وز إىل مفهوم احلقوق ولتفسري هذا التجا .(3)حقوقا لصاحل الغري  رراإذا مل يولد هذا الق ،يف املواعيد املنا بة ممكن

ريق البحث عن األ باب املوضوعية اليت تفسر قاعدة عدم قبول املناقشة بالط مننطلق بعض الفقهاء ا ،املكتسبة
 .الفرعي للقرار اخلاص النهائي

، غري مقبول ألنه "يهدف دم مشروعية القرار الفردي السابقتخلص من عسوبالنسبة لبعضهم فإ  الوته امل
، لكن إىل احلد أيضا أو إىل إلغاء هذا ية قرار مل ينازع فيه يف مواعيدهالقاضي إىل تقدير مشروع ليس فقط إىل تر

لكن  ،بول الدفع بعدم مشروعية قرار خاصقهذا هو بالتأايد أثر ف ،  هذا التفسري ليس خاطئا يف ذاته. إ(4)القرار"
، وبالتايل أ  هذا الدفع األخري هو دفع دائماحلال و  .للدفع بعدم مشروعية قرار تنظيمي املالحظة تصدق أيضا بالنسبة

عدم مشروعية قرار فردي هنائي غري مقبول ألنه يقود القاضي   التفسري الذي يقول بأ  التمسك بفالشيء األايد أ
ينطبق خبصوص القرار هو تفسري خاطئ خاصة وأ  هذا احلل ال  ،إىل تقدير مشوعية قرار مل ينازع فيه يف املواعيد

 .التنظيمي
                                                           

1
 - CE. 30 novembre 1977, Association des chasseurs de Noyant de Touraine, in F. Chevallier, 

0p. Cit., p. 339. 
2
 - CE. 8 juillet 1949, Epoux Caulier, in F. chevallier, 0p. Cit. p. 339. 

3
 - M. waline, Note sous CE. 6 juilllet 1977, Consorts Girard, RDP. 1977, p. 1323. 

4
 - J. M. Auby, R. Drago, traité de contentieux administratif… ; M. C. bergers, 0p. Cit., p. 328. 
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خري ال يفسر أل  األ ،البحث عن أ ا  نظري لعدم القبول ، فإنه جيب أ  منتنع عنوبالنسبة للبعض اآلخر
، قد  يطرت عليه اإلعتبارات ع بعدم مشروعية القرارات الفرديةالدف، ووفقا هلم فإ  القضاء حول إال بإعتبارات عملية

نه بالتأايد األ ا  الصلب للقاعدة اليت تقبل الدفع ، إحده األدىن الدفع إىل العملية واإلنشغاالت بإنقاص مدى هذا
بعدم مشروعية القرارات التنظيمية بدو  ميعاد وال تقبل الدفع بعدم مشروعية القرارات الفردية إال يف  مواعيد 

بإعتبارات عملية وهو أمر غري منطقي ألنه ال يكن أ  تفسر قاعدة مهمة )مبدأ عام يف القانو  اإلداري(  .(1)الطعن
. 

ب القرارات يية اليت تصاة عدم املشروعضي جتاوز السلطة يرفض مبدئيا جماز ، إذا اا  قاوعلى عكس ذلك
نع إراديا عن ممار ة ، وإذا اا  يتع بعدم املشروعية إىل حده األدىن، وإذا اا  منشغل بإنقاص مدى الدفاخلاضعة له

زى، فإهنا توتد أيضا عدم مشروعية جيب أ  جتاال عامة تقضي أ    فإنه وإذا اانت توتد مصلحة ،امراقب  مهمته
 .(2)قتضي أ  الوضعيات الناشئة واملقبولة من قبل األطراف منذ مدة طويلة جيب أال يتم إزعاتها ، تمصلحة عامة

حلقوق املكتسبة اليت ، وال تقيده إال ان عدم مشروعية القرارات اإلداريةممك دح بعدأوجيازي إىل ، فالقاضي يقوم مبهمته
، فإذا أصبحت احلقوق مكتسبة فال يكن إعادة زعاتها بناء على "دفع" من الطاعن، فال جيوز إجيب أ  حتمى

أ ا  القواعد وهكذا ففي إطار مفهوم احلقوق املكتسبة جيب البحث عن  .فيها بطريق الدفع بعدم املشروعيةاملنازعة 
 فإذا اا  الدفع ،)الفردية واجلماعية( فع بعدم مشروعية القرارات اخلاصةاصة الد، وخاملتعلقة بالدفوع بعدم املشروعية

، مث وعندما يقبل هذا الدفع فإنه ال يؤدي إال فأل  األخري ال خيلق بنفسه حقوقا، بعدم مشروعية قرار تنظيمي مقبول
، وال إىل إعادة إىل إلغاء التنظيمال من األحوال ؤدي بأي ح، فال يطبيقه على احلالة اخلاضعة للقاضيإىل إ تبعاد ت

قوق ، فهذا الدفع ال يكن أ  يضر إطالقا باحلت اليت أصبحت مكتسبة بفعل تطبيقهاملنازعة بطريق التبعية يف الوضعيا
، فإ  الدفع بعدم مشروعية قرار املكتسبة مبوتب قرار فردي هنائي وألنه ال يعيد إطالقا املنازعة يف احلقوق .املكتسبة
بصورة هنائية )قبل  تااتسب، فعندما ال تكو  احلقوق قد باملثلو  .مقبوال دعما لطلب التعويضكو  دائما فردي ي
إذا اا  النزاع ما  ،، اما تقبل حىت بعد إنقضاء امليعادالقرار الفردي تقبلفإ  إثارة عدم مشروعية  ،امليعاد( انقضاء

 .(3)يزال مطروحا أو منظورا ومل يغلق 
، ألنه هو حل مالئم وممكن ،قوق املكتسبةفإ  جتاوز نظرية العمليات املرابة عن طريق مفهوم احلوهكذا         

، فقد انا جمربين يف ظام قابلية الدفع بعدم املشروعيةن ، وبتوحيدء املتعلق بالدفع بعدم املشروعيةيسمح بتبسيط القضا
، لكنه مقبول يف إطار نزاع ر خاص غري مقبولبعدم مشروعية قراإطار النظام الكال يكي على القول بأ  الدفع 

  امليعاد مل يستنفذ أو أل  هذا القرار قد مت الطعن فيه والنزاع مل يغلق هنائي  واء ألالتعويض أو إذا مل يصبح القرار 
ياغة جمموع ري واحد يسمح بصمن اآل  فصاعدا، تعبلكن  .ب أ  نضيف عدد من احلاالت اخلاصةإىل ذلك جي .بعد

                                                           
1
 - Galabert, Concl sur CE. 26 avril 1964, Dufourniaud, cite in F. Chevallier, 0p. Cit., p. 343. 

2
 - Lhopital, Concl sur  CE. 20 mars 1862, ville de Chalons, in F. Chevallier, Op. Cit., p. 344. 

3
 - F. Chevallier, Op. Cit., p. 344. 
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"الدفع بعدم املشروعية مقبول يف ال مرة ال تعاد فيها املنازعة يف احلقوق  :بطريقة نظامية يتمثل يف أ  االقرتاحاتهذه 
 .(1) املكتسبة بصورة هنائية "

 التمسك بعدم مشروعية القرارات المنعدمة جواز : ثانيا

من طرف حمكمة النقض الفرنسية اليت  ،1903أفريل  16ألول مرة يف  االنعداممصطلح  لا تعملقد 
، مؤادة بأ  مثل هذا الزوا  ال يكن أ  يعقد وا ، مل يكن أطرافه خمتلفي اجلنسإ تعملته اآلية لدحض"وتود" ز 

عندما يشوب القرار اإلداري عدم مشروعية  ،ويف جمال القانو  اإلداري نكو  بصدد القرارات املنعدمة .(2)قانونا
 .يرتتب عليها تواز الدفع بعدم مشروعيته رغم إنقضاء ميعاد الطعن القضائي )ب( ،تسيمة وفاضحة )أ(

 سيمة القرار المنعدم بعدم مشروعية ج رتباطإ -أ

، جتردها من صفتها  الف مبدأ املشروعية خمالفة تسيمةعرف القرارات اإلداية املعدومة بأهنا تلك القرارات اليت ختت  
قرره القانو  للقرارات ، ومثل هذه القرارات املعدومة ال تتمتع مبا ي  العمل املادي البحتبة ا إىل مرتاقرارات وتنزل هب

 .(3)حرتامها تزم األفراد با، وال يلدارية حىت املعيبة منها من محايةاإل

هذه القرارات، ال يكن أ  يعد  منعدادف إىل تقرير إلذلك ذهب جملس الدولة الفرنسي إىل أ  الطعن الذي يه
مل يف قضائه بصدد القرار يستعلذلك ال  ،، ومن مث ال يتمتع باملزايا اليت تتقرر هلذا الطعن األخريطعنا باإللغاء

، تدل عبارات أخرى ا تخدام، بل ترى على طلةل ما ترت عليه أحكامه بصدد القرارات البارات تاث، عبااملعدوم
لجأ اليت ي ،عوى اإللغاء لتجاوز السلطةنظرة أخرى مغايرة لنظرته إىل د ،دومعوى ضد القرار املعأنه ينظر إىل الدعلى 
"القرار  ،فقد ترى على أ  يستخدم إلبطال القرار اإلداري عبارة .طعن يف مشروعية القرارات الباطلةاألفراد للاليها 

 l’acte est  "بتجاوز السلطةالقرار مشوب "  أو عبارة  la décision est annuléeباطل" 

entacher d’excès de pouvoir، نعدام القرارات قضاؤه إلعال  إ بارة اليت ترى هباعلى خالف الع
ويذهب "،  l’acte nul et de nul effet"  باطل وال أثر له       ، إذ يقرر أحيانا أ  القرار اإلدارياإلدارية

 "nul et non avenu أحيانا أخرى إىل أ  القرار اإلداري باطال وال يعمل به " 
(4)

.  

                                                           
1
 - F. Chevallier, Ibid., p. 346. 

2
 - « …. L’existence d’un mariage est subordonnée à la condition que le sexe de chaque époux 

soit reconnaissable et qu’il diffère du sexe de l’autre, mais dans l’espèce, il s’agissait de 

simples malformations qui furent jugées insuffisantes à justifier le prononcé de la nullité », 

cass. civ. 6 avril 1903 in S. B. Girard, l’inexistence en droit administratif, contribution à 

l’étude de la fonction des nullités, l’Harmattan, 2010, p. 82. 
3
 .335، 334 .، صاري، املرتع السابقنحممد عبد العال الس - 

4
 - CE. Sect. 10 janvier 1950, Massonaud, in M. Long et (al.), Op. Cit. p. 35, CE. 8 janvier 1971, 

Association des magistrats de la cour des comptes,  AJDA. 1971, p.672 ; CE. 31 mai 1957, 

Rosan Girard, in M. long et (al.), Ibid. 
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أما بالنسبة جمللس الدولة اجلزائري، فرغم أ  الفرصة قد أتيحت له لكي يبدي رأيه يف املوضوع، إال أنه عامل 
، والذي قرر (1) 1996نوفمرب  26الصادر يف  نفس معاملة القرار الباطل. يتعلق األمر بقرار وايل عنابةبالقرار املنعدم 

 تنادا العتبارات األمن العمومي. حيث رفعت اجلمعية دعوى أمام الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء حل مجعية األمل، إ
لغاء قرار الوايل. طعن األخري باإل تئناف أمام جملس الدولة، الذي أيد القرار املستأنف مربرا ىل إإقسنطينة، انتهت 

  قراره االتايل:

حيث أ  املستأنف ينكر على اجلهات القضائية أهلية النظر يف قضية احلال، باعتبار أ  قرار حل اجلمعية "
يشكل عمال من أعمال السيادة، وبالتايل يفلت هبذه الصفة عن الرقابة القضائية، ولكن حيث أ  هذا النعي يدخل 

 داء على اختصاص اجلهة القضائية.من الد تور، ومن مثة يعد اعت 138وفقا للمادة 

 90/31فيه ا تحواذ لالختصاص أناطه القانو  رقم  ،وحيث أاثر من ذلك، فإ  القرار اإلداري موضوع النظر
 تفيد مجيعها صفة األشخاص واهليئات املناط هبا حل اجلمعيات دو  غريها. ، واليت 37و 35و 33 يما يف مواده 

وحيث أ  القرار املستأنف ملا صرح بابطال القرار رقم  ها بالطابع العام.وحيث أ  هذه التنصيصات مشار الي
 يكو  قد التزم صحيح القانو ". 606/96

ألنه مشوب بعيب عدم اإلختصاص اجلسيم، أو ما  ،(2) فهذا القرار رغم أنه متوفر على خصائص القرار املنعدم
لطة القضائية، وأ  درتة تسامة يسمى باغتصاب السلطة، لكو  الوايل بقراره قد اعتدى على اختصاص الس

نعدام وااتفى بتأييد البطال . مل يشر إىل هذا اإلعتداء جتعله قرارا منعدما وليس قرارا باطال فقط، فإ  جملس الدولة اإل
 يظل جملس دولتنا بعيدا عن تسمية األشياء مب سمياهتا. فإىل مىت

، فاألخري ر اإلداري وبني عدم وتوده املادي، فإنه جيب أ  منيز بني إنعدام القرانعداموبصدد حتديد مفهوم اإل
القانوين، فيعين أ   نعداماإلفيما خيص أما  .(3)يعين بأ  القرار مل يتخذ إطالقا وال وتود ألثره يف أرشيف اإلدارة 

 .مشوب بعدم مشروعية تسيمة وفاضحة ، لكنه يعترب مع ذلك معدوما ألنهالقرار قد أختذ

، املادي االعتداءيقتضي األمر أ  نوضح ما إذا اا  لنظرية اإلنعدام نفس جمال تطبيق  ،وباإلضافة إىل ذلك
رفض يف البداية هذه املماثلة معتربا بأ  جند أ  األول ، التنازعلس الدولة الفرنسي وحمكمة بالتطرق إىل موقفي جمف

ع .بينما ربطت حمكمة التناز (4)هي قرارات باطلة وليست قرارات منعدمة  ا،بعض القرارات اليت تشكل إعتداء مادي
تدي ، مبعىن تلك اليت تعاملادي عتداءاإلليت تتميز بطابع ، وقالت بأ  "القرارات اعكس جملس الدولة بني املفهومني

                                                           
 .209 -201. ، ص4 -حلسني بن الشيخ أث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء الثاين، دار هومة، اجلزائر، ط -  1
 .209 -201حلسني بن الشيخ أث ملويا، املرحع نفسه، ص.  -  2

3
 - CE. sect. 26 janvier 1951, Galy, S. 1951. 3. 52. 

 
4
 - CE. Sect. 31 janvier 1958, société d’établissement lassale, Astis, AJDA. 1958, II, p. 90, 

Chron, Fournier et Braibant.  
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 واأهنا"، جيب أ  ينظر إليها كل واضح بسلطات اإلدارةوالغري قابلة لإلرتباط بش ،على حق امللكية أو احلرية األ ا ية
 .(2) 1966تولية  13. وقد تطابق موقف جملس الدولة مع هذا احلل يف قرار (1)مل تكن" مما يعين بأهنا منعدمة"

، فاإلعتداء املادي وللقرارات املنعدمة متطابقة اليالكن ال ينتج عن هذا القضاء بأ  اجملاالت احملددة لإلعتداء املادي 
دي للقرارات يف شروط غري ، لكن مبوتب التنفيذ املااألحوال ليس مبوتب قرارات إداريةيتشكل يف الكثري من 

ومن تهة أخرى يعترب  .ن تهةهذا م ،كيف بأنه منعدممكن أ  ي  ، يف حني أ  التصرف القانوين وحده من املقانونية
 .(3)ماديا  اعتداءالقرارات اإلدارية اليت ال تشكل بعض الدولة الفرنسي بأهنا منعدمة جملس 

 المنعدم دفع دائم ومتجدد الدفع بعدم مشروعية القرار -ب

، جيوز أ  يكو  حمال للطعن القضائيال يكن أ  تصل عدم مشروعية القرار املعدوم إىل درتة أنه ال      
ر أ  القرار ، ال ما يف األمفحصه اما يفحص القرار العاديأ  يوللقاضي  ،(4) فاملعنيني به بإمكاهنم املنازعة فيه

يح باإلنعدام بتحقيق أهداف وتكمن الفائدة يف التصر  اأنه مل يكن أو بأنه منعدم وبدو  أثر.و ، ملعدوم يصرح بشأنها
، فعدم املشروعية اليت تصيب (5)تمثل يف السماح بالدفع بعدم مشروعية القرارات اخلاصة خار  ميعاد الطعن خاصة ت

 .(6)ثارهتا يف ال وقت اا  تنظيميا أو خاصا من املمكن إ  القرار اإلداري  واء

ال يتمتع مبزايا الطعن هدف إىل تقرير إنعدام القرارات إىل أ  الطعن الذي ي ،لذلك ذهب جملس الدولة الفرنسي
، فقه القانو  العام رأي الغالب يفوهذا ما دفعه يف قراراته احلديثة إىل مشايعة ال .(7) ، ومنها حتديد امليعادباإللغاء

لألفراد رفع دعوى ، فأباح عيبه فوات ميعاد الطعن باإللغاء ، وال يزيل  القرار املعدوم ال تلحقه حصانةوالذي يرى أ
، بل جيب (8) مما يعين إمكانية املنازعة فيه بصورة دائمة ،، مهما مضى من زمن على وتود القرار املعدومنعداماإلتقرير 
 .(9) بسبب خطورته ها من أوته النظام العموميشكل وته يباعتبار ريه القاضي من تلقاء نفسه أ  يث

                                                           
1
 - TC. 27 juin 1966, Guigon, C. Ministre des armées,  D. 1968. J. p. 7. 

2
 - CE. 13 juillet 1966, Guigon, D. 1966, p. 669, Note, F. G. Bertrand ; CE 11 mars 1998, 

Ministre de l’intérieur, C. M
ame  

Auger, in S. B. Girard, 0p. Cit., p. 280. 
3
 - S. B. Girard, Op. Cit.,p. 280, N° 764. 

4
 - CE. 26 janvier 2007, comme de Neuville sur Escaut, JCP. 2007, p. 2058, note Caille. 

5
 - J. Rivero, J. waline, Droit administratif, Dalloz, 21 édition, 2006, p.373; Ch. Debbasch, F. 

Colin, Op. Cit., 113, 114. 
6
 - CE. 6 juillet 1956, Pierre Alype, 27 novembre1957, Leroy, 18 novembre 1974, Association 
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، ال السلطة يقوم على اغتصابقرار الذي ، الذي قرر بأ  ال ار جملس الدولة املصري جتاهاإل ويف إطار هذا
ل جيوز دائما رفع الدعوى ضده يف ال ، بتلحقه حصانة وال يزيل عيبه فوات امليعاد املقرر للطعن يف القرارات اإلدارية

 .(1)وقت دو  التقيد مبيعاد اإللغاء 

ذا نزل القرار إىل إ: "اإلدارية العليا املصرية من أنه كمةما ذهبت إليه احمل ،العديدة يف هذا الشأ ومن أحكامه    
، وال يزيل عيبه حصانة عدوم األثر قانونا، فال تلحقه أيةفعل املادي امل، وإحندر بذلك إىل جمرد الصب السلطةحد غ

وما ذهبت إليه  .(2) بل ال يعدو أ  يكو  جمرد عقبة مادية"، وال يكو  قابال للتنفيذ املباشر ،فيهفوات ميعاد الطعن 
 ةأي اأنه مل يكن، وال تلحقه، و اا  القرار معدوماملا  ..." :1959تويلية  27لصادر يف احملكمة يف حكمها اهذه 
امليعاد يف خار  .. ومن مث يكو  الدفع بعدم قبول الطعن لتقديه إنعدامه فوات ميعاد الطعن فيه . ، وال يزيلحصانة

 .(3)غري حمله "

، "بأ  األفعال اليت وقع املعنيو  1988تانفي  30بدوره صرح اجمللس األعلى اجلزائري مبوتب قراره املؤرخ يف 
ضحيتها تشكل تعديا، أي تصرفا ماديا لإلدارة مشوبا بعيب تسيم وما ا بأحد احلقوق األ ا ية للفرد، وأنه ال 

 .(4)مكرر من قانو  اإلتراءات املدنية )السابق(  169ادة جمال بالتايل للتمسك بفحوى امل

، فمن باب أوىل أ  الدفع امليعاد انقضاءرغم  االنعدام مقبولةال  إعوإذا اانت دعوى در اإلشارة إىل أنه جت  
الدفع ، لكن هل تظل هذه الدعوى وهذا ميعاد الطعن انقضاءبعد  ،بول أيضاالفردي مق يبعدم مشروعية القرار اإلدار 

 ؟ بعدم املشروعية مقبول إىل األبد

: أ  عدم خضوع دعوى تقرير اإلنعدام للميعاد املقرر لدعوى اإللغاء (5)إتابة على هذا السؤال قال أحد الفقهاء 
يف أي وقت  حبيث يستطيع صاحب الشأ  أ  يلجأ إليها ،  تظل الدعوى قائمة إىل األبد، ال يعين ألتجاوز السلطة

حة العامة وحسن  ري أمر تيله املصل ،األوضاع اإلدارية واملرااز القانونية ا تقرارفال شك أ   .ودو  التقيد بأي موعد
ة الذي يفرض على تهة اإلدارة أ  تتفق . وإذا اا  مبدأ اإل تقرار يتعارض مع إحرتام مبدأ املشروعياملرفق العام

، فإ  املشرع قد هبا وإلغائها يف ال وقت عتداداإل، مما يوتب عدم غري مشروعة تصرفاهتا مع القانو ، وإال اانت
الفرتة اليت  علبأ  ت، إلغاء القرار لتجاوز السلطةأترى توازنا بني اإل تقرار وعدم املشروعية البسيطة اليت تؤدي إىل 

 داري تقر القرار اإلهذه املدة ا ، حبيث إذا مضتالقرارات غري مستقرة فيها قصرية ة عن هذهتكو  املرااز الناشئ
غري املشروعية ، هو أ  عدم إىل تعل مدة اإللغاء قصرية نسبياع ، ولعل الذي دفع املشر وأصبح يف حكم القرار السليم

 .ي هذه الفرتةالقانونية عليه مبض ب مبدأ إ تقرار املراازيمما يسمح بتغل ،تسيمة
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، فال به خمالفة تسيمة ملبدأ املشروعيةبة للقرار املعدوم الذي تشو مر على خالف ذلك بالنسوال شك أ  األ        
، ولكن ليس معىن ذلك أ  يظل عدم على مبدأ عدم املشروعية أ  يطغى املدة القصرية أ  يزيل العيب أو يكن ملضي

متنا با مع ، وأ  يكو  هذا الوقت  تقرارمن وقت ينتهي فيه عدم اإل فال بد ،اإل تقرار قائما مهما طالت املدة
اعدة عامة ، والذي يعترب قاملسقط على التقادم الطويل، ونرى إمكا  قيا  ذلك سامة عدم مشروعية القرار املعدومت

القرار اإلداري املخالف  ، وهي القاعدة اليت طبقها القضاء اإلداري بالنسبة للتعويض عنلتزاماتحتكم تقادم اإل
ضي الدفع بعدم مشروعية القرار املعدوم مبضي القرار املعدوم وأ  ينق الدعوى ضد، ومقتضى ذلك أ  تنقضي للقانو 
 .رار أو نشره أو العلم اليقيين بهعشرة  نة من تاريخ إعال  الق ةمخس

مشروعية القرار املنعدم إىل ميعاد دعوى إلغاء دم ميعاد الدفع بع رقص  ، فهو مل ي  وحنن نتفق معه يف هذا الرأي 
ه دفعا أبديا فقد وفق بني هذا وذاك، ارتكازا مل جيعلاما،  تاثل عدم املشروعية يف احلالتنيم القرار غري املشروع لعد

ه القرارات ذاملنازعة يف ه، وهذا يستلزم عدم تعليق املرااز القانونيةامالت و  تقرار املععلى اعتبارات املصلحة العامة وا
 .إىل أمد ال هناية له

العليا املصرية اإلدارية  هب إليه حكم احملكمةذما  إىل ،يف هذا الرأي  تند األ تاذ رمزي طه الشاعروقد ا 
"وإ  اانت قواعد القانو  املدين قد وضعت أصال لتحكم روابط  :والذي تاء فيه 1973فيفري  18يف  درالصا
  يطورها مبا ، وله ألقواعد ما يتالءم مع هذه الضوابط، إال أ  القضاء اإلداري له أ  يطبق من تلك او  اخلاصالقان
التقادم ، وترتكز مدة عينة فيجب عندئذ إلتزام هذا النصوتد نص يف مسألة مإال إذا  ،مع طبيعة هذه الروابطيتفق 

، إذ احلرص على إ تقرار املعامالت وتوفري الطمأنينة يف املرااز القانونية ى إعتبارات تتصل باملصلحة العامةاملسقط عل
، فطاملا أ  التطور القانوين قد وصل إىل حد اإلقرار  رعة البت فيما يثور من منازعات يتطلب دائما العمل على
، فإ  ذلك يستتبع بالضرورة وتوب تنظيم و ائل هذه طات العامة فيما جتريه من تصرفاتلألفراد حبق منازعة السل

املسقط للمطالبة باحلقوق يف روابط  ، وإذا اا  للتقادمهناية له شأنه تعليقها إىل أمد الاملنازعة مبا ال يكو  من 
انو  العام جتد تربيرها ، فإ  حكمة هذا التقادم يف جمال روابط القته التشريعية املتصلة باملعامالتالقانو  اخلاص حكم

، املصلحة العامة وحسن  ري املرفق تليه ا تقرار ية واملرااز القانونية اتب يف إ تقرار األوضاع اإلدار و أدعى و على حنو أ
. ومن .اإللغاء... إال ما يتعلق منها بطلبات الدعاوى يف املنازعات اإلدارية .وملا اا  جملس الدولة مل حيدد مددا لرفع 

.. دم طبقا لقواعد القانو  املدين .مثة فإ  غريها من الطلبات جيوز رفعها مىت اا  احلق املطالب به مل يسقط بالتقا
الطويل أو القصري، غري أ  هذا التعداد  تكفلت ببيا  أنواع خمتلفة للتقادم.. قد املدين . ذا اانت أحكام القانو وإ

 .(1) "دة األ ا ية يف  قوط حق املطالبةم ال يكن أ  يهدر األصل الذي جيعل من التقادم الطويل القاعدألنواع التقا

 

                                                           
1
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  كمسألة أولية  : الدفع بعدم مشروعية قرارات الضبط اإلداريحث الثانيالمب

، لكن حيدث أ  يتعلق حل النزاع من ب إخطارهئي للطاعن القاضي الذي جيتبني قواعد اإلختصاص القضا
، فإهنا كلت موضوع طعن رئيسي، لو أهنا ش، مبوتب هذه القواعد بفحص مسألةطرف هذه اجلهة القضائية أو تلك

اعه إىل عدم  تند يف دف، واخضوعه للتنظيملقاضي الردعي لعدم ، فلو توبع فرد أمام اتعود إىل هذه اجلهة القضائيةلن 
، يف األصل الختصاص القضاء اإلداري، تعود سألة اليت تقتضي قرار من القاضي، فإ  هذه املمشروعية هذا التنظيم

 :ة يوتد حلني ممكننييف هذه الفرضي

ملبدأ قاضي الدعوى ، تطبيقا صل إ تثنائيا يف املسألة التبعيةفالقاضي املختص بالدعوى األصلية بإمكانه أ  يف
، وإلزام القاضي بوقف الفصل وإحالة املسألة عمال مبدأ فصل السلطاتذلك يكن إ، وعلى عكس هو قاضي الدفع

 .يكر  احلل الثاين مصلحة الطاعنني، فيما إ  احلل األول يكر  قواعد الفصل ،ةاألولية إىل اجلهة القضائية املختص
ة أولية املسأل، ومسألة قاضي الدعوى أ  يفصل فيها بنفسه سألة الفرعية اليت يستطيعوهكذا نسمي مسألة  ابقة امل

، ةال تثري إشكاالت قانوني، وإذا اانت املسألة السابقة تصاص اجلهة القضائية األخرىضع الخاليت جيب أ  خت
إعتبارها ترتب وقف الفصل يف األولية ب، فإ  املسألة لنزاع املطروح على القاضي األصليعتبارها عنصر من عناصر ابا

، وما يرتتب عن ذلك من إطالة يف مدة التقاضي آخر ي آخر، قد ينتمي إىل تهاز قضائيالدعوى وإحالتها إىل قاض
ول ، وأثر قباملطلب األول ()مفهوم املسألة األولية يف ، نتناول من خالهلا ا ة مفصلة، تستدعي در  هوتعقد إتراءات

 .)املطلب الثاين(يف عمال املسألة األولية أثر إ الدفع بعدم املشروعية أو

 ولية األمسألة مفهوم ال: المطلب األول

، قاضي آخر ذي خيتص بالفصل فيه امسألة أوليةلتوضيح الدفع بعدم مشروعية قرارات الضبط اإلداري ال
من  وتيزها عن غريها ،)الفرع األول( أ ا هاوحتديد  ، يقتضي األمر تعريف املسألة األوليةةاألصلي غري قاضي الدعوى
 (.الفرع الثالثاملسألة األولية )عمال وأخريا الشروط الواتب توفرها إل ،(املسائل )الفرع الثاين

 وتحديد أساسها: تعريف المسألة األولية الفرع األول

  يف نقطة أوىل تعريف املسألة األولية، ويف الثانية حتديد أ ا  تقنية أو آلية املسألة األولية. نتناول

 أوال: تعريف المسألة األولية

 ها موضوع إهتمام وتأمل الت، تعلرتة من التطور يف القانو  الوضعية اإلحالة األولية إىل دوصلت آلي
طرة بالنزاع عن مسألة بإتراء فرعي تتخلى مبوتبه اجلهة القضائية املخ ، يتعلق األمرختصاصاهتمالقانونني مهما اانت ا
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يستلزم األمر ، لذلك التعريف وا ع تداهذا ما هو واضح فإ  وا .(1)تتكفل  لطة أخرى بالفصل فيها لكي قانونية 
 .البحث عن تعريف أدق

ن أوته الدفاع مار مبوتب وته املسألة اليت تث، بأهنا تلك لتنازع الفرنسية املسألة األوليةلقد عرفت حمكمة ا       
واتب   .(2)واليت يعترب حلها ضروريا حلل النزاع األصلي  ،اإلختصاص هبا إىل تهة قضائية أخرىواليت يعود 

Laferrière (3) ريها وتد أوال مسألة مبعىن صعوبة تدية، يث"فيجب أ  ت :بأنه ولكي نكو  بصدد مسألة أولية
، مث جيب أ  ل املستنريأ  تولد الشك يف العق القاضي من تلقاء نفسه وأ  يكو  من شأهنا األطراف أو يقررها
املسألة األولية  اما عرفت .ألة حكما متميزا ومنفصال يصدر عن قاضي آخر غري قاضي املوضوع"تتطلب هذه املس

نتمي إىل هة قضائية ال تيفصل فيها من طرف تجيب أ   ، واليتألة اليت يسبق حلها فحص املوضوعس"امل :بأهنا
 .(4) النظام الذي تنتمي إليه اجلهة القضائية املختصة بالدعوى األصلية ...."

 :تنتج املالحظة التالية اريفالتع ن فحص هذهع

يف التعريف الذي أعطاه العميد  اوترايبه اقد أعيد األخذ هب Laferrièreإ  العناصر اليت تضمنها تعريف         
Odent، ني أ  األول حتدث عن "قاضي غري ذلك املختص يف املوضوع" حتدث الثاين عن لكن ويف ح

  :ختصاصاإل

موضوع  ،هذه أو تلك احلالةلكن املوضوع ليس يف  ،"تهة قضائية غري تلك املختصة بالفصل يف الدعوى األصلية"
، نفس النظام القضائي ي داخلفف، ئي آخر للفصل يف املسألة األوليةقضائية لنظام قضا قاضي أو تهة اختصاص

لق حكم ، يتعاجلنائية ـ أو بالعكسب املسألة احملفوظة للمحاام ى املدنية على توايكن أ  يتوقف حكم الدعو 
داخل ، بل يكن أ  جند مسائل أولية احلصري حملاام القانو  املشرتك ختصاصلإلة تعود الدعوى اجلنائية حبل مسأل
يشكل منوذ   ختصاصاإلم التايل فإ  الدفع بعدبو  .(5) ختصاصاإلة بفعل وتود قضاء نفس اجلهة القضائية املدني

يا والذي صدر يف ، هو حالة الشخص املعترب أتنبلتقليدي الذي يضرب يف هذا اإلطارلعل املثال او ، األولية للمسألة
اجلنسية، فاإلبعاد هو قرار غري مشروع ، زاعما بأنه فرنسي هذا القراريف حيث ينازع هذا الشخص  ،حقه قرار بالطرد

 ،إلبعادإ  اجلهة القضائية اإلدارية املختصة بإبطال قرار ا .األتانب يكن إبعادهم ، ووحدهمإذ صدر يف حق فرنسي
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، وقاضي املوضوع جيب توتد إذ  مسألة أولية نسية اليت تعود للسلطة القضائية.ة اجلليست خمتصة للفصل يف مسأل
 .(1) إىل حني حل هذه املسألة األولية من طرف القاضي املختصأ  يوقف الفصل 

 : أساس تقنية أو آلية المسائل األولية ثانيا

هي مبادئ يف  اإلختصاص الشامل ،ري إدارة القضاء، حسن  فصل السلطات اإلدارية والقضائية إ  مبادئ  
، أخرىبعبارة  .(2)القاضي العادي من حالة إول الطعن لتقدير شرعية قرار إداري بناء على قلب القضاء اإلداري ح

: هو مبدأ الفصل بني ، األولض أو التناقض بني مبدأين قانوننيتبدو املسائل األولية من أول وهلة يف قلب التعار 
تب أحد ، ويف هذا اإلطار ا(3)والثاين يتعلق ببديهية أ  قاضي األصل هو قاضي الفرع ، ئية واإلداريةاضالوظائف الق

يف ال ، وهو خمتص أيضا بالفصل خطر هبا، خيتص ال قاضي بالفصل يف الدعوى امل"مبدئيا :1813منذ  القضاة
قرتحت املسائل ال تدخل يف إختصاصه إذ ا ، وإ  اانت هذهمامه بصفة فرعية خالل هذه الدعوىاملسائل اليت تثار أ

 .(4) رمسي حىت ال يطبق هذا املبدأ" اف "جيب أ  يوتد نص قانوينهذا املبدأ لكنه أض أصلية"، اتب عليه بصفة

، فهل يكن نقله يف العالقات بني بني حماام النظام القضائي العاديالعالقات  إ  هذا الرأي ال خيص إال
 النظامني القضائيني ؟ 

أوت  24-16من قانو   13ادة يوتد نص املالقضائيني ، ويف إطار العالقات بني النظامني يف احلقيقة
، لكن عتداءاتاإلمنع و  ختصاصاتاإليم ثل آثاره يف تقسم، والذي تتيدور للعام الثالثومر وم فريكت، (5)1790

دفعنا به إىل أقصى  ائي إذقد يؤدي إىل إنكار العدالة داخل النظام القضا ،ملبدأ الفصل بني السلطاتالتطبيق الصارم 
نظام املسائل األولية، أ ا  ائي املزدو  و ضم الق، لذلك فإذا اا  مبدأ الفصل هو قاعدة أ ا ية يف النظاما يكن

سائل ملرى بأ  آلية ا، نإذا دفعنا التحليل إىل أبعد من ذلكختصاص الشامل، لكن يجب تليينه ليتوافق مع بديهية اإلف

                                                           
1
 - CE. Ass. 2 mai 1958, Malapa, in R. Odent, 0p. Cit. p. 115. 

2
 - D. D. Bugny, la compétence du juge administratif saisi d’un recours en appréciation de 

validité d’un acte administratif, encadrée par le renvoi préjudiciel du juge judiciaire, RFDA. 

Janvier – février, 2006, p. 73. 
3
 - La plénitude de juridiction confère à tout juge administratif ou judiciaire compétent sur le 

fond du droit en une matière déterminée, compétence pour statuer sur les actions ou les 

conclusions dont la connaissance devrait normalement appartenir à une juridiction de l’autre 

ordre juridictionnel, chaque fois que les activités ou les décisions litigieuse s’incorporent à la 

matière considérée de façon trop étroite pour pouvoir en être dissociée ou détachées. Cette 

extension de compétence s’opère donc en dérogation aux règles normales de compétence, 

résultant du principe de la séparation des pouvoirs, R. Odent, Op. Cit., p. 99.   
4
 - Barrist, cité par C. Pelletier, l’appréciation de la légalité des actes administratifs par le juge 

répressif, LGDJ. 1953, p. 31, in D. Granjon, Op. Cit., p. 77. 
5
ائف ظلة عن الو صفنوظائف القضائية املتميزة وتبقى دائما مأ  " :حول التنظيم القضائي على 1790أوت  24و 16من قانو   13تنص املادة  - 

، "املوظفني اإلداريني بسبب وظائفهم اوال أ  حياامو  ،، اإلخالء بأي طريقة اانت بعمل اجلهاز اإلداريال يستطيعو  حتت طائلة اخليانة ة، إ  القضااإلدارية
 أنظر أيضا،

M. F. Mazars, le dualisme juridictionnel en 2005, point de vue d’un juge judiciaire, AJDA. 26 

septembre 2005, p. 1777. 
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فقط نظاما مانعا يتمثل هدفه الوحيد يف ضما   تليس ،األولية اليت تظهر اجزاء لفصل النظامني القضائيني
إجيابية تسمح ، حتقق وظيفة هامللكنها وإنطالقا من هذه الوظيفة السلبية يف جم ،اإل تقالل املشرتك لألتهزة القضائية

ية ح األنظمة القضائتطر  أال تبقى أتنبية عن بعضها البعض، فبموتب هذه اإلحالة األولية ملنفصلةلألنظمة القضائية ا
 .(1)فذلك نتيجة لتعاو  حقيقي بني النظامني القضائيني  ،، وعندما تكو  إدراة القضاء هكذابعضها أ ئلة على

 األولية وفصل األنظمة القضائية  المسألة -أ

عيش مني بالز لكل منهما إختصاصاته اخلاصة مل ،القضائية وتود نظامني قضائيني االزدواتيةنظام كر  ي  
، احلكم األعلى تمثل يف حمكمة التنازعمؤ ساتية ت، هذا الفصل يتمتع بضمانتني أحدامها وفاقمنفصلني، لكن يف 
 عن طريق ، تتمثل يف إعادة التواز  الذي أخل به نظام النزاع اإلجيايبوالثانية إترائية ،ددة لكل نظاملإلختصاصات احمل

، تسقط مبدئيا أمام ضي الدعوى هو قاضي الدفعوتبها قا، فصحيح أ  القاعدة اليت يكو  مبإتراء املسائل األولية
، فاخلضوع لعادية اما على احملاام اإلدارية، هذا القيد يفرض على احملاام االسلطاتالقاعد الد تورية للفصل بني 

النزاع  يفالتوقف حىت تفصل اجلهة األخرى يف عنصر أ ا ي من ضرورة  ،الذي يبدو بأنه ناتج بالنسبة هلذه أو تلك
، إذا   يعرض إىل التدخل  تقاللاإلهذا  ،الهلما املشرتكال تقحلقيقة ضمانة هو يف ا ،اختصاصهاعود إىل الذي ي
، إذا اا  بإمكاهنما رةبإمكا  تهة قضائية أ  تقوم بطريقة غري مباشرة مبا هو ممنوع عليها القيام به بطريقة مباش اا 

 تثناء أو بدفع وليس ، حبجة أ  األمر ال يتعلق إال بااجلهة القضائية األخرى الختصاصة الفصل يف مسألة حمفوظ
 .(2)مبوضوع الطلب ذاته 

من  2سبة للمادة ، اما هو احلال بالنملسألة األولية يف النص القانوينوبالتايل فمن املمكن أ  جند أ ا  ا
تنح حمكمة  ، اما يكن أ املبادئ اليت حتكم فصل السلطات اما يكن أ  ينتج ذلك عن،  1828توا   1أمر 
، إال يف إطار حل املسألة وم هبذا املنح، حملاام نظام قضائي معني وهي ال تقتنازع اإلختصاص بقضية وصلت إليهاال

  .(3) األولية من طرف حماام النظام القضائي اآلخر

 األولية والتعاون بين األنظمة القضائية  ألةسالم -ب

ط بالتعاو  بني األنظمة أ  يسمح يف ظل بعض الشرو إ  مبدأ امبدأ الفصل بني السلطات بإمكانه 
ود ، فالتناقض املوتود بني هذه األنظمة ما هو إال تناقض ظاهري ألنه ال يكن احلديث عن التعاو  إال بوتاملنفصلة

 د أ  يتعاو  مع نفسه.ح، فال يكن لنظام واإزدواتية يف األتهزة القضائية

                                                           
1
 - D. Granjon, 0p. Cit., p. 78. 

2
 - Laferrière, Op. Cit., p. 447 in D. Granjon, Op. Cit., p. 78. 

3
 - TC. 22 février 1960, RDP. 1960, p. 838. 
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قضائي على ما يعود للنظام  نظام اعتداء، فهو موتود ملنع للمنعضوح أ  مبدأ الفصل هو مصدر يبدو بو 
، أو اعدةالذي يؤدي إىل مثل هذه املس ، إنه بدقه وتود املسائل األوليةرغم أنه يلزمهما بتقدمي املساعدة، (1)اآلخر

القضاء "حماام  :بأ  André Heurteويف هذا اإلطار اتب  ،(2)إىل منطق تعاو  القضاة وليس التنافس 
، عندما ة أو الردعية يف شكل مسائل أوليةمدعوة حلل املسائل اليت حتيلها إليها احملاام الفاصلة يف املواد املدني اإلداري

ومبنا بة هذا الفرع للنزاع يكن " :اما أعلن بأنه،(3) "عىن قرار إداريمبري هذه املسائل صعوبات تس بقيمة أو تث
تزئيا لألنظمة اا  وإ    ،، فاملسائل األولية، تقود إىل توحيد حقيقياألنظمة القضائيةعاو  حقيقي بني إنشاء ت
ليس بني تهتني قضائيتني إتراء للتعاو  جيب أ  نتصور اإلحالة ا" : Clovis Calledواتب  ،(4)" القضائية
 .(5) ، لكن بني نظامني قضائيني"منعزلتني

يم الدعوى القضائية قس، فاآللية اليت تؤدي يف النهاية إىل تتقاضيبة للمبدو  شك أ  هذا احلل مزعج بالنس
، فال شك أهنا قبول فكرة وتود البدعة القانونيةانا جمربين عل ، غري أنه وإذا  ، بل ابدعة قانونيةاعبء   عتبارهاايكن 

 ،مشروعية قرار إداريل احملاام الردعية يف ، وهكذا فعندما تفص(6) تكو  موتوده بالنسبة لإلختصاصات املتنافسة 
، دعوى جتاوز السلطة من طرف املدعىفإ  هذا القرار يكن أ  حيال أيضا على تهة القضاء اإلداري عن طريق 

، وعند هذا احلد بإمكاننا أ  دعي أو أي شخص آخر له صفة القاضيالذي يكن أ  يكو  متهما أمام القاضي الر 
ك عن هذا أو ذا، حبسب ما إذا اانت صادرة تكو  متعارضة الياقرار وحيد   نتصور بأ  األحكام اليت تتناول

لذي تسمح ل، رات قاضي على آخر يف هذه الفرضيةضف إىل ذلك أ  غياب حجية الشيئ املقضى به لقرا .اجلهاز
 .اقب غري مباشر على الذي فصل أوالبذلك امر أ  يقوم  ،، خاصة إذا اا  القاضي اإلدارييفصل يف املرة الثانية

 تصويره ، أل  مبدأ الفصل متعندما تعمل آلية الو ائل األولية، النتائجمن هذه  شيء تحققباملقابل، فلن ي
، وأل  إحالة الدفع إىل قاضي آخر قد قلب املبدأ التقليدي طريقة إجيابية، وليس فقط بطريقة مانعة  لبيةوتطبيقه ب

 .لقاضي الذي أوقف الفصل يف الدعوى، يف مواتهة ايتمتع حبجية الشيئ املقضى به ، مث إ  قرار قاضي اإلحالة(7)

                                                           
1
 - M. F. Mazars, le dualisme juridictionnel en 2005, point de vue d’un juge judiciaire, AJDA. 

26 septembre 2005, p. 1777. 
2
 - D. LaBetoule, L’avenir du dualisme juridictionnel, point de vue d’un juge administratif, 

AJDA.  26 septembre 2005, p. 1772. 
3
 - A. Heurte, Le recours sur renvoi des tribunaux judiciaires,  AJDA. 14 années, 20 novembre 

1958, p. 111. 
4
 - Ibid., p. 120. 

5
 - C. Called 0p. Cit., p. 32. 

توا   27ويف هذا اإلطار طبقت حمكمة التنازع يف قرارها املؤرخ يف  ،، يف بعض اجملاالتبني إختصاصات النظامني القضائينيإذ يوتد تنافس حقيقي  -6
نت يف أ باب القرار صراحة تنافس اإلختصاصات القضائية ، وقد بي  بصدد قرار منشئ لإلعتداء املادي L’inexistenceنظرية اإلنعدام  ،1966

فإنه  ،، وجيب النظر إليه واأنه مل يكندياام اعتداءطات اإلدارة، يشكل كل ظاهر بسلهذا القرار الغري قابل لإلرتباط بش" :فحص القرار اإلداري املتنازع فيهل
 ."ما للعادي التحقق من هذا البطال يعود للقضاء اإلداري ا

TC. 27 juin 1966, AJDA. 1966, p. 547, obs. A. De Laubadaire. 
7
 - « la question préjudicielle étant, de sa nature, l’élément d’un jugement », Laferrière, in D. 

Granjon, Op. Cit., p.86.  
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 للتعاو .إ  آلية املسائل األولية واليت تعترب نتيجة ملبدأ الفصل هي يف نفس الوقت آلية 

 : تمييز المسألة األولية عن غيرها من المسائل الفرع الثاني

األولية واملسألة مث بني املسألة  ،لة األولية اخلاصة )أوال(أالعامة واملسني املسألة األولية منيز هبذا الصدد ب
  .وأخريا بني املسألة األولية واملسألة امللتمسة ،(السابقة )ثانيا

 األولية العامة والخاصة المسألة أوال:

، أو اليت تقتضي مسامهة اإلختصاص هبا إىل نظام قضائي آخرهي تلك اليت يعود  املسائل األولية العامة
، ويف وتود مثل هذه املسألة حييل القاضي األطراف لكي خيطروا (1)تهات قضائية تنتمي إىل نظامني خمتلفني 

، حيث تثناء املسألة األولية األوروبية ، باعلى وته الدفع بعدم املشروعية عطاللإلأنفسهم اجلهة القضائية املختصة ب
 .(2)تهة قضائية أخرى طرف أ  اإلحالة إىل حمكمة عدل اجملموعة األوربية تتم من 

ومسائل أولية تنائية ال  ،وهكذا توتد مسائل أولية إدارية حيث حيفظ حل النزاع للجهات القضائية اإلدارية
من معاهدة روما  177املادة ، حيث تنص بيةو من طرف اجلهات القضائية الردعية، ومسائل أولية أور  يكن حلها إال

نشأت ، اما أري املعاهداتموعة األوربية بتفسحمكمة عدل اجمل اختصاص، على )3(  إطار االهتمام بالتفسري املوحديف
ما هي  ،، غري أ  هذه اإلحالة اليت من املمكن األمر هبا تلقائياحالة املباشرة أمام هذه احملكمةاإل منإتراءات تكن 
إىل ، اما توتد باإلضافة (4)راهتا غري قابلة للطعن القضائيريا بالنسبة للجهات القضائية اليت تكو  قراإال إتراء إختيا

، حيث تشكل هذه املسائل مسائل أولية دات الدولية أمام القاضي اإلداريري املعاهلك املسائل األولية املتعلقة بتفسذ
، ريهالوحدها بسلطة تفساليت تتمتع ، و تفاقيةاملختصة بالتفاوض حول اإل حتال إىل اإلدارة متمثلة يف السلطة ،حقيقية

                                                           
1
  - C. Called, Op. Cit., p.18 ; G. Couchez, X. Lagarde, procédure civile, Sirey, 16

eme
 édition, 

2011, p. 106. 
2
 - S. Guinchard, droit et pratique de la procédure civile, droit interne, droit communautaire, 

6
eme

 édition, 2009, p. 228, 229. 

 
3

 - « cette obligation de saisine s’inscrit dans le cadre de la coopération institué en vue 

d’assurer la bonne application et l’interprétation uniforme du droit communautaire dans 

l’ensemble des Etats membres entre la juridiction nationale, en leur qualité de juges chargés 

de l’application du droit communautaire et la cour de justice. 

L’alinéa 3 de l’article 177 vise plus particulièrement à éviter que s’établissent des divergences 

de jurisprudence à l’intérieur de la communauté sur des questions de droit communautaire » 

CJCE, 6 octobre 1982, in C. Called, 0p. Cit., p. 32. 
ذو طابع  يا ي يف  ري شرطفساملسائل الدبلوما ية اليت ختص ت، وهي ع آخر من املسائل األولية العامةإىل وقت قريب اا  بإمكاننا أ  نعدد نو  - 4

ورد على هذه القاعدة املبدئية  ا تثناء، فإ  الدولية اليت تطبقها اإلتفاقيات ري املعاهدات أوفسملسلم به أ  احملاام بإمكاهنا ت، فإذا اا  من امعاهدة ما
حلقوق أنه وتبعا لقرار صادر عن احملكمة األوربية ، غري ريا من احلكومةفسة فيما خيص املسائل الديبلوما ية، اليت تقتضي توأعطى جماال للمسألة األولي

حيث أ  احملاام العادية ، األوروبية حلقوق اإلنسا  تفاقيةاالمن  1 -6مادة لل تههذا احلل ملخالف ا تبعاد، فإنه جيب اليوم 1994نوفمرب  24اإلنسا  يف 
 .املعاهدات األوربية با تثناءري املعاهدات بدو  حتفظات فسختتص بت

CEDH. 24 novembre 1994, AJDA. 1995, p.137, Obs. Flauss; CE. 29 juin 1990, AJDA. 1990, p. 

631, Note Teboul, G. Couchez, X. Lagarde, Op. Cit., p.106.   
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، وتشكل مسألة القاضي اإلداري اختصاصا تفلت من ، فإهن املعاهدات الدولية صعوبات تديةريفمىت أظهر تفس
الواضح فإنه بإمكا  القاضي ا لنظرية القرار ، ومبفهوم املخالفة وتطبيق(1)أولية حتال عموما أمام وزارة الشؤو  اخلارتية 

 .فاقية دولية ال تثري صعوبات تديةاري أ  يفسر بنفسه أحكام إتداإل

رى تنتمي إىل تب إحالة من تهة قضائية إىل أختلك املسائل اليت تستو  فهي اخلاصة أما املسائل األولية
سألة األولية إىل اجلهة حتيل امل ، يقتضي األمر إذ  أ  تتوقف احملكمة املخطرة عن الفصل وأ نفس النظام القضائي

، وهكذا فبإمكا  احملاام (2)، عندما يتم إخطارها بدفع يعود اإلختصاص احلصري به إىل تهة قضائية أخرى املختصة
خلاصة اليت ختر  عن اختصاص املدنية أ  توقف الفصل لكي تسمح جلهة مدنية أخرى أ  تفصل يف املسألة األولية ا

 .(3) األوىل

تراء ، على خصوصية اإلتبيانهتكز باإلضافة إىل ما  بق ير إ  التمييز بني هذين النوعني من املسائل األولية 
هة القضائية املخطرة بالنزاع بإخطار اجلهة املختصة مباشرة ج، فاملسائل اخلاصة تسمح للماق على ال واحدة منهاملطب

، فال يكن أ  يتم اإلخطار من تهة جلهة مة القضائية م الفصل بني األنظباحىت تفصل يف هذه املسألة، لكن 
ة من تهة إىل إلحالة املباشر ، بسبب إنشاء اار اإلترائي هو معيار صحيح تزئياإ  هذا املعي .(4) أخرى هبذه الطريقة

فيما خيص اإلحالة الداخلية بني اجلهة القضائية املخطرة واجلهة  ،يبو  القاضي الوطين والقاضي األور ، بنيأخرىتهة 
 احلصري. االختصاصالقضائية صاحبة 

 السابقة  : المسألة األولية والمسألةثانيا

 إطار أ  األمر يتعلق يف ،األولية واملسألة السابقة مسألتني متشاهبتني أو متماثلتني تشكل ال من املسألة
من  ، لكن إذا اا  جيب أ  يفصل يف املسألة السابقة(5) فيها قبل الفصل يف املوضوعدائما مبسائل جيب الفصل 
 ،، بعبارة أخرىفصل فيها من طرف تهة قضائية أخرىفإ  املسألة األولية جيب أ  ي ة،طرف احملكمة املخطرة بالقضي

، إىل أ  تفصل السلطة النزاع املخطرة بهيف فإ  اجلهة القضائية اليت تطرح أمامها املسألة األولية ملزمة بوقف الفصل 
 . الصعوبة موضوع املسألة األوليةالقضائية املختصة يف

أ  املسألة السابقة هي اجلنس " :عندما قال Laferrièreإ  هذا التمييز التقليدي قد  بق وأ  أشار إليه 
le genre يف حني أ  املسألة األولية هي النوع ،l’espèce 

 قا تسبأهنما ة مشرتاة تتمثل يف مسلكالمها  ،(6)

                                                           
1
 - CE. 21 février 1962, compagnie française des chemins de fer…, AJDA. 1962, p. 464, Note 

B. Paulin. 
2
 - S. Guinchard, 0p. Cit., p. 229, 230. 

3
- G. Couchez, X. Lagarde, Op. Cit, p. 106. 

4
- C. Called, Op. Cit., p. 18. 

5
 - G. Couchez, X. Lagarde, Ibid., p. 106. 

6
 - in F. Donnat, D. Casas, obligation de la juridiction administrative saisie d’une question 

préjudicielle renvoyée à elle par l’autorité judiciaire, AJDA. 2003, N°- 38, 10 novembre 2003, 

p. 2028 
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، يف حني أ  األخرى تقتضي بالضرورة حكما مستقال ل عن طريق قاضي املوضوع نفسها حت  ، لكن إحدامهحل النزاع
أما  أصال. إخطارها ظام قضائي آخر غري تلك اليت  متوبالتايل عن تهة ثانية يف ن، (1) آخر" عن قاض اصادر 

ن خيتص ، لكيت جيب أ  يسبق حلها فحص املوضوع"املسألة ال :فإ  املسألة السابقة هي Odent بالنسبة للعميد
أ  إحالة املسألة السابقة هي إحالة إدارية يف حني أ  إحالة املسألة  وا تنتج، (2) "قاضي املوضوع بالفصل فيها

 .(3)األولية هي إحالة قضائية 

، أل  إختصاص ا تثنائي شكلاملسائل السابقة ي ملوضوع يف جمال، أ  إختصاص قاضي امما ال شك فيه
، قد يكو  مربرا اال تثنائي االختصاصإال أ  هذا  ي،مختصاص القضائي هي من النظام العمو القواعد املتعلقة باإل

 .ي الدعوى أو األصل هو قاضي الدفعوالذي يقرر بأ  قاض ،العملية عتباراتاإلتربره  (4)مبدأ قانوين إترائي بوتود 
 .اوعيوهب هاهذا إضافة إىل أ  لكل مسألة من هاتني املسألتني مزايا

فإ  التطبيق احلايل هلذه األخرية  ،سألة األوليةاإلزدواتية تفرض على النظامني احملافظة على آلية املفإذا اانت 
، فإ  الدعوى هي ، فحسب قانو  اإلتراءات املدنيةعلى مستوى العدالة املدنية العادية هو مصدر تأخري لإلتراءات

ل عندما يكو  ملزما بوقف الفصو ، والقاضي هو من يسهر على حسن  ري الدعوى هاف، وهم من ي سري قضية األطرا
خيطر مباشرة تهة القضاء اإلداري، بل  وهو الذي ال يلك أ  ،، يف املسألة األوليةيف إنتظار قرار القاضي اإلداري

 ، دو  أ  يعلم مبا حدث يفشطب من اجلدول، فإ  القضية قد تيةوحدهم من يتمتعو  يهذه اإلمكانألطراف ا
بل  ببا  ،إلتراءات يف املواد املدنية فحسبلهي ليست مصدر تأخري لذلك ف .(5)اإلتراءات اليت ال يلك إدارهتا

بل يلغي  أو يؤطر   ، حيد  تىن البعض أ  يصدر تعديل تشريعيلذلك  ،(6) لدعوى وتعقيد اإلتراءات اإلداريةإلطالة ا
 .(7)املسائل األولية 

                                                           
1
 - Laferrière, traité de juridiction administrative, p. 443, 444,  in D. Granjon, les questions 

préjudicielle…, Op, Cit., p. 77. 
2
 - R. Odent, contentieux administratif…, Op. Cit., p. 114. 

3
 - Ibid., p. 144. 

4
 - D. Granjon, les questions préjudicielles…, Op. Cit., p. 77. 

5
 - M. F. Mazars, le dualisme juridictionnel en 2005, point de vue d’un juge judiciaire, AJDA. 

26 septembre 2005, p. 1779. 
أفريل  1س الدولة الصادر يف مبوتب قرار جمل ة نة بعد اإلحالة األولية املقرر  15فقد إقتضى األمر  ،وامثال على التأخري الذي حتدثه املسائل األولية -6

 .تنازع عليهانا بة مع املصاحل املاملرتافعني مصاريف باهضة غري مت ال ف، مما  1975ديسمرب  17ائيا مبوتب قرار ، لكي يفصل يف القضية هن1960
R. Odent, contentieux administratif…, Op. Cit., p.116. 
7
 - J. F. Flaus, les questions préjudicielles et le principe de la séparation des autorités 

administratives et judiciaires, thèse, Strasbourg, 1976, 330, 293; Y. Gaudemet, les questions 

préjudicielles, RFDA. 1990, p. 764, 770, 776. in D. D. Bugny,  
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ال للتربير احلقيقي هلذا جتاهيشكل ، أل  ذلك نتصور هجر مبدأ املسائل األولية ، فإنه ال يكن أ مقابل ذلك يف
، لكنه آلية مبربعه القريب لالحتفاظقضائي ، الذي ال يتمثل يف اإلهتمام اخلاص والعناية الدقيقة لكل نظام اإلتراء

 .(1) يف جمال ليس جمالهمن السالح تقنية جتنب القاضي اإلحسا  بأنه جمرد 

، فإنه خير  على مبدأ الفصل بني ىل جتنب بطء  ري إتراءات التقاضيوإذا اا  إتراء املسألة السابقة يؤدي إ
اء املسألة األولية، هذا املبدأ ذلك يراعي إتر ، وعلى عكس ضائية، وقواعد توزيع االختصاصاتالسلطات اإلدارية والق

الوثيق بني إتراء املسألة األولية ومبدأ الفصل بني السلطات  رتباطاإل ،اف على اإلطالق، فليس خبهذه القواعدو 
، حبيث يكن القول أ  هذا اإلتراء األويل هو نتيجة حتمية لتعدد توزيع اإلختصاص بني تهات التقاضيوقواعد 

 .إلختصاص بني هذه اجلهات القضائيةقواعد توزيع ا الحرتاموو يلة قانونية  ،تهات القضاء

 الملتمسة  : المسألة األولية والمسألةثالثا

، العاديةهات القضائية اإلدارية و املكر ة للعالقات بني اجل M. C. Durand (2)ظهر هذا التمييز يف مذارة 
، إذ يكن أ  أحيانا املسائل األولية تتطابقا و  questions sollicitéesسة حيث اتب بأ  املسائل امللتم

على حماام اجلهة القضائية كمة تنتمي إىل نظام قضائي املسائل األولية من طرف حم ا متطرح بعض املسائل حتت 
غري ، أو أهنا وبصفة خاصة، ال تكو  إحالتها ملزمة .و  هلا ال خصائص املسائل األولية، ومع ذلك ال يكاألخرى

، فيقلص مداها أو أثرها طبيعيا عن ذلك ا ا تشارةحلل اإلحالة عندئذ على أهن، فتضرورية لتسوية النزاع األصلي
ل ذلك أ  تقرر حمكمة املخالفات برغم إختصاصها بالفصل يف ا. ومثالقرارات الصادرة بناء على إحالةاملرتبط ب

املعدلة باملادة  15 -471وفقا للمادة  وإختصاصها اذلك ،الفته لالئحة ضبطاملسؤولية اجلنائية للمتهم بسبب خم
، تقرر احملكمة برغم إختصاصها الشامل إحالة ، بنظر مدى مشروعية الئحة ضبطمن قانو  العقوبات 15 -26

وجييب األخري على املسألة اليت طرحتها  ،اإلداري حبسبانه قاضي املشروعية مسألة مشروعية الئحة الضبط إىل القاضي
 ، ففي هذه احلالة ال توتد مسألة أولية.تحمكمة املخالفا عليه

"مفهوم املسائل  :بأ  ، مسح للكاتب أ  يستنتجا  موضوعا للكثري من اال تعماالتإ  هذا التطبيق الذي ا 
يطرح فيه  اليف اإلطار الذي ، شروعية أمام احملاام اإلدارية"طي باملرة نزاع املسائل األولية ونزاع تقدير املامللتمسة يغ
فع األمر إىل حمكمة النقض )الغرفة اجلنائية( نقضت ، لكن عندما ر  عية امسألة أولية باملعىن الدقيقتقدير املشرو 

 مشروعية القرارات مسألة تقديرصل يف اليت قضت بوقف الفصل يف الدعوى اجلنائية إىل حني الف ،األخرية األحكام
ا  أ  هذه األحكام تشكل جتاهال من القاضي للقواعد اليت حتكم ، على أ امة اجلنائيةا اإلدارية أ ا  احمل

 .(3) إختصاصه

                                                           
1
 - D. Labetoule, L’avenir du dualisme juridictionnel, point de vue d’un juge administratif, 

AJDA. 26 septembre 2005, p. 1773 
2
 - C. Durand, Rapports entre juridictions administratives et judiciaires, thèse Rennes, 1956, p. 

225 et S, in D. Granjon, les questions préjudicielles…, Op. Cit., p. 77. 
3
 - D. Granjon, Op. Cit. p. 77. 
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 Avranches etمن املبادئ اليت وضعتها حمكمة التنازع يف قرار وأاثر من ذلك فقد حتررت احملاام الردعية 
Desmarets،   مباشرة مشروعية القرارات  أ  تقدر بنفسها وبطريقة ،2005حبيث أصبحت تلك مبوتب قانو

 .امللتمسة قد حكم عليها مبوتب هذا القانو  بالزوالسائل امل، وبذلك فإ  هذه التفرقة بني املسائل األولية و الفردية

  لة األوليةأعمال المسإ: شروط ثالثالفرع ال

عمال إل يشرتطنه بأ الحظن للمسألة األولية: Laferrièrبالرتوع إىل التعريف السابق الذي أعطاه  
 املسألة األولية ثالثة شروط تتمثل فيما يلي:

و بناء على أللقاضي نفسه  Laferrièrضرورة الطابع القضائي للدعوى الذي ينتج من الدور الذي عينه  أوال:
 دعوة األطراف.

 دي.تأي اعرتاض حقيقي و  ،مسألة حقيقيةضرورة وتود  ثانيا:

 .ضرورة اجلواب على املسألة للفصل يف املوضوع ثالثا:

  أوال: ضرورة الطابع القضائي للدعوى

مسألة أولية حتال على  ة عن ازدواتية النظام القضائي، فال توتدجتولية هي آلية ناملسائل األباعتبار أ  ا 
لكن وباعتبار أ   .(1)النظام القضائي اآلخر  ةدعوى معلقة أمام قضانظام قضائي، إال إذا وتدت  ةمعرفة قضا

هدف قانو  الفصل هو فصل اإلدارة العاملة عن القضاء، وبسبب طبيعة املسائل األولية ولالعتبارات اليت تلزم 
الدعوى ، فإنه جيب التوضيح بأ  ضرورة وتود (2)القاضي بأ  ال يتجاوز اختصاص النظام القضائي الذي ينتمي إليه 

ء تشكل عائقا أمام الوتود املزعوم للمسائل األولية بالنسبة لإلدارة العاملة، فالسلطات اإلدارية ال تستطيع مام القضاأ
ود للمحاام القضائية، لتجنب اختاذ قرار عخمتبئة وراء وتود مسائل أولية ت أ  تعيد الفصل ،يف أي حال من األحوال

وعليه فال يكن لألتهزة ذات الطابع االداري أ  توقف  ،ماجلواب امللتمس من تانب احملاا أو لتعلق قرارها على
فال يكن هلذه األتهزة أ  ترفض اختاذ ختص باملسائل األولية، وبالتايل الفصل يف انتظار احلل من طرف القاضي امل

ومبفهوم  .(3)القرار، مادامت اجلهة القضائية مل تفصل يف املسألة املعروضة عليها، وهذه القاعدة مطلقة وبدو  ا تثناء 
فيجب عليها اختاذ قراراهتا مستندة  ،لة من مسائل القانو  املدينأما تطرح على السلطات اإلدارية مسعند ،املخالفة

 .(4)ومستخلصة النتائج الضرورية لذلك  ،إىل املظاهر القانونية، مقدرة بنفسها احلل الذي يبدو هلا صحيحا

                                                           
1
 - D. Granjon, les questions préjudicielles…, Op. Cit., p. 87. 

2
 - R. Odent, contentieux administratif…, Op. Cit., p. 116. 

3
 - CE. 09 Octobre 1964, ministre de finances, in R. Odent, contentieux administratif…, Op. 

Cit., p. 117. 
4
 - CE. 29 mars 1957, ville d’Alger, CE. 26 Avril 1972, ministre de l’Equipement et du 

logement, in R. Odent, contentieux administratif…, Op. Cit., p. 117. 
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، االقضاء عبارة (1)ولية، يستعمل الفقه أسائل املؤ س على وتود مولتكييف رفض اإلدارة اختاذ القرار  
جتاوز السلطة، وهو تكييف خاطئ، فبدو  شك أ  هذا التكييف مستعمل باملعىن الذي ا تعمله قانو  االتراءات 

، أل  تراءات، ال يعين جتاهل االختصاصات من تانب القضاةإلاهذا التعبري يف قانو   أ  املدنية، لكن وفضال عن 
أ  تطبيق جتاوز السلطة و اهل االختصاصات من تانب القضاة، تطبيق جتاوز السلطة على اإلتراءات، ال يعين جت

تجاوز  لطاهتا ت، فإ  اإلدارة يف هذه احلالة مل على اإلدارة يعين بصفة عامة جتاوز  لطة االختصاصات اليت تتمتع هبا
بتقدير خاطئ لالختصاصات من طرف اإلدارة صاحبة السلطة، ففي لكنها امتنعت عن ا تعماهلا، يتعلق األمر 

عموم احلاالت من هذا النوع، ترفض السلطة اإلدارية الفصل أو تتوقف عن الفصل أل  القرار املطلوب اختاذه يثري 
 وتب خضوعهامبلقانو  اخلاص يفرض على اإلدارة مسألة من مسائل القانو  اخلاص، علما أ  القانو  املسمى با

 ، هذا من تهة.(2)لل يف األخري علي أنه خرق حقيقي للقانو  فموقفها حي   ،للقانو 

ل يكن هومن تهة أخرى وباعتبار أ  املسائل األولية ال يكن أ  تطرح إال أمام قاضي موضوع النزاع، ف 
أ  قضاة املوضوع اانوا لقاضي النقض أ  يتوقف بنفسه عن الفصل إىل أ  يتم الفصل يف املسألة األولية، فلو الحظ ب

ىل اجلهة املختصة، فيجب عليه أ  يبطل القرار الذي طعن فيه  حضور مسألة أولية وأغفلوا خطأ إحالتها إيفموتودين 
 .(3)يقرروا بأنفسهم اإلحالة األولية لكي ل القضية إىل قضاة املوضوع، يأمامه وأ  حي

أنه إذا اا  شرط ضرورة الطابع القضائي للدعوى، ينتج عن الدور الذي خصه ب ،جتدر االشارة بعد هذا 
Laferrièr  ،للقاضي نفسه أو بناء على دعوة األطراف، وإذا اانت احملاام هي ذاهتا قاضي اختصاصها اخلاص
حماام النظام رها األطراف إىل حالة املسألة األولية اليت مل يثإالقاضي أ  يقوم من تلقاء نفسه ب فإنه جيب على

لتزام بوقف الفصل يف الدعوى مبوتب يف بعض احلاالت صراحة بضرورة اإل ضائي اآلخر، خاصة وأ  املشرع يذارقال
 .(4) حملاام أحد النظامني القضائيني ختصاصاإلالنصوص اليت تنح 

 ثانيا: ضرورة وجود مسألة حقيقية أو منازعة فرعية حقيقية

دد هذا الشرط تقسيم الدعوى، فمن الطبيعي أ  حي املسائل األولية يؤدي إىل جتزئة أوإذا اا  ا تعمال تقنية  
تراء املسألة إعمال فيجب أ  يكو  االعرتاض القابل إل ،فإنه يتم التحقق منه على مستوينيبطريقة صارمة، لذلك 

 األولية تديا، وأ  يؤدي بقاضي املوضوع إىل طرح  ؤال حقيقي على قاضي اإلحالة.

 

 

                                                           
1
 - R. Odent, contentieux administratif…, Op. Cit., p. 87. 

2
 - D. Granjon, les questions préjudicielles…, Op. Cit., p. 87. 

3
 - CE. 11 Décembre 1959, Banque des pays…, 18 novembre 1960, Picton, in R. Odent, 

contentieux administratif…, Op. Cit., p. 117. 
4
 - D. Granjon, Op. Cit., p. 87. 
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 عتراضالطابع الجدي لإل - أ

حقيقية يرفعها األطراف أو فإنه جيب أ  تتوفر صعوبة  Laferrièrبالرتوع إىل الصيغة التقليدية اليت وضعها 
مضة ، وبالتايل فوحدها القرارات الغا(1) ريها القاضي من تلقاء نفسه، من شأهنا أ  تولد الشك يف العقل املستنريثي

، (2)عطاء جمال للمسألة األولية، وتطرح على قاضي الدعوى األصلية نزاعا يظهر طابعا تديا إواملبهمة قادرة على 
اليت ا تندوا إليها، والقاضي ملزم بأال يتوقف عن الفصل  تءادعالإلتقدمي توضيحات اافية تعزيزا   ملزمو  بفاملدعو 

األولية ظاهرة  ةلأ، وأ  املسباراالعتؤخذ بعني تديا، ويستحق أ  ييف الدعوى، إال إذا اعرتف بأ  الدفع املستند إليه 
 احلق.

أ   يفصل يف الطابع احلقيقي واجلدي للدفع املرفوع أمامه،  ،ويعود دائما إىل القاضي املخطر يف املوضوع
ال يثري صعوبة حقيقية، وأ   عرتاضاإلوينكب ألتل تقدير ذلك بنفسه على درا ة هذا الدفع، فإذا تبني له بأ  هذا 

املستند إليها من تانب األطراف تتعلق بصعوبة حمتملة ينقصها  االدعاءات، وأ  )3( القرار الذي يقوم بتقديره واضح
 (4)بأنه ال جمال للمسألة األولية   يقررالتوضيح، فإنه 

. 

سهل إدارة الواضح، وإذا اا  ي  ال القرارات اليت تشكل تطبيقا لنظرية القرار غرار  إ  هذا القضاء وعلى 
وينع إطالتها بسبب اللجوء إىل املسائل األولية، ويقضي على و ائل اخلصوم يف  ،بسط اإلتراءاتوي   ،القضاء

وضع  ةبو صعلره أو املوافقة عليه بدو  حتفظ، الفصل يف القضايا، إال أنه ال حيظ بإمجاع الفقه، وال يكن إقرا فويتس
ختصاصات بني النظامني إلايم ستقموضوع لنقاش لمن تديد ألنه يطرح  ،ح املسألةمعيار لتحديد مدى وضو 

لرقابة القاضي األعلى يف النظام  ،لطابع اجلدي للدفعللذلك خيضع التقدير الذي يقوم به قاضي املوضوع  القضائيني.
ر بدو  إحالة املسألة األولية إىل القضاء اإلداري، نقض قرار صد ،القضائي، فتستطيع حمكمة النقض اقاضي قانو 

                                                           
1
 - « une difficulté réelle, soulevée par les parties, ou spontanément reconnue par le juge, et de 

nature à faire naitre un doute dans un esprit éclairé » 
2
 - T.C. 6 juin 1934, 8 décembre 1969, 6 mars 1972, 28 juin 1976, in R. Odent, Contentieux 

administratif…, Op. Cit., p. 118. 
  .2006، 3 -أيضا، حممد ابراهيمي، الوتيز يف اإلتراءات املدنية، اجلزء األول، ديوا  املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط أنظر

للعدالة، جملة صادرة عن وزارة العدل، أشار اليه حممد ابراهيمي، املرتع السابق، ، النشرة السنوية 1966يونيو  8احملكمة العليا، الغرفة اإلتتماعية،  -  3
 .196ص. 

4
 - « l’interprétation de l’acte de naissance de sieur Smati ne présente aucune difficulté, qu’en 

présence de cet acte clair, qui doit être tenu pour exact tant qu’il n’a pas été rectifié par l’autorité 

judiciaire, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Constantine a  refusé de surseoir à 

statuer jusqu'à ce que l’autorité judiciaire saisie se soit prononcée sur la date de naissance du 

requérant ». CE. 3 novembre 1962, p. 357, obs. B. Paulin ; T.C. 18 décembre 1943, Etat 

Français… ; CE. 17 janvier 1975, in R. Odent, Op. Cit., p. 118. 



46 
 

عتباره إذا قررت أ  هذه اإلحالة ضرورية، اما يار  جملس الدولة، يف إطار القضاء اإلداري نفس الرقابة  واء با
 .(1)قاضي نقض أو قاضي ا تئناف

 ضرورة توجيه سؤال حقيقي لقاضي اإلحالة -ب

املستعمل غالبا من طرف الفقهاء، جيب أ  يفهم بوضوح، صحيح أنه يف  إ  مصطلح ا تشارة قاضي اإلحالة 
ال مرة توتد فيها مسألة أولية، يستشري فيها أحد القضاة اآلخر، لكن ال يتعلق األمر يف أي حال من األحوال، 

ختصاص  تشارة جيب أ  تصدر ملتزمة بقواعد افاإل بالتما  رأي من تانب اجلهة القضائية اليت تقوم باإلحالة.
تويلية  13تهيت القضاء، وجيب أ  تتخذ بالضرورة شكل مسألة مطروحة على تهة اإلحالة، ففي قراره الصادر يف 

 تشارة عندما أعلن بأ : "هذا الطلب الذي ال يتضمن بني املسألة واإل ختالفاإلح جملس الدولة وض  ، (2) 1961
أي اعرتاض على معىن العقد، ال يتمثل موضوعه يف احلصول على تفسري القرار الذي يعود الختصاص تهة القضاء 

النظام القضائي وتعيني اإلداري، لكن يتمثل يف التما  ا تشارة من احملكمة اإلدارية حول نقطة قانونية وواقعية، 
فا تشارة قاضي املوضوع لقاضي اإلحالة   ،(3) حمتمل يتعلق بتنفيذ هذا العقد"  يكو  خمتصا للفصل يف نزاعالذي 

 جيب أ  تتخذ حتما صورة  ؤال يطرحه األول على الثاين.

حىت بعد احلكم من اجلهة القضائية األخرى،  ،وفضال عن ذلك فإ  جمرد الوقف الذي يقرره قاضي املوضوع 
حالة احملتمل، لغ لقاضي اإل  وقف الفصل، وإ  اا  قد ب  حالة أولية ألإلناحية القانونية، ال يكن أ  يشكل من ا

ة، أهنا مشكلة خري األفما ييز  ،وليةأشكل بذاته مسألة يكن أ  ي   تراءات املسألة األولية، والإمن  افليس  وى عنصر 
نه ال يكن طرف القاضي  واء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اخلصوم أو أحدمها، وأهنا تقتضي توابا بدو  من

بوتودها يلزم القاضي املخطر بالنزاع األصلي أ  يتوقف عن الفصل  عرتافاإل، حيث أ  (4)اصدار حكم يف املوضوع
 . (5)وأ  حييل للجهة القضائية األخرى الفصل يف هذه املسألة 

وهكذا فإ  الفرد الذي يرفع طعنا لتجاوز السلطة موته ضد أمر اال تيالء، ويقيم يف نفس الوقت دعوى  
مرتبطة أمام احملكمة املدنية، اليت تتوقف عن الفصل إىل أ  يفصل جملس الدولة يف الطعن بالنقض املخطر به، لكن 

يل أي مسألة أولية، فإذا رفض جملس الدولة الفصل يف شرعية اال تيالء، بسبب أنه مل يستدعى إىل ذلك دو  أ  حت  
من طرف القاضي العادي، فإ  جمرد وقف الفصل  ريتب نتائج وخيمة ألنه ال يؤهل املعنيني للجوء أمام القاضي 

                                                           
1
 - D. Granjon, Op. Cit., p. 88. 

2
 - D. Granjon, les questions préjudicielles…, Op. Cit. p. 88. 

3
 - D. Granjon, les questions préjudicielles…, Op. Cit. p. 88. 

 
4
 - Ibid., p. 88. 

5
 - CE. 27 Avril, 2007, commune de Bailleval, in CH. Debbasch, F. Colin, droit 

administratif…, Op. Cit., p. 549. 
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ق ومسبب من تانب السلطة ل دقيلذلك فإ  القضاء احلديث أصبح يشرتط أ  تتم اإلحالة يف شك ،اإلداري
 . (1)القضائية

 المسألة للفصل في الموضوععلى جواب الثالثا: ضرورة 

مي اجلواب امللتمس للمسألة املطروحة على قاضي اإلحالة، فالقاضي دوم نظام املسائل األولية بدو  تقال يكن أ  يق
وهنا تظهر حقيقة املسامهة أو املساعدة بني األنظمة القضائية،  ،املخطر يف األصل، ملزم حبل النزاع اخلاضع له

فأحدمها يكو  مضطر للمسامهة يف احلكم الذي جيب أ  يصدره اآلخر، ويقوم بذلك عن طريق احلكم الذي يفرض 
 .(2)على قاضي املوضوع

العنصر األول للتنظيم، هو  االختصاصاتيم سمرا جيب أ  يكو  منظما بدقة، وتقولكن ولكي يكو  هذا التعاو  مث
أ  يكو  هذا اجلواب ضروريا للفصل يف باإلتابة على املسألة األولية، و حبيث يشرتط أ  يلزم قاضي اإلحالة 

 املوضوع.

  باإلجابة على المسألة األولية لتزاماإل -أ

لة إليها من طرف احملابالفصل يف املسائل األولية  وتب قضاء جملس الدولة،مبإ  اجلهة القضائية اإلدارية ملزمة 
 .(3) ، وأ  ال رفض للفصل يف هذه املسألة،  يكو  له انعكا ات  لبية على حسن  ري القضاءالسلطة القضائية

، فإهنا أصبحت ملزمة بالفصل يف املسألة األولية املشكلة أو املصاغة من طرف السلطة Atlantisومنذ قرار 
 القضائية.القضائية يف احلالة األخرية لقراراهتا 

 ام باإلجابة على المسألة األوليةلتز مبدأ اإل -1

بأ : "تهة القضاء اإلداري  (4) 2004مار   24وتب قراره الصادر يف مب حةأعلن جملس الدولة الفرنسي صرا
دل على أ  األمر يسلطة القضائية"، ومصطلح "ملزمة" ملزمة بالفصل يف املسائل األولية احملالة إليها من طرف ال

 .(5)يتعلق بالتزام وليس بإمكانية، وجملس الدولة مل يقم يف احلقيقة إال بإعادة مبدأ  بق له أ  وضعه 

فسر باتتماع على املسألة املطروحة من طرف السلطة القضائية ت   باإلتابةبالنسبة جلهة القضاء اإلداري،  االلتزامإ  
 ،(6)فقد ربط جملس الدولة صراحة يف الكثري من قراراته  نكار العدالة.إلسلطات اإلدارية والقضائية ومنع مبدأ فصل ا

                                                           
1
 - CE. 2 mars 1953, Finidori, 25 février 1957, Dame veuve Ferou, in A. Heurte, le recours sur 

renvoi des tribunaux judiciaire, AJDA. 14 années, 20 novembre 1958, p. 113. 
2
 - D. Granjon, Op. Cit., p. 88. 

3
 - A. Heurte, le recours sur renvoi des tribunaux judiciaire, AJDA. 14

eme
 années, 20 

novembre 1958, p. 112. 
4
 - CE. 24 mars 2004, Marie. Française X, RFDA. 2006, p. 81. 

5
 - CE. 13 Mars 1970, société nouvelle de transports spécialisée, in D. D. Bugny, Op. Cit., p. 

74. 
6
 - D. D. Bugny, Op. Cit., p. 74. 
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ة مببدأ فصل السلطات اإلدارية والقضائية، حيث يهدف هذا املبدأ إىل تدارك ال تدخل للمحاام باتباإل لتزاماإل
ة على املسألة املطروحة من طرف القاضي تابفإ  القاضي اإلداري ملزم باإل القضائية يف القضايا اإلدارية، لذلك

  .العادي، وال احللول األخرى  تؤدي إىل خرق مبدأ منع إنكار العدالة

ألولية، اليت هتدف إىل تقدير شرعية قرار اداري، االقضاء اإلداري باإلتابة على املسائل  تتها لتزامالكن  
يتمثل يف عدم اختصاص القاضي اإلداري،  ،عرف ا تثناءياحملالة إليها من طرف السلطة القضائية ليس مطلقا بل 

ا ملبدأ الفصل بني السلطات اإلدارية والعادية، فإ  القضاء اإلداري ملزم بالفصل طبيقفقا جمللس الدولة الفرنسي، وتفو 
يف املسائل األولية احملالة إليه من طرف السلطة القضائية، وال يوتد ا تثناء هلذه القاعدة، إال إذا اانت تهة القضاء 

 اإلداري هي نفسها غري خمتصة بالفصل يف املسألة األولية اخلاضعة لرقابتها.

دير مشروعية قرار إداري، رح بأنه غري خمتص عندما ال يتم إخطاره لتقصإذ  جيب على القاضي اإلداري أ  ي 
وليس أدل على ذلك من قرار  .)1(فهو ال يستطيع أ  يفصل يف مشروعية قرار دويل أو عقد من عقود القانو  اخلاص 

حالة إلقاضي اإلداري عندما أخطر مبوتب السابق ذاره، حيث أ  ا 2004مار   24جملس الدولة الصادر يف 
من قانو  دوائر الربيد واالتصاالت  8بأ  أحكام املادة  ريرقتال ،لب منهتشريعي، وقد ط   حكمأولية لتقدير مشروعية 

تشكل  ، الفة الذار 8  املادة أباجمللس اعترب فمن قانو  اال تهالك،  1-132ة تشكل شروطا تعسفية مبفهوم املاد
 احملالة إليه من طرف اجلهة القضائية. وا تنتج عدم اختصاصه للفصل يف املسألة األولية ،أحكاما ذات طبيعة تشريعية

، حيث اعرتف بأنه (2) 1970أفريل  15قضائه السابق مبوتب قرار قد أاد على وبذلك يكو  جملس الدولة 
قرارا  تشريعيا وليس حكماتشكل من قانو  اإلتراءات املدنية، ألهنا  442غري خمتص بتقدير مشروعية أحكام املادة 

رفض الطعن أمام احملكمة اإلدارية فما مصري الدعوى عندما ي   الذي يطرح نفسه يف هذه احلالة: والسؤال .إداريا
مدى اتساع  لطاته لفحص للتحقق من يف هذه احلالة يضطر القاضي العادي  ية املعلقة أمام القاضي العادي ؟األصل

شكل أ ا  يكن أ  ينازع يف القرار الذي م هذه املسألة، فعندما يتناول الطعن تقدير شرعية قرار ضبطي، فإ  املته
 . (3)املتابعة أمام حمكمة املخالفات، ويف غري ذلك من املمكن أ  خيسر املرتافع دعواه 

يف هذه إال عندما يكو  خمتصا، لكن  ،وبالتايل فإ  القاضي اإلداري غري ملزم باإلتابة على املسائل املطروحة
 ؟ هااملسألة األولية احملالة إليه مهما اا  موضوعهل يكو  ملزما باإلتابة على احلالة، 

 

 

 

                                                           
1
 - CE. 21 juin 1996, Fischer et autre, RFDA. 1996, p. 859. 

2
 - D. D. Bugny, Op. Cit., p. 75. 

3
 - A. Heurte, Op. Cit., p. 119. 
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  لتزامموضوع اإل -2

يتمحور التزام القاضي اإلداري يف اإلتابة على املسألة األولية املطروحة عليه من طرف القاضي العادي يف 
درتة األخرية احلالة أو اليتمثل األول يف اإلتابة على املسألة األولية املصاغة من طرف السلطة القضائية يف  التزامني:

 ويتمثل الثاين يف اإلتابة على املسألة املطروحة فقط. ،لقراراهتا القضائية

 المسألة المطروحة من طرف السلطة القضائية في الحالة األخيرة لقراراتها القضائيةاإلجابة على  -

من املمكن أ  جيعل من حتديد املسألة اليت  ،إ  تداخل اإلتراءات أمام تهات القضاء العادي واإلداري  
 (1) 2003أاتوبر  17قرار جملس الدولة الفرنسي الصادر يف أ  تفصل فيها تهة القضاء اإلداري أمرا صعبا، غري 

 قد حل هذا اإلشكال.

هدفها التقرير بأ  عقد  ،Perpignanيف هذه القضية رفعت دعوى أمام احملكمة االبتدائية العادية لـ   
ا تئجار املرفق العمومي للماء الشروب غري مطابق لبعض األحكام التشريعية، فأوقفت هذه احملكمة الفصل يف 

، Montpellier، وطرحت مسألة أولية على احملكمة اإلدارية بـ 1999مار   2الدعوى مبوتب حكم صدر يف 
ديسمرب  8بتوزيع املاء الشروب املربم يف هتدف إىل التحقق من مشروعية شروط عقد اارتاء املرفق العمومي املتعلق 

، (2)، وقد رفضت هذه احملكمة اإلدارية طلبات املدعي الرامية إىل التصريح بتأ يس الدفع بعدم املشروعية 1994
اال تئنافية ، فتم تسجيل ا تئناف يف هذا احلكم أمام احملكمة اإلدارية 2000ديسمرب  21مبوتب حكم مؤرخ يف 

، فأر ل رئيس هذه احملكمة املذارة إىل جملس الدولة ألنه عندما يتعلق األمر بالطعن بتقدير Marseilleبـ 
من قانو  العدالة اإلدارية،  1-321تطبيقا لنص املادة  ،(3)املشروعية، فإ  اال تئناف يعود وتوبا إىل جملس الدولة 

العادية  االبتدائيةالة الصادر عن احملكمة مام القضاء العادي، ضد حكم اإلحأويف نفس الوقت مت تسجيل ا تئناف 
 .1999مار   2يف 

)حمكمة ا تئناف األحكام العادية( حكم  Montpellierدت حمكمة أي 2000ماي  7مبوتب قرار   
من اإلحالة الصادر عن احملكمة االبتدائية، لكنها و عت املسألة األولية املطروحة على القاضي اإلداري، فطلبت 

مدى مطابقة هذا العقد لبعض أحكام يف يضا ألتوزيع املياه، و املرفق العمومي  ارتاءا األخري الفصل يف مشروعية عقد 
خالل التحقيق يف مذارهتم، وطلبوا من  Montpellierبـ  اال تئنافيةقانو  البلديات، فقدم الطاعنو  قرار احملكمة 

لقد وتد جملس الدولة نفسه يف مواتهة  .رف تهة القضاء العاديطروحة من طجملس الدولة الفصل يف املسألة امل
                                                           

1
 - CE. sect.17 octobre 2003, syndicat des copropriétaires de la résidence  Atlantis et autres, 

req. N° 247747, AJDA. 2003, N°- 38, 10 novembre 2003, p. 2030, 2031. 
2
 - F. Donnat, D. Casas, obligations de la juridiction administrative saisie d'une question 

préjudicielle renvoyée à elle par l'autorité judiciaire, AJDA. 2003, N°- 38, 10 Novembre 

2003, p. 2030. 
ونتيجة لذلك، فليس من املمكن الطعن بالنقض يف قرار القاضي  ،دولة وليس إىل احملكمة اإلدارية اال تئنافيةلباال تئناف إىل جملس ا ختصاصاإليعود  - 3

 اإلداري الفاصل يف الطلب الفرعي.
R. Rouquette, petit traité du procès administratif, Op. Cit., p. 778. 
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هل جيب عليه أ  يفصل، تطبيقا لقواعد اإلتراءات، فقط يف املسألة األولية املطروحة من طرف  املسألة التالية:
وأ  يفصل يف املسألة املطروحة من  ،احملكمة االبتدائية العادية، أم جيب عليه أ  يأخذ يف االعتبار طلب الطاعنني

احلل الثاين، وحسبه: "ويف هذه الشروط ...فإنه يعود جمللس الدولة ...أ  طرف احملكمة اال تئنافية، وقد اختار 
 .(1) يفصل يف جمموع املسائل املصاغة من طرف السلطة القضائية يف احلالة األخرية لقراراهتا القضائية"

ألة األولية اليت يفصل فيها القاضي اإلداري هي املسألة احملالة اليه من تهة القضاء من اآل  فصاعدا، فإ  املس
يف الشكل النهائي ألحكامها أو قراراهتا القضائية، غري أ  هذا املوقف من تانب جملس الدولة قد تعرض  العادي

ت املتعلقة باال تئناف، فال تراءال الذي تبناه يتناقض مع قواعد اإلللنقد البناء من تانب الفقه، ذلك أ  احل
 تناد اىل أ باب قانونية خمتلفة، وال تقدمي طلبات تديدة، وال طلب تديد جيب أ  يصرح طيع األطراف اإليست
، غري أ  جملس الدولة قد ذهب يف هذه القضية عكس القاعدة )2(  تئنافه بأنه غري مقبول من طرف قاضي اإلبشأن

أ  يفصل يف طلب تديد مل تفصل فيه احملكمة اإلدارية، حبجة واحدة وهي وتود  أو املبدأ اإلترائي املكر ، وقبل
أل باب  ،وبالتايل فقد مسح جملس الدولة لنفسه بأ  يعطي شرعية لإلتراء املخالف ،)3( اعتبارات حسن  ري القضاء

دات املوتهة آللية املسائل عملية تتعلق باال تجابة اللتزامه يف توضيح القضاء العادي، ولعال  واحد من أهم االنتقا
دانة احملكمة األوروبية حلقوق االنسا  على دة الدعوى، ولكي يبقى بعيدا عن إاألولية، واملتعلق بالتمديد الغري مفيد مل

عتبارات مل يعدم هذا املوقف ممن يدافع عنه، اذا أخذنا يف مدة معقولة للدعوى، بسبب هذه اإل أ ا  احلق يف
األولية املطروحة من طرف السلطة القضائية تقتضي أو تفرض قواعد أخرى باإلضافة اىل القواعد  االعتبار أ  املسألة

االعتبار، عندما يتعلق األمر بالتزام األخري تؤخذ بعني  ص القاضي اإلداري، واليت جيب أ اإلترائية الداخلية اليت خت
ومع ذلك، فإ  أخذ جملس الدولة يف االعتبار  ).4( باإلتابة على املسألة املطروحة من طرف السلطة القضائية ااملة

لتوابع االتراءات أمام تهات القضاء العادي، ال حيمل بذاته جتديدا، فاجمللس يستخلص منذ مدة طويلة نتائج وتود 
حالة الصادر عن القاضي العادي، فعندما يكو  القرار القضائي اآلمر باإلحالة  تئناف أو طعن بالنقض ضد قرار اإلا
 وضوع ابطال هنائي، فإ  جملس الدولة يصرح بأال وته للفصل يف الطعن.م

 ة على المسألة المطروحة فقطباجلتزام باإلاإل -

صراحة ، Ville de Nice 2004نوفمرب  24و  Atlantis 2003أاتوبر  17تعلن قرارات   
القاعدة اليت مبوتبها: "ال يعود جلهة القضاء اإلداري الفصل يف املسائل األخرى، غري تلك اليت أحيلت إليها من 

                                                           
1
 - « dans ces conditions, et alors même que le tribunal administratif n’a pas été amené à se  

prononcer sur la question posée par la juridiction administrative, dans toute l’étendue que lui a 

donnée la cour d’appel de Montpellier, il appartient au conseil d’Etat, pour des considérations, de 

bonne administration de la justice de se prononcer sur l’ensemble de la question formulée, dans 

le dernier état de ses décisions juridictionnelles, par l’autorité judiciaire, D. D. Bugny, Cit., p. 76. 
2
 - CE. 6 novembre 1970, Consorts Bertrand c/ commune de la crau, CE. 17 février 1975, SCI 

les Floralies, in F. Donnat, D. Casas, Op.Cit., p. 2028. 
3
 - D. D. Bungny, Op. Cit., p. 76. 

4
 - F. Donnat, D. Casas, Op.Cit., p. 2029. 
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طرف السلطة القضائية". فالقاضي اإلداري ال يستطيع أ  يفصل يف مشروعية القرارات اإلدارية، غري تلك اليت 
أخرى، ال يستطيع أ  يقدر مشروعية القرارات اإلدارية اليت مل ، وبعبارة (1)أحيلت إليه من طرف السلطة القضائية 

املطروحة، وال املسائل  تذار يف قرار اإلحالة، باملقابل فإ  القاضي اإلداري ملزم باإلتابة على جمموع املسائل
 ة العليا،، فال يفصل يف تانب ويهمل اآلخر، أو أ  جييب تزئيا، لذلك تقوم اجلهة القضائية اإلداري(2) املطروحة

، (3)طارها القاضي، بالفصل يف أاثر من املسألة املطروحة من طرف القاضي العادي إمبراقبة القرارات اليت يقوم يف 
فإذا اانت املسألة األولية تتعلق حصريا بنطاق الرتخيص املمنوح من طرف اإلدارة، فال حيق لألطراف أ  يطلبوا من 

اليت ا تعمل هبا هذا الرتخيص، ومبنا بة طعن للتصريح باملشروعية، ينازع يف احملكمة اإلدارية التحقق من الطريقة 
 .(4)حكم واحد من أحكام القرار، ال يستطيع األطراف تو يع رقابته جملموع القرار

اما يقوم جملس الدولة بإلغاء أحكام احملاام اإلدارية اليت هتمل الفصل يف جمموع املسائل احملالة من طرف   
القضائية، وهذا احرتاما للمبادئ العامة املتعلقة بتوزيع االختصاصات بني النظامني القضائيني، وهكذا يفلت السلطة 

ي حال من أي اإلداري، اللذا  ال يستطيعا  بحتديد موضوع الدعوى بشكل الي تقريبا عن األطراف وعن القاض
قاضي اإلداري باإلتابة على املسألة األولية، يتغري بالنظر ، غري أ  التزام ال)5( األحوال اعطاؤه تو يعا أو امتدادا معينا

يز بني الفرضية اليت حتدد فيها تهة القضاء يح املسألة املطروحة من طرف القاضي العادي، فيجب التمو إىل مدى وض
 العادي مضمو  املسألة األولية املطروحة والفرضية اليت ال حتدد فيها مضمو  هذه املسألة.

 لمضمون المسألة المطروحة العادي  تحديد القاضي 
أنه: "عندما تعلن تهة ب Ville de Nice 2004مار   24أعلن قرار جملس الدولة الصادر يف 

القضاء العادي عن الوته أو األوته املستند إليها أمامها واليت تبدو هلا بأهنا تربر اإلحالة، فإ  تهة القضاء اإلداري 
جمللس أ  أقر هذه القاعدة، مبوتب قراره هلذا ا، فقد  بق االقرار ال حيمل جتديد إ  هذا .ة هبذه األوته"تكو  مقيد
أي وته آخر، مت تقديه  تحقيق يفالوتطبيقا له فإ  القاضي اإلداري ليس بإمكانه  ،(6) 1956مار   23املؤرخ يف 

بالطلبات والدفوع املثارة من فاختصاص القاضي اإلداري ليس مقيدا  ،وميموإ  اا  من النظام العمن قبل األطراف، 
يجب على القاضي اإلداري قبل أ  يفصل يف فعن القضاء العادي،  لكن حبكم اإلحالة الصادر ،تانب األطراف

املسألة احملالة، أ  يتحقق مما إذا اانت األوته املثارة من تانب األطراف، تتناول تلك املستند إليها من طرف القاضي 
                                                           

1
 - D. D. Bugny, la compétence du juge administratif…, Op. Cit., p. 77.  

2
 - F. Donnat, D. Casas, Op. Cit., p. 2028. 

3
 - « le juge administratif est habilité à se prononcer sur le sens ou la validité des seuls actes 

renvoyés à son examen, à l’exclusion de tous autres », CE. 23novembre 1906, sœurs de 

visitation de limoges, 2 juillet 1909, communauté des Augustines…, in A. Heurte, Op. Cit., p. 

112, 113.  
4
 - CE. 2 Aout 1907, Abbé Garcin, CE. 14 Février 1908, Abbé valette, in A. Heurt, Op. Cit., p. 

113. 
5
 - la règle pour le juge administratif est alors simple: les questions soumises à lui sont définies 

non par les conclusions des parties, mais par la décision de sursis à statuer du juge du fond, F. 

Donnat, D. casas, Op. Cit., p. 2028.  
6
 - CE. 23 Mars 1956, Piquet, in A. Heurt, Op. Cit., p, 113. 



52 
 

ذلك أ  قاضي اإلحالة الذي  يكو  دائما احملكمة اإلدارية، غري مدعو للفصل يف ادعاءات  العادي يف قرار اإلحالة،
على الدعوة الشكلية  يف نزاع معروض للفصل فيه، وبناء خطر هبا بصفة أصلية، وهو ال يتدخل إال ليساهم يف احلكمأ  

 .(1) أطراف الدعوى ال يقومو  إال بدور متواضعوعليه فإ  من القاضي العادي، 
رادة القاضي إتربر بضرورة احملافظة على  ،إ  حتديد األوته اليت جيب أ  تفصل فيها تهة القضاء اإلداري 

األصلي، وبالغرض من اإلحالة األولية، واملتمثل يف احلصول على اإلتابات الضرورية اليت تسمح حبل النزاع يف 
املوضوع، وهو ما يبني املصاحلة بني مبدأ فصل السلطات اإلدارية والقضائية والقاعدة اليت مبوتبها يكو  قاضي 

 . (2)الدعوى هو قاضي الدفع 
، املعرفة بأهنا وميمبأ  يثري بنفسه أوته النظام الع داري ملزم يف ال نزاعات املشروعية األخرىإ  القاضي اإل 

طار نزاع تقدير املشروعية اللتزام معااس، فهو ال يثري األوته املتعلقة إمبسألة ذات أمهية، لكنه خيضع يف أوته تتعلق 
حلة بني ااألطراف ومل يثرها القاضي العادي، لذلك فإ  املصباملشروعية من تلقاء نفسه، بل جيب أ  يرفضها إذا أثارها 

قد تت على  ،مبدأ فصل السلطات اإلدارية والقضائية والقاعدة اليت مبوتبها فإ  قاضي األصل هو قاضي الفرع
 يضع القاضيعندما ال  ،لذلك فإ  اختصاص القاضي اإلداري يكو  أاثر اتساعا .(3)حساب مقتضيات املشروعية 

 ي حدودا ملضمو  املسألة األولية.العاد
 طروحةلمضمون الم العادي عدم تحديد القاضي 

 M et Mam Bompard et autres) 2003أاتوبر  17مل حيدد القاضي العادي يف قرار 
(4 

مضمو  املسألة األولية اليت يريد إخضاعها جلهة القضاء اإلداري، ال يف أ باب القرار وال يف منطوقه، حيث طلب 
 .من القاضي اإلداري تقدير مشروعية القرار اإلداري دو  توضيح األوته اليت تربر اإلحالة

، يكو  القاضي اإلداري يف هذه احلالة جمربا على فحص ال األوته املقدمة أمامه (5)حسب جملس الدولة   
فجهة القضاء اإلداري من املفروض أهنا  .(6)دو  أ  يبحث عما إذا اانت هذه األوته قد أثريت يف الدعوى العادية 

الفصل يف مجيع األوته اليت يثريها يف هذه احلالة ملزمة ب ،ملزمة دائما بعدم اإلتابة إال على املسألة املطروحة لكنها

                                                           
1
 - A. Heurte, Op. Cit., p. 112. 

2
 - « … si le principe de la séparation de l’autorité administrative  et de l’autorité judiciaire 

explique l’existence même des questions préjudicielles, celles – ci doivent être entendues 

strictement des lors qu’elles dérogent a un autre principe, celui en vertu duquel le juge de 

l’action doit être le juge de l’exception ». F. Donnat, D. Casas, Op. Cit., p. 2029. 
3
 - D. D. Bugny, Op. Cit., p. 78. 

4
 - CE. 17 octobre 2003, M. et M

ame
 Bompard et autre, AJDA. 2003, N°- 38, 10 novembre 

2003, p. 2029, 2030. 
5
 - « lorsque la juridiction de l’ordre judicaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens 

invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit 

limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaitre d’aucun autre, fut- il d’ordre 

public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte ». in F. 

Donnat, D. Casas, Op. Cit., p. 2029.  
6
 - D. D. Bugny, Op. Cit., p. 78. 
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ريت مبا إذا اانت هذه األوته قد أث هتماماإل، دو  وميماال تناد إىل أوته من النظام العم هنالذين بإمكا ،األطراف
 .ال أمام تهة القضاء العادي أو

طار أ  القاضي اإلداري، قاضي اإلحالة يقوم بالفصل يف أوته مل يتم إحلل غري واضح وغري معقول يف إ  هذا ا
بأ  القاضي اإلداري ال  ،(2)لذلك اعترب بعض الفقه  .(1)اال تناد إليها أمام القاضي العادي، القاضي األصلي 

الذي يسمح  وميمف، ومل يثر بنفسه وته النظام العيكمل مهمته القضائية إذا اقتصر على التصدي حلجج األطرا
فإ  القاضي  ،بالتصريح بعدم املشروعية، ففي الفرضية اليت مل حيدد فيها القاضي العادي مضمو  املسألة األولية

ألوته النظام  االعتبارالسؤال التايل: هل القرار اإلداري مشروع ؟ إ  عدم األخذ بعني طرح اإلداري يكو  جمربا على 
تابة غري دقيقة أو غري صحيحة على القاضي العادي، فيمكن أ  يضطر إىل إمن املمكن أ  تقوده إىل  ،وميمالع

رفض األوته املستند إليها أمامه من تانب األطراف، وأ  يصرح بأ  القرار مشروع، يف حني أنه مقتنع بأنه غري 
عرتاف ي تدا اإلء نفسه، لذلك فمن الضرور اليت ال يكن أ  يثريها من تلقا يممو شروع بالنظر إىل أوته النظام العم

مع ذلك فهناك ما خيفف من  .طار الطعن لتقدير املشروعيةإيف  ،يممو ألوته النظام العباختصاص الفحص التلقائي 
  القاضي اإلداري ليس ملزما فقط باملسألة احملالة إليه، لكن ملزم أيضا ذلك أصرامة ومن مساوئ هذا احلل، 

من خالل أ باب  ،بإمكانه أ  حيدد رغبات ومقاصد القاضي العادي يف هذا اإلطار .(3)املعىن املفيد  بإعطائها
 .(4)كمة اليت قد تعلن عن الوته الذي يربر اإلحالة األولية، ومن خالل الظروف الواقعية والقانونية يف تاريخ القرار ح  

 ،وميمالنظام الع من تلقاء نفسه أوته ريث  التزام القاضي اإلداري بأ  ي  أب ،يف األخري من املهم التذاري 
النظام هذا  تفادة من قواعد شروعية، ومن ذلك أنه ال يكن اإليكتسي بعض اخلصوصية يف إطار الطعن لتقدير امل

املتعلقة بقابلية الطعو  وخاصة نفاذ الطعن ضد القرار املعين، أل  الطعن بتقدير املشروعية يرفع بدو  مراعاة شرط 
مع ذلك فإ  اختصاص القاضي اإلداري يف الفرضية اليت ال حتدد  املبحث األول.امليعاد، وقد  بق توضيح ذلك يف 

ويف ال  ة األخرى،فيها تهة القضاء العادي مضمو  مسألتها، تقرتب من ذلك الذي يتلكه يف نزاعات املشروعي
إلحالة أ  يوقع على األحوال فإ  إرادة القاضي العادي حاضرة دائما، ألنه يف األخري هو من يقرر عند صياغة قرار ا

ش الذي نه هو من حيدد النقاإاختصاصه بتحديد مضمو  املسألة،  أو على العكس أ  حيدد ،بياض للقاضي اإلداري
 .(5) يثور أمام القاضي اإلداري 

 

 

                                                           
1
 - Ibid, p. 79. 

2
 - B. Seiller, l’exception d’illégalité des actes administratives, thèse de l’université Paris, II, 

1995, p. 780, 547, in D. D. Bugny, Op. Cit., p. 79. 
3
 - F. Donnat, D. Casas, Op. Cit., p.2029 ; CE, 27 octobre 2009, SCI Victor, AJDA. 2009, p. 

2032, obs. C. Biget ; A. Heurt, Op. Cit., p. 114. 
4
 - CE. 9 juillet 2010, M

me
 Lemberzat. In CH. Debbasch, F. Collin, Op. Cit., p. 651. 

5
 - D. D. Bugny, Op. Cit., p. 79. 
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 ضرورة الجواب على المسألة األولية للفصل في النزاع األصلي -ب

ولية، فصل إىل حني الفصل يف املسألة األأ  القاضي لن يكو  له  بب لوقف ال ،إ  هذا الشرط يربر بذاته 
إذا اا  اجلواب على هذه املسألة ليس له أي تأثري على قراره اخلاص، لذلك فمن الضروري معرفة ما إذا اا  اجلواب 

ك فإ  التعاو  بني على املسألة املسماة أولية، هو ضروري للحكم الذي  يصدر يف املوضوع، فإذا مل يكن اذل
رات، لذلك طبقت حمكمة التنازع هذه القاعدة األ ا ية يف الكثري من القرا النظامني القضائيني قد احنرف عن معناه.

ثارت النزاع حول مسائل ز عم بأهنا أولية يف فرضيات خيضع فيها حل النزاع إىل أتلك اليت  ،وألغت نتيجة لذلك
 .(1)واب على هذه املسائل احملاام العادية، وال يتعلق باجل

وقد أظهر تربير وقف الفصل بوتود املسائل  ،من تانبه  هر جملس الدولة على وتوب توفر هذا الشرط 
 .(2)با تعمال صياغات من نوع: "احلل املعطى للعريضة يتعلق يف النهاية مبعرفة ما إذا اا ..."  ،األولية

يكو  الفصل يف املسألة األولية "ويف نفس اإلطار ذهبت حمكمة القضاء اإلداري املصرية إىل ضرورة أ :  
"يكو  الفصل يف الدفع ضروريا للفصل يف  :إىل أنه جيب أ  ، واحملكمة اإلدارية العليا(3)الزما للحكم يف الدعوى" 

ى إىل أنه جيب أ : "تكو  املسؤولية اجلنائية متوقفة عل)الدائرة اجلنائية(، الفرنسية ، وحمكمة النقض (4)الدعوى" 
 . (5) هبا " ىالفصل يف املسألة املدع

 عمال المسائل األوليةإثر أالمطلب الثاني: 

واجلهة  ،نتائج يف مواتهة اجلهة القضائية اليت أثارهتا وقررت وقف الفصل ،ترتب املسائل األولية القضائية 
 فيها واملسماة تهة اإلحالة أو قاضي اإلحالة.لفصل باالقضائية املختصة 

 عمال المسألة األولية في مواجهة قاضي الدعوى األصليةإالفرع األول: أثر 

  حييل للجهة أبأ  يتوقف عن الفصل و  ،املخطر بالنزاعاألصلي إ  وتود املسألة األولية تلزم القاضي  
، غري أنه ال يوتد إخطار تلقائي، بل أ  الطرف املعني من طرف القاضي (6)القضائية األخرى الفصل يف هذه املسألة 

يكو  لقرار وقف  ،وعند هذا احلد .(7)العادي، أو الطرف املتعجل هو من جيب عليه أ  خيطر احملكمة اإلدارية 
                                                           

1
 - TC. 20 mai 1882, Rodier, TC. 10 novembre 1933, Cascarosa et Landes, T.C. 6 Juillet 

1957, préfet de la Seine, D. 1958, p. 310, in R. Odent, Op. Cit.,  p. 120. 
2
 - CE. 20 mai 1955, Blondel, in R. Odent, Op. Cit., p. 120.  

 .201، ص 25، السنة 1970ديسمرب  20حمكمة القضاء اإلداري،  - 3
 .1798 .، ص35، السنة 1990ديسمرب  29، 294 .، ص16، السنة 1971ماي  16احملكمة اإلدارية العليا،  - 4
 .421، ص. 28 ، السنة1977مار   28، 89 .، ص5السنة  ،1940يناير  29الدائرة اجلنائية، حمكمة النقض،  - 5

 .94 .أشار إىل هذه القرارات، حممد عبد احلميد مسعود الصباح، املرتع السابق، ص
6
 - CE. 27 Avril 2007, commune de Bailleval, in CH. Debbasch, F. Colin, Op. Cit., p. 548, 

549. 
7
 - R. Rouquette, petit traité du procès administratif, Dalloz, 2010, p. 776, 777. 
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ة أخرى فهي ومن ته الفصل نوعني من النتائج على اجلهة اليت أصدرته، فهي ال تستطيع الرتوع يف قرارها من تهة،
 ة اليت يقدمها قاضي اإلحالة على املسألة املطروحة.تابمرتبطة باإل

 أوال: حجية حكم وقف الفصل في الدعوى في مواجهة القاضي األصلي

فال تستطيع اطالقا أ  تعتربها  ،ال تستطيع اجلهة القضائية اليت أوقفت الفصل يف الدعوى الرتوع على قرارها 
املسألة اليت بوا طة قرار له حجية الشيء املقضي فيه، ولو يف  ، جمال اختصاصهاأو أهنا تدخل يف ،واضحة

عرتاف بأ  املسألة املطروحة ال جيب أ  تار  التأثري احلا م أولية، غري أهنا تبقى حرة يف اإل مواتهتها، صرحت بأهنا
بعاد الذي  بق إدراته، فكو  احملكمة ومثال ذلك قرار اإل .(1)أو القاطع الذي منحته له يف البداية، على حل النزاع 

اإلدارية أوقفت الفصل يف مسألة اجلنسية، فال يشكل ذلك قانونا عائقا أمام رفض هذه احملكمة للعريضة ألهنا 
نظريا ضي املوضوع له اإلمكانية متأخرة، أو إبطال قرار اإلبعاد ألنه ممضي من طرف  لطة غري خمتصة، وبالتايل فإ  قا

يرتك املسألة األولية إذا اا  يستطيع الفصل يف النزاع أل باب أخرى، وهو هبذا ال يضر بفصل السلطات وال   أل
 .(2) باحلقوق اليت أنشأها قراره اخلاص

 رتباط قاضي الدعوى بجواب قاضي اإلحالةإثانيا: 

هنائيا مبعىن أنه ال يقبل اال تئناف، أو فرض احلكم يف املسألة  األولية على قاضي املوضوع، ما أ  يصبح ي   
قي د قاضي املوضوع، ويظهر بوضوح رتب قرار تهة اإلحالة ال آثاره وي  أ  طرق الطعن العادية قد ا تنفذت، وهنا ي  

 . (3)بأنه نتيجة للتعاو  بني اجلهات القضائية للنظامني القضائيني 

وبناء عليه فإ  قاضي الدعوى األصلية ليس بإمكانه التمسك بأ  املسألة األولية مفصول فيها إال إذا حاز  
قرار قاضي اإلحالة قوة الشيء املقضي فيه، مبعىن أنه صدر يف الدرتة األخرية، وليس قابال لال تئناف، أل  لألخري 

صل ال يستطيع الفصل يف القضية مادام مل يفصل يف هذا والقاضي الذي أوقف الف ،أمام احملاام القضائيةموقف أثر 
اال تئناف، باملقابل وبالنظر للطابع الغري موقف للطعن بالنقض، فإ  القاضي الذي أوقف الفصل ليس ملزما 

 . (4) النتظار إىل أ  تفصل حمكمة النقضبا

قدمه قاضي اإلحالة، مامل تتوصل إىل خطرت أوال، ملزمة باحلل الذي وبالتايل تبقى اجلهة القضائية اليت أ   
هذه رحت ألتلها املسألة األولية، ففي الفصل يف النزاع مؤ سة حكمها على نقطة قانونية أخرى، غري تلك اليت ط  

 .(5)احلالة تستطيع أ  تفصل دو  انتظار تواب اجلهة القضائية احملال إليها 

                                                           
1
 - R. Odent, Op. Cit., p. 121. 

2
 - Ibid., p. 122. 

3
 - D. Granjon, Op. Cit., p. 90. 

4
 - R. Odent, Op. Cit., p. 122. 

5
 - CH. Debbash, F. Colin, Op. Cit., p. 549. 
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خطاره، ذلك أ  اهمل األطراف لة األولية عندما ي  أال جييب على املسقد قاضي اإلحالة أ  ذلك  ضف إىل 
قرار وقف الفصل ال يتناول حتديد قاضي اإلحالة، بل يكتفي بتحديد املسألة األولية املطروحة، وينح لألطراف أو 

يستنفذ األولية إىل حمكمة غري خمتصة، و  وته املسألةألحدمها ميعادا إلخطار اجلهة القضائية املختصة، فيحدث أ  ت  
يف هذه احلالة وأمام عدم وتود تواب قاضي  اما أراد القاضي األصلي.   امليعاد، وال يتم الفصل يف هذه املسألة

 اإلحالة، فليس للقاضي الذي طرحها أ  يتجاوز اختصاصه ويفصل فيها بنفسه، فال يستطيع إال أ  يتحقق من أنه مل
لذي أثار هذه املسألة مل يقدم التربير اجليد لدفعه، حيث أنه مل تابة على املسألة املطروحة، واعتبار أ  الطرف اتم اإلت

تراءات اإلاو  صاحب الدفع مل يباشر   ،خيطر القاضي املختص، لذلك عادة ما يتم التصريح بعدم قبول طلبه
 .(1)الكافية لكي يفصل القاضي، أو أنه مل خيطر القاضي يف شروط تسمح لألخري بالفصل يف املسألة املطروحة 

لكن إذا أتاب قاضي اإلحالة على املسألة املطروحة عليه، فما الطبيعة احلقيقية حلجية الشيء املقضي به، وما مدى 
تأثري تواب املسألة األولية على الفصل يف املوضوع ؟ هذا ما يقودنا إىل توضيح حدود وعيوب التعاو  املوتود بني 

 النظامني القضائيني.

 عن قاضي اإلحالةلقرارات الصادرة حجية ا -أ
اإلداري، فإ  احلكم الصادر قاضي املوضوع باحلكم الصادر يف اإلحالة، فعندما يلغي القاضي القرار يلتزم   

فقد اعرتفت حمكمة النقض  ،(2)وز احلجية املطلقة للشيء املقضي فيه، حجية تنطبق على القاضي العادي عنه حي
بعدم املشروعية الصادر يف املسألة الفرعية من القاضي اإلداري،  ، باحلجية املطلقة للتصريح1930الفرنسية منذ 

الصادر يف  Gautrand، اا  ذلك مبوتب قرار )3( باإللغاء، يف دعوى جتاوز السلطة واعتربته مماثال للقرار الصادر
عام عمدة ...الذي حظر بشكل الثر قرار خلص ظروف هذه القضية يف أنه على إتتحيث ، )4( 1930ديسمرب  4

ال املوااب بإقليم القرية، خالف راعي الكنيسة هذا القرار، فقدم للمحاامة أمام قاضي املخالفات، الذي قرر وقف 
الفصل يف الدعوى اجلنائية حلني أ  يفصل القاضي اإلداري يف مسألة مشروعية قرار العمدة، ويف الفاتح أوت 

عدم مشروعية قرار العمدة، وأثناء ذلك، اا  القس املعين،  الطعن لتقدير املشروعية، ب، فصل جملس الدولة يف1928
فطعن بالنقض يف هذا احلكم،  Abli، أدانته حمكمة تنح 1928تويلية  9قد اهتم مبخالفة ذات القرار، وبتاريخ 

وا تند يف طعنه على قرار جملس الدولة الذي قرر عدم مشروعية قرار العمدة، فقررت حمكمة النقض بوا طة غرفتها 
، تتع القرار الصادر عن جملس الدولة باحلجية املطلقة، وشبهته من حيث آثاره حبكم 1930ديسمرب  4جلنائية يف ا

 ) . 5( الصادر عن قاضي جتاوز السلطة، وهذا يعين بأ  تقرير عدم املشروعية  يلزم ال احملاام األخرىاإللغاء 

                                                           
1
 - R. Odent, Op. Cit., p. 122. 

2
 - cass. Civ. 8 novembre 2005, CNAVC/ Nouara Ait Idir ; CE. 29 novembre 1912, Boussuge, 

in CH. Debbash, Op. Cit., p. 653. 
3
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 80. 

4
 - Ibid., p. 80. 

5
 - cass. Civ. 1. 19 juin 1985, office national de la chasse, D. 1985, p. 427 ; cass. Civ. 1. 8 

novembre 2005 CNAV. c/  Nouara Ait Idir, in CH. Debbasch, Op.Cit., p. 653. 
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بصفة أولية، حيث ال يكو  األطراف على األقل هم أنفسهم يف الدعوى األوىل، نفس املسألة  عاد طرحقد ي  لكن 
 M.Ch. Durandلإلتابة على هذا السؤال، قال  هل جيب أ  يكو  اجلواب مماثال ؟ف

بأ : "حجية الشيء  (1)
وهكذا حيلل هذا املبدأ، بأ  الذي يلتمس وحده،  ،يف جمال القرارات امللتمسة تلزم القاضي الذي التمسهابه املقضي 

 ."يف مواتهة أطراف الدعوى فقط  عتباراإلوحده مرتبط بالنقطة الوحيدة اخلاضعة لفحصه، هبدف أخذها بعني 
يق ومنتقد، ألنه يؤدي إىل مضاعفة املسائل األولية، وتأخري حل الدعاوى، فإذا اا  هذا احلل ضإ  هذا اجلواب  

بتقدير صلح عندما يتعلق األمر بالدفع فإنه ال يداري أمام القاضي اإلداري، إص الدفع بتفسري قرار طبق فيما خيين
فمىت صر ح األخري، بأ  القرار غري مشروع، فإ  قراره يصبح هنائيا، ويتمتع داري أمام القاضي اإلداري، إمشروعية قرار 

ريح بأ  القرار غري مشروع، فإنه ال يزول مع أنه يصبح باحلجية املطلقة للشيء املقضي به، لكن فحىت وإ  مت التص
تصور بأ  املشروعية ممكن أ  تتغري، فالقرار الصادر يف هذه الفرضية يتماثل مع نقابل للتطبيق، ألنه ال يكن أ   غري

  .)2(القرار الصادر بناء على الطعن لتجاوز السلطة 
 على القرار في الموضوعة األولية مدى التأثير الحقيقي لجواب المسأل -ب
و يكو  فاصال أو  ،فاجلواب على املسألة األولية ضروري للحكم الذي  يصدر يف املوضوع ،املبدأ بسيط  

لكن ألثر حكم اإلحالة املكيف بأنه فاصل وقاطع عدة  .ا احلكم، ألنه يربط قاضي املوضوعقاطعا بالنسبة هلذ
درتات، فإما أ  اجلواب على املسألة األولية ال يشكل إال عنصرا يف النزاع من ضمن عناصر أخرى، وبالتايل فعندما 

لكن ليس  ،قول بأنه يوتد تعاو ن، حيصل عليه قاضي املوضوع، ويدجمه يف جمموع النزاع الذي جيب أ  يفصل فيه
  .واب على املسألة األولية هو الذي أملى القراراجل

وإما أ  اجلواب على املسألة األولية يكفي الختاذ حل للنزاع يف املوضوع، وهذه هي الوضعية القصوى، يف 
 هذه احلالة يتخذ قاضي املوضوع القرار وال يفعل غري ا تخالص النتائج.

 ،شيءال تعين  هتا تقالليقاضي املوضوع، وبعبارة أخرى فإ  ويف احلالة األخرية، ال يكن التكلم عن ا تقاللية 
فالتعاو  بني اجلهات القضائية أصبح أاثر ودية، حبيث أنه إذا مل تكن هناك ضرورة الحرتام توزيع االختصاصات، 

موضوع واملثال التقليدي البسيط يتمثل يف املسألة األولية يف  .(3)فإ  قاضي الفرع يستطيع أ  يفصل يف املوضوع 
داري املخطر بطعن ضد قرار الطرد، فإذا صرح القاضي العادي بأ  الفرد له قاضي اإلاجلنسية املطروحة من طرف ال

  وقد صفة الوطين وليس األتنيب، فال يستطيع إال ابطال قرار الطرد الذي ال يكو  صحيحا إال إذا خاطب أتنبيا.
امني القضائيني يظهر اامال، حيث أ  قاضي املسألة : "بأ  تعاو  النظيف هذا االطار M. J. Guyenotاتب

  فصل االختصاصات أأمام تهة القضاء اإلداري، حىت  األولية مضطر يف الواقع للفصل يف املسألة األ ا ية املعلقة

                                                           
1
 - M. CH. Durand, in D. Granjon, Op. Cit., p. 90. 

2
 - Ibid., p. 90. 

3
 - M. Ch. Durand, N° 254, in D. Granyon, Op. Cit. 
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هو إال فصل شكلي، فالقاضي العادي  يملي على القاضي اإلداري حل  بني النظام القضائي والنظام اإلداري ما
 .(1) "املوضوع

د مبدأ الفصل تو مل يفلو  ،ني عن معناه أو عن اجتاههرف التعاو  بني النظامني القضائيوهكذا فإنه حيدث أ  حي  
ختصاصات، لكا  بإمكا  قاضي املسألة األولية أ  حيل النزاع يف موضوعه، دو  أ  يكو  معرض خلطر وتوزيع اإل

طلق، إىل التجاوز أو اإلفراط يف املسائل األولية وينتهي إىل اخلطأ، باملقابل حيدث أ  يؤدي توزيع االختصاصات امل
 شل املسامهة احلقيقية املثمرة.

 حالة مسألة األولية في مواجهة قاضي اإلعمال الإالفرع الثاني: أثر 

ينشئ قرار وقف الفصل التزاما على عاتق تهة اإلحالة، منذ إخطارها باملسألة األولية، يف الشروط احملددة، 
تناول يف نقطة نوعلى هذا األ ا   ومبوتب قواعدها اإلترائية اخلاصة، حبيث تلزم بالفصل يف املسألة احملالة إليها.

ويف نقطة ثانية حجية حكم وقف الفصل بالنسبة لقاضي  ،أوىل إتراءات طرح املسألة األولية أمام قاضي اإلحالة
 اإلحالة.

 قاضي اإلحالةأوال: إجراءات طرح المسألة األولية أمام 

و الطعن بناء على إحالة أألولية ما يتفق مع طبيعة الدعوى إذا مل توتد إتراءات قضائية خاصة، يطبق بشأ  املسألة ا
عماهلا على املنازعات اليت خيتص بنظرها، إلعامة اليت يلتزم قاضي اإلحالة بمن قاضي الدعوى، من القواعد اإلترائية ا

 فيجب احرتامها. أما إذا وتدت هذه اإلتراءات

 شروط وجود الدعوى -أ

حالة، تتجاذهبا قوتا  متعارضتا  الدعوى من تهة، واحملددة مبوتب لدعوى املنعقدة مبوتب حكم اإلإ   ري ا
القرار الصادر عن القاضي العادي واملعلقة عليه تزئيا، هذا التأثري يظهر أ ا ا يف شروط وتود وقبول الطعن 

ق بحالة يطوى األصلية، وقاضي اإللدعأخرى، فإ  الدعوى اإلدارية ليست ملحقا بسيطا لالقضائي، لكن من تهة 
 أيضا قواعد اترائية خاصة به.

، بل يفعل أاثر (2) حالة هو الشرط الذي يسمح بتحريك اختصاص احملكمة اإلداريةوبالتايل فإ  حكم اإل 
نكو  هبذا الصدد، عندما ال خير  موضوع  ،ختصاصرضيات، حبيث أنه هو الذي ينشئ اإلمن ذلك يف بعض الف

ئي للطعن النزاع فقط، عن معرفة أو اختصاص تهة القضاء اإلداري، لكن عندما ال يكو  لألطراف صفة الرفع التلقا
وعندما ترفض احملكمة  .(3)حالة مطلوب يف هذه احلالة للحصول على تقدير املشروعية لتجاوز السلطة، فحكم اإل

                                                           
1
 - J. Guyenot, Note sous CE. 22 octobre 1965, in D. Granjon, Op. Cit., p. 91. 

2
 - questions préjudicielles, www.justice-en-ligne-be/ 31.10.2012. 

3
 - A. Heurte, le recours sur renvoi des tribunaux judiciaires, AJDA. 14 années, 20 novembre 

1958, p. 112, 113. 
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الفصل املقدم من الطاعنني، فال يكن أ  تنعقد الدعوى اإلدارية، اما أ  جمرد وقف  قفب و طل العادية صراحة
 ال يؤهل املعنيني للجوء أمام القاضي اإلداري. ،الفصل من طرف القاضي املدين أو الردعي

  وما دامت الدعوى اإلدارية معلقة على حكم اإلحالة، فإ  ال حدث قانوين يؤثر على هذا احلكم  يكو  
انعكا  على وتود الدعوى املرفوعة أمام احملكمة اإلدارية، وهذا ما يؤدي إىل زواهلا إذا ألغي قرار  ،له بدو  أدىن شك

 أ  تفصل حمكمة املخالفات يف املوضوع دو  انتظار اجلواب على  ؤاهلاأو احملكمة املدنية يف اال تئناف أو النقص، 
  .(2) أو أ  تفصل احملكمة املدنية، قبل ا تنفاذ طرق الطعن املباحة داخل نظام القضاء اإلداري ،)1(

دارية يف هذه احلالة امتداد للدعوى القضائية السابق مباشرهتا، فإ  نشري إىل أنه وباعتبار الدعوى اإليبقى أ   
 قاضي اإلحالة غري مؤهل للتحقق من قبول الدعوى األصلية.

  األطراف -1
القاضي اإلداري، فمن هم األطراف الذين يلكو   إلخطاريقتضي نزاع السؤال أ  يتخذ األطراف املبادرة 

ال من اا  طرفا يف الدعوى األصلية القضائية، اليت أدت إىل صدور حكم اإلحالة، يلك الصفة إ    صفة التداعي ؟
رفع الدعوى األصلية يلك الصفة أيضا إلخطار احملكمة إلخطار تهة القضاء اإلداري، مبعىن أ  من يلك الصفة ل

اإلدارية، فالفرد الذي اا  طرفا أمام احملكمة املدنية والذي مل خياصم أمام القاضي اإلداري،  يكو  مقبوال قيامه 
، ومبفهوم املخالفة فإ  األشخاص الذين مل يشرتاوا يف الدعوى اجلنائية أو املدنية (3)باعرتاض الغري على قرار األخري 

 القاضي اإلداري. إلخطارليست هلم الصفة 
 الميعاد -2
زم القضاء بتطبيقها تإ  الرغبة يف محاية املرااز املكتسبة، دفعت باملشرع إىل وضع مواعيد قصرية نسبيا يل  

نح للمرتافعني الذين م    لطعن لتقدير املشروعية بناء على إحالة املسألة األولية، معروفبطريقة صارمة، وبالتايل فإ  ا
داري تبعا حلكم اإلحالة، ذلك أ  هذا الطعن ال يصطدم بأي حال من إزعو  بطريقة غري مباشرة يف قرار  ينا

 األحوال بنهاية عدم القبول املستخلصة من انقضاء امليعاد.
للمرتافعني للجوء إىل السلطة اإلدارية، وقد تردد جملس الدولة حول ما إذا   اغالبا ما تنح ميعادفاحملاام العادية 

اا  جيب أ  يؤخذ بعني االعتبار هذا النص الذي أدمج يف حكم اإلحالة، لكن القضاء احلايل ثابت هبذا 
ف لن يكو  له من ا الظر فهذ ،احملدداخلصوص، فحىت وإ  مل يرفع الطاعو  طعوهنم أمام السلطة اإلدارية يف امليعاد 

                                                           
1
 - 13 avril 1907, Ministre de la justice c/ communauté… ; CE. 17 mai 1933, Abbé Florens, in 

A. heurte, Op. Cit., p.113. 
2
 - CE, 19 février 1937, Sec. Soc. Des marchés de Royan, CE, 19 mars 1932, Abbé Dumas, 17 

octobre 1952, Synd climatique de Besançon. Dominique et autres, in A. Heurte, Op. Cit., p. 

131. 
3
 - 26 décembre 1919, Rodin, in A. Heurte, Op. Cit., p. 115 
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فض العريضة القضائية بالفصل يف انقضاء هذا امليعاد، لكن ذلك لن يشكل  ببا لر إال يف السماح هلذه اجلهة  ،)1( أثر
 وهو احلل الذي يفسر باالنشغال باحرتام ا تقاللية القاضي اإلداري. .(2( واعتبارها غري مقبولة

طار  لطاته إدارية، فيعود للقاضي العادي يف امللزمة حلكم اإلحالة على احملكمة اإلعند هذا احلد تتوقف القوة 
أ  يضع قاعدة موتهة لتجنب التثاقل والتأخري وإمهال املرتافعني، لكن وتطبيقا للمبدأ الذي مبقتضاه أ   قوط احلق 
ال يكن أ  يتم إال مبوتب القانو ، فإ  ا تقاللية األنظمة القضائية تشكل عائقا أمام التعليق الكلي للدعوى 

 اإلدارية على الدعوى القضائية. 
 جراءاتاإل -3
 ال يقدم التحقيق يف النزاع أية خصوصيات، حيث يتميز بتبسيط اإلتراءات، فمبدأ ا تقرار النزاع مدعم  

حالة الصادر عن القاضي العادي، فأشخاص الدعوى وموضوع عوى اإلدارية حمدد مبوتب قرار اإلطار الدإباعتبار 
 مسبقا بطريقة ممكن أ  تتغري. ةالدعوى واألوته حمدد

هو عليه احلال بالنسبة للطعن لتجاوز السلطة، فإ  الطعن لتقدير املشروعية ال يقبل عندما يطرح مسألة  واما
واقعية بسيطة، اما أ  احملكمة اإلدارية قد تأمر بالتحقيق وباخلربة عندما يكو  اجلواب عن املسألة القانونية مشروط 

 .(3)أو مقيد بالظروف الواقعية 

رغم أنه ال يتخذ بنفسه قرار يف املوضوع، فإنه يصدر حكما حقيقيا، بتمتع بقوة إ  القاضي االداري و  
 طار فإ  قواعد القانو  املشرتك املتعلقة بطرق الطعن تلقى تطبيقها العادي.احلقيقية القانونية، ويف هذا اإل

 حالةاإل ثانيا: حجية وقف الفصل بالنسبة لقاضي

حالة ال يكن أ  خيطر باملسألة األولية، إال مبوتب حكم وقف الفصل شرنا إىل أ  قاضي اإلأ بق أ   
الصادر من طرف قاضي املوضوع، احلكم الذي خيطر به عن طريق األطراف، أو عن طريق الطرف املستعجل من 

، فإعمال (4) النظام القضائي باملسألة األوليةبينها، غري أ  هذا احلكم ال يشري على املرتافعني باحملكمة املختصة ضمن 
مبدأ ا تقاللية األنظمة القضائية، هنا أقوى من التعاو  الذي ينتظره أحدمها من اآلخر، فيعود إذ  للمرتافعني اجياد 

 احملكمة املختصة.

، (5) ء املقضي بهحالة، فله على احملكمة اليت أحيل إليها بوا طة األطراف حجية الشيومهما يكن حكم اإل 
ويرتتب على ذلك أ  قاضي اإلحالة مىت اا  خمتصا، ملزم بالفصل يف املسألة األولية املخطر هبا قانونا، دو  أ  

                                                           
1
 - J. M. Auby, R. Drago, traité de contentieux administratif..., T-2, Op. Cit., p. 95. 

2
 - CE. 13 juillet 1926, abbés Freneau, in R. Odent, contentieux administratif.., Op. Cit., p. 

125 ; CE. 19 janvier 1973, Fernandez, in R. Rouquette, Op.Cit., p. 775. 
3
 - CE. 3 mai 1940, Min. Trav. publ,…, in A. Heurte. Op. Cit., p. 118. 

4
 - Cass. Commercial, 7 juillet 1992, civ. 1 

er
, 16 mars 1999, in S. Guinchard, droit et pratique 

de la procédure civile, Op. Cit., p. 859. 
5
 - D. Granjon, les questions préjudicielles…, Op. Cit., p. 89. 
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يتساءل عما إذا اا  القاضي الذي أوقف الفصل قد قام بذلك عن صواب أو عن خطأ، وما إذا اا  ال يتمتع 
سب رأيه، فإ  النزاع املرفوع أمام حبأنه و سة، بل ال يستطيع أ  يشري بخبصوص هذه النقطة باختصاصات مناف

بعبارة أخرى إ  قاضي اإلحالة ملزم بالفصل رغم ال  .(1)القاضي املدين يعود الختصاص القاضي اإلداري 
ر الفردي املطلوب تقدير حالة وغياب الطابع اجلدي أو الطابع النهائي للقرااالعتبارات، اعدم تدوى اإل

  .(2)مشروعيته

وباملقابل فمهما تكن األمهية اليت  تكو  للحكم يف املسألة األولية على الفصل يف موضوع القضية، فليس 
لقاضي اإلحالة أ  يطلع على موضوع القضية، الذي خير  عن اختصاصه، بل وحىت لو اا  له اختصاصا منافسا يف 

إذا اا  تواب املسألة احملالة إليه ضروري أو  على املوضوع، وليس له أ  يتساءل عما االطالعهذا اجملال، فليس له 
غري ضروري لقاضي املوضوع، فهذا يعود لتقدير األخري فقط، لكن يف حالة الشك والغموض بإمكانه أ  يلتمس من 

 .(3)قاضي املوضوع توضيح حدود املسألة املطروحة، بتحديد تفكريه وتفسري قراره اخلاص باإلحالة 

وته أال صدار قرار بجيد قاضي اإلحالة شيء يفصل فيه، فيغلق النقاش القضائي بإهذا وحيدث أحيانا أال  
 .(4)، وحيدث ذلك عندما يصبح القرار القضائي املقرر لوقف الفصل واإلحالة موضوع إبطال قضائي للفصل

نقول أنه إذا اا  اتساع الطعن بناء على إحالة احملاام العادية، يثل فائدة مزدوتة عملية ونظرية،  وللتقييم 
تتمثل الفائدة العملية يف إنشاء تعاو  حقيقي بني األنظمة القضائية، فبوا طة هذا النزاع الفرعي يكن إنشاء تعاو  

ضي املوضوع يف الطعن لتقدير املشروعية رايزة القضاء بني األنظمة القانونية، فقد وتد قا احقيقي، وإ  اا  تزئي
األاثر حتررا من قضاء تهة النقض، يضمن محاية فعالة للحريات الفردية، ال هذا من أتل إقامة تواز  حقيقي بني 

 املصاحل القائمة.

على دعوة من احملكمة  ولية على احملكمة اإلدارية بناءبينما تربز الفائدة النظرية خاصة عندما تطرح املسألة األ 
على ذلك، من أ   أدل طت، والس  العادية، حيث تقدم هذه الدعوى خصائص مميزة، فشروط وتودها وقابليتها ب  

القاضي العادي يشرتط لقبول الدعوى الصفة واملصلحة واألهلية، يف حني ينشغل فقهاء القانو  العام بتحديد ما إذا  
، اما أ  الصفة املطلوبة (5) أم أ  الصفة تظم املفهومني اآلخرين ،هيم خمتلفةاانت الصفة واملصلحة واألهلية هي مفا

                                                           
1
  - CE. 26 mars 2008, Cne de saint- demis de la rénion c/ Sté lwcofer, AJDA. 2008, p. 1223. 
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117. 
4
 - R. Rouquette, petit traité du procès administratif…, Op. Cit., p. 778, CE. Sec. 1 mars 1946, 

in R. Odent, Op. Cit., p. 125. 

 
5
 - A. Heurte, recours sur renvoi des tribunaux judiciaire, Op. Cit., p. 120 
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فإ  ذلك هو الشرط  ،فكو  الطاعن طرف يف الدعوى القضائية ،خطار القاضي اإلداري ال تطرح أي مشكلإل
  .(1) الضروري والكايف للظهور يف الدعوى اإلدارية

نتقادات بسبب إطالته ملدة الدعوى، إلالبسيطة الكثري من ا ألوليةأ لوب املسائل اأثار  ،أخرى من تهةلكن 
 .(2)يلغي املسائل األوليةحيد و وتعقيده لإلتراءات، لذلك تىن بعض الفقهاء صدور تعديل تشريعي حيدد أو يؤطر بل 

جيب الوظيفة إال أ  هذه اآلراء على أمهيتها والقيمة العلمية اليت يتمتع هبا أصحاهبا، فال يبدو بأهنا قدرت اما 
ختصاصات املوالة له باإل حتفاظ لكل قاضفصل السلطات، واإل األ ا ية للمسائل األولية، يف احملافظة على مبدأ

لذلك ظهرت يف مقابل هذه اآلراء  حيس فيه بأنه جمرد من ال  الح. ،نا، ومنع وضعه يف مكا  غريب عليهقانو 
 طار عدة شروط منها:إلكن يف  ،وليةاملسائل األ احملافظة على اتراء املتشددة آراء، دعت إىل

أو إنشاء نظام التحويل  ،(3)تراء بسيط إولية، حبيث جيب أ  تطرح يف شكل تعديل إتراءات طرح املسألة األ -
، على غرار إخطار حمكمة عدل اجملموعة األوروبية (4)املباشر للملف من اجلهة املخطرة أصال إىل تهة اإلحالة 

 .(5)و حمكمة النقض أطرف جملس الدولة  األولية منباملسألة 
، يف هذا يقتضي أ  ينح القاضي املخطر، و هالة األولية للفصل فيأة للجهة القضائية املخطرة باملسمنح مدة قصري  -

بعزية إطار ممار ته لسلطته يف إدارة اإلتراءات، أولوية للتحقيق وللحكم يف القضية، وهلذا جيب عليه أ  يتسلح تاما 
، وحنن نتفق اليا مع الرأي األخري، أل  الفصل (6) القرار والتقرير، ألنه يوتد يف ال األحوال طرف يلزمه بالتأخري

رتب نتائج وعيوب ال يكن تداراها، تتناقض حىت مع مبدأ الفصل، فالقاضي العادي الصارم بني األنظمة القضائية، ي  
لقاضي اإلداري، والعكس صحيح، وما يرتتب على ذلك من صدور  وف يصدر قرارات تدخل يف جمال اختصاص ا

أحكام وقرارات متناقضة عن اجلهتني القضائيتني، تس بشكل مباشر حبقوق وحريات األفراد وتعرضها للخطر، لذلك 
اختصاصاته، بوا طة املسائل األولية، مع حماولة إجياد احللول على فاألفضل من ذلك هو احملافظة لكل قاضي 

نا بة، اتبين إتراء اإلحالة التلقائية من القاضي املخطر إىل قاضي اإلحالة، ومنح قاضي اإلحالة مدة قصرية حمددة، امل
 زم فيها بالفصل يف املسألة احملالة إليه.تيل
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 الرقابة القضائية ممارسة الفصل الثاني: طرق 

 البحث عن ايفية فصلالرقابة القضائية على مشروعية قرارات الضبط اإلداري، ممار ة تعين درا ة طرق  
مثل هذه القرارات، مبقتضى القواعد اليت حتكم توزيع املنازعات اليت تثريها خمتلف تهات النظامني القضائيني يف 

وتب أي تقنية االختصاصات القضائية. بعبارة أخرى، يف إطار أية ظروف، ومبوتب أية شروط يف االختصاص ومب
 ؟ من التقنيات اإلترائية القضائية يكن جلهة قضائية معينة، أ  تقدر قانونا مشروعية قرار ضبطي معني

تراءات الفصل يف الدفع بعدم مشروعية قرار الضبط اإلداري، ختتلف وفقا ملا إذا  حيث أ  طرق أو ايفيات أو إ
مبنا بتها يتمسك بعدم مشروعية هذا القرار، دعوى مطروحة  اانت الدعوى األصلية اليت يتصدى هلا القاضي، واليت

ختالف هذه مام القاضي اإلداري. ومرد هذا اإلختالف هو بالطبع إأمام القاضي العادي )مدين أو تنائي( أو أ
ىل أ  رع إالدعاوى  واء من حيث اخلصوم أو املوضوع أو أثر احلكم الذي يصدر عنها، األمر الذي قد حيدو باملش

عامة  احكامض من أحيانا هذه التشريعات أترائيا خاصا، وإ  اا  هذا ال حيول دو  أ  ي  د لكل دعوى تنظيما إيفر 
رقابة القاضي العادي ملشروعية قرارات الضبط  مشرتاة، وبناء على ما  بق فإننا منيز على مستوى هذا العنوا  بني:

 .يف املبحث الثاين عية قرارات الضبط اإلداريرقابة القاضي اإلداري ملشرو ، و يف املبحث األول اإلداري
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 المبحث األول: رقابة القاضي العادي لمشروعية قرارات الضبط اإلداري

إ  الدعاوى اليت ت طرح أمام القاضي العادي ويكن أ  يثور أثناء نظرها الدفع بعدم مشروعية قرار الضبط  
عدم املشروعية يف تكو  مدنية. وإذ ختتلف األحكام القانونية اليت تنظم الدفع باإلداري، إما أ  تكو  تنائية وإما أ  

رقابة القاضي اجلنائي ملشروعية قرارات  يضاح هذه األحكام يقتضي أ  نقسم هذا املبحث إىل:الدعويني، فإ  إ
 .املطلب الثاين يف رقابة القاضي املدين ملشروعية قرارات الضبط اإلداري، و املطلب األوليف  الضبط اإلداري

 يالقاضي الجنائالمطلب األول: رقابة 

أي املسائل التابعة  ،إ  رقابة القاضي اجلنائي ألعمال الضبط اإلداري تدخل يف نطاق نظرية املسائل التابعة       
املتابع لشخص فا ،اواليت مبوتبها يوتد اختصاص مشرتك للنظامني القضائيني العادي واإلداري مع ،للدعوى األصلية
يتعلق األمر إذ  برقابة تار  بناء  ،ة غالبا ما يدفع بعدم مشروعية النص الذي توبع على أ ا هنائيأمام احملاام اجل

ال يكن فهمها إال مبعرفة  ،ية احلاليةنائإ  أ ا  وحجم رقابة احملاام اجلوبناء عليه ف على الدفع بعدم املشروعية.
  حتديد أ ،حيث يتبني لنا نتيجة لذلك ،يعة احلال إىل النظام القضائي الفرنسيأصوهلا التارخيية أو بالرتوع بطب

مل يكن عمال  ،ومنها القرارات الضبطية ،القواعد املتعلقة باختصاص هذه احملاام بتقدير مشروعية القرارات اإلدارية
 بل اا  نتيجة جلهد ابري من تانب الفقه وخاصة من تانب القضاء. ،يسريا

 الرقابةومدى األول: أساس  الفرع

 وملداها يف نقطة ثانية. ،يف نقطة أوىل القضائية على مشروعية قرارات الضبط اإلداري نتطرق أل ا  الرقابة

 أوال: أساس الرقابة

ختصاص بتقدير اإل ،ةنائيل للمحاام القضائية اجلقصد بأ ا  الرقابة األ ا  القانوين أو القضائي الذي خو  ي             
يز الفقه الفرنسي يف هذا الصدد بني مرحلتني أ ا يتني: املرحلة السابقة على قرار ي  و  ،مشروعية القرارات اإلدارية

 . واملرحلة الالحقة هلذا القرار Avranches et Desmaretsقضية حمكمة التنازع يف 

 Avranches et Desmaretsمحكمة التنازع في قضية  قرارالمرحلة السابقة ل -أ

يتعلق األمر مبوقف احملاام  ،لقد مت تسجيل ثالثة مواقف لكل من القضاء واملشرع ضمن هذه املرحلة           
 ،وموقف حمكمة النقض مبوتب القرار األخري ،1810أوت  03العادية قبل صدور قرار الغرفة اجلنائية املذاور يف 

 . 1832وموقف املشرع الفرنسي  نة 
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  1810أوت  03موقف المحاكم العادية قبل صدور قرار الغرفة الجنائية في  -1

 )رفض المحاكم العادية رقابة مشروعية القرارات الضبطية(           

هي قاعدة قدية  ،إ  القاعدة اليت حظرت على احملاام القضائية تقدير مشروعية القرارات اإلدارية الضبطية       
اانت موتودة تقريبا وبعبارات مماثلة يف   ،بل وقبل وتودها يف التشريع الثوري الفرنسي ،تدا يف القانو  الوضعي

فا تقالل اإلدارات العمومية يف مواتهة اجلهاز القضائي يتعلق يف الواقع بضرورة  ،(1) تصرحيات وأوامر ملوك فرنسا
يف بلد اانت فيه  ،وعليه فإ  منح احملاام القضائية  لطة مراقبة اإلدارة ،مةومبوقف  يا ي مؤيد للحكو  ،حكومية

وصل إىل إعطاء السلطة القضائية تأثري وتفوق   ي   ،واانت فيه املرافق العمومية شديدة التطور ،اإلدارة شديدة الرتايز
عندما  ،يف ذاارة املؤ سنيأ  ذاريات اعتداءات الربملانات القضائية اانت حاضرة دائما ىل ذلك ضف إ ابريين.

بسبب املنع  ،لذلك فإ  القاضي العادي اا  يرفض دائما التدخل يف النشاط اإلداري ،حددوا شروط فصل السلطات
هذا املبدأ الذي مل يتم إلغاءه ال تشريعيا وال قضائيا خالل العديد من  ،(2) الثوريةاملعلن هبذا الصدد مبوتب النصوص 

يف تقدير مشروعية القرارات اإلدارية اليت تشكل قرارات  ،تهة قضائية باختصاصاهتا ةرتب عدم اعرتاف أي ،السنوات
يف الواقع لقد اعتربت احملاام العادية بأ  فحص املشروعية خمالف ملبدأ الفصل بني السلطات يف روحه ويف  ضبطية.
الفصل يف هذا هذا ال يعين بأ  منا بات و  .1810إىل غاية وقد ا تمرت هذه الوضعية على صرامتها  ،معناه

 ،فقد وتدت نصوص ثورية تعاقب على خمالفة القرارات الضبطية بعقوبات الغرامة والسجن ،املوضوع غري موتودة
   التني:ح اىل نتطرق هبذا الصدد .بق اجلزاء أمام حماام املخالفاتط   حيث

                                                           
1
 - R. Odent, contentieux administratif, Tome-1, Dalloz, 2007, p.373      

 :تبني ذلك يف العبارات التالية 1790أوت  24-16من الباب الثاين من قانو   13تاءت املادة لذلك  -2  

« les fonctions judiciaires sont distincts et demeureront séparées des fonctions 

administratives, Les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler de quelque manière qui 

soit, les opérations administratifs ni citer devant eux les administrateurs à raison de leur  

fonctions ». 

حظرا مضاعفا على احملاام يف تقدير مشروعية القرارات االدارية مهما اانت، حتت طائلة القانو "، وإذا  " فريكتوز للعام الثالث : 13هذا وأضاف قانو  

من الباب  17ر التجاوزات املعااسة وهذا ما ذهبت إليه املادة ظشرع الثوري قد فكر أ ا ا يف معاقبة هذا النوع من التجاوزات فهو يقصد أيضا حاا  امل

 :1970أوت  24-16الثاين من قانو  

« L’ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni par les justiciables distraits 

de leurs juges naturels, ni par aucune commission, ni par d’autres attributions ou évocations 

que celles qui seront déterminées par la loi ». 

 :1971 بتمرب  03من الباب الثالث من د تور  08باإلضافة إىل ما نصت عليه املادة األوىل من الفصل 

« Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le corps législatif, ni par le roi » 

in R. Odent, Droit administratif, Op. Cit., p. 373. 
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 ى:الحالة األول -
م احلفالت الراقصة يتنظتنع واليت اانت  ،يتعلق األمر بالكثري من القرارات البلدية اليت صدرت يف هذه الفرتة        

 أي عاشر يوم يف أشهر الثورة الفرنسية. ،حىت ال يتزامن هذا اليوم مع عاشر يوم يف رزنامة اجلمهورية ،يوم األحد
لكن احملكمة  ،فيلجئو  إىل احملاام لال تفادة من الرباءة ،طية اثريو لقد اا  املخالفو  هلذه القرارات التنظيمية الضب

وبالنتيجة ال  ،بأ  القرارات الضبطية البلدية هي قرارات إدارية هلا  قوة القانو  قرروت   ،تنقض ال األحكاماانت العليا  
 .(1) يكن إلغاؤها إال عن طريق اإلدارة األعلى املختصة

 :الحالة الثانية -
ختذ مبنا بة ا  ، الذي يف الرزنامة الفرنسية()شهر القطاف  Vendémiaire  22تعلق بقرار صدر يف ت         
يف حني أ  القانو  ينص فقط على غلق  ،منع غلق احملالت يوم األحد ،ضبطيالفة قرار بسبب خمتت تنائية متابعة 

الضبط اانت  لطة  قرارفعدم مشروعية  ،هذه القضيةلقد اانت حمكمة النقض صارمة يف العاشر. و يوم الاحملالت يف 
نتائجها وصرحت مبا يلي: فإهنا رفضت ا تخالص  هذه، عدم املشروعية إ  الحظتلكن احملكمة العليا و  ،واضحة
وال  ،فإ  القرارات املتخذة من طرف اجلهاز اإلداري هلا قوة القانو  ،تضح بأ  هذا القرار خمالف للقانو وإ  ا"...

 .(2) وأ  هذا احلق غري خمول إال للسلطات اإلدارية...." ،لغاؤها من طرف احملاام العاديةيكن إ
 ،اطئ ملبدأ الفصلاخلالتفسري بسبب القضاء العادي ، حيث بقي لقد دامت هذه الوضعية لعشرات السنوات

بعدت هذه احملاام اليا عن فهل أ   اما بالنسبة لكل القرارات اإلدارية.  ،مشروعية القرارات الضبطية قبةار يرفض م
يعرف  ،ويف الكثري من املنا بات بعد ذلك 1790؟ إ  املبدأ  الذي مت تكريسه يف  املسائل املرتبطة بنشاط اإلدارة

 .1810فقد حدث تطور مهم يف  نة  ،ا تثناءات

 1810أوت  03موقف محكمة النقض في قرارها الصادر في  -2

 على قضاء الغرفة الجنائية() رقابة المشروعية المؤسسة        

واملتمثلة يف عدم تدخل احملاام القضائية يف النشاط  ،بسبب القاعدة الناجتة عن مبدأ الفصل بني السلطات      
ألنه اا  ملزم بالتوقف عن الفصل يف ال مرة  ،يف ممار ة مهامهنزعا  باإلشعر القاضي الردعي بسرعة  ،اإلداري

الفصل بني السلطات مبدأ بذلت احملاام الردعية تهدا للتوفيق بني لذلك  اجلرية. وينيدخل فيها قرار إداري يف تك
كمة حمعندما نقضت ، (4) 1810أوت  03وقد بدأت هذا اجلهد بالضبط يف   ،(3) واملقتضيات األ ا ية ملهمتها

                                                           

1 -   J. Castagné, le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de la police administrative, 

Op. Cit.,  p. 54. 

2 - M. Pelletier, l’appréciation de la légalité des actes administratifs par le juge répressif, 

thèse, paris, 1952, p.16, in J. Castagné., Op. Cit.,  p. 54, 55. 
3
 - D. Tsevas, le contrôle de la légalité des actes administratifs individuels par le juge 

judiciaire, LGDJ.
 
Paris, 1995, p. 8. 

4
 - Crim. 3 aout 1810, Sirey, vol .3, 1809- 1810, p. 224.                                                                                           
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عت على املتهمني عقوبة خمالفة اليت وق   ،la Rochelleخمالفات أربعة عشرة حكما صادرا عن حمكمة  النقض
 .(1) تنص على عدم مشروعية الراحة األ بوعية ،ية بلديةتنظيمقرارات 

 اأصدر  Nieulوعمدة بلدية   La rochelleهذه القضية يف أ  عمدة مدينة وقائع وتتلخص   
دم وقد ق   ،عقوبة املخالفة طائلةحتت جتار أيام األحد واألعياد العمل واإل ا نعي ،ق عليهما حمافظ املديريةصد   ،قرارين

وقد طعن  ،عقوبةالاليت حكمت ضدهم ب ،عدة أفراد للمحاامة ملخالفتهم هذه الالئحة أمام حمكمة املخالفات
تأ يسا ،  La Rochelleالنائب العام ملصلحة القانو  على خمتلف األحكام اليت صدرت عن حمكمة خمالفات 

)الشهر احلادي عشر يف دور تريي 07وختالف أيضا قرار احلكومة الصادر يف  ،على أهنا تنطوي على جتاوز للسلطة
 ،الثورة الفرنسية( السنة العاشرة الشهر السابع يف عهد) نالتريي 18 وقانو   ،الثورة الفرنسية( السنة الثامنة عهد

ضت حمكمة النقض األحكام وقد نق الذين تراا للمواطنني احلق يف تصريف مشاغلهم اليومية أيام األحد واألعياد.
 .1810أوت  03املطعو  فيها مبوتب قرار 

الذي قدم تقريرا  ،Merlinإىل تدخل النائب العام  ،يرتع الفضل يف تزء ابري من هذا التغيري القضائي        
تقدير مشروعية القرارات  لكملعرفة ما إذا اانت احملاام القضائية ت ،رحأتاب من خالله على السؤال الذي ط  

 وذلك بالتمييز بني ما يلي: ،اإلدارية

أو  ،رفع فيما بعد أمام احملاامواليت ت   ،ل مبوتبه العمدة أو احملافظ يف وضعية خاصة"...حني يتعلق األمر بقرار فص  
أ النظام العمومي وأنشتدابري عامة حلماية  ،)العمدة أو احملافظ( كاعندما يتعلق األمر بقرار اختذ مبوتبه هذا أو ذ

...ففي الفرضية األوىل جيب على احملاام حىت وإ  حتققت بأ  احملافظ أو العمدة قد مبوتبها قرارا تنظيميا حقيقيا
أما يف  ،بطال القرار الغري املشروع من طرف السلطة اإلدارية العلياإوتنتظر  ،أ  تتنع عن الفصل ،اختصاصاتهجتاوز 

ال ينبغي هلا وال جيوز هلا  ،القرار إال باعتباره مطابق للقانو  ةالفرضية الثانية فإ  احملاام ال يلزمها وال يكنها مراعا
وليس يف القرار بل يف القانو  وحده جيب  ،إال مبوتب القانو  الذي اختذت يف إطاره ،تطبيق النصوص العقابية للقرار
 عن اختصاصاهتا...".عليها )احملاام( أ  تبحث 

فإ  احملاام القضائية ليس  ،يف حالة وتود قرار إداري تنظيمي من قرارات الضبط اإلداري فإنه Merlinبالنسبة ل 
 واتب التأاد من مشروعيته قبل النطق مبعاقبة املخالفني ألحكامه.عليها بل  ،احلق هلا فقط

أوت  03ب قرارها الشهري الصادر يف وتمب ،النقض يف تغيري موقفهاأمام هذه املعطيات مل تتأخر حمكمة              
 ،والذي أعطت مبوتبه التربير األول حلق القاضي الردعي يف تقدير مشروعية القرارات اإلدارية ،السالف الذار 1810

وبات إال من "إ  احملاام اجلنائية املطبقة للقانو  وللقانو  وحده ليس بإمكاهنا أ  تستمد العق فقررت ما يلي:
وال يكنها املساعدة على  ،وال أ  تعيق تنفيذها ،وأ  احملاام ال يكنها أ  حتكم على صحة القرارات اإلدارية ،القانو 

حبيث أنه ويف شأ  الضبط احمللي فإنه ويف حالة خمالفة  ،هذا التنفيذ إال مبوتب الو ائل اليت تدخل يف دائرة  لطاهتا

                                                           
1
 - J. Castagné, le contrôle juridictionnel..., Op, Cit., p. 55.                                                                                               
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املخالفات هذه فال جيوز للمحاام أ  تعاقب عن  ،طات اإلدارية املنوط هبا هذا االختصاصاللوائح اليت تصدرها السل
 )املخالفات( أو أ  تدخل ،يتضمن عقوبة ضد املخالفني ،إال يف حدود تعلق هذه اللوائح بتنفيذ قانو   اري املفعول

 .(1) "يف املسائل املعهودة لرعاية ولسلطة اإلدارة احمللية

ق احملاام الردعية يف تقدير مشروعية حبعرتاف إأول ال تنحصر يف اونه يشكل  ،قيمة هذا القرار املبدئيإ             
فإهنا  ، أيضا بأ  اإلدارة عندما تلجأ إىل العدالة اجلنائية إلتبار األفراد على تنفيذ قراراهتاولكنه يبني   ،القرارات اإلدارية

لتايل ال حيق هلا يف هذه احلالة االدعاء حبقها يف تقدير مشروعية قرارها وبا ،تصبح إراديا حتت نظام قانو  العقوبات
فهي تسلم للقاضي قرارها   ،اما ال يكنها أ  تطلب تقسيم ذلك  ،بعد أ  حترات اجلهة القضائية الردعية ا،بنفسه
 .(2)فقط لكي تطلب منه ضما  تنفيذه ،اامال

واانت نتيجة  ،تطبقها بأمانة ودقة ،حملكمة النقض اقضاء مستقر  Merlinوقد أصبحت التفرقة اليت وضعها         
وإ  اانت  ،بإمكانية تقدير مشروعية القرارات اإلدارية الفردية ،عرتاف للمحاام القضائيةلذلك ترفض دائما اإل

 ما هو  بب التفرقة بني القرارات ،لكن السؤال الذي يطرح نفسه هبذا الصدد صادرة يف جمال الضبط اإلداري.
 ؟ إىل تنظيمية وفردية اإلدارية

ية تنظيمبني القرارات ال اليت وضعها مل يكشف يف تقريره عن  بب التفرقة Merlinاا  النائب العام   ذاإ          
مفاده أ  احلكم على صحة القرارات الفردية يعين يف احلالة  ،شرحا  Mestreفقد اقرتح الفقيه  ،والقرارات الفردية

فمثل هذه القرارات اليت ال تطبق إال على شخص  ،املسا  بوتود القرار نفسه ،قدر فيها عدم مشروعيتهاتاليت 
على و  ،وتا على مبدأ الفصل بني السلطات اإلدارية والقضائيةر شكل خوهو ما ي   ،هاؤ فإ  ا تبعادها يعين إلغا ،واحد
واليت ال  ،فإ  هذا االعتبار غري وارد فيما خيص القرارات التنظيمية اليت تكو  حمال لتطبيقات عديدة ذلك، عكس

وهذا يعين بأ  رقابة القرار الفردي . (3) ا تبعادها بالنسبة لبقية األشخاص ،يعين ا تبعادها خبصوص أحد األفراد
هذا التمييز إىل فكرة أ  تقدير    Jean Marie Auby لفقيه ا عيف حني أرت أخطر من رقابة القرار التنظيمي.
 تقتضي معرفة أعمق بالقانو  اإلداري من تلك الضرورية لرقابة القرارات التنظيمية ،مشروعية القرار اإلداري الفردي

تمثل يف أ  ف ،املشروعية اإلداريةقابة ر أما التربير األخري الذي مت تقديه إلخرا  القرارات اإلدارية الفردية من جمال  .)4(
إال بسبب التماثل الذي من املمكن أ  يوتد بني القرار  ،الدفع بعدم املشروعية مل يتم قبوله أمام احملاام القضائية

لكن ولكو  هذه املماثلة الغري منطقية اانت غري فعالة لتربير رقابة املشروعية من طرف  ،التنظيمي اإلداري والقانو 

                                                           

1 - D. Tsevas, le contrôle de la légalité des actes administratifs individuels par le juge 

judiciaire
 
, Op. Cit., p. 19.   

2
 - D. Tsevas, Op. Cit., p.  20.  

3
 - M. Mestre,  recherche sur l’exception de l’illégalité, mélange Hauriou,  p.581, in J. 

Castagné, Op. Cit. p. 57.  
4
 - « le principe retenu par l’arrêt se fonde essentiellement sur les nécessités logiques de la 

répartition des compétences, sur l’intérêt de réserver au juge spécialité dans l’application du 

droit public la connaissance des actes inhérents à ce droit »  J. M. Auby, note sous, T.C. 5 

Juillet 1951. Sirey, 1952. 3.1.  
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 التنظيمية بالنظر إىل الدفع بعدم املشروعيةو فإهنا بقيت دو  تأثري على التمييز بني القرارات الفردية  ،الردعيالقاضي 

يوتد قضاء حمكمة النقض الذي أعطى  ،ويف غياب ال نص تشريعي ،إذ  يف هناية املرحلة الثانية للتطور .(1)
 ت التنظيمية.للمحاام القضائية الردعية احلق يف تقدير مشروعية القرارا

 رقابة المشروعية المؤسسة على نص تشريعي -3

صدر نصني  ،األوىل باالختصاص القضائي بالدفع بعدم املشروعية القضائية بعد وقت قليل من التصرحيات       
فقد قنن  .1832أفريل  28وقانو   (2) 1828توا   01ومها األمر املؤرخ يف  ،كر ا  هذا االختصاصتشريعيني ي  

من قانو   471يف هناية املادة  ،1832أفريل  28 بتاريخفأدر   ،املشرع موقف حمكمة النقض السالف الذار
ختصاص يف جمال تقدير اليت اعرتفت للقاضي اجلنائي باإل ،(3) 15فقرة( الفقرة  14العقوبات )الذي يتضمن فقط 

 ،ت الضبط اإلداري املتخذة لضما  السكينةلكن هذا االختصاص اا  حمدودا ألنه ال يعين إال قرارا ،املشروعية
محاامة لل اروعية القرارات اليت تشكل أ ا وأل  القاضي اجلنائي خمتص فقط بتقدير مش .والصحة العمومية ،األمن

لنا أ  نتساءل عما إذا اا  هذا فإنه حيق  ،وليس خمتصا بتقدير مشروعية القرارات املستند إليها او يلة دفاع
 التنظيمية.يشمل باملرة القرارات الفردية و  االختصاص

يظل معناه مطبقا الما أحالت حمكمة  ، الذي15 -471للرقابة إذ  أ ا  تشريعي هو املادة أصبح لقد        
وبأنه  ،وإىل الفكرة اليت مقتضاها أ  الدعوى جيب أ  يفصل فيها بسرعة ،التنازع إىل املبدأ املستوحى من هذا النص

  أقصى حد ممكن من املسائل األولية اليت تعرقلها.جيب احلد إىل

 23الصادر مبوتب املر وم املؤرخ يف  ،من قانو  العقوبات 15 -26وقد ا تبدلت هذه املادة باملادة        
ومع ذلك فإ  احملاام ال  ،(4) هذه األخرية مل تتغري اثريا عن  ابقتها لكنها تاءت أاثر اتساعا ،1958ديسمرب

ففي القرارات الصادرة بعد ظهور النصوص  ،حقها يف تقدير مشروعية القرارات اإلدارية إال نادرا اتؤ س عليه
لكنها مل تضع مع ذلك حقها يف  ،ظهرت حمكمة النقض مرتددة قليال فيما خيص اتساع رقابتها ،التشريعية السابقة

 تقدير مشروعية القرارات اإلدارية موضع شك.

                                                           
1
 - D. Tsevas, Op. Cit., p. 105 ،106 .  

2
 - D. Tsevas, Op. Cit., p. 1  03 .  

3
 -  l’article 471-15 du code pénal, punissait d’amende ceux contrevenant au « decrets et 

arrêtés de police légalement fait par l’autorité municipale », « théorie des questions 

accessoires et pouvoir du juge judiciaire répressif », http://fr.jurispedia.org/11 septembre 

2012.  
4
 - l’article 471- 15 du code pénal est devenu l’article 26-15 de la partie règlementaire du code 

pénal du 23 décembre 1958 .cette article punit «  ceux qui auront contrevenu au decrets et 

arrêtés publiés par l’autorité municipal », in R. odent, contentieux administratif, Op. Cit, p. 

582.  

http://fr.jurispedia.org/11
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والذي تاء فيه: "باعتبار أ   (1) 1833تويلية 19قرارها الصادر بتاريخ  يفحكمة العليا يبدو هذا املوقف للم     
حيث أنه إذا  و  ،الصحة العمومية ،هذا التنظيم يدخل يف دائرة االختصاصات املمنوحة للسلطة احمللية يف جمال األمن

فإ  طريق اللجوء إىل  ،للمصلحة العامةاا  يتضمن أحكاما تضع عقبات أو تعرقل الصناعة أمام فئة من املواطنني 
يتبع ذلك أ  احلكم امللغى  ."لكن وما دام باقيا فإ  هذا القرار التنظيمي ملزم ،اإلدارة األعلى مفتوح لتعديله أو إلغائه

 ما يعين ضمنيا أ  القرار التنظيمي مشروع(.)السلطة اإلدارية اختصاصات قد تعدى على 

ومن املفيد أ  نوضح هنا بأ  الوته  ،(2) 1835توا   13هبا يف قرار آخر صدر نفس الصياغة مت األخذ       
قها يف تقدير مشروعية القرار املتنازع حلتنكر احملكمة العليا تفبدو  أ   ،املرفوع يتعلق مبسألة مالئمة وليس مشروعية

 ،(3) 1841 بتمرب  17رفضت أ  تقوم بتقدير مالئمته. فضال عن ذلك قبلت احملكمة العليا مبوتب قرار  ،فيه
واحلال أنه إذا اانت حمكمة النقض قد ظهرت حمتشمة فيما خيص  ،حنراف بالسلطةعشرو   نة قبل جملس الدولة اإل

اد يف السنوات التالية ؤ بل أ  الغرفة اجلنائية مل ت ،فإهنا مل تضع حقها يف إتراء هذه الرقابة موضع شك ،اتساع رقابتها
  .لكن على واتب القاضي اجلنائي يف تقدير مشروعية القرارات التنظيمية ،هلذا القضاء على حقها

  Avranches et Desmaretsالتنازع في قضية محكمة موقف  -ب
ليس ألنه  ،الشهري الصادر عن حمكمة التنازع هو قرار مهم    Avranches et Desmaretsإ  قرار 

لكن ألنه فرض أيضا وبنفس املنا بة  ،وضع قواعد يف جمال رقابة مشروعية القرارات اإلدارية من طرف القاضي اجلنائي
اإلدارية من طرف القاضي ة املشروعية بالتمييز بني القرارات التنظيمية والقرارات الفردية، مع أ  التاريخ القضائي لرقا

اجلنائي، يشهد بأ  هذا التمييز مل يتم وضعه من طرف هذه احملكمة، لكن ترتع أصوله التارخيية إىل بداية رقابة 
كمة التنازع مبوتب هذا القرار يف حملت صمشروعية القرارات اإلدارية من طرف احملاام الردعية. بعبارة أخرى لقد ف

فقط  لطات القاضي الردعي حسب النموذ  التنظيمي أو الفردي للقرار، الذي جيب  مسألة مزدوتة: فهي مل تعني
للمتابعة أو  اشكل فيها هذا القرار أ ا على األخري أ  يقوم بتقدير مشروعيته، لكنها فصلت أيضا يف احلالة اليت ي  

الشامل بشأ    ختصاصاإلمبدئيا ينتج عن طبيعة مهمة القاضي اجلنائي بأ  له " اما يلي:  ،ستند إليه او يلة دفاعي  
اليت يتوقف عليها تطبيق أو عدم تطبيق العقوبة، فيعود إليه هلذا الغرض تقدير مشروعية القرارات  ،ال النقاط

احملاام اجلنائية ال يعرف  اختصاصريت او ائل دفاع، حيث أ  ثامة أو أا اأ ا  للمح  ا تخدمتالتنظيمية  واء 
سبة لتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الغري تنظيمية، أل  هذا التقدير حمفوظ للجهات حدود يف هذا اجملال، إال بالن

             .(4)القضائية اإلدارية، ما مل يرد نص يقضي بغري ذلك 

                                                           

(
1
) –(3)  et (4)  crim. 19 juillet 1833, crim. 13 juin 1835, crim. 17 septembre 1841, in D. 

Tsevas, Op. Cit., p. 102, 103. 

 
 

   
4
 - T.C. 5 juillet 1951, Avranches et Desmarets, Sirey, 3.1, note Auby: « considérant qu’il 

résulte de la nature de la  mission assignée au juge pénal que celui-ci a, en principe, plénitude 

de juridiction sur tous les point d’où dépend l’application ou la non application des peines; 

qu’il lui appartient, à cet effet, non seulement d’interpréter, outre les lois, les règlements 

administratifs, mais encore d’apprécier la légalité de ceux – ci qu’ils servent de fondement  à 
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حول ال النقاط اليت يتعلق هبا أو ال ، (1)الشامل  ختصاصباإلهة القضائية العليا للقاضي الردعي اجل اعرتفتلقد 
نائي اافية لتربير خمالفة مبدأ الفصل بني السلطات، أو هبا تطبيق العقوبات. فطبيعة املهمة املخولة للقاضي اجليتعلق 

ري وتقدير املشروعية، مث إ  فسالشامل بالت االختصاصباألحرى الفصل بني اهليئات اإلدارية والقضائية. يتعلق هذا 
وخيص ال  التنظيمات،  واء اليت تشكل أ ا ا للمتابعة أو يعود لكل اجلهات القضائية الردعية،  االختصاصهذا 

املعرتف له  ختصاصاتاإلممار ة   لطةاما أ  القاضي اجلنائي ليس له فقط   ،إليها او يلة دفاع  تناداإل اليت يتم
 بذلك.هبا، بل يقع عليه واتب القيام 

بسبب إحيائه للتمييز بني القرارات  ،نقاشا فقهيا ابريا  Avranches et Desmarets وقد أثار قرار  
، أل  موقفه أثر فيما بعد يف موقف الغرفة Patin (2)الفردية والتنظيمية، ومن اآلراء املهمة، نذار رأي العميد 

اجلنائية، وبالنسبة إليه، فبالرتايز على مهمة القاضي اجلنائي ذاهتا، ال يكن  التمييز بني القرارات الفردية والتنظيمية، 
منا بة خمالفة شخص لقرار فردي، نطلب من القاضي اجلنائي متابعة هذا الشخص، مع منعه من تقدير مشروعية فب

وتأخري تطبيق  ،هذا القرار، هذا يعين إما إرغامه على النطق بعقوبة غري مشروعة أو إيقاف الفصل يف املسألة السابقة
، هذا من تهة. ومن (3) االتتماعيةوهو أمر مؤ ف من الناحية نائية، ولية يف الدعاوى اجلعمال املسائل األإاجلزاء، ب

هة أخرى، فكيف يتأذى مبدأ الفصل بني السلطات عند تقدير مشروعية القرار الفردي، أاثر مما يتأذى عند تقدير ت
وال جيوز هلا أ  تقدر مشروعية قرار  مر وم،، وايف جيوز حملكمة املخالفات أ  تقدر مشروعية تنظيميمشروعية قرار 

  .(4) ضبط إداري يصدره عمدة
التنظيمي عن حالة القرار  رارال ختتلف يف حالة الق ،يف الواقع إ  آثار تقرير عدم مشروعية القرار اإلداري  

جية نسبية ال نائي من تقرير عدم مشروعية القرار اإلداري، هي يف احلالتني حالفردي، فحجية ما يتضمنه احلكم اجل
عدى نطاق اخلصومة اجلنائية اليت صدر فيها، فال يستفيد منها إال من صدر لصاحله احلكم، بتربئته مما هو منسوب تت

يستمر قابال للتطبيق على حاالت فردية أخرى، وليس األمر اذلك بالنسبة  تنظيميإليه، وال وته للقول بأ  القرار ال

                                                                                                                                                                                           

la poursuite ou qu’ils soient invoqués comme moyen de défense; que la compétence de la 

juridiction pénale ne connait de limite, en ce domaine, que quant à l’application de la légalité 

des actes administratifs non règlementaires,….en vertu de la séparation des pouvoirs … »  

«théorie des questions accessoires et pouvoir du juge judiciaire répressif », http:// fr. 

jurispédia. org/ 11septembre2012 .  
السابقة، وهو أيضا  املسألة، يزاي إتراء للمحاام اجلنائية، وهو مبدأ قانوين عام   ( plénitude de juridictionمبدأ االختصاص الشامل ) -  1

املبدأ اخلاص بدوره على  ، ويقوم هذام أخر هو مبدأ الفصل بني السلطات، ومن مث إتراء املسألة األوليةيعطل عمل مبدأ  عا، من شأنه أ  مبدأ خاص
السلطة  1958أاتوبر  4من د تور  660، وقد وصفت املادة ريات الفردية ضد التعسف اإلدارياألول : أ  القاضي العادي هو حار  احل ،أ ا ني
على أ  ختتص احملاام العادية دائما دو   واها بكل  الفرنسي من تقنيني اإلتراءات اجلنائية 136، ونصت املادة ر ة احلرية الفرديةائية بأهنا حاالقض

وقف احلكم وال جيوز أ  يت للجرية،األراا  املكونة  وبتقدير العناصر أ املختص،وحده  أ  القاضي اجلنائي هو الثاين:. على احلريات الفردية االعتداءحاالت 
 .يةئق به على  لطة أخرى ولو اانت قضاالذي ينط

2
 - crim. 13 mars 1952, D. 1952, p. 397, rapport  Patin.                                                                                  

   
3
 - J. M. Auby, note sous, T.C. 5 juillet 1951, S. 1952, 3. 1.                                                             

    
4
  - Lamarque, note sous, cass, crim, 21 décembre, 1961, Dame le Roux, JCP. 1962, p. 12680. 
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جمردة يظل قابال للتطبيق على حاالت و على قواعد عامة  انطوائهإىل أ  األول حبكم إىل القرار الفردي، أل  هذا مرده 
، غري أ  هذا ال يعين أنه يرتتب على تقرير عدم اوحيد افردية، يف حني أ  القرار الفردي، ال يصادف  وى تطبيق

الفردي قائما يف التنظيم القانوين،  مشروعية القرار اإلداري الفردي إلغاؤه، فالقاضي اجلنائي ليس له ذلك، ويظل القرار 
االقرار التنظيمي، على األقل من الناحية النظرية والقانونية، إىل أ  يتقرر إلغاؤه من طرف القاضي اإلداري، أو  حبه 

القاضي اجلنائي، دو  مبدأ الفصل بني  اختصاصعمال مبدأ مشول إالسلطة اإلدارية املختصة، ولذلك فإ  طرف من 
 .(1) أ  يكو  بالنسبة إىل النوعني من القرارات اإلدارية السلطات يتعني

النقض  ة، أما حمكم(2)فقد أصرت حمكمة التنازع على موقفها يف األحكام الالحقة  االنتقاداتورغم هذه           
يف قبول  وا تمرتفقد ترددت اثريا قبل أ  تتخذ موقفا هنائيا، فقد حافظت الغرفة اجلنائية على قضائها التقليدي، 

من قانو   15 -471رقابة القاضي اجلنائي ملشروعية القرارات الفردية، املعاقب عليها تنائيا، واملرتبطة باملادة 
 .(3)األمن والصحة العمومية و العقوبات، يتعلق األمر بأاثر دقة بالقرارات الفردية املتعلقة بالضبط العام حلماية النظام 

لتوافق مل يدم طويال بني اجلهتني هذا اإال أ   ،(4)تبعة قضاء حمكمة التنازع ا مه رعا  ما غريت موقفلكنها 
ة مشروعية القرارات بإىل تو يع رقا واجتهت ،القضائيتني، حيث هجرت الغرفة اجلنائية القضاء املقيد حملكمة التنازع

الذي ورد و ، (5) 1961ديسمرب  21الصادر يف  Dame Lerouxيتضح ذلك من خالل قرار  ،اإلدارية الفردية
 ،فريكتيدور السنة الثالثة 26ومر وم  1970أوت  24و 16من قانو   13ذا اانت املادة بالعبارات التالية: "...إ

بأ  يثل أمامها اإلداريو  بسبب وظائفهم  ،تنع احملاام القضائية من أ  ختل بأي طريقة اانت بعمل اجلهاز اإلداري
عندما تكو  هذه  ،فإ  هذه األحكام ال تشكل عائقا أمام قيام القضاة بواتبهم ،لع على قرارات اإلدارةوأ  تط  

القرارات الفردية  أو التنظيمية مقرتنة بعقوبة تنائية يطلب من احملاام العادية إصدارها، دو  تقدير مالئمتها. لكن 
لقد  ".الضروري تفسريها واضحة، فليس من ولضما  تطابقها مع القانو ، على األقل عندما تكو  هذه القرارات

مشروعية ال القرارات اإلدارية الفردية والتنظيمية  ةلقاضي الردعي واتب مراقبلأادت احملكمة العليا على أ  
 بشرطني:

: أ  يكو  القرار التنظيمي أو الفردي، الذي على أ ا ه يستطيع القاضي الردعي ممار ة رقابة املشروعية األول            
يتعلق األمر بالتأايد بالقرار  ،معىن القرار "املقرت  بعقوبة تنائية " حتنائيا"، غري أ  احملكمة مل توض "معاقب عليه

                                                           

  1
 - J. Castagné, Op.Cit.,   p.63.    

            
2
 - T.C. 06 novembre 1967, préfet de Loire – et – cher. JCP. 1968. 2. P. 15448, note Souty; 

T.C. 6 novembre 1967, coutanceau,  AJDA. 1968, p. 407, note Moreau. 
3
 -  crim. 29 janvier 1957, crim. 14 février 1957, crim. 4 mai 1957, in D. Tsevas, Op. Cit., p. 

112. 
4
 - Crim.15 octobre 1958, 23 décembre 1959, 20 janvier 1960, 5 décembre 1957, in D. Tsevas, 

0p. Cit., p 112.   

  حييل إىل القاضي أمة النقض بأ  القاضي الردعي جيب ، صرحت الغرفة اجلنائية مبحكدففي القرار األخري املتعلق باملتابعة من أتل خمالفة تشريع الصي
  .اإلداري املسألة املسبقة

5
 - Cass. Crim. 21 décembre 1961, Dame le Roux, JCP. 1962, 12680, note Lamarque,  « 

théorie des questions accessoires et pouvoir du juge judiciaire répressif », http: // fr. 

jurispedia.org /11septembre 2012. 

http://fr.jurispedia.org/11septembre
http://fr.jurispedia.org/11septembre
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وبعبارة أخرى القرار الذي يشكل أ ا  املتابعة. وهبذه الصياغة تكو  حمكمة النقض قد  ،مصدر التجرمي اجلنائي
 ،القرارات املستند إليها او يلة دفاع أو افعل تربيري ،ت من رقابة املشروعية املمار ة من طرف القاضي اجلنائيقصأ

وإحالة األطراف  ،ومن الناحية اإلترائية فإ  هذا الشرط يقتضي توقف القاضي اجلنائي عن الفصل يف الدعوى
 Dameمن قضاء  اتساعاأمام القاضي اإلداري املختص. وعند هذا احلد فإ  قضاء حمكمة التنازع أاثر  لالدعاء

Leroux، لكن أيضا تلك اليت  ،ليس فقط خبصوص القرارات اليت تشكل أ ا ا للمحاامة االختصاص منح هنأل
 .فاعدإليها او يلة  اال تناديتم 
 Dame Lerouxبعبارة أخرى لقد منع قرار  تفسري،ال حتتا  إىل  واضحة،أ  تكو  هذه القرارات  :الثاين

              .(1)يمية ظالفردية أو التناجلنائي من تفسري القرارات اإلدارية  القاضي
Canivet et Dame Moret  مت هجره مبوتب قرارقد  ،هذا احلل املقيد واألتنيبإ  

الذي ، (2)
إىل خمالفة  ا تنداليت قدرت مشروعية قرار حمافظ الشرطة الذي  اال تئنافية،اجلنائية قرار احملكمة  ةنقضت مبوتبه الغرف

معدلة اجلملة  Dame Le Rouxمخارة يف منطقة حممية، فأعادت احملكمة العليا التربير الوارد يف قرار  ا تغالل
 ."حة وال حتتا  إىل تفسريضاملتعلقة بالتفسري:" مع التحفظ فيما يتعلق بالقرارات الفردية اليت جيب أ  تكو  وا

رغم أ   تنائية،إذا مل تكن مقرتنة بعقوبة  الفردية،القرارات  تقدير مشروعيةوعليه فإ  القاضي الردعي ال يستطيع 
، 1958من د تور  66إىل املادة  لكن وا تنادا . هذه القرارات الفرديةريتفسبال  ،يتعلق مبشروعيتهاالنزاع حل 

من الد تور، واليت حبسباهنا، فإ  قرارات  2فقرة  62من قانو  اإلتراءات اجلزائية، وخباصة املادة  136واملادة 
جمال من عمقت الغرفة اجلنائية  ،تفرض على السلطات العمومية وال السلطات اإلدارية والقضائية جمللس الد توريا

بأ  القاضي الردعي خمتص  ،1985أفريل  25الصادر يف ، Vuckovic (3)، وقررت مبوتب قرار اختصاصها
يف حالة ما إذا اا  هذا األخري يعتدي على حرية  ،بتقدير مشروعية القرار اإلداري الفردي الغري معاقب عليه تنائيا

ترية خمالفة تشريع  الرتكابهفأحيل إىل حمكمة اجلنح  بفرنسا،يقيم إقامة غري شرعية  Vuckovicفردية. فقد اا  
واملثار أمام  اال تجوابقررت احملكمة تلقائيا بأ  الدفع املستخلص من بطال  إتراءات  اال تئنافويف  األتانب.

 صدور القرار عن اجلهة املختصة. فيه حىتهو دفع مسبق يقتضي وقف الفصل  ،الدرتة األوىل قضاة
إىل أ  األمر ال يتعلق بتقدير مشروعية قرار  ،نتباهاإلوأمام الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض لفت النائب العام  
فنقضت حمكمة النقض قرار ، (4)بل بالفصل يف مشروعية قرار يشكل أ ا  الدعوى العمومية  به حل النزاع يرتبط

تنائية. ومسحت للقاضي الردعي بتقدير مشروعية القرار اإلداري الفردي الغري مقرت  بعقوبة  اال تئناف،حمكمة 

                                                           
1
 -  D. Tsevas, 0p. Cit., p. 114. 

2
 - Crim. 1 juin 1967, JCP. 1968,  II, 15505, note Lamarque. 

3
 - crim. 25 avril 1985, D.1985. p. 329, concl. Dontenwille. 

4
 - «  ici, il ne s’agit pas, en effet, d’apprécier la légalité d’un acte dont peut dépendre la solution 

du procès, il s’agit, de façon beaucoup plus impérieuse, de statuer sur la légalité d’un acte qui est 

le soutien lui – même de toute l’action publique  engagée, car il est le point de depart.  ce n’est 

pas la solution du procès qui est en cause, c’est son « existence » même, M. Dontenwille, D. 

1985, p. 329.  
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اإلدارية الفردية والتنظيمية، وإ  مل قدر مشروعية القرارات أ  يمن هذا القرار أصبح بإمكا  القاضي الردعي  وانطالقا
 .(1)دى هذه القرارات على احلرية الفردية تتكن مقرتنة بعقوبة تنائية بشرط أ  تع

 :ص على أ تن اليت، 5 -111املادة  1992تويلية  22يف  92 -685أخريا تضمن القانو  اجلنائي اجلديد رقم  
 عندما يتعلق حل الدعوى  ،تقدير مشروعيتهابأو الفردية و  تنظيميةة ال"ختتص احملاام اجلنائية بتفسري القرارات اإلداري

 .(2) ذا الفحص"هباجلنائية 
السلطات، فقد اا  هلذا النص الفضل يف إزالة الرتدد  فباإلضافة إىل خروته الصريح على مبدأ الفصل بني  

لكي يتمكن القاضي اجلنائي من مراقبة هذا األخري، اما أ   ،السابق بشأ  العالقة الالزمة بني اجلرية والقرار اإلداري
أوضح  ،نائية على فحص القرار اإلداريده نطاق الرقابة إىل ال احلاالت اليت يتوقف فيها حل القضية اجلمباملشرع 

أدا  ( قد عشر نه )املأ، اما التنازع عن قضاء حمكمة واختالفه ،موقفا مل يكن واضحا بسبب تردد القضاء اجلنائي
، عندما )3( 1951تويلية  5إىل قرار حمكمة التنازع يف  1810أوت  3بطريقة غري مباشرة القضاء، بدء من قرار 

 نص على أ  يدر  يف نطاق رقابة القاضي اجلنائي القرارات اإلدارية التنظيمية والفردية.
تغليبا له على مبدأ  ،الشامل للقاضي اجلنائي االختصاص النص ملبدأبيد أ  إقرار املشرع، مبوتب هذا 

 إلزامبني تهيت القضاء اإلداري والقضاء العادي، ال حيول بينه وبني  االختصاصات وقواعد توزيع طالفصل بني السل
بالتايل للقاضي  واالحتفاظمبوتب نصوص خاصة، مبراعاة هذا املبدأ وهذه القواعد، و األخري، يف بعض احلاالت 

 بتقدير مشروعية القرارات اإلدارية، ومن مث اللجوء إىل إتراء املسألة األولية. ختصاصهبااإلداري 
 يتبني مما  بق أ  الدفع بعدم مشروعية قرارات الضبط اإلداري ، بفرنسا، قد مر بعدة مراحل:

مبا فيها قرارات  ،اا  الدفع بعدم مشروعية القرارات اإلداريةحيث  قبل نشوء نظام القضاء املزدو  هبا،  :ىاألول
إتراء املسألة األولية، إذ اا  يتعني على القاضي اجلنائي إعماال ملبدأ آثار ال يعدو أ  يكو  أثرا من  ،الضبط اإلداري
عام إىل السلطات  ه، أ  حييل مسألة مشروعية القرارات اإلدارية، بوتاإلدارة العامة واحملاام العاديةالفصل بني 

 اإلدارية.
الدفع بعدم مشروعية  اعتربوالذي  ،1810أوت  3أت بصدور قرار حمكمة النقض الغرفة اجلنائية يف بد الثانية :

 يوقاعدة قاض االختصاصعماال ملبدأ مشول إمسألة  ابقة خيتص بالفصل فيها،  لوائح الضبط أمام القاضي اجلنائي
، فقد عد ها احلكم مسألة يةدإلداري الفر بالنسبة للدفع بعدم مشروعية قرارات الضبط ا الدفع. أماالدعوى هو قاضي 

 أولية.

                                                           
1
 - D. Tsevas, 0p. Cit., p. 124. 

2
 - L’article 111- 5 de la reforme pénal dispose que : «les juridictions pénales sont compétentes 

pour interpréter les actes administratifs règlementaires ou individuels et pour en apprécier  la 

légalité lorsque de cet examen de la légalité dépend la solution du procès pénal qui leur soumis », 

«théorie des questions accessoires et pouvoir du juge judicaire répressif », http:// 

fr.jurispedia/org/11septembre2012 

3
 - V. Lesclous, l’appréciation des actes administratifs par le juge répréssif, la semaine juridique, 

JCP. 1994, N°- 1, p. 144.  
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، وتود نوعني من الدفع بعدم مشروعية قرارات الضبط اإلداري: أحدمها ال يقرت  بطلب وقف ذلكمقتضى واا      
القاضي اجلنائي حبسبانه قاضي  اختصاص، أل  الفصل فيه من به الفصل يف الدعوى اجلنائية، وال جيوز أ  يقرت 

 ن، أل  الفصل فيه خير  مبه يقرت  بطلب وقف الفصل يف الدعوى، بل يتعني أ  يقرت  واآلخر ا.عاألصل والفرع م
 .اإلداري يالقاض ختصاصإيف  القاضي اجلنائي ويدخل ختصاصإ

بأ  الدفع  ،صراحة خرييث قرر األح ،1832أفريل  28بدأ بتقنني املشرع لقضاء حمكمة النقض، بقانو  ت الثالثة:  
مسألة  ابقة، خيتص هو ة عليه عروضبعدم مشروعية لوائح الضبط أمام القاضي اجلنائي مبنا بة الدعوى اجلنائية امل

 اختلفت، فقد ةالقاضي اجلنائي بالفصل فيها، أما فيما يتعلق بالدفع بعدم مشروعية قرارات الضبط اإلداري الفردي
 Avranches et واء قبل أو بعد حكمها يف قضية  اعتربتهأحكام القضاء بشأنه، فمحكمة التنازع 

Desmarets   ،إىل أنه مسألة  ابقة أي أنه يف  ،ذهبت حمكمة النقض عن طريق غرفتها اجلنائية بينمامسألة أولية
قرت  بطلب وقف الفصل يع أ  نيت ،اجلنائياإلداري أمام القاضي  هذه املرحلة اا  الدفع بعدم مشروعية لوائح الضبط

، فإ  ةالفردي اإلداري الفصل فيه من طرف القاضي اإلداري، أما الدفع بعدم مشروعية قرارات الضبط نييف الدعوى حل
قاضي املوضوع اجلنائي  التزاماا  يتوقف على مدى ،لب وقف الفصل يف الدعوى اجلنائيةبطأو عدم اقرتانه  اقرتانه

 مة التنازع أو بقضاء الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض.بقضاء حمك
من   5 -111هذا اخلالف، مبوتب املادة الفرنسي واملرحلة األخرية من التطور هي اليت حسم فيها املشرع  

بتقدير مشروعية القرارات اإلدارية ومنها قرارات  االختصاصقانو  العقوبات اجلديد، حيث منح القاضي اجلنائي 
الضبط اإلداري التنظيمية والفردية، واليت يكو  الفصل يف مدى مشروعيتها الزما للفصل يف الدعوى اجلنائية، أي أنه 

ال جيوز أ  يقرت  بطلب وقف الفصل يف الدعوى حلني الفصل فيه من  ،رب الدفع يف ال احلاالت مسألة  ابقةعتا
 .(1) القاضي اإلداري طرف

تدخال وحيدا يف املوضوع، وهو املتعلق بالنص على حق القاضي  ياملشرع اجلزائر  ل جفقد  أما في الجزائر 
من قانو   459باملادة يتعلق األمر ، (2) اإلداري الذي تستند عليه اإلدانة  ى مشروعية القرارداجلزائري يف فحص م

، وجيوز أ  يعاقب أيضا باحلبس ملدة ثالثة د  6000إىل  3000بغرامة من  عاقبي" العقوبات اليت تنص على أ :
أيام على األاثر، ال من خالف املرا يم والقرارات املتخذة قانونا من طرف السلطة اإلدارية، إذا مل تكن اجلرائم 

 ."اردة هبا معاقب عليها بنصوص خاصةالو 
بأ  تفصل يف قضايا تتعلق مبشروعية األعمال اإلدارية، اليت تثار  ة نفسها ملزمةيفكثريا ما جتد احملاام اجلزائ     

القرارات التنظيمية، حيث ال يكن  انتهاكمبنا بة الدعاوى املقامة أمامها، فثمة العديد من املخالفات النامجة عن 
وعية القرار لقرار تنظيمي قانوين، ولذلك فحني تثار مشر  انتهااهحيكم على املخالف إال إذا ثبت   بصددها أ
 .هذه القضية الفرعيةيف بصورة عارضة، فإ  األمر يتطلب معرفة ما إذا اانت احملكمة اجلزائية خمتصة للفصل  التنظيمي

                                                           
 .191-188 .، املرتع السابق، صالصباح حممد عبد احلميد مسعود -  1
 .196حممد ابراهيمي، املرتع السابق، ص.  -  2
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 :(1)إ  احملاام اجلزائية تتمتع عادة هبذا احلق وذلك لأل باب التالية 
قاضي الدعوى الرئيسية باإلضافة إىل الطلبات  فهو القضائي، االختصاصيتمتع القاضي اجلزائي بشمولية  -

 الدعوى.اليت حيتج هبا املتقاضو  مبنا بة هذه  العارضة،
، اليت يكن (2)تبعثر فعالية و رعة القمع اجلزائي، بسبب القضايا السبقية احلكم تينبغي من تهة ثانية، أال  -

 .الربيءلتأثريها الطويل أ  يعود بالفائدة على املذنب، أو أ  يضايق 
حق ممار ة  نائيأخريا وهذه هي احلجة الرئيسية، وهي أ  قانو  العقوبات يكن أ  يفسر واأنه خيول القاضي اجل -

" الواردة بنص ذة قانوناخاملتفسر عبارة "من قانو  العقوبات، حيث ت   459مثل هذه السلطة مبوتب املادة 
 ر مشروعية القرار الذي يشكل أ ا  املتابعة.نائي، بالذات، حق تقدياملادة، واأهنا تعطي للقاضي اجل

تعد قائمة منذ إلغاء التشريع الفرنسي باجلزائر، ومل يعد مثة ما حيول دو   أ  قاعدة فصل السلطات مل لىفضال ع
، بصفة عارضة بتقدير مشروعية ال عمل إداري  واء اا  فردي أو تنظيمي، وهذا يعين بأ  تطبيق يضاقيام أي ق

لة بأ  قاضي الدعوى الرئيسية يعترب قاضي الطلب الفرعي، جيب أ  يكو  عاما، إال إذا قرر القانو  القاعدة القائ
 خالف ذلك.

وتيل إىل وصف بعض القضايا الفرعية، بأهنا قضايا  بقية  ،غري أ  اهليئات القضائية مازالت تتأثر بالقواعد القدية
اد العادية، تعلن عدم و فإ  اهليئات القضائية الفاصلة يف امل بذلك، وهكذااحلكم )أولية( دو  أ  يلزمها القانو  

  .(3) اال تيالءللنظر بصفة عارضة يف مدى مشروعية  اختصاصها

هذه القضايا  اعتبارحنن ال نرى تاما ما ينع من : "مبايلي األ تاذ أمحد حميوصرح ه املمار ات القضائية، ذأمام هو 
وحنن نؤيده تأييدا مطلقا يف هذا  .(4) ألهنا ال تنطوي على صعوبات خاصة يتعذر حلها ،العارضة، قضايا  بقية النظر

نفس التكوين الذي حيضى به ب ربر الفصل بني السلطات، وهو يتمتعالطرح، فالقاضي اجلنائي اجلزائري ال يلك م
اجلنائية، من شأنه أ  يطيل زمن املتابعة، وقد القاضي اإلداري يف اجلزائر، إضافة اىل أ  إعمال املسألة األولية يف املواد 

 يفوت فرصة حتقيق الردع يف اجملتمع.
 : مدى الرقابة ثانيا
لضبط اإلداري يعترب مسألة  ابقة يف النظام الفرنسي، خيتص اإىل أ  الدفع بعدم مشروعية قرارات  انتهينا   

ليشتمل  امتدي قد نائالقاضي اجل اختصاصإذا اا  عما  نتساءللنا مع ذلك أ  يبقى بالفصل فيها القاضي اجلنائي، 
 ؟ ةنائيجلالقضائية ا اامهذه الرقابة مسموح هبا لكل احملوما إذا اانت  ،القرارات الفردية، وهذا عرب مراحل التطور

 

                                                           

 .123، ص. 2003، 5 -، ط امعيةاجل طبوعاتامل يوا جنف وبيوض خالد، دأأمحد حميو، املنازعات اإلدارية، ترمجة فائز  -1 
، وتنتظر صدور حكم ة، بأ  تتوقف عن الفصل يف األ ا يكو  الطلب العارض )الدفع بعدم املشروعية ( قضية  بقية احلكم عندما تلزم احملكم -  2

، أمحد حميو ،ر احلل املتعلق بالقضية الفرديةاحملكمة الفصل يف الدعوى الرئيسية، إال بعد صدو  ن قبل القاضي املختص، وال تستأنفبصدد الطلب العارض، م
 .120املرتع السابق، ص. 

3
 .125 .ع السابق، صت. أشار إليه، أمحد حميو، املر 323، ص 1969، حولية العدالة 1969تويلية  2اجمللس األعلى،  - 

 .125أمحد حميو، املرتع السابق، ص.  - 4
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 الخاضعة للرقابة اإلداري من الناحية المادية: قرارات الضبط  -أ
التنظيمية، الضبط على قرارات  مشروعية القرارات اإلدارية يف بداية األمرية يف تقدير نائحق احملاام احل اقتصر

ض النظر عن اجملال الذي صدرت فيه، لتصل يف هناية املطاف مبوتب غليشمل مجيع القرارات التنظيمية، ب امتدمث 
 من قانو  العقوبات اجلديد إىل تقدير مشروعية القرارات الفردية. 5 -111املادة 

، فما هي االختصاصلقواعد  احرتامازامه  بالفصل فيه ت، إلالقاضي اجلنائي بنظر الدفع اختصاصتضي فإذا اا  مق
 ؟ االلتزامحدود هذا 

 التنظيميةالقرارات  -1
ي حبقه يف فحص مشروعية التنظيمات أو اللوائح الضبطية الصادرة نائنقض للقاضي اجلحمكمة ال اعرتفتلقد 

من املادة  15يف الفقرة  1932وهي الوالية اليت ار ها املشرع الفرنسي  نة  ،1810احملافظ أو العمدة منذ  عن
 .(1) 15 -26باملادة  ا تبداهلاواليت مت  ،من قانو  العقوبات القدمي 471

مت اجلهات القضائية تدرجييا جمال تطبيق النص التشريعي  الف عم   ،قليلوبعد تردد  التاريخمنذ هذا 
جتاوز جمال التنظيمات الضبطية إىل ال التنظيمات مهما اا  متخذها ومهما اا  شكلها، وإلعطاء  اتعميم الذار،

جند أهنا تتد لتشمل املرا يم املتعلقة ، 15 -26مث املادة  15 -471ي للمادة التفسري القضائ تساعإفكرة عن 
فال يوتد  صادق عليها بعد.اليت مل ي  التشريعية واملرا يم ، (2)ة يممو املستعمرات، ولوائح اإلدارة الع افة يفحبنظام الص

اما يف اجملاالت األخرى للتدخل اإلداري، أي قرار تنظيمي بإمكانه أ  يفلت من تقدير الضبط  إذ  يف جمال 
 ي عندما يقدم أمامه الدفع بعدم املشروعية.نائمن طرف القاضي اجل ةاملمار  املشروعية

عن العمدة أو احملافظ أو الوزير أو رئيس الدولة، يقبل  اتنظيمي ضبطي  واء اا  صادر ال قرار فضال على أ   
أمام القاضي،  املشروعيةوألتل هذا، من الضروري أ  يرفع الدفع بعدم  الدفع. لكنالنظر يف مشروعيته عن طريق 

لة ما إذا اا  القرار التنظيمي ويف حا أل  األخري غري ملزم يف احلالة املعااسة بالتحقق من عدم مشروعية القرار.
املقدمة أمامه يف هذا الشأ ، فهو ملزم بفحص على الطلبات فإ  القاضي ملزم باإلتابة  املشروعية،مشوب بعدم 

 .(3) االلتزاممشروعية القرار املتنازع فيه، هلذا تنقض الغرفة اجلنائية ال القرارات اليت تتجاهل هذا 
 الفردية  القرارات -2

يستند إىل  ،الذي اا  فيه تقدير مشروعية القرارات اإلدارية التنظيمية من طرف احملاام القضائية الوقت يف
لتقدير مشروعية القرارات الضبطية الفردية مل يكن مقبوال، لكن وبعد تدخل  اختصاصهاقضاء الغرف اجلنائية، فإ  

 اعرتفمن قانو  العقوبات،  15 -471قضاء تديد مؤ س على تفسري املادة  مت تبين ،1932املشرع  نة 

                                                           
1
 - J. Castagné, Op. Cit.,  p. 58, 59.     

ر ، درا ة مقارنة فرنسا ومصر ومبادئ الشريعة اإل المية ،داة الداخلية ألعمال الضبط اإلداريعلى املشروعي وأيضا ،حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء
  .197 .، ص1989املطبوعات اجلامعية اإل كندرية، 

2
 - Cass. Crim. 26 avril 1951, D. 1951, p. 601.   

3
 - J. Castagne, 0p. Cit., p. 59.  
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هذا القضاء  ا تندي. وقد نائشروعية الذي يقوم به القاضي اجلبإدخال تدابري الضبط الفردية يف نطاق فحص امل
  التالية:احلجج  إىل اجلديد

ثلني للتنظيمات أو تالغري مماملخالفني الذين تعاقبهم وهم: " تشري إىل فئة العقوبات،من قانو   15 -471 فاملادة -
فإ  هذا يعين بوضوح أ    والقرارات،القرارات املنشورة من طرف السلطة البلدية". وإذا اا  النص قد فرق بني اللوائح 

 ،(15-26)املادة ، لكننا ال جند نفس الصياغة يف النص اجلديد (1)  وى القرارات الفردية صدالمة قرارات لن تق
اإلدارية، املتخذة قانونا من طرف السلطة   arrêtésاملخالفني للمرا يم والقرارات توقع تزائها على " مع ذلك فإهناو 

 يلي:لبلدية". وهنا يكننا أ  نالحظ ما أو القرارات املنشورة من طرف ا
انوين هو يف معناه الق  arrêtéأ  مصطلح و  ،والتنظيميةالقرارات الفردية  أ  النص مل ييز يف أي وقت بني -   

 .(2) دابري التنظيميةتمصطلح عام يعين التدابري الفردية أاثر ما يعين ال
يف جمال القرارات الضبطية  ،ينائالقاضي اجل اختصاص رعن هذه احلجج التفسريية توتد أ باب عملية ترب  فضال -

قرارات  اختاذفإ  تطبيق القرار التنظيمي الضبطي يقتضي غالبا  ،M. Pelletierالفردية، ألنه واما أعلن ذلك 
يفصل يف مشروعية  )بأ  سألة املشروعية املزدوتة،موقاضي املخالفات ملزم بالفصل يف تانب واحد من  ،فردية

ني (، فسيكو  عمال شاقا، بل  خيفا أ  منيز بصادر تنفيذا هلاالالئحة، وال يفصل يف مشروعية القرار الفردي ال
 .(3) نزاعني يف جمال املخالفات

ي نائمنذ زمن طويل اا  حق القاضي اجلألنه و  القضائية،قيمة هذه احلجج مفصول فيها من طرف احملاام  إ 
إىل  1820فقد اا  قضاء الغرفة اجلنائية من  ثابت.يف تقدير مشروعية التدابري الضبطية الفردية موضوع قضاء 

ية نائاحملاام اجل امتد قالقرارات. فقي بتقدير مشروعية هذه نائالقاضي اجل ختصاصإلصاحل  هيف جمموع 1950
وبات حيز قمن قانو  الع 15 -471برقابة مشروعية القرارات الفردية املعاقب عليها تنائيا حىت قبل دخول املادة 

برقابة املشروعية اإلدارية، فبإمكاننا . لكن وأل  هذا القانو  ظهر بعد فرتة بسيطة من قيام احملاام القضائية (4)النفاذ 
التربيرات املؤ سة على نص تشريعي يبيح هذه  وهي ،أ  منيز بني فئتني من التربيرات املتعلقة برقابة القرارات الفردية

ال تثري  األوىليف غياب هذا النص. فبالتأايد أ  تقدير مشروعية القرارات الفردية يف الفرضية املعدة الرقابة وتلك 
على التدابري الفردية  العقوبات،من قانو   15 -471فاحملاام مل تتأخر يف تو يع جمال تطبيق املادة  شاال،م

 املخالفات.املعاقب عليها من طرف حمكمة 
واليت مفادها أ  تطبيق التنظيم  ،Pelletierإ  القضاء املستقر هبذا الصدد، يفسر باحلجة اليت تاء هبا 

ة املزدوتة لقرارات فردية، وأ  قاضي املخالفات ملزم بالفصل مبوتب حتقيق واحد يف املسأ اختاذالضبطي يشرتط 
مل تقم األخرية بأي تييز ،1935نوفمرب  29وعند إصدار الغرفة اجلنائية لقرارها يف  ،للمشروعية. وتطبيقا لذلك

                                                           
1
 - J. Castagné, 0p. Cit., p. 60. 

2
 - Ibid., p. 60. 

3
 - M .Pelletier, l’appréciation de la légalité des actes administratifs par le juge répressif, Paris, 

1952, p.16 ; in J. Castagné, Op.Cit., p. 60. 
4
 - D.Tsevas, Op. Cit., p.160. 
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يف البلدية أو قرار يرفض منح حبسب ما إذا اا  األمر يتعلق بتقدير مشروعية الئحة تنع بعض خدمات النقل 
 .(1)ترخيص فردي 

 لكن ايف اا  موقف القاضي اجلنائي يف غياب نص تشريعي بإمكانه أ  يشكل أ ا ا لرقابته ؟
عامة لصاحل رقابة القرارات الفردية، حىت يف غياب النص التشريعي،  ةاا  بصف  1950لقبإ  قضاء الغرفة اجلنائية 

 .(2) الشامل للقاضي اجلنائي ختصاصاالخاصة على قضائه فهو يؤ س 
 جهات الرقابة  الشكلية:الناحية  من -ب

قانو   من 15 -26باملادة  ا تبدلتاليت  15 -471إ  النص املرتعي يف هذا اجملال، هو نص املادة 
تاء  واليت ،1992من التقنني اجلنائي اجلديد الصادر  نة (3) 5 -610بدورها باملادة  ا تبدلت، واليت العقوبات
بالغرامة املقررة بالنسبة  ،قرارات الضبطلتزامات املنصوص عليها مبرا يم أو النواهي أو اإل خمالفة يعاقب علىهبا: "

طي غوهو ما ي املخالفات،عود الفصل فيها لقاضي يمل يذار هذا النص إال املخالفات اليت  ."ملخالفات الدرتة األوىل
. لكن من املمكن أ  نصادف عند تطبيق (4) نصمره عقاهبا يف هذا الإذ جتد أوا العام،جمال الضبط اإلداري 
بوا طة عقوبات  أشد، اتبعض التنظيمات الضبطية املعاقب عليها بعقوب اخلاص،للضبط  ةالنصوص التشريعية املنشأ

جيب تو يع إمكانية تقدير مشروعية التدابري الضبطية لقاضي اجلنح  ؟ هل اختاذهفما هو القرار الواتب مثال. اجلنح 
 أم جيب قصرها على قاضي املخالفات ؟

 Avranches et لكن حىت صدور قرار حمكمة التنازع يف قضية ،تارخييا مت بسرعة قبول هذا التو ع           

Desmarets علنت أ ،15 -471املو ع للمادة  فا تنادا إىل التفسري ،بقي حول هذا املوضوع بعض الغموض
املدنية على  احملاام" بأ : 1910توا   04الصادر  يف  ،Mignon (5)خاصة قرار بعض قرارات حمكمة التنازع و 

لكن بعض الفقهاء فسروا هذا  ،املخالفات ال جيوز هلا أ  تقدر مشروعية القرارات اإلدارية"خالف حماام اجلنح و 
يف حني أ  هذا التفسري الوا ع اا  مسلما به قبل صدور . (6) املخالفات ا تئنافات إال إىلشري القرار على أنه ال ي  

فمحكمة النقض قد قررت اختصاص القاضي اجلنائي يف قرارها الشهري الصادر يف  ،قرار حمكمة التنازع السالف الذار
عمومية عباراته زالت بالنظر إىل و  Avranches et Desmarets  بعد صدور قرارو . 1810أوت  03

اتضح بأنه مل تعد مثة مشكلة خبصوص احملاام اجلنائية املخولة قانونا و  ،حول هذه النقطة إمكانية املناقشة أو املنازعة
 .)7(هذه احملاام فقد أصبحت هذه السلطة لكل  ،مبباشرة الرقابة على مشروعية قرارات الضبط اإلداري التنظيمية

                                                           
1
 - Ibid., p. 107 

2
 - cass. Crim. 7 décembre 1883, S. 1885, I, 89; cass. Crim. 3 decembre 1904, S. 1905, I, p. 478. 

3
 - L’Article 610- 5 dispose que : «  la violation des interdictions ou le manquement aux 

obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de  l’amende prévue pour  les 

contraventions de la première classe ».  
4
 - J. Castagné, 0p. Cit.,  p.61. 

5
 - Ibid., p. 61. 

6
 - M. Waline, traité élémentaire de droit administratif, 5

ème
 edition, p. 264, in J. Castagné,  

ibid.p. 61. 
7
 - R. Meurisse, l’appréciation de la légalité des actes administratifs par les tribunaux répréssifs, 

GP. 1953, 2
eme

 semestre, p. 6. 
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 حدود تقدير القاضي الجنائي لمشروعية قرارات الضبط اإلداري  -ج

فإ  األخري  ،أمام القاضي اجلنائي هو مسألة  ابقة ،دم مشروعية قرارات الضبط اإلداريطاملا أ  الدفع بع         
من ناحية اإلختصاص  ،ليقف على مدى مطابقته للقانو  ،موضوع الدفع، (1) يلتزم بأ  يراقب مشروعية هذا القرار

وقواعد الشكل، واملشروعية املتضمنة يف القوانني والنصوص ذات القيمة التشريعية، واإلتفاقيات الدولية، والد تور 
فإذا وقف  .)2( ضافة اىل بعض املبادئ، دو  أ  ننسى رقابة اإلحنراف بالسلطة واخلطأ الظاهر يف التقديرإوديباتته، 

فإنه يكو  قد  ،رغم إثارهتا من صاحب الشأ  ،أغفل فحص أراانه الداخليةو  ،اخلارتيةبرقابته عند أراا  القرار 
فإذا  ،أل  األمر يتعلق بقواعد توزيع االختصاص ،(3) النقض هوا تحق حكم ،جتاهل مباشرة السلطات املخولة له

الفصل يف  وإذا أوقف .(4) عرضة لإللغاءاا  حكمه خمالف للقانو  و   ،جتاهل القاضي اجلنائي ممار ة اختصاصه
فإ   ،لف اخلصوم برفع مسألة تقرير مشروعية قرار الضبط اإلداري إىل القاضي اإلداري املختصاو  ،الدعوى اجلنائية

لو اا  قرار حىت و ، عليه فإ  القاضي اجلنائي ملزم بالتصدي يف احلال للدفعو  .(5) حكمه أيضا يكو  حمال لإللغاء
 مقام بالفعل أمام القاضي اإلداري.الضبط اإلداري موضوعا لطعن 

قد خولت للقاضي اجلنائي تقدير مشروعية القرارات  ،األحكام القضائيةوإذا اانت النصوص التشريعية و        
و ليس له أيضا أ  يقضي بإلغائها إذا قدر عدم  ،راقب مالئمة قرارات الضبط اإلداريفليس له أ  ي   ،اإلدارية

أ  يرفض بناء على ذلك توقيع العقوبة و  ،إعال  أو تقرير عدم املشروعية صر قضاؤه علىبل جيب أ  يقت ،مشروعيتها
، فإذا خالف ذلك ،يف حالة ما إذا اا  القرار هو أ ا  احملاامة أو عنصرا من عناصر اجلرية ،بل يقضي برباءة املتهم

                                                           
1
 - Le texte 111- 5 est muet quant à la portée du contrôle du juge actuellement sur le respect des 

règles de compétence, de formes de détournement de pouvoir. Erreur manifeste 

d’appréciation…. », « la compétence du juge judiciaire en dehors des textes » ; http:// 

playmendroit.free.fr/11 septembre 2012 . 
2
 - V. Lesclous, Op. Cit., p. 144, 145. 

3
 - Cass. Crim. 1 juin 1967, JCP. 1968. 2. p. 15505. 

4
 -  Cass. crim. 17 juin1980. 

أ ا  احملاامة،  ،رفض جتديد  ند اإلقامةا صراحة من فحص...مشروعية قرار إذا رفضت ما طلب منهو  ،قد تاء هبذا القرار: " أ  حمكمة ا تئناف اجلنحو 
 16مر وم و  1970أوت  24-16من قانو   13اد خالفت نصوص املو و  ،فإ  احملكمة تكو  قد تنكرت اللتزاماهتا ،اليت أثريت أمامها بشكل تدي

 مما يتعني معه نقض احلكم....."، أشار إىل هذا القرار حممد عبد احلميد مسعود ،من قانو  اإلتراءات اجلنائية 593املادة و  ،فريكتيدور للسنة الثالثة
.215، ص.366، هامش رقم ، املرتع السابقالصباح  

5
 - cass. crim. 30 octobre 1990. 

من حيث أ  املتهم الذي حياام عن امتناعه عن تنفيذ قرار إبعاده عن فرنسا، دفع بعدم مشروعية هذا القرار، فاعتربت احملكمة أ  األمر وقد تاء به : " ...و 
شروعية قرار اإلبعاد إىل احملكمة املختصة، فإ  احملكمة بقضائها تكو  قد خالفت نطاق يتعلق مبسألة أولية، وحددت للمتهم ميعادا لرفع الطعن بعدم م

   اختصاصها مما يتعني معه نقض حكمها وإلغاؤه.
.215 ص. .367أشار إىل هذا القرار حممد عبد احلميد مسعود الصباح، املرتع السابق، هامش   

cass. Crim. 7 mai 1951, Gerval, D. 1951, p. 413.  
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 (1) اإلداري من اختصاص القضاء اإلداري أل  احلكم الذي ينطق بعدم شرعية القرار ،الغرفة اجلنائية تنقض قراره فإ 
 .(2)عمال مببدأ الفصل بني السلطات

مشروعة األخرى غري و  ،يف حالة ما إذا قدر القاضي اجلنائي أ  بعض نصوص الئحة الضبط اإلداري مشروعةو        
هذه احلالة جيب على القاضي  يف ؟ نقساملإلهل أ  عدم شرعية الالئحة غري قابل ؟ و  فما الذي جيب أ  يقرره

ال جيوز أ  " :ألنه ووفقا لتعبري حمكمة النقض فإنه ،اجلنائي أ  يقضي بالعقوبة يف حالة خمالفة النصوص املشروعة
 .(3) تنعكس عدم مشروعية بعض النصوص على النصوص املشروعة"

 : آثار الحكم في الدفع بعدم المشروعيةنيالفرع الثا

اليت تنص  ،1992توا   22الصادر يف  685من القانو  اجلنائي رقم  5 -111نص املادة بالرتوع  إىل        
عندما يتوقف على  ،بتقدير مشروعيتهاو الفردية و ختتص احملاام اجلنائية بتفسري القرارات اإلدارية التنظيمية أ" على أ :

على  نصتمن قانو  اإلتراءات اجلنائية الفرنسي اليت  386 اذلك املادةو  هذا الفحص حل القضية املطروحة عليها".
ال يقبل إال إذا اا  من شأنه أ  جيرد الواقعة اليت تستخدم و  ،يقدم الدفع الفرعي قبل أي دفاع يف املوضوع" :أ 

إذا قبلت و  ،املتهم دعاءإأ ا ا للمحاامة من طابع اجلرية. اذلك ال يقبل  إال إذا ا تند على وقائع أو أ انيد تربر 
فإذا مل يعقد املتهم  ،احملكمة الدفع حددت ميعادا يتعني فيه على اخلصوم أ  يرفعوا األمر إىل احملكمة املختصة

إذا رفض الدفع تستأنف املرافعات و  ،الدفع نتصرف احملكمة النظر ع ،ثبت بذلك اهتمامهوأ ،اخلصومة يف هذا امليعاد
 .(4)  ريها"

اليت تنص على أنه: "جيب إبداء الدفوع األولية من قانو  اإلتراءات اجلزائية اجلزائري،  331ىل املادة وبالرتوع إ      
عترب أ ا  املتابعة وصف قبل أي دفاع يف املوضوع، وال تكو  مقبولة إال إذا اانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة اليت ت

 انيد تصلح أ ا ا ملا يدعيه املتهم. وإذا اا  الدفع تائزا . وال تكو  تائزة إال إذا ا تندت إىل وقائع أو أاجلرية
 يتعني على املتهم فيها رفع الدعوى إىل اجلهة القضائية املختصة...".منحت احملكمة مهلة 

 ر عدة شروط:القاضي اجلنائي للدفع الفرعي توفأنه يشرتط لقبول نستنتج ب

 تستخدم اأ ا  للمحاامة من طابع اجلرية.: أ  يكو  من شأ  الدفع أ  جيرد الواقعة اليت أوال

                                                           
 .177، ص. 2010، 4 -طاجلزائر، ، الوتيز يف القانو  اإلداري، دار اجملدد للنشر والتوزيع، ناصر لباد -  1

2
 - cass. crim. 1 juin 1967, dame Canivet, JCP. 1968. 2. p. 15505. 

3
 - crim. 5 mai 1934.G.P. 1934.2.459.in  J. Castagné, Op. Cit., p. 63. 

4
 - L’article 386 du code pénale dispose que : « l’exception préjudicielle est présentée avant toute 

défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la 

poursuite le caractère  d’une infraction. Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur 

des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l’exception est admissible, le 

tribunal imparti un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente, faute par le 

prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences il est passé outre 

à l’exception. Si l’exception n’est pas admise les débats sont continués ». 
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 .املتهم ادعاءأ انيد تربر : أ  يستند إىل وقائع و ثانيا

 .(1)  تجواب حول الوقائع، أي بعد ا تجواب اهلوية وقبل اإل: أ  يبدي قبل أي دفاع يف املوضوعثالثا

 ز املشرع الفرنسي بني حالتني:بشأ  ايفية التمسك بالدفوع الفرعية مي  و 

اليت يكو  حلها الزما للفصل يف  ،يكو  فيها اخلصوم هم الذين يثريو  الدفوع الفرعية :الحالة األولى        
إال و  ،فأوتب عليهم املشرع أ  يتمسكوا هبذه الدفوع قبل أي االم يف موضوع الدعوى اجلنائية ،الدعوى اجلنائية

وهذا مؤداه أ  الدفع  ،وتب احلكم بعدم قبوهلا ،فإذا مت إبدائها بعد الكالم يف املوضوع ، قط حقهم يف إبدائها
بنص من القانو  دفعا و  ،ال يعدو أ  يكو  يف هذه احلالة ،منه الدفع بعدم مشروعية قرار الضبط اإلداريالفرعي و 
 إترائيا.

تلقاء نفسه الدفع الفرعي بعدم مشروعية قرارات ري فيها القاضي اجلنائي من ثوهي اليت ي والحالة الثانية:       
مىت اا  القرار يشكل أ ا  احملاامة اجلنائية أو  ،حيث يشكل الدفع يف هذه احلالة دفعا موضوعيا ،الضبط اإلداري

 عنصرا من عناصر اجلرية.

ليس على أ ا  و  ،اجلنائيةقاضي اجلنائي يف الدعوى الشامل لل ختصاصاإلغري أ  األمر هنا يتعلق مببدأ        
إذ  ،وميمن تلقاء نفسه متعلقا بالنظام العالذي يثريه القاضي م ،الدفع بعدم مشروعية قرارات الضبط اإلداري اعتبار

ر من تلقاء نفسه عدم مشروعية قرار مل ينازع يثمل عي على حكمه بأنه نوال جيوز ال ،لقاضييظل األمر جمرد رخصة ل
 .(2) زام عليه يف هذا اخلصوصإذ ال الت ،فيه املتهم

ره اثأ واء  ،لضبط اإلداريمىت قبل القاضي اجلنائي النظر يف موضوع الدفع الفرعي بعدم مشروعية قرار او 
فإ  حكمه ال خير  عن  ،أو تصدى له القاضي اجلنائي من تلقاء نفسه ،توفرت يف شأنه  ائر شروط قبولهاخلصوم و 

لدعوى اجلنائية يف مث يفصل يف ا ،أل  القرار حمل الدفع مشروع ،اجلنائي الدفع فإما أ  يرفض القاضي أحد األمرين:
لصدوره مشوبا بعيب أو أاثر من عيوب قرارات  ،إما أ  يعلن عدم مشروعية القرارو  ظروفها األخرى.ضوء عناصرها و 
لكن السؤال الذي  .ءة املتهميقضي بربابأ  يتنع عن تطبيقه ويرفض توقيع العقوبة و  ،مث يرتب آثاره ،الضبط اإلداري

فهل تتمتع هذه األحكام باحلجية  ،يطرح نفسه يف هذا اخلصوص يتعلق حبدود األحكام اليت يصدرها القاضي اجلنائي
 ؟ املطلقة أو مبجرد احلجية النسبية

                                                           
1
 - V. Lesclous, Op. Cit., p. 145, 146 ; cass .crim. 18 janvier 1997, in « la compétence du juge 

judiciaire en dehors des textes », http : //playmendroit.free.fr/ 11 septembre 2012.  

 
2
 - crim. 7 juin1995, « si en application de l’article 386 du code de procédure pénale l’exception 

préjudicielle invoquant l’illégalité d’un acte administratif règlementaire on individuel droit être 

présentée par les parties avant toute défense au font il se déduit de l’article 111- 15 du code pénal 

que le juge peut déclarer d’affice l’illégalité d’un tel acte lorsqu’il lui apparait qu’elle 

conditionne la solution du procès qui lui est soumis ». In «théorie des questions 

accessoires….. », Op.Cit. 
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فال ينصرف أثره إال إىل خصوم  ،(1) حجية نسبية إال ،مبدئيا ليس حلكم القاضي اجلنائي الصادر يف احلالتني   
أنه  Jeau Castagné (2)  هيمع ذلك الحظ الفق اليت أثري مبنا بتها الدفع بعدم مشروعية القرار. ،الدعوى اجلنائية

وز فقط حي ،تقرير القاضي اجلنائي عدم مشروعية قرار الضبط مثال مبعىن أ  ،إذا اا  األمر واضح من الناحية القانونية
اا  القرار الغري مشروع ، فإذا  مبعىن أ  آثاره ال تكو  إال يف مواتهة الطرف الذي اختصم يف القضية ،حجية نسبية

ال حيول دو   ،عدم مشروعية هذه الالئحةاجلنائية  حدى الدعاوىالقاضي اجلنائي، يف إالئحة ضبط، فإ  تقرير 
 م مشروعية الالئحة ال يعين إلغائها .فتقرير عد ،حماامة خمالفني آخرين يف دعاوي أخرى طبقا لذات الالئحة

لكن إذا تعلق األمر بتقرير عدم مشروعية  ،هذا الكالم صحيح يف حالة تقرير عدم مشروعية القرارات التنظيمية
 يؤدي عمليا إىل ذات نتيجة  ،فإ  ا تبعاد تطبيقه بني اخلصوم وحدهم املعنيني به ،بالنظر إىل طبيعتهو  ،قرار فردي
ي عندما يرفض توقيع اجلزاء لعدم نائفإ  القاضي اجل ،لكن وأيضا من الناحية العملية .لقراراحلقيقي ل اإللغاءباحلكم 

 .(3) فإنه حيكم على األخري بالعدم ،إليه  تناداإلمشروعية القرار التنظيمي الذي مت 

 : مخرج التناقض بين أحكام القضاء العادي و اإلداري لثالفرع الثا

الذي و  ،أمام القاضي اجلنائي دم مشروعية قرار الضبط اإلداريأ  يتزامن النظر يف الدفع بعقد يصادف          
تقرير مشروعية ذات القرار أمام القاضي لبالطعن لتجاوز السلطة أو  ،يكو  الفصل فيه الزما للحكم يف الدعوى

رفع يف نفس  بالبطال ،أمامه بطعن  االدعاءعندما يتم  ،عن الفصلاجلنائي اإلداري. فهل جيب أ  يتوقف القاضي 
 ؟ الوقت أمام القاضي اإلداري

معلنة أ  القاضي  ،هذه املسألة يفأ  فصلت منذ مدة طويلة الفرنسية  بق للغرفة اجلنائية مبحكمة النقض 
 مشروعية قرارمقتضى ذلك أنه يوتد تقديرا  بشأ  و ، (4) اجلنائي جيب أ  ال يتوقف عن الفصل يف هذه احلالة

ثور أية تالتقديرا  فال  قد يتفقو  .(5) أحدمها يار ه القاضي اجلنائي واآلخر يار ه القاضي اإلداري اإلداري،لضبط ا
 قد خيتلفا  و  ،مشكلة

                                                           
1
 - V. Lesclous, Op. Cit., p. 145. 

2
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 63.  

3
 - « …si l’acte est un règlement municipal, croit- on que le tribunal territorialement 

compétent se dejugera d’une instance à l’autre ? », J. M. Auby, note sous TC. 5 juillet 1951, 

Sirey, 1952. 3. 1. 
4
 - Cass .crim. 10 novembre 1937, In D. Tsevas, Op. Cit., p.126. 

مرده إىل تبين مبدأ االختصاص الشامل للقاضي اجلنائي وقاعدة قاضي الدعوى هو  ،إ  التناقض بني أحكام القاضي  اجلنائي وأحكام القاضي اإلداري -  5
عية القرار قاضي الدفع، وإذا اا  الفقه قد  جل عدة مآخذ على إتراء املسألة األولية، وما ترتبه من وقف للدعوى اجلنائية حلني الفصل يف مدى مشرو 

عمال املسألة السابقة قد رتب مشكلة تناقض إية من طرف القاضي اإلداري، فإ  من عناصر اجلر الذي يتخذ اأ ا  للمحكمة اجلنائية أو يشكل عنصرا 
 األحكام.
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ما يالحظ و  ،جياد حلول مالئمة هلذه املشكلةقد عمل القضاء على إو . (1) فتظهر مشكلة التناقض بني األحكام
مبوتب  ،أهنا ختتلف بالنظر إىل القاضي الذي فصل أوال يف مشروعية قرار الضبط اإلداري ،على هذه احللول القضائية

 احلالة اليت وىلنتناول يف األ ،نقسم هذا الفرع إىل نقطتنيفسوف لذلك . (2) قرار هنائي حائز لقوة الشيء املقضي فيه
 اليت يفصل فيها القاضي اجلنائي أوال.فصل فيها القاضي اإلداري أوال، ويف النقطة الثانية، نتناول احلالة ي

 أوال : القاضي اإلداري فصل أوال

موقفني  ىنبإمكانه أ  يتب ،لطعن لتقدير املشروعيةاإ  القاضي اإلداري املخطر بالطعن لتجاوز السلطة أو      
إلغاء قرار الضبط  إما أ  يقررو  ،أل  القرار حمل الطعن مشروع ،خمتلفني: فإما أ  يقرر رفض الطعن لتجاوز السلطة

 اإلداري أو يقرر عدم مشروعيته.

 اضي اإلداري للطعنقرفض ال -أ

ذلك يظل ل النسبية،بل مبجرد احلجية  ،تقرر القاعدة يف هذه احلالة بأ  هذا القرار ال يتمتع باحلجية املطلقة       
فال  ،فإذا صرح أ  هذا القرار مشروعا .(3) يف شأ  تقدير مشروعية قرار الضبط اإلداري احر القاضي اجلنائي مستقال و 

يقدم القضاء أمثلة يف و  فال شك من وتود التناقض بني القرارين. ،لكن إذا صرح بعدم مشروعيته ،لشكميطرح أي 
الذي رفض مبوتبه اجمللس الطعن لتجاوز و  ،1882أوت  08من ذلك قرار جملس الدولة الصادر يف  ،هذا اجملال
دو  ترخيص مسبق. يف حني نقضت  ،ضد قرار منعه من دق األترا  Pergod  سيداملقدم من طرف ال ،السلطة

بناء على أ   ،احلكم املطعو  فيه القاضي بإدانة السيد املذاور ملخالفته ذات القرار ،الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض
 .(4) 1882نوفمرب  17املؤرخ يف  مبوتب قرارهاهذا و  ،ا  للمحاامة هو قرار غري مشروعاأ   اختذالقرار الذي 

ديسمرب  29الذي قرر مشروعية مر وم  ،1985فيفري  08اما مل ينع قرار جملس الدولة الصادر يوم           
بعدم  1985مار   21من أ  تقضي يف  ،ض الفرنسيةقالغرفة اجلنائية مبحكمة الن  ،بشأ   عر الكتاب 1982

أ  حجية قرار القاضي اإلداري برفض بتؤاد  ،فأحكام الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض. (5) مشروعية هذا املر وم تزئيا

                                                           
  ،خبصوص مر وم العفو الشامل فقد اعترب مشروعا من طرف حمكمة النقضفمثال و  -  1

        (cass. 14 ovembre1963, D. 1964, p. 625.)  

 . ألغي من طرف جملس الدولةمث 
(CE. 22 novembre 1963, Dalmas  de Polignac, RDP. 1964, p. 692.) 
2
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 83. 

3
 - Cass .crim. 04 mars 1986, in D.Tsevas, Op. Cit., p. 126. 

فردي معاقب عليه تنائيا أمام احملكمة اإلدارية، ال يشكل عائقا أمام قبول بأ  رفض الطعن ببطال  قرار إداري  ،مبوتب هذا القرار قررت حمكمة النقض
 بعدم مشروعيته أمام احملاام العادية.الدفع 

4
 -  CE. 8 aout 1882, Cass .crim.17 novembre 1882. In J. Castagné, Op. Cit., p.84. 

5
 - CE.  8 février 1985, Association des centres distributeurs  Edouard  Leclerc. Cass. Crim. 21 

mars 1985. 

 .232 .، املرتع السابق، صالصباح يد مسعودمأشار إىل هذين القرارين حممد عبد احل
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هي حجية نسبية ال تقيد القاضي اجلنائي حني يتصدى للفصل يف الدفع بعدم مشروعية  ،طلب إلغاء القرار اإلداري
 .  (1) الدعوى اجلنائية املطروحة أمامه مبنا بة ،ذات القرار

 ري للقرار أو تقرير عدم مشروعيتهإلغاء القاضي اإلدا -ب

أصبحت احلجية اليت تتمتع  ،Abbé Gautrand منذ صدور قرار الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض يف قضية
. (2)فكالمها أصبح يتمتع باحلجية املطلقة  ،هبا التصرحيات بعدم املشروعيةتتمتع احلجية اليت ذات قرارات اإللغاء هي 

، عمال مقتضاهإيلتزم األخري بو  ،داري يفرض على القاضي اجلنائيأ  قرار القاضي اإل ،يرتتب على هذا األ ا و 
اما  ،تقدير املشروعيةلطعن الز السلطة أو بتقدير عدم املشروعية يف و  واء صدر احلكم باإللغاء يف الطعن لتجا

 يرتتب أيضا:

جتاوز السلطة ا  خمالفة القرار الذي حكم قاضي تابعات اجلنائية املنعقدة على أ امل ،أ  تسقط بقوة القانو  -1
 بعدم مشروعيته.

 حتز بعد قوة الشيء املقضي ملو  ،طعن عليها بالنقض ،إذا اانت هذه احملاامات قد تخضت عن أحكام إدانة -2
دو  أ  حتيل ملفات القضايا إىل قاضي املوضوع  ،فإ  الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض تنقض هذه األحكام ،فيه

 .(3)األ ا  القانوين  النعدام
فال يكن مراتعته أو إعادة النظر  ،فعندما يصبح حكم اإلدانة هنائيا ،نتقادلإلمع ذلك يظهر هذا احلل قابال 

 . أل  حمكمة النقض ال تعترب قرار القاضي اإلداري بعدم املشروعية واقعة تديدة تتيح هلا إعادة النظر ،فيه

 .(4) اليت حازت قوة الشيء املقضي فيهيذ األحكام اليت تتضمن اإلدانة و أ  اإلدارة تتنع عن متابعة تنف غري

هذا ما ورد بقرار حمكمة النقض املؤرخ يف و ، (5)ينائالغري اجلي و نائملطلقة تفرض على القاضي اجلإ  احلجية ا
على احملاام العادية  حجية مطلقة تفرض ،القرار اإلداري ءلقرارات إلغا" :الذي صرح بأ و ، (1) 19/05/9531

 ".من طرف السلطة القضائية اإلداريةناقشة ما مت الفصل فيه تتطرق ملعندما 

                                                           
1

-  crim . 18 juillet 1957. in R. Odent, contentieux administratif, Op. Cit., p. 582. 

يتضمن عقوبة تنائية ال يشكل عائقا أمام فحص  مينظيدارية للطعن املوته ضد قرار تأ  رفض احملكمة اإل ،مبوتب هذا القرار قررت حمكمة النقض 
  القاضي الردعي ملشروعية هذا القرار.

2
 -  B. Seiller, Note sous, TC. 17 octobre 2011, SCEA Du chéneau, RFDA. Novembre décembre 

2011. p.1135. « en cas de déclaration préalable par le juge administratif, les juges judiciaires qui 

attribuent a de telles déclarations une autorité absolue (civ. 1
er

 .19 juin 1985,  p. 426.rap. P 

.Sargos), n’exerceront certainement pas leur propre compétence et se borneront à tirer les 

conséquences de l’appréciation de juge administratif » ;  

La décision du juge administratif s’impose au juge pénal, s’il annule l’acte en cause… », « la 

compétence du  juge judiciaire en dehors des textes »,  http : // playmendroit. Free.fr /11 

septembre, 2012.  
3
 - Cass. Crim. 25 mars 1882, Darry, D.1882, 1. P. 486. 

4
 - J. Castagné .Op. Cit. p. 85. 

5
 - Cass. Crim. 4 janvier 1946, G.P. 1946, 2, p.86. 
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قد  ،بأ  القرار الصادر من طرف القاضي اإلداري بتقدير مشروعية قرار الضبط اإلداري ،افرتضنا حلد اآل  
أل  اإلتراءات  ،يف الواقع من النادر أ  تر األمور هبذه الطريقة ،صدر قبل صدور قرار هنائي من القاضي العادي

حيوز حوال يصدر القاضي العادي حكمه و يف غالب األو  ،النظر إىل اإلتراءات القضائيةاإلدارية هي إتراءات بطيئة ب
 القاضي اإلداري مسألة املشروعية. يف الوقت الذي يقدر فيه ،قوة الشيء املقضي فيه

 ثانيا: القاضي الجنائي فصل أوال

فله . (2) القرار الصادر عن القاضي اجلنائيهو أ  القاضي اإلداري مل يلزم أبدا ب ،املبدأ الذي حيكم هذه الفرضية
أ  بامكانه اما .و األمر الذي ال يرتب أية صعوباتهو  ،يتفق مع ما توصل إليه القاضي اجلنائي اأ  يصدر قرار 

 الذي قام به القاضي اجلنائي. يف هذه احلالة منيز بني موقفني: ،يصدر قرارا يتعارض مع تقدير املشروعية

بعدم مشروعية قرار الضبط اإلداري في الوقت  اإللغاء أو التصريحرفض القاضي اإلداري  -أ 
 الجنائي كذلك يعتبره القاضيال  الذي

مشروعيته  مث يقرر القاضي اإلداري ،يقضي بعدم مشروعية القرارو  ،اجلنائي أواليف هذه احلالة يفصل القاضي 
  حيث أصدرت الغرفة اجلنائية مبحكمة ،يف هذا الشأ  مثاال حيا Beaujourقدم لنا قضية ت ويرفض الغاؤه، و

بإزالة  الذي أمر  Decaen مشروعية قرار عمدةعدم بصرحت مبوتبه  1885تويلية  26بتاريخ  اقرار  ،النقض
 .(3) يف حني قضى جملس الدولة برفض الطعن باإللغاء يف ذات القرار ،خزا  مياه صغري غري صحي

 لكن تسري األمور يف بعض األحيا  يف اإلجتاه املعااس .

في الوقت الذي  ته،عدم مشروعيبإلغاء القاضي اإلداري لقرار الضبط اإلداري أو التصريح  -ب
 القاضي الجنائي مشروعا يعتبره

قاضي  هدانهو رتل صناعي أ Parisetفالسيد ، املوقفهذا مثاال عن  الشهرية Parisetقدم قضية ت    
ة اجلنائية( فطعن أمام حمكمة النقض )الغرف ،الذي حظر عليه ا تغالل مصنعه ،خمالفته قرار احملافظ بسبب ،املخالفات

ألنه  ،فقضى بإلغاء القرار ،قد طعن باإللغاء على قرار احملافظ أمام جملس الدولة اا و . (4) اليت قضت برفض الطعن
لة له بالنسبة للمؤ سات اخلطرة ... لطات الضبط املخو بأ  ا تخدم " ،بالسلطة االحنرافصدر مشوبا بعيب 

 .(5) "ضرة بالصحة لغرض آخر...املواملزعجة و 

                                                                                                                                                                                           
1
 - Cass. Civ.19 mai 1953, société la ruche Picarde, S. 1954, 2. p. 4. 

2
 - « la compétence du juge judiciaire en dehors des textes »,  http://playmendroit. Free.fr/11 

septembre 2012. 
3
 - J. Castagné. Op. Cit., p.86 

4
 -  cass .crim. 21 aout 1874, Sirey, 1975.1.483. 

5
 - CE. 26 novembre 1875, Pariset, M. Long  et (al.) les grands arrêts de la jurisprudence 

administrative, Dalloz, 17
eme

 édition, 2009,  p. 27. 

http://playmendroit/
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من أ  ينزعوا مالبسهم  ،املستحمني Biarritz عمدهنع مفقد ، Beaugéهو ما حدث أيضا يف قضية و 
ة القرار قررت عدم مشروعيبفمحكمة النقض وفصال يف دفع  ، تحماميةاإل غري املنشآتيف مكا  آخر  أو يرتدوها
حلماية  اختذألنه  ،بالسلطة حنرافباإل. شهر بعد ذلك قضى جملس الدولة بأ  نفس هذا القرار مشوب (1)تهمشروعي

 .(2) احلشمة على الشواطئليس أبدا حلماية اآلداب و  تحمامية و املصاحل املالية ملستغلي املنشآت اإل

 يظل هذا املشكل مطروحا ما دام و  ،امحمكمة النقض التناقض بني أحكامهكر  قضاة جملس الدولة و إذ  ي  
 قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع.و ختصاص الشامل للقاضي اجلنائي إلمستمر يف تبين ا ،النظام القانوين

 يمدنم القاضي الالثاني: الدفع بعدم مشروعية قرارات الضبط اإلداري أما المطلب

صة اخلا االختصاصمبوتب شروط  ،أنه يوتد أمام احملاام القضائية العادية نزاع مشروعية القرارات اإلداريةبنعلم 
إذ حيدث  احلرية الفردية.اخلاصة و الذي مبقتضاه فإ  احملاام العادية هي حار ة امللكية و  ،املستنبطة من املبدأ العريف

فيدفع خصمه بعدم مشروعية  ،أثناء طرح قضية على القاضي املدين أ  يستند أحد خصومها على قرار ضبط إداري
بتعويض املدعي فيها عن قام دعوى تعويض ضد هيئة الضبط اإلداري إللزامها اما يكن أ  ت  . ( 3) هذا القرار

 .(4) األضرار اليت أصابته من تراء قرار ضبط إداري غري مشروع

ألهنا  ،يف هذه األحوال مسألة فرعية باملعىن التقين للمصطلح اانت، وإ   عدم مشروعية قرار الضبط اإلداريو   
ة الفرعية حل املنازعة على البت يف املسأل ،غري أنه يتوقف يف غالب األحوال ،موضوع املنازعة األصليةت شكل ال 

يستطيع القاضي العادي أ  يتصدى لبحثها أم جيب عليه أ   ،هل تعترب عدم مشروعية القرار مسألة  ابقةف .األصلية
 ؟ املشروعية من طرف القاضي اإلدارييتوقف عن الفصل يف الدعوى حلني الفصل يف الدفع بعدم 

على مبدأ الفصل  ،فعقاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدالشامل و  االختصاصأ صار مبدتنإوإذا انا قد رأينا 
لضبط مبا فيها قرارات ا ،رات اإلداريةبشأ  الدفع بعدم مشروعية القر  ،االختصاصاتقاعدة توزيع بني السلطات و 

روعية قرارات الضبط برقابة مش باالختصاصفإنه يستحيل التسليم دائما للقاضي املدين ئي، اإلداري أمام القاضي اجلنا
بني  االختصاصاتقواعد توزيع لطات و عمل مبدأ الفصل بني الس ،  هذا من شأنه أ  ينع بالكاملأل ،اإلداري

اما يستحيل أيضا التقرير حبرما  القاضي املدين   ،اختصاصهمما يرتتب عليه إفراغ القضاء اإلداري من  ،تهيت القضاء
أل  هذا قد يؤدي يف هذه  ،برقابة مدى مشروعية قرارات الضبط اإلداري االختصاصيف بعض األحوال من ممار ة 

 .أدائهااملسا  حبسن العدالة و  األحوال إىل بطء حتقيق

                                                           
1
 - cass .crim. 6 juin 1924, Beaugé, CE. 4 juillet 1924, Beaugé, in R. Odent, contentieux 

administratif, Op. Cit., p. 582. 
2
 - R. Odent, Ibid., p. 582. 

3
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 65. 

4
 - G. Dupuis, M. J .Guédon, P. Chrétien, droit administratif, Sirey, 12

eme
 édition,  2011, p. 693. 



88 
 

إال أ   ،القاضي املدين بتقدير مشروعية القرارات اإلدارية اختصاصهو عدم  ،ك فإ  األصل يف هذا الشأ للذ
 الثاين على التوايل.وهذا ما يشكل حمور املطلب األول و  ،اءاتاال تثنهذه القاعدة ليست مطلقة بل تعرف بعض 

 ختصاص القاضي المدني بتقدير مشروعية قرارات الضبط اإلدارياألول: عدم إ الفرع

أمام القاضي املدين مسألة أولية أو  ابقة  ،شروعية لوائح الضبط اإلداريمدرا ة مدى اعتبار الدفع بعدم  إ 
خبصوص هذا املوضوع. من خالل درا ة موقف القضاء  ،يقتضي التطرق إىل التطور القضائي الذي حدث يف فرنسا

أخريا موقف القضاء و  ،هذا القراريف وموقف األخرية  ،Septfondsحمكمة التنازع يف قضية  صدور قرار العادي قبل
 :متتاليةنقاط يف ثالث  ،ه القضيةالعادي الالحق هلذ

 Septfondsقرار محكمة التنازع في قضية صدور : موقف القضاء العادي قبل أوال

اا  موقف احملاام املدنية موافقا على رقابة   ،قبل صدور هذا القرار املبدئي الصادر عن حمكمة التنازع         
 القرارات يف تلك الفرتة تييزا بني ،أقامت اجلهات القضائية املدنية هبذه الصيغةو  ،لقرارات التنظيمية اإلداريةمشروعية ا
ر بأنه خيتص بتقدير اللوائح دو  عندما قر   ،أ وة باحللول اليت ا تخلصها القاضي اجلنائي ،القرارات الفرديةالتنظيمية و 

ية ال تشكل قرارات إدارية رات التنظيميف أحد قراراهتا بأ  القرا ،فقالت الغرفة املدنية مبحكمة النقض القرارات الفردية.
 منذا كه ستفيدوتب السلطة التنظيمية لإلدارة واليت تالعامة الصادرة مب األحكاموخبصوص لكن . ال فردية..خاصة و 

قدر لكن أ  ت   ،يقها عندما تكو  أحكامها واضحة ودقيقةبطيعود للسلطة القضائية ليس فقط ت . فإنهطابع القانو ..
بأ  تقدير مشروعية القرارات  ،فقد قالت الغرفة املدنية ،أما بالنسبة للقرارات الفردية. (1) ر معناهافسمشروعيتها وت  

  .(2) تشكل مسألة أولية حتال أمام القضاء اإلداري ،الفرديةو اإلدارية باملعىن الضيق للكلمة اخلاصة 

ا تنادا إىل قضائها على  ،القرارات الفرديةقرارات التنظيمية و الالتمييز بني  أ  حمكمة النقض قد شيدتب يبدو
إال أ  هلا بسبب عمومية  ،تصدرهاإ  اانت اإلدارة هي اليت فالقرارات التنظيمية و  ،ي للوائحأ ا  الطابع التشريع

للقاضي املدين بل عليه قبل إعمال أحكامها و  ،طة التشريعيةجتريد نصوصها طابع القانو  الذي يصدر عن السلو 
إذا تبني له أهنا غري مشروعة فيتحتم عليه ليس و  ،أ  يتأاد من مشروعيتها ،منازعاتض عليه من بشأ  ما يعر 
فالقانو   ،هو تربير ال يتفق مع الطابع الشكلي احملض ملعيار العمل التشريعيعن تطبيقها. و  االمتناعإلغاؤها ولكن 

 .  (3) صدر الالئحة عن السلطة التنظيميةيصدر عن السلطة التشريعية فيما ت

 

 

                                                           
1
 - Cass. civ. 24 octobre 1917,  Sirey, 1918-1919, 1. p. 193. 

2
 - Cass. civ. 14 février 1922, Dalloz, 1923.1. p. 149, (2 ème espèce). 

.263، املرتع السابق، ص.الصباح حممد عبد احلميد مسعود - 3  
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 Septfonds: موقف محكمة التنازع في قضية ثانيا

للقاضي العادي  ختصاص العامم اإلعدمبدأ  ،Septfonds (1)لقد وضعت حمكمة التنازع مبوتب قرار 
قد تدخل هنا مبدأ الفصل بني ل واء تعلق األمر بالقرارات الفردية أو التنظيمية.  ،بتقدير مشروعية القرارات اإلدارية

اما أعاد هذا القرار األخذ باحلجة املستعملة غالبا  ،(2) اإلداريبني القضاء العادي و  ختصاصاإلالسلطات لتوزيع 
 على النحو التايل:، (3) والقائلة بأ  التنظيم يستفيد من طابع القانو  ،ف القاضي العادي يف تلك الفرتةمن طر 

 ،صفة العموميةر القانو  الذي تشاراه الالئحة أنه يفس اعتبارعلى  ،يف تفسري اللوائح القاضييظهر اختصاص  -1
تفسري قاعدة عامة وضعت  ،يضاف إىل ذلك أنه من العسري أ  ترفض احملاام القضائية ،من أتل  رعة التطبيق

عيا بالنسبة ملستوى القاعدة يف حني هلا وظيفة يف تفسري القاعدة التشريعية اليت وضعتها  لطة أعلى موضو  ،للتنفيذ
 التنفيذية.

ال يستطيع أاثر و  ،مل اإلداري التنظيمي أو الفردييف حني ال يستطيع القاضي املدين أبدا تقدير مشروعية الع -2
فيما عدا ذلك توتد مسألة أولية على القاضي  يفرتض توضيحه للملف اإلداري.من تفسري تدبري فردي بالقدر الذي 

 إىل القضاء اإلداري للفصل فيها. املدين إرتاعها

عدم اختصاص القاضي املدين بتقدير مشروعية القرارات التنظيمية  ،(4) الواضح من املبدأ الذي أر اه هذا القرارو 
 فقد ،رغم أ  مسألة تقدير مشروعية القرارات اإلدارية مل تطرح مباشرة على القاضيو من بينها القرارات الضبطية. 

ه يعود للقضاء نفإ ،...األتهزة اليت صدر عنهابسبب طابع بأاثر مما طلب منها بأنه: "و أوضحت حمكمة التنازع 

                                                           
1
 - TC. 16 juin 1923, Septfonds, M. long, P. weil, G. Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, les 

grands arrêts de la jurisprudence administrative, 2009, Op. Cit., p. 234. 
املرتع  ،ومصر ومبادئ الشريعة اإل الميةدرا ة مقارنة فرنسا  ،ألعمال الضبط اإلداري رقابة القضاء على املشروعية  الداخلية ،الدقدوقيحلمي  -2

 . 211 ص. ،السابق
3
 - M. long et (al.), Op. Cit., p. 234 : «  il participe du caractère de l’acte législatif. Puisqu’il 

contient des dispositions d’ordre générale et règlementaire ». 

قانو   املعدلة مبوتب 13/03/1875من القانو   22ا اانت املادة مل"أنه: على أ ا   Septfonds قضيةقد قام قرار حمكمة التنازع يف و  -  4  
من التنظيم اخلاص بو ائل النقل  19العسكرية. وفقا ألحكام املادة تنص على أ  يتبع مرفق السكك احلديدية يف وقت احلرب السلطة  28/12/1888

فلوزير احلرب إذا ما قدر فائدة ذلك أ  يرخص باال تيالء اجلزئي أو الكلي على و ائل النقل التجارية وله  08/12/1913اال رتاتيجية املعتمدة مبر وم 
د فيه شروط امليعاد واملسؤولية اليت تتم فيها التنقالت التجارية مبا يف ذلك نقل الطرود قرار بشأ  ال شبكة نقل حيد 29/10/1914أ  يصدر طبقا ملر وم 

قرار  31/03/1915من الالئحة اخلاصة بو ائل النقل اال رتاتيجية ومن حيث أنه مبوتب هذه النصوص صدر يف  19الربيدية املرخصة مبوتب املادة 
ة هبذه تذا اعترب هذا القرار بسبب طبيعة العضوين الذين أصدراه قرارا إداريا وأنه إذا اانت مراقبة مشروعيوزيري احلرب واألشغال العمومية ومن حيث أنه إ

م العادية الصفة تدخل إذ  يف اختصاص القضاء اإلداري وحده فإ  له طبيعة العمل التشريعي ألنه حيتوي على نصوص عامة وتنظيمية ومن مث ختتص احملاا
ه الصفة األخرية بتحديد معناه إذا عرضت مشكلة تفسري أثناء نزاع ختتص بنظره وبناء على هذا فإ  حمكمة باريس وإذا اقتصرت فقط املنوط هبا تطبيقه هبذ

 على حتديد مدى هذا القرار فإهنا مل ختالف مبدأ الفصل بني السلطات".
TC. 16 juin 1923, Septfonds, Op. Cit., p. 234. 
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 الختصاصتربيرا ملوقفها املؤيد و  ،وأ  رأينا ايف أ  حمكمة النقضقد  بق و ، (1) اإلداري وحده مراقبة املشروعية"
القانو  على ملوتود بني القرارات التنظيمية و جلأت إىل التماثل ا ،القاضي العادي بتقدير مشروعية القرارات التنظيمية

األقل من الناحية املوضوعية. غري أ  هذا التربير يتضمن مغالطة فال يكن للقاضي العادي تقدير مشروعية هذه 
بأ   ،  تقولبل أ  حمكمة النقض تريد أ ،على أ ا  التماثل ألنه ال خيتص أصال بتقدير مشروعية القانو  ،القرارات

 .(2) تطبيقه يف حاالت معينة با تبعادفإنه ال يبطله بل يكتفي  ،عية التنظيمرو القاضي العادي عندما يقدر مش

منعت مبقتضاه القاضي املدين  ،مبدأ قضائي مستقر Septfondsلقد وضعت حمكمة التنازع مبوتب قرار    
فدرا ة قضاء  ،على رأ ه حمكمة النقض هبذا املبدأالقضاء العادي و  التزمقد و  ،مشروعية القرارات التنظيمية من تقدير
 احملاام 

بل أ  الدفع اجلدي ، (4) يبني لنا بأ  األخرية مل تعرتف إطالقا حبقها يف تقدير مشروعية هذه القرارات، (3)املدنية 
 بعدم املشروعية يشكل مسألة أولية جيب أ  يفصل فيها القاضي اإلداري.

فيستحيل بالنسبة إليه أ   ،خاصة يف جمال قرارات الضبط اإلداري التنظيمية جتاهاإلد بعض الفقه هذا يوقد أ
انتقد من طرف  لكنه  .( 5) بالعقوبة اجلنائية اقرتاهنااجلنائي بسبب اإلداري و  خيتص بتقدير مشروعيتها غري القاضي

 .(6)بعض الفقهاء الذين مل يعتربوا اختصاص القاضي املدين يف هذه احلالة تطاوال على اختصاص القاضي اإلداري 

  بتقدير مشروعية قرارات الضبط اإلداري الفرع الثاني: حدود عدم اختصاص القاضي المدني

رات القاضي العادي من تقدير مشروعية القراع واليت تن  Septfondsقد عرفت القاعدة اليت وضعها قرارل 
من د تور  66والذي رددته املادة  ،، بعض اال تثناءات، بسبب املبدأ السائد يف فرنسااإلدارية التنظيمية والفردية

واملتمثل يف أ  القاضي العادي حامي احلرية الفردية، ونتج عن ذلك أ  أصبح القاضي املدين خمتصا بتقدير  ،1958

                                                           
 .رار حمل الدرا ة و الذي  بق عرضه يف اهلامش السابقاما وردت يف مضمو  الق  - 1

2
 -  A. Ben Abd Allah, « théorie des questions accessoires et pouvoir du juge judiciaire », http // : 

fr. jurispedia.org/16 mai 2011. 
3
 - D. Tsevas, Op. Cit., p. 93. 

4
 - «le juge judiciaire...ne peut sans excéder ses pouvoirs  apprécier la légalité d’un acte 

administratif …, qu’il soit de nature réglementaire ou individuelle……. »,  Cass .civ, 2
ème

, 10 

février 1993, D. 1991. 1. R. p.61. 
5
 -  «  tout acte de police administrative comporte une sanction pénale, celle de l’article R. 26-15° 

du code pénal ou celle plus sévère que peut avoir créé le législateur dans le cadre d’une police 

spéciale. 

Par suite il semble impossible d’envisager que dans le cas où l’acte de police n’est pas déféré 

devant la juridiction administrative pour contrôle de sa légalité. Il puisse être mis en question sur 

ce mème point ailleurs que devant une juridiction répressive, puisque s’agissant dans tous les cas 

d’un acte comportant sanction pénale »,  J. Castagné. Op. Cit., p. 65. 
 .238، ص. 2010، 1 -عبد القادر رباينة، الرقابة على النشاط اإلداري، الرقابة اإلدارية والقضائية، دار القلم، املغرب، ط -  6
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اإلعتداء على احلريات العمومية، التنظيمية يف حالة القرارات و  ،(1) يف حالة اإلعتداء املاديالقرارات الفردية  مشروعية
 لقضاء املستقر . خمالفتها للقانو  األورويب أووبتقدير مشروعية القرارات الفردية والتنظيمية يف حالة 

 عتداء المادي حالة اإل فياإلداري ختصاص بتقدير مشروعية قرارات الضبط اإل -أوال

لة ، واا  فيها جملس الدو القاضي العادي هو القاضي احلقيقيعتداء املادي يف فرتة اا  فيها لد اإللقد و   
فيها العداء ، و اد أت مناخا لعدم اال تقرار السيا ي، وأنشتهازا إداريا أاثر منه قضائيا، وتتابعت فيها األنظمة

ائية احلامي الطبيعي للمواطن ضد تعل من السلطة القض ،العداء القدمي ا تقر ع رف، ومن هذا للقضاء اإلداري
، فإ  القاضي اإلداري ة تارخيية قدية تيزت هبا فرنساوإ  اانت هذه الوقائع تعود إىل فرت  .(2)عتداءات اإلدارة إ

لسنة  597وقانو   ،1995فيفري  18املؤرخ يف  95/125هز اليوم بو ائل فعالة مبوتب قانو  الفرنسي قد ت  
، ت منه منافسا قويا للقاضي العادي تعجال اإلداري، تعلاملتعلق باإل  2000تويلية  30يف  الصادر 2000

، وبناًء على ما عتداء املادي، وعن مدى مالئمة بقائهايرات وتود نظرية اإلفأصبح النقاش يدور اليوم عن زوال ترب 
، يف نقطة ثانيةوزوال مربرات اختصاص القاضي العادي به  ،ادي يف نقطة أوىلعتداء املاإلتقدم فسوف نتناول مفهوم 
 .ة االعتداء املادي يف نقطة ثالثةومدى مالئمة إلغاء نظري

 عتداء المادي مفهوم اإل -أ 

شاط تنفيذي مادي تقوم به اإلدارة، وقد شابه عيب على إثر ن ،عتداء املادي يف التطبيقق نظرية اإللتنط
. وبناًء عليه فإنه يشرتط لوتود (3) ةيمة أو حرية من احلريات العمو س يف النهاية حقا من حقوق امللكيم  ، فيتسيم

 ،والثاين يف ارتكاب عدم مشروعية تسيمة وظاهرة ،وتود تنفيذ مادييتمثل األول يف االعتداء املادي ثالثة شروط، 
 .(4) ةيمعمو الرية احللكية أو املعتداء على يف اإل والثالث

 وجود تنفيذ مادي  -1
بل ال بد من وتود تنفيذ مادي  فإصدار قرار إداري خمالف للقانو  ال يكفي بذاته لتشكيل االعتداء املادي،

 .حتقيق مصلحة عملية هلذا االعتداءوهو العملية التنفيذية املادية اليت تستهدف  ،هلذا القرار
 

                                                           
، 2004، العدد الثاين، 20نوح، القاضي اإلداري واألمر القضائي، جملة تامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، جملة علمية حمكمة، اجمللد  مهند -  1

 . 208ص. 
2 - S. Tsiklitiras, la protection éffective des libertés publiques par le juge judicière en droit 

Français, LGDJ. 1991, p. 59. 
 

، جملة تامعة دمشق، جملة علمية حمكمة القضائي، وأيضا مهند نوح، القاضي اإلداري واألمر 160، املرتع السابق، ص. زيد فهميو بمصطفى أ -  3
 .207، ص. 2004، العدد الثاين، 20دورية، اجمللد 

 .207مهند نوح، املرتع السابق، ص.  -  4
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 عدم مشروعية جسيمة وواضحة  -2
مبوتب قرارها بشكل صارخ وتسيم، أما جمرد  ،املادي يشرتط أيضا أ  ختالف اإلدارة القانو ق االعتداء لتحق

املخالفة البسيطة فإهنا قاصرة على بلوغ ذلك، فعندما تبلغ عدم املشروعية حدا من اجلسامة، فإ  القرار يفقد طبيعته  
انوين مغاير لذلك الذي ختضع له التصرفات اأحد عناصر النظام القانوين، ويتحول إىل جمرد فعل مادي حيكمه نظام ق

 .يطةالقانونية املشروعة أو املشوبة بعدم مشروعية بس

قد تلحق قرار الضبط اإلداري حمل التنفيذ أو ترتبط بعملية التنفيذ  ،إ  عدم املشروعية اجلسيمة والواضحة 
مبدأ الفصل بني  لذي يربر خروتا علىاملادي اعتداء   اإلهذا قالت حمكمة التنازع الفرنسية: "إاملادية، ويف 

، نفيذ اجلربي، يف شروط غري مشروعةختصاص احملاام القضائية عندما تقوم اإلدارة بالتالسلطات اإلدارية والقضائية، إ
له مثل  القرار حىت وإ  اا  مشروعا ملحقة بذلك ضررا تسيما حبق امللكية أو حبرية أ ا ية، أو عندما تتخذ قرار 

                                                  .(1).." رتباط بسلطات اإلدارة .قابل لإل إذا اا  هذا القرار غريهذه اآلثار 

، مشروعغري د قرار د اجلسامة إىل حد ال يكو  معه جمر فقد يكو  القرار الذي أصدرته اإلدارة مشوبا بعيب شدي
ت أ : ن أعلاحملكمة اإلدارية بأاادير املغربية اليت اإلطار يندر  قراريف هذا ، معدوما ابل يصل إىل أ  يكو  قرار 

 حب اإلدارة جلواز  فر الطاعن، يعترب من اإلعتداء املادي على احلريات العامة، الذي تعترب القرارات الصادرة يف "
، مل تصدر القرار على اإلطالقنعدام ناجتة عن أ  اإلدارة اإل وقد تكو  حالة .(2)اطاره من قبيل القرارات املنعدمة" 
نعدام أيضا عن أ  القرار الذي ، وقد تنتج حالة اإلفيذ دو  أ  حيصلوا على قرار  ابقوإمنا عمد بعض أعواهنا إىل التن

ملية التنفيذ أيضا اما قد تكو  ع  .، ومع ذلك نفذته اإلدارةطرف تهة القضاء اإلداري املختصة نفذ قد ألغي من
يف غري احلاالت املرخص  إىل إتراءات التنفيذ املباشر ،، بأ  تلجأ اإلدارة مثالتسمية وظاهرة مشوبة بعدم مشروعية

 إغفال اإلتراءات، غري أ  (3) ، اضمانة لألفراد قبل التنفيذمل إتراءات معينة فرضها القانو ، أو أ  هتهلا بذلك
 .(4) الثانوية ال يكفي لتحويل عملية التنفيذ املادية إىل اعتداء مادي

  عتداء المادي الناتج عن عدم المشروعية الجسيمة والظاهرة لقرار الضبط اإلدارياإل -

، مشوبا بعدم مشروعية تسيمة وظاهرةينتج االعتداء املادي يف هذه احلالة عن صدور قرار الضبط اإلداري 
 تناد إىل ممار ة لإل قابليته، أو عدم (5) رتباط بأي نص تشريعي أو تنظيميإلويتجسد ذلك يف عدم قابلية القرار ل

 .(1) لطة من  لطات اإلدارة 

                                                           
1
 - T.C. 19 janvier 2004, Société CLPK..., JCP. 2005. 1. 171. 

، عبد اهلل درميش، العمل القضائي يف املنازعات اإلدارية، اجلزء الثاين، 2004فيفري  12، املؤرخ يف 29/2004حمكمة أاادير اإلدارية، حكم رقم  -  2
 .218، 217دالئل األعمال القضائية، الدليل الثاين، جملة احلقوق املغربية، مطبعة األمنية، الرباط، ص. 

 . 161املرتع السابق، ص.  مصطفى أبو زيد فهمي، -  3
4
 -  Cass. Civ. 25 octobre 1954, AJDA. 2. p.12. 

5
 - T.C. 17 février 1947, consorts Perrin, D. 1947. J. P. 135. 
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أ  حرية التنقل األ ا ية ال تقتصر : "لتنقل، قالت حمكمة النقض الفرنسيةوجتسيدا لذلك وخبصوص حرية ا 
من  2 -2على اإلقليم الوطين، ولكنها تضمن أيضا حق املغادرة وأ  هذا احلق معرتف به صراحة مبوتب املادة 

من العهد  2 -12ة ومبوتب املاد ،تفاقية األوروبية حلقوق اإلنسا  وحرياته األ ا يةابع املكمل لإلالربوتواول الر 
ستجيب ، املتعلق باحلقوق املدنية والسيا ية، وال يكن تقييده إال مبوتب األثر  الناتج عن قانو  يالدويل لنيويورك

، أو حقوق وحريات الغري أو لسكنية والصحة واألخالق العموميةا ،لضرورة محاية األمن الوطين، النظام العمومي
قتضي حيازته املمار ة الفعلية للحق يف تسليم أو جتديد تواز السفر الذي ت، وأ  رفض لالحتياط ضد اجلرائم اجلنائية

 .(2)السابقة  مغادرة اإلقليم الوطين، ال يكن تقريره إال مبوتب النصوص التشريعية اليت تستجيب إلحدى الغايات

لقد اعتربت حمكمة النقض أ  ال أنواع الرفض أو  حب تواز السفر يف غياب نص تشريعي من هذا  
نيويورك  لفرضيات، مع أ  اإلحالة إىل عهد النوع، من شأهنا أ  تنشئ التزاما بالنسبة للسلطة املختصة يف ال ا

جتعل ال نص من شأهنا أ   ،مغادرة البالد أل باب ماليةااالتفاقية األوروبية، ال تنص على إمكانية تقييد احلق يف 
 .(3) املعاهدات على القوانني الداخلية، غري فعال ألهنا ترتح تشريعي يف هذا اجملال

ففت من مداه، ألهنا ض، فيما خيص حرية التنقل، لكنها خعلى قضاء حمكمة النق وقد أادت حمكمة التنازع 
، وهذا يعين (4)إال بالقانو   وصرحت بأ  هذا احلق ال يكن تقييدهتفاقيات الدولية، إل حتيل إىل القيود الناجتة عن امل

اإلتراء وبالتايل فإنه يشكل اعتداء ماديا،  بأ  القانو  بإمكانه أ  ينع املدينني بالضرائب من مغادرة اإلقليم الوطين.
أ  نظام  حب توازات السفر غري ممنوح  توفر يف إطاروامل رتباط بسلطات اإلدارة،كل ظاهر لإلالغري قابل بش

 .(5) مبوتب القانو  لإلدارة لضما  تغطية الضرائب

م الشرطة الذي مت اقتياده إىل قس، Carlier (6)ويف نفس اإلطار صدر قرار جملس الدولة الفرنسي يف قضية  
ما نع من الدخول إليها، فياما م  ،  ر واتهة انيسة يف الطريق العمومي، عندما باشر بتصويوصودرت منه آلة التصوير

ح بذلك للسائحني اآلخرين ز جملس الدولة الفرنسي بني قرار املنع من زيارة الكنيسة، ، مي  د فصله يف الدعوى. وعنمس 

                                                                                                                                                                                           

، فإ  احملاام املدنية أمر اال تيالءعقار املنزوع بفعل عندما ختطر بطلبات من طرف الطاعنني ألتل وضع اليد أو تسلم ال" :كمة التنازع يف هذا القرار بأنهلقد صرحت حم
، فإ  هذا األمر ال يشكل إال اعتداء كل ظاهر بأي نص تشريعي أو تنظيميرتباط بشال يكو  فيها هذا األمر قابل لإل خار  احلالة اليت ،جيب أ  تصرح بعدم االختصاص

 .ماديا "
1
 - T.C. 27 juin 1966, sieur Guigon, AJDA. 1966, p. 547. 

2
 - in S. Tsiklitiras, la protection effective des libertés publiques par le juge judiciaire en droit 

Français, 0p. Cit., p.137. 
3
 - Ibid., p. 138. 

4
 - TC. 9 juin 1986, RDP. 1987, p.1079.  

5
 - « considérant que l’ordre de retirer son passeport à  M. Eucat …ne découle ni de poursuites 

pénales, ni de la mise à exécution d’une contrainte par corps, qu’une t’elle mesure, qui porte 

atteinte à la liberté (d’aller et venir) est manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice 

d’un pouvoir conféré par la loi à l’administration pour assurer le recouvrement d’impôts directs : 

qu’elle constitue donc une voie de fait », in S. Tsiklitiras, 0p. Cit., p. 139. 
6
 - CE. 18 novembre 1949, Callier. 

 . 460، ص. 2006، 1-بريوت، لبنا ، ط  ،احلليب احلقوقية داري العام واملنازعات اإلدارية، منشورات، القانو  اإلور   عدأشار إليه ت
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فاعترب القرار األول غري مشروع لإلحنراف بالسلطة، فيما قضى بعدم  ،القبض عليه، ومصادرة آلة التصويروبني إتراء 
، يعي أو تنظيمي يربر تصرف اإلدارةألنه مل جيد أي نص تشر ا خيص القبض ومصادرة آلة التصوير، اختصاصه، فيم

 وخيول وزير الداخلية منع أي مواطن من التنقل داخل اجلمهورية. 

جمال النظام بأ  صالحيات اإلدارة يف  ،س قضاء قسنطينةج نفس السياق أعلنت الغرفة اإلدارية مبلويف 
، لذلك فإ    إال يف إطار القوانني واللوائح، ودو  املسا  باحلريات الفردية، ال ينبغي أ  تار العمومينيواألمن 

ومن بعدها  .(1) "ف إال على أنه تعديا ...كي  .. ال يكن أ  ي  واز السفر من املدعي .تتصرف اإلدارة بسحبها 
ستأنف )الوزير فوق العادة املكلف بإدارة شؤو  والية جملس الدولة اجلزائري، الذي اعترب يف قرار له، بأ  قيام امل

القرار التحفظي املتعلق بالشقة اليت اانت تشغلها املستأنف عليها وبتغيري األقفال، يشكل تعديا  اجلزائر( مباشرة باختاذ
 ، وقد اعترب هذا القرار تعديا من ناحيتني:(2) صارخا

املسكن وتغيري األقفال يعد تصرفا خطريا يس حبرمة املسكن، واليت تعترب  تيالء على أ  هذا املقرر اخلاص باإل -1
 من احلقوق الشخصية األ ا ية.

 .(3) هذا املقرر غري مشروع، لكونه يثل اعتداء صارخا على اختصاصات  لطة القضاءأ   -2

ال تنفيذ لقرار إداري   أيضا، وإمنا  يشمل فقط العمل املادي لإلدارة، الذي الا ع للتعديإ  هذا املفهوم الو  
مفهوم التعدي أو  بق مع اتتهاد القضاء الفرنسي حول، هو املسلك العام التتهاد احملكمة العليا املتطاغري مشروع

ام يف حاالت نادرة، وتنحت حنو تضييق ، غري أ  احملكمة العليا قد خرتت عن هذا املسلك العاالعتداء املادي
تصاص ، بأنه ال جمال الخ1984تانفي  21ا صرحت يف قرار هلا صادر بتاريخ ، عندممفهوم االعتداء املادي

الة من حاالت ، وهي بذلك قد ا تبعدت حتتخذ فيها اإلدارة قرارات إدارية، اليت القضاء املستعجل يف القضايا
مشروعية  املشوبة بعدمتتهاد يف ال من اجلزائر وفرنسا، ومفاد هذه احلالة، أ  القرارات ، ا تقر عليها االالتعدي

: "بأنه ال يكن كمة إىل أبعد من ذلك عندما صرحتلقد ذهبت هذه احمل .(4)نفذ صارخة تشكل تعديا عندما ت  
، ومن شأنه أ  تشريعي أو تنظيمي ، غري مرتبط بتطبيق نصتقوم اإلدارة بتنفيذ عمل بالقوة التمسك بالتعدي عندما

لقد اانت الغرفة اإلدارية  ة ؟ذه الصور ، فما هو التعدي إذ  إذا مل يتجسد يف ه(5) رية أ ا ية أو حبق امللكية"يس حب
                                                           

1
 - cour de Constantine (ch. Adm.) ordonnance du 30 novembre 1983, affaire N°- 1374/83 (ch. 

C/ Ministre de l’intérieure, non publié: 

 .158، ص. 2009 -09صاص، اجلزء الثاين، د م  ، اجلزائر، لمنازعات اإلدارية، نظرية االختأشار إليه مسعود شيهوب ، املبادئ العامة ل
، أشار اليه: حلسني بن الشيخ أث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء 1999مار   8جملس الدولة اجلزائري، الغرفة الثالثة، قرار مؤرخ يف  -  2

 .53، ص. 2002 -األول، دار هومة، ط
 .63حلسني بن الشيخ أث ملويا، املرتع السابق، ص.  -  3
ة القصر ضد ) ، قضية رئيس بلدية رئيس بلدي، " اليوم والشهر غري مقروئني1984فهر   50/420، ا تئناف رقم احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية -  4

 . 160 .، صود شيهوب، املرتع السابق، أشار إليه مسعد.ب،ع.أ( غري منشور
..، غري ، قضية فريق ط، رئيس بلدية ...وايل والية.1984تانفي  21بتاريخ  35152رقم  ، ا تئناف ا تعجايلاحملكمة العليا، الغرفة اإلدارية -5

 .160 عور شيهوب، املرتع السابق، ص.منشور، أشار إليه: مس
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، وبالتايل در عن اإلدارة خار  أي إطار شرعي"القرار الصا أاثر حكمة عندما صرحت بأ : ،مبجلس قضاء قسنطينة
 .(1) .."بتطبيق أي نص قانوين يشكل تعديا.غري مرتبط 

 المشروعية الجسيمة والظاهرة لعملية التنفيذعتداء المادي الناتج عن عدم اإل -
ن التنفيذ الغري مشروع لقرار مشروع أو مشوب بعدم املشروعية ، ععتداء املادي يف هذه احلالةاإلينتج  

، ويف (2) البسيطة، ويتجسد ذلك يف عدم مشروعية طرق التنفيذ أو التعارض التام بني التنفيذ ومضمو  القرار املنفذ
 .(3) .."لقانوين لنص قانوين يشكل تعدياأعلنت الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء قسنطينة أ : "التنفيذ غري ا ،ا اإلطارذه

هي حالة عدم  ،غري أ  أاثر حاالت عدم املشروعية اجلسيمة وقوعا، وأاثرها ارتباطا بقرارات الضبط اإلداري
، يف احلاالت اليت ال جيوز هلا أ  تستعمله جلربيام اإلدارة أ لوب التنفيذ امشروعية طرق التنفيذ، حيث يعد ا تخد

تلجأ إليه  لطات الضبط اإلداري عندما يتنع الفرد املخاطب بالقرار عن التنفيذ،  ، إذ(4)املثال النموذتي هلذه احلالة 
مكتفية بقرارها اسند تنفيذي، وهذا هو امتياز  ،لتجاء إىل القضاءالقوة لكفالة ذلك، دو  احلاتة لإلفتلجأ إىل 
أ  يتم يف أحوال وأ  يستويف شروط معينة، ىل هذا الطريق، أنه يلزم ملشروعية اإللتجاء إاملباشر أو اجلربي، بيد التنفيذ 

اشر، ويف حتديده لشروط التنفيذ املب .له ملكية خاصة أو حرية أ ا ية، مىت اا  تسيما وحموإال شكل اعتداء ماديا
 Société immobilière de sainيف قضية  لدولة الفرنسي نظرية املفوض روميو اليت رافع هبا،تبىن جملس ا

– juste (5) ،:حبيث أ  التنفيذ اجلربي يكو  مشروعا يف ثالث حاالت 

                                                           
1
 - Cour de Constantine, (CH. Adm), ordonnance du 21/01/1987 affaire N° 1924/86 (M. BC) 

/le wali de..., nom publié: 

 . 159 .أشار إليه، مسعود شيهوب، املرتع السابق، ص
2
 - J. Castagné ,0p. Cit., p. 72. 

3
 - Cour de Constantine (Ch. adm), ordonnance Du 22 janvier 1986, affaire N : 1660/85 

(entreprise …. c/Wilaya….), non publier : 

.159 .أشار إليه مسعود شيهوب ، املرتع السابق ، ص  
أمر حمافظ شرطة باريس تريدة  1934فيفري  7وبتاريخ  هيوضح ذلك: حيث أن 1935أفريل  8قرار مشهور حملكمة النقض الفرنسية مؤرخ يف  - 4

L’action Française  قاضي الصلح، مث أمام فكلفت الشراة صاحبة اجلريدة حمافظ الشرطة باحلضور أمام  السني،لدى موزعيها يف باريس ومقاطعة
، وإذا اا  للعمدة أو حملافظ الشرطة يف 1881يوليو  29، مث رفع النزاع أمام حمكمة التنازع اليت قررت أ  مصادرة اجلرائد ينظمها قانو  احملكمة املدنية

،  لطة هام ال ختوهلما أ  يستعمال بطريق التدابري الوقائيةظة على حسن النظام واألمن العام، فإ  هذه املباريس، أ  يتخذ اإلتراءات الضرورية للمحاف
  هذه املصادرة  مصادره اجلريدة واليت يظهر من ملف الدعوى بأهنا اانت عامة مشلت ال مكا  تباع فيه اجلريدة  واء يف باريس أو يف الضواحي دو  تربير أ

احملافظة على النظام العمومي أو إ رتتاعه، وأ  التدبري املطعو  فيه يشكل يف هذه احلالة اعتداء ماديا يوتب اختصاص السلطة  اانت ضرورية لضما 
 القضائية .

 T.C. 8 Avril 1935, action Française, M .long . et (al.), les grands arrêts..., 0p. Cit., p. 292. 
5
 - Romieu, concl. Sur, l’arrêt du T.C. 2décembre 1902, société immobilière de saint – Just, 

M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence 

administrative, 0p. Cit., p. 61. 
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يف تنفيذ  ،املاديةإلدارة حق التنفيذ اجلربي با تخدام القوة ة وتود نص صريح يف القانو  خيول لحال الحالة األولى:
 .(1)القانو   اإلداري الذي ال يصدر إال لتطبيق نص القانو  أو نص القرار

عقوبة تطبق عند  حالة عدم وتود نص يلزم األفراد بالتنفيذ، إذا مل ينص يف القوانني أو اللوائح على :الحالة الثانية
ضي به القواعد العامة املسلم هبا، وقد تق خالفا ملا ،، أل  ذلك يؤدي إىل تعطيل هذه النصوصخمالفة أحكامها

 اشرتط روميو هلذه احلالة: 

 عدم وتود تزاء قانوين على خمالفة النص املراد تنفيذه . -

، Léon Blum (2)إ  هذا الشرط هو شرط أ ا ي ملشروعية التنفيذ اجلربي، واما قال مفوض احلكومة  
وا تحالة حتقيق ذلك بأي إتراء قانوين  ،ضرورة افالة اخلضوع للقانو فإ  التنفيذ اإلداري ال يربره يف األصل إال 

جلزاء عندما قال بأ  األمر ال يقتصر فقط على وتود ا ،وإىل أبعد من هذا ذهب مفوض احلكومة روميو ،آخر
 تنفيذ اجلربي هوالذي يستبعد ال ، واجلزاء القانوين(3)قانوين قادر على إخضاع املعارضنياء اجلنائي، بل يتد إىل ال اتر 

ب أ  تتنع اإلدارة عن التنفيذ املباشر وإال اعترب اجلزاء اجلنائي جيوتود هذا يعين بأنه يف . (4)قبل شيء تزاء تنائي
 1949ماي  11بفضل قرارها الصادر يف  ،(5) اعتنقت مذهبا مغايرا ذلك اعتداء ماديا، غري أ   حمكمة النقض قد

ما يفسر بأ  اإلدارة  متثال ملصادرات املساان"،ني اإلكنائي مرتبط برفض املالاجلزاء ، والذي تاء فيه أ : "اجل(6)
الذي   ،، وبدورها تراتعت حمكمة التنازع عن قضائها السابقاجلنائي زاءإتراء التنفيذ اجلربي رغم وتود اجلتتلك حق 

  .(7) ال تيالءاتالتنفيذ اجلربي هلذه ااا  مؤ س على وتود تزاءات تنائية، وقبلت قانونية 

                      وبالتايل فإ  مشروعية التنفيذ اجلربي تستدعي:

 .(8)مستندا إىل نص قانوين يف أ ا ه  أ  يكو  اإلتراء الذي تقوم به اإلدارة  -
 .أو يانع املخاطبو  بالقانو  تنفيذه أ  يعارض  -

                                                           
داري قابلة للتنفيذ ، بأ  القرارات املتخذة يف اطار نظام الضبط اإلبخول وإقامة األتاناعرتف اجمللس الد توري الفرنسي بصدد األحكام املتعلقة بد -  1

  .يرب بالطريق اجل
CC. N°93 – 325 DC, du 10 aout 1993, in M. long,  et (al.), Op. Cit., p. 63. 

 . 1994توا   20وقد ا تغلت حمكمة التنازع نتائج هذا القرار مبوتب قرار 
T.C. 20 juin 1994, M. long et (al.), Op. Cit., p. 63. 
2
 -  CE. 17 mars 1911, Blum, in M. long et (al.), les grands arrêts ..., 0p. Cit., p. 64. 

3
 - CE. 23 janvier 1925, Anduran, D. 1925. 3. 43. 

4
 - « Si la sanction pénale existe, l’exécution forcée administrative n’existe pas…. », Romieu, 

concl. sur T.C. 2 décembre 1902, Ibid., p. 64. 
5
 - S. Tsiklitiras, 0p. Cit., p. 72. 

6
 - Cass. Crim. 11 mai 1949,  S. 1949. 1. p. 129. 

7
 - S. Tsiklitiras, 0p. Cit., p. 72; TC. 12 mai 1949, Dumon, in M. long et (al.), les grands arrêts..., 

Op. Ci., p. 64. 
8
 - Cour de cassation, 1 mars 1991 Sté des Bourses Français, RFDA. 1991, P.358.  

 ، وذلك دو  انتظار ما أ فرتوبصورة مباشرة على نفقة املخالف للمحافظ أ  يتخذ اإلتراءات الالزمة إلزالة أ باب التلوث البيئي، وأ  ينفذ ذلك تربا
 لذات السبب. هتهعوى اجلنائية اليت رفعت يف مواتعنه الد
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فال جيوز أ  تستخدم إتراء  ،حتقيق مضمو  النص القانوينأ  يكو  الغرض من اإلتراء الذي تتخذه اإلدارة -  
ال ، اما (1)أو شخصية ختالف هبا األغراض العامة اليت قصدها القانو   اجلربي لتحقيق أغراض خاصة  يا ية التنفيذ

الضبط متثال حلكم القانو ، وهذا يعين بأ  قرارات التنفيذ ما يكو  الزما لضما  اإل تجاوز إتراءاتجيوز أ  ت
 . (2)يف احلدود اليت تكو  فيها ضرورية للمحافظة على النظام العمومي وا رتتاعه  اإلداري ال تكو  مشروعة إال

اختاذ إتراء إداري  نفسها أمام خطر داهم، يستوتب دفعه حالة الضرورة ويقصد هبا أ  جتد اإلدارة :الحالة الثالثة
دو  احرتام للمواعيد ولإلتراءات ودو   ،حة أو النظام العموميأو الص ينةكمباشر للمحافظة على األمن أو الس

حدود اختصاصاهتا العادية، جتاوز اتراءات انتظار حكم القاضي. فللجهات اإلدارية يف الظروف اال تثنائية اختاذ 
اجلربي حىت  ، ومن مث جيوز لإلدارة يف هذه احلالة أ  تلجأ إىل التنفيذ(3)قصد مواتهة حاتات اللحظة بسرعة فائقة ب

عندما حيرتق املنزل، فال  Romieu، واما قال هلا أ  تسلك هذا السبيل للتنفيذ وإ  مل يوتد نص صريح جييز
 .(4) يرخص بإر ال املطافئ يكننا أ  نطلب من القاضي أ 

يف جمال التنفيذ  . ولهالغري مشروعة يف الظروف العادية  تعجال يصحح بذاته اإلتراءاتفإ  اإل على ذلكوبناء 
لذلك  ،يف ال األحوال فإ  حالة الضرورة تسبب انقالبا يف القيم القانونية، (5)اجلربي نفس آثار الظروف اال تثنائية 
 .(6)   يوتد ا تعجال حقيقي أو خطر حاليفحص القاضي يف ال مرة ما إذا اا

 عتداء على حق الملكية أو إحدى الحريات األساسيةاإل -3

على حرياهتم  لألفراد أو (7) خلاصة  واء املنقولة أو العقاريةعتداء املادي إذا مل يقع تعد على امللكية ااإليقوم ال 
، فقد يتعلق األمر باالعتداء على احلريات الفردية أو احلريات العمومية  األخريةوبالنسبة لالعتداء على األ ا ية، 

 .(8) املسكن......إخلحرمة و حرية العبادة و احرية الصحافة، 

، اعترب جملس الدولة أ  ال حرية نص عليها يدعتداء املاية يف نطاق نظرية اإلويف حتديده ملعىن احلرية األ ا 
بل  .وحرية الرأي....إخل، واحلرية الدينية،  ية احرية إدارة اهليئات احملليةحرية أ ا تفاقيات الدولية هيلد تور أو اإلا

تفاقية األوروبية حلقوق من اإل 55ملنصوص عليها يف املادة ، احلق يف احلياة العائلية املستقرةا لقد اعترب اجمللس أ 

                                                           
 .29، ص.2007عبد احلميد تربيل حسني آدم، التنفيذ املباشر اإلداري، تطبيقاته والرقابة القضائية عليه، دار املطبوعات اجلامعية، اإل كندرية،  -  1

2
 - TC. 8 avril 1935, Action française, M. long et (al.), les grands arrêts..., Op. Cit., p. 292. 

3
 - CE. 22 novembre 1946, Mathian, S. 1947. 1. 41,  note,  Mestre. 

4
 - Romieu, concl. sur TC. 2 déc 1902, Op. Cit., p. 63. 

5
 - CE. 28 juin 1918, heyriès, M. long et (al.), les grands arrêts ..., Op. Cit., p. 194.  

6
 - CE. 21 juin 1993, préfet de la corse…, D. 1994. p. 37, note Muscatelli et Pastorel; TC. 8 

avril 1935, action Française, M. long et (al.), les grands arrêts..., Op. Cit., p. 292. 
7
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 69. 

8
 - TC. 8 avril 1935, action Française, M. long et (al.), Op. Cit., p. 292. 

 .بشأ  مصادرة تريدة دو  وته حق
TC. 4 juillet 1934, Gure de Realmont, S. 1935. 3. p.129. 

 إزالة  ور انيسة دو   ند قانوين.بشأ  أمر عمدة ب



98 
 

، وإمنا  ا ية على ما ورد يف صلب الد تورصر اجمللس وصف احلرية باألوال يق .حرية أ ا يةتشكل اإلنسا  
 وما أعتربه اجمللس الد توري مبدأ ذو،  اتري من حريات مثل حرية اإلضرابإىل ما نصت عليه مقدمة الد  يتجاوزه

 توهرية بالغة ، اما يتد مفهوم احلرية األ ا ية إىل احلرية اليت تعكس قيم ومصاحلقيمة د تورية مثل مبدأ التعددية
 .(1) احلياة ، وإىل احلقوق أيضا ااحلق يف امللكية أو اللجوء السيا ي أو احلق يفاألمهية احرية اإلتتماع واجلمعيات

اإلدارية، ويصبح القاضي  صفتة هعتداء املادي يف قرار الضبط اإلداري، فإهنا تنزع عنت شروط اإلتوفر  ومىت
 عتداء.ادي وإصدار األوامر بوقف هذا اإلعتداء املتقدير مشروعيته، وبإثبات وتود اإلاملدين خمتصا ب

، حيث أ  مبدأ الفصل افرد عاديتصرف  وقد قبل القاضي تارخييا أ  يصدر األوامر يف مواتهة اإلدارة عندما ت
صرف اسلطة عمومية، تفقط من إصدار األوامر يف مواتهة اإلدارة عندما ت سلطات اإلدارية والقضائية، ينعهبني ال

 طرف القاضي العادي، املتدخل بصفته هذا ما يسمح لنا بتفسري  بب حصر القضاء لسلطة إصدار األوامر من
وحمكمة  1948توا   17نازع يف تال وقد أقرت حمكمة، (2) عتداء املاديت اإلاحلريات وامللكية يف فرضيا  حار 

ىل هو السبب الذي دفع ببعض الفقهاء إوهذا . (3) هذه الفرضية 1986نوفمرب  04النقض )الغرفة املدنية( يف 
 يشكل ا تثناء العتداء املادي بتقدير مشروعية القرارات اإلدارية يف حالة اإل القاضي العاديبأ  اختصاص  ،القول

عتداء املادي، يكن أ  فإ  نظرية اإل ، وبالتايل(4)أل  األمر يتعلق بقرار زالت عنه الصفة اإلدارية  على قاعدة احلظر،
تلعب دور احلامي الذي ال يكن أ  يعوض باعتبارها تعطي  لطات وا عة للمحاام القضائية، فبإمكا  القاضي 

 األعمال  ، أو أ  حيكم بالتعويض عنه وبإزالته وإلغاء(5)ء املادي وأ  يأمر بوقفهاالعتدا العادي أ  يتحقق من وتود

 

 

 

                                                           
املستعجلة اإلدارية يف محاية احلرية األ ا ية وفقا لقانو  ية املستعجلة للحرية األ ا ية، درا ة لدور قاض األمور ائاحلماية القاض حممد باهي أبو يونس - 1

 . 25، ص.2008املرافقات اإلدارية الفرنسي اجلديد، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإل كندرية، 
2
 -  "...le juge civil est saisi a raison d’une voie de fait, l’administration soumise à sa compétence, 

a subi une déchéance consécutive à la dénaturation de son action et n’est plus qu’un plaideur 

comme les autres, il n’est alors anormal qu’elle soit soumise aux injonctions juridictionnelles". 

G. Vedel, « la juridiction compétente pour prévenir, faire  cesser ou réparer la voie de fait 

administrative », JCP. 1950, 1, p. 851, in S. Gibert, le juge judiciaire gardien de la propriété 

privée immobilière, étude de droit administratif, Marie et Martin, Paris, 2011, p. 626. 
3
 - S. Gilbert, le juge judiciaire gardien de la propriété immobilière, 0p. Cit., p. 224. 

4
 - A. Bockel, « la voie de fait, Mort et résurection du notion discutable », D. 1970, p. 29 et S.  

5
 - TC. 17 mars 1949,  D. 1949, p. 209, concl, Delvolvé. 
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، وباملقابل (2) الغرامة التهديديةب،  رعة تنفيذ أوامره، بل له أ  يستعني يف  بيل (1) اليت تشكل اعتداء ماديا
 أ  يقرر عدم اختصاصه.، قبل (3)يستطيع القاضي اإلداري بدوره أ  يتحقق من وتود االعتداء املادي 

وهذا يعين بأ  القاضي العادي يتمتع باالختصاص الشامل من اللحظة اليت يقرر فيها وتود االعتداء املادي،  
 .(4) ، من تهة أخرىمن تهة، ويعين بأ  تقدير مشروعية القرار هو اختصاص مشرتك بينه وبني القاضي اإلداري

، فقد  1966ات املدنية يف وقبل اإلصالح القضائي الذي حتقق بصدور قانو  اإلتراء أما في الجزائر
، تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي، إذا اانت تشكل املوتهة للحرية وللملكية اخلاصة نتهاااتاانت اإل

، غري أ  (5) 1966 مار  25اعتداء ماديا، وقد مت اعتماد هذا احلل من قبل اجمللس األعلى، مبوتب قراره املؤرخ يف 
ختصاص ريا هاما عن طريق منح اإلقد أدخل تغي ،همن 7صدور قانو  اإلتراءات املدنية، وعلى وته الدقة املادة 

 عتداء املادي إىل القضاء اإلداري تطبيقا للمعيار العضوي .، يف حالة اإلير مشروعية قرارات الضبط اإلداريبتقد

عتداء املادي، وهكذا ويف قرارها الصادر تطبيق املعيار العضوي يف جمال اإلحت الفرصة للمحكمة العليا للقد  نو 
لى قانو  اإلتراءات املدنية بنصها ع من 7بأ  املادة  ،أعلنت الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا ،1978فيفري  4بتاريخ 

صرت على حتويل اختصاص احملاام اختصاص الغرفة اإلدارية باملنازعات اليت تكو  الدولة طرفا فيها، ال تكو  قد اقت
واليت اانت  ابقا  ،ختصاص يف املواد اليت تكو  اإلدارة طرفا فيهاابقا، ولكن أيضا اإلاإلدارية اليت اانت  ائدة  
 .(6)، دعاوى التعديذاك( من اختصاص احملاام العادية، ومن بني هذه املواد)يف النظام الفرنسي املطبق أن

، وضع اليد على األموال قبل إيداع مبلغ التعويض يف هذه القضية، الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا وقد ايفت 
أنه   تمسك حبالة اال تعجال، غريتاليت اانت  ،، ومل تأخذ بالدفوع املثارة من طرف اإلدارةاعتداء مادي بأنه جمرد

، أل  اإلدارة مل تثبت أ  حبالة الضرورة غري جمدي  التمسك ، تبني أ  القاضي أعترب أبالرتوع إىل حيثيات القرار

                                                           
1
أ  يأمر بطرد اإلدارة من العقار الذي احتلته، وايقاف األشغال اليت شرعت فيها، واألمر بإزالة املنشآت اليت أقامتها، مصطفى أبو زيد  اما للقاضي -  

 .163رتع السابق، ص. امل فهمي،
2
 -  « tout juge peut, meme d’office, prononcer une astreinte pour assurer l’éxécution de sa 

décision, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre 

juge, si les circonstances ont font apparaitre la necessité, article 33 de la loi du 9 juillet 1999. CE. 

13 juillet 1966, Guiguon, in M. C. Rouault et (al.), « la loi source de compétence du juge 

judiciaire en matière administrative », in droit administratif, 0p. Cit., p. 210. 
3 - CE. 13 juillet 1966, Guignon, in M. C. Rouault, et (al.), la loi source de compétence du juge 

judiciaire en matière administrative, in droit administratif, Op. Cit., p. 210. 
4
 - G. Dupuis,  M. J. Guédon, P. Chrétien, droit administratif, 0p. Cit.,  p. 695; « théorie des 

questions accessoires et pouvoir  du juge judiciaire », http://fr.jurispedia.org/16mai2012.  
، أشار إليه أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، ترمجة فايز 271 .، ص1966 ،1967، ، بن اوشة، حولية العدالة1966مار   25 ،اجمللس األعلى -  5

 .102 ، ص.2003اجنق وبيوض خالد، ديوا  املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 اوي بومجعة.ر ، وايل والية عنابة ضد ز 1978فري في 4احملكمة العليا،  -  6

Le recueil de la jurisprudence administrative, R. khelloufi et H. Bouchahda, publié par l’institut 

de droit d’Alger, 1999, p .137  

http://fr.jurispedia.org/16mai2012
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تها ت اإلدارة أ  هناك ظروف طارئة منعا أنه لو أثبت تعجال حالت دو  إيداع مبلغ التعويض، ويفهم من هذحالة اإل
  .(1) اف القاضي وضع اليد تكييفا آخر من احرتام اإلتراءات لكي  

أعلنت الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء قسنطينة أ  تصرف اإلدارة بسحبها تواز السفر من  ،ويف منا بة أخرى
، إ  التعدي من ف إال على أنه تعدياال يكن أ  يكي   ،يف غياب قرار ينعه من حتريك دعوى اإللغاء ،املدعي

عندما صرح بأ : "البلدية وهو ذات املوقف الذي تبناه جملس الدولة اجلزائري،  .(2)اختصاص القاضي اال تعجايل 
عندما قامت بتهدمي وحجز وتكسري ما قام املستأنف باجنازه، وما وضعه من أدوات ومواد البناء بدو  إذ  قضائي 

 . (3) خاص...تكو  قد قامت بفعل التعدي...وبالتايل القول باختصاص قاضي اال تعجال"

، فإذا اا  اختصاص القاضي العادي شادةاإليف احلقيقة إ  موقف املشرع والقاضي اجلزائريني يستحق  
، القاضي اإلداري الفرنسي لإلدارة ، قد تقرر اما  بق، وأ  أشرنا بسبب جماملةعتداء املاديالفرنسي يف حالة اإل

مل يكن يف تلك الفرتة يلك  لطة حتقيق احلماية الفعالة للمتقاضي، ألنه  ونظرة الشك والريبة اجتاهه، وعجره عن
، وال  لطة إرفاقها بالغرامة التهديدية، وباملقابل اا  القاضي العادي يتمتع بضمانات أارب، مما دفع وامرألإصدار ا

يف التقاليد القانونية الفرنسية، فباإلضافة إىل أ  اجلزائر مل  ىل اعتباره احلامي الطبيعي للحريات األ ا ية وحلق امللكيةإ
، بل إهنا ختالف روح التشريع تستند يف بالدنا إىل  ند تشريعي رية الفإ  هذه النظ ،هذه األ باب التارخيية تعرف

من قانو  اإلتراءات املدنية واإلدارية اجلديد، اما ال يوتد يف النظام القضائي اجلزائري  800اجلزائري وخباصة املادة 
رياهتم، لعدم وتود معيار حلماية حقوق األفراد وح ،يوفر ضمانات أقوى من اآلخر القضاة  ببا يدعو للقول بأ  أحد

أعضاء احملاام اإلدارية ، ذلك أ  يتكونا  تكوينا مماثال ويتبعا  قانونا أ ا يا واحدا الشأ ، فهماواضح يف هذا 
 .(4) وجملس الدولة يف اجلزائر ينتمو  إىل القانو  األ ا ي للقضاء

اجلزائري، إختصاصه خبصوص اإلنتهااات ، على غرار القضاء اإلداري القضاء اإلداري املغريببدوره أعلن 
هذا مانلمسه يف القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى املغريب، املؤرخ يف و ، شكل اعتداء ماديااإلدارية اليت ت  

 .(5) 2005ماي  18

 

    
                                                           

، 3العدد  ، جملة جملس الدولة،ة العموميةفعتعلقة بنزع امللكية اخلاصة للمناإلدارة لإلتراءات املاحرتام ر القاضي اإلداري يف مراقبة مدى و ليلى زروقي، د -  1
 .24 ص.

2
 - cour de Constantine (ch. adm.), ordonnance, Du 30 novembre 1983, préc. 

3
 .240، ص. 2004، لسنة 5، جملة جملس الدولة، العدد 2004ماي  11، املؤرخ يف 018915الدولة، الغرفة اخلامسة، قرار رقم  جملس -  

، اليت تنص على أ  قضاة جملس الدولة خيضعو  للقانو  األ ا ي للقضاء، أي أ  01 -98من القانو  العضوي رقم  20وذلك تطبيقا لنص املادة  -  4
د دو  اعتبار لإلزدواتية القضائية،... وبالتايل يكن اذلك تنقل القضاة من هرم آلخر شريطة أ  يتم تعيينهم من طرف رئيس اجلمهورية.  لك القضاة واح

 .37 -27، ص. 2001أوت،  -، تويلية2رشيد خلويف، النظام القضائي اجلزائري، جملس الدولة، جملة املوثق، العدد 
 .327، عبد اهلل درميش، املرتع السابق، اجلزء األول، ص. 2005ماي  18، مؤرخ يف 412غرفة اإلدارية، قرار رقم اجمللس األعلى املغريب، ال -  5
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 عتداء المادي زوال مبررات إختصاص القاضي العادي في حالة اإل  -ب

، واليت تتمثل اصة العقارية واحلريات األ ا يةاليت قام عليها مبدأ احلرا ة القضائية للملكية اخللقد تغريت الراائز 
إىل ضعف  لطات القاضي  ، وباملقابلانات التقنية اليت يقدمها األخرييف ا تقاللية القاضي العادي ويف الضم

 تغري هذا السياق . 2000و 1995منذ ف، وعدم قدرته على منافسة القاضي العادي ، اإلداري

 ستقاللية تقديم القاضي اإلداري لضمانات اإل -1

، على تو الشك اجتاه 1980تقاللية القاضي اإلداري قبل با  يف فرنسا عرتاف الد توريلقد حافظ غياب اإل
، رديةامللكية اخلاصة واحلرية الف ختصاص حبماية، واانت  ببا يف حرمانه من اإلداري باإلدارةعالقات القاضي اإل
: "جيب أ  تبقى السلطة 1958تويلية  3لد توري املؤرخ يف يف القانو  ا( 1)من املادة الوحيدة  4ودليل ذلك الفقرة 
 1946 تور باتة دياما هي حمددة مبوتب د  ،حىت تضمن بنفسها احرتام احلريات األ ا ية ،القضائية مستقلة

 .وإعال  حقوق اإلنسا "

ء ا تقاللية القضا،  (2) 1980تويلية  22  اجمللس الد توري مبوتب قراره الصادر يف ويف منعطف بازر ار  
 تقاللية اليت باإلضافة إىل ضمانات اإل، ذلك الوقتمكر ة د توريا منذ  اإلداري، وهكذا أصبحت ا تقالليته

رية الشاغلني لوظائف إلدا، من عدم قابلية أعضاء اجلهات القضائية ا(3) القانو  األ ا ي للقاضي اإلداري يقدمها
 احلكم للعزل.

 تجديد الضمانات التقنية الممنوحة للمتقاضي من طرف القاضي اإلداري  -2

لقد أصبحت  لطات القاضي اإلداري الفرنسي موضوعا لتعديالت عميقة تسمح له على األقل نظريا مبنافسة 
 القاضي العادي.

 منح القاضي اإلداري سلطة األمر  -
القاضي  حن، اما م  125-95 القاضي اإلداري  لطة إصدار األوامر ضد اإلدارة مبوتب قانو نح لقد م  
 .09-08ه السلطة أيضا مبوتب قانو  اجلزائري هذ

                                                           
1
 - S. Gibert, 0p. Cit., p. 638. 

2
 - CC.80- 119DC, 22 juillet 1980 :«  qu’il résulte des dispositions de l’article 64 de la 

constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par 

les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction 

administrative, que l’independance des juridictions  est garantie ainsi que le caractère spécifique 

de leurs fonctions  sur lesquelles ne peuvent  empiéter ni le législateur ni le gouvernement; 

qu’ainsi, il n’appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des 

juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de substituer à elles dans le jugement des 

litiges relevant de leur compétence ».  
3
 - S. Gilbert, 0p. Cit., p. 647. 
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النظر إىل القواعد رقابة مشروعية القرارات اإلدارية ب)الفرنسي جديدات الصادرة عن جملس الدولة بعد العديد من التف
، اقانو  شرعبإلغاء التنظيمات الغري مشروعة، تفسري املعاهدات من طرف القاضي.... إخل( وعن امللتزام األوروبية، اإل

املتعلق ، (1) 1995فيفري  08املؤرخ يف  125-95، صدر قانو  املتعلق بالغرامة التهديدية 1980تويلية  17
ملبدأ منع القاضي اإلداري من إصدار  اع حدبتنظيم اجلهات القضائية وباإلتراءات املدنية اجلنائية واإلدارية والذي وض

اإلداري ضمانات تقنية معادلة لضمانات نظريه ي ، ومنح القاض، تطبيقا ملبدأ الفصل بني السلطاتاألوامر لإلدارة
، حبيث مسح له هذا القانو  بإصدار األوامر عندما يقتضي قراره أ  يتخذ شخص من أشخاص القانو  (2) العادي

قتضاء مبوعد القاضي بالتدبري، مذيال  عند اإل مكلف بإدارة مرفق عمومي تدبريا تنفيذيا حمددا، يأمر العام، أو تنظيم
هر أمره مبوعد للتنفيذ، اما يتيح له  للتنفيذ، على أنه جيب أ  خيطر القاضي بطلبات تصب يف هذا اإلطار، عندما ي 

خص العمومي قرارا بعد حتقيق تديد، يكتفي هذا القانو  أيضا، عندما يقتضي القرار أو يفرض أ  يتخذ الش
 ،جتاههذا اإل القاضي بأ  يأمر باختاذ قرار تديد يف ميعاد حمدد، يف هذه احلالة أو يف تلك، وعند إخطاره بطلبات يف

 . (3) ه بالغرامة التهديديةهر أوامر يستطيع أ  ي  
، فإ  القاضي العادي هو حامي املليكة اخلاصة، هي بدو  ألاثر بروزا للمبدأ الذي مبقتضاهوإذا اانت اخلاصية ا

فإ   ،قتضاء إىل  لطة األمرباللجوء عند اإل ،عتداء املادياحلصري للقاضي العادي لوضع حد لإلختصاص اإلمنازع 
ال يشكل هذا أ ، بشرط عتداء على ملكيتهالقاضي اإلداري من أتل وضع حد لإلاملتقاضي بإمكانه اليوم أ  خيطر 

فسيكو  ذلك هناية  ،عتداء اعتداء ماديا، ألنه إذا اعرتف للقاضي اإلداري بأنه خمتص بوضع حد لالعتداء املادياإل
 .ملطالبة بالقضاء على هذه النظريةوهذا واحد من األ باب اليت دفعت ببعض الفقه إىل ا ،لنظرية االعتداء املادي

، فإ  إنشاء ا تعجال احلريات يشكل التعديل األاثر (4)ادي وإذا اانت  لطة األوامر مل ترصد إلزالة االعتداء امل
تطبيقه يعيد للنقاش  بب  ، أل على بقاء مبدأ القاضي العادي احلامي الطبيعي للملكية واحلرية األ ا ية ،خطورة

 .عتداء املاديوتود اإل
إىل حد ابري ومنذ زمن طويل، من آثار بسط رقابة القضاء على أعمال اإلدارة، إذ اما فع ل املشرع األملاين 

وضع مبدأ األثر الواقف للقرار حمل اخلصومة، فور رفع دعوى اإللغاء، خصوصا بالنسبة لإلتراءات الالحقة على اختاذ 
كانية توتيه األوامر لإلدارة بوتوب ، املتعلق باحملاام اإلدارية للقاضي إم1960القرار، باإلضافة اىل ذلك منح قانو  

 . (5)اختاذ قرار ذي حمتوى معني، مع إمكانية إرفاق ذلك األمر مع اجلزاء املتمثل يف الغرامة التهديدية 
لقضاة اجلهات القضائية اإلدارية ، 09-08يل اجلديد الذي محله قانو  تعدالمنح املشرع اجلزائري مبوتب بدوره 

حيث نصت املادة  ،من القانو  املذاور 979و 978وهذا ما تضمنته املواد  ،اإلدارة لطة إصدار األوامر ضد 
                                                           

1
 - http:// www. legifrance.grouv.fr /11septembre2012.  

، 2004، العدد الثاين، 20مهند نوح، القاضي اإلداري واألمر القضائي، جملة تامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، جملة علمية حمكمة، اجمللد وأيضا 
 . 213ص. 

2
 - S. Gilbert, 0p. Cit., p. 651, 652. 

3
 - G. Gondouin, .Op. Cit., p. 45. 

4
 - TC. 23 octobre 2000, Boussadar, AJDA. 2001, p.143 ; TC. 19 novembre 2001, M

elle
 

Mohamed, AJDA. 2002, p. 234. 
 .214مهند نوح، املرتع السابق، ص.  -  5
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إلزام أحد األشخاص املعنوية العامة أو هيئة ختضع  ،عندما يتطلب األمر أو احلكم أو القرار: "على أنه 978
، اإلدارية املطلوب منها ذلكتأمر اجلهة القضائية ، باختاذ تدابري تنفيذ معينة، منازعاهتا الختصاص اجلهات القضائية

: على أنه 979ديد أتل للتنفيذ عند االقتضاء "، فيما نصت املادة يف نفس احلكم القضائي بالتدبري املطلوب مع حت
"عندما يتطلب األمر أو احلكم أو القرار إلزام أحد األشخاص املعنوية العامة أو هيئة ختضع منازعاهتا الختصاص 

، يف اخلصومة السابقةبسبب عدم طلبها  ،مل يسبق أ  أمرت هبا،معينةتنفيذية باختاذ تدابري  ،يةاجلهات القضائية اإلدار 
 .بإصدار قرار إداري يف أتل حمدد" ،تأمر اجلهة القضائية اإلدارية املطلوب منها ذلك

ات املتبعة أمام ، قد وردت يف الباب الساد  من الكتاب الرابع املتعلق باإلتراءنالحظ يف البداية أ  هذه املواد
زائري وعلى ، وهذا يعين بأ  املشرع اجلأحكام اجلهات القضائية اإلدارية حتت عنوا  تنفيذ ،اجلهات القضائية اإلدارية

لإلدارة إللزامها على تنفيذ هات القضائية اإلدارية،  لطة إصدار األوامر ، قد منح لقاضي اجلغرار املشرع الفرنسي
، يستطيع لتنفيذ، بعبارة أخرىديد أتل لحت ، معرها باختاذ تدابري تنفيذية معينةأ  يأم، أحكامه، وله يف  بيل ذلك

ظام القانوين وأ  يأمرها ، أ  يلغي قرارها من النزائري إذا تأاد من وتود اعتداء مادي من طرف اإلدارةالقاضي اجل
، فإذا مل يطلب منه ذلكطلب  ذلك، مىت عتداء املادي، بإزالة األشغال مثال أو باخلرو  من امللكية أو غريبوقف اإل
ع هلذا الغرض، وهبذا الصدد فهو يتمت منا با لتنفيذ قراره السابق يف الدعوى اليت ترفع ، فله أ  يأمر مبا يراهمنه ذلك

لشخص العمومي املمتنع عن وهو مبلغ مايل يدفع عن ال يوم تأخري من طرف ا ،بسلطة األمر بالغرامة التهديدية
شرع ومبجرد نصه على  لطة وهذا هو مربط الفر ، فإذا اا  بعض القانونيني يف اجلزائر يعتقدو  بأ  امل، التنفيذ
الغرامة التهديدية يكو  بذلك قد زود القاضي بسلطات فعالة قادرة على محاية حقوق وحريات املواطنني، فهم األمر ب

، كم هبا ضدهاالتعويض اليت حي   أل  مبلغ الغرامة  تلتزم اإلدارة بدفعه بعد تصفيته مثله يف ذلك مثل مبالغ ،على خطأ
اإلداريني يدو و  على هذه حقوق وحريات املواطنني، أم أ  املوظفني يف محاية فهل  امهت هذه املبالغ التعويضية 

ه، هذا املبلغ نذمة الشخص العمومي، الذي يتبعو من ل يدفع ، واجلزاء الوحيد الذي ينتظرهم هو مبلغ من املااحلقوق
  رصد خلدمة املصلحة العامة.الذي اا  من املفروض أ  ي  

 والسؤال الذي يطرح يف هذا املقام: ملاذا تفي الغرامة التهديدية يف فرنسا هبذا الغرض وال تفي به عندنا ؟

املتعلق  ،1980تويلية  16لسابعة من قانو  يكمن اجلواب يف أ  املشرع الفرنسي نص مبوتب املادة ا
، على تواز احلكم على (1)، وبتنفيذ األحكام من طرف السلطة العمومية مات التهديدية يف اجملال اإلداريبالغرا

بسبب عدم التنفيذ  ،عتباري العمومي بغرامة هتديديةتصرفاهتم إىل احلكم على الشخص اإلاملوظفني الذين تؤدي 
قد تصل إىل حد املرتب السنوي الذي يتقاضوه يف التاريخ الذي   ، بغرامةيذ املتأخر للحكم القضائيالكلي أو التنف

 .(2)اا  ينبغي أ  ينفذ فيه احلكم من طرف حمكمة التأديب املالية 

                                                           
1
 - La loi n°80/539 du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcés en matière administrative 

et à l’exécution des jugements par les personnes de droit public://droit.org/jo/textes/id.htm/ 
2
 - « La cour de discipline budgétaire et financière »,www.Ccompte.fr/cour des 

comptes/publications/ 



104 
 

وضع يف نفس الوقت آلية لتفعيلها، وهي حمكمة  نظام الغرامات التهديدية فاملشرع الفرنسي عندما أنشأ 
، هذه احملكمة باإلضافة إىل امتالاها لسلطة التنزيل والتوبيخ والعزل وغري ذلك، فلها أ  حتكم على التأديب املالية

تاريخ يف رامة هتديدية، حدها األقصى املرتب السنوي الذي يتقاضاه املوظف غاملوظف الذي تسبب يف إدانة إدارته ب
فال  ،م بالدفع من ذمته املالية اخلاصةوما دام املوظف ملز  .لقضائي، أو تنفيذه تنفيذا متأخرامتناعه عن تنفيذ احلكم اا

ثبت الواقع القضائي الفرنسي بأنه وقد أ . لطة إصدار األوامر  تكو  عظيمة شك أ  فعالية هذه الو يلة ومن ورائها
اإلدارة إىل تنفيذ أوامر األخري، ففي  نة  تسارع ،قيع الغرامة التهديديةومبجرد وضع طلبات أمام القاضي هتدف إىل تو 

، اإلدارية، ومبجرد تسجيل العرائض Douaiطلب لتوقيع الغرامة التهديدية أمام حمكمة  21، مت تسجيل 2001
تنازل املعنيني عن ، بسبب احملكمة وال ملف واحد لتفصل فيه  ارعت اإلدارات إىل تنفيذ التزاماهتا، فلم يبقى أمام

 عرائضهم.

أيه  ،، فإننا ال نتوقع أ  تكو  لسلطة األمر أو لسلطة فرض الغرامة التهديديةأما والوضع هكذا يف اجلزائر 
 .عيدة عن خماطبة النصوص القانونية، بالذمة املالية للموظفني املخالفني ألوامر القضاء فائدة عملية ما دامت

 عتداء المادي ق من تطور اإلإنشاء إستعجال الحريات وا -
، (1) اإلدارية تعجال أمام اجلهات القضائية املتعلق باإل 2000/597لقانو  رقم االفرنسي لقد تبىن املشرع  

وأ  جيربها على ، رةبتدارك السلواات الغري مشروعة لإلدا ،ابتدع مبوتبه و يلة تديدة وفعالة تسمح للقاضي اإلداري
، عندما يكو  لتصرفها صدى على احلرية يع أ  يلزمها بالقيام بتصرف معنييستط، اما وقف هذه التصرفات

  .ريه العادي يف اجملال اال تعجايلاأل ا ية ماحنا إياه فعالية مماثلة لنظ
، عجايل يف محاية احلريات األ ا ية ت، أثر اثريا يف دور القاضي اإلا بنظريه الفرنسيوتأثر  اما أ  املشرع اجلزائري

. حيث أصبح القاضي اإلداري اال تعجايل خيتص داريةمن قانو  اإلتراءات املدنية واإل (2) 920مبوتب املادة 
لوقف انتهااات األشخاص العمومية املعنوية أو اهليئات اليت  ،مبوتب هذا النص باختاذ مجيع التدابري اليت يراها ضرورية
دارية، إال أ  هذا االختصاص ليس اختصاصا مطلقا، بل مقيدا، ختضع يف مقاضاهتا الختصاص اجلهات القضائية اإل

ومهما بلغت تسامة هذه االنتهااات  ،بشرط أ  تشكل هذه االنتهااات مسا ا خطريا وغري مشروع بتلك احلريات
فينبغي أال تشكل اعتداء ماديا، أل  نص املادة واضح يف أ  ترتكب هذه االنتهااات اخلطرية عند ممار ة هذه 

 خاص املعنوية العامة أو اهليئات لسلطاهتا.األش
يعلن هناية االعتداء ، مل الفرنسي 2000توا   30هو معرفة ما اذا اا  قانو   ،والسؤال الذي يطرح 

عتداءات املادية، وال ضي اإلداري، مل يستطع أ  يوقف اإلمت أل  القاقد طار أ  انشاء هذه النظرية املادي، يف إ
                                                           

1
 - Loi ni 2000-597 du 30 juin 2000, JORF. 1 juillet 2000, p. 9948,  

http://www.legifrance.gouv.fr/11 septembre 2012. 
أعاله، إذا اانت ظروف اال تعجال  919ل يف الطلب املشار إليه يف مادة صتنص هذه املادة على ما يلي: "يكن لقاضي اال تعجال، عندما يف - 2

الضرورية  للمحافظة على احلريات األ ا ية املنتهكة من األشخاص املعنوية العامة أو اهليئات اليت ختضع يف مقاضاهتا أمر بكل التدابري ي، أ  قائمة
، يفصل قاضي ا خطريا وغري مشروع بتلك احلرياتالختصاص اجلهات القضائية اإلدارية، أثناء ممار ة  لطاهتا، مىت اانت هذه االنتهااات تشكل مسا 

 يل الطلب ". ج(  اعة من تاريخ تس48ه احلالة يف أتل مثا  وأربعني )اال تعجال يف هذ

http://www.legifrance.gouv.fr/11
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  ا تعجال بق قانو ارتقى إىل حار  للحريات األ ا ية، عندما ط  واحلال أ  األخري قد يتمتع بالسلطات الكافية، 
مبفهوم  ،باحلرية األ ا ية اخلاصة، مماثال احلق يف امللكية بدأ القاضي العادي حار  امللكيةاحلريات، بطريقة ت كبل م

عتداء املادي جملال تطبيق ا تعجال ، خمضعا بذلك وبشكل تزئي اإلالعدالة اإلدارية ، من قانو (1) 2 -521املادة 
احلريات، خاصة أمام رفض جملس الدولة اعطاء تعريف للحرية األ ا ية، وقر ر يف النهاية مماثلة خمتلف احلقوق 

ة األهداف ذات القيمو قتضي محاية هذه احلقوق قيمة الد تورية باحلرية األ ا ية، عندما تواألهداف ذات ال
 ،2002مار  29. وهكذا قرر جملس الدولة مبوتب قراره املؤرخ يف (2) حرتام األخرية )احلرية األ ا ية(الد تورية إ

امللكية، فإ  القاضي  عتداء على حقاإل، وهذا يعين بأنه مىت مت (3) أ  احلق يف امللكية يتمتع بطابع احلرية األ ا ية
عتداء على احلرية األ ا ية، فقد يتم ات اليت يتمتع هبا، عندما يتم اإلسلط تعجايل يتمتع حياله جبميع الاإلداري اإل

 االعتداء مثال على حرية التجارة والصناعة من خالل االعتداء على حق امللكية. 
ذا علمنا أ  تفضيل الطاعنو  اللجوء إىل   ا تعجال احلريات،  تظهر أاثر، إال شك أ  فعالية قانو  

وقد قدم القانو  حمل الدرا ة، مواعيد  .(4) تظهر إال يف القضايا اليت تستدعي تدابري ا تعجاليةالقاضي العادي، ال 
أ  يطبق  ،أمام هذه احلقائق، تىن أغلبية الفقهاء الفرنسيني  تعجال من  اعة اىل  اعة.إطار اإلقصرية خاصة يف 

 .(5) ىل هجرهااء املادي أو إعتدالنادر لنظرية اإل هذا القانو  تطبيقا فعليا يؤدي اىل التطبيق
 عتداء الماديمدى مالئمة إلغاء نظرية اإل  -ج

ل السلطات ص، لكوهنا ختالف مبدأ ف(6)تداء املاديعهية اثرية تدعو إىل هجر نظرية اإللقد ظهرت آراء فق 
احملافظة على نظرية قد اانت ف، (7) 2000توا   30القضائية واإلدارية. وازدادت هذه املطالبات بصدور قانو  

عتداء املادي مربرة من طرف الفقه منذ بداية القر  العشرين، بأ  القاضي اإلداري ال يقدم ضمانات تقنية تسمح اإل
لتلك اليت يقدمها القاضي العادي، انطالقا من وتهة النظر هذه، فإ  التعديالت املستحدثة  ،له بضما  محاية معادلة

قد عدلت بصورة نوعية إطار النقاش، فالقاضي اإلداري أصبح جمهزا من  ،2000توا   30و 1995فيفري  8يف 
اا  القاضي   ىتهل من املالئم التأايد على أنه م؟ و  أتل محاية امللكية، فهل هو مستعد للقيام بذلك يف ال األحوال

                                                           

                                                             .ةتنص هذه املادة على أ  يطبق ا تعجال احلريات يف حالة االعتداء على احلرية األ ا ي - 1 
2
 - S. Gilbert, Op. Cit., p. 662. 

3
 - CE. 29 mars 2002, AJDA. 2003, p. 345. 

4
 - S. Gilbert, Op. Cit., p.668 ; G. Gouduin, «le dualisme juridictionnel, facteur d’amélioration 

des procédures»,  in le dualisme juridictionnel, limites et mérites, Dalloz, 2007, p. 43. 
5
 - « L’enjeu principale est ici que le juge administratif puisse assurer une protection effective de 

toutes les libertés et de tous les droits fondamentaux – tel que le droit de propriété- rendant 

désormais inutile l’invocation de la voie à seul fin d’accéder au juge judiciaire des référés », N. 

C. Nourai, C. L. Depinay, «  l’urgence devant le juge administratif, première application des 

articles L. 521-1 et 521-2 nouveaux du code de la justice administrative », LPA. 12 février 2001, 

N° - 30, p. 10.    
 .209مهند نوح، املرتع السابق، ص.  -  6

7
 - N. C. Nourai, C. L. Depinay, l'urgence devant le juge administratif..., Op. Cit., C. Leclercq, 

« le déclin de la voie de fait », RDP. 1963 p. 712; G. Quiot, « voie de fait », juris- classeur, 1998, 

n° - 29. 
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، إ  هذا (1)عتداء املادي د حا  الوقت للقضاء على نظرية اإلاإلداري قادرا على الدفاع عن امللكية اخلاصة، فق
 النقاش يستدعي عدة مستويات للتحليل.

 نسانتفاقية األوروبية لحقوق اإلفي المبدأ بالنظر إلى مقتضيات اإلعادة التفكير إ -1

فإهنا  ،ال تكرتث بوحدة أو بازدواتية القضاء Strasbourgإذا اانت احملكمة االوروبية حلقوق اإلنسا  
وق تفاقية األوروبية حلقمن اإل 1-6ن أ  تشكل خرقا للمادة يك ،اعتربت بأ  األضرار املرتبطة بازدواتية القضاء

 وتود صعوبات تعود إىلStrasbourg  أشارت حمكمة Guillemin (2)ي قضية فاإلنسا  وحرياته األ ا ية، ف
بتناقض القرارات، وأدانت فرنسا بسب عدم الفصل يف  زدواتية، اما الحظت بأ  هذه الوضعية هتددضمنيا إىل اإل

التعقيد اما ذارت احملكمة أيضا بأ   .كل تزءا مكمال للمحاامة العادلةالقضية يف ميعاد معقول، هذا الشرط يش
ليس من الظروف اليت يكن أ  ختتبئ وراءها الدول هبدف اهلروب من التعويض  ،ختصاصاملرتبط بتقسيم قواعد اإل

إتراء يقدر تبعا لظروف الدعوى،  ،املشار إليها، باملقابل قضت بأ  الطابع املعقول للمدة 1-6  املادة على أ ا
،  (3)وبالنظر إىل املعايري املكر ة من طرف قضاء احملكمة، ال يما تعقد القضية،  لوك الطاعن والسلطات املختصة 

من  1خرقا للقانو  األورويب بالنظر إىل جتاهل أحكام املادة  ،ختصاص القضائيعد اإلاما يشكل تعقد قوا
 .1الربوتواول رقم 

"اعتبارا للبطء الذي  تسري وروبية حلقوق اإلنسا  ما يلي: أل، بينت اللجنة ا(4) 1994توا   4ريرها املؤرخ يف ويف تق
السلطات والقضاء الفرنسي قد صدرت تراءات املتعلقة مبلكية الطاعن، فإ  اللجنة قد ا تنتجت بأ  قرارات به اإل

 خالل فرتة طويلة تدا، وبالتايل مل تراع التواز  بني املصلحة العمومية واملصلحة اخلاصة".

 1نسا  وحرياته األ ا ية، أو املادة تفاقية األوروبية حلقوق اإلمن اإل 1-6اا  األ ا  هو املادة   و واء 
تراءات القضائية، قد تأثر مباشرة بقضاء حمكمة ختصاص واإلفإ  تنظيم قواعد اإل ،1من الربوتواول رقم 

Strasbourg  زدواتية حلاقها باإلإحملافظة أو بالتعديالت اليت جيب ج بطريقة غري مباشرة النقاش املتعلق با، ما أت
املرتبطة نه من الضروري معاجلة األضرار أح بنسا  قد وض  ألوروبية حلقوق اإلالقضائية، وإذا اا  قضاء احملكمة ا

باالزدواتية القضائية والكثرية يف جمال نزع امللكية، وإال تعرضت فرنسا إلدانات متكررة من طرف األخرية، فإ  املبدأ 
فضرورة معاجلة  أيضا هبذين القضائيني. امي امللكية اخلاصة العقارية معينالذي مبقتضاه يكو  القاضي العادي ح

القضائية غري مالئمة لتطور النظرية، أل  أغلب الصعوبات اليت تواته املالكني مرتبطة زدواتية باإل املساوئ املرتبطة
يف انتظار أ  يفصل القاضي اإلداري يف مشروعية أو يف معىن القرار  ،بأ  احلامي النظري للملكية "القاضي العادي"

                                                           
1
 - M. Verpeaux, « le juge administratif, gardien du droit de propriété », RFDA. 2003, p. 1103.  

2
 - CEDH. 21 février 1997, Guillemin, AJDA. 1997, p. 399. 

3
 - CHDH. 2 aout 2000, Sautonner, c/France, in S. J. Gilbert, Op. Cit., p. 813. 

4
 - commission européenne des droits de l’homme, Rapport du 4 juin 1994, phocas c/ France, in 

S. Gilbert, Op. Cit., p. 813. 
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الذي مبقتضاه فإ   ،رورة تعديل املبدأضعلى نسا  يشهد قضاء احملكمة األوروبية حلقوق اإلاإلداري، وبناء عليه فإ  
 ؟ التعديالتالقاضي العادي هو حامي امللكية اخلاصة العقارية لكن ماهي هذه 

 ستقاللية الفعلية للقاضي اإلداري       التفكير في المبدأ بالنظر إلى اإلعادة إ -2

بعض املمار ني  كلكن عمليا يشك ،1980تكر ت ا تقاللية القاضي اإلداري الفرنسي د توريا منذ لقد  
بل ينازعو  يف او  القاضي اإلداري أصبح مستقال، ويف اونه أصبح مؤهال نتيجة لذلك للحماية الفعالة للملكية 
اخلاصة العقارية، ألنه ورغم هذه القيمة الد تورية، فال يتعلق األمر إطالقا با تقاللية مطلقة، فاإلدارة تستطيع وبدو  

فضال عن ذلك فإ  الثقافة اإلدارية اليت يتمتع هبا القاضي اإلداري،  قاضي اإلداري أ  تضغط عليه.أ  حتل حمل ال
داري يف التصور اجلماعي قريب   القاضي اإلدارة ال تسمح له بعرقلة عملها، إضافة إىل أاإلوعالقاته املنتظمة مع 

  هذا من تهة.، (1) تدا من السلطة التنفيذية

دم قابلية عي للقاضي اإلداري، واملتمثلة يف فإ  الضمانة اليت يقدمها القانو  األ ا ومن تهة أخرى،  
، هي ضمانة مقبولة ومعمول هبا مبوتب التقاليد للعزل أعضاء اجلهات القضائية اإلدارية الشاغلني لوظائف احلكم

 تئنافية، اإلدارية واحملاام اإلدارية اإلومكر ة مبوتب القانو  بالنسبة ألعضاء احملاام  ،بالنسبة ألعضاء جملس الدولة
أما بالنسبة للمستشارين فإهنم قابلني للعزل، وهذا الوضع ناتج عن او  أعضاء جملس الدولة هم موظفو  وليسوا 
قضاة، وإذا اا  التطور الذي بدأ يف ظل اجلمهورية الثالثة قد تعل منهم قضاة فعليني، فإ  األحكام اليت تعينهم مل 

( وأمر 2)املادة  1946أاتوبر  19فضال عن أ  قانو   يكن بالتايل إعطائهم الوصف القانوين للقضاة، تعدل، فال
 .(2)   نظامهم األ ا ي ذو طابع تنظيمي( ينص وعلى أ2)املادة  1994فيفري  4

 عادة التفكير في المبدأ بالنظر إلى سلطة األمر التي أصبح يملكها القاضي اإلداريإ -3

ت اليت أ  يوته األوامر لإلدارة خار  احلاال ،الدولة بصورة ثابتة بأنه ال حيق للقاضي اإلداري ر جملسيذا  
ر اليت صدار األوامر ليست مطلقة، إمنا حمصورة يف األوامإ، وهذا يعين بأ   لطة (3) 1995فيفري  8حددها قانو  

بتنفيذ الشيء املقضي به، إ  األمر الذي يضمن تنفيذ القرار القضائي، والذي جيب أ   من شأهنا أ  تلزم اإلدارة
جتاه حمدد، ويف إبالضرورة اختاذ تدبري تنفيذي يف به إال يف احلالة اليت يقتضي فيها احلكم  ىيقضال  ،يقدم بشأنه طلب

 .(4) دختاذ قرار تديد بعد حتقيق تديإ احلالة اليت يقتضي فيها احلكم بالضرورة

                                                           
1
 - S. Gilbert, Op. Cit., p. 646, 647. 

2
 - D. Drago, « autour de la réforme du conseil d’Etat », AJDA. 1963, pp. 524- 536. 

3
 - CE. 28 février 1996, Fauqueux, « considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif, en 

dehors des cas prévu par la loi du 8 février 1995, de se substituer à l’administration ou  de lui 

adresser des injonctions », RFDA. 1996, p. 397. 
4
 - G. Goudouin, Op. Cit., p. 45. 
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عما إذا اا  القاضي اإلداري يقبل أ  يستعمل  لطاته اجلديدة من أتل حتقيق  ،يبقى لنا أ  نتساءل بعد هذا
رتح الكفة لصاحل ي   ،طالع على القضاء اإلداري يف هذا الشأ   اإلإ ؟ قيقية للملكية اخلاصة العقاريةاحلماية احل

حيث أ   ما يثبته الواقع العملي وهذا اللجوء إىل  لطة األمر.داري يف اإلتابة السلبية، بسبب تردد القاضي اإل
القاضي اإلداري ييل إىل ا تعمال  لطاته اجلديدة بأدىن حد ممكن، حىت ال يعيق تدخل اإلدارة، وإ  تأاد من عدم 

ت وحدها ال فالسلطا .(1) ختتلط أحيانا باملصلحة اإلدارية با م احملافظة على املصلحة العمومية اليت ،املشروعية
يف امللكية، بل يقتضي ة، والقاضي اإلداري ليس جمردا اليوم من و ائل محاية احلق دار إمن وتود بد تكفي بل ال 

 .(2) يف ا تعماهلا يرتدد الأاألمر 

ا تثنائية   تعجايل وبصورة تدالتنفيذ اإل فقيقبل بصعوبة تطبيق و  ،اضي اإلداريالق لكن جيب أ  ننتبه إىل أ 
من رقابة التحكم ومل خيفف   ، فإنه مل ير 1872عن اإلدارة يف أنه عندما أصبح مستقال  الإ ،ا تعجال احلريات

 منذ أاثر قليال من جتاه حماباة اإلدارة، إال خالل ثالثني  نة، وهو الذي مل يستعمل  لطة األمر إالإاإلداري يف 
 على أقل عشرو   نة حىت يتمكن القاضي اإلداري بفضل  لطة األمرنتظار إذ  يقتضي األمر اإل .عشرية واحدة

عتداء املادي، وبالتايل وأمام قاضني ينسو  بأهنا توتد نظرية اإل، من تعل املت(3)  تعجال اإلداريوخمتلف أنواع اإل
لثقة أحيانا م اخلوف وانعدام ادارية، بعبارة أخرى أماشر لإلدارة يف ممار ة العدالة اإلمكانية التدخل املباشر أو غري املباإ

يف مواتهة احتياتات دولة طموحة، يسهر القاضي  ،وأمام تراتع حق امللكية اخلاصة أحيانا ،يف العدالة االدارية
، فقد (4) بعد يلغاإلداري على تسهيل مشاريعها بطريقة تعسفية. وأمام الدور السيا ي جمللس الدولة الذي مل 

هيكل نصفه إداري ونصفه اآلخر  يا ي، وبعد التحوالت اليت  ،يف أ  يكو  جملس الدولة  Napoléonرغب
 .ةإلدار حافظ األخري على عالقة خاصة تدا مع ا ،أصابت  العدالة اإلدارية

قتضاء، يبدو من املالئم تدا اإلبقاء على هذه النظرية، الذي يثله القاضي العادي عند اإل ذنقاوأمام إمكانية اإل
وقته اامال، فإ  هذه النظرية  تزول تلقائيا  عتبارات السيا ية، وليأخذعن اإلأنه بعيد  ،فإذا ما أثبت القاضي اإلداري

 شيئا فشيئا.  

 الضبط اإلداري تنظيمات مشروعيةختصاص بتقدير اإل  -ثانيا

الذي أقره هذا ، حتولت حمكمة التنازع عن املبدأ Septfonds بعد أربعة وعشرين  نة من صدور قرار 
الذي ار   Barinsteinحتوال ابريا يف جمال تقدير القرارات اإلدارية عن طريق القاضي املدين، بوا طة قرار  ،القرار

                                                           
، بعد أ  اعرتفت بعدم مشروعية قرار شفوي متخذ من طرف العمدة، بوضع شبكة قنوات يف ملكية 1996توا   7يف  Lyonفقد اعتربت حمكمة  - 1

يها، ف عتناز يقتضي بالضرورة نقل القنوات امل ا احلكم الذقنوات املشار إليها، فإ  تنفيذ همعينة، دو  ترخيص املالك، "حيث أنه فيما بطلبات األمر بنقل ال
  .فإ  طلبات الطاعن الرامية إىل أ  تأمر احملكمة البلدية بنقل القنوات ال يكن قبوهلا"وبالنتيجة، 

T. A. Lyon, 7 Juin 1996, in S. Gilbert, Op, Cit., p. 655. 
2
 - M. Verpeaux, « le juge administratif gardien de propriété », RFDA. 2003, p.1103. 

3
 - S. Gilbert, Op. Cit., p. 834, 835. 

4
 - B. Faure, « le dualisme juridictionnel et les libertés », in le dualisme juridictioonnel, limites et 

mérites, Dalloz, 2007, p. 110.  
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، (1) اختصاص القاضي األخري بتقدير مشروعية القرارات التنظيمية اليت تشكل اعتداء على احلرية الفردية وحق امللكية
تناول يف النقطة الثانية  مدى الرقابة اليت ار ها هذا  نوىل من هذه الدرا ة على أ  ة األوهو ما يشكل حمور النقط

 القرار.

 عتداء على الحرية الفردية أو حق الملكيةالضبط في حالة اإلتنظيمات ير شرعية تقد  -أ

اليت تشكل اعتداء على  ،منحت حمكمة التنازع للقاضي املدين  لطة تقدير مشروعية القرارات التنظيمية 
2(يف قضية  1947أاتوبر  30احلرية الفردية أو حق امللكية، مبوتب قرارها الصادر يف 

Barintein 
واليت  )

تتلخص وقائعها، يف أنه ازاء مقاومة اخلاضعني ألوامر اال تيالء على املساان اليت صدرت يف أعقاب احلرب العاملية 
قد أتاز مر وم التنفيذ اجلربي هلذه األوامر، و  ، جلأت اإلدارة إىل طريق1945وفمرب ن 10الثانية مباشرة، تطبيقا ألمر 

 تراء  بشكل عام.ا اإلهذ 1947تانفي  16

من قاضي األمور  تراءعلى هذا اإل وشغلت بناء  تيالء عليهامت اإل ،مستأتر شقة Barinteinوقد طلب السيد 
لعادي، فع النزاع أمام حمكمة التنازع اليت قضت باختصاص القضاء افر   تيالء، طرد املستفيد من هذا اإل ،املستعجلة

 :وأقامت قضاءها على حجتني

وتتعلق بأ  احلكومة مل يكن هلا أ  تسمح بالتنفيذ اجلربي لقرارات اال تيالء اليت صدرت وفقا ألمر  األولى:
 .1938تويلية  11تنائيا، طبقا لنصوص قانو   متثال هلذه القرارات يعاقب عليه، إذ أ  رفض اإل1945

تتمثل فيما تضمنه احلكم من أنه: "ملا اانت حماام القضاء العادي ليس هلا اقاعدة عامة، وفيما عدا بعض  الثانية:
 القرارات اإلدارية حىت الالئحية، فإهنا وا تثناء على هذا املبدأ، ختتص بتقديراحلاالت احملددة، أ  تتصدى ملشروعية 

، بسبب طبيعة اإلتراءات املنصوص عليها يف النصوص 1947تانفي  16األحكام  الفة الذار ملر وم مشروعية 
مث للحرية الفردية، واذلك على ومن ، عليه على مبدأ حرمة املسكن اخلاصنتهاك اجلسيم الذي تنطوي واإل ،املذاورة

 حيحة.حرتام الواتب حلق امللكية، وهذه احلجة ما تزال قائمة وصاإل

وبدو  إحالة للقاضي  ام القضائية، للتحقق املباشرلقد قبل هذا القرار منح اختصاص ا تثنائي للمحا  
ختصاص مربر باملرة بطبيعة اإلتراءات املنصوص هذا اإل .1947تانفي  16عدم مشروعية مر وم اإلداري، من 

وبالتبعية باحلرية الفردية،  ،ذي تلحقه حبرمة املسكنعليها مبوتب هذا املر وم، واليت هي تدابري قوة، وخبطورة الضرر ال
وأ   ،أ  ينح لإلدارة مثل هذه السلطات ،حرتام املطلوب للحق يف امللكية، وبالتايل فإنه ال يعود إال للمشرعوباإل

املنشئ للعقوبات، وعليه ومن اآل   1938تويلية  11متثال لألوامر املتعلقة هبا معاقب عليه مبوتب قانو  رفض اإل
القرار التنظيمي الذي يرفض التنفيذ اجلربي، فلن تتولد ال يف فكو  أ  اإلدارة تطابقت مع أحكام املواد املشار إليها 

                                                           
 .238، ص. 2010، 1 -عبد القادر رباينة، الرقابة على النشاط اإلداري، الرقابة اإلدارية والقضائية، دار القلم، املغرب، ط -  1

2
 - TC, 30 octobre 1947, Barinstein, c/ Lemonier, JCP. 1947, 2, 3966, note Frejaville ; G.Vedel, 

« de l’arret Septfonds  à l’arret Barinstein », JCP. 1948,1. N°-  682. 
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عتداء املادي والذي مر اال تيالء طابع اإلفع عن التنفيذ اجلربي ألص، وال تر املسألة األولية لتقدير قانونية هذه النصو 
 . (1)ختصاص القضائي يرتب اإل

عن طريق السلطة  ،يدعو احملاام القضائية إىل إنقاذ احلرية األ ا ية املهددة Barinsteinإ  قرار  
، وقررت (2) 1949ماي  11يف حكمها الصادر يف  التنظيمية، مع ذلك مل تلتزم به الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض،

عماال إ تيالءات على املساان اليت تتم ، ال تنطبق على اال1938تويلية  11أ  العقوبات املنصوص عليها بقانو  
ليه اعتنقت حمكمة التنازع ما ذهبت إ، (3) 1949ماي  12ي يوم أويف اليوم املوايل،  ،1945أاتوبر  11ألمر 
ال جيوز أ   1945"مع عدم وتود النص اجلنائي، فإ  أحكام أمر مقررة أنه: ،السابق ضاجلنائية مبحكمة النقالغرفة 

وهكذا وحسب حمكمة . يظل حربا على ورق، ومن مث فإ  اتراء التنفيذ اجلربي يكو  يف هذا الشأ  صحيحا"
ردية واحلق يف امللكية، فإ  القاضي العادي التنازع، فعندما تشكل القرارات اإلدارية اعتداء تسيما على احلرية الف

 خيتص ا تثناء بتقدير مشروعيتها.

 ،فيجوز أثناء نظر قضية مدنية ،وباعتبار أ  قرارات الضبط اإلداري تندر  غالبا يف هذه اجملموعة من التدابري 
ىل القاضي املدين تقدير للشروط السالفة، فيتو  يةمستوف، (4)اإلداري ضبطالر فرعيا مسألة مشروعية تدبري ثاتأ  

 مشروعية هذا التدبري.

  Barinsteinمدى الرقابة التي تضمنها قرار   -ب

الغري ردعي ملراقبة  للقاضي العادي ،ختصاصينح اإل هأن Barinsteinإذا اا  الواضح من حكم  
اء تسيم على احلرية الفردية وحق دارية التنظيمية، مبا فيها لوائح الضبط اإلداري، اليت تنطوي على اعتدالقرارات اإل

لالئحة يتد يف ممار ة هذه السلطة الرقابية على ا ،امللكية، فقد تساءل الفقه عما إذا اا  اختصاص القاضي العادي
 ي حرية فردية مهما اانت.أعتداء على ليشمل اإل

نه رأي إ ،نتبىن تفسريا وا عاأ  أنه بإمكاننا رغم أ  القرار مل يقدم توضيحات هبذا الشأ ، فقد اعترب الفقه بو  
M. Frejaville 

عتداء يتد إىل اإل ،Barinsteinعتداء اجلسيم املشروط مبوتب قرار   اإلأالذي يعتقد ب ،(5)
الذي يعتقد بأنه ال يوتد  بب منطقي ينع من تو يع احلل إىل  ، M. Waline يأي حرية اانت، وأيضا ر أعلى 

بأنه يبدو منطقيا قبول أ   J. Castagné بدوره يرى الفقيه .(6)عتداءات اجلسيمة على احلرية العمومية ال اإل
الواقع  عتداءااإل الطريقةعتداء اجلسيم بوا طة التنظيم الضبطي على احلرية العمومية مهما اانت، يرتب بنفس اإل

                                                           
1
 - S. Tsiklitiras, Op. Cit., p. 67, 68. 

2
 - Cass. Crim. 11 mai 1949, S. 1949. 1.129. 

3
 - TC. 12 mai 1949, Dumont c / Bonnet, S. 1949.3. p. 45. 

4
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 68. 

5
 - M. Frejaville, Note sous, TC. 30 Octobre 1947, JCP.1947. 2. 3966. 

6
 - in J. Castagné, Op. Cit., p. 68. 



111 
 

مكانية بالنسبة للقاضي العادي للقيام بتقدير مشروعية هذا التنظيم، وهذا مبوتب قرار على حق امللكية، اإل
Barinstein
(1). 

اختذ يف اجملال  Barinsteinري صعوبات، أل  قرار ثنت رقابة مشروعية التنظيمات ال تلكن إذا اا 
التنظيمي، فليس الوضع اذلك خبصوص القرارات الفردية، اليت مل تقدم خبصوصها عبارات القرار أية توضيحات، فهل 

اعتداء تسيما على حرية  يكننا أ  نقبل بأنه حيق للقاضي العادي أ  يقوم بتقدير مشروعية قرار فردي يعتدي
 ؟عمومية

ال خيص  Barinsteinة، فمنهم من يرى بأ  احلل الذي تاء به قرار لقد انقسم الفقه حول هذه النقط 
 طالقا إىل القرارات الفردية، ومنهم من رأى العكس.إوال يتد  ،إال القرارات التنظيمية

 M. Frejaville ومن الرأي األخري
والذي يرى بأ  املوقف الذي تبناه القرار يتعني منطقيا أ  يؤدي إىل ، (2)

بذات شروط القرارات التنظيمية، أل   ،لفرديةاالقول بأحقية القاضي العادي غري اجلنائي يف مراقبة مشروعية القرارات 
عتداء ى هذا اإلعض احلقوق، وأ  تعاقب علعتداء الذي يتم بالقوة على بن اإلحمكمة التنازع قصدت التحذير م

ري ثال يما أ  اإلدارة يكنها أ  ت الذي يكن أ  يتولد إما عن قرارات تنظيمية أو قرارات فردية، ويكو  األمر اذلك
د على هذا النحو التنفيذ وائح أو حىت جمرد املنشورات، وتة عن طريق اللمن القرارات الفردية غري املشروعالكثري 

 إىل أبعد من احلدود املسموح هبا.املباشر عندما جييزه املشرع 

ة أخرى مستمدة من ا تقرار مبدأ اختصاص القاضي اجلنائي يف فرنسا، بتقدير وإىل هذه احلجة تضاف حج 
ادي ع تقرار القول باختصاص القاضي الب مع هذا اإلحالضبط اإلداري الفردية، إذ يست مشروعية لوائح وقرارات

 .(3)بتقدير مشروعية القرارات الفردية اليت تنطوي على اعتداء تسيم على احلريات العمومية 

فإ  القاضي العادي غري اجلنائي خمتص بتقدير مشروعية القرارات الفردية تطبيقا لقرار  ،يف ال األحوال 
Barinsteinق جلسيم على احلرية الفردية أو حعتداء ارار هي اإل، أل  احلجة الرئيسية اليت قام عليها هذا الق

عتداء املادي، ومن مث فكلما توفرت هذه الشروطـ، فإ  القرار الفردي يشكل اعتداء امللكية، وهذا ما يشكل شروط اإل
 املدين لتقدير مشروعيته.القاضي ماديا، ينشئ  ندا الختصاص 

ظاهرة الالمشروعية والقرارات  اإلدارية ي بتقدير مشروعية القراراتجنائختصاص القاضي العادي غير الإ: ثالثا
 .17/10/2011لقضاء محكمة التنازع  طبيقااألوروبي ت تحاداإلمع قانون  المتعارضة

 ا تثناءين على قرار ، (1) 2011أاتوبر  30أوردت حمكمة التنازع الفرنسية مبوتب قرارها الصادر يف       
Septfonds ، يتعلق األول باالعرتاف باختصاص القاضي العادي الغري ردعي بتقدير مشروعية القرارات اإلدارية

                                                           
1
 - J. Castagné, Ibid., p. 68. 

2
 - Fréjaville, Note sous l’arrêt barinstein, JCP., 1947, 2, 3966. 

3
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 69. 70. 
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يتعلق الثاين بتقدير مشروعية القرارات اإلدارية ظاهرة الالمشروعية. حيث رفع و  ،األورويب االحتاداملتعارضة مع قانو  
ل يف صوقد اانت هذه احملكمة خمتصة بالف ،Rennesنزاع بني شخصني من أشخاص القانو  اخلاص أمام حمكمة 

هذا النزاع الذي خيتص غري أ  الطاعنو  نازعوا يف مدى مطابقة القرارات التنظيمية للقانو  األورويب.  ،النزاع األصلي
تطبيقا و  ،1923يف  septfonds تطبيقا لقرار حمكمة التنازع الصادر يف قضية  ،ل فيه القاضي اإلداريصبالف

والذي مبقتضاه  ،فريكتيدور للعام الثالث 16مر وم و  1790أوت  24 -16من قانو   13دة ج عن املاللمبدأ النات
الدفع بعدم  Rennes. رغم ذلك رفضت حمكمة ري مبدئيا بالفصل يف هذه القضاياخيتص القاضي اإلدا

الفرعية، مؤ سة ، وأادت على اختصاصها هبذه املسألة Ille et vilaine  املقدم من طرف حمافظ ختصاصاإل
طرح النزاع أمام حمكمة التنازع وعندما  من الد تور وعلى مبدأ أولوية القانو  األوريب، 55قرارها على أحكام املادة 

 قرار حمل الدرا ة.الأصدرت 

 األوروبي تحاداإلي بتقدير مشروعية القرارات المتعارضة مع قانون جنائالقاضي العادي غير ال ختصاصإ  -أ

مبدأ أولوية و  ،من الد تور 55إذا اانت املادة هو معرفة ما  ،السؤال املهم الذي طرح على حمكمة التنازعإ   
التنظيمية مع القواعد  ختصاص بتقدير مدى توافق القراراتاإل ،ردعيينحا  للقاضي العادي الغري  ،يبالقانو  األورو 

 لى توزيع االختصاصات القضائيةمبدأ مسو القانو  األورويب عو  55ايف تؤثر املادة   بعبارة أخرىو ، الدولية واألوروبية
ال تقتضي أية خمالفة هلذا من الد تور ال تفرض و  55املادة  : إذا اانت أحكام؟ وقد أعطت احملكمة اجلواب التايل

الها عوامل   ،ةاملوعد املعقول للمحاامقتضيات حسن  ري إدارة القضاء و ممبدأ أولوية القانو  األورويب و  فإ  ،التوزيع
 ختصاص القاضي اإلداري بتقدير مشروعية القرارات التنظيمية.إع من شأهنا أ  تتعارض م

حبق الفصل يف مدى مطابقة  ،ردعيةللجهات القضائية العادية الغري  اعرتفتبالتايل فإ  حمكمة التنازع قد و  
إ  رفضت أ  تؤ س اتساع اختصاص اجلهات و  ،األورويب حتاداإلقانو  لالقرارات اإلدارية مبا فيها القرارات الضبطية 

هذا ما يشكل إدانة للحلول السابقة اليت قبلت مبوتبها حمكمة و  ،من الد تور 55دية على املادة القضائية العا
أاثر من هذا و ، (2) األوروبية حلقوق اإلنسا  تفاقيةاإلأ  يستبعد القاضي العادي القرار اإلداري لتعارضه مع  ،النقض

 األورويب. االحتاداإلداري مع قاعدة دولية غري قواعد  رارالق قااتفحظرت على القاضي العادي أ  يقوم بتقدير مدى 

حجية أمسى من حجية  ،اليت تنح للمعاهدات يف إطار الشروط اليت حتددها ،من الد تور 55احلال أ  املادة و 
عية القضائية عندما تكو  مشرو  ختصاصاتاإلال تقتضي أية خمالفة للمبادئ اليت حتكم توزيع تفرض و  ال ،القوانني

لتزامات ظيمية مع اإلإ  اا  حمل هذا النزاع تقدير مدى اتفاق هذه النصوص التنو  ،النصوص التنظيمية حمل نزاع
ينتج عنها منح القاضي العادي  فال يكن أ  ،إ  اا  ينتج عنها مسو القواعد الدولية على القواننيالدولية. و 

 55االختصاص بتقدير مشروعية القرارات اإلدارية بالنظر إىل القانو  الدويل أو القانو  األورويب. صحيح أ  املادة 
                                                                                                                                                                                           
1
 -TC. 17 octobre 2011, N° 3828 et 3829, scea du cheneau,  RFDA. N°- 6, novembre- décembre 

2011, p. 1136. 
2
 - Cass. ass. PLén. 22 décembre 2000, in B. Seiller, note, sous, TC. 17 octobre 2011, RFDA. 

Op. Cit., p. 1131. 



113 
 

مبعىن أ  تتمكن السلطة القضائية من مراقبة مدى جتاهل املعاهدات  ،تلزم الدول بالتجسيد الفعلي هلذا السمو
ي اإلداري بإحالة املسألة األولية للقاض ،نع من أ  يقوم القاضي العادي املخطر بالنزاع األصليلكنها ال ت ،الدولية

ند تمن الد تور املس 55املادة  ا تبعادبعد إذ  و  .)1) ال القرار اإلداري املعين أ  يطبق أو لتحديد ما إذا اا  جيب
للتو يع من  ،ند إىل قانو  اإلحتاد األورويبتأ  تس أمام حمكمة التنازع إال بقىي مل،Rennesإليها من طرف حمكمة 

قد و  ،القرارات اإلدارية Conventionalitéتفاقية إلتقدير مدى  ،ردعيةاجلهات القضائية العادية الغري اختصاص 
عاملني لذلك بصدد القانو  الدويل العام  ترفضو  ،تصاصات بصدد القانو  األورويباضطرت لقبول تو يع هذه االخ

حتاد واملادة تفاقية املنشئة لإلوتب اإلحتاد األورويب مبفرنسا باحرتام قانو  اإل التزاميتمثل العامل األول يف  :(2) اثنني
قبلت حمكمة  إذ ، مبدأ فعالية القانو  األورويببشكل أ ا ي يففيما يتمثل العامل الثاين و ، من الد تور 88-1

حتاد با م مبدأ ت اإلدارية مع قانو  اإلجمال تقدير مدى اتفاق القرارا التنازع تو يع اختصاصات القضاة العاديني يف
 م هذا املبدأ يستطيع القاضي إفب .(3) حتاد األورويب يف العديد من القضايااما حددته حمكمة عدل اإل  ،الفعالية

 .حتاداإلا تبعاد تطبيق قرار إداري تنظيمي لصاحل قانو   ،العادي الغري ردعي

القاضي العادي يسيطر و ، (4) فرضت مقتضيات التكامل األورويب قبول اآلليات العادية لرقابة د تورية القوانني لقد
قيام بنفس للسلح لذلك فهو بدو  شك م ،قانو  االحتاد األورويب من طرف املشرع احرتاماليوم اليا على رقابة مدى 

أاتوبر  30من تهة أخرى فلو أ  قضاء حمكمة التنازع ) و  .القرارات اإلدارية هذا من تهة الرقابة بصدد ههذ
ختصاص احلصري للقاضي اإلداري للفصل يف الدفع بعدم مشروعية القرارات اإلدارية بالنظر إىل ( أعطى اإل2011
فبعد أ  حتال مسألة تقدير املشروعية من  ،يؤدي إىل تشابك املسائل األولية لكا  من شأ  ذلك أ  ،حتاداإلقانو  

فإنه  يضطر إىل وقف  ،حتاداإلتطرح على األخري صعوبات يف تفسري قانو  و  ،اضي العادي إىل القاضي اإلداريالق
على ذلك من تعقيد يف ام اا   يرتتب و  ،حتاداإلحييل بدوره املسألة األولية الثانية إىل حمكمة عدل و  ،الفصل

 .امتداد طول احملاامةاإلتراءات وزيادة يف التكاليف املالية و 

لتحقيقه ملصلحة و  ،األورويب حتاداإللذلك فإ  موقف حمكمة التنازع تدير باإلشادة لتحقيقه لفعالية قانو   
بعدم مشروعية القرار خاصة عندما منح القاضي العادي  لطة فحص املسألة األولية األوىل )الدفع  املتقاضني
مفاضلة لكنه مع ذلك وضع تييزا و  باملسألة األولية الثانية. حتاداإلاحتفظ له بإمكانية إخطار حمكمة عدل و  ،اإلداري(

اما أنه ترك الغموض  ائدا فيما خيص مسألة احلماية األوروبية حلقوق   ،القانو  الدويل العامو  حتاداإلبني قانو  

                                                           
1
 - «  on ne peut inférer de ce principe une règle de compétence qui ferait de tout juge le gardien 

de la supériorité des traités sur les lois et sur les actes règlementaires ». A. R. Troizier. Note 

sous, T.C. 17 octobre 2011, RFDA. N- 6, Novembre-décembre 2011, p.1139.  
2
 - B. Seiller, Op. Cit., p.1131. 

3
 - CJUE. 22 Juin 2010, Melki et Abdeli. in A. R. Troizier, Op. Cit., p. 1141. 

.تشكل عائقا حيد من فعالية قواعد االحتاد ،حتادم التطبيق املؤقت لقانو  اإلحتاد بأ  املسائل األولية اليت تؤدي إىل عدواليت قالت بصددها حمكمة عدل اإل   
4
 - B. Seiller, Op.Cit., p. 1132. 
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دأ الفصل بني فهل تستفيد أم ال من خمالفة مب ،حرياته األ ا يةن اتفاقية محاية حقوق اإلنسا  و اإلنسا  الناجتة ع
 ؟  (1) املخصص للقانو  األورويب ،لقضائيةاالسلطات اإلدارية و 

ي بتقدير مشروعية القرارات اإلدارية ظاهرة جنائغير الختصاص القاضي العادي إ  -ب
 الالمشروعية

يف جمال تقدير مدى  ،مل تكتف حمكمة التنازع باخلضوع تزئيا أمام الطلبات املتكررة من حمكمة النقض 
لكنها ا تغلت الفرصة اليت منحت هلا لتخفف  ،حتاداإلمبا فيها القرارات الضبطية لقانو   (2) مطابقة القرارات اإلدارية

 ،ا تثناء على مبدأ اختصاص اجلهات القضائية اإلدارية بتقدير مشروعية القرارات اإلدارية، Septfondsمن قضاء 
بالتصريح بعدم املشروعية الظاهرة للقرارات اإلدارية  ،معلنة بأ  القضاة العاديو   يكونو  خمتصو  من اآل  فصاعدا

اليت طرحت على  ختصاصاإلذلك أ  مسألة  ،مل يكن متوقعا ريئهذا التو ع اجل ،اليت تتم املنازعة فيها أمامهم
رغم ذلك قررت  ،رات اإلدارية بالنظر إىل القانو  األورويبال تتعلق إال بتقدير مشروعية القرا ،Rennes حمكمة 

 حمكمة التنازع تلقائيا تو يع اختصاصات اجلهات القضائية العادية عندما تكو  عدم مشروعية القرار ظاهرة.

يسمح  ،قرار واحد صادر عن األخرية ويدل على أنه مل يوتد حلد اآل  ولقضاء حمكمة النقض إ  فحص  
 .(3) إ  اانت ظاهرةنفسها بعدم مشروعية قرار إداري و ح بتصر أ   ،للجهات القضائية العادية الغري ردعية

 ،مش العمل الصغري املفتوح أمامه عن طريق آلية املسائل األوليةلى أ  القاضي العادي اا  راض هباهذا ما يدل عو 
لدفع بعدم مشروعية مبجرد إخطاره با ،النزاع أمام القاضي االداريزم باإلحالة النظامية للجزء املعين من تألنه غري مل
 فهو لن حييل املسألة إال بعد فحص مالئمة الدفع بعدم املشروعية بالنظر إىل النزاع. ،قرار إداري ما

 ،دم املشروعية ضروري حلل النزاعال يقرر القاضي العادي وقف الفصل إال عندما يتحقق من أ  الدفع بع ،عمليا
هو يقوم بذلك خاصة عندما يكو  ملزما بإحالة هذا الوته إىل قاض آخر. باملقابل إذا و  ،وأنه دفع ذو طابع تدي

من  يويعف ،يرفض الدفع بعدم املشروعية ،اريوقف على ضعف أوته عدم املشروعية املستند إليها ضد القرار اإلد
أثري على هناية النزاع. غري أ  رقابة الطابع اجلدي للدفع غري قابل للتباعرتاض يبدو باطال و  ،ارياخطار القاضي اإلد

أل  دور القاضي العادي ياثل دور املصفاة  ،القضائيةدأ الفصل بني السلطات اإلدارية و ال تس مبب ،بعدم املشروعية
 .(4)ملالئمة الدفوع بعدم املشروعية

 

                                                           
1
 - A. R. Trozier.Op.Cit. p. 1141. 

2
 - cass. com. 6 mai 1996,  AJDA. 1996, p. 1033, note, M. Bazex. 

civ. 20 décembre 2007, RDP. 2008, p. 1641,  note, B. Seiller. 
3
 - B. Seiller, Op.Cit., p. 1133. 

4
 - Ibid., p. 1133. 
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 المشروعية ظاهرةعدم أن تكون  -1

حبيث أصبح القاضي العادي خمتص بتقدير مشروعية القرارات  ،الوضع 2011أاتوبر  18 قرار لقد غري  
هذا ما و  ،ختصاص احلصري للقاضي اإلداريإلمما جيعله يعتدي على ا ،عندما تكو  عدم مشروعيتها ظاهرة ،اإلدارية

 يدفع إىل ضرورة وضع أ ا  قانوين هلذا التو يع.

ن ختصاص الشامل يعفي مهو أ  اإل ،املسند إليه أمامهختصاص قاض األصل بالفصل يف الدفع إإ  ما يربر 
عيل يساهم يف تفو  ،تراءات طويلة ومكلفةإلتزام مبباشرة إليوفر على األطراف او  ،اإلحالة إىل تهة قضائية أخرى

ولية ملشروعية ألنه مل يعد جمربا على حتويل املسألة األ، (1) يف تتع القاضي با تقاللية أاربو  ،العدالة وتسريع اإلتراءات
فلماذا  ،شرتاط عدم املشروعية الظاهرةإاما أنه موقف مالئم من ناحية  هو موقف يستحق اإلشادة.و  ،القرار اإلداري

خربة القاضي الردعي يف جمال تقدير مشروعية ، فأنه  يقولهبحنيل األطراف إىل القاضي املختص ليقول ما نعلم 
عمليا إهنم نفس  ،اختصاصات القاضي الغري الردعي يف هذا النوع من املسائل ترافع لصاحل تو يع ،القرارات اإلدارية
مما هو  ،قد يبدو غريبا منعهم عند ممار ة هذهو  ،غري الردعيةغلو  الوظائف القضائية الردعية و القضاة الذين يش

 مسموح هلم عند ممار ة األخرى. 

 قد نقل قرار حمكمة التنازع اجلديدو  ،”L’acte clair“الواضح يتعلق األمر مبا يعرف بنظرية القرار    
فقد مسح  ،ظاهرةفأل  عدم املشروعية هنا واضحة و ، (2) هذه النظرية يف جمال تقدير مشروعية القرارات اإلدارية

الظاهرة أو  زع الفرنسية نظرية عدم املشروعيةهبذا فقد أنشأت حمكمة التناو  ،ح هبا بنفسهصر أ  يقاضي العادي لل
 حاالت الغري مفيدة من نظام قضائي إىل آخر.اليت جتنب اإلالواضحة 

 عدم مشروعية القرار بالنظر إلى قضاء مستقر  -2

، بشكل واضح"...فقط عندما يبدو ، septfondsوضعت حمكمة التنازع شرطا آخر للتخفيف من قرار  
يتمتع بسلطة ا تبعاد  ،لقد أصبح القاضي العادي الغري ردعي ،" ...قبلقد ي  الدفع ، بأ  النظر إىل قضاء ثابتبو 

، أل  تقدير مشروعية ، عندما تكو  عدم مشروعيتها ظاهرة، مع ذلك فإ  هذه السلطة نسبيةتطبيق القرارات اإلدارية
ملشروعية  يقيةبرقابة حق ،، ال يتعلق األمر إذ أ  تتم إال بالنظر إىل قضاء  ابق مستقرال يكن  ،القرار اإلداري

 .(3)بالنظر إىل قضاء ثابت تتم فقط رقابة بل ب، القرارات اإلدارية

وعلى من  يف إطار أ  حمكمة التنازع مل توضح على ماذا يعود ،إ  مفهوم القضاء املستقر أو الثابت غامض 
اإلداري املتنازع فيه  ق من عدم مشروعية القرار،  بق له التحقهل يتعلق األمر بقرار صادر عن القاضي اإلداري يعود،

                                                           
1
 - F. X. Bernardin, « contrôle de légalité des actes administratifs, nouveaux pouvoirs du juge 

judiciaire », Http: // www. lepetitjuriste.fr / 11 septembre 2012. 
2
 - B. seiller. Op. Cit., p. 1134. 

3
 - F. X. Bernardin, « contrôle de légalité des actes administratifs, nouveaux pouvoirs du juge 

judiciaire », Http: // www. lepetitjuriste.fr / 11 septembre 2012. 

http://www/
http://www/
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يب أو عادي مستقر يفسر القاعدة األعلى اليت جتاهلها هذا القرار و أمام القاضي العادي، أم أ  األمر يتعلق بقضاء أور 
اء الذي يصدر عنه إال أنه مل يوضح القض ،ب قرار حمكمة التنازع اجلديد رغم أنه أخذ حجما ابرييفتسب اإلداري ؟

ك بالتعسف ،  تسمح بدو  شلعبارة "بالنظر إىل قضاء ثابت"فإ  الطابع املتسع  ،ن ذلك، فضال عالقضاء املستقر
، والذي يفي حباتته يف التصريح مستقرا هو ما يعتربه األخري اذلك، فما  يكو  ثابتا أو من تانب القاضي العادي

 .نه خمتص ال تبعاد القرار اإلداريبأ

، تدرك الطبيعة األصلية للمسألة اليت  يعود إليها التحقق منها ،التنازعتساءل عما إذا اانت حمكمة يف األخري ن
، فإ  2011أاتوبر 17املؤرخ يف   SCEA du cheneauففي إطار قرار  لكي تقرر أي القضاء خمتص،

رى لعدم مشروعية القرار اإلداري املتنازع فيه، بعبارة أخغري الظاهر االختصاص القضائي يتعلق بالطابع الظاهر أو 
بغرض حتديد ما إذا اانت تسيمة مبا  ر بنفسها مشروعية القرار اإلداري، تكو  حمكمة التنازع مضطرة أل  تقد
"املستقر" للقضاء الذي  تساءل عن الطابعبنفسه، يف هذا اإلطار يكنها أ  نيكفي، تربر حتقق القاضي العادي منها 

    .(1)نجم عنه مشروعية القرار اإلداري ت

مبا فيها ، عية القرارات التنظيمية والفرديةقد ا تقر على أ  الدفع بعدم مشرو  ،اا  القضاء يف فرنساوإذا   
، يتعني على األخري أ  يطبق إتراء املسألة األولية خبصوصها مسألة أولية أمام القاضي املدين ،الضبط اإلداري اتقرار 

، حلني الفصل يف الدفع األويل بعدم توفرت شروطهة املفروضة عليه مىت ويقضي بوقف الفصل يف الدعوى املدني
شكل اللوائح ي رى على اعتبار الدفع بعدم مشروعيةت، فإ  القضاء يف مصر قد املشروعية من طرف القاضي اإلداري

مىت اا  الفصل فيه الزما للفصل يف املنازعة األصلية موضوع  ة على القاضي املدين أ  يتصدى له،مسألة  ابق ادائم
 .(2)وامتنع عن تطبيق اللوائح  ،ى املدنية، فإذا تبني له تعارضها مع القواعد القانونية األعلى مرتبة، أعمل األخريةالدعو 

 165فقد ا تقر قضاء الدائرة املدنية مبحكمة النقض املصرية، منذ العمل بالقانو   ،أما خبصوص القرارات الفردية
اضي املدين ال خيتص بتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الفردية، أيا  يف شأ  تنظيم جملس الدولة، بأ  الق 1955 نة 

 .(3)اا  اجملال اإلداري الذي تستخدمها فيه اجلهة اإلدارية 

اا  موقفها يتسم بنوع من التناقض أ  تعلن رأيها، وإ   فقد  نحت الفرصة للمحكمة العليا ، أما في الجزائر
فقد رفضت يف البداية منح اإلختصاص للمحاام العادية لتقدر مشروعية القرارات اإلدارية، اا   ،وعدم اال تقرار

خصومة رفعت اما ينبغي شرعا أمام حماام ذلك مبوتب قرار غرفة القانو  اخلاص الذي تاء فيه: "عندما يثار أثناء 
، مث (4)تقدير السلطة اإلدارية لذلك الدفع" ىل مل اداري، فإنه على تلك احملاام إرتاء الفصل إالقضاء العام، دفع بع

                                                           
1
 - B. Seiller, Op. Cit., 1134. 

 .268، 267ص.  ،، املرتع السابقالصباح حممد عبد احلميد مسعود -  2
 .277املرتع نفسه، ص.  - 3
، جمموع أحكام اجلزء الثاين، أشار اليه حممد ابراهيمي، الوتيز يف اإلتراءات املدنية، اجلزء 1969يوليو  2احملكمة العليا، غرفة القانو  اخلاص،  -  4

 .195، ص. 2006، 3 -األول، ديوا  املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط
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، (1)1981ماي  16( بتاريخ رف جمتمعةالغاألمر بقرار احملكمة العليا )يتعلق غريت هذا املوقف مبوتب قرار الحق، 
، دفع الوايل بعدم ح الشقة اليت حتتلها إىل شخص آخر..  املتضمن منلغاء قرار وايل .حيث تقدمت املدعية بطلب إ

منازعات أمالك الدولة من  اليت اانت جتعل ،من ق إ م( القدية 7ختصاص تطبيقا للفقرة الثانية من املادة )اإل
، أحالت الغرفة نفس الدفع تقدم به وزير الداخلية، و مقار اجملالس)القضاء العادي(احملاام املنعقدة يف  اختصاص

قرر رئيس احملكمة إحالة القضية  1981أفريل  6، ويف 1981أفريل  4احملكمة العليا يف  اإلدارية القضية إىل رئيس
، إحالة 1981أفريل  18معتني، غري أ  هذه التشكيلة املختلطة قررت بدورها يف إىل الغرفتني املدنية واإلدارية جمت

اع ال ختصاص "فإ  النز أنه فيما يتعلق باإل :وهكذا قررت األخرية كمة العليا جمتمعة جبميع غرفها،القضية على احمل
 23إ  مر وم يف إطار نصوص األمالك الشاغرة ) تأترينسيكن حله إال من خالل فحص عالقات الدولة بامل

هو الذي يسري  ،1968أفريل  23املؤرخ يف  88 -68م والذي حل حمل مر و  76147حتت رقم  1976أاتوبر 
هذا فإ  دفع وزير الداخلية والوايل باختصاص على تعاقدية  "عالقة اإلجيار"، و  وهذه العالقة هي ،(قواعد هذه العالقة

ا ، معيارا عضويمن ق إ م( معيارا مبسطا 7املادة ) املشرع يف ىنجملالس يف حملة ، لقد تباحملاام املنعقدة يف مقار ا
إ  مكرر من ق 7، وأنه وضع ا تثناءات يف الفقرة الثانية من نفس املادة )وهي املادة متخليا بذلك عن املعيار املادي

 تعد اآل  من ضمن اال تثناءات فقد ألغيت منذ ملتثناءات منازعات أمالك الدولة )وتظهر يف قائمة هذه اال  ،م(
غاء القرارات الفردية ق إ م( بدعاوى إل 274إذا اانت احملكمة العليا حقيقة خمتصة وفقا للمادة ) ،(1986تعديل 

إذا اا  الطاعنو  يكلو  طريق  ،دعوى اإللغاء ال تكو  مقبولة فإ  ،ق إ م( 276، إال أنه وفقا للمادة )والتنظيمية
 (.اء الكامل، )ويقصد القضاء العاديطريق الطعن أمام القض احلال فإ  الطاعنه تلكالطعن املوازي، ويف قضية 

فإ  احملكمة ترى أنه من حق هذا األخري تقدير مدى مشروعية  ،ختصاص للقضاء العادياإلمع انعقاد و  
تاء رأيها بعبارات واضحة: "حيث أنه تطبيقا لقاعدة قاضي الدعوى هو قاضي قد ، و القرارات املتعلقة بأمالك الدولة

اال تثناء، فإ  املصلحة العملية اليت تتماشى مع نية املشرع يف تبسيط إتراءات املنازعات وتقريب القضاء من 
 7ضي املنازعات املنصوص عليها بالفقرة الثانية من املادة )ختصاص بتقدير املشروعية لقايتطلب منح اإل ،املتقاضني

تطلب نظاما خاصا، فإ  احملكمة خمتصة تق ا م( القدية. حيث أنه بالفعل، فإنه بالنسبة هلذه القضايا اليت مل تعد 
صرح احملكمة بتقدير مدى مشروعية قرارات اإلدارة، ويكو  اهلدف منها شل أثار القرار دو  إلغائه، وهلذه األ باب ت

ويف هذا تكريس واضح لرقابة القاضي العادي، على مشروعية القرارات  )اجمللس األعلى( بعدم قبول دعوى املدعية.
 اإلدارية.

ديسمرب  12يف وقد  ار اجمللس األعلى على هدى هذا القرار يف قضية الحقة، مبوتب قراره املؤرخ  
يف القرار الصادر عن جملس قضاء اجلزائر يف  ،1985توا   25يخ فع أمامه طعن بالنقض بتار ، بعد أ  ر  (2)1988

                                                           
أشار إليه مسعود  شيهوب ، املبادئ العامة  ،...(م . ف ضد وزير الداخلية ووايل  ألنسةا)، قضية 1981ماي  16احملكمة العليا، الغرف جمتمعة،  -  1

 .2، هاش، رقم 108، ص. 2009، 5 -، ط 1999للمنازعات اإلدارية، االختصاص، اجلزء الثاين، د م  ، 
ئناف  ري بقبول ا ت :قضى 1984توا   6 بالنقض يف قرار صادر عن جملس قضاء اجلزائر يف 1985توا   25حيث أ    ع م طعن بتاريخ  -  2

 .صحتها موضوعا وبرفض طلب املستأنف، بعدم الدعوى بعد اخلربة شكال
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يكنها إلغاء القرارات  حيث أنه من املقرر قضاء أنه إذا اانت احملاام العادية ال، الذي تاء فيه : "1984توا   6
على القرار املطعو   نصوص القانونية، ومن مث فإ  النعي، إال أهنا تستطيع ا تبعادها إذا الحظت أهنا خمالفة للاإلدارية
 . .."ز السلطة غري مربر ويستوتب رفضه.تجاو فيه ب

 8، مقررة مبوتب قراراها الصادر يف السابقةلمواقف لثالثة  نوات بعد ذلك تاءت احملكمة مبوقف مغاير  
للقضاء رة تعود أ   لطة مراقبة أعمال اإلدا ،. مىت اا  من املستقر عليه قضاءما يلي : ".. (1) 1991تويلية 

الذين أبعدوا تطبيق القرار الصادر عن رئيس دائرة املر ى الكبري الذي  ،الاال تئناف يف قضية احل اإلداري، فإ  قضاة
، راقبوا بقضائهم اما فعلوا قانونية قرار صادر عن السكن املتنازع غليه للمدعى عليهالذي منح  ابقا  ،ألغى القرار
ا توتب نقض القرار املطعو  فيه". وهو  ، ومىت اا  ذلك فقداملمنوحة هلم جاوزين بذلك السلطةمت ، لطة إدارية

  قيام .. أ، والذي تاء فيه: " .(2) 1999مار   08ه جملس الدولة اجلزائري يف قراره املؤرخ يف احلل الذي أاد
اليت اانت تشغلها املستأنفة عليها وبتغيري األقفال، يعد تعديا  ،املستأنف مباشرة باختاذ القرار التحفظي املتعلق بالشقة

 تعجال اإلداري خمتص اإلتراءات املدنية ، فإ  قاض اإل مكرر من قانو  171صارخا. حيث أنه ووفقا لنص املادة 
املستأنف  ىللألمر بوقف التعدي، وبالنتيجة فإ  قاضي الدرتة األوىل اا  على صواب عندما أمر بإرتاع املفاتيح إ

 .(3) عليها"

 إ  قضاء احملكمة العليا يستوتب املالحظات التالية:

 احملاام العادية بتقدير، وأ  تكر  اختصاص األول لقد اا  حري باحملكمة العليا أ  حتافظ على موقفها 
، مراعاة لتسهيل األخريةا بعدم مشروعية ، عندما يتم الدفع أمامهاإلدارية ومنها القرارات الضبطيةمشروعية القرارات 

                                                                                                                                                                                           

، إذ بالرغم من من قانو  اإلتراءات املدنية 274 من القانو  املدين واملادة 5الفقرة  517حيث يعاب على القرار املطعو  فيه جتاوز السلطة وخمالفة املادة 
الذي طرح عليه طلب إ قاط حق ، ومن أ  جملس قضاء اجلزائر 1978مار   16أمر هبدم البناية موضوع النزاع بقرار مؤرخ يف  ،اجلزائرأ  جملس قضاء 

ل أبط 1982ماي  15، فقد ارتأى القرار املطعو  فيه أ  قرار 1982ماي  15 خبريا للتأاد من حالة البناية، بقرار صادر بتاريخ ، عني  لبقاء يف األماانا
، إذ ال يكن أ  خيضع القرار لك خمالفة للقانو  وجتاوز للسلطة، ويف ذمر باهلدمآلوا 1978مار   16زائر املؤرخ يف قرار اجمللس الشعيب البلدي ملدينة اجل

 .ات املدنيةمن قانو  اإلتراء 274، إال يف إطار املادة يب البلدي ملراقبة اجمللس األعلىاإلداري الصادر عن اجمللس الشع
عن السيد ش... واذا تبليغ  ، قد الغي ضمنيا اخلربة الواردة1982ماي  15لقرار الصادر بتاريخ ، من أ  اأ  ما ورد يف القرار املطعو  فيه.....لكن حيث 

 16بتاريخ  لديبال عيبشال لساجمل، فاألمر إذ  يتعلق مبجرد التبليغ ال بالقرار الصادر عن 1978مار   27دية اجلزائر بتاريخ لبل عيبشال لساجملقرار رئيس 
الحظ أ  قرار اجمللس البلدي  1982ماي  15، وحيث أ  القرار الصادر عن جملس قضاء اجلزائر بتاريخ خالفا ملا زعمه الطاعن بالنقض 1978مار  

وأ  هذا  ، من طرف املستأنف،املعنيأتراها اخلبري  ، اعتمد على حمضر للخربة اليت1978مار   27واملبلغ لألطراف يف ، 1978مار   16املؤرخ يف 
س هناك إذ  إلغاء للقرار اإلداري، خالفا ملا يزعمه الطاعن من القانو  املدين، وحيث لي 517، وبالتايل فهو غري مطابق ألحكام املادة القرار مل يتخذ تلقائيا

القانونية، تلغي قرارا اداريا، ففي ا تطاعتها ا تبعاده بعد املالحظة بأنه خمالف للنصوص . وحيث أنه ال يكن بوته من الوتوه للمحاام العادية أ  بالنقض
 .153 .، ص4، عدد 1990، اجمللة القضائية لسنة 1988ديسمرب  12بتاريخ  46155اجمللس األعلى، الغرفة االتتماعية، ملف رقم 

 .77، ص. 1993، اجمللة  القضائية لسنة 1991تويلية  8خ ، بتاري73922احملكمة العليا، الغرفة االتتماعية، ملف رقم  - 1
، غري منشور، أشار اليه حلسني بن شيخ أث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، العدد 1996مار   8جملس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار مؤرخ يف  -  2
 .23، ص. 2009لسنة  09

من قانو  اإلتراءات املدنية واإلدارية، واليت تنص على ما يلي: "...ويف حالة  921املدنية، املادة  مكرر من قانو  اإلتراءات 171تقابل املادة  - 3
 التعدي أو اال تيالء أو الغلق اإلداري يكن لقاضي اال تعجال أ  يأمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري املطعو  فيه".
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، فإذا اا  هذا احلل األخري املطبق من ا لإلتراءات أمامهم من تهة. ومن تهة أخرىقاضني وتبسيطتاألمر على امل
، فإ  Septfontsطرف احملكمة العليا مستوحى من التطبيق القضائي الفرنسي املكر  ألول مرة مبوتب قرار 

ف على نقل ه األ باب غري موتودة يف اجلزائر، لذلك حيق لنا أ  نتأ ، وهذاب ليوتد يف فرنساللتطبيق الفرنسي أ ب
كو  ت، فالقانو  اإلداري الفرنسي مبين على مبدأ بدونه لن الغري معقولة يف نظامنا القضائي هذا القضاء هبذه الطريقة

فرنسي لفصل السلطات هوم المبدأ فصل اهليئات اإلدارية عن القضائية، املف ثري من األشياء اما هي عليه اآل ،الك
حاليا يف عدد من املبادئ األ ا ية املعرتف هبا مبوتب قوانني اجلمهورية، واليت تنع على احملاام  املنصوص عليه

هذا املبدأ ف. لع على قرارات اإلدارةتفصل أو تط  عمليات اجلهاز اإلداري أو أ  بالقضائية أ  ختل بأي شكل 
يشرتط أ  ختضع العدالة اإلدارية لكي تكو  فعالة  ين الال يت بصلة للجزائر، أ  Septfondsقرار  هاملستوحى من

، يف مفهومنا للعدالة ما نا تعمار، يف تقاليد. فال يوتد يف تارخينا السابق لإلة إىل منطق النظام املستوحاة منهبالضرور 
مث أنه ليس مقنعا  عندما خيطر باملسألة األصلية.ع أ  يار  القاضي وظيفته الطبيعية وأ  يفصل يف املسألة الفرعية ني

ديد يف بلده األصلي من طرف الفقه قرنني من التاريخ ،حضي بانتقاد ش األخذ حبل قضائي أتنيب تعود تذوره إىل
 .(1)القدمي واحلديث على السواء 

هولة، أو تتحقق أاثر  رعة وأاثر  العدالة بسبب أ  هذه املسألة األولية ما وتدت أبدا لتسمح جبعل  
على األقل يف ميعاد معقول، وقد الحظنا ايف أ  فرنسا قد أدينت من طرف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسا ، 

لذلك فإ  .  نوات ااملة 7ا يف إحدى الدعاوى بسبب أ  اجلهات القضائية اإلدارية قد ا تغرقت للفصل هنائي
، ومن هنا فإ  القضاء العادي يف اجلزائر يفهمت تكييتم جتنب عيوب ما على أ   ،طا إذا اا  واضحاف ليس غلالتكي  

ندما وعلى رأ ه حمكمة النقض مدعو لتكريس اختصاص القضاء العادي بتقدير مشروعية قرارات الضبط اإلداري ع
 .يدفع أمامها بعدم مشروعيتها

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Y . Gaudemet, « les questions préjudicielles devant les deux ordres de juridictions », RFDA. 

Septembre - octobre, 1990, p. 78. 
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 إلداريالمبحث الثاني: رقابة القاضي اإلداري لمشروعية قرارات الضبط ا

ا  مدى حرية اخلصوم يف تقسيم الطرق اإلترائية لطرح رقابة مشروعية القرارات الضبطية، على أ  يكن
 :إىل ىل القاضي اإلداري، وبناء عليه تنقسم هذه الطرقاإللتجاء إ

هلم ا  الطرق اإلترائية اليت يلزم أ  يكو  لدى اخلصوم قبل اإللتجاء اليها ترخيص من القاضي العادي، وإ  ا
 تعمال طريق التقاضي املرخص به، متحملني اآلثار القانونية املرتتبة على ذلك، وهذه بعد صدور هذا اإلذ  حرية إ

 هي الطعو  لتقدير مشروعية القرارات اإلدارية، بناء على إحالة من القاضي العادي.

إلداري، مسألة مشروعية القرارات والطرق اليت يستقل اخلصوم، بكامل إرادهتم يف أ  يطرحوا هبا أمام القاضي ا 
ارية، واذلك الدفع الطعن لتقرير إنعدام القرارات اإلدلتجاوز السلطة )دعوى اإللغاء(، و  اإلدارية، وتتمثل يف الطعن
 ، باملعىن الوا ع. بعدم مشروعية هذه القرارات

القاضي  حالة منبناء على إ المطلب األول: الطعن لتقدير مشروعية قرارات الضبط اإلداري
  العادي

إىل التصريح بعدم مشروعية هذه القرارات دو   ،يهدف الطعن لتقدير مشروعية قرارات الضبط اإلداري 
، يتم بناء على إحالة من احملاام العادية الردعية أو (1)إلغائها، وهو ال يقبل اطعن أصلي، بل يكو  دائما طعنا فرعيا 

باإلتابة على  ؤال القاضي العادي حول مدى مشروعية القرار حمل اإلحالة، ، هذا الطعن يسمح (2) غري الردعية
عندما يعترب األخري بأنه من الضروري احلصول على تواب هلذه املسألة للفصل يف النزاع العادي، مع ذلك ال يطرح 

لفصل يف الدعوى، ليس للمحاام الردعية الفرنسية، أ  توقف افي، عمليا هذا املشكل يف القانو  اجلنائي الفرنس
لقرار اجلهة القضائية اإلدارية، لتمتع القاضي اجلنائي باالختصاص الشامل بتقدير مشروعية القرارات اإلدارية  اانتظار 

، ومن املفروض أال يطرح يف اجلزائر بسبب (3)من قانو  العقوبات  5 -111الفردية والتنظيمية، تطبيقا لنص املادة 
  .العقوباتمن قانو   459 وتود املادة

إ  القاضي اإلداري املخطر بالطعن لتقدير مشروعية قرار ضبطي معني، يلتزم بالقيام بذلك، إذ يبقى تطبيق  
وموضوع هذا القرار معلقا أمام احملاام العادية، ويف هذه احلالة يقتضي األمر أ  يفصل القاضي بالنظر إىل طبيعة 

  الطعن،

                                                           
1
 - R. Rouquette, petit traité du procés administratif, Dalloz, 2010, p.164. 

زائري، دار عمار عوابدي، دعوى تقدير الشرعية يف القضاء اإلداري، درا ة علمية حتليلية ومقارنة بني القضاء اإلداري الفرنسي والنظام القضائي اجل -  2
 .54، ص. 2007هومة، اجلزائر، 

3
 - Cass, crim, 21 février 2006, Société Sorfati, in C. Debbasch, F. Colin, Droit administratif, 

Economica, Paris, 10
eme

  édition, 2011, p. 569. 



121 
 

. ولإلحاطة أاثر مبوضوع الطعن لتقدير مشروعية (1) والواقعية يف تاريخ اختاذ قراره ف القانونيةو لظر لخذا يف االعتبار أ
، قرارات الضبط اإلداري، يقتضي األمر التطرق إىل طبيعة الطعن وشروط قبوله ، وإىل النظر يف الطعن والفصل فيه

سنكتفي مبا مل تتم درا ته من ليه يف املبحث الثاين من الفصل األول، فوأل  هذا املوضوع قد  بق التطرق إلكن 
 عناصر، واملتمثلة يف طبيعة الطعن يف الفرع األول، واإلختصاص بنظر الطعن يف الفرع الثاين.

 مشروعية الالفرع األول: طبيعة الطعن لتقدير 

الطعن بتقدير مشروعية القرار اإلداري، بالنظر إىل موضوعه، بأنه طعن موضوعي ينتمي إىل قضاء  كيفي   
عدة القانونية تطابق مع القايا  ما إذا اا  القرار حمل الطعن بي ،املشروعية، ذلك أ  املدعي يستهدف من وراء رفعه

ء على إحالة من القاضي العادي هي ذات لكن ورغم أ  شروط الطعن لتقدير املشروعية بنا األمسى منه أم ال.
ورغم أ  الطعنني يتفقا  يف الطبيعة، حبيث أ  االمها ينتمي إىل قضاء ، (2) جتاوز السلطةالشروط املقررة لدعوى 

 املشروعية، فإهنما خيتلفا  من عدة نواح تتمثل فيما يلي:

  ،هو طعن فرعي، وليس طعنا رئيسيابناء على إحالة من القاضي العادي داري إأ  الطعن لتقدير مشروعية قرار  -
االطعن لتجاوز السلطة، مبعىن أنه ينشأ عن خصومة منعقدة أمام حمكمة عادية ترتبط هبا مسألة املشروعية اليت تطرح 

 على القاضي اإلداري.
ملختص بعدم مشروعية القرار حمل اإلحالة، أ  حمل الطعن لتقدير املشروعية هو ا تصدار قرار من القاضي اإلداري ا -

ي بيا  ما إذا اا  القرار موضوع ه ،داري يف الطعن لتقدير املشروعية، فمهمة القاضي اإل(3) وليس إلغاء هذا القرار
العادي النتيجة الالزمة للفصل يف املنازعة األصلية  ويف ضوء هذا التقرير يستخلص القاضي الطعن مشروعا أم ال.

 املنعقدة أمامه.
أ  الطعن لتقدير املشروعية أو ع مدى من الطعن لتجاوز السلطة، فمحل هذا األخري ال يكو   وى طلب  -

يكو  احلكم بإلغاء قرار إداري، أما األول فقد يكو  حمله قرار إداري أو عقد إداري أو غري ذلك، اما جيوز أ  
بشأ  مدى وتود القرار اإلداري حمل الطعن،  ،موضوع الطعن لتقدير املشروعية جمرد احلصول من القاضي على رد

 واذلك الوقوف على ما إذا اا  القرار اإلداري حمل املنازعة قد اا   اريا عند تطبيقه.

 ختصاص بنظر الطعناإلالفرع الثاني: 

يرفع اخلصم صاحب الصفة طعنه مبوتب عريضة الدعوى أمام القاضي اإلداري املختص لتقدير مشروعية  
حالة من القاضي العادي، مزودا طعنه باأل باب والطلبات املتعلقة بعدم مشروعية القرار، إلقرار اإلداري بناء على ا

                                                           
بدأ املكر  يف هذا ونعين بتاريخ اختاذ القرار، تاريخ توقيعه، فالقاضي يقدر مشروعية القرار بالنظر اىل الظروف احمليطة به يف تاريخ توقيعه، وهذا هو امل - 1

 .الشأ 
-  CE. 9 juillet 2010, Mme Lembezat, in C. Debbasch, F. Colin, Ibid., p. 651.  

2
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 80 

 .72عمار عوابدي، دعوى تقدير الشرعية، املرتع السابق، ص.  -  3
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ي املدعي أ  يطلب من القاضي اإلداري تقدير شرح هذه األ باب، إذ يكفبحمل املسألة األولية، وإ  اا  ال يلزم 
ع القاضي نا قعرض احلجج اليت يستند إليها إلاملدعي ال يكتفي يف غالب األحوال بذلك، بل ي لكنمشروعية القرار، 

وته، وقبل التطرق جلميع هذه األ ري بذلك أوته البطال  املختلفة اليت تلحق القرار.ث، وياإلداري بعدم مشروعية القرار
 (.ثالثا( وحمليا )ثانيا( ونوعيا )والوالئيا )أ خمتص يقتضي أ  يكو  قاضي اإلحالة

  (1)ختصاص الوالئياإل أوال:

بتعني وظيفة ال تهة من  ها، باعتبار الوالية هي اليت تعىنفرق الفقه والقضاء بني والية احملاام واختصاصي    
يف داخل اجلهة القضائية  املختصة بتعيني احملكمة تعىن صاصاجلهات القضائية املختلفة، يف حني أ  قواعد االخت

ناء لقبول الطعن لتقدير املشروعية بو  ،الواحدة،  واء اا  هذا التعيني حبسب نوع القضية أو حبسب موطن الشخص
،   يدخل تقدير مشروعية القرار حمل اإلحالة يف اختصاص القاضي اإلداريأيتعني  ،على إحالة من القاضي العادي

ملزم بالتحقق، وعند االقتضاء من تلقاء نفسه، ودو  دفع من اخلصوم، مما إذا اا  تقدير مشروعية  لك فإ  األخريلذ
 القرار اإلداري احملال إليه يدخل يف اختصاصه.

عليه فال جيوز لألخري أ  يتصدى لتقدير مشروعية قرار يعترب عمال من أعمال السيادة، وإذا طرحت عليه  وبناء
عدة قرارات يدخل تقدير مشروعية بعضها يف اختصاصه فال يتصدى  وى لتقدير مشروعية هذه، ويقضي بعدم 

 اختصاصه بنظر البعض اآلخر.  
، إذا اا  تقدير مشروعية القرار اإلداري حمل العادي لة من القاضيغري أنه ملزم بالفصل يف الطعن بناء على إحا

اما هو احلال بالنسبة للمحاام الردعية امللزمة بقوة القانو  بتقدير مشروعية   خري،عن يعود إىل اختصاص األالط
 القرارات اإلدارية الفردية والتنظيمية.

عندما يكو  من حقها أ  تقدر مشروعية القرار أ   لزم احملاام العادية،وإذا اانت حمكمة النقض الفرنسية ت  
، فإ  جملس الدولة، ورغم ذلك، يقضي دائما بقبول الطعن لتقدير (2)تباشر ذلك، وإال اعتربت متجاوزة لسلطاهتا 

 املشروعية عندما يرفع أمامه.
  ختصاص النوعياإل ثانيا:

القاضي العادي، بالقرار من حالة إطعن لتقدير املشروعية، بناء على يرتبط حتديد القاضي املختص نوعيا بنظر ال
حمل املنازعة، ويكو  االختصاص يف فرنسا للمحاام اإلدارية باعتبارها صاحبة الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية، 

ائي، بتقدير مشروعية لذلك ال جيوز أ  يرفع الطعن مباشرة أمام جملس الدولة، إال إذا اا  خيتص اقاضي ابتدائي هن
 نعقد له.يختصاص بتقدير مشروعية القرار اإلهذا القرار، فإ  

فإ  احملاام اإلدارية هي تهات  ،من قانو  اإلتراءات املدنية واإلدارية (1) 800ويف اجلزائر وتطبيقا لنص املادة 
وتطبيقا لنص املادة الضبط اإلداري،  الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية، وبالتايل يف الطعن لتقدير مشروعية قرارات

                                                           
1
  .116 .، ص2002لسنة  ،2 -العدد ،الدولةجملس جملة  ،عن حمكمة التنازع 2000ماي  03الصادر بتاريخ  01عمر زودة، تعليق على القرار رقم  - 

2
 - Cass. Crim. 7 mai 1951, D. 1951.p. 413. 
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نشأ حماام إدارية اجهات ، املتعلق باحملاام اإلدارية، فإهنا ت  1998ماي  30املؤرخ يف  02-98من قانو   1-1
تص هبا  خيام جملس الدولة يف القضايا اليت الطعن أم ارفع هذي  غري أنه جيب أ  العام يف املادة اإلدارية.  قضائية للقانو 

، أي عندما يتعلق األمر نو  اإلتراءات املدنية واإلداريةمن قا (2) 901تطبيقا لنص املادة  ،بتدائي هنائيإاقاضي 
  املرازية.رة عن السلطات اإلدارية بقرارات الضبط اإلداري الصاد

  اإلختصاص المحلي ثالثا:

قليمي للمحاام اإلدارية ختصاص اإلراءات املدنية واإلدارية، فإ  اإلمن قانو  اإلت 803ملادة نص اتطبيقا ل
 من هذا القانو . 38و 37يتحدد طبقا للمادتني 

قع يف دائرة اختصاصها للجهة القضائية اليت ي ،من نفس القانو  37هذا ويؤول االختصاص اإلقليمي تطبيقا للمادة 
آخر موطن له، قع فيها يد االختصاص للجهة القضائية اليت عليه، وإ  مل يكن له موطن معروف، فيعو  ىموطن املدع

املختار،  وطناملختيار موطن، يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها إ حالة يفو 
ىل اجلهة القضائية اإلختصاص اإلقليمي يؤول إ القانو  على خالف ذلك، فإذا تعدد املدعى عليهم، فإ مامل ينص 

 من قانو  اإلتراءات املدنية واإلدارية. 38أحدهم، تطبيقا لنص املادة  اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن

 : الطعن والدفع المباشر بعدم المشروعية أمام القاضي اإلداري المطلب الثاني

، دى مشروعية قرارات الضبط اإلداريمسألة تقدير م ،قد يطرح أصحاب الشأ  أمام القاضي اإلداري مباشرة
السلطة، أو الدفع تجاوز وذلك عن طريق الطعن باإللغاء أو ب، ل على إذ   ابق من القاضي العاديدو  احلصو 

 .ملشروعيةبعدم ا

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

، من قانو  اإلتراءات املدنية واإلدارية: "احملاام االدارية هي تهات الوالية العامة يف املنازعات االدارية، ختتص بالفصل يف أول درتة 800املادة  - 1
 ."ارية طرفا فيهاغة اإلدباملؤ سات العمومية ذات الصحبكم قابل لال تئناف يف مجيع القضايا اليت تكو  الدولة أو الوالية أو البلدية أو احدى 

: "خيتص جملس الدولة ادرتة أوىل وأخرية، بالفصل يف دعاوى االلغاء والتفسري وتقدير املشروعية يف نو  اإلتراءات املدنية واإلداريةمن قا 901املادة  - 2
 .مبوتب نصوص خاصة"ية، اما خيتص بالفصل يف القضايا املخولة له ز القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات االدارية املرا
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 الفرع األول: الرقابة بواسطة دعوى تجاوز السلطة 

ويطلب منه  ،، عندما يلجأ صاحب املصلحة إىل القاضي اإلداري(1)تتم الرقابة بناء على دعوى لتجاوز السلطة 
القانونية اليت تنظمه، وأ  يثبت عدم اتفاق القرار مع تلك  ضاهي قرار الضبط اإلداري موضوع الطعن بالقواعدأ  ي  

دو  إلغاء قرار ضبطي غري ، وبالتايل فإ  األفراد الذين يو صل يف األخري إىل إلغائه لعدم مشروعيتهالقواعد، ليتو 
ة كمقدموا عريضتهم بكتابة ضبط احملوي   ،يف البداية القاضي املختص نوعيا وإقليميا، عليهم أ  حيددوا مشروع

، بنسخة من القرار اإلداري من تاريخ التبليغ الشخصي املختصة، يف امليعاد القانوين، وهو احملدد بأربعة أشهر تسري
أمام أو  مر بالطعن أمام احملاام اإلداريةتعلق األ واء  ،لتنظيميأو اماعي ، أو من تاريخ نشر القرار اإلداري اجلالفردي

، فإذا اختار 09 -08رقم  نو  اإلتراءات املدنية واإلداريةمن قا 907و 829 للمادتنيا هذا تطبيقو  ،جملس الدولة
 أ  يقوم بذلك خالل أربعة أشهر ، فلهالقرار رةدتقدمي تظلم إىل اجلهة اإلدارية مصالشخص املعين بالقرار اإلداري، 

حبيث  ،للرد يغ التظلمي من تاريخ تبلسر تسري من تاريخ تبليغ أو نشر القرار اإلداري، وللجهة اإلدارية مهلة شهرين ت
ملادة نص اتطبيقا ل ،ملدة احملددة مبثابة قرار بالرفضفسر  كوت اجلهة اإلدارية املتظلم أمامها عن الرد بعد انتهاء اي  

 شهرين،من أتل املعين يستفيد حالة صدور قرار صريح برفض التظلم، ، يف هذه احلالة ويف من نفس القانو  830
لقد  .ض الصريحلإلدارة أو من تاريخ الرف أتل الشهرين املمنوحانتهاء عنه القضائي، الذي يسري من تاريخ لتقدمي ط

 .، وهو أمر حيسب له(2)أمام احملاام اإلدارية وأمام جملس الدولةاملواعيد د املشرع مبوتب هذا القانو  وح  

الشروط الشكلية واملوضوعية يف القرار وعندما ختضع القضية للقاضي اإلداري، فإنه يتحقق من مدى توفر 
 إما إلغاء القرار املطعو  فيه أو رفض الطعن ملشروعية القرار. ،الضبطي حمل الطعن، ليقرر يف النهاية

كل الدعاوى ضد بالفرنسية : هل أ  اختصاص احملاام املدنية طرح السؤال التايلويف إطار الطعن لتجاوز السلطة ي  
اط رتبيكو  العمل قابل لإل، عندما ال يستبعد ال اختصاص للقاضي اإلداريعتداء املادي، لإل ةل اإلدارة املكوناعمأ

 رتباط مبمار ة  لطة معرتف هبا لإلدارة ؟بوضوح لإل تشريعي أو الئحي، أو قابلبوضوح بتطبيق نص 

وز السلطة ضد أل  جملس الدولة الفرنسي يعرتف بإمكانية رفع دعوى جتا ،إ  اجلواب لن يكو  إال  لبيا 
وإذا اا  اجمللس يكتفي يف هذه احلالة  ،(3) اليت تشوهبا عدم مشروعية تسيمة ترتب إنعدام القرار حمل الطعن القرارات

" أو أ   inexistant، فإنه يقرر بوضوح أ  "العمل غري موتود" "املطعو  فيه بدعوى جتاوز السلطة بإلغاء العمل
                                                           

1
 - «  le recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet 

d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la legalité. » CE. 17 

février 1950, dame Lamotte, RDP. 1951, p. 478, concl. J. Delvolvé. note M. waline. 

، قرر اجمللس األعلى أ  الطعن بالبطال  من أتل جتاوز السلطة يطعن به حىت يف حالة عدم وتود نص قانوين 1987تانفي  31قراره املؤرخ يف  ومبوتب
اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء األول، املرتع السابق، ص. مجال  ايس، االتتهاد  يقضي به يف مجيع القرارات اإلدارية اليت تتضمن وتلحق ضرر بالغري.

225. 
املتضمن قانو  اإلتراءات املدنية واإلدارية اجلديد، دار العلوم للنشر  09 -08حممد الصغري بعلي، الو يط يف املنازعات اإلدارية، طبقا للقانو   -  2

 .163، ص. 2009والتوزيع، 
3
 - CE. 28 février 1986, comm. Rép / des landes, AJDA. 1986, p. 326, Obs. J. Moreau. 
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 nul et nonأو أ  القرار باطل وال يعمل به " ،"nul et de nul effet "القرار باطل وال أثر له" "

avenu " قرر ت، وهلذا السبب يلقرار اإلداري منزوع عنهوصف ا، وأ  جمرد من ال املظاهر القانونية، مبعىن أ  العمل
، لذلك يزود القضاء لنزوله من مرتبة القرار اإلداري ،(1) ختصاص أيضا للقضاء العادي للتصريح بعدم وتودهاإل

 .(2) لقضاء املدين للحصول على التعويض، عند اللجوء إىل اجتاه اإلدارةي يقوي من مرازهم إاألفراد بسند رمس

 ،يتفقا  يف أهنما ينتميا  إىل قضاء اإللغاء ،اا  الطعن لتجاوز السلطة والطعن لتقرير االنعدام، وإذا  لكن
يتمتعا  بنفس الطبيعة  وبالتايل فإهنما ،ويشرتاا  يف الطرح احلصري ملسألة قانونية موضوعية تتمثل يف املشروعية

ئي هي ذاهتا يف الطعنني، فإهنما خيتلفا  من عدة وأ  قواعد البحث القضا ،ما طعنا  أصليا  هجوميا وأهن، القانونية
 نواح:

 la décision estعبارة  ،فقد ترى جملس الدولة الفرنسي على أ  يستخدم يف قراراته عند إلغاء القرار الباطل -

annulée،  تجاوز السلطة مشوبا ب أو يعترب القرارl’acte est entaché d’excès de pouvoir ،
 خالفا للعبارات اليت ترى هبا قضائه إلعال  انعدام القرارات اإلدارية. 

طعن لتقرير االنعدام يشرتك يف ، يف حني أ  الختصاص بهأثر القاضي اإلداري باإلأ  الطعن لتجاوز السلطة يست -
 ختصاص به ال من القاضي العادي والقاضي اإلداري.اإل
 حني أ  ، يفبإلغاء القرار بسبب عدم مشروعيته  يصرح القاضي اإلداري أاىل هدف أ  الطعن لتجاوز السلطة ي -

وب اليت تشوب القرار حمل ج عن تسامة العيىل التصريح بعدم الوتود القانوين )الناتيهدف إ الطعن لتقرير االنعدام
 .الطعن(
لطة ملتمسني لتجاوز السك عادة ما يلجأ الطاعنو  إىل الطعن   هذا الطعن غري معروف، لذلاحلقيقة إ يف 

، ويفصل واأنه عيد تكييف الطعن، فإنه ي  اطيع أ  يلغي ما ليس موتود، لكن وأل  القاضي ال يستإلغاء القرار املعدوم
 .(3) رح بأ  القرار معدوم وال يعمل بهويص ،نعدامخطر بالطعن لتقرير اإلأ  

وأهنا  ،وفقا للقواعد اليت خيضع هلا هذا الطعن ،تدير بالذار أ  القاضي اإلداري يفصل يف الطعن لتجاوز السلطة
، أما بالنسبة ملوضوع هذا الطعن فقد يكو  طعن إللغاء قرارات الضبط اإلداريال توتد أحكام خاصة تطبق على ال

ري أية صعوبة أمام وإذا اا  طلب اإللغاء الكلي ال يث، إلغاء تزئي لقرار الضبط اإلداري طلب إلغاء الي أو طلب
، أ  يكو  القرار موضوع الطعن قابال إلغاء قرار الضبط اإلداري تزئيا اإلداري، فإنه يشرتط لقبول طلب القاضي
 .(4)للتجزئة 

                                                           
1
 - TC. 27 juin 1966, Guigon, AJDA. 1966, p. 547 

 . 367 .، صحلمي الدقدوقي، املرتع السابق - 2
3
 - CE. 8 janvier 1971, Assoc. des magistrats de la cour des comptes, AJDA. 1971, p. 672, Ass. 

15 mai 1981, Maurice, AJDA. 1982, p. 86, concl. A. Bacquet 
4
 - CE. 12 octobre 1979, Poidevin, AJDA. 1980, p.252 ; CE. 1 juillet 1981, Soc .carrières 

chalumeau, AJDA. 1982, p.364. 

ال يقبل  ال لغاء اجلزئي لقرار تشكل نصوصه ا، إذا قدمت له طلبات تستهدف اإلحيث أ  يتعني على القاضي اإلداريمن " القرار،وقد تاء يف هذا 
 Mazaz...إىل السيد ناء بالرتميم اليت أصدرها حمافظ، ومن حيث أ  رخصة البنت أوته الطعن املوتهة ضد القرار، أيا اارفض هذه الطلباتيالتجزئة، أ  
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 : الرقابة بواسطة الدفع بعدم المشروعية أمام القضاء اإلداري الفرع الثاني

، لكنه ال يكتسب مع وعنوانا للحقيقة بح قرارا هنائياإذا مل يتم الطعن يف القرار اإلداري يف امليعاد احملدد، فإنه يص
عدم مشروعيته، مبنا بة الطعن على قرار أخر صدر تطبيقا له، شروعية، لذلك فمن املمكن الدفع بذلك شهادة امل

خاليا من أي عيب، ويلغي فقط بسبب عدم مشروعية القرار النهائي املدفوع  إلغاء هذا القرار اآلخر، وإ  اا  فيتم
 .(1)بالدفع بعدم املشروعية  ،مى الوته املستخلص من عدم مشروعية قرار آخر غري القرار املنازع فيهوعادة ما ي س هبا.

 تقرار الني شرعيني، يتعلق األول بضما  إنشغ، لسهره على حتقيق إقبل القضاء الدفع بعدم املشروعيةوقد  
املتعلق نشغال ا تمرار الالمشروعية، وقد جنح اإلالقواعد واملرااز القانونية، فيما يتعلق الثاين، بتجنب إدامة و 

، إال أ  مبدأ (2)فيما خيص الدفع بعدم مشروعية القرارات غري التنظيمية  ،األمن القانوين""باال تقرار، وأيضا بتحقيق 
 تناد إىل ية غري التنظيمية، يعرف ا تثنائني ، حبيث يكن اإلقبول الدفع بعدم املشروعية خبصوص القرارات اإلدار عدم 
، اما يكن (3) ض عن الضرر الناتج عن هذا القرار، تعزيزا لطلب التعويفع بعدم مشروعية قرار غري تنظيميالد
، عندما يكو  هناك جمال لتطبيق هنائي، تعزيزا للطعن ضد قرار آخر  تناد للدفع بعدم مشروعية قرار غري تنظيمياإل

تابعة، ختاذ قرار أو عدة قرارات متقف إختاذ قرار إداري هنائي على إيتو نظرية األعمال املعقدة، واليت تتحقق عندما 
 .(4)، حبيث يكو  اختاذ األول ضروري الختاذ الثاين يتعلق األمر بقرارين اثنني

 نشغال الثاين، فبموتب قضاء صريح  اد منذ بداية القر تح اإلأما فيما خيص القرارات التنظيمية، فقد ر   
وإ  اقتضى األمر عدة  تناد إليها يف أي وقت يت تشوب القرار التنظيمي جيوز اإلعدم املشروعية ال، فإ  (5)العشرين

مكانه أ  يشكل مبدئيا وبصفة ، بإالدفع املستخلص من عدم مشروعيتهانشر هذا القرار، وبالتايل فإ   نوات بعد 
 ويف ال وقت عائق لتطبيق هذه اللوائح الغري مشروعة. ،عامة

يف أ   :، يتمثل األول(6) لدفع بعدم املشروعية مقيد بشرطنيت هذه اإلمكانية مكر ة قضائيا، فإ  اوإذا اان 
مشروعية تتعلق يف أ   :. ويتمثل الثاين(1) ار التنظيمي املدفوع بعدم شرعيتها للقر يتطبيق االقرار املنازع فيه تدبري   يشكل

                                                                                                                                                                                           

، وهو تخدم احلجر اللوزي الطبيعي للبلدض على املرخص له أ  يسشرط ذو طبيعة معمارية يفر من تقنني التنظيم،  4 -28 -421دة للما ا، اقرتنت تطبيق
منوحة، انا من أراا  الرخصة املر يص، وأ  هذا الشرط يعترب، يف ظروف احلالة، صلية تقع يف جمال رؤية انيسة يف ذات صف البناء حمل الرتخأمادة بناء 

، وإذا قضى برفض طلب املدعي بإلغاء رخصة البناء برتميم  قف منزله، فيما و  فيهكم احملكمة اإلدارية املطع، من مث فإ  حويشكل معها اال ال يتجزأ
 .، ويغدو الطعن عليه ال يستند إىل أ ا  حريا بالرفض"كو  قد صدر متفقا مع حكم القانو ، يي الطبيعي للبلدتضمنه  من إلزامه با تخدام احلجر اللوز 

1
 - CE. ASS. 5 mars 2003, Aggoun, AJDA. 2003, p. 726. Chron. F. Donnat et D. Casas. 

2
 - CE. 14 fevrier 1997, Group, foncier agricole de la Baume, LPA. juin 1997, N°- 74, concl. J. 

C. Bouichot. 
3
 - CE. 3 decembre 1952, Bubois, JCP. 1953, N° 7353, note G. Vedel; CE. Sect. 14 octobre 

1960, Laplace, AJDA. 1960, 1, p.160, chron, M. combarnous et J. M. Galabert, CE. Sec. 30 

Avril 1976, Simeon, AJDA. 1976, p. 625, concl. M. E. Aubin… 
4
 - CE. 28 juillet 2000, Boullay, RFDA. 2000, p.1154. 

5
 - CE. 29 mai 1908, Poullin, D. 1910, 3, p. 17 ; CE. 2 Avril 1909, Moreau et perot, D. 1911, 3, 

p.14; CE. 9 decembre 1988, Depart..., AJDA. 1989, p. 269 
6
 - «  si les requérants peuvent invoquer à l’appui de conclusions dirigées contre une décision 

administrative, l’illégalité dont serait entaché un reglement devenu definitif  faut d’avoir été 
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املنازعة إال يف مشروعية أحكام القرار القرار املنازع فيه مبشروعية القرار التنظيمي املدفوع بعدم مشروعيته، فال يكن 
تنظيمي اليت على أ ا ها أختذ القرار املتنازع فيه. فإذا اانت بعض أحكام القرار التنظيمي غري مشروعة وبعضها ال

على أ ا  األحكام الغري  لقرار املتنازع فيه إال إذا اختذلى إبطال ااآلخر مشروعة، فال يكن للطاعن احلصول ع
 مشروعة.

فإ  الطعن باإللغاء خيتلف عن الدفع بعدم املشروعية  واء من حيث الطبيعة القانونية  ومن هذا املنطلق، 
 )ثالثا(. فيه، وحجية احلكم الصادر يف الدفع ول ال منهما )ثانيا( أو الفصلب)أوال(، أو شروط ق

 : الطبيعة القانونية للدفع بعدم مشروعية قرارات الضبط اإلداري أوال

يستلزم حتديد الطبيعة القانونية للدفع بعدم مشروعية قرارات الضبط اإلداري أمام القاضي اإلداري، الرد على  
 السؤالني التاليني:

القاضي اإلداري يف الدعاوى اليت خيتص هل جيوز أ  يكو  الدفع بعدم مشروعية قرارات الضبط اإلداري أمام  -
 )أ( ؟بنظرها مسألة أولية 

   )ب( ؟وهل هو دفع شكلي أم دفع موضوعي  -
 الدفع بعدم المشروعية: هل هو مسألة سابقة أم مسألة أولية ؟ -أ

اإلداري أثناء نظره منازعة ما، أيا اا  حملها بعدم مشروعية قرار ضبط إداري، إذا مت التمسك أمام القاضي  
إذ  ،واا  األخري خمتصا بالفصل يف املنازعة األصلية والدفع بعدم مشروعية القرار، فال تقوم يف هذه احلالة أية مشكلة

 ة للقاضي اإلداري.أ  األمر ال يعدو أ  يكو  تطبيقا ملبدأ االختصاص الشامل املقرر يف هذه احلال

، ي، خير  عن اختصاص القاضي اإلداري، الذي ينظر النزاعأما إذا اا  الدفع بعدم مشروعية قرار الضبط اإلدار 
، القانونية للدفع بعدم املشروعية ، عن الطبيعةص قاضي إداري آخر، فيثور التساؤل يف هذه احلالةويدخل يف اختصا

؟ والسؤال بتعبري آخر ، هل يكن التسليم بوتود املسألة األولية داخل تهة عد مسألة  ابقة أم مسألة أولية ي  هل 
 القضاء اإلداري ؟

، حني يعرض عليها ما للمحاام اإلدارية 1953ي  نة ، قبل اإلصالح القضائلقد  ل م جملس الدولة الفرنسي
يف مشروعية القرارات اإلدارية اليت ختر  منازعات  ،دفعيدخل يف إختصاصها من منازعات أ  تنظر بطريق ال

، وهذا التقدير للمشروعية يعترب من تهة فيما لو رفعت إليها بطريق الدعوى، مشروعيتها عن إختصاص هذه احملاام

                                                                                                                                                                                           

attaqué dans le delai du recours pour excés de pouvoir, un tel moyen ne peut etre accueilli  que 

dans la mesure, ou la decision dont l’annulation est demandée constitue une mesure d’application 

de celle dont l’illégalité est invoqué par voie d’exception et ou sa légalité est  subordonnée à  

celle du premier texte » CE. 19 fevrier 1967, SOC. des établissements, Petit Jeau, AJDA. 1967, 

p. 285. 
1
 - CE. Sect. 17 octobre 1980, Bert, AJDA. 1980, p. 649, chron. M. A. Feffer et M. Pinault.  
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يق ، بطر اشرته، برفع األمر إىل جملس الدولةأخرى بالنسبة إىل القاضي اإلداري إلتزاما ال يستطيع أ  يتحلل من مب
الطبيعة امللزمة هلذا  على، وقد أاد جملس الدولة الفرنسي يف العديد من أحكامه (1)إتراء املسألة األولية 

 . (2)اإلختصاص

، إذ أصبحت احملاام اإلدارية صاحبة قنن املشرع الفرنسي هذا القضاء 1953اإلصالح القضائي لسنة  ومبوتب
صها على بن ،املشكلة 1953فمرب نو  28من مر وم  6وحلت املادة ، (3) ية العامة يف املنازعات اإلداريةالوال

، ومن مث أصبح من دخل يف إختصاص أي قاضي إداري آخر، اذلك بنظر الدفوع اليت تإختصاص احملاام اإلدارية
من  هت، تكو  منازعة مشروعيميا أو فرديا لطة القاضي اإلداري أ  يقدر مشروعية أي قرار إداري  واء اا  تنظي

، وقرر يف املادة 1973تويلية  03اإلدارية مبر وم   صدر قانو  احملاامإختصاص جملس الدولة بطريق الدعوى، مث
إختصاص ختتص أيضا بنظر ال الدفوع اليت تكو  من  ،أ  احملاام اإلدارية اليت ختتص بنظر الدعوى األصلية ،39

ذات احلكم ، وصار الدفع بعد  (4) 3 -312دة ، وحني صدر تقنني القضاء اإلداري رددت املاقاضي إداري آخر
 مشروعية قرار الضبط اإلداري داخل القضاء اإلداري مسألة  ابقة دائما.

، فاجلهة فعندما تطرح املسألة األولية داخل نفس النظام القضائي، فال تطرح مبدئيا أية صعوباتوبالتايل 
فسر ، ولعل هذا احلل ي  (5)لفصل يف املسائل الفرعية  تكو  دائما خمتصة با ،رة بالنزاع األصليطالقضائية املخ

 .(6)باإلنشغال الدائم بعدم تأخري حل النزاعات الذي غالبا ما ترتبه التعقيدات اإلترائية 

حيدث أ  اجلهات القضائية التابعة جمللس الدولة توقف الفصل خطأ إىل غاية حل املسألة األولية من لكن  
في البداية اا  جملس فطرف جملس الدولة، حيث تعتقد بأ  املسألة أولية يف حني أهنا مل تكن إال مسألة  ابقة. 

املرتكب، ويتصرف  يكتفي باإلشارة إىل اخلطأالدولة عندما تصبح قرارات اإلحالة الصادرة يف هذه الشروط هنائية، 
، لكنه عد ل قضاءه حول هذه النقطة، وصر ح بأن ه باطل ال قرار بالوقف وإ  (7) حالة عاديإبعد ذلك اقاضي 

 . (8) أصبح هنائيا، عندما يصدر عن تهة قضائية واقعة حتت رقابته أو عندما يكو  هو نفسه قاضي النقض

أ  تتصدى  ،ع على أي من حماام جملس الدولةنتمن أحكام القضاء اإلداري املصري، أنه ي هذا ويستفاد 
، مىت اا  معروضة عليها وتدخل يف إختصاصها للدفع بعدم مشروعية قرار يكو  الفصل فيه الزما للفصل يف دعوى

مة أخرى من حماام حمك، وإمنا يدخل يف إختصاص يف إختصاص احملكمة بطريق الدعوى موضوع الدفع ال يدخل

                                                           
1
 - J. Castagné, 0p. Cit., p.79. 

2
 - CE. 8 janvier 1924, Raymond; CE. 16 juin 1950, Ets Battle, in J. Castagué, 0p. Cit., p. 79. 

 .173، ص. 2009، 5 -مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، اهليئات واإلتراءات، اجلزء األول، د م  ، اجلزائر، ط -  3
4
 - l’article 312- 3 du code de justice administrative  énonce que « le tribunal territorialement 

compétent pour connaitre d’un recours est « compétent pour connaitre de l’exception relevant de 

la compétance d’une juridiction administrative » ». 
5
 - CE. Sect. 14 juin 1968, union depart des sociétés …, AJDA. 1969, p. 57, note R. Savy.      

6
 - CH. Debbasch, F. Colin, Op. Cit., p. 548.             

7
 - CE. 11 décembre 1935, Vally, in R. Odent, contentieux administratif…, Op. Cit., p. 124. 

8
 - CE. Sect. 16 juin 1950, Etablissement Batle, in R. Odent, Op. Cit., p. 124. 
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الصادرة  ،قانو  املرافعات املدنية والتجارية من 129ه املادة ، فإتراء املسائل األولية اليت تنظم أحكامجملس الدولة
ق أمام حماام ، يطب1972لسنة  46لسلطة القضائية رقم من قانو  ا 16واملادة  1968لسنة  13بالقانو  رقم 

أمام حمكمة القضاء اإلداري صاحبة الوالية العامة يف  ،الدفع بعدم املشروعية داءمت إب، حىت وإ  جملس الدولة املصري
 .(1)املنازعات اإلدرية 

 من قانو  اإلتراءات املدنية 810و 809فإ  اإلطالع على املواد  ،وبالنسبة لوضع المسألة في الجزائر
ات اليت تعرض على احملاام خبصوص الطلب بيق املسألة األوليةيوضح بأ  املشرع اجلزائري قد فضل تط ،واإلدارية
اليت ختطر هبا احملكمة  اتأعمل املسألة السابقة خبصوص الطلب، فيما رية وتكو  من إختصاص جملس الدولةاإلدا

 ود اإلختصاص اإلقليمي هبا إىل حمكمة إدارية أخرى.اإلدارية، ويع

 إعمال المسألة األولية  -

، بعضها يعود إىل إختصاصها ى، لكنها مرتبطةمستقلة يف نفس الدعو ات ندما ختطر احملكمة اإلدارية بطلبع
وهذا  يع هذه الطلبات إىل جملس الدولة،، حييل رئيس احملكمة مجخر يعود إىل إختصاص جملس الدولةوالبعض اآل
رار روعية قعندما يتم الدفع بعدم مشفأخرى  وبعبارةنو  اإلتراءات املدنية واإلدارية. من قا 809ملادة نص اتطبيقا ل

، فإ  احملكمة تلتزم بإحالة الدولةل يف هذا النزاع من إختصاص جملس إداري أمام احملكمة اإلدارية، ويكو  الفص
من  800، رغم أ  املشرع نص يف املادة مجيع الطلباتإىل جملس الدولة للفصل يف  ،املسألة األولية عن طريق رئيسها

 صاحبة الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية . على أ  احملاام اإلدارية  ،نفس القانو 

 إعمال المسألة السابقة  -

، اليت قصد املشرع  احملاام اإلدارية وجملس الدولةعلى خالف األمر فيما خيص توزيع اإلختصاص النوعي بني
ية املختصة تنح اإلختصاص للمحكمة اإلدار  ،من قانو  اإلتراءات املدنية 810، فإ  املادة تطبيقها تطبيقا صارما
، ويف الطلبات املرتبطة هبا اليت يعود اإلختصاص اليت تعود إىل إختصاصها اإلقليميبات إقليميا للفصل يف الطل

 ليمي فيها إىل حمكمة إدارية أخرى .قاإل
فيه الزما للفصل يف الفصل ، مث دفع أمامها بعدم مشروعية قرار يكو  فلو رفعت دعوى أمام حمكمة إدارية

، يعود تت املنازعة يف مشروعيته بطريق الدعوىلو ، فيما الفصل يف مدى مشروعية هذا القرار، غري أ  الدعوى
وبني الدفع  األصلية اليت تنظرها احملكمةاإلدارية رتباط بني الدعوىالختصاص اإلقليمي حملكمة إدارية أخرى، فإ  اإلل

 الفة قواعد اإلختصاص اإلقليمي.خم ، يبيحبعدم مشروعية القرار
نه يبسط إتراءات الفصل يف اخلصومة، ويضمن  رعة أل ،نهجوقد أصاب املشرع اجلزائري يف إتباع هذا امل

صل يف مشروعية إختصاص الف ،عمال قواعد اإلرتباط ومنح القاضي اإلداري الذي ينظر يف الدعوىالفصل، بإ

                                                           
1
 .369 ، ص.رتع السابق، املالصباح حممد عبد احلميد مسعود - 
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ه الدعوى ويكو  الزما للفصل أمامه أثناء نظر هذ ط اإلداري، الذي يبدىالقرارات اإلدارية، مبا فيها قرارات الضب
 .قليمي فيما لو رفع بطريق الدعوى، والذي خير  الفصل فيه عن إختصاصه اإلفيها
 شكلي أم موضوعي دفع تكييف الدفع بعدم المشروعية هل هو  -ب

، االطعن لتقدير املشروعية بناء على إحالة من ية أمام القاضي اإلداري موضوعياينتمي الدفع بعدم املشروع 
وا  اا  مثة أوته  ،السلطة ، والطعن لتقرير اإلنعدام، إىل قضاء املشروعيةقاضي الدعوى األصلية، والطعن لتجاوز 

 .إختالف بينهما

 الدفع بعدم المشروعية والطعن لتقرير المشروعية  -1
من ناحية أنه مسألة  ابقة خيتص بالفصل فيه  ،املشروعيةخيتلف الدفع بعدم املشروعية عن الطعن لتقدير 

أمام القاضي ، يف حني أ  الطعن لتقدير املشروعية هو مسألة أولية يرفع ، حبسبانه قاضي الدعوىالقاضي اإلداري
شروعية على ير املال يتوقف االطعن لتقدأ  إبداء الدفع بعدم املشروعية  ،، ويرتبط هبذه التفرقةاإلداري اقاضي إحالة

عليه أو ، ادفع أو دفاع يف دعوى مقامه ا يبديه صاحب الشأ  مبحض إرادته، وإمناألصلية إحالة من قاضي الدعوى
واحلكم الذي يصدر فيه هو عنصر يف  ،، وهو يأخذ صورة الدفع )الدفاع( ال شكل الطعنمنه أمام القاضي اإلداري

و عنصر يف يصدر يف الطعن لتقدير املشروعية، هحني أ  احلكم الذي ، يف إلدارية اليت يبدى مبنا بة نظرهاالدعوى ا
ويف هذا   غري القاضي الذي يفصل يف الطعن. لقاضي آخر يدعوى أخرى تدخل يف اإلختصاص الوالئي أو النوع

ء يكن عرضها على القضا اإلطار، صرحت احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء املغربية بأ : "دعوى فحص الشرعية ال
غري زترية، يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري، ال إذا اا  احلكم يف قضية معروضة على حمكمة عادية اإلداري إ

ىل احملكمة ل تقدير مشروعية القرار اإلداري إففي هذه احلالة يتعني على األخرية أ  تؤتل احلكم يف القضية، وحتي
  .(1)اإلدارية..." 

، فالطعن لتقدير املشروعية بناء على إحالة من القاضي ماخيتلف ميعاد التمسك هبويف حالة القرارات الفردية 
، إذا اا  الدفع به خالل هذا امليعاد قبل صريورة القرار هنائيا ، يف حني يتعنيالطعن باإللغاء ادعادي ال خيضع مليعال

 .ف منه إلغاء قرار بين عليهاهلد

من شأنه أ  يسمح بإلغاء  ،، فإذا اا  الدفع بعدم املشروعيةنهمامن ناحية اآلثار املرتتبة ع وخيتلفا  أيضا
، اإلمتناع عن تطبيق القرار رتتب على الطعن لتقدير املشروعية، فإنه ي(2)األحكام التنظيمية وغري التنظيمية والفردية 

 .ؤولية اإلداريةار خبطأ  لطة الضبط اإلداري يف دعوى املسالغري مشروع أو اإلقر 

 

                                                           
، عبد اهلل درميش، العمل القضائي يف 2004مار   1، املؤرخ يف 11/2003، ملف رقم 97احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء املغربية، احلكم عدد  -  1

 .33، ص. 2010ألمنية، الرباط، السحب الثاين، املنازعات اإلدارية، اجلزء الثاين، جملة احلقوق املغربية، دالئل األعمال القضائية، الدليل الثاين، مطبعة ا
2
  - CE. 27 fevrier 1995, ASSOC. de défence des quartiers de fréjus, AJDA. 1995, n°468, 

concl .B. Du Marais; CE. 9 juillet 1991, Palazzi, AJDA. 1991, p. 827, obs. F. J. Laferriére. 
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 الدفع بعدم المشروعية والطعن لتجاوز السلطة والطعن لتقرير اإلنعدام   -2
ق ، وعن الطعن لتقرير اإلنعدام يف أ  األول طريوز السلطةخيتلف الدفع بعدم املشروعية عن الطعن لتجا     

مشروعية القرار لدفع بعدم . وبشأ  املواعيد فإ  اإترائي للدفاع، يف حني أ  اآلخرين طريقني إترائيني للهجوم
إذا اا  الغرض   امليعاد املقرر للطعن باإللغاء،، بتعيني إبداؤه يفاجلسيمةشروعية املشوب بعيب عدم الفردي، الغري م

لحكم الصادر يف ويكو  ل ،أ  حيكم قاضي جتاوز السلطة بإلغاء قرار فردي آخر بين عليه ،من تقرير عدم مشروعيته
، أما إذا اا  القرار الفردي حمل الدفع رار من التنظيم القانوين للمجتمعيه زوال الق، وال يرتتب علالدفع حجية نسبية

وإعالء املشروعية يوتب أ  يتفق الدفع بعدم  ،فإ  حتقيق العدالة وحسن  ري القضاء ،بعدم املشروعية منعدما
ز السلطة ، مع الطعن لتجاو نعداملة أ  يكو  طعنا لتقرير اإلسبانه ال يعدو يف هذه احلا، حبمشروعية القرار املنعدم
من ، اذلك يف أثر احلكم وهو زوال القرار ن امليعاد املقرر للطعن باإللغاء، يف حتلل اجلميع موالطعن لتقرير اإلنعدام

 .احلجية املطلقةبعه البنيا  القانوين للمجتمع وتت

أمام  ،مبا فيها قرارات الضبط اإلداريأ  الدفع بعدم مشروعية القرارات اإلدارية  ،يتضح من خالل هذه املقارنة
، فهو صة هبذا النوع من الدفوع، ومن مث يسري بشأنه اافة األحكام اخلاداري، ينتمي إىل الدفوع املوضوعيةالقضاء اإل

، رفض هدف من تقرير القاضي اإلداري لعدم مشروعية القرارستدفع موضوعي من ناحية أ  صاحب الشأ  ي
، واحلكم بإلغاء القرار املطعو  فيه أو تعويضه عن الضرر الذي أصابه من القرار حمل عليهالدعوى إذا اا  مدعى 

، ويرتبط املتعلقة بسري اخلصومة اإلدارية ، وال هذا يبعد عن القواعد اإلترائيةاالدفع بعدم املشروعية إذا اا  مدعي
 .وح مبوضوع النزاع يف هذه اخلصومةبوض

 المشروعية  ثانيا : شروط قبول الدفع بعدم

، مبعىن أ  دم مشروعية قرارات الضبط اإلداري، شأ  ال الدفوع املوضوعية، دفعا خادمايعترب الدفع بع  
اليت يلقي هبذا  ، بل خدمة الدعوىير عدم مشروعية القرار حمل الدفعإىل جمرد تقر  من ورائهصاحب الشأ  ال يهدف 

دعي عليه يقف فيها موقف ذا اا  املإ، حله برفض الدعوىقاضي الدعوى لصا ، وذلك بأ  حيكمالدفع يف جمراها
هو دفع حيق لصاحب الصفة أ  يبديه، ، و ص منه، أو بأحقيته يف تعويض يطلبه أو بإلغاء قرار يرغب يف التخلاملدافع

تابة ه عند إيداعها افله أ  يضمنه أ انيد صحيفة دعوا ا، أما إذا اا  مدعيإذا اا  مدعيا عليه، أثناء نظر الدعوى
 ،أو يضيف أثناء نظر الدعوى إىل ما  بق أ  ذاره ضبط احملكمة، وهذا هو الغالب، وله أ  يتمسك به أيضا،

مذارات مكتوبة تقدم أثناء املرافعة يف ، اما له أ  يتمسك هبذا الدفع يف أوته عدم مشروعية أخرى بعريضتها
عليها اانت ، وذلك يف أية حالة  يف حمضر اجللسةاخلصوم مع إثباته ، أو شفاهة يف مواتهة الدعوى وتودع ملفها

مع مراعاة ما قد يرد من نصوص خاصة يف القانو  الذي ينظم إتراءات  ،وقبل صدور حكم هنائي فيها ،الدعوى
، شروطا خاصة يتطلب حبسبانه دفعا خادما للدعوى، وإذا اا  هذا الدفع ال تقاضي أمام تهة القضاء اإلداريال

، أو مدعيا يطلب احلكم بتعويضه عن األضرار اليت أملت به كو  فيها من يتمسك به مدعا عليهاليت يلقبوله يف احلالة 
دفع بعدم مشروعية قرار ضبط إداري، إذا اا  ال ،، فإ  األمر على خالف ذلكع بعدم املشروعيةتراء القرار حمل الدف
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ء قرار بين بالغا ،قاضي جتاوز السلطة يتمسك به مدع يف دعوى يبتغي منها إ تصدار حكم من ،حي أو فرديالئ
يكو  : أ  ، األولالئحي شرطني، إذا اا  بعدم مشروعية قرار ضبط على القرار حمل الدفع، إذ يلزم لقبول الدفع
: أ  ، والثاين(1)،  واء اا  هذا القرار التطبيقي قرار فرديا أو الئحيا موضوع الطعن باإللغاء قرارا تطبيقيا لالئحة

ه  فإنه يلزم لقبول ،، أما إذا اا  الدفع بعدم مشروعية قرار ضبط فرديلتطبيقي حمال لإللغاء يف امليعادالقرار ايكو  هذا 
على قرار  إلغاء قرار ضبط فردي صدر بناء، األول: أ  يكو  موضوع الطعن باإللغاء، طلب احلكم باذلك شرطني

، األول، والدفع بعدم مشروعية القرار الفردي ي الثاينطلب إلغاء القرار الفرد : أ  يقدمضبط فردي  ابق، والثاين
فوات مواعيد ، بحمل الدفع بعدم املشروعية هنائيا، إذ بصريورة القرار (2)لتجاوز السلطةخالل امليعاد املقرر للطعن 

، غري أنه يتعني لقرار حمل الطعن يف دعوى اإللغاء، ينتفي القول بوتود رابطة بني هذا القرار وبني االطعن عليه باإللغاء
ري فيه هذا فردي يف التاريخ الذي أثاإلداري ملدى قبول الدفع بعدم مشروعية قرار  يمالحظة أ  العربة يف تقدير القاض
 .(3)وليس يف التاريخ الذي يفصل فيه هذا األخري يف مدى صحة هذا الدفع  ،الدفع أمام قاضي جتاوز السلطة

 الصادر فيه الفصل في الدفع وحجية الحكم  ثالثا:

القرار  اإللغاء يفبللفصل  ا، تهيددفع بعدم مشروعية القرار اإلداريرقابته بفحص الاإلداري يباشر القاضي   
لى ما إذا اا  يعترب قرارا الوقوف عب، أي الذي بين عليه، فيبدأ بتحديد طبيعة القرار، موضوع الدفع بعدم املشروعية

 امليعاد املقرر للطعن باإللغاء، أم مشروعيته حىت وإ  صار هنائيا بعدم الطعن عليه يف، ومن مث جيوز الدفع بعدم الئحيا
الرابطة القانونية بني القرارين، ، مث يتأاد من أ  م مشروعيته خالل امليعاد املذاور، وبالتايل يلزم أ  يدفع بعدقرارا فرديا

  الذي يدفع صاحب الشأ ،للقرار األولا يتطبيقتراء الغاء ال يعدو أ  يكو  تمثل يف أ  القرار موضوع الطعن باإلت
، شرع يف فحص أوته عدم املشروعية ته إىل توفر الشرطني، ومىت خلص من درا يف دعوى اإللغاء بعدم مشروعيته

وليس له أ  يتجاوزها ولو بشأ  الدفوع املتعلقة بالنظام ، القرار حمل الدفع بعدم املشروعية على ،اليت يأخذها املدعي
 يف هذه النقطة عن الطعن لتجاوز السلطة .العمومي، وخيتلف هذا الدفع 

                                                           
1
 - CE. sect .17 octobre 1980, Bert, AJDA. 1980, p. 649, chron, M. A. Feffer et D. Casas, préc. 

2
 - CE. Sect. 9 novembre 1966, Toumbouros, D. 1967, p. 696, concl. G. Braibant, CE.  28 mai 

1997, Manoharan, RFDA. 1997, p. 886. 

 م مشروعية قرار اإلقتياد إىل احلدود دبطاقة اإلقامة إ تنادا إىل الطعن بعمت قبول الدفع بعدم مشروعية قرار رفض تسليم 
CE. 17 décembre 1997, prefet de l’Isère C. Arfaoui, RFDA. 1998, p. 197, 

غاء ضد قرار اإلقتياد إىل احلدود )أل  ميعاد الطعن مل لإلاشرية الدخول إ تنادا إىل الطعن بوقد تا هبذا القرار قبول الدفع بعدم مشروعية رفض منح تأ
 ينقضي( 

CE. 20 juin 1997, Kessai, AJDA. 1997, p. 894, conl. R. Abraham, 

رار بأنه قد ، وقد أوضح هذا القشروعية قرار اإلقتياد إىل احلدود اإل تناد يف هذه القضية إىل عدم مشروعية قرار رفض منح بطاقة اإلقامة بناء على عدم ممت
 ..اإلدارية املخطرة هبذا الرفض . مت اإل تناد إىل عدم مشروعية الرفض يف الوقت املنا ب أمام احملكمة

3
 - " …l’illégalité du refus ayant été invoquée en temps utile devant le tribunal administratif saisi 

de ce refus, l’exception demeure recevable meme après le rejet du recours par un jugment 

devenu definitif. 

C’est la conséquence du principe selon lequel la recevabilité des moyens et exceptions est 

apréciée a la date à laquelle ils sont invoqués ", CE. sect. 20 juin 1997, kessai, préc. 
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وإ  مل يوتد نص يف القانو  يلزم القاضي اإلداري بأ  يفصل يف الدفع بعدم مشروعية القرار مع الطعن   
مشروعية القرار األول  ، واو  الدفع بعدميف القرار املرتبط بالقرار األول، إال أ  اإلرتباط بني القرارينلتجاوز السلطة 

يف هذه ، وحىت جتمع وثيقة احلكم الصادر ادم للفصل يف موضوع دعوى اإللغاء، هو دفع موضوعي خأو األ ا 
، فإ  الطعن على احلكم أمام قاضي الطعنر بذلك إتراءات خصومة يستالدعوى الدفوع وأوته الدفاع واملنطوق، وت

 .ويف الطعن بإإللغاء يف حكم واحد عيةالقاضي يتصدى للفصل يف الدفع بعدم املشرو 

أ   إىل ،، فلقد ذهب جملس الدولة الفرنسياريدلدفع بعدم مشروعية القرار اإلأما عن حجية احلكم الصادر يف ا
هي حجية نسبية، وليست  ،مشروعية قرار بناء على دفع بذلك احلكم الذي يصدره القاضي اإلداري بتقرير عدم

 حجية مطلقة. 
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 المشروعية الداخلية لقرارات الضبط اإلداريالرقابة القضائية على  موضوعالباب الثاني:  

ختصاص القضاء اإلداري، اما ي كن أ  تعود إىل امشروعية الضبط اإلداري يف األصل تعود منازعات 
لذلك يقتضي  الختصاص القضاء العادي، مبوتب نصوص خاصة وإعماال لقاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع،

طر ار  هبا ال قاضي خم  دد الطريقة اليت ي   رقابته على مسألة املشروعية. ،األمر أ  حت 

اليت تتعلق منها باملشروعية  العناصر حنن نعلم بأ  ال قرار إداري يتضمن عدد من العناصر املميزة، تتمثل
ألراا  تتحكم يف مشروعية هذا القرار، لذلك الداخلية، بر ان احملل، السبب والغرض، وأ  مشروعية ال ران من هذه ا

فإ  درا ة مدى أو مضمو  الرقابة القضائية تتعلق بفحص املوقف الذي تتبناه احملاام عند تقدير خمتلف هذه 
 العناصر.

ار  الرقابة القضائية، قد ينتمي اىل نظام القضاء اإلداري وإذا اا   ىل نظام القضاء العادي،إأو  القاضي الذي ي 
القاضي الذي  فإ  السؤال فوري الطرح هو التايل: هل ت فحص مشروعية القرار الضبطي بنفس الطريقة من طرف

ك النظام القضائي؟ يف البداية، يبدو هذا االنشغال مدهشا أل  املشروعية مسألة موضوعية، ال اينتمي اىل هذا أو ذ
دى التزام اإلدارة هبا، بل يتعني أ  تكو  مطلقة يكن أ  تكو  نسبية، ختتلف باختالف القاضي الذي ي راقب م

وموضوعية، ال تتغري أيا اا  القاضي الذي يتوالها. فأوته عدم املشروعية اليت تدفع القاضي بأ  يقرر "عدم مشروعية 
القرار حمل املنازعة" جيب أ  تكو  واحدة ال تتغري، بل جيوز القول أنه يتعني أ  تنهض بذات العبارات  واء يف 

ال مشروعية واحدة، وال يكن أ  إدي )اجلنائي واملدين(، فال توتد أحكام القضاء اإلداري أو يف أحكام القضاء العا
يكو  القرار مشروعا أو غري مشروع وفقا للقاضي الذي يراقبه، فهل ي صادف هذا احلل املنطقي تطبيقا عمليا وواقعيا، 

  ؟  مشروعية قرارات الضبط اإلداري يف الرقابة علىبأ  تتفق مناهج وطرق القضاء العادي واإلداري 

بسبب عدم مشروعية حمتواه، وهنا  هذا ويكو  القرار الضبطي مشوبا بعيب من عيوب املشروعية الداخلية،
نكو  بصدد عيب احملل أو عيب خمالفة القانو ، أو بسبب عدم مشروعية أ بابه، وهنا نكو  بصدد عيب السبب، 

 شروعية أهدافه، وهنا نكو  أمام عيب االحنراف بالسلطة.وأخريا، بسبب عدم م

وعلى خالف العيبني اآلخرين، فإ  عيب السبب ليس مسلما بوتوده اعيب قائم بذاته من طرف مجيع 
الفقهاء، إذ أ  بعضهم جيعله حالة من حاالت خمالفة القانو  أو االحنراف بالسلطة، حيث يعتربو  يف احلالة األوىل 

تدبري الضبطي للقانو  مبعناه الوا ع تعين من ناحية أوىل عدم املشروعية اليت تتعلق مبحل التدبري، ومن أ  خمالفة ال
 ناحية ثانية اخلطأ يف األ باب القانونية اليت يقوم عليها هذا التدبري. 

ي  ليم، ولكل ا الوثيق، فإنه من املمكن تييزمها يف ال قرار إدار بأ  األراا  الثالثة رغم اتصاهل لكننا نؤمن
منهما دور م هم. لذلك فإننا منيل إىل اإلقرار با تقاللية ال منهما عن اآلخر، وعليه  وف نتناول تلك العيوب 

ىل رقابة أ باب إقرار الضبط اإلداري، ويف الثاين ىل رقابة حمل إة يف فصول ثالث، نتطرق يف األول الثالث بالدرا 
 قرار الضبط اإلداري. أو غرض قرار الضبط اإلداري، ويف الثالث اىل رقابة غاية 
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 رقابة محل قرار الضبط اإلداريالفصل األول: 

أين عرب  جملس الدولة الفرنسي عن هذا العيب بتاريخ  Bizetأوتد القضاء عيب خمالفة القانو  يف قضية    
   اما ي سمى أيضا بعيب احملل.  ،(1) فة املباشرة للقانو "بعبارة: "املخال 1867مار   13

يف الواقع، إ  القاضي عندما يتحقق من مشروعية التدبري الضبطي، فإنه يتحقق من مدى تطابق مضمونه مع     
جيب أ  ذه القواعد مبدأ املشروعية، وبأاثر وضوح مع القواعد اليت تعلوه يف  لم تدر  القواعد القانونية. ولتحديد ه

القانو  بشكل وا ع"، فهو ال يقتصر على معىن التشريع، بل يتد ليشمل الد تور، املعاهدات " ي فهم مصطلح
 الدولية، القوانني، املبادئ العامة للقانو ، وقرارات العدالة احلائزة لقوة الشيء املقضي فيه.

راز األول الرقابة القضائية على املشروعية ي   ويف هذا األمر خيتلف القانو  الفرنسي عن القانو  األملاين، ففيما
أو ما يسمى أيضا برقابة الشرعية القانونية الداخلية على احرتام القانو  الوضعي من طرف السلطة اإلدارية، الداخلية 

 فإ  القانو  األملاين قد اجته اىل الرتايز على مسألة احرتام احلقوق الشخصية للخواص، بعبارة أخرى ففي حني أ 
الفرنسي يبحث عن التعارض احملتمل بني القرار والقواعد اليت جيب أ  حترتمها اإلدارة، فإ  القاضي األملاين ال  القاضي

يكتفي بفحص التصحيح القانوين للقرار الذي يشكل موضوع الطعن، لكنه يبحث عن معرفة ما إذا اا  املرتافع حمق 
 .)2( يف املوضوع الذي ادعى به ضد اإلدارة

فإ  عيب خمالفة القانو  هو الضمانة األاثر جناعة ملبدأ املشروعية، ألنه يسمح بالنظر إىل ال األحوال   ويف
طبيعته العامة مبعاقبة ال املخالفات هلذا املبدأ. ولقد  هر القاضي على تطوير هذه الو يلة، ويكو  من السهل علينا 

للقاعدة القانونية عند غموض النصوص يسمح له بإخضاع  أ  نتفهم دوره يف هذا اجملال، إذا اعتربنا بأ  تفسريه
 . (3) اإلدارة اللتزامات غرب ناجتة عن النصوص الصرحية للقانو 

 

 

 

 

 

                                                           

 1 .212، ص.  2006، 1-الشيخ، آث ملويا، درو  يف املنازعات اإلدارية، و ائل املشروعية، دار هومة، طحلسني بن  - 
2
 - M. Fromont, « l’intensité du contrôle du juge sur les décisions administratives en France et en 

Allemagne », in mouvement du droit public, du droit administratif, au droit constitutionnel du 

droit Français au autre droit, mélanges en l’honneur de franck Moderne, 2004, Dalloz, p. 1123- 

1128.  

.212املرتع نفسه، ص. حلسني بن الشيخ أث ملويا،  -  3 
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 المبحث األول: مخالفة تدابير الضبط اإلداري للقواعد القانونية المكتوبة 

عندما تتصرف اإلدارة الضبطية فإهنا تكو  ملزمة باحرتام املشروعية، وجيب عليها يف ال مرة تتخذ فيها قرارا     
ضبطيا أ   تتقيد بالقواعد املوتودة، والقانو  الواتب االحرتام هو أ ا ا التشريع باعتباره تعبريا عن اإلرادة العامة 

و الد تور مث خمتلف التنظيمات، وإىل هذا جيب أ  تضاف القواعد لألمة، وإىل تانبه جند القانو  األ ا ي وه
 الدولية، واملتمثلة يف االتفاقيات واملعاهدات. 

 لدستور تدابير الضبط اإلداري لالمطلب األول: مخالفة 

لعالقة بني ي عد الد تور أول مقومات الدولة القانونية، وهو أداة إقامة النظام وتأ يس اهليئات احلاامة، وتبيا  ا    
 هذه اهليئات، وحتديد و ائل محاية املواطنني، عالوة على اهتمامه باحلقوق واحلريات الفردية و ضمانات ممار تها. 

هذا ما يرتتب عليه مسو  لذلك تأيت القواعد الد تورية يف املرتبة األوىل، ويف ظلها تتدر  بقية القواعد القانونية،
األوىل، أو املوقع األمسى على قمة التنظيم القانوين يف الدولة، ويتبع ذلك التزام مجيع هذه القواعد، واحتالهلا املرتبة 

 لطات الدولة باحرتام هذه القواعد عند ممار ة اختصاصها يف احلدود املر ومة هلا، وعلى الوته املبني يف الد تور، 
ه، وهذا ما يطلق عليه بالسمو ذلك أ  مسو الد تور من حيث طريقة إصداره تربر خضوع  ائر السلطات حلكم

 .(1) الشكلي للد تور

وافالـة  ،أما السمو املوضوعي فيتمثل فيما يتضمنه الد تور من أدوات تفعيل نصوصه، وعدم اخلـرو  عليـه
احتـرام تلك النصـوص، مثـل تنظيـم الرقابـة على د توريـة القوانني والرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، 

 .لضما  عدم اعتداء إحدامها على األخرى

بري الضبط اإلداري لنصوص الد تور، تشكل خمالفة مباشرة للقواعد افإ  خمالفة تد ،وعلى هذا األ ا  
؟ أم مجيع  هل يقصد هبا متنه أم ديباتته؟  : ما املقصود بنصوص الد تورالقانونية، والسؤال الذي يطرح هنا هو
احلقيقة تعد غري مشروعة خمالفة تدابري الضبط اإلداري لديباتة الد تور،  ؟ يف القواعد املوتودة يف قمة النظام القانوين

وهذا ما  وف يكو  حمور الفرع األول، وتعد اذلك خمالفة تدابري الضبط اإلداري ملتنه، وهو ما  وف يكو  حمور 
 الفرع الثاين.

 

 

 

                                                           
احلساوي القحطاين، الضبط   ، وأيضا حممد عبيد08، ص. 2007  ،1-حممد فوزي نوجيي، فكرة تدر  القواعد الد تورية، دار النهضة العربية، ط -1

 360، ص.2005حيادية التنفيذ، دار أبو اجملد للطباعة، املتحدة، التزام احلدود و لعربية االداري يف دولة اإلمارات ا
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 الفرع األول: مخالفة تدابير الضبط اإلداري لديباجة الدستور 

ملقدمة قصرية، أاد فيها على  1958يف فرنسا، نتيجة لتضمن د تور  (1)  عت اجملموعة الد توريةلقد تو      
ارتباط الشعب الفرنسي حبقوق االنسا ، ومبادئ السيادة الوطنية اليت نص عليها إعال  حقوق االنسا  واملواطن 

وأيضا احلقوق والواتبات  ،1946، ومت التأايد عليها وتكملتها مبوتب ديباتة د تور 1789الصادر  نة 
 .(2) 2004املتضمنة يف ميثاق البيئة لسنة 

، مقدمة د تور 1789تشمل: إعال  حقوق اإلنسا  و املواطن الصادر  نة  1958وهبذا فإ  ديباتة د تور 
يتكو  الد تور اجلزائري من ديباتة بسيطة، وهو ما  وف يكو  حمور  . فيما2004، وميثاق البيئة لسنة 1946

 النقطتني التاليتني. 

 أوال: ديباجة الدستور الفرنسي

  1789إعالن حقوق اإلنسان والمواطن لسنة  -ا

اختلف الرأي حول قيمة نصوص إعال  احلقوق واملبادئ الواردة يف مقدمات الد اتري واملواثيق حيث ظهرت عدة     
 اجتاهات. 

فذهب االجتاه األول إىل انكار تتع هذه املبادئ بطبيعة القواعد القانونية، ومن مث فإ  هذا الرأي جيردها من ال 
قيمة قانونية وإلزامية، فهي جمرد تعبري عن مبادئ فلسفية و يا ية، وعن آمال وأهداف السلطة التأ يسية. ويرتتب 

هبذه املبادئ، ألهنا ليست قواعد قانونية حمددة بالرغم من صدورها عن على ذلك عدم التزام السلطات العمومية 
السلطة التأ يسية، إذ لو أرادت تلك السلطة أ  تعتربها من القواعد القانونية امللزمة ألدرتتها ضمن مواد الد تور 

 . (3) نفسه

وقد اعتنقت احملكمة العليا يف مصر هذا االجتاه يف العديد من أحكامها، وبصدد إعال  حقوق اإلنسا ،      
 1948ديسمرب  10قضت بأ :" اإلعال  العاملي حلقوق اإلنسا  الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

  .(4) املعاهدات الدولية املصد ق عليها... "ووقعته مصر، ال يعدو أ  يكو  جمرد توصية غري ملزمة، وليست له قيمة 

                                                           

 1  مت ا تعمال مصطلح اجملموعة الد تورية، للتنويه عن اتساع جمال القواعد الد تورية. -
2
 - «Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droit de l’homme et aux 

principes de la souveraineté nationale telles qu’ils sont définis par la constitution de 1946, ainsi 

qu’aux droits et devoirs définis dans la charte de l’environnement de 2004». 
 . 89، ص. 1980  الد توري، ، عبد احلميد حشيش، الوتيز يف القانو 18، ص. 1985ماتد احللو، القضاء اإلداري،  - 3

 :و أيضا

C.  Demalberg, contribution à la théorie générale de l’Etat, T-2, 1920, p.581.   

 .34 امي مجال الدين، تدر  القواعد القانونية و مبادئ الشريعة اإل المية، منشأة املعارف، اال كندرية، )د، ت،  (، ص.  -  4  
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يف حني يتجه الرأي الغالب يف فرنسا إىل االعرتاف بالطبيعة القانونية للقواعد واملبادئ اليت ترد يف اعالنات 
 لف بشأ  حتديد هذه القوة. وا  اخت   ،(1) احلقوق ومقدمات الد اتري، مما يعين أ  هلذه القواعد قوة إلزامية

مبجرد  ،أ  يؤدي  تتع هذه املبادئ بالقوة اإللزامية إىل تطبيقها والتزام السلطات العمومية باحرتامهاواملفروض 
ت صدورها، إال أ  البعض من أنصار هذا االجتاه يرى بأنه يشرتط لتطبيق هذه املبادئ وااللتزام بأحكامها من وق

أما إذا وقفت عند جمرد بيا  أهداف اجملتمع الفلسفية القواعد املوضوعية احملددة،  صدورها، أ  تكو  قد اختذت طابع
 .(2) أو السيا ية أو االقتصادية أو االتتماعية، فال يكن تطبيقها من وقت صدورها

 فيما يذهب البعض اآلخر اىل أنه يتعني التفرقة بني نوعني من النصوص اليت حتتويها هذه الوثائق: 

فتكو  بذاهتا قابلة للتطبيق، وتكو  هلا الطبيعة  ،وهي النصوص اليت تشكل قواعد قانونية باملعىن الفين الدقيق األولى:
 القانونية وقوة اإللزام القانوين. 

وهي النصوص اليت تقتصر على جمرد التعبري عن التوتهات واألهداف واآلمال واملثل العليا، وهي اليت يتعذر  والثانية:
. وبالرغم من اتفاق غالبية الفقه على (3) دبيةأ تكو  هلا بداهة إال قوة إلزام اعد قانونية واضحة املعامل، فالأ  تكو  قو 

يف حتديد أ  للقواعد الواردة يف هذه الوثائق طبيعة القواعد القانونية، وبالتايل قوة اإللزام القانوين، إال أهنم اختلفوا 
 ة، فظهرت هبذا الصدد ثالثة اجتاهات:القوة امللزم املرتبة القانونية هلذه

يذهب إىل أ  للمبادئ الواردة يف هذه الوثائق قيمة قانونية أعلى من قيمة النصوص الد تورية  االتجاه األول:    
. لكن ِيؤخذ على هذا الرأي أنه ليس (4) ذاهتا، باعتبارها تتضمن األ س اليت جيب أ  تقوم عليها نصوص الد تور

القواعد القانونية ما يعلو الد تور، باعتبار أ  السلطة املختصة بوضع الد تور، وهي السلطة التأ يسية هناك من 
 .(5) األصلية، هي  لطة عليا ال توتد  لطة أخرى تعلوها

 صوص هلذه املبادئ بقيمة القوانني العادية، لكنها ال ترقى إىل مرتبة الن أي لالعرتافيتجه هذا الر  االتجاه الثاني:    

موقفا و طا، فرآها تقع بني نصوص الد تور  والذي تبىن   B. Chantebout من هؤالءو الد تورية، 
  .(6)والقوانني

                                                           

 1
 - M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 1923, p. 85 ; Duguit, traité de droit 

constitutionnel, 2
eme

 édition, 1921, p. 10. 

. 35، ص. السابقاملرتع  تدر  القواعد...،  امي مجال الدين، -   2 
. حممد اامل 42ص.  ،1970، 1-ألعمال االدارة، ط، عاطف البنا، الرقابة القضائية 29، ص. 1979، 7-حممد حافظ، القضاء االداري، ط - 3 

  . 12، ص. 1987، حمسن خليل، القانو  الد توري و النظم السيا ية، 24، ص. 1970ليلة، الرقابة على أعمال اإلدارة، 
4
 - Duguit, Op. Cit., p. 10.  

 .  37املرتع السابق، ص. تدر  القواعد،  امي مجال الدين،  - 5 
الد تورية العامة و تطبيقاهتا  ، الكتاب األول، املبادئ1971إىل هذا الرأي فتحي فكري، القانو  الد توري، املبادئ الد تورية العامة، د تور  أشار - 6 

 . 49، ص. 2004يف مصر، 
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: يذهب هذا االجتاه، وهو الرأي الراتح، إىل االعرتاف للمبادئ الواردة يف هذه الوثائق بنفس االتجاه الثالث       
 .(1) ألخرى عن إرادة السلطة التأ يسيةإىل أهنا نابعة هي االقوة القانونية لقواعد الد تور، ا تنادا 

قيمة وحول قيمة نصوص اإلعال  يف هرم التدر  القانوين، يكاد الفقه الفرنسي جيمع على اعطائها هذه ال
مل يعرتف بالقيمة الد تورية إال للنصوص  اخلاصة حبقوق االنسا  ومبادئ السيادة  الد تورية. ومع ذلك هناك من

اليت تعلن  1958الوطنية دو   واها من املبادئ الواردة يف االعال ، تسكا  بالعبارات الواردة يف مقدمة د تور 
الفقه الفرنسي وتهة  وقد ناقش مجهور .(2) مبادئ السيادة الوطنيةتسك الشعب الفرنسي مببادئ حقوق االنسا  و 

 .(3) هلا قيمة د تورية دو  تييز بينها ،1789انتهى إىل أ  مجيع نصوص إعال  النظر هذه و 

ومن تهته وضع جملس الدولة حدا هنائيا للمناقشات الفقهية، فبعد أ  اا  يرفض اعتبار نصوص إعال  احلقوق     
من إعال  احلقوق،  10و 9، 8واملقدمة يف جمملها اأنظمة قانونية، قبل بعد ذلك وتها مستخلصا من خمالفة املواد 

، قضى 1789نص وارد يف تصريح ل يتنظيمقرار فحصا للوته املستخلص من خمالفة و  Candamine (4)يف قرار 
 .(5) 1960فيفري  12 ببطالنه مبوتب القرار املؤرخ يف

   1946ديباجة دستور   -ب

، االشارة إىل املبادئ األ ا ية املعرتف هبا بوا طة قوانني اجلمهورية، واملبادئ 1946تضمنت ديباتة د تور     
 .)6( املسايرة لروح العصر

 المبادئ األساسية المعترف بها بواسطة قوانين الجمهورية    -1

لس الد توري حرية اجلمعيات اليت املتعلق باجلمعيات، رد اجمل 1971تولية  17بوا طة قراره الشهري املؤرخ يف 
إىل املبادئ األ ا ية املعرتف هبا  1946، ومل ينص عليها د تور 1789مل تكن من احلريات الواردة بإعال  

وقد تاء يف هذا القرار: " أ  املبادئ املعرتف هبا مبوتب قوانني اجلمهورية واليت أعيد  .)7( بوا طة قوانني اجلمهورية
تأايدها بصورة رمسية من خالل مقدمة الد تور، تعترب تزء ال يتجزأ من املقدمة اليت يكو  القانو  املخالف هلا غري 

                                                           

 1 ، و أيضا 17، ص. 1968حمسن خليل، القضاء اإلداري و رقابته ألعمال اإلدارة،  - 

Morange, « valeur juridique des principes contenus dans les déclarations de droit », RDP. 1945, 

p. 229. 
2 - Favoreu et L. Philip, les grands arrêts du conseil constitutionnel, Sirey, 2

e
 édition, 1979, p. 32.  

3 - G. Vedel, Op. Cit., p. 56.  
4
 - CE. 07 juin 1957, Candamine, RDP. 1958, P.58 ; J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 345.  

5
 - CE. 12 février 1960, Société Eky, Cité in, J .Castagne, Op. Cit., p. 119.  

6
 - « …le peuple  français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de 

religion, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les 

droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la déclaration des droits de 1789 et les 

principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.  
7
 - CE. 17 juillet 1971, «  M. C. Rouault, H. Faupin, G. Canel, la place de la loi dans la hiérarchie 

des sources du droit », annadroit, droit administratif, Gualino édition, 2005, p. 57.  
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 شكل بعد صدور القرار فئةت  أصبحت  قدنتيجة لذلك تساءل بعض الفقه عما إذا اانت هذه املبادئ  .)1( د توري"
بأنه يستشف    Roland Drago Jean Marie Auby et؟ وقد أتاب الفقيها   )2(د تورية تديدة 

 .) 3( من عبارات اجمللس الد توري بأنه ا تخلص مصادر تديدة ذات طبيعة د تورية

، فقد  بقه إىل ذلك جملس الدولة، الذي اعرتف إىل 1971يف  لس الد توري قد تبىن هذا املوقفوإذا اا  اجمل    
 81، بسبب اإلحالة اليت اشارت إليها املادة 1946 د تور تانب تهات القضاء العادي بالقيمة الد تورية ملقدمة

من الد تور، واليت تضمن لكل املواطنني الفرنسيني " التمتع باحلقوق واحلريات املضمونة مبوتب مقدمة هذا 
مقررا القيمة القانونية للمبادئ  1956.10.11د تور". وعلى هذا األ ا  أصدر اجمللس قراره املؤرخ يف ال

األ ا ية املعرتف هبا مبوتب قوانني اجلمهورية، وقد ورد يف هذا القرار: " أ  املبادئ األ ا ية املتفق عليها مبوتب 
ور، تعترب قابلة للتطبيق على االقليم الفرنسي وعلى اافة قوانني اجلمهورية واليت أعيد تأايدها مبوتب مقدمة الد ت

 .)4( الرعايا الفرنسيني"

 المبادئ المسايرة لروح العصر  - 2

الفرنسي املبادئ السيا ية  علن الشعبشارة إىل هذه املبادئ اما يلي: " ي  اإل 1946تضمنت مقدمة د تور     
 مبدأ املساواة بني الرتال والنساء وتتمثل هذه املبادئ يف .واالقتصادية واالتتماعية امبادئ ضرورية لروح العصر"

 .)5( ...اخلاحلق يف اإلضرابو احلق يف اللجوء السيا ي، و 

تتمتع بالقيمة الد تورية، فقد أاد جملس الدولة على تتع هذه  1958 د تور وإذا اانت ال مكونات مقدمة
 .)6( أيضا املقدمة اليت جيب أال تفصل عن باقي الد تور، بالقيمة الد تورية

  2005لسنة ميثاق البيئة  -ج

املؤرخ يف ، 205/2005ميثاق البيئة الفرنسي نص ذو قيمة د تورية، صدر مبوتب القانو  الد توري رقم         
. يكر  حقوق اإلنسا  واجملتمع يف البيئة ويتضمن عدد من احلقوق أو املبادئ من اجليل )7( 2005مار   1

 الثالث، وهو يتكو  من عشرة مواد.

                                                           
1
 - M. C. Rouault, H. Faupin, Ibid., p.56 

2
 - J.  Rivero, « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, une nouvelle 

catégorie constitutionnelle » ? Dalloz, 1972, p. 265. 
3
 - J. M. Auby. R. Drago, Op. Cit., p. 345. 

4
 - CE. 11 juillet 1956, Amicale des annamites de paris, cité in J. Castagne, Op. Cit., p. 119 ; 

 R. Zouaimia, C.M. Rouault, Droit administratif, Berti édition, 2009, p. 29.  
5
 - M. Debene, « le conseil constitutionnel et les principes particulièrement nécessaires à notre 

temps », AJDA. 1978, p. 351 et s.  
6
 - CE. 7 juin 1957, Candamine, RDP. 1958, p.58 ; J.M.Auby, R. Drago, Op. Cit ; p.345 ; CE. 12 

février 1960, Sté Eky, cité in, J. Castagne, Op. Cit ; p. 119.  
7
 - J.O, N°51, du 05 mars 2005, p.3697, cité in http://www.légifrance.gouv.fr/02.08.2011  

http://www.légifrance.gouv.fr/02.08.2011
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وباالطالع على هذه املواد جند أ  امليثاق يكر  حق فردي تديد، يتمثل يف حق ال شخص يف بيئة متوازنة 
إىل  4إىل  2اما يتضمن جتديد قانوين يكمن يف مفهوم الواتب، فتشري املواد   .صحتهوقادرة على احلفاظ على 
إىل واتب القطاعات املعنية مثل  9و 8واتب اهليئات العمومية واملواد إىل  10و 6، 5واتب ال شخص واملواد 

ملستوى الد توري مبادئ ىل اإإضافة إىل هذا محل امليثاق ويتمثل هذا الواتب يف محاية البيئة.  ،التعليم والبحث
ة أارب، امبدأ املسؤولية موتودة مسبقا على املستوى التشريعي، وهبذا اصبحت هذه املبادئ تتمتع بقو اانت أخرى،  
 .)1) ف الد تور مبدأ احليطةاما عر   ،البيئية

، )2( وحول مدى تطبيق ميثاق البيئة، فإ  القرارات األوىل الصادرة عن اجمللس الد توري مث عن جملس الدولة       
رادة قضاة القصر امللكي يف ختدير امليثاق دو  قتله، مبعىن تطبيقه على أطراف األصابع، مع االعرتاف اليا إي نت ب

 . حربا على ورقي امليثاق ء مبدأ احليطة بقبقيمته الد تورية، لذلك فبا تثنا

، فقد اعرتف ال من اجمللس الد توري وجملس الدولة، جملموع احلقوق 2008لكن الوضع بدأ يتغري منذ 
ن مقدمة الد تور، وجيب أ  عكام النابعة والواتبات احملددة يف ميثاق البيئة بالقيمة الد تورية، مثلها مثل األح

اللجوء إىل القاضي لضما  يسمح هذا االعرتاف بهل لكن  .واهليئات االداريةتفرض بالتايل على السلطات العمومية 
بصيغة أخرى، هل يكن اال تناد إىل جتاهل أحكام امليثاق ملنازعة مشروعية  ؟ احلقوق املعرتف هبا مبوتب ميثاق البيئة

 ؟ اليت تعترب يف جمال البيئة قرارات ضبطية  القرارات اإلدارية

تابة على هذا السؤال، من خالل عرض موقف جملس الدولة يف املوضوع، والذي ي كر   وف حناول اإل     
وقبل ذلك نتطرق بإجياز ملوقف اجمللس  الرقابة القضائية يف اجملال البيئي، اليت تعترب أحدث اهتمامات الضبط االداري.
وقانو  املالية  2008ات املعدلة وراثيا يف الد توري حول ميثاق البيئة، والذي وضحه عرب قراراته املتعلقة بقانو  املراب

 . )3(2010لسنة 

من القانو   7، مل ي راقب اجمللس الد توري املادة )4( 2010وهكذا ففي القرار املتعلق بقانو  املالية لسنة 
املتعلق بضريبة الفحم بسبب خرق امليثاق، لكن على أ ا  جتاهلها ملبدأ املساواة، لذلك ي كن تفسري هذا القرار  
ء اتمويه للحقوق الواردة بامليثاق. ذلك أ  املشرع الد توري عندما قام بد رتة امليثاق، اا  يف نيته جتاوز القضا

                                                           
1
 -  Charte de l’environnement, http:// fr.wikipedia.org/ 26.07.2011  

2
 - Le 6,1 et 19 juin 2006, association eau et rivières de Bretagne, le 2. 7 et 26 octobre 2007, 

 cité in  N. Huten, M. A. Cohendet, la Charte  cinq ans après, Revue juridique de 

l’environnement, N° - 1, 2010, p. 38.  
املتعلق بإنشاء الدفرت الدويل  ،2005أفريل  28املؤرخ يف  2005-514لقد ا تند اجمللس الد توري للمرة األوىل  إىل ميثاق البيئة مبوتب قراره  -  3

توا   19من امليثاق، مث أصدر قرارا آخر بتاريخ  6الفرنسي لتسجيل السفن، و قضى بأ  املشرع مل يتجاهل مبدأ التنمية املستدامة املعلن عنه مبوتب املادة 
، حيث ألغى 2009ديسمرب  29، املؤرخ يف 2009-599، يتعلق بقانو  املرابات  املعدلة تينيا، اما اانت له فرصة أخرى مبوتب القرار 2008

 من قانو  البناء و التعمري، أنظر :  16-112بصدد املواد  2011أفريل  8املؤرخ يف  2011-116اجمللس مواد قانو  املالية مث قرار رقم 
Charte de l’environnement, http://fr.wikipedia.org/26.07/2011. 
4
 -  N. Huten, M. A. Cohendet, Op. Cit., p. 41. 
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) مراقب القوانني الضريبية االيكولوتية ( بالنظر إىل مبدأ املساواة، غري أ  األخري عند  سابق للمجلس الد توريال
  اأ  شيء مل يتغري، هذا من تهة. يبة الكربو  أعاد قضائه السابق و مراقبته لضر 

السهر على احرتام ال ظهر ارادة اجمللس الد توري يف لكن من تهة أخرى، يكن القول أ  هذا القرار ي  
نصوص ميثاق البيئة، فعند إخطاره هبذا النص مل ينازع الربملانيو  يف مدى مطابقة ضريبة الكربو  للميثاق، اما مل 

  4و 3،  2تستند احلكومة لذلك، بل أ  اجمللس الد توري هو الذي أثار من تلقاء نفسه الوته املتعلق خبرق املواد 
  هذا القرار غري واضح فيما خيص املكانة اليت تأخذها فعليا هذه املواد يف تفكري يبقى مع ذلك أ من امليثاق.
 القاضي.

ذلك أ  القانو  يبدو بأنه مل ي راقب إال بالنظر إىل مبدأ املساواة، وقد أراد القاضي االعتماد على مواد امليثاق  -    
ار املقرر مايلي: " يف جمال البيئة، ي ضيف ميثاق البيئة اليت ت كر  هذا املبدأ، وليس على أ ا  هذه املواد مباشرة، فذ 

 ". شروط تكميلية ملبدأ املساواة

اما أراد أ  يطبق هذه املواد يف نفس الوقت الذي ي طبق فيه مبدأ املساواة، فذار بأ  االلتزامات البيئية باحلماية   -    
 صناعيني و املصدريني األ ا يني للغاز. والوقاية واالصالح تفرض على ال شخص، وبأنه ال يكن اعفاء ال

وقد أشار اجمللس الد توري بنفس املنا بة، إىل أ  االلتزامات البيئية الناجتة عن امليثاق تفرض على ال شخص، 
  .)1( ما يسمح منطقيا لكل متقاضي باملطالبة باحرتامها أمام احملاام

يبقى حمدودا تدا، فأحكام القانو  قد تت  2008لسنة وباملثل فإ  مدى قرار قانو  املرابات املعدلة وراثيا 
ليس العتبارات بيئية، رغم أ  الربملانيني حينما أحالو هذا القانو  أمام اجمللس م االختصاص و دمراقبتها لعيب ع

ع مشر :" بأنه ال يعود إال للر رق، فتجاهل اجمللس هذه املواد وقمن امليثا 7و 5الد توري، دفعوا بأنه خمالف للمواد 
احلدود اليت يار  يف اطارها حق ال شخص يف الوصول إىل املعلومات الصحيحة املتعلقة بالبيئة حتديد الشروط و 

 .)2(احلدود املوضوعة من طرف املشرع" اذ االتراءات التطبيقية للشروط و بأنه ال يعود للسلطة التنظيمية إال اختو ...، 

الية أحكام ميثاق البيئة، فإذا اا  يشكل من الناحية النظرية ضمانة يبقى أ  هذا االعرتاف ال يعزز بالضرورة فع
ديقراطية، فليس له من الناحية العملية أي تأثري إجيايب، ذلك أ  املشرع االسلطة التنظيمية قد حياوال  احلد من فعالية 

 هذه املبادئ. 

الد تورية للحقوق والواتبات الواردة يف وإذا اا  هذا القرار قد بني  بوضوح اعرتاف اجمللس الد توري بالقيمة 
امليثاق، فإ  هذه الرقابة اانت عميقة نسبيا على مدى احرتام مبدأ احليطة، وحمدودة بالنسبة ملدى احرتام احلق يف 

 االعالم، وهذا ما ي كر  تييز اجمللس الد توري بني خمتلف مبادئ امليثاق.

                                                           
1
 - N. Huten, M. A. cohendet, Op. Cit., p. 42.  

2
 - L. Janicot, note sous CE. 3 octobre 2008, commune d’Annecy, RFDA. N6, Novembre-

décembre, 2008, p. 1159. 
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ميثاق البيئة، فإ  القرارات األوىل الصادرة عن جملس الدولة  وإذا اا  هذا هو موقف اجمللس الد توري خبصوص
، تشري إىل وتود تردد من طرف اجلهة القضائية العليا يف تطبيق امليثاق. فبموتب قراره 2007و 2006الفرنسي يف 
تتخذ نصوص تشريعية لضما  تنفيذ املبادئ  عندمابأنه: "، قضى جملس الدولة )1) 2006توا   19املؤرخ يف 

، فإ  مشروعية هذه القرارات االدارية تقدر بالنظر إىل هذه األحكام، ...من ميثاق البيئة 6و 2و 1ملعلنة يف املواد ا
 .)2( "حيز النفاذ واليت ال تتالءم مع مقتضياته يثاقاملمع التحفظ بشأ  األحكام التشريعية السابقة لدخول 

أ  هذا احلل يستند إىل أ ا  غامض، باإلضافة إىل أنه ينقل إىل امليثاق القضاء حمل اجلدل الكبري، بيبدو 
، اليت ال تفرض على االدارة يف غياب توضيح ااف يتم مبوتب األحكام 1946املتعلق باملواد الغامضة بديباتة 

رنسي، وهنا تكمن خطورة هذا احلل، وحلسن احلظ املتضمنة يف القوانني أو االتفاقيات الدولية املدجمة يف القانو  الف
 . )3(فقد مت العدول عنه مبوتب قرارات الحقة 

 التطبيق المباشر والمتغير للميثاق  -1

بني  قرار بلدية 
) Annecy4( جملس فصل  حيث ،توضيح لتتابع يقظة ميثاق البيئة ،03/10/2008املؤرخ يف

إذا مل يتخذ أي نص تشريعي يوضح ايفية تطبيق مبدأ يف امليثاق، فهل يكن الدولة نظريا يف مسألة تتمثل فيما يلي: 
إتابة على هذا التساؤل ومبوتب هذا القرار اعرتف جملس الدولة  ؟ اال تناد مباشرة إىل هذا املبدأ أمام القضاء

 ت األخرى. بوضوح بالتطبيق املباشر ملبادئ امليثاق عند  كوت املشرع، وباال تعانة بالقانو  يف احلاال

 التطبيق المباشر للميثاق في حالة سكوت القانون    -

و لد قرار جملس الدولة يف هذه القضية، بسبب طعن لتجاوز السلطة، ضد مر وم تطبيقي )متخذ من طرف   
حتديد إتراء اإلعالم واملشاراة  ، واا  موضوع هذا املر وم هو23/02/2005السلطة التنظيمية( للقانو  املؤرخ يف 

لسابقني لتحديد مناطق تطبيق القانو  الساحلي حول حبريات اجلبل الكربى، وقد ذارت البلدية بأ  هذا املر وم ا
. إىل هذا القرار مل تتح الفرصة للقاضي اإلداري )5( اإلعالم واملشاراة ئيمن امليثاق املتعلقة مببد 7مادة تاء خمالفا لل

 .)6( با تثناء مبدأ احليطةللتطبيق املباشر ألي نص من نصوص امليثاق 

، بدء فاملر وم الذي اختذ امليثاق تطبيقا له اا   ابقا على 7وقد اتتمعت شروط التطبيق املباشر للمادة  
ية تستطيع أ  تضع مبدأ امليثاق، وال يشكل حاتزا، مث أنه ال يوتد أي نص تشريعي وال تعليمة أوربية وال اتفاقية دول

                                                           
1
 - CE. 19 juin 2006, association eau et rivières de Bretagne, cité in N. Huten, M. A. Cohendet, 

Op. Cit., p. 47.  
2
 - M. Long, P. weil, G. braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence 

administrative, Op. Cit., p.926.  
3
 - M. Huten, M. A. Cohendet, Op. Cit., p. 49  

4
 - M. Long et (al.), Op. Cit., p. 924.  

5
 -  M. Long et (al.), Op. Cit., p. 924. 

6
 -  CE. 6 et 1 avril 2006, ligue pour la protection des oiseaux, CE. 6, 1 et 13 juillet 2006, 

association France environnement, cité in  N. Huten M. A. Cohendet, Op. Cit., p. 50.  
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لتنفيذ. يف هذه احلالة فالنص الوحيد الذي يكن تطبيقه بدو  تردد هو ميثاق البيئة. وهكذا املشاراة موضع ااإلعالم و 
مع  7من امليثاق، فقام بقراءة متقاطعة للمادة  7قبل جملس الدولة مراقبة د تورية املر وم املتخذ بالنظر إىل املادة 

روط و حدود مبدأ اإلعالم واملشاراة. إذ  من الد تور، وا تنتج االختصاص احلصري للمشرع لتحديد ش 34املادة 
من امليثاق مباشرة، و مبا أ  أحكامه تساهم يف إتراء  7لقد راقب القاضي اإلداري املر وم بالنظر إىل املادة 

 جيب إبطاله.وم أختذ من طرف هيئة غري خمتصة و اال تشارة واملشاراة الذي يعود حصريا للمشرع، فقد اعترب أ  املر 

ترب بعض الفقهاء بأ  هذا القضاء غري صحيح إال بالنسبة للقواعد احملددة والدقيقة، عكس قواعد ومع ذلك اع
 يلي:  املوضوع املفرتض فيها الغموض، غري أ  هذا التحليل مل يتم تأايده بل مت نفيه مبوتب الكثري من القرارات اما

من امليثاق، ودو  املرور عرب  7دة ، فحص جملس الدولة الوته املتعلق باملا2008ديسمرب  18ففي قرار 
العمومية لإلعالم، وأ  الوثائق قد مت توزيعها،  قد مت عقد الكثري من االتتماعات نصوص قانو  البيئة، واعتبارا ألنه

من ميثاق البيئة. وهو نفس احلل الذي ار ه  7فإ  اجلمعية املدعية مل تؤ س طلبها عندما ادعت أنه مت جتاهل املادة 
الصادر عن احملكمة  2009ماي  18. يضاف إىل ذلك قرار )1 (2009فيفري  23راره املؤرخ يف مبوتب ق
االدارية ببوردو الذي طبقت مبوتبه امليثاق بوضوح و بصورة مباشرة، فبعيدا عن رفض الوته بسبب أ   اال تئنافية

قيق بأ  ما يرتتب عن اال تغـالل، من املواد املستند إليها شديدة الغموض قضت احملكمة بأنه: "ال ينتـــج عن التح
وبالتايل فإ  الوته املستخلص من جتاهل املواد األوىل  ."بصحة مستعملي املاءة و شأنه أ  يلحق ضررا بنوعيـــة البيئـ

 .)2( . وهكذا مل تلجأ احملكمة اإلدارية اال تئنافية إىل أي نص تشريعي لتطبيق امليثاقجيب جتاهله واخلامسة من امليثاق

من امليثاق د تورية  4و  3بالنظر إىل املواد راقب جملس الدولة مباشرة و  2009 تويلية 31وأخريا ويف قرار      
" وخالفا ملا مت : مر وم صر ح االشغال الضرورية لتحقيق مشروع  مطار الغرب الكبري امنفعة عمومية، وقد اعترب بأنه

ال أحكام مادته الرابعة تفرض إدرا  أحكام خاصة يف التصريح باملنفعة من ميثاق البيئة و  3التما ه، فال أحكام املادة 
العمومية". هنا أيضا مل يذار جملس الدولة بأ  هذه املواد من امليثاق جيب أ  تطبق باللجوء إىل األحكام التشريعية، 

قاضي الد توري أي تييز لكن إذا مل جير القاضي االداري عكس ال .)3( يتعلق األمر اذ  بالتطبيق املباشر للميثاق
بني مواد امليثاق فهو يطيق مباشرة املواد األوىل والثالثة والرابعة واخلامسة من امليثاق، دو  تييز حسب ما إذا اانت 

  .ال حتيل إىل القانو  أو

، بأنه جيب أ  يتمكن  Annecy يف مرافعته حول قرار بلدية   Yann Aguilaوقد شرح مفوض احلكومة
ن اال تناد إىل ميثاق البيئة أمام القاضي، وخاصة القاضـي االداري، فال يكفي تكريس القيمة ال متقاض م

الد تورية، بل جيب أيضا اال تناد إليها، ذلك أ  االعرتاف بالقيمة الد تورية للميثاق ال حتتا  إىل مناقشة ما دام 
صل إىل نتيجة مفادها أنه: " إذا اا  مبدأ القاضي االداري يطبق الد تور ال الد تور، ونتيجة هلذا التحليل تو 

                                                           
1
 - Cité in  N. Huten, M. A. Cohendet, Op. Cit., p. 52.  

2
  - N. Huten, M. A. Cohendet, Op. Cit., p. 52. 

3
 - Ibid., p. 53. 
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د توري عام يكن أ  يشكل بصعوبة أ ا  مباشر لالعرتاف حبق شخصي لصاحل الفرد، فمن املفروض أ  هذا املبدأ 
 .)1(تنظيمي" القرار اليكن اال تناد إليه دائما يف اطار طعن لتجاوز السلطة ضد 

بأ  مبدأ التضامن الوطين املعرتف به  ىجملس الدولة،  بق له أ  قضنا أ  يطرح هذا السؤال خاصة إذا علم     
، ال يشكل يف غياب ال نص تشريعي أ ا ا لدعوى قضائية بالتعويض. 1946من ديباتة د تور 12يف الفقرة 

ن املمكن لكنه اعرتف بإمكانية اال تناد إىل هذا املبدأ يف اطار الطعن لتجاوز السلطة. فإذا اتبعنا هذا املنطق فليس م
اال تناد إىل ميثاق البيئة، أمام القاضي للتمكني من احلقوق اليت يتضمنها يف غياب النصوص التشريعية اليت توضح 

 طرق تطبيقها. 

منه، فاملشرع  7يبقى أ  هذا املنطق ال يس باحلقوق اليت يعرتف هبا امليثاق صراحة، اتلك اليت تضمنتها املادة 
الكايف لكي ال يسجل يف امليثاق إال املبادئ واألهداف، لكن وألنه وضع حقوق فال  الد توري اا  أمامه الوقت

يوتد  بب لتكذيب النص بسبب غموض الصياغة، هذا إضافة إىل أ  اال تحالة املادية للتكريس الكامل هلذا احلق 
 .)2( من القانوين أ وف تكو  مصدرا لال

أ ئلة مبدئية منها: إمكانية ا تناد املتقاضيني اىل ميثاق البيئة أمام وهبذا يكو  جملس الدولة قد أتاب على عدة 
القاضي االداري، التأايد على أنه ال الطابع الغامض للنص الد توري وال اونه حييل إىل القانو ، بإمكانه أ  يشكل 

يف حالة نظرية القانو  عائق أمام اال تناد إليه ضد قرار إداري غري مشروع، اما ذ ار باحلدود الواتب األخذ هبا 
 .)3( احلاتز

 دعم للميثاق بواسطة قانونالتطبيق الم   -

 Eau et rivières Deمل يرفض جملس الدولة إطالقا يف القرارات اليت أصدرها تطبيقا لقضاء "
Bretagne تطبيق امليثاق، اما يفعل عند ما يقابل حاتز تشريعي، بل العكس هو الصحيح، حيث أنه قرر "

مليثاق على ضوء األحكام التشريعية اليت تضع مبادئ امليثاق موضع التنفيذ، هذا ما يؤاده القرارين احلديثني تطبيق ا
 التاليني: 

، قدم من طرف مجعية محاية تجاوز السلطةبنتيجة لطعن  2008ماي  07أصدر جملس الدولة قرارا بتاريخ  -    
العصافري ضد التصريح باملنفعة العمومية، ملشروع الطريق السريع، ذلك أنه يتعارض مع مبدأ التكامل الذي تضمنه 

من ميثاق البيئة. وقد فضل القاضي تطبيق املبدأ املذاور، على ضوء أحكام قانو  البيئة، الذي يفرض على  6املادة 

                                                           
1
 -  Y.  Aguila, «  la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement », RFDA. N°-6 

Novembre – Décembre, 2008, p. 11.  
2
 - N. Huten, M. A. Cohendet, Op. Cit., p. 54.  

3
 - L. Janicot, Op. Cit., p. 1159.  
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شروط موتهة حلماية األنواع احليوانية، وبالنظر إىل ذلك اعترب جملس الدولة بأ   الربامج ومشاريع األعمال
 . )1( االحتياطات الكافية قد اختذت لتجنب اضطراب العصافري

، بأ  الوته املستخلص من جتاهل أحكام 2009أفريل 23وباملثل قضى جملس الدولة مبوتب قراره املؤرخ يف  -    
تقديره بالنظر إىل أحكام قانو  البيئة. يتعلق األمر بطعن لتجاوز السلطة مقدم من طرف  من امليثاق، جيب 7املادة 

العديد من اجلمعيات ضد مر وم أذ   بإنشاء مفاعل نووي، وقد الحظ جملس الدولة بأنه وتطبيقا لألحكام التشريعية 
ا قبل تسليم الرتخيص بإنشاء املنشأة املتنازع املتعلقة باإلعالم ومشاراة اجلمهور، فإ  النقاش والتحقيق العموميني قد ت

 من امليثاق.  7، وا تنتج بأ  إتراءات إنشاء املشروع قد احرتمت أحكام املادة (2) عليها

 يتب ني من هذا القرار بأ  األحكام التشريعية ال تقلل من فعالية امليثاق، بل تساهم يف تعزيزه. 

  التطبيق المباشر للميثاق في إطار اإللغاء الضمني -2

، « Eau et rivière de Bretagne » 2006توا   19وض ح جملس الدولة مبوتب قراره املؤرخ يف 
ال تكو  متعارضة مع مقتضياته. وقد أمن خالل القوانني السابقة، بشرط السالف الذار بأنه: يكن تطبيق امليثاق 

اثر ترتيحا، منذ قرار اجمللس الد توري املتعلق باملرابات املعدلة وراثيا، وقرار جملس الدولة أصبحت هذه الفرضية أ
فكل حكم تشريعي  ابق للميثاق، يفوض للسلطة التنفيذية مهمة حتديد املبادئ   ، Annecyاملتعلق ببلدية

من امليثاق، ولكن أيضا  7و 4، 3األ ا ية حلماية البيئة، جيب اعتباره ملغى ضمنيا، ليس فقط مبوتب املواد 
 من الد تور. 34مبوتب املادة 

 ثاق إلغاء األحكام التشريعية المتعارضة )الغير منسجمة( مع المي -

، 2009تانفي  12أتيحت الفرصة جمللس الدولة ليقول المته يف هذا املوضوع، مبوتب قراره الصادر يف   
من قانو  البيئة ملغاه ضمنيا  17-512يف قضية مجعية فرنسا للطبيعة والبيئة، اليت أثارت وتها مفاده أ  املادة 

دة ت لزم مستغل املنشأة املصنفة بالتزامات وقائية . هذه املا2005مار   1مبوتب القانو  الد توري املؤرخ يف 
وإصالحية، عندما يغلق هذه املنشأة، وقد أحالت ايفيات التطبيق هلذه االلتزامات إىل مر وم يتخذ يف جملس الوزراء. 

 من 7و 4، 3فالحظ املدعو  بأ  هذه األحكام التشريعية السابقة للقانو  الد توري ملغاة ضمنيا، مبوتب املواد 
طار الشروط املنصوص عليها إام باحلفاظ على البيئة يار  يف من امليثاق تنص على أ  االلتز  3امليثاق، أل  املادة 
بالبيئة، وفق الشروط املنصوص  املضرة عطاباأل صالحإلى أ  ال شخص ملزم باملسامهة يف ع 4قانونا، وتنص املادة 

احلقوق املعرتف هبا.  صري للمشرع يف حتديد شروط وحدوداحل على االختصاص 7عليها قانونا. أخريا تنص املادة 

                                                           
1
 - N. Huten, M. A. Cohendet, Op. Cit., p. 56.  

2
 - M .Long et (al.), Op. Cit., p. 927 ; N. Huten, M. A. Cohendet, Op. Cit., p .56 . 



147 
 

احه للسلطة بعد درا ة العريضة، توصل جملس الدولة إىل أ  النص التشريعي السابق  للميثـاق، والذي فوض صر 
 .(1) حدود مبدأ من مبادئه، غري متنا ب مع امليثاق، وجيب اعتباره ملغى ضمنياالتنظيمية وضع شروط و 

من  3-124، باإللغاء الضمين للمادة 2009تويلية  24صر ح  جملس الدولة مبوتب قراره املؤرخ يف وباملثل 
قانو  البيئة، ألهنا أحالت إىل مر وم يتخذ يف جملس الوزراء حتديد الطرق اليت مبقتضاها تضمن السلطة اإلدارية طرق 

ضمين، فاألمر يتعلق برقابة مالئمة وتوافق وليس الطابع السطحي لرقابة اإللغاء ال. يظهر تليا (2) إعالم اجلمهور
برقابة مطابقة، واليت ال تكو  فعالة عند القيام برقابة الد تورية اخلارتية، لذلك فإ  القاضي اإلداري مطالب بتفسري 

 .(3)امليثاق تفسريا صارما

 التطبيق المباشر للميثاق تبعا إللغاء قانون مخالف -

يتحقـق القاضـي من البطـال  الضمنـي حلكـم تشريعـي، أصبـح متعارضـا مـع الد تــــور فال يستطيع أ   عنـدما
يعتربه بأنه قادر على أ  يضع مبادئ امليثاق موضع التنفيذ، وعندئذ فال مانع من أ  يراقب د تورية القرار املتخذ 

، راقب جملس 2009تويلية  24قرار السابق املؤرخ يف تطبيقا للنص امللغى مباشرة بالنظر للميثاق. وهكذا ويف ال
 من امليثاق، مشروعية مر وم متخذ تطبيقا لنص تشريعي ملغى. 7و 3الدولة مباشرة وبالنظر للمواد 

فقط ليس صحيحا   Annecy لقد أاد هذا القرار أ  احلل املتخذ من طرف جملس الدولة، يف قرار بلدية
نشأت أيضا اختصاص املشرع، وبالتايل فإ  السلطة التنظيمية ليست خمتصة إال فيما أ 3، فاملادة 7بالنسبة للمادة 

يتعلق باإلتراءات التطبيقية للشروط احملددة قانونا. يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا اا  باإلمكا  تطبيق هذا 
 ؟  6و 2،  1واد اختصاص  املشرع خاصة امل اىلالقضاء على مواد امليثاق األخرى اليت ال تشري إطالقا 

من الد تور، تكفي إلنشاء  34ادة يف قرار املرابات املعدلة وراثيا، فإ  امل فلو أتبعنا منطق اجمللس الد توري     
 ختصاص للمشرع، لكن ليس من املؤاد أ  جملس الدولة  يسري اذلك خاصة فيما يتعلق مببدأ احليطة. إ

علمنا أ  القضاة ال يلكو   الحا ملواتهة امتناع املشرع، اما ال يف الواقع  يطرح هذا املشكل، خاصة إذا      
  هذا املشكل قد يطرح حىت بصدد املواد أيستطيعو  إتبار الربملانيني على ضما  فعالية امليثــــــاق. زد على ذلك، 

اليت يتعلق تطبيقها بتدخل املشرع، فهذا األخري بإمكانه أ  يشل نص امليثاق بامتناعه أو تقصريه، ويف هذه احلالة ال 
 توتد يف مواتهته أي و يلة لإلتبار. 

 جمال محاية احلقوق األ ا ية، ، قد بني  عجز النظام القانوين الفرنسي يف2008أاتوبر  3وبالتايل فإ  قرار      
لذلك فإ  االعرتاف باختصاص مكمل لصاحل السلطة التنظيمية، اا   يسمح بضما  محاية فعالة هلذه احلقوق 
األ ا ية اليت يتضمنها امليثاق يف مواتهة امتناع املشرع، لكن  يكو  هلذا احلل نتائج  يا ية صعبة القبول. 

                                                           
1
 - N . Huten, M. A. Cohendet, Op. Cit., p. 57. 

2
 - N. Huten, M. A. Cohendet, Ibid., p. 57 

3
 - Ibid., p. 58, 59. 
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كانية إامال دور املشرع،  وف يؤدي إىل التعزيز املعترب لدورها إىل درتة إعدام دور فاالعرتاف للسلطة التنظيمية بإم
الربملا . لذلك تبقى الو يلة الوحيدة للتوفيق بني االختصاص احلصري للمشرع ومحاية احلقوق األ ا ية املتضمنة يف 

م هذه احلقوق عند وضع قراراهتا يف انتظار امليثاق، هي اإلمكانية وأيضا االلتزام بالنسبة لإلدارة بأ  تسهر على احرتا
 . (1)تبين القانو  هذا من تهة 

ومن تهة أخرى، وحلسن احلظ أ  اجمللس الد توري قد منع املشرع من تبين قانو  تديد يضمن أقل من      
ابقة بشرط السابق احرتام قاعدة ذات قيمة د تورية، فمن املمكن أ  تكو  اإلتراءات اجلديدة خمتلفة تدا عن الس

من اآل  فصاعدا إال بعدم  امن فعالية الد تور. لكن هذا األثر  ائر يف الرتاتع، فاملشرع ليس جمرب  لأال تنقص أو تقل
إحلاق ضرر جبوهر احلق. وهذا ما يربر تشاؤم الكثريين بشأ  فعالية امليثاق. ويبقى األمل يف الدور الذي من املمكن 

ق اإلنسا  يف حث ال من املشرع والقضاة الفرنسيني على ضما  فعالية امليثاق، خاصة أ  تلعبه احملكمة األوربية حلقو 
بعد أ  أادت بأنه يوتد واتب أ ا ي يف وضع إطار تشريعي وإداري يهدف إىل احلفاظ على البيئة والصحة 

 .(2) من االتفاقية 8ات خلرقها للمادة العمومية، وأهنا ال ترتدد يف إدانة الدولة اليت ال تلتزم هبذه االلتزام

 ثانيا: ديباجة الدستور الجزائري

تتكو  ديباتة الد تور اجلزائري من جمموعة من العموميات، اليت تقد  الكفاح التحرري للشعب اجلزائري، ومن      
مبدأ املشروعية، رقابة تدخل السلطات  ،ضمن املبادئ األ ا ية اليت تكر ها، جند  يادة اإلرادة الشعبية

العمومية...، اما تطرقت الديباتة إىل املكونات األ ا ية هلوية الشعب وهي: اإل الم والعروبة واألمازيغية، فيما  
 ار  بقية النص لصراع الشعب ضد اال تعمار. 

رة إليه يف الديباتة من حقوق إ  أول مالحظة نسجلها على ديباتة الد تور اجلزائري، هو أ  ما وردت اإلشا    
. من ذلك الفقرة التالية: "...واملكونات (3) ومبادئ على قلتها، قد ورد النص عليها أيضا يف صلب الد تور

، 1األ ا ية هلويتها، وهي اإل الم والعروبة  واألمازيغية ..."، هذه الفقرة من الديباتة تضمنت النص عليها املواد 
 مكرر اما يلي: 3، 2

 : اجلزائر مجهورية ديقراطية شعبية وهي وحدة ال تتجزأ.  1املادة 

 : اإل الم دين الدولة. 2املادة 

 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرمسية.  3املادة 
                                                           

1
 - L.  Janicot, Op. Cit., p. 1165 

2
 - Cour EDH, 27 janvier 2009, Tatar c/ Roumanie, Revue juridique de l’environnement, N°- 1, 

2010, p. 61.  
املغرب العريب و البحر األبيض  املشروعية "، حوليات، جملة تصدر عن خمرب الدرا ات و البحوث حولمسعود شيهوب، " دولة  القانو  و دولة  - 3

   . 40، ص.  2001، 4املتو ط، تامعة منتوري قسنطينة، العدد 
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إال أ  العربة بالنصوص الد تورية، ، ومن مث فحىت وإ  اانت الديباتة تزء ال يتجزأ من الد تور، وتأخذ مسوه ومرتبته
 ملا أهنا تشكل انعكا ا للمبادئ املتضمنة يف الديباتة. طا

 الفرع الثاني: مخالفة تدابير الضبط اإلداري لمتن الدستور 

رده بالضرورة من        يعترب خرو  تدبري الضبط اإلداري على نصوص الد تور، خمالفة مباشرة للقواعد القانونية جت 
يقضي القاضي مبشروعية هذا التدبري، ويف هذا االطار يندر  قرار جملس ويف احلالة املعااسة  .(1) ال قيمة قانونية

الدولة الفرنسي القاضي مبشروعية رفض  لطات الضبط اإلداري، طلب مجعية الرتخيص هلا مبظاهرة، أل  املظاهرة 
منح اجلمعية حمل الطلب ختالف الد تور، وال جيوز الرتخيص هبا، وبناء على ذلك فإ   لطة الضبط اإلداري برفضها 

منحت هذا  الد تور تطبيقا صحيحا، ولو أهنا الرتخيص، مل تفعل  وى فرض احرتام القانو ، بل طبقت حكم
 .(2)الرتخيص لكا  ذلك خمالفا للد تور

 écranويستثىن من ذلك يف فرنسا، احلالة اليت يوتد فيها بني تدبري الضبط اإلداري والد تور حاتز تشريعي 
législatif  نو  حاتزأو قا  loi-écranأ  هذا القرار اإلداري اختذ بناء على قانو  هو  ، وتعين هذه احلالة

نفسه غري د توري، فإذا ما دفع أمام القاضي اإلداري أو العادي بعدم د تورية قرار ضبطي، وثبت له أ  الدفع يقوم 
ـي هـذه احلالـة أ  يرفـض الدفـع، وإال تعدى على أ ا  عدم د توريـة قانـو  اختـذ إعمـاال لـه، تعيـن علـى القاضـي ف

، يكن 1958من د تور  61على اختصاص اجمللس الد توري، فاالختصاص املعرتف به هلذا األخري مبوتب املادة 
  .(3)أ  يفهم على أنه يستبعد اختصاص القاضي العادي يف املوضوع 

، على أنه ال يكن ال للقاضي العادي Arrighi (4)إضافة إىل هذا فإ  القضاء قد ا تقر يف فرنسا منذ قرار 
وال اإلداري البحث يف د تورية القانو  احلاتز، وقد تاء يف هذا القرار أنه: " يف الوضع احلايل للقانو  العام 

خمالفة للقوانني الد تورية، ليس من  28/02/1934من قانو   36الفرنسي، فإ  الوته الذي مبوتبه تكو  املادة 
 .(5)يناقش أمام جملس الدولة الفاصل يف النزاع "  طبيعته أ 

فهذا القانو  الذي يتضمن أحكاما موضوعية، ال يكن احلكم عليه من طرف اجلهات القضائية، يشكل 
حاتزا، وهذا ما ينع من جمازاة اإلدارة بسبب انتهاك الد تور. إهنا نتيجة متناقضة لكن ال يكن مناقشتها بالنظر إىل 

ضي العادي ليس قليدي لرقابة القانو ، هذا من تهة. ومن تهة أخرى فإ  ال من القاضي اإلداري والقااملبدأ الت
القانو  احلاتز" الذي  حيكم موضوع النزاع أو "نص من نصوصه"  إىل اجمللس الد توري لبحث بإمكاهنما إحالة "

                                                           
1
 - J. Castagne, Op. Cit. , p. 117 ; D. Tsevas, le contrôle de la légalité des actes individuels par le 

juge judiciaire, LGDJ. Paris, 1995, p.151.  
2
 - CE. 26 octobre 1956, association des combattants de la paix et de la liberté, et cité in, J. 

Castagné, Ibid., p. 118.  
3
 - CE. 05 janvier 2005, AJDA. 2005 p.845 ; D. Tsevas, Ibid., p. 151.   

4
 - CE. 06 novembre 1936, cité in, P. L. Frier, J. petit, Op. Cit., p. 45. 

5
 - P. Frier, J. Petit, Op. Cit., p. 45.  
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، 1958من د تور  61حددت املادة  مدى د توريته، أل  الرقابة الد تورية يف فرنسا هي رقابة  ابقة. وقد
 60أصحاب الصفة يف طرحها وهم: رئيس اجلمهورية، الوزير األول، رئيس اجمللس الوطين، رئيس جملس الشيوخ، أو 

 . (1)عضوا من جملس الشيوخ  60نائبا أو 

اختذ تطبيقا  وباملثل ال يكن للقاضي اإلداري يف اجلزائر أ  حيكم ببطال  قرار إداري خمالف للد تور، ألنه
. وعلى خالف الوضع يف فرنسا، (2) لقانو  غري د توري، فمن القانو  احلاتز ا تمد القرار اإلداري عدم د توريته

ففي اجلزائر يكن باإلضافة إىل إمكانية إخطار اجمللس الد توري قبل إصدار القانو ، فكذلك يكن إخطاره بعد 
. لكن النتيجة واحدة يف اجلزائر اما يف فرنسا، وهي أنه 1996من د تور   (3) 165 ةتطبيقا للماد إصدار القانو ،

من الد تور، قد حصرت أصحاب  166ال يكن للقاضي معاقبة اإلدارة على انتهااها للد تور، ذلك أ  املادة 
 .(4) الصفة يف إخطار اجمللس الد توري يف رئيس اجلمهورية، رئيس اجمللس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة

إ  هذه احلالة ختتلف على تلك اليت يتم األمر فيها بالئحة مستقلة، اما هو احلال بالنسبة لل وائح التنظيمية 
. حيث جيوز يف هذه 1996من د تور  (5) 1 –125املستقلة الصادرة عن رئيس اجلمهورية، تطبيقا لنص املادة 
. وهو احلل املكر  يف فرنسا (6) ال تناد إىل عدم د توريتهاحلالة للقاضي اإلداري أ  حيكم بإلغاء القرار اإلداري با

، الذي قبل مبوتبه ممار ة الرقابة القضائية لد تورية (7) 1959توا   26منذ قرار جملس الدولة الفرنسي املؤرخ يف 
طة ضد ، الذي قبل مبوتبه صراحة الطعن لتجاوز السل(8) 1960فيفري  12التنظيمات املستقلة، وقراره الصادر يف 

التنظيمات املستقلة املتخذة يف جمال تنائي حبت، وبفعل التوازي املوتود بني الطعن لتجاوز السلطة والدفع بعدم 
نتيجة  .(9) املشروعية، فمن الطبيعي أ  يتحقق القاضي اجلنائي من مشروعية التنظيمات املستقلة عن طريق هذا الدفع

التنظيمات املستقلة يف اجملال الردعي، يف اطار تنظيمات اإلدارة العمومية،  لذلك، فإنه ويف احلالة اليت تتخذ فيها هذه
، يف (1) ، والدفع بعدم املشروعية(10) فإ  هذا ال ينع جملس الدولة وال حمكمة النقض من قبول الطعن لتجاوز السلطة

 يف مواتهتها.

                                                           
1
 - Art 61 de la constitution française : «  … aux même fins, les lois peuvent être déférées au 

conseil constitutionnel avant leur promulgation, par le président de la république, le premier 

ministre, le président de l’assemblée nationale, le président du sénat ou soixante députés ou 

soixante sénateurs …» 
2
 - R. Zouaimia, M. C. Rouault, Op, Cit., p. 27. 

اجمللس. إذا ارتأى اجمللس الد توري  أ  نصا تشريعيا أو تنظيميا غري د توري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء  من يوم قرار -  3 
األمة، اجمللس الد توري. من الد تور على ما يلي: " خيطر رئيس اجلمهورية أو رئيس اجمللس الشعيب الوطين أو رئيس جملس 166املادة  نصت -  4 
يار  رئيس اجلمهورية السلطة التنظيمية غري املخصصة للقانو  ."    -  5  
.45، ص. املرتع السابقدولة القانو  ودولة املشروعية"،  "مسعود شيهوب، -   6 

7
 - CE. 26 juin 1959, « Syndicat général des ingénieurs – conseils », M. Long et (al.), les 

grands arrêts de la jurisprudence administrative, 2009, Op. Cit., p. 498.   
8
 - CE. 12 février 1960, D. 1960, p. 236, Note L’huillier. 

9
 - D. Tsevas, le contrôle de la légalité des actes individuels par le juge judiciaire, Op. Cit., p. 

152. 
10

 - CE. 6 décembre 1907, Compagnie des chemins de fer de l’Est et autre, M. Long et (al.), 

les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 2009, Op. Cit., p. 107. 
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 تورية القرار االداري، املتخذ تطبيقا وبالعودة اىل موضوع منع القاضي االداري االعادي، من مراقبة مدى د     
لنص قانوين خمالف للد تور، يرى األ تاذ مسعود شيهوب بأنه:" إذا اانت الرقابة على د تورية القوانني عن طريق 
الدعوى ال يكن إال أ  تكو  مستبعدة من نطاق اختصاص القاضي اإلداري، ألهنا من صالحيات اجمللس الد توري 

مثة ال يكن أ  تكو  يف ذات الوقت من اختصاص تهة أخرى، حىت ولو اانت تهة قضائية، بنص الد تور، ومن 
 فإ  األمر بالنسبة للرقابة عن طريق الدفع ختتلف. 

إ  عدة عوامل تفرض منح دور ما للقاضي اإلداري حلماية املشروعية، مبنا بة نظر الطعو  املرفوعة أمامه   
للمجلس الد توري ال ال يكن أ  يكو  هذا الدور هو نفسه الدور املمنوح ضد القرارات اإلدارية، وبطبيعة احل

(... جيب البحث عن حل توفيقي حيرتم النصوص الد تورية حول االختصاص بالرقابة على د تورية القوانني اإللغاء)
الة واحلفاظ على من تهة، ويستجيب من تهة أخرى إىل االعتبارات اليت تتعلق بأ س النظام القضائي، وإقامة العد

 املشروعية، ومن هذه االعتبارات ما يلي: 

أ  هذا الرأي ال يستجيب ملتطلبات املشروعية، ذلك أ  القاضي جيد نفسه أمام حالة صارخة هلتك املشروعية،  
فاألمر يتعلق مبخالفة أعلى مصدر من مصادر املشروعية، أال وهو النص الد توري، ومع ذلك جيد نفسه مدعو إىل 

بيق قانو  غري د توري، وممنوعا من أ  يلعب دور باجتاه تفادي تكريس عدم الد تورية، خاصة عندما تكو  تط
ة وقاضي النظام العمومي، أليس من األفضل يالدعوى املنشورة أمامه دعوى إلغاء، فهو يف هذه احلالة قاضي املشروع

دم د تورية القانو  الذي أ ست عليه اإلدارة القرار القول بأنه من حق القاضي عندما يتقدم أمامه اخلصم بالدفع بع
 الحيات اجمللس الد توري دو  غريهحمل الطعن، أ  يستبعد تطبيق القانو  وحيكم بإلغاء القرار، أل  اإللغاء من ص

 ؟(2)

منطقية وعلى منطقية هذا الرأي وتديته، فإننا منيل إىل ترتيع الرأي القائل بأنه من أتل جتنب النتائج الغري   
السابقة اإلشارة إليها، فإنه جيب السماح للقاضي اإلداري أو القاضي العادي، إذا  ما واتهته أثناء تطبيق قانو  ما، 
شك تدي يف عدم د توريته، أ  خيطر اجمللس الد توري باملوضوع، فإذا ما فصل األخري يف مدى  مطابقة القانو  

لقانو  عن لعب دور احلاتز، ويبطل بالتبعية القرار اإلداري املتخذ للد تور، وصرح بعدم د توريته، يتوقف هذا ا
. وقد فضلنا هذا الرأي على الرأي األول، ألنه حيرتم االختصاصات الد تورية، ويسمح للمجلس (3) تطبيقا له

حرا ة  الد توري أ  يار  دوره بعد إحالة القضية من طرف القاضي، اما يسمح لألخري بعد ذلك بالقيام بدوره يف
 2014أو  2013فهل  يو ع املشرع الد توري اجلزائري مبوتب التعديل الد توري املزمع إتراؤه يف  املشروعية.

 احلق يف إخطار اجمللس الد توري اىل القضاة ؟

 

                                                                                                                                                                                           
1
 - crim. 26 avril 1951, D. 1951, p. 601, rapport Pepy. 

 2  48 – 45املرتع السابق، ص. دولة القانو  ودولة املشروعية، مسعود شيهوب ،  - 
3
 - P. L. Frier, J. Petit., Op. Cit., p. 46.  
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 داري للقواعد الدولية : مخالفة تدابير الضبط اإلالثانيطلب لما

الدول فيما بينها هبدف إنشاء أو تعديل أو إهناء عالقة قانونية تفاقات تعقدها إتعد املعاهدات الدولية      
 . (1) قواعد اليت ختضع هلا هذه العالقةدولية، وحتديد ال

ومن املستقر عليه يف القانو  الدويل أ  املعاهدة، إذا ما انعقدت  انعقادا صحيحا وا توفت شروطها، فإهنا      
وقد أادت اتفاقية فينا  تطبيقا للقاعدة العامة اليت تقضي بتقييد املتعاقد بتعاقده،تلزم مجيع الدول اليت أبرمتها، وذلك 

على أ : " ال معاهدة نافذة تكو   269هذه القاعدة، حيث نصت يف املادة  1969لقانو  املعاهدات املربمة عام 
ملتعاقدة حقوقا وتفرض عليها تنشئ املعاهدات فيما بني الدول احيث  ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها حبسن نية ".

 التزامات، وهذه احلقوق وتلك االلتزامات ترتتب ألطراف املعاهدة بوصفهم دوال تتمتع بالشخصية الدولية. 

وقد تباينت أحكام الد اتري حول القوة اإللزامية للمعاهدات يف القانو  الداخلي، فمن الدول من ينص 
التشريع الداخلي، لكي تلزم  لطتها الداخلية بتنفيذ ما ورد فيها من  د تورها على وتوب صياغة املعاهدة يف قالب

أحكام. ومنها من أعطى د تورها  للمعاهدة الدولية قوة القانو ، ومنها ما ينص على مسو املعاهدات على القانو  
يع األحوال، فإ  الداخلي، ومنها ما ينص على احتالل املعاهدات مرتبة و طى بني الد تور والقانو  العادي. ويف مج

 القرارات الضبطية الصادرة خالفا ملعاهدة تت املصادقة عليها تعترب قرارات غري مشروعة ألهنا ختالف نصا أعلى منها. 

تطور موقف ال من املشرع الد توري والقاضي الوطين يف فرنســـــا ويف اجلزائر، من أتل الوصول إىل  ولقد   
 1989الفرنسي ود تور  1958التكريس الد توري لسمو املعاهدات الدولية على القوانني، مبوتب د تور 

يف اجلزائر، باعتبار أ  الد اتري الفرنسية   اجلزائري. إال أننا نفضل يف ال مرة البدء بدرا ة الوضع يف فرنسا قبل درا ته
 اانت األ بق يف الوتود. 

 الفرع األول: التكريس الدستوري للمساواة بين القانون والمعاهدات الدولية 

، مل 1791قبل البدء يف حتليل هذا العنصر، إىل أ  الكثري من الد اتري اليت عرفتها فرنسا منذ  نشري     
بإبرام االتفاقيات وباملصادقة عليها، و تتطرق لاللتزامات الدولية، إال من أتل حتديد اجلهة املختصة بالقيام باملفاوضات 

ري لقيمة هذه النصوص الدولية على املستوى الداخلي، مع واملتمثلة يف السلطة التنفيذية. لكن مل تتطرق هذه الد ات
ذلك يبدو بأ  هذا السكوت ليس له تأثري، ذلك أ  أحكام هذه النصوص تعين الدول وال تعين األفراد واملؤ سات 

كو  بصدد باإلضافة إىل أ  اإلدارة ليست ملزمة باحرتام مثل هذه القواعد إال إذا قبلتها. وهنا ن ،(2) واملرافق اإلدارية
علن فيها القاضي عدم اختصاصه ا تنادا إىل نظرية أعمال السيادة، حيث يرفض األخري جمال من أارب اجملاالت اليت ي  

                                                           
، نقال عن، علي صادق أبو 185. ، ص2007حتليلية نقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، حممد فوزي نوجيي، فكرة تدر  القواعد الد تورية، درا ة  - 1

 . 525، ص. 1975هيف، القانو  الدويل العام، منشأة املعارف، اال كندرية، 
  

2
 - M. C. Rouault, H. Faupin, «  les rapports entre actes administratifs d’une part, lois  d’autre 

part », annadroit, droit administratif, Gualino éditeur, 2005, p. 92. 
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، وينتج عن ذلك أ  الطاعن ال يستطيع احلصول على بطال  (1) التدخل يف العالقات الدولية مستعمال هذه النظرية
  هذه الفرتة. التدبري الضبطي املخالف التفاقية دولية يف

نفس املوقف، إذ أغفل الية التطرق إىل مشكلة   1963ويف اجلزائر اختذ د تور اجلزائر املستقلة لسنة      
العالقة بني القانو  اجلزائري واملعاهدات الدولية، اما أنه مل يتناول مسألة التناقص بني املعاهدات اليت تربمها الدولة 

، على ذار عملية إدما  42ت يف الد تور أم يف القوانني العادية، واقتصر يف مادته والقوانني الداخلية،  واء تثل
املعاهدات يف النظام القانوين الداخلي عن طريق مصادقة رئيس الدولة عليها، وبذلك مل يكن بإمكا  القاضي 

واعد داخلية يتضمنها تشريع أو اجلزائري تطبيق القواعد الدولية، ما مل يتم تبنيها يف النظام الداخلي بتحويلها إىل ق
مر وم تصدره الدولة، اما مل خيول إىل اجمللس الد توري الذي نص عليه الد تور اختصاص النظر يف د تورية 

 .(2) املعاهدات

، للعالقة بني املعاهدة الدولية والقانو ، مبوتب 1976خالف ذلك تصدى الد تور اجلزائري لسنة وعلى      
، اليت  اوت املعاهدة اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية، وفقا للشروط املنصوص عليها يف (3) منه 159املادة 

الد تور بالقانو ، وهذا يعين إمكانية إلغاء أو تعديل معاهدة دولية تت املصادقة عليها بوا طة قانو  الحق، وعلى 
ونيا  ابقا ما مل يتم تبنيها أو اعتمادها  يف العكس من ذلك، فإنه ال يكن للمعاهدة أ  تلغي أو تعدل بذاهتا نصا قان

من الد تور، على أ  مصادقة رئيس اجلمهورية على املعاهدات  158النظام القانوين الداخلي. ولذلك نصت املادة 
ز اليت تعدل حمتوى القانو ، ال تتم إال بعد املوافقة الصرحية عليها من اجمللس الشعيب الوطين. فاملوافقة الصرحية للجها

التشريعي، تعين اعتماد هذا األخري لتشريع تديد معدل للقانو  السابق، طبقا للمبدأ القائل بأ  القاعدة اجلديدة 
 .(4) تسمو على القاعدة القدية، املماثلة هلا واملتعارضة معها يف املضمو 

اقية املدجمة يف النظام الداخلي، رتب تفبني القانو  العادي والقواعد اإل ونتيجة لتكريسه ملبدأ املساواة القانونية     
 من الد تور 160تفاقي مبوتب املادة الد تورية على القانو  الدويل اإلاملشرع الد توري على ذلك، مسو القواعد 

. ومع ذلك فإ  فعالية هذه املادة تتوقف على وتود آلية يكنها الفصل يف مدى د تورية املعاهدات، وهنا تكمن (5)
مل ينص على وتود  لطة تسهر على د تورية  يف هذا اجملال حيث 1976ئيسية لد تور ر نقطة الضعف ال

 . (6)القوانني

                                                           
1
 - R.  Zouaimia, M.C. Rouault, Op. Cit., p. 29  

. 14، 13، ص.1995 ،04نسانية جلامعة باتنة، العدد اخلري قشي، "تطبيق القانو  الدويل االتفاقي يف اجلزائر"، جملة العلوم االتتماعية و اإل  - 2 
املنصوص عليها يف الد تور، على ما يلي: "املعاهدات الدولية اليت صادق عليها رئيس اجلمهورية طبقا لألحكام 1976من د تور  159املادة  نصت -  3 

تكتسب قوة القانو ".     
. 15اخلري قشي، املرتع السابق، ص.  - 4 

إال بعد تعديل الد تور". تنص هذه املادة على ما يلي: " إذا حصل تناقض بني أحكام املعاهدة أو تزء منها و الد تور ال يؤذ  باملصادقة عليها، -  5 
 6  .  16اخلري قشي،  املرتع نفسه، ص.  - 
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ضاف إىل هذا أنه مت تقييد  لطة القاضي العادي يف مراقبة مدى وتود التصديق وشرعية النشر، دو  ي       
التطرق إىل حبث مدى شرعية التصديق يف حد ذاته، ويف هذا الوضع قد تفرض على السلطة القضائية أحكام 

مهورية، دو  عرضها على اجلهاز املعاهدات املعدلة ألحكام القانو ، واليت تت املصادقة عليها من طرف رئيس اجل
 التشريعي. 

 الفرع الثاني: التكريس الدستوري لسمو المعاهدات الدولية

جتاه مكانة املعاهدات الدولية يف هرم القواعد القانونية، ضمن إر موقف املشرع الد توري الفرنسي لقد تطو   
على أ : " املعاهدات واالتفاقيات املصادق عليها أو املعتمدة  1958من د تور  55هذا التطور أادت املادة 

  .(1)بطريقة قانونية، تكتسب منذ نشرها قوة أعلى من قوة القانو ، شريطة أ  يطبقها املتعاقد اآلخر" 

جتاه مكانة املعاهدات الدولية يف تدر  القواعد القانونية، إموقف املشرع الد توري اجلزائري، وباملثل تطور      
من د تور  132عن مبدأ املساواة بني املعاهدات والقانو  الداخلي، فقد نصت املادة  1989حيث ختلى د تور 

املبدأ، على مسو املعاهدات اليت يصادق  ، واليت تتضمن نفس1989من د تور  123وهي تقابل املادة  ،1996
عليها رئيس اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها يف القانو  على القانو . ينتج عن القراءة املتأنية هلذين النصني 

 الد توريني ما يلي: 

مبدأ مسو املعاهدات، لكن هذا  1996من د تور  132ار ت املادة : ال النصني الد تورينيبالنسبة جمل
املبدأ يبقى حمدود، ذلك أ  املشرع الد توري حصره يف املعاهدات اليت صادق عليها رئيس اجلمهورية، مبعىن أنه 

املادة ا تبعد االتفاقيات التنفيذية ذات الشكل املبسط، لذلك نفهم قصد املشرع الد توري الفرنسي عندما نص يف 
 الفة الذار على ما يلي: " ...املعاهدات واالتفاقيات اليت مت التصديق عليها، وفقا للقانو ، أو اليت  55

اعتمدت... "، حىت جيعل من مصطلح املعاهدات يشمل املعاهدات اليت صادق عليها رئيس اجلمهورية واملعاهدات 
، 1989من د تور  123إىل تعديل نص املادة ذات الشكل املبسط، وهو ما تعل األ تاذ اخلري قشي يدعو 

بنفس النقائص اليت  1996بإضافة مصطلح " ... أو اليت اعتمدت... "، لكن تاء التعديل الد توري لسنة 
  .1989من د تور  123تضمنتها املادة 

دما ختالف إ  املشكل احلقيقي الذي يواته القاضي اجلزائري، عن :بدء  ريا  املعاهدة الدوليةأما بالنسبة ل
طبق القاضي اجلزائري اإلدارة الضبطية معاهدة دولية، هو عدم حتديد دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ. فلكي ي  

معاهــدة ما، جيب عليه أ  يتأاد أوال من تودها، أي هل اجلزائر طرفا فيها أم ال،  واء بصفة أصلية أو بصفتها 
 قد تت وفق الشروط اليت ينص عليها الد تور، أي بصفة نظامية. منظمة، وأ  يتأاد أيضا من أ  املصادقة عليها 

                                                           
1
 - «  Les traités ou accords régulièrement  ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une 

autorité supérieure a celles de la loi, sous réserve de leur application par l’autre partie».  
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ويف فرنسا ال يكفي أ  تكو  املعاهدة مصادق عليها بل وأ  يكو  قد مت نشرها، وإ  اا  النشر قد مت      
 .(1) لزمة للقاضي. إ  النشر النظامي هو الذي يتم يف اجلريدة الرمسيةولكن بصفة غري نظامية، فإهنا ال تكو  م  

مل يشر إىل إتراء النشر، فهل يكو  عدم النص هذا لبداهة النشر، إذا  1996من د تور  132إ  نص املادة 
؟ أم أنه يكن تصور حاالت  ما افرتضنا أ  املصادقة )النظامية( حسب ما يقتضيه الد تور تتطلب حتما النشر

 ؟ (2) روري النص على النشر يف صلب الد تور؟ ويف هذه احلالة أال يكو  من الض للتصديق الغري مصحوب بالنشر

(، اعترب بعض الفقه أ  جمرد 1989من د تور  123من الد تور النافذ ) 132وأمام وضوح صياغة املادة      
يف حني ذهب البعض اآلخر إىل  ،(3) املصادقة تعد اافية إلنتا  املعاهدة آلثارها، بل أهنا ال تتطلب حىت إتراء النشر

ي جيب أ  يتم يف اجلريدة اجلزائري ملزم رغم ذلك بالتحقق من الوتود املادي ومن قانونية النشر، الذأ  القاضي 
 وهو الرأي الذي نؤيده. ،(4)الرمسية

، مبنا بة رقابته على قانو  1989أوت  20ولعل القرار األول الصادر عن اجمللس الد توري املؤرخ يف 
، حيث تاء فيه:" بعد املصادقة عليها ومنذ الذي منيل اليه جتاه األخريدعم بشدة اإل، ي  1989االنتخابات لسنة 

من الد تور، فإهنا حتوز حجية أمسى من حجية  123نشرها، تدمج االتفاقية يف القانو  الوطين، وتطبيقا لنص املادة 
القانو   بعض نصوصى لغأ. وتطبيقا لذلك (5)  تناد إليها أمام احملاام "بإمكا  ال مواطن تزائري اإلالقوانني، و 
 االنتخايب.

وفوق إتراء النشر، اشرط لبدء  ريا  املعاهدة يف النظام القانوين الفرنسي، يضاف شرط آخر يتمثل يف املعاملة     
باملثل، فاملعاهدة أمسى من القانو  الداخلي، مىت طبقها املتعاقد األخر، وأل  القاضي اإلداري ال يتمتع بسلطة مراقبة 

معاهدة، فإذا ما أثري أمامه الوته املستخلص من عدم احرتام اإلدارة لالتفاق ما إذا امتثلت الدول األتنبية املوقعة لل
الدويل، فإنه يتوقف عن الفصل فيه، حىت يوضح له وزير الشؤو  اخلارتية موقف احلكومة الفرنسية. هذا ويستطيع 

عندئذ يسجل القاضي  تفاقية،ق الدول املوقعة لشرط من شروط اإلالوزير مببادرته اخلاصة، أ  يثري شرط عدم تطبي
. إ  شرط (6) ، مما جيرد الوته املستخلص من هذا الشرط من ال فعاليةشرط املعاملة باملثلبعدم توفر تصريح الوزير 

 املعاملة باملثل ينفرد به النظام القانوين الفرنسي دو  اجلزائري. 

                                                           

يف املياه احلدودية  املتعلقة بالصيد السويسرية، ، أ  االتفاقية الفرنسية1965توا   18هكذا قرر جملس الدولة الفرنسي يف حكمه  الصادر بتاريخ و  - 1  
 . 49التطبيق ألهنا مل تكن موضوع نشر نظامي، أشار إليه، مسعود شيهوب، املرتع السابق، هامش الصفحة غري واتبة 

.  50، 49املرتع نفسه ،  ص. دولة القانو  ودولة املشروعية"، "مسعود شيهوب،  -  2 
. 24اخلري قشي، املرتع السابق، ص.  -   3 

4
 - R. zouaimia, C. M. Rouault, Op. Cit., p. 29.  

.1989، 36، املتعلق بقانو  االنتخابات،   ر    ، رقم 1989أوت  20، املؤرخ يف 01اجمللس الد توري، قرار رقم  -  5 
6
 - R. Zouaimia, M. C. Rouault, Op. Cit., p. 29.  
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وضوح النصوص يف تكريس مبدأ مسو املعاهدات على القانو ، إال أ  القاضي قد تطور موقفه من  ورغم
تكريس السمو يف بعض األحيا ، إىل رفض ترتيح املعاهدة على القانو  وصوال إىل االعرتاف الكلي بسمو 

 املعاهدات. 

 تفاقية الدولية ريس القضائي لسمو بعض القواعد اإلالتك -أوال 

من الد تور النافذ، مل جيد القاضي اجلزائري حرتا يف تكريس هذا املبدأ، وهذا ما  132أمام وضوح نص املادة     
نالحظه مبنا بة تطبيق أحكام  قانو  اإلتراءات املدنية املنظمة لإلاراه البدين، وهبذا الصدد ا تبعدت احملكمة  العليا 

، 1966ديسمرب  16حكام املادة األوىل من العهد الدويل املؤرخ يف تطبيق أحكام هذا القانو  بسبب خمالفتها أل
 .(1) املتعلق باحلقوق املدنية والسيا ية املصادق عليه من طرف اجلزائر، وللميثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسا  والشعوب

ويف فرنسا مل يثر أحيانا مبدأ مسو القواعد الدولية أية صعوبات، فقد قبل جملس الدولة الفرنسي، مراقبة مدى     
، وقد اا  هذا االتفاق الدويل الحق للقانو ، (2) مطابقة تدبري ضبطي )مر وم تسليم(  التفاق دويل يتعلق بالتسليم

 ديـدة )وهي املعاهدة( ألغت النص القدمي وهو القانو . يف هذه احلالة، نستطيع أ  نقول بأ  القاعدة اجل

وللوصول إىل مثل هذا التقدير من طرف القاضي، ال ينبغي القول بأ  القاعدة الدولية أمسى من القانو ،  فيكفي     
حىت  هذا ال ينع بأنهحيز النفاذ هو العامل الفاصل. و  أ  تكو  القاعدتني من نفس املستوى، ذلك أ  زمن دخوهلا

يف حالة عدم التأايد الصريح على مسو القواعد الدولية، فإنه ينتج عن هذا القضاء تغليبها أو مسوها على القوانني 
الداخلية. فالتدابري الضبطية املتخذة يف هذه اجملاالت، جيب أ  تتطابق مع القواعد املدرتة يف املعاهدة، وليست 

 القاعدتني. املدرتة يف القانو ، يف حالة التعارض بني 

تبقى اإلشارة إىل الفرضية اليت يكو  فيها القانو  الحق لالتفاق الدويل، فإذا اا  اجملال الذي يشمله القانو       
أو ع من اجملال الذي تشمله املعاهدة الدولية يفسر القاضي القانو  ااحتياط لتطبيق املعاهدة، فاالتفاق يستمر يف 

يف هاتني احلالتني جيب أ  تتطابق  .(3) على الوضعيات الغري مشمولة باملعاهدةالتطبيق، يف حني يطبق القانو  
 التدابري الضبطية مع القواعد املدرتة يف املعاهدة. 

 رفض ترجيح المعاهدة على القانون الحديث  -ثانيا

؟ ويف  أال تكو  اجملاالت املشمولة بالقانو  أو املعاهدة متماثلة، فما هو موقف القاضي يف هذه الفرضية يكن    
حالة التعارض بني القواعد القانونية وتلك املدرتة يف املعاهدة، هل يقبل القاضي أ  يتمسك بالقاعدة الدولية، رغم 

 ؟  أهنا متبوعة بقاعدة خمتلفة يف القانو 

                                                           

أشار إليه:  26/02/2003املؤرخ يف  295  653احملكمة العليا، قرار رقم   -  1 
R.  Zouaimia, M. C. Rouault, Ibid., p. 29.    
2
 - CE. 30 mai 1952, Dame Kirkwood, RDP. 1952, p. 781.  

3
 - CE. 02 mai 1975, Mathis, Cité in  M. C. Rouault et (al.), Op. Cit., p. 94.  
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، وقد اعترب القاضي اإلداري بأ  (1) هذه احلالة رت ح القاضي با تمرار النص األحدث، مبعىن القانو  يف         
، ففي الفرضية (2) ا تبعاد القانو  يف هذه احلالة يؤدي إىل تقدير د تورية القاعدة التشريعية، وهو عمل ممنوع عليه

إبطال القرار اإلداري الفرنسي اليت يتضمن فيها القانو  قواعد متعارضة مع النصوص الدولية، رفض جملس الدولة 
املخالف للمعاهدة، ولكي يقضي بصحته )القرار اإلداري( يكفيه أ  يتأاد من أ  هذا األخري يتطابق مع القاعدة 

 .(3) القانونية اجلديدة

نا عن احلاتز التشريعي، فالقرار اإلداري صدر مطابقا للقانو  الالحق، هذا القانو  يشكل حاتزا نتكلم ه         
. وقد حافظ القاضي اإلداري على هذا املوقف ملدة طويلة، (4) بني القرار اإلداري )التدبري الضبطي( والنص الدويل

هدات، وأنه جيب أ  حترتم القرارات االدارية يف حيث أاد أنه ال يرفض أ  ينح ال القيمة للقواعد املدرتة يف املعا
الكثري من احلاالت نصوص االتفاقيات الدولية، إال أ  هذه األولوية ليست نظامية، إذ أ  أحكام القانو  الالحق 

 .(5) باإلمكا  اال تمرار يف تطبيقها، حىت وإ  اانت تتعارض مع أحكام املعاهدة الدولية

هذا املوقف من طرف جملس الدولة، اعترب اجمللس الد توري الفرنسي، بأنه ال حيق له مراقبة مدى احرتام  أمام         
القوانني اليت أحيلت أمامه للمعاهدات الدولية، وقد ذار بأ : "القانو  املخالف ملعاهدة ال يكو  هلذا السبب خمالفا 

نه غري خمتص يف مثل هذا الوضع، ويكو  بذلك قد أضفى . وهبذا يكو  اجمللس الد توري قد أعلن بأ(6) للد تور"
 .(7) " طابعا نسبيا وحمتمال " اعدة مسو املعاهدات على القواننيعلى ق

وعلى عكس هذا املوقف اعتربت حمكمة النقض الفرنسية، بأنه يعود إليها الفصل يف حالة التنازع بني التشريع      
، وقد (9) أو الحقا (8) ر. مبعىن تغليب املعاهدة على القانو   واء اا   ابقاواملعاهدة، يف املعىن الذي وضعه الد تو 

على القوانني. وبالتايل مل  رتح املعاهدات، فالقاضي اجلنائي االقاضي املدين، ي  (10) بقيت على هذا املوقف حلد اآل 
اىل رقابة د تورية القوانني، مع يتفق هذا املوقف من تانب القاضي العادي، الذي انتقد اثريا على أ ا  أنه يؤدي 

 قضاء جملس الدولة.

                                                           

.  50املرتع السابق، ص. دولة القانو  ودولة املشروعية، مسعود شيهوب،  -  1 
2
 - M. C. Rouault et (al.), "  les rapports …" , Op. Cit., p. 94.  

3
 - CE. 1 mars 1968, Syndicat générale des fabricants de semoules de France, AJDA. 1968, p. 

235.  
4
 - CE. 13 mai  1983, AJDA. 1983, p. 623.  

5
 - CE. 23. 11. 1984, AJDA. 1985, p. 216. 

6
 - CE. 15. 01. 1975, AJDA. 1975, p. 134.  

7
 - M. C. Rouault et (al.), Op. Cit., p. 95.  

8
 - Crim. 3 décembre 1969, crim. 22 octobre 1970, in D. Tsevas, le contrôle de la légalité…, Op. 

Cit., p. 154. 
9
 - M. C. Rouault et (al.), "la place de la loi dans la hiérarchie des sources du droit", annadroit, 

droit administratif, Gualino édition, 2005, p.57 ; cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975, « administration 

Douanes c/ Société des cafés Jacques Vabre, D. 1975, 2, p. 497.  
10

 - Cass, 2 juin 2000, Dalloz, 2000, p. 965.  
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يب، بأنه جيب على القاضي الوطين" أ  يرتاها غـري مطبقـة ال النصوص التشريعيـة، و من تهته اعترب القاضي األور      
 .(1) "يبو "حىت الالحقة " املخالفـة لقاعـدة من قواعـد القانو  األور 

 داريتجاه القضاء اإلإتغير  -ثالثا

لقد تغري اجتاه القضاء اإلداري لصاحل االعرتاف املطلق لسمو املعاهدات على القانو  الداخلي، و قد اا  هلذا      
 االعرتاف نتائج متعددة. 

 عتراف المطلق بسمو المعاهدات اإل  -أ

 موقفه، ذلك أ : الفرنسي طو ر جملس الدولة 

من الد تور اليت  55اإلقرار بسمو القواعد الدولية إذا اانت  ابقة للقانو ، أمر فيه خمالفة لصيغة املادة  رفض -    
 تنح املعاهدات واالتفاقيات قيمة أمسى، مىت ألتزم بتطبيقها املتعاقد اآلخر، ومت إدماتها يف القانو  الداخلي. 

 ، حجة و  مع املعاهدة، يؤدي إىل تقدير د تورية القانو إ  احلجة اليت مفادها أ  فحص مدى تطابق القان -    
من الد تور، على أهنا تعين بأ  القانو  املخالف  55فسر فيه اجمللس الد توري املادة يداحضة، من الوقت الذي مل 

 للمعاهدة  يكو  خمالفا للد تور. 

وفحص القوانني السابقة والالحقة، اليت  لذلك اعرتف جملس الدولة بأنه يعود جلهات القضاء اإلداري، مراقبة      
الذي تاء فيه: " أنه  03/12/1986، حتت تأثري قرار اجمللس الد توري املؤرخ يف (2) جيب أ  حترتم املعاهدات

من الد تور فإنه يعود ملختلف هيئات الدولة السهر على تطبيق االتفاقيات الدولية يف إطار  55مبقتضى املادة 
 .(3)اختصاصها" 

، بأ  هناك تدر  بني القانو  واالتفاقيات 1989ومبوتب هذا االنقالب يف موقفه اعرتف جملس الدولة  نة     
الدولية، واإلدارة عندما تتخذ قرارا ضبطيا جيب عليها أ  حترتم القانو ، إال إذا وتدت على املستوى الدويل قواعد 

 ليها حينئذ أ  حترتم أحكام القوانني واالتفاقيات. تنظم املوضوع، واليت جيب أ  تسمــو على القانو ، وتب ع

، )مبا فيها النص املنشئ (4) مبدأ مسو املعاهدات يطبق بصفة عامة على املعاهدات يبقى أ  نشري اىل أ       
، 1992فيفري  7، ولالحتاد األوريب ما رتخيت يف 1957مار   25للمجموعة األوربية، معاهدة روما املؤرخة يف 

 ... إخل(. 1950 ة محاية حقوق اإلنسا  واحلريات األ ا ية نوفمربواتفاقي

                                                           
1
 - CJCE. 9 mars 1978, Simmenthal, AJDA. 1978, p. 323.  

2
 - CE. 20 octobre 1989, Nicolo, cité in M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, 

les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 17
e
 édition, 2009, p. 656.  

3
 - M. C. Rouault et (al.), " la place de la loi... ", Op.Cit., p. 58.  

4
 - CE. 30.11.2001, Diop, RFDA. 2002, p. 192. 
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علما وأ  النشاط الضبطي معين اثريا هبذه االتفاقيات، فال يكن لإلدارة الضبطية أ  ختالف أحكامها يف جمال      
، ونصوص القانو  األوريب 1950وغريها من املواضيع اليت تنظمها اتفاقية تونيف لسنة  ،اإلقامة، التسليم، اللجوء

واالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسا  وخاصة مادهتا الثامنة )احلق يف احلياة العائلية  ،Schengenخاصة اتفاق 
املتعلقة حبماية الطبيعة، وغريها من بية و وأيضا التدخل يف جمال البيئة والذي خيضع ألحكام التوتيهات األور  العادية(.

 .(1)اجملاالت الضبطية املتعددة 

قد قبل تطبيق التنظيمات، وهي نوع من القرارات اإلدارية املتخذة من طرف الفرنسي لكن إذا اا  جملس الدولة     
  عبورها عرب القاعدة من اتفاقية روما، تطبيقا مباشرا يف الدول األعضاء دو  189اهليئات األوربية، تطبيقا للمادة 

، فقد اا  النزاع أاثر حدة فيما خيص التوتيهات، واليت قررت بشأهنا حمكمة عدل اجملموعة األوربية، يف (2) الوطنية
لكن جملس الدولة رغم  .(3)الكثري من قراراهتا، أ  البعض منها يطبق أيضا تطبيقا مباشرا بني الدول األعضاء واألفراد 

، خاصة فيما يتعلق (4) الفقهية، وطلبات بعض حمافظي احلكومة اليت تدعوه إلتباع احملكمة األوربيةاالنتقادات 
با تفادة رعايا الدول من اال تناد إىل التوتيهات األوربية تعزيزا لطعن ضد قرار إداري فردي، فقد بقي على هذا 

 .(5) املوقف ملدة طويلة

تنظيم فرنسي غري اا  اجمللس أاثر ترأة، وألغى  1989فيفري  3املؤرخ يف  (6)املميز Alitaliaويف قرار       
ورويب لتوتيهات األوربية رغم أنه اا   ابقا عليها. بدورها ار ت حمكمة النقض أولوية القانو  األلمشروع ملخالفته 

 .(8) املصادقة عليها، مؤادة بأ  الرقابة القضائية للمعاهدات تعين فقط التحقق من (7) على القانو  الوطين

وإذا اانت هذه القرارات قد ار ت مسو القواعد الدولية االتفاقية على القانـــــــــــــــــــو  الداخلي، وإذا اا  جملس       
فقد وضع دائما حتفظات خبصوص العرف  ،(9) الدولة قد اعرتف بسمو القانو  املكتوب )االتفاقيات أو املعاهدات(

مع ذلك هناك من يرى  ،(10) تد نص د توري يسمح للقاضي برتتيح افة العرف الدويل على القانو الدويل، فال يو 
توا   06بأ  القواعد الدولية الغري مكتوبة، أيضا تلزم القاضي، ويستشهدو  بقرار جملس الدولة الفرنسي املؤرخ يف 

 23، والذي يتضمن اعرتاف ضمين بتطبيق العرف الدويل وفرضه على القرار اإلداري، والقرار املؤرخ يف 1997
الذي يكر  مسو  2001تويلية  11ئ العامة للقانو ، واذا القرار املؤرخ يف واملتعلق بتطبيق املباد 1987ااتوبر 

                                                           
1
 - P. Frier, J. Petit, Op. Cit., p. 52.  

2
 - CE. 12 octobre1979; AJDA. 1980, p. 104. 

3
 - G. Peiser, Op. Cit., p. 46. 

4
 - CE. 08 octobre1976, AJDA. 1977, p. 148. 

5
 - CE. 28 septembre 1984 ; AJDA. 1984, p. 965.  

6
 - CE. 07 décembre 1984, Fed, Franç. de la nature, AJDA. 1985, p.104 ; CE. 01 juillet 1988, 

Féd. Franç. de la production de la nature ; CE. 10 juillet 1988, Rassemblement des opposants à la 

chasse, EDCE. 1988, p. 53.  
7
 - crim. 22 octobre 1970, D. 1971, p. 21, note Rideau. 

8
 - crim. 7 janvier1972, D. 1972, p. 497. 

9
 - R. Zouaimia, M. C. Rouault, Op. Cit., p. 28.  

10
 - CE. 28 juillet 2000, paulin, RFDA. 2000, p. 1170 ; CE. 06.06.1997, Aquarone, AJDA. 1997, 

p. 570.  
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يب، ويقولو  بأ  مسو هذه القواعد الغري مكتوبة يتم إقراره عندما يتأاد وتود هذه و املبادئ  العامة للقانو  األور 
د هذه القواعد بوضوح  لكن السؤال الذي يطرح نفسه، مىت يتأاد وتو  .(1) القواعد بوضوح اقواعد قانونية دولية

طرح هذا السؤال خاصة بعد أ  الحظنا موقف جملس الدولة الفرنسي، الذي تردد اثريا قبل اقواعد قانونية دولية؟ ي  
أ  يقر بسمو املعاهدات على القانو  الداخلي، رغم وتود نص د توري صريح وواضح يف هذا الشأ ، فما بال 

 ؟  مة للقانو  الدويلالقواعد الدولية العرفية واملبادئ العا

 نتائج االعتراف بسمو المعاهدات على القانون   -ب 

انقالب القاضي اإلداري على موقفه، واعرتافه بسمو املعاهدات، فإنه من الضروري التنبيه مع ذلك إىل أ   رغم      
 بعض التدابري الضبطية، تبقى خار  تأثري القانو  الدويل، هذا ما يدفعنا إىل ا تخالص نتائج هذا االعرتاف. 

ق الد تور، فالتدر  املوتود بني القواعد القانونية إذا اا  للمعاهدات  لطا  على القانو ، فإهنا ال تقع فو  -    
، وقد ذهبت املـادة (2) يطبق على القرارات الضبطية، لكن ضمن هذا التدر ، تبقى القواعد الد تورية هي األمسى

 يف هـذا االجتـاه املكـر  لسمـو القواعـد الد توريـة، عندما فرضت املراتعة املسبقة للقانو  1958من د ـتور  54
األ ا ي يف حالة التعارض بني املعاهدة والد تور. هذه النتيجة ال شك أ  هلا تأثري على مدى قانونية القرارات 

اليت  إنها الحالةالضبطية، فمثل هذه القرارات يكن أ  يقضى مبشروعيتها، رغم خمالفتها التفاقيات دولية خمتلفة، 
ويف هذا الشأ  ذار جملس الدولة بأ :" السمو املمنوح لاللتزامات شكل فيها هذه التدابري تطبيقا دقيقا للد تور، ت  

وهكذا نستطيع أ  . (3) الدولية مبوتب الد تور ...ال يطبق يف النظام الداخلي على أحكام ذات طبيعة د تورية"
لقاضي نضع القاعدة الدولية بني قو ني، ونذهب مباشرة للقواعد الد تورية، هذا املوقف ا تثنائي، لكن اانت ل

 .(4)فرصة االلتقاء به

تتمثل يف احلالة اليت ال حيرتم فيها متخذ التدابري الضبطية القواعد الدولية، ببساطة ألهنا غري  الفرضية األخرى :    
موتودة، وهذه الوضعية ليست جمرد وضعية نظرية، ذلك أ  القانو  الدويل ال ينظم جمموع النشاطات وال ينظم 

ارة، هذه األخرية عليها يف هذه احلالة أ  حترتم فقط خمتلف القواعد الداخلية، حبسب خاصة ال نشاطات اإلد
 .(5) تدرتها وهذه الوضعية هي األاثر اعتيادا

                                                           
1
  - P. L. Frier, J. Petit, Op. Cit ; p. 48.  

2
 - CE. 07 Mars 1996, Koné, cité  M. Long, Op. Cit., p. 710.  

3
 - CE. 30 octobre 1998, Sarran et Levacher, cité in  M. Long et (al.),  Op. Cit., p. 738, 

confirmant la solution de l’arrêt Koné. 

 ونقرأ يف هذا القرار ما يلي : 
«  … la suprématie ainsi conféré aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre  

interne, aux dispositions de nature constitutionnelles ».    
4
 - P. L. Frier, J. Petit, Op. Cit., p. 47. 

5
 - M. C. Rouault, «  les rapports… »", Op. Cit., p. 97.  
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من الد تور  37و 34تتمثل يف احلالة اليت يصدر فيها التدبري الضبطي تطبيقا للمواد  الفرضية األخيرة:      
يف إطاره، ليس منظما بوا طة القوانني بل بوا طة التنظيمات، ما يعين بأ  هذا الفرنسي، حيث أ  اجملال الذي اختذ 

التدبري قد اختذ خار  ال األبعاد  التشريعية، فال توتد أحكام تشريعية بني الد تور والتنظيم، بل وخار  ال نص 
 بأ  اإلدارة تتصرف، يف هذه احلالة، دويل. وهذا ليس جمرد اــــــــالم نظري، إمنا الوضعيات العملية اثرية، وهذا ال يعين

 .(1)دو  احرتام لتدر  القواعد، إمنا باألحرى، أ  هرم القواعد ليس دائما متماثال، فقد يكو  أحيانا خمتصرا 

ليها ويف اجلزائر ربط املشرع الد توري، اما  بق التوضيح مبدأ مسو املعاهدات على القوانني بضرورة املصادقة ع       
 168الشروط املنصوص عليها يف الد تور، ولتوضيح هذه العالقة نصت املادة  رئيس اجلمهورية، حسبمن طرف 
، على أنه إذا ارتأى اجمللس الد توري عدم د تورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية، فال يتم التصديق 1996من د تور 

دليل أنه انشئ هيئة، تسهر على احرتام عليها، وإذا اا  نص هذه املادة يكر  مسو الد تور على املعاهدات، ب
د تورية املعاهدات، وهو اجمللس الد توري، فإهنا توحي من تهة أخرى، بأنه ال يتصور قيام تناقض بني الد تور 

 واملعاهدة، ألنه ال يكن املصادقة على اتفاقية تتعارض مع الد تور. 

هناك من الفقه  مجيع القواعد القانونية، إال أ  على ورغم وضوح هذا النص يف تكريس مسو الد تور اجلزائري      
، جيب أ  1996من تعديل  165اليت تقابلها املادة  1989من د تور  155اجلزائري من يرى بأ  نص املادة  

من الد تور النافذ، اليت تقرر مسو املعاهدات على القانو ، وأنه  132املقابلة للمادة  123فسر على ضوء املادة ي  
الئم تفسري المة "القانو " باملعىن الوا ع، حبيث تشمل اذلك الد تور، أي علو املعاهدات على القانو  من امل

، تصبح عدية القيمـة تقريبا، مىت مت 123تفاقي اليت ار تها املادة فإ  فكرة مسو القانو  الدويل اإل الداخلي، وإال
اليت تسمو على القانو  العادي، يف تلك اليت تت املصادقة حصر املعاهدات على املعاهدات، و التسليم بعلو الد تور 

 .(2)عليها طبقا للشروط املقررة يف الد تور 

من الد تور، تشرتط صراحة أ  يتم تصديق  132وإ  انا حنرتم هذا الرأي فإننا ال نتفق معه، ذلك أ  املادة     
ختول  168عليها الد تور، اما أ  املادة  رئيس اجلمهورية على املعاهدات الدولية، حسب الشروط اليت ينص

 للمجلس الد توري إذا ارتأى أ  معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية غري د تورية، أ  يصدر رأيا حيول دو  إنتاتها آلثارها. 

شل ال آثار املعاهدة أ  ين الد تور م 165نص املادة يلك تطبيقا لاجمللس الد توري فا  إضافة إىل هذا     
مىت مت إخطاره من  ،للد تور،  واء قبل املصادقة عليها مبوتب رأي أو بعد املصادقة عليها مبوتب قرار املخالفة

 .يةطرف رئيس اجلمهور 

قول غري مقنع، ألنه ال اتتهاد مع النص، من الناحية النظرية  ،القول بسمو املعاهدات على الد تورلذلك يبدو     
وفق وري مل ي  وص الد تورية، خاصة وأنه ال يكن التحجج بأ  املشرع الد تلصعوبة جتاهل املعىن الواضح هلذه النص

                                                           
1 - M. C. Rouault, «   la place de la loi …  », Op. Cit.,  p. 59. 

. 29قشي، املرتع السابق، ص.  اخلري -  2 
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، نظرا للسرعة اليت أعد 1996من تعديل  1-165اليت تقابل املادة  1989من د تور  1-155يف صياغة املادة 
تور مكانة ، مما يدل على أنه قصد إعطاء الد 1996هبا الد تور، أل  هذا األخري أص ر على موقفه األول يف  نة 

 أمسى من املعاهدات. 

وبالنظر إىل هذه السلطات الوا عة املخولة للمجلس الد توري لرقابة د تورية املعاهدات قبل املصادقة عليها،        
اليت ختوله مراقبة مدى مطابقة أحكامها للد تور، جتعل من هذه القواعد، ال تسري يف النظام الداخلي، وال تلزم 

الوطين إال من خالل إقرار الد تور هلا، وال بد أ  تتفق يف هذه احلالة مع نصوصه، وهنا يكننا أ  بالتايل القاضي 
نقول بأهنا ال تنزل منزلة األبوة من البنوة، حبيث حتتل مرتبة أعلى من نصوص الد تور، اليت عرفت اخلرو  إىل النور أو 

على د اعرتاف الد تور هلا هبذه القيمة، فكيف تتبوأ مكانا أالنفاذ بفضله، حيث أهنا ال تنال أية قيمة داخليا إال بع
 هذا من الناحية النظرية.  عرتاف.ممن منح هلا اإل

لكن من الناحية العملية، فال يوتد ما ينع رئيس اجلمهورية من املصادقة على معاهدات خمالفة للد تور،        
ويلتزم مع ذلك القاضي الوطين بتطبيق نصوصها، خاصة إذا علمنا أ  مهمة إخطار اجمللس الد توري، يف حالة وتود 

رئيس اجمللس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة، تطبيقا  معاهدة خمالفة للد تور، أ ندت لكل من رئيس اجلمهورية،
 من الد تور. 166لنص املادة 

من الد تور الفرنسي، جند أ  قائمة األشخاص املخولني بإخطار اجمللس الد توري عن  54ومبراتعة املادة       
 زائر. باإلضافة اىل أنه:التعهدات الدولية اليت حتتوي على حكم خمالف للد تور، أو ع يف فرنسا منها يف اجل

إذا اا  رئيس اجلمهورية بإمكانه إخطار اجمللس الد توري، ألنه هو من خوله الد تور اختصاص املصادقة على     
وظيفته احام للد تور، وفقا   لس ليس مستبعدا، ألمن الد تور، فإ  إخطاره للمج 132املعاهدات مبوتب املادة 

عليه أ  يطلب رأي اجمللس الد توري، و يكو  األمر يسريا، لو تعلق األمر ، تفرض 1996من تعديل  70للمادة 
باملعاهدات اليت ال يكن االلتزام هبا، قبل احلصول على املوافقة الصرحية للمجلس الشعيب الوطين وجملس األمة،  وهي 

يصعب عمليا على رئيسي  من الد تور النافذ، لكن بالنسبة للمعاهدات األخرى، فإنه 131املتضمنة يف نص املادة 
الغرفتني العلم بوتودها، وال شك أ  أغلبية االتفاقيات تدخل يف إطار هذه الفئة،  واء اانت اتفاقيات تتطلب 
تصديق رئيس اجلمهورية أو اانت اتفاقيات ذات الشكل املبسط، لذلك فإ  صالحية رئيس اجلمهورية يف تقدير 

ة معاهدة، مل يتم التصديق عليها، تبقى ااملة، بينما  تظل صالحية مدى إخطار اجمللس الد توري لبحث د توري
 . )1(رئيسي غرفيت الربملا  حمدودة

 تكريس مسو الد تور اجلزائري على االتفاقيات الدولية نقرتح: ل حماولة مناوعليه و 

                                                           

.32اخلري قشي، املرتع السابق، ص.    -1 
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الد تور نصا يسمح بإمكانية تعديله يف حالة خمالفته ملعاهدة دولية، ختتار اجلزائر املصادقة عليها، وهذا  تضمني -1
عقل أ  تقيد اجلزائر نفسها هبذه الطريقة، حيث أهنا . فال ي  1976من د تور  160يعين العودة إىل أحكام املادة 

 أو أهنا تضطر إلبرامها باملخالفة لقانوهنا األ ا ي.  هتمل إبرام الكثري من املعاهدات بسبب خمالفتها للد تور،

تو يع دائرة األشخاص املكلفني بإخطار اجمللس الد توري، لبحث مدى د تورية املعاهدات اليت تنوي اجلزائر  -2
وهذا يعين إلغاء الرقابة الالحقة للمجلس وهو األمر املنتظر من التعديل الد توري الالحق، املصادقة عليها، 

 د توري.ال

من  132تبين رأي األ تاذ اخلري قشي فيما يتعلق بإضافة مصطلح " ... أو اليت اعتمدت... " اىل نص املادة  -3
، لتصبح اما يلي: " املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية أو اليت اعتمدت، حسب الشروط 1996د تور 

  ." ها يف الد تور، تسمو على القانو املنصوص علي

 حتديد تاريخ  ريا  املعاهدات الدولية اليت صادق عليها رئيس اجلمهورية أو اليت اعتمدت.  -4
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 المطلب الثالث: مخالفة تدابير الضبط اإلداري للقوانين والتنظيمات   

قصد بلوائح الضبط تلك اللوائح اليت تصدرها السلطة التنفيذية، بقصد احملافظة على النظام العمومي بعناصره ي      
املختلفة، وتعترب اللوائح أهم أ اليب الضبط اإلداري، وأبرز مظهر ملمار ة  لطاته، ذلك أنه عن طريقها تضع اهليئة 

اط الفردي يف  بيل صيانة النظام العمومي، وهي بذلك تس املختصة قواعد عامة وجمردة، تقيد هبا بعض أوته النش
 حقوق األفراد، وتقيد بالضرورة حرياهتم، ألهنا تتضمن أوامر ونواهي وتقرر يف الغالب عقوبات توقع على خمالفيها. 

قوانني  غري أنه ينبغي مالحظة أ  تنظيم النشاط الضبطي ال يقتصر على السلطة التنفيذية، فقد يتحقق مبوتب       
اأ  تصدرها السلطة التشريعية، حبيث يتحتم قيام األخرية بالتنظيم الضبطـي، إذا اا  له قدر من اخلطورة واألمهية،  

يتعلق باحلريـــات العمومية، أو يس بعض األوضاع املتصلة بامللكية الفردية، مبا حيسن معه أ  تتواله السلطة التشريعية، 
رة تنفيذ هذه القوانني الضبطية وتكميلها. وقد تفضي هذه التكملة إىل تقييد بعض ويف هذه احلالة، تتوىل اإلدا

احلريات، اما قد تقتصر املهمة على تطبيق النظم العامــة الضبطية، اليت وضعتها القوانني، إذا ما تطلب الد تور 
 صدور قانو  لتقييد حريات معينة.

صا أصيال للمشرع طبقا للد اتري، بسبب ما يرتتب عنه من حتديد ة، وإ  اا  اختصاوميمتنظيم احلريات العو        
ملضمو  احلريات، إال أ  التشريع الالئحي هو األاثر إحسا ا حبدود احلريات ومدى القيود اليت يلزم أ  ترد عليها 

هنا ال تلغي وأوضاعها حتقيقا ألهداف الضبط اإلداري، ولذلك فمهما بلغت القوانني الضبطية من الدقة والتفصيل، فإ
احلاتة إىل التنظيمات الالئحية الضبطية. أل  هذه األخرية، أقدر على صوغ ما يالئم مقتضيات النظام العمومي من 
قواعد، حيث هتتدي يف حتديدها مبا حييط به من واقع، وتدفع مبوتبها ما يهدده من مشاال، مع تقييد تلك 

مستها القوانني الضبطية، باإلضافة إىل القواعد الد تورية واملبادئ القانونية التنظيمات بعدم خمالفة ما تليه القواعد اليت ر 
 .العامة

وعلى هذا األ ا  خنلص إىل القول بأ  االختصاص بوضع القواعد العامة، يعود إىل هيئات حمددة يف الدولة،         
بات من الضروري تعريف ال من القانو  والتنظيم يف الفرع  لذلك .(1) ومها املشرع وبعض هيئات اجلهاز التنفيذي

 األول والتمييز بينهما يف الفرع الثاين وحتديد أنواعهما يف الفرع الثالث وحجيتهما يف الفرع األخري.

 

 

 

                                                           
1 - M. C. Rouault, droit administratif, Gualino éditeur, paris, 2005, p.78 ; R.  Zouaimia, M. C. 

Rouault, Op. Cit., p. 31. 
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 ول: تعريف القانون والتنظيمالفرع األ

  خمالفته )ب(.يتضمن هذا العنصر توضيح معىن القانو  )أ( و تزاء: اوال: تعريف القانون

 معنى القانون  -أ

 ،يعرف القانو  مبعناه الضيق )التشريع( بأنه جمموعة القواعد اليت تسنها السلطة التشريعية يف الدولة أي الربملا      
والذي خيتص بوظيفة التشريع وفقا ألحكام د اتري معظم الدول، ا تنادا إىل مبدأ الفصل بني السلطات، وهو املبدأ 
الذي تقوم على أ ا ه الدولة القانونية، هبدف عدم ترايز السلطة يف يد واحدة، حبيث يتم توزيع الوظائف القانونية 

دد هذه الوظائف. ولذلك فمن املنطقي أ  خيتص الربملا  وهو اهليئة للدولة بني اهليئات احلاامة اليت تتعدد بقدر تع
 .(1)اليت تظم ممثلي الشعب صاحب السيادة يف الدولة الديقراطية، مبهمة  ن القوانني 

واملقصود بالقانو  يف النظام الد توري اجلزائري احلايل هو القانو  باملعىن الشكلي الصادر عن الربملا ، فقد      
ومل يكن الوضع دائما على هذا الشكل يف خمتلف املراحل اليت مرت  .1996من د تور  98املادة  على ذلك نصت

اا  املقصود بالقانو  النص الصادر عن الربملا ، فقد نصت املادة   1963هبا اجلمهورية اجلزائرية، وهكذا ففي د تور 
  ."يتوىل التصويت على القوانني ويراقب النشاط احلكوميمنه على أ : "يعرب اجمللس الوطين عن اإلرادة الشعبية و  28

ووفقا هلذا   ،)2( 1963من د تور  58أما األوامر ذات الصفة التشريعية  فقد تضمنت النص عليها املادة      
النص فإ  هذه األوامر خيتص بإصدارها رئيس اجلمهورية، وال تعترب قانونا إال إذا تت املصادقة عليها من قبل اهليئة 
التشريعية، عند عرضها عليها يف األتل احملدد د توريا، ويف حالة رفض املصادقة عليها تبقى جمرد قرارات إدارية، على 

ىل طابعها التفويضي، ولكنه يف نفس الوقت يشري إىل وتوب املصادقة عليها من قبل الرغم من أ  املشرع يشري إ
  .)3( السلطـــة التشريعية العتبارها تشريعا

، فالقانو  يف ظله هو أيضا النص الصادر عن الربملا  تطبيقا 1976وهي نفس األفكار اليت تضمنها د تور      
واذلك فإ  األوامر اليت يصدرها رئيس اجلمهورية، فيما بني دوريت انعقاد الربملا ، ال تأخذ  .(4) 59لنص املادة 

الصبغة التشريعية، إال إذا صادق عليها الربملا  يف أول دورة تلي اصدار األمر، وإال فإهنا تبقى يف حالة رفض املصادقة 

                                                           

.  42 امي مجال الدين، تدر  القواعد القانونية ومبادئ الشريعة اإل المية، منشأة املعارف اإل كندرية، د ت  ، ص.  -  1 

 
2
عن طريق أوامر تشريعية تتخذ   حمددة حق اختاذ تدابري ذات صبغة تشريعية"جيوز لرئيس اجلمهورية أ  يطلب من اجمللس الوطين التفويض له ملدة  - 

 .يف نطاق جملس الوزراء، وتعرض على مصادقة اجمللس يف أتل ثالثة أشهر"
. 51املرتع السابق، ص. "دولة القانو  ودولة املشروعية"، مسعود شيهوب،  -  3 
الشعيب الوطين. للمجلس الشعيب الوطين، يف نطاق اختصاصه،  لطة التشريع بكامل  " يار  الوظيفة التشريعية جملس واحد يسمى اجمللس - 4

  السيادة، يعد اجمللس الشعيب الوطين القوانني و يصادق عليها ".
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د تور. وقد اا  لفكره األوامر هذه مدلول آخر س النفمن  (1) 153عليها جمرد قرارات إدارية، تطبيقا لنص املادة 
، فقد اا  املقصود بالقانو ، تلك األوامر الصادرة عن جملس الثورة، 1965/1976يف ظل النظام السيا ي املؤقت 

، على أ  جملس الثورة يتوىل السلطة التشريعية، بوا طة األوامر اليت يصدرها، 1965تويلية  10حيث نص أمر 
صدر هذه األوامر التشريعية عن احلكومة اليت يفوضها جملـس الثورة،  لطة بالقدر الالزم لتسيري أتهزة واذلك قد ت

 .(2)الدولة 

، لتعود إىل الظهور من تديد يف التعديل 1989ولقد ألغيت فكرة التشريع بأوامر بني دوريت الربملا  يف د تور      
يس اجلمهورية بالتشريع بأوامر، يف حالة شغور اجمللس الشعيب لرئ 124، حيث مسحت املادة 1996الد توري لسنة 

الوطين أو فيما بني دوريت الربملا  أو يف احلالة اال تثنائية، على أ  تعرض هذه األوامر على ال غرفة يف أول دورة هلا، 
 ويف حالة عدم املوافقة عليها تصبح الغية. 

هي  ،1992تانفي  11املؤقت املنبثق عن ا تقالة رئيس اجلمهورية يف وأخريا فإ  املقصود بالقانو  يف النظام        
املرا يم التشريعية الصادرة عن اجمللس األعلى للدولة. ذلك أنه يف هذا التاريخ ا تقال رئيس اجلمهورية قبيل إتراء 

يف نفس اليوم، الذي الدور األول لالنتخابات التشريعية، إثر فتوى أصدرها اجمللس الد توري مبوتب تصرحيه الصادر 
أشار إىل فراغ د توري ناتج عن اقرتا  حالة ا تقالة رئيس اجلمهورية حبل اجمللس الشعيب الوطين، وبالتايل عدم 

، إعال  اجمللس 1992تانفي  14إمكانية تويل هذا األخري منصب رئيس اجلمهورية مؤقتا، على إثر ذلك مت يف 
اليت نصت على إقامة قيادة  1989من د تور   162عليها باملادة   األعلى لألمن، وهو هيئة ا تشارية منصوص
تويلية  02اجمللس األعلى للدولة، ومبوتب مداولة هذا األخري يف بمجاعية تتوىل مهام رئيس اجلمهورية، مسيت 

اري ، مت ختويل رئيسه  لطة التشريع مبرا يم تشريعية تتخذ بعد ا تشارة اجمللس اال تش82 – 92حتت رقم  1992
 .(3)الوطين، وهو هيئة مؤقتة أنشئت من طرف اجمللس األعلى  للدولة 

 جزاء مخالفة تدابير الضبط اإلداري للقانون  -ب

قد تتم خمالفة القاعدة القانونية بطريقة مباشرة، ويف هذه احلالة غالبا ما تكتسي هذه املخالفة شكل إجيايب،         
مبعىن أهنا تنتج عن  تدخل إداري غري مشروع، اما يكن أ  تتخذ أحيانا شكل  ليب، يتعلق األمر يف هذه احلالة 

اانت اإلدارة الضبطية ملزمة باختاذ قرار يف جمال معني، واتتمعت شروط بامتناع اإلدارة عما يلزمها به القانو ، فإذا  
اختاذه، فإ  القرار الذي ترفض مبقتضاه اال تجابة حلكم القانو  يكو  غري مشروع، ففي جمال شرطة الصيد مثال، 

                                                           
تعرض  طريق اصدار أوامر " لرئيس اجلمهورية أ  يشرع فيما بني دورة  و أخرى للمجلس الشعيب الوطين، عن : 1976من د تور  153املادة  - 1 

 اجمللس الشعيب الوطين يف أول دورة مقبلة ".  على موافقة
. 51املرتع السابق، ص . "دولة القانو  ودولة املشروعية"، مسعود شيهوب،  -  2 

.52خاص بالصفحة  62املرتع نفسه، هامش رقم  -   3 
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غري مشروع رفض  تكو  اإلدارة ملزمة مبنح رخصة الصيد لكل من تتوفر فيه الشروط املطلوبة، لذا مت التصريح بأنه
 .(1)مشكوك فيه خالل االحتالل  هاإلدارة تسليم رخصة الصيد، لكل من تتوفر فيه الشروط حبجة أ   لوا

أ  الرخصة املمنوحة من طرف الوايل لبيع املشروبات باجلزائرية ويف هذا السياق اعتربت احملكمة العليا           
الكحولية أثناء تناول الوتبات الغذائية لغري املسلمني، توتب على املستفيد منها االلتزام باإلطار النشاطي احملدد هلا، 

ف اإلدارة اليت ومن مثة االمتناع عن تقدمي تلك املشروبات للمسلمني، باعتبار أ  ذلك حمظورا وممنوعا منعا باتا من طر 
 منحت الرخصة. 

والذي جيوز لرئيس الدائرة  ،وأ  اجلزاء اإلداري املرتتب عن اإلخالل هبذا االلتزام هو غلق احملل التجاري هنائيا      
اختاذه بصفته ممثال للوايل، ويف إطار الصالحيات املخولة له للمحافظة على الصحة العمومية و المة أخالق املواطنني 

لذلك فإنه ال جيوز اعتبار القرار الصادر يف هذا الشأ ، متجاوزا للسلطة،  ويستوتب معه رفض الطعن   الشباب.
 ( تعد مبثابة قوانني. 1965/1976أ  األوامر الصادرة يف هذه الفرتة ) ب. علما (2)املقدم إللغائه 

ري مباشرة، تلك الناجتة عن التفسري اخلاطئ وإىل تانب املخالفة املباشرة لنص قانوين، يكن أ  نقابل املخالفة الغ    
ألحكامه، ونتيجة لذلك صرح القاضي بأنه غري مشروع رفض الرتخيص با تغالل لعبة القمار، أل  الرفض مؤ س 

لعبة القمار غري يف حني أ  لعبة الكرة األرضية و  األرضية واأللعاب املماثلة، ين ينع ممار ة لعبة الكرةعلى نص قانو 
 .(3) متماثلتا 

 .يتضمن هذا العنصر توضيح معىن التنظيم )ا( وتزاء خمالفته )ب( :التنظيم تعريف -ثانيا

 معنى التنظيم: -ا

ة هي قرارات إدارية تتضمن قواعد عامة وجمردة ختتص بإصدارها السلطة التنفيذية يالقواعد التنظيمية أو الالئح    
أ  السلطة الالئحية هي  لطة ا تثنائية يف ميدا  التشريع، يلزم لكي تكو  مشروعة أ   ا تنادا إىل الد تور. حيث
. وتتميز التنظيمات أو اللوائح بصدورها عن  لطة إدارية، باعتبارها ممار ة لسلطة عامة (4)تستند إىل أ ا  د توري 

رية الفردية،  اما تتمتع الالئحة بقوة من تهة، ومن تهة أخرى بعمومتيها وجتريدها، مما ييزها عن القرارات اإلدا
اإللزام باعتبارها عمال قانونيا يعرب عن إرادة اإلدارة يف إحداث أثــــــــــر قانوين، أو تعديل يف املرااز القانونية، مما يؤدي 

هبا إعال  وتهة  إىل إخرا  اافة األعمال املادية من دائرة  التنظيمات، واذا التصرفات اليت ليس هلا آثار، واليت يقصد
نظر اإلدارة، يف صورة أراء أو رغبات أو توتيهات، ومثال ذلك، التوتيهات الداخلية ااملنشورات والتعليمات اليت 

                                                           
1
 - CE. 13 juin 1947, Pattyme, cité in J. Castagné, Op. Cit.,p. 120.  

 صدر بعد انشاء احملكمة، اجمللة القضائية، العدد األول، )أول عدد  1982.11.27مؤرخ يف  24402احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  - 2
 .239 -238 العليا(، ص. 

3
 - CE. 25 juin 1948, Société d’exploitation des Eaux, cité in J. Castagné, Op. Cit., p. 121.  

. 51املرتع السابق، ص. تدر  القواعد القانونية، ي مجال الدين،  ام -  4 
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توتهها السلطات الرئا ية، يف اإلدارات واملصاحل الضبطية إىل مرؤو يها، فال تدخل هذه األعمال ضمن اللوائح، 
 . (1)هتا باعتبارها ال حتقق أثرا قانونيا بذا

 بير الضبط اإلداري للتنظيمات: اجزاء مخالفة تد -ب

تشكل خمالفة القرارات التنظيمية خمالفة للقانو  تستوتب إبطال القرار الضبطي املطعو  فيه، وجتسيدا لذلك،      
التنفيذي أبطل جملس الدولة اجلزائري قرار رئيس بلدية عني السبت، ملخالفة قرارها الضبطي الفردي للمر وم 

، حيث أنه رفض تسليم رخصة البناء على أ ا  أ  طالبها مل يقدم بامللف عقد امللكية، وإمنا قدم 91/176رقم
فقط عقدا إداريا مرمسا، فاعترب جملس الدولة بأ  القرار اإلداري يتضمن خمالفة صرحية للقانو ، وبالضبط للفقرة األخرية 

 إذ يستوي أ  يقدم طالب الرخصة عقد امللكية أو عقد إداري رمسي ر،ف الذامن املر وم  الـ 34من نص املادة 
(2) . 

 الفرع الثاني: التمييز بين القانون والتنظيم 

 يقوم التمييز بني القانو  والتنظيم على معيار عضوي، وذلك بالنظر إىل  اجلهة الصادر عنها التصرف. فالقانو     
هو التصرف الصادر عن اجلهاز التشريعي، يف حني أ  التنظيم هو تصرف يتاز بالعمومية، ويصدر عن السلطة 

مبدئيا  يتميز التصرفني بنفس طابع القاعدة العامة، لكن العالقات بينهما تتغري بتغري العالقات املوضوعية  التنفيذية.
طة التنفيذية، فمن نتائج األولوية املعطاة مبوتب الد تور للربملا  بفعل النظام الد توري، بني السلطة التشريعية والسل

بالنظر للحكومة، التبعية الصارمة للقاعدة املوضوعة من طرف األخرية ملثيلتها املوضوعة من طرف الربملا . لكن 
 تتقلص حتما عندما يتطور تواز  السلطات لصاحل احلكومة. 

 لتنظيم  السمو الكالسيكي للقانون على ا -أوال 

باعتبار أ  القانو  هو عمل الربملا ، والتعبري املباشر عن اإلرادة العامة، فهو القاعدة األمسى، ومبا أ  التنظيم     
يصدر عن هيئة تابعة نظريا، فيجب على السلطة التنفيذية أ  تضمن فقط تنفيذ القوانني، فالتنظيم ال يكن أ  يتخذ 

ايفيات التطبيق دو  أ  تكو  له  لطة التعديل أو التعارض، والقاضي يستطيع إال على أ ا  القانو ، ليضع له  
وفقا هلذا املعىن، فإ  املشرع السيد بإمكانه أ  يضع ال القواعد اليت يراها  دائما أ  يراقب مدى مطابقة األول للثاين.

 باملقابل ال خيصص أي جمال للسلطة التنظيمية. و  ،ضرورية
 

 

                                                           

. 51املرتع نفسه، ص.  امي مجال الدين،  -  1 
اجلزائري مدعمة   درا ة يف التشريع ، أشار إليه عزري الزين، قرارات العمرا  الفردية و طرق الطعـــــن فيها2002نوفمرب  5جملس الدولة، قرار مؤرخ يف  - 2

  .107، ص.  2005، 1-و التوزيع، ط بأحداث قرارات جملس الدولة، دار الفجر للنشر
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 السلطة التنفيذية صاحبة الوالية العامة في التشريع  -ثانيا 

صدر الد تور الفرنسي احلايل، متضمنا نظاما قانونيا فرديا يف أ لوبه حول العالقة بني  1958أاتوبر  04يف     
ى  بيل منه، عل 37القانو  والتنظيم، وبالتايل العالقة بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فحدد مبوتب املادة 

احلصر والتعيني املواضيع  الرئيسية اليت يعود االختصاص هبا للربملا ، مث أضاف مواد أخرى تتضمن مواضيع أخرى 
 منه، صاحبة الوالية العامة يف التشريع.  (1) 34تدخل يف نطاق القانو ، وتعل من السلطة التنفيذية مبوتب املادة 

نظريا اختصاص وضع القواعد القانونيـة العامة، وتتمتع حبرية مماثلة حلرية وهذا يعين بأ  السلطة التنفيذية تلك     
مل حيجزها املشرع للقانو ، وهي يف هذا النطاق تصدر  ع يف هذا اجملال، فاختصاصها يشمل مجيع املواضيع اليتاملشر 

بشأ  الالئحة قائمة، القانو  و العالقة التقليدية بني ، ومع ذلك تظل (2) ا تنادا إىل النصوص الد تورية مباشرة
 .(3)اللوائح التنفيذية للقوانني

من  (4) 122وقد اتبعت اجلزائر فرنسا يف هذا التجديد، على األقل على مستوى النصوص، فقد نصت املادة     
ت اليت منه على اجملاال 123، على امليادين اليت يكو  فيها التشريع حصريا للربملا ، اما نصت املادة 1996د تور 

. هذا (5)يشرع فيها الربملا  مبوتب قوانيـن عضوية، إضافة إىل اجملاالت املخصصة للقوانني العضوية مبوتب الد تور 
من الد تور النافذ على أ : "يار  رئيس اجلمهورية السلطة التنظيمية يف املسائل غري املخصصة  125ونصت املادة 

 ل التنظيمي الذي يعود لرئيس احلكومة". للقانو . يندر  تطبيق القوانني يف اجملا

إ  قراءة املواد الد تورية  الفة الذار تدل على أ  املشرع الد توري اجلزائري، وهو يوزع جماالت تدخل الربملا      
ي واحلكومة مبوتب القوانني والتنظيمات، قد بلور الفكرة القادمة من وراء البحار، واليت مفادها أ  السلطة التنفيذية ه

 مشرع القانو  العام، لكن التمعن يف هذه املواد قد جيعل هذه الفكرة نسبية وقد يعكسها، وذلك:

 من الد تور واليت ال تقل عن ثالثني جماال.  122بالنظر إىل القائمة الطويلة من اجملاالت اليت تتضمنها املادة  -    

 إىل امليادين اليت خيصصها الد تور للربملا  مبوتب مواد أخرى.     باإلضافة -    

 بالنظر إىل اجملاالت املخصصة للقوانني العضوية.  -    

بالنظر إىل صعوبة الفصل بني ما يعود للقانو  وما يعود للتنظيم، فالربملا  يف الكثري من اجملاالت حييل بعض  -    
ة معتادة على االعتداء على اختصاصات املشرع مبوتب لوائحها. فمسألة اختصاصاته للحكومة، اما أ  األخري 

                                                           

املسائل األخرى اليت ال تدخل يف نطاق القانو ، تكو  هلا الصفة الالئحية أو التنظيمية.  -   1 

.  134، ص. 1982اإلدارية، منشأة املعارف، اإل كندرية،   امي مجال الدين، اللوائح -   2 
3
 - M. C. Rouault, droit administratif, Op. Cit., p. 82.  

 4 يشرع الربملا  يف امليادين اليت خيصصها له الد تور، و اذلك يف اجملاالت اآلتية... "" -    
من الد تور: " إضافة إىل اجملاالت املخصصة للقوانني العضوية مبوتب الد تور يشرع الربملا  بقوانني  123املادة  -   عضوية يف اجملاالت اآلتية...". 5 
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معرفة ما إذا اا  اجملال يعود للقانو  أو للتنظيم أصبحت بفضل التعقيدات السيا ية واألوضاع االقتصادية الراهنة 
 .(1)آخر اهتمامات السلطات العمومية، وهي مسألة ال تأخذ أمهيتها إال أمام اجمللس الد توري 

هذا من الناحية العملية لكن من الناحية النظرية يبدو أ  املشرع اجلزائري قد اتبع نظريه الفرنسي، فوضع للربملا         
جماال ال جيوز له أ  يتعداه إىل اجملاالت األخرى، واليت تعود للسلطة التنفيذية اليت تضطلع باختصاص عام ومبدئي، 

 وضع القواعد العامة يف ال اجملاالت املتبقية.  على 125فهي قادرة وفقا لنص املادة 

 ختصاصات جزاء تحديد اإل -ثالثا

يرتتب على ر م الد تور للحدود بني اختصاصات السلطتني التشريعية والتنفيذية، يف جمال التشريع أنه ال جيوز     
برملانية تعترب خارتة عن جمال اختصاص  كومة بإمكاهنا معارضة ال مبادرةألي منهما جتاوز اختصاصاته، فاحل

الربملا ، ويف حالة عدم االتفاق بني احلكومة والربملا  يفصل اجمللس الد توري يف املوضوع، فإذا مل تقم احلكومة هبذا 
اإلتراء فبإمكاهنا بعد صدور القانو  أ  تطلب من اجمللس الد توري أ  يعاين مدى اعتداء القانو  على اجملال 

يفقد أثره من يوم قرار اجمللس  ، يتعارض مع أحكام الد تورقانويناجمللس الد توري أ  النص ال ي، ومىت أادالتنظيم
. باملقابل حيتفظ جملس الدولة يف فرنسا اما يف اجلزائر باختصاصه يف 1996من د تور  169تطبيقا لنص املادة 

 .(2)اصات السلطة التشريعية إبطال التنظيم املشوب بعيب عدم االختصاص، العتدائه على اختص

أوت  30ويف هذا الشأ  مل يرتك اجمللس الد توري منا بة ليذار الربملا  بتجاوزاته، ففي قراره املؤرخ يف        
ته اما يلي: "باعتبار ا، وض ح اجمللس الد توري بضرورة التزام اجمللس الشعيب الوطين، باحرتام حدوده وصالحي1989

من الد تور، فإ  وضع ايفيات تسليم وا تعمال وثائق السفر  115أنه ال يعود للقانو  احملددة جماالته مبوتب املادة 
 .(3)من الد تور  116يعود لالختصاص احلصري للسلطة التنظيمية، اما توضحه املادة 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - A. Djebbar, la loi et le règlement dans la constitution du 28 novembre 1996, revue Idara, 

volume 7, N°- 01, 1997, p. 8. 
2
 - M. C  . Rouault, droit administratif, Op. Cit., p. 83. 

 3  ، املتعلق بالنظام األ ا ي للنواب، أشار إليه:1989أوات  30املؤرخ يف  02/89اجمللس الد توري، قرار رقم  - 

A. Djebbar, Op. Cit., p. 09.  



171 
 

 الفرع الثالث: أنواع القوانين والتنظيمات 

 القوانني العضوية والقوانني العادية واألوامر.  ،تأخذ تسمية القوانني :أنواع القوانين -أوال

 القوانين العضوية -أ 

منه على غرار الد تور الفرنسي النافذ، وهي  123مبوتب املادة  1996نص عليها الد تور اجلزائري لسنة         
قوانني تتخذ حسب إتراءات خمتلفة عن القوانني العادية هتدف إىل حتديد ايفيات تطبيق بعض األحكام الد تورية 

السيا ية واإلعالم، والقضاء، والنواب ....إخل.  أو تنظيم مواضيع مهمة، فمثال يعود للقانو  العضوي تنظيم األحزاب
بأ :" التوزيع الد توري لالختصاصات بني  (1) 2000ماي  13وقد اعترب اجمللس الد توري يف رأيه الصادر بتاريخ 

حيث  .(2) "جمال القانو  العضوي وجمال القانو  العادي، ينبع من مبدأ تدر  القواعد يف النظام القانوين الداخلي
ل القانو  العضوي مرتبة و طى بني الد تور والقانو  العادي، وباإلمكا  إخضاعه لرقابة اجمللس الد توري قبل حيت

. ولو أ  هذا التمييز بني القوانني العضوية والعادية ليس له  وى أثر د توري، أما على املستوى اإلداري (3)إصداره 
 .(4)فجميعها ملزمة لإلدارة على قدم املساواة 

 القوانين العادية -ب 

وهي األاثر عددا، يتم تبنيها يف إطار احرتام اإلتراءات التشريعية العادية. ومىت صدر القانو ، تلزم به ال        
السلطات، مبا فيها السلطات اإلدارية الضبطية، فاملشرع وحده يستطيع تقييده أو إلغاؤه مبوتب قانو  آخر، واذلك 

. اما أ  عدم الد تورية احملتملة لقرار ضبطي ال يكن اال تناد إليها، أمام القضاء (5) الشعب عن طريق اال تفتاء
 .(6)اإلداري مىت اا  هذا القرار مطابق للقانو ، فهذا األخري حيمي حبجيته القرار اإلداري 

 األوامر -ج

من األوامر الصادرة عن احلكومة ما يعترب قانونا حقيقيا، وهناك ما ال يعترب تشريعا، إال إذا تت املصادقة  هناك       
 عليه من قبل السلطة التشريعية. 

 

                                                           

ر    الوطين مع الد تور، الداخلي للمجلس الشعيب، املتعلق بتطابق التنظيم 2000ماي  13املؤرخ يف  2000/  10اجمللس الد توري، رأي رقم  - 1 
 .2000تويلية  30مؤرخة يف 46   ، رقم 

2
 - R.  Zouaimia, M.C. Rouault, Op. Cit., p. 36.  

3
 - M. C. Rouault, droit administratif…, Op. Cit., p. 88.  

.  52السابق، ص.  املرتع"دولة القانو  ودولة املشروعية..."، مسعود شيهوب،  -  4 
5
 - R.  Zouaimia, M. C. Rouault, Op. Cit., p. 88.  

6
 - CE. 8 janvier 1997, AJDA. 1997, p. 288.  
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 المعتبرة قانونا حقيقيا األوامر -1

من الد تور الفرنسي النافذ مبثابة قانونا حقيقيا، وهي األوامر  92تعترب األوامر الصادرة تطبيقا لنص املادة        
هلذه األوامر بقوة القانو ،  92املتخذة  بني إصدار الد تور والوضع النهائي للمؤ سات اليت ينشئها، وتعرتف املادة 

 ما يبعدها عن  ال رقابة قضائية. 

 تي تتطلب المصادقةاألوامر ال -2
وقد خولت  وهي أوامر ال تكتسب الصفة التشريعية، إال إذا تت املصادقة عليها من طرف السلطة التشريعية.     

لرئيس اجلمهورية،  لطة التشريع بأوامر يف حالة شغور اجمللس الشعيب السالفة الذار  1996من د تور  124املادة 
الوطين، أو بني دوريت الربملا ، على أ  يعرض النصوص اليت اختذها على ال غرفة من الربملا  يف أول دورة له لتوافق 

د تور الفرنسي النافذ على من ال 38ال يوافق عليها الربملا . اما نصت املادة  عليها، هذا وتعد الغية األوامر اليت 
أ  هذه األوامر تتخذ يف جملس الوزراء بعد أخذ رأي جملس الدولة، وإذا اا  رئيس اجلمهورية يف اجلزائر ال يتمتع هبذه 
الصالحية  إال يف حاليت شغور اجمللس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملا ، فإ  السلطة التنفيذية يف فرنسا تتمتع هبذه 

بناء على تفويض االختصاص التشريعي من طرف السلطة التشريعية أو تأهيل من هذه األخرية، وعندئذ  الصالحية
 تتمتع السلطة التنفيذية بنفس احلرية اليت يتمتع هبا املشرع.

م ز تهذا ويلتزم رئيس اجلمهورية يف اجلزائر بعرض النصوص اليت اختذها على الربملا  بغرفتيه ليوافق عليها، اما تل    
احلكومة الفرنسية بأ  تضع أمام الربملا  مشروع قانو  يهدف إىل املصادقة على هذه األوامر، قبل انتهاء أتل 
التفويض أو التأهيل. وإىل حني أ  يفصل الربملا  يف املوضوع، حتتفظ هذه األوامر بطبيعتها اخلاصة اتصرفات صادرة 

رقابة القاضي اإلداري،  واء عن طريق الطعن لتجاوز السلطة، عن السلطة التنفيذية، وعند هذا احلد فإهنا ختضع ل
حبيث  خيتص هبا جملس الدولة  اأول وآخر درتة، أو عن طريق الدفع بعدم املشروعية، مبنا بة االعرتاض على قرار 

. (1) رضبطي متخذ تطبيقا ألمر معني، يف هذه احلالة جيب على القاضي أ  يراقب األمر الذي أختذ على أ ا ه القرا
أما املصادقة فتمنح لألمر الطبيعة القانونية للقانو ، ويفلت عندئذ من ال رقابة قضائية غري أ  رفض املصادقة أو 

 رتب بطال  هذه األوامر ويفقدها ال قوة قانونية منذ هذا التاريخ. عدم وضع مشروع املصادقة، ي  

وباعتبار أ  هذه األوامر مصدرا من مصادر املشروعية اإلدارية، فإ  خمالفتها يشكل اعتداء من تانب اإلدارة     
، القرار الفردي الصادر عن وايل البويرة الناطق برفض تسليم اجلزائرية الضبطية على القانو ، لذلك ألغت احملكمة العليا
 85/01ملخالفته للمادة الساد ة يف فقرهتا األوىل والثانية من األمر  رخصة البناء بعد مضي أاثر من أربعـة أشهر،

حيث تنص املادة  الفة الذار على أ  تتم درا ة ملف  املتضمن تنظيم رخص البناء. 1985أوت  13املؤرخ يف 
فإ   رخصة البناء، يف أتل أربعة أشهر، وهو األتل األقصى املسموح به لإلدارة لكي جتيب على الطلب. ومن مث

                                                           
1
 - M. C. Rouault, "  le juge administratif et les ordonnances",  annadroit, droit administratif 

Gualino édition, 2005, p. 222.  
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ر الة الوايل املتضمنة الرفض أل باب غري ثابتة بعد مضي الفرتة احملددة قانونا يعد جتـــاوز للسلطة، ومىت اا  اذلك، 
 .(1) ا توتب إبطال مقرر الرفض

 نوعا .  التنظيمات: أنواع التنظيمات -ثانيا

  التنظيمات المستقلة -أ
يف اجملال احملدد حصريا للتنظيم،  1996من د تور  1-125نكو  بصددها، عندما تتخذ تطبيقا لنص املادة 

فتتوىل السلطة التنفيذية تنظيم اافة املواضيع اليت ال تدخل يف نطاق القانو  احملدد د توريا، تنظيما مستقال عن 
ال يعترب ، والقواعد الدولية، حيث أ  هذا اجمل(2) القانو ، فال تتقيد  وى باألصول الد تورية واملبادئ العامة للقانو 

 حمرما على القانو  طبقا للد تور. 

 التنظيمات التنفيذية أو المشتقة   -ب

من  2-125نكو  بصدد التنظيمات التنفيذية أو التطبيقية للقوانني، عندما تتخذ هذه األخرية تطبيقا للمادة     
إلاماهلا أو توضيحها، فإذا تناول الد تور، حيث تبقى هذه التنظيمات تابعة للقوانني اليت تطبقها، إذ أهنا اختذت 

القانو  أحد املواضيع اليت يكن للربملا  أ  يقرر بشأهنا ما يراه من قواعد، فإ  التنظيم يتوىل وضع القانو  موضع 
التنفيذ، وهي يف ذلك ختضع تاما للقانو  وتتقيد به وتتبعه، خاصة وأنه يكن للقانو  يف هذه احلالة أ  ينزل إىل 

إذا تعلق القانو  بأحد املواضيع اليت يقتصر فيها دور الربملا  على تقرير  أما واجلزئيات ويتوالها بالتنظيم.التفصيالت 
املبادئ األ ا ية دو  أ  يتعداها إىل التفاصيل واملسائل الفرعية، فإ  السلطة التنظيمية تظهر يف نطاق حمتجز هلا 

 يتمثل يف وضع هذه املبادئ األ ا ية موضع التنفيذ. 

طاق على إرادة املشرع، على األقل من الناحية النظرية، إال أنه من الناحية العملية، توقف حدود هذا النتال و        
فإ  حتديد ما هو أ ا ي من املبادئ هو أمر خيضع اثريا إلرادة الربملا ، أل  اعتبار مسألة ما من املبادئ األ ا ية 

 .(3) متطور زمنيا ومتغري مكانياأم ال، هو موضوع يتأثر اثريا باالعتبارات السيا ية، لذلك فهو أمر نسيب 

 

 

 

 

                                                           

 1 .153، ص. العدد األول 1992، اجمللة القضائية ، 1990.07.28، مؤرخ يف  68240لعليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم احملكمة ا - 
.152 امي مجال الدين، اللوائح اإلدارية... ، املرتع السابق، ص.  -  2 

. 152 امي مجال الدين، اللوائح اإلدارية.... ، املرتع السابق، ص.  -  3 
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 الفرع الرابع: حجية القوانين والتنظيمات 

يف جمال التدر  القانوين يبقى القانو  حيوز حجية أمسى من التنظيم، وإذا اا  هذا احلل ال يثري أية  صعوبات        
فيما يتعلق بالتنظيمات املتخذة لضما  تنفيذ القوانني، فاألمر ليس اذلك فيما يتعلق بالتنظيمات املتخذة على 

 متع مبوتبها السلطة التنظيمية باختصاصات حصرية. من الد تور النافذ، واليت تت 1-125أ ا  املادة 

حبرية مماثلة حلرية املشرع، ألهنا ال  ،نظريا تتمتع احلكومة عند ممار تها هذه االختصاصات "التنظيمات املستقلة"    
 تورختضع إىل قانو  ينظم هذه اجملاالت، وعندئذ، ااملشرع ال جتد احلكومة أعلى منها إال قاعدة واحدة وهي الد 

. لكن يبقى تصرفها صادر عن اهليئة التنفيذية، وهبذه الصفة فهو خيضع لرقابة القاضي اإلداري الذي يبحث يف (1)
 مدى مطابقتها للد تور. 

باملقابل فإ  التنظيمات املسماة املشتقة أو التنفيذية للقوانني تبقى تابعة هلذه األخيـرة، ألهنا تتخذ إلتامها أو     
اء تعلق األمر باملواضيع اليت حيدد فيها القانو  "املبادئ األ ا ية" أو اليت حيدد فيها "القواعد". فمن لتوضيحها،  و 

املعتاد أ  حييل القانو  صراحة اىل مرا يم تطبيقية، ويف احلالة اليت ال ينص فيها بوضوح على اختاذ  تنظيم تطبيقي، 
 2-125تنفيذية مهمة تطبيق القوانني، اما هو شأ  املادة فإ  الد تور يتضمن صراحة النص على ختويل السلطة ال

 .(2) 1996من د تور 

يف ال هذه األحوال فإ  تعارض التنظيم مع القانو ، يرتتب عليه عدم مشروعية األول وإمكانية ابطاله من طرف     
، مر وما 1998نوفمرب  30ألغى جملس الدولة الفرنسي مبوتب قراره املؤرخ يف  ،القاضي اإلداري، ويف هذا اإلطار

 .(3) ببيع املشروبات الكحولية مبنا بة التظاهرات الرياضية ،تنفيذيا اونه مسح باملخالفة للقانو  حمل التطبيق

تدر  القواعد القانونية، ال خيص فقط القانو  والتنظيم، بل يوتد تدر  دقيق داخل القرارات اإلدارية ذاهتا،  إ     
 يبىن هذا التدر  على معايري عدة وهي: 

يأخذ هذا املعيار يف االعتبار مصدر القرار اإلداري، فتدر  القرارات يتوقف يف الواقع على   المعيار العضوي: -أوال
رها يف هرم السلطات اإلدارية، ووفقا هلذا املعيار ال جيوز أ  ختر  قرارات الضبط اإلداري األدىن على مكانة مصد

قرارات الضبط اإلداري األعلى منها. ويف هذا اإلطار يكن إدرا  قرار اجمللس األعلى، خبصوص قضية )ش ع( ضد 
، قامت  1984أاتوبر  24ريا وبتاريخ مصنعا صغ 1980والية  طيف ووزير الداخلية، حيث يستغل األول منذ 

شرطة البلدية بغلق احملل تنفيذا للمذارة الصادرة من الوايل بسبب دواعي األمن والنظافة والصحة العمومية. حيث أثار 
، 1976فيفري  20يف من املر وم املؤرخ  35الطاعن وتها وحيدا مأخوذا من انعدام اإلعذار املسبق طبقا للمادة 

ؤ سات اخلطرية أو الغري صحية. حيث أ  الشرطة احمللية قامت وبدو  إعذار مسبق بغلق احملل تنفيذا املتعلق بامل
                                                           

1
 - M. C. Rouault, droit administratif…, Op. Cit., p. 84; R. Zouaimia, M. C. Rouault, Op. Cit., p. 

34.  

تنص هذه املادة على ما يلي: "... يندر  تطبيق القوانني يف اجملال التنظيمي الذي يعود لرئيس احلكومة . "    -  2 
3
 - CE. 30 novembre 1998, Fed, Nat, Industrie, hôtelière, RFDA. 1999, p. 392.  
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ملذارة وايل  طيف. وبالتايل فإ  هذا األخري جتاوز  لطاته جتاوزا واضحا، عندما خرق مقتضيات املر وم اآلنف 
 .(1) املسبق املرفوع إىل وزير الداخليةالذار، وأنه يتعني إبطال القرار الضمين املتضمن رفض الطعن اإلداري 

غري أ  السلطات الضبطية احمللية بإمكاهنا اختاذ تنظيمات خمالفة للتنظيم الصادر عن السلطة األعلى على أ      
يتوفر شرطا : أ  تقتضي الظروف احمللية ذلك، وأ  يكو  التنظيم األدىن أاثر صرامة من ذلك الصادر عن السلطة 

أ  ينع رئيس البلدية عرض فيلم رغم حصوله على تأشرية وزارية، ذلك  ،لذلك قبل جملس الدولة الفرنسي .(2)األعلى
وقد تعرض هذا القضاء إىل انتقادات اثرية، فإذا ا تبعدنا االضطرابات املادية  .(3) أ  الظروف احمللية تربر قانونا املنع

من جمرد التأثري األخالقي هلذا  أخوذةأ  االعتبارات احمللية املسببها عرض الفيلم، فمن الصعب قبول باليت يكن أ  ي  
الفيلم يكنها أ  تتسبب يف منع عرضه يف البلدية، وإىل مراقبة القاضي اإلداري هلذا احلظر، باإلضافة إىل أ  هذا 

لتأشرية الوزارية القضاء خياطر بتغليب االعتبارات الشخصية اليت ختتلف من شخص آلخر، وبإفراغ املفهوم القانوين ل
 .(4) من ال حمتوى

يعتد هذا املعيار بشكل وإتراءات القرار، فإذا اانت القرارات مجيعها قرارات تنظيمية أو   المعيار الشكلي: -ثانيا
قرارات فردية فإ  تدرتها يقوم على أ ا  اختالفها من حيث اإلتراءات واألشكال اليت اتبعت يف إصدارها، وقد 

فرنسا على اعتبار املرا يم الصادرة بناء على رأي جملس الدولة أاثر قوة من املرا يم العادية اليت  ا تقر القضاء يف
 .(6) ، وأ  غياب الرأي اال تشاري جيعل املر وم مشوبا وقابال لإلبطال(5)تصدر دو  إتراءات مسبقة

ليت تصدر من ذات السلطة اإلدارية يستخدم هذا املعيار لتصنيف القرارات ا  المعيار الموضوعي )المادي(: -ثالثا
من ناحية موضوعها، فهو ييز بني اللوائح والقرارات الفردية، ويؤاد مسو األوىل على الثانية، فالقرار الفردي ال جيوز أ  

 . (7) خيالف الئحة ضبط أيا اانت مكانة السلطة اليت اختذته بالنسبة للسلطة اليت أصدرت الالئحة

، وال جيوز (8) ال جيوز لسلطة ضبط إداري أعلى أ  خترق بقرار فردي الئحة ضبط صادرة من  لطة أدىن وهكذا    
أيضا اقاعدة عامة أ  ختر  السلطة اإلدارية بقرار ضبط فردي على قرار الئحي لسلطة ضبط إداري عليا. اما ال 

، فوحدة  لطة الضبط اإلداري املختصة (9) جيوز لسلطة إدارية أ  ختر  بقرارات فردية عن تنظيم وضعته هي بنفسها
                                                           

.162، العـــــدد الرابع، ص. 1990، اجمللة القضائية 1986.07.12، مؤرخ يف 46723ة اإلدارية، قرار رقم فر غاجمللس األعلى، ال - 1   
2
 - CE. 18 avril 1902, commune de Néris-les bains, M. Long et (al.), Op. Cit., p. 56.  

3
 - CE. 18 décembre 1959, societé "  les films lutetia…", cité.in, M. Long et (al.), Op.Cit., p. 507.  

4
 - J. M.  Auby, R. Drago, Op. Cit, p. 357.   

5
 - CE. 07 juin 1902, cité in  J. M. Auby. R. Drago, Op. Cit., p. 358.  

6
 - CE. 21 février 1997, M. C. Rouault, Droit  administratif …, Op. Cit., p. 88.  

7
 - J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 357.   

املطلق، فرغم أنه مت تأييدها مبوتب  غري أ  هذه الفرضية اليت تريد تغليب املعايري املادية على املعايري العضوية غري صحيحة، إذا ما قدمت هبذا الشكل -8   
، خيص إلغاء قرار وزير املالية املتخذ باملخالفة  لتنظيم  بلدي، فإ  هذا القرار ال يقتضي احرتام السلطة 1931تويلية  3مؤرخ يف قدمي جمللس الدولة   قرار

هذا األخري ى الوزير، العليا للتنظيمات الصادرة عن السلطات املرؤو ة، إمنا يعين بأ  اجمللس البلدي عندما اختذ التنظيم اا  أيضا يطبق القانو  املفروض عل
 مبخالفته للنظام األ ا ي خرق نصا فرض احرتامه القانو  مما أعطى جمللس الدولة فرصة إبطال قراره .

9
 - CE. 11 février1953, Ruillier et autres, J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 358. 
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بإصدار اللوائح والقرارات اإلدارية الفردية، ال ينحها احلق يف أ  ختر  يف قراراهتا الفردية عن القرارات التنظيمية اليت 
غري بل يتعني على  لطات الضبط اإلداري املختصة أ  ت  بق أ  وضعتها، بدعوى أهنا تلك تغيري القاعدة التنظيمية.

القاعدة التنظيمية أوال بقرار عام تصدره ينشر قانونا، وإال انطوت قراراهتا الفردية الضابطة على خمالفة للقانو . وهذه 
القاعدة باإلضافة إىل اعتمادها على املعيار املوضوعي، فإهنا تؤدي إىل جتنب تعسف اإلدارة، عن طريق اختاذ قرارات 

 لقواعد عامة جمردة.  فردية بالنظر إىل األشخاص ال طبقا

ومع ذلك فقد اعرتف جملس الدولة الفرنسي لسلطة الضبط اإلداري مبكنة منح ا تثناءات فردية على       
للعمدة بسلطة منح، حتت رقابة قاضي جتاوز السلطة،  هار قر إ، ضبط أماان الرقص ، من ذلك وخبصوص(1)لوائحها

ا تثناءات خاصة من التنظيم الذي  نه إىل ال مستغلي املراقص العمومية الذين يوتدو  يف حاالت متماثلة، 
ة ـــــمبعاملتهم دو  تييز أو حماباة، ويف احلدود اليت تقف فيها هذه اال تثناءات مع محاية حسن النظام والسكين

 .(2) ميةالعمو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 - J. Castagné, Op. Cit., p. 42. 
2
 - CE. 13 février 1932, Socièté de la grande taverne, J. Castagné, Op. Cit., p. 43.  
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 المبحث الثاني: مخالفة تدابير الضبط اإلداري للقواعد القانونية الغير مكتوبة 

إ  احرتام النصوص املكتوبة ليس الشرط الوحيد ملشروعية احملل، فإذا أعلن القاضي عدم مشروعية قرار         
ضبطي، ملخالفة مضمونه لقواعد القانو  املكتوب، فيجب أ  يعلن ذلك أيضا عندما خيالف هذا املضمو  بعض 

ب األول، وقوة الشيء املقضي به حمور املطلب القواعد الغري مكتوبة، واملتمثلة يف املبادئ العامة للقانو  حمور املطل
 الثاين. 

 المطلب األول: مخالفة تدابير الضبط اإلداري للمبادئ العامة للقانون 

املبادئ العامة للقانو ، هي مبادئ غري مشرعة، يستنبطها القضاء من املقومات األ ا ية للمجتمع، وقواعد       
يف أحكامه باعتبارها قواعد قانونية ملزمة، وعلى هذا األ ا  تعترب هذه املبادئ التنظيم القانوين يف الدولة، ويقررها 

اة . ومبعىن أدق فإ  هذه القواعد مستوحــــــ(1) من عناصر املشروعية، حبيث يتحتم على السلطات العمومية االلتزام هبا
واألخالقية واالتتماعية واالقتصادية وهي تثل تعبري قانوين للمفاهيم الفلسفية  ،من روح التشريع بوا طة القضاء
 .(2) وتشكل قواعد قانونية غري مكتوبة

عرفها األ تاذ أمحد حميو اما يلي: "يطلق تعبري املبادئ العامة للقانو  على عدد من املبادئ ال حيتويها  وقد        
منت النصوص القانونية ) االد تور والقانو  والنظام (، وإمنا تذار يف مقدمة هذه النصوص، ويعرتف االتتهاد بأ  

لق هذه املبادئ إمنا يستنبطها، فهو يكتشفها يف مناخ وبذلك فإ  القاضي ال خي .(3) على اإلدارة واتب احرتامها"
وبناء على ما تقدم فإ  هذه   .(4) قانوين معني ناتج باملرة عن التقاليد والوظيفة السيا ية واالتتماعية واملؤ ساتية

يف موضوع  املبادئ تشكل فئة مستقلة من القواعد القانونية بسبب طبيعتها، حجيتها وثباهتا، وهي تشكل أمهية ابرية
ولتوضيح  الضبط اإلداري، ويلجأ إليها القضاء أحيانا ليقرر عدم مشروعية ما يصدر عن هذه السلطات من قرارات.

الفرع األول وإىل حتديد مضموهنا يف الفرع الثاين، لنتناول يف هذا الدور حنتا  إىل توضيح أ ا  املبادئ العامة للقانو  
 ئ ضمن تدر  القواعد القانونية. يف الفرع األخري مكانة هذه املباد

 

 

 

 

                                                           

. 91مجال الدين، تدر  القواعد ...، املرتع السابق، ص.  امي -    1 
2
 - J. Castagné, Op. Cit., p.121.  

.46، ص. 2006، 4 -أمحد حميو، حماضرات يف املؤ سات اإلدارية، ترمجة حممد عرب صاصيال ، ديوا  املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط -  3 
4
 - M. Long et (al.), note sous, CE. 28 mai 1954, Op. Cit., p. 459.  
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 الفرع األول: القضاء والعوامل المادية أساس المبادئ العامة للقانون 

 يف هذا الفرع اىل دور ال من القضاء والعوامل املادية يف ظهور املبادئ العامة للقانو . نتطرق      

 ساس شكلي للمبادئ العامة للقانونالقضاء أ -أوال

الفضل يف ظهور ونشأة املبادئ العامة للقانو  إىل جملس الدولة الفرنسي، الذي اا  له الدور األارب يف يعود      
، وإ  مل يعلن صراحة عن (1) تقرير هذه املبادئ يف أحكامه العديدة، حيث بدأ يعمل على ا تخالصها منذ نشأته

، واهنيار اجلمهورية الثالثة نتيجة 1940حلقت فرنسا عام  قوهتا اإللزامية باعتبارها مصدر للقانو ، إال بعد اهلزية اليت
 .(2) الغزو األملاين، وما ا تتبع ذلك من اهنيار ملا اا  مستقر فيها من مبادئ د تورية

 التا ع عشر لذلك فإذا اا  من املمكن أ  جند  وابق يف قرارات جملس الدولة، وحمكمة التنازع يف بداية القر      
، مبوتب  قرار جملس الدولة املؤرخ يف 1944فإ  نظرية املبادئ العامة للقانو  مل تنشأ حقيقة إال منذ  ،(3) العشرو و 

، إال (5) وإ  مل تستعمل اجلهة القضائية العليا يف هذه القضية مصطلح املبادئ العامة للقانو  ،(4) 1944ماي  05
رغم أنه ال  ،بسبب أ  اإلدارة مل حترتم حقوق الدفاعأهنا أبطلت قرار  حب ترخيص با تغالل اشك لبيع اجلرائد، 

 يوتد أي حكم قانوين ينص على مثل هذا اإلتراء. 

، ا تعمل جملس الدولة ألول مرة مصطلح املبادئ العامة للقانو ، 1945أاتوبر  26ومبوتب قراره املؤرخ يف     
ىت يف غياب النص، بأنه ال يكن قانونا النطق بأي "ينتج عن املبادئ العامة للقانو  اليت تطبق ح: وبني  صراحة بأنه

وانطالقا من هذه القرارات، تطور مفهوم املبادئ العامة  .(6) تزاء قبل تكني املعين باألمر من الدفاع عن نفسه"
للقانو  لدى القاضي، ذلك أ  التعسفات املرتكبة من طرف اإلدارة يف خمتلف اجملاالت، حثته على تو يع مفهومها، 

يث أصبحت األخرية ملزمة باحرتام هذه املبادئ مثلها مثل القانو  املكتوب، وبالتبعية تشكل خمالفتها خمالفة ح
" إىل تانب القوانني املكتوبة توتد  :Letourneur لقاعدة قانونية. ويف هذا اإلطار يقول مفوض احلكومة 

إلطار القانوين الذي تتطور فيه األمة... واليت تؤدي مبادئ اربى من الضروري االعرتاف هبا اقواعد قانونية، إلامال ا
خمالفتها إىل نفس نتائج خمالفة القانو  املكتوب، مبعىن بطال  القرار املتجاهل ألحكامها ومعاينة اخلطأ على مسؤولية 

 .(7) السلطة اليت اختذته"

                                                           

.  91 املرتع السابق، ص.  امي مجال الدين، تدر  القواعد... ، -   1 
. 91 املرتع نفسه، ص. -     2 

3
 - P. L. Frier, J. Petit, Op. Cit., p. 84.  

4
 - CE. 05 mai 1944, cité in., M. C. Rouault, Droit …, Op. Cit., p. 103.  

Letourneur احرتامها، أنظر: جملس الدولة اا  ينفر من ا تعمال مصطلح " املبادئ العامة للقانو ، لكنه يلزم اإلدارة علىبأ     بني   - 
5 

J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 346 ; P. L. Frier, J. Petit, Op. Cit.,p. 84. 
6
 - CE. 26 octobre 1946, Aramu, cité in  M. C. Rouault, droit…, Op. Cit., p. 103 ; D. Tsevas, le 

contrôle de la légalité des actes individuels…, Op. Cit., p. 165.  
7
 - J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 346.  
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اانت هذه املبادئ اخرتاع أصلي جمللس الدولة الفرنسي، فليست أقل ا تعماال من طرف تهات القضاء   وإذا       
صحيحا أ  املبادئ العامة للقانو  هي من وضع   . فليس )1( العادي، اليت ترتع إليها يف جمال الضبط بصورة ثابتة

، إذ أ  القاضي العادي يشارك أيضا يف ا تخالص وا تنباط هذه املبادئ، ويف الكشف )2( القضاء اإلداري فقط
عنها، ال ما يف األمر أ  دور القضاء اإلداري يف هذا الشأ  أاثر بروزا ووضوحا، أل باب ترتع إىل بعض خصائص 

 القانو  اإلداري، اونه قانو  قضائي. 

  عامة للقانونللمبادئ ال العوامل المادية أساس مادي -ثانيا

مه، فإ  هذه املبادئ موتودة إذا اا  القضاء هو الذي يعمل على ا تخالص املبادئ العامة للقانو  يف أحكا    
التساؤل عن األ ا  املوضوعي الذي يستند إليه القضاء لإلعال  عن  حىت ولو مل تكن مكتوبة، ولذلك يثور ،فعال

 ؟  وتود هذه املبادئ والكشف عنها يف أحكامه

ع من ويربطها هؤالء بنو  ،وتولد بصورة عرفية املبادئ تنتج عن الضمري اجلماعي يذهب بعض الفقهاء إىل أ  هذه    
، 1789ظهر تارخييا يف عدد من النصوص اإعال  حقوق اإلنسا  واملواطن لعام القانو  العام العريف الذي 
حيث يستقي القضاء املبادئ العامة مستعينا يف ذلك ، وعن الوحي العام للتشريع )3( ومقدمات الد اتري...إخل

بالقواعد القانونية القائمة، وأ س نظام احلكم يف الدولة، ووثائقها القانونية والسيا ية اليت تتضمن االجتاهات العامة 
ة، أو ما يسمى . واقع األمر أ  هناك رابطة وثيقة بني املبادئ العامة للقانو  وبني الفلسفة العام)4( السيا ية للدولة

. فهذه املبادئ تبلور األفكار واأل س والقواعد اليت تثل مقومات اجملتمع الفكرية والفلسفية، )5(بالفكرة العامة للوتود
ااالنشغاالت احلديثة للعدالة، محاية احلقوق واحلريات   ،لثقافية واالتتماعية واالقتصاديةيف شىت اجملاالت السيا ية وا

 .)6( نب يف وضعية قانونية تسمح هلم حبياة عائلية عاديةاأل ا ية احق األتا

فال شك أ  هذه  ،وإذا اانت املبادئ العامة للقانو  تقوم على مقومات اجملتمع الفكرية والفلسفية وغريمها        
، فإ  )7( اا  اجملتمع الفرنسي يقوم على التقاليد اليونانية الرومانية املسيحية  املقومات ختتلف من جمتمع آلخر. وإذا

املقومات األ ا ية للمجتمع املسلم، تتبلور يف املبادئ األخالقية السامية، والقيم والتقاليد األصلية والعدل واحلرية 
 .)8( للمواطنني... إخل

                                                           
1
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 121.  

.  97 . امي مجال الدين، تدر  القواعد ...، املرتع السابق، ص -   2 
.  47 ص. أمحد حميو، املرتع السابق، -   3 
.  93 امي مجال الدين، تدر  القواعد....، املرتع السابق، ص .  -    4 
. 42، ص. 2001ية، جمدي د وقي حممود، املصادر القضائية مصدر ذايت للمشروعية، دار الفكر اجلامعي، اإل كندر  -   5 

6 -  M. C. Rouault, droit administratif…, Op. Cit., p.104-105.  

. 95 ل الدين، تدر  القواعد...، املرتع السابق، ص.ا امي مج -  7 
 8 .282، ص. عليا  بوزيا ، دولة املشروعية بني النظرية والتطبيق، درا ة مقارنة بني الشريعة والقانو ، دار اجلامعة اجلديدة، د ت   -
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ت هلا أية عالقة مع القانو  املكتوب، فهي ال تتعلق ال بتطبيقه وال ينتج عما  بق أ  املبادئ العامة للقانو  ليس    
بتفسريه، بالعكس أ  هذه املبادئ تطبق يف غياب النص، ورغم أ  جملس الدولة مل يسعى إىل إنشائها، فإنه ااتشفها 

 .)1( وار ها، مما يفسر بأنه يستخر  يف ال مرة اجلديد

 والمساواة أساس تقسيم المبادئ العامة للقانون الفرع الثاني: الحرية والحقوق الفردية 

تقسم املبادئ العامة  ،وفقا للمعيار الغائي الذي آثرنا درا ة الرقابة القضائية على قرارات الضبط اإلداري وفقا  له    
 للقانو  إىل املبادئ العامة املتعلقة باحلريات واحلقوق الفردية واملبادئ العامة املتعلقة باملساواة.

 مخالفة المبادئ المتعلقة بالحريات والحقوق الفردية  -أوال  

إ  خمالفة املبادئ العامة املتعلقة باحلريات واحلقوق الفردية، قد يكو  خبصوص مبدأ احرتام احلريات واحلقوق     
 الفردية أو مبدأ حرية التجارة والصناعة. 

 حترام الحريات والحقوق الفردية إمخالفة مبدأ  -أ 

على وتود حريات ختص أغلبية املواطنني وال جيوز تقييدها إال مبقتضى يف الكثري من املنا بات، القضاء اد أ    
 القانو ، من هذه احلريات: حرية التنقل، حرية املسكن و رية احلياة اخلاصة، احلق يف امللكية واحلريات العامة املنظمة. 

 حرية التنقل -1
يقصد هبا امكانية تغيري الفرد ملكانه وفقا ملشيئته، والذهاب واجمليئ داخل بلده حيث شاء، واخلرو  منه والعودة     

يت أيضا حبرية احلراة، أو حرية  اليه دو  أ  حتده عوائق، وذلك لقضاء ما حيتاته يف حياته اخلاصة والعامة. وقد مس 
، وهو مبدأ د توري )3( هذا احلق هو فرع من احلرية الشخصية للفرد.  و )2( الذهاب واإلياب أو حرية الغدو والرواح

التعديل من  44ويف هذا اإلطار تنص املادة ، )4( أصيل  حترص الد اتري واملواثيق الدولية على افالته وعدم املسا  به
، إقامته حبرية موطن والسيا ية، أ  خيتار حيق لكل مواطن يتمتع حبقوقه املدنية" على مايلي:  1996ي لسنة الد تور 

دو  مصوغ أو تقييده بال  بغري علة وال مناهضته ة هذا احلقوز مصادر جي لذلك ال وأ  يتنقل عرب الرتاب الوطين".
مقتضى، ويف ذلك قررت حمكمة النقض الفرنسية عن طريق غرفتها اجلنائية: " بأ  قرار احملافظ، وبسبب احلظر العام 

لفئة حمددة من  ، ، والذي أدى اىل منع شبه مطلق للتنقل على الطريق العموميالذي يتضمنه، يف الزما  واملكا

                                                           
1
 - M. C. Rouault, droit…, Op. Cit., p. 103; R. Zouaimia, M. C. Rouault, Op. Cit., p. 45. 

 .138، ص. 2003، 1-هاين  ليما  الطعيمات، حقوق اإلنسا  وحرياته األ ا ية، دار الشروق للنشر والتوزيع، األرد ، ط -  2
3
 - D. Tsevas, Op. Cit., p. 166. 

، 2008امعي، اإل كندرية، اجل حممد بكر حسني،  احلقوق و احلريات العامة، حق التنقل والسفر، درا ة مقارنة بني الشريعة والقانو ، دار الفكر - 4   
 .9ص. 
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اما أنه اختذ خرقا للحقوق العامة املتعلقة باحلريات العمومية وخاصة للحرية ،األشخاص قد جتاوز  لطات الضبط...
 .(1) الفردية

أردنا أ  نربط حرية التنقل مبقتضيات النظام العمومي اليت حيرص الضبط اإلداري على حتقيقها، جند أهنا  وإذا      
ترتبط بعنصر الصحة العمومية، رغم ذلك، فليس مستبعدا ربطه مبقتضى املكافحة ضد التلوث الذي يربر منع هذه 

التنقل بالسكينة العمومية، اليت تقتضي غياب  باإلضافة إىل ذلك يكن ربط عنصر .(2) احلرية داخل حممية طبيعية
االضطرابات، فكانت أوىل القرارات الصادرة يف هذا اجملال، تتعلق بالقرارات البلدية اليت قررت منع حراة الشاحنات  

ة واذا القرارات املانعة حلرا ،اليت تثري الضجة، وتلك اليت منعت ممار ة نشاط املصورين املتجولني يف و ط املدينة
  . (3) وأخريا القرارات اليت حتظر التسول ،الباعة املتجولني

 وتتخذ القيود اليت تفرضها قرارات الضبط اإلداري على حرية التنقل عدة صور:       

 تحديد إقامة األشخاص في مكان معين  -

هذا السند يقرر القضاء  انتفىرعاية الصاحل العام، فاذا لقرارات أ  تليها ظروف احلال، و يتعني ملشروعية هذه ا    
 عدم مشروعيتها. 

 نتقال من مكان آلخر  تقييد حرية المواطنين في اإل -

األصل أ  لكل مواطن حرية التنقل واإلقامة يف أية منطقة من مناطق البلد، ولكن ليس يف القانو  ما ينع     
مىت رأت يف ذلك مصلحة عامة. وهكذا فإ    لطات الضبط اإلداري من تقييد حرية تنقل املواطنني داخل الدولة،

القاضي الفرنسي غالبا ما يقرر مشروعية منع التنقل، عندما يالحظ أ  هذا املنع ال هو عام وال مطلق، فبخصوص 
قضى جملس الدولة مبشروعيته، ألنه يتعلق فقط، باملرابات  ،القرار البلدي الذي حيظر دخول املرابات إىل إقليم البلدية

، وقضت الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض الفرنسية  مبشروعية القرار الذي ينع جمموعة من (4) اليت حتمل مواد خطرة
م حول مدر ة 200ياب بشكل متكرر، لكن فقط على بعد توقف بطريقة مستمرة، والذهاب واإلالنساء من ال

 . (5) بعض الساعات يف اليوموخالل 

وباملـثل أقرت حمكمة القضاء اإلداري املصرية مبشروعية قرار اإلدارة الضبطية اليت منعت املدعية من السفر،        
. لكن وملا خال قرار اإلدارة الضبطية من (6) انتظارا لالنتهاء من التحقيقات خبصوص التهرب الضرييب املوته إليها

                                                           
1
 - Crim. 1 février 1956, D. 1956, p. 365, rapport Ledoux. 

2
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 121.  

3
 - C. A. Colliard, R. Letteron, libertés publiques, 8

eme
 édition, 2005, p. 269.  

4
 - CE. 01 février 1978, Coing et assoc. Fran. de transport…, AJDA. 1978, p. 397.  

5
 - Crim. 9 mai 1961, in D. Tsevas, le contrôle de la légalité des actes individuels, Op. Cit., p. 

169. 

.44، 43، حممد بكر حسني، املرتع السابق، ص.2002أفريل  2أشار إىل هذا القرار الصادر يف  -    6 
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وملا اا  املدعي يشغل وظيفة  : "...2004 بتمرب  13 احملكمة، مبوتب قرارها املؤرخ يف ذه ند صحيح قالت ه
 تاذ بقسم االقتصاد وال جيري معه حتقيق بشأ  اهتام معني، ومل يصدر ضده حكم تنائي، ومل تستند االعتبارات أ

ا تندت إليه اإلدارة ال يعدو أ  يكو  األمنية اليت تدعيها اإلدارة إىل دليل تدي تستدعي منعه من السفر، فإ  ما 
 .(1) جمرد أقوال

 إبعاد المواطنين خارج بلدهم أو رفض طلبات هجرتهم إلى الخارج  -

ال جيوز إبعاد مواطين الدولة املتمتعني جبنسيتها اىل خار  اقليم الدولة، اما ال جيوز رفض طلبهم باهلجرة اىل     
  اخلار  إال بناء على أ باب قانونية. 

 متناع عن تجديدها مواطني الدولة جوازات سفر أو اإل متناع عن منحاإل -

يعترب حق املواطنني يف ا تخرا  ومحل توازات السفر عنصرا من احلرية الشخصية، ومع ذلك يظل منح       
الرتاخيص حبملها من إطالقات اإلدارة، تتع فيه بسلطة تقديرية وا عة طاملا مل تنحرف بالسلطة ومل تستهدف إال 

مبشروعية قرار وزير الداخلية الرافض لتجديد تواز  املصريةحتقيق املصلحة العامة. لذلك أقر ت احملكمة اإلدارية العليا 
 .(2)  فر مواطن حمكوم عليه يف تناية وموتود خار  الوطن

 حرمة المسكن وسرية الحياة الخاصة  -2

اله بالشكل الذي يراه لكل انسا  حسب امكانياته احلق يف اختيار مكا   كنه، وله احلق أيضا يف ا تعم      
. لذلك حرص ال من القضاء العادي واإلداري على توفري احلماية (3) ال ضرر وال ضرار طار قاعدةإمنا با يف 

الكافية حلرمة املسكن، فقضى جملس الدولة الفرنسي بأ  القرارات اليت تنطوي على اعتداءات تسيمة على حرمة 
بناء على ذلك أ  تعترب  املسكن، وال تقبل أ  تتعلق مبباشرة  لطة خاصة باإلدارة، تشكل اعتداءات مادية، وجيب

 .(4)باطلة وعدية األثر

وأنه إذا مل يوتد نص خاص يرخص للعمدة تفتيش عربات البدو الرحل، اليت تعترب  كنهم، فإ  القرارات اليت       
اما ذهبت حمكمة   .اخلطري الذي يقتضي تدابري عاتلة تسمح هبذا التفتيش تكو  غري مشروعة، با تثناء حالة الوباء

ض الفرنسية إىل أ  احملضر القضائي الذي يدخل مسكنا أهله غائبو  وأبوابه مغلقة، لتنفيذ حكم قضائي بالطرد، النق

                                                           

.31-29حممد بكر حسني، املرتع السابق، ص. أشار إىل هذا القرار،   -   1 
. 496ص.املرتع السابق، ، أشار اليه حممد عبد احلميد مسعود، 1987ماي  12احملكمة اإلدارية العليا،  -    2 
.128هاين  ليما  الطعيمات، املرتع السابق، ص.  -  3  

4
 - CE. 17 décembre  1948, Azoulay et autres, cité in J. Castagné, Op. Cit., p. 122. 
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مستعمال القوة، أيا اانت طبيعتها ... ينتهك حرمة هذا املنزل، إذ له فقط إذا وتد أمامه مقاومة... أ  يطلب 
 .(1) مساعدة القوة العمومية.... "

ل حرمة، فمن  اخلاصة وللمرا الت الربيدية والربقية واحملادثات اهلاتفية وغريها من و ائل االتصاوحلياة املواطنني      
ذا اانت شخصية حمضة إالغري، وينع افشاءها، ال  يما  على أموره اخلاصة وأ  يكتمها عن حق اإلنسا  أ  حيافظ

االتصاالت الربقية واهلاتفية، فهي ترمجة مادية أو  رية، ومن األمور اخلاصة باإلنسا ، املرا الت الربيدية واافة 
خفائها أو مساعها بطريق إاالطالع عليها، أو مصادرهتا أو  ليهإلغري مصدرها ومن توتهت  ألفكاره، ومن مثة فال جيوز

م أ حملادثات تدور يف أماان خاصة، ت بأي و يلة من الو ائل، و واء اا  ذلك حبا ة السمع أم تسجيالنالتص
و لر ائل برقية أم تصويرا جبميع  األتهزة التقنية احلديثة، ذلك أ  ال هذه الو ائل ت شكل أحملادثات هاتفية بة مراق

ك فإ  ، لذل(2) مسا ا خطريا حبق اإلنسا  يف خصوصياته واعتداء على ما تضمنته تلك االتصاالت واملرا الت
 ملدة حمدودة وفقا للقانو . قضائي م سبب و مر طالع عليها أو رقابتها إال بأ ريتها مكفولة وال جيوز اإل

 الحق في الملكية    -3

 ا ي يف عدة منا بات من عرتف بطابعه األأ  لذي   حق امللكية املعلن بوا طة تصريح حقوق االنسا ، واإ        
طار القانو  العام، إطاق القانو  اخلاص وما يندر  يف طرف اجمللس الد توري، يقتضي التمييز بني ما يدخل يف ن

فاألول يدر  العالقات بني املالك بعضهم ببعض، وبني املالك واألشخاص اخلاصة من غري املالك. والثاين يدر  
لبالد العالقات بني املالك والسلطات العمومية، وهنا يدخل حق التملك، يف نطاق عالقات القانو  العام، ويصري يف ا

لذلك فاإلدارة الضبطية ملزمة يف ال األحوال باحرتام حرية التملك، فال جيوز هلا تقييدها . (3)ةيممو الديقراطية حرية ع
اما هو الشأ  عندما يتخذ العمدة  تدابري موتهة ملنع انزالق   ،اقتضت مصلحة النظام العمومي ذلك إال إذا
. فإذا مل يثبت لدى (5) ها النحل، أو ينع االحتفاظ خبلية حنل فوق ملكية خاصة بسبب األضرار اليت يسبب(4)العقار

القاضي أي اعتداء على حق امللكية يرفض الدعوى لعدم التأ يس، وهكذا اعترب جملس الدولة الفرنسي مشروعا قرار 
 اإلدارة الضبطية بنزع امللكية للمنفعة العمومية من أتل هتيئة القطعة األرضية وحتويلها إىل ممر  ياحي أو مكا  للراحة

، لكن إذا (7) ته حمكمة النقض غري مشروع القرار الذي يشكل تدابري تعتدي على حقوق امللكية للمواطنني. واعترب (6)
ثبت لدى القاضي أ  اإلدارة الضبطية ال تستند يف قرارها إىل أ ا  صحيح فإنه يبطله، وهكذا قرر اجمللس األعلى 

ة فعال للسكن، ومن مث فإ  القرار اإلداري املتضمن أنه ال جيوز اال تيالء بأي حال على احملالت املخصصاجلزائري، 
اال تيالء على السكن يعد مشوبا بعيب خرق القانو . وملا اا  الثابت يف قضية احلال أ  السكن املتنازع فيه مشغوال 

                                                           
1
 - Cass. Crim. 6 juin 1924, GP. 1924 . 2. p. 231 ;  J. Castagné, Op. Cit., p. 122 ; D. Tsevas, 

Op. Cit., p. 168. 

.131هاين  ليما  الطعيمات، املرتع السابق، ص.  -  2  
3
 - C. Colliard, R. Letteron, Op. Cit., p. 269.  

4
 - CE. 6 avril 1998, Sarl…, cité in, C. Colliard,  R. Letteron, Op.Cit., p. 286.  

5
 - CE. 16 novembre 1977, Sevin, IBID., p. 287.  

6
 - CE. 11 juillet 1989, Assoc. de défense, D. 1990, p. 318.  

7
 - Crim. 6 juin 1928, S. 1928 .3. p. 119. 
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ء على من قبل الطاعنني، وأ  الشقة املتنازع فيها غري مصرح بشغورها، ومن مث فإ  قرار وايل عناية املتضمن اال تيال
 .(1) ومىت اا  األمر اذلك ا توتب إبطال القرار املطعو  فيه ،هذا السكن يعد مشوبا بعيب خرق القانو 

 المنظمة )الحريات الخاصة بالحياة الجماعية(   موميةالحريات الع -4

إ  تنظيم احلياة اجلماعية يقتضي أ  يكو  لكل شخص ضمانات، إلبراز شخصيته من خالل معتقداته وحقه يف     
تتماعات، حرية تكوين اجلمعيات، حرية العقيدة من ضمن هذه احلريات نذار حرية اإلالتعبري احلر عن آرائه، و 

 وإقامة الشعائر الدينية وحرية الرأي.

 جتماع العمومي حرية اإل -

عند مرافعته بصدد قرار  Michel  هي إحدى احلريات املضمونة قانونا، وقد عرفها مفوض احلكومة    
Benjamin  الشهري بأنه: " جتمع آين لألشخاص يتشكل من أتل مساع عرض لألفكار، واآلراء، أو التنسيق

 ،خلاصية او  االتتماع جيب أ  يكو  منظما، وبصدد حتديدها (2) لعمل مشرتك للدفاع عن األفكار واملصاحل"
رجتايل من طرف أحد إللفضوليني الذين يستمعو  خلطاب  قالت حمكمة النقض الفرنسية بأ : "التجمع البسيط

 .(4) . وبدوره اعتنق جملس الدولة الفرنسي هذا الرأي(3) "النواب لدى خروته من القدا ، ال يعترب اتتماعا

  René Benjamin اا القرار املبدئي يف هذا املوضوع ويتلخص فيما يلي:  Benjamin  ويعترب قرار       
بأهنا تعارض وجبميع الو ائل هذه  ،لكن نقابة املعلمني أعلمت رئيس البلدية Neversحماضرة أدبية مبدينة  يلقي 
افة واملنشورات هيئات التعليم العلمانية، وعن طريق الصح ةمن شخص اا  قد شوه بكتاباته صور  احملاضرة

 واإلعالنات قام املدافعو   عن املدار  احلكومية، والنقابات واهليئات اليسارية مبظاهرة  معااسة، وأمام هذا الوضع
 . Benjaminقام رئيس البلدية باختاذ قرار ينع حماضرة 

ونتيجة لذلك أعلن منظمو احملاضرة، بأهنا  تصبح خاصة بعد أ  اانت الدعوى هلا عامة، ومع ذلك فقد        
منعها رئيس البلدية، وعلى إثر ذلك رفع املتضرر دعوى أمام جملس الدولة الفرنسي، وطعن يف قراري املنع الصادرين 

  من قانو  97توتب على العمدة بناء على نص املادة عن العمدة، فجاء قرار جملس الدولة اما يلي: " حيث أنه ي
عليه من ناحية أخرى  ، أ   يتخذ الو ائل اليت تتطلبها صيانة النظام العمومي، إال أنه يتوتب1884أفريل  5

  .(5)  لطاته واحرتام حرية االتتماع املضمونة بالقوانني ... " التوفيق بني ممار ة

                                                           
ووايل عنابة، اجمللة القضائية،  ، قضية ) ل.ك(  ضد وزير الداخلية1986.07.12، مؤرخ يف 42136األعلى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  اجمللس - 1

 . 168الرابع، ص.   ، العدد 1990
2
 - Michel, concl. sur CE. 19 mai 1933, cité  in M. Long et (al.), Op. Cit., p. 280.  

3
 - Cass. 14 mars 1903, du Halgouêt, cité in C. A. Colliard,  R. Letteron, Op. Cit., p. 280. 

4
 - CE. 6 aout 1915, Delmotte, D. 1916, 3. 1.  

5
 - CE. 19 mai 1933, cité in  M. Long et (al.), Op. Cit., p. 280.  
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بل هي حق  ،ية االتتماع ليست منحة من اإلدارة، تنحها أو تنعها اما تشاءوعلى هذا األ ا  فإ  حر         
اجلماعية، بل تعترب اليوم حرية   اتري، وهو طريقة من طرق التعبريأصيل لألفراد، اعرتف هبا القانو  وأادهتا الد

فإ  تنظيمها يرتبط إما بنظام وباعتبار حرية االتتماع من احلريات العمومية،  .(1) أ ا ية ومؤشر على دولة القانو 
ذ  مسبق، ويؤدي بالتبعية إىل تقييد هام نشاط إل فالنظام الوقائي هو الذي خيضع ممار ة ال وقائي أو بنظام قمعي،

حلريات املواطنني، ويف هذه احلالة يصبح الوضع خمالفا لطبيعة األشياء، حبيث يصبح التقييد هو القاعدة واحلرية هي 
هو الذي يرتك فالنظام القمعي أما ذ  بذلك. إعقد اتتماع إال بعد احلصول على  ظام اهذا ال يكناال تثناء. ويف ن

وهذا ما يشجع على ممار ة احلريات العمومية، ويف هذه  ،نشاط املواطنني ينمو حبرية، وال يتدخل إال لقمع التجاوزات
إذا أدى إىل اضطرابات أو تضمن هتديدا بإحداث احلالة فإ  عقد االتتماع أمرا حرا، أما منعه فال يعلن عنه إال 

 ف باحلريات العمومية، وتقرهنا  بتنظيم صارم. رت اضطرابات، غري أ  بعض األنظمة تتخذ موقفا و طا، فتع

، ويف هذا اإلطار ينص 1996من د تور  41ويف اجلزائر جند أ  حرية االتتماع مضمونة مبوتب املادة        
يف مادته األوىل على ما يلي: " االتتماعات  19 -91املعدل واملتمم مبوتب القانو   28 -89القانو  رقم 

. فمادته الرابعة (2) واملظاهرات العمومية مباحة..."، لكن تطبيق بعض مواد هذا القانو  تؤدي إىل منع ال اتتماع
على التوايل،  8و 11واد تشرتط التصريح املسبق واملادة العاشرة تشرتط أ  يكو  لالتتماع مكتب، وتضيف امل

أ  حيضر هذا االتتماع موظف وأال يكو  يف طريق عمومي. وبناء على ما  بق فإ  األفراد الذين يرغبو  يف  يشرط
خطار  لطات الضبط، لكي تتخذ التدابري الضرورية إلترائه، فإذا مل تستطع إد اتتماع، جيب عليهم يف البداية عق

مكرر من القانو  السابق الذار على  6  ترفض الطلب، ويف هذا الشأ  تنص املادة تأمني عقده بصفة هادئة، فلها أ
أنه: يكن للوايل أو من يفوضه منع اتتماع، إذا تبني له أنه يشكل خطرا حقيقيا على األمن العمومي، أو إذا تبني 

 املنظمني بذلك. على حفظ النظام العمومي، مع إشعار  اتليا أ  القصد احلقيقي من االتتماع يشكل خطر 

 حرية تكوين الجمعيات  -

لتكوين مجعية و حرية تكوين اجلمعيات،  1996ي لسنة د تور التعديل المن  43و 41و 33ار ت املواد     
أ  يتفق شخصني أو ثالثة على إنشائها، وعلى طرق تسيريها. وتعين حرية تكوين اجلمعيات يف املقام األول، يكفي 

تقوم مبسامهة ال بديل عنها يف التعايش السيا ي، فعندما يتعلق األمر حبزب  يا ي، فإ   األحزاب السيا ية، ألهنا
حرية إنشائه تستفيد من محاية خاصة، وتراقب احملكمة األوربية حلقوق اإلنسا  بصرامة القيود احملتملة على حرية 

هذا املبدأ يتطابق اليا مع التقليد الفرنسي الذي مبوتبه ختضع األحزاب إىل رقابة قصوى فيما  .(3) إنشاء تنظيم حزيب
املتعلق باجلمعيات. وحرية تكوين  1901يتعلق مباليتها، لكنها تستفيد من ال الضمانات اليت ينحها قانو  

إلعال  عن هذه احلرية، مبوتب على عدة أصعدة. فعلى املستوى الدويل مت ا اجلمعيات حرية عمومية مت تكريسها

                                                           
1
 - C. A. Colliard, R. Letteron, Op. Cit., p. 494.  

 2 .176، وأيضا ناصر لباد، املرتع السابق، ص. 417 املرتع السابق، ص. أمحد حميو، -  
3
 - LEDH. 30 janvier 1998, partie …, cité in  C. A. Colliard, R. Letteron, Op. Cit., p.110 - 111.  
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للحقوق املدنية والسيا ية، وخاصة من طرف االتفاقية  1966، وعهد 1948اإلعال  العاملي حلقوق اإلنسا  لسنة 
معتربة بأهنا  ة عناية خاصة حلماية هذه احلرية،ونتيجة لذلك عهدت احملكمة األوربي ،األوربية حلماية حقوق اإلنسا 

قراطية وواتهة حلرية التعبري، وقد أادت احملكمة يف العديد من املنا بات العالقة املباشرة بني تشكل باملرة رانا للدي
 الديقراطية، التعددية، وحرية تكوين اجلمعيات. 

وعلى مستوى الداخل الفرنسي أخذت هذه احلرية مكانا هلا ضمن اجملموعة الد تورية الفرنسية،  مبوتب قرار      
) بقت اإلشارة إليه(، هذا القرار الذي مسح للمجلس  1971تويلية   16لشهري الصادر يف اجمللس الد توري ا

 ، واحدة من1901بتقدير مدى مطابقة القانو  ملقدمة الد تور وتعل من هذه احلرية، اما هي مكر ة يف قانو  
وقد اانت  جملموعة الد تورية."املبادئ األ ا ية املعرتف هبا مبوتب قوانني اجلمهورية"، ومسح بذلك بدخوهلا ضمن ا

إلعادة التأايد على الطابع األ ا ي هلذه احلرية وللتذاري بأ  هذا التصريح ليس الفرنسي الفرصة للمجلس الد توري 
جمرد إتراء إداري ينبغي احرتامه، لكن أيضا وخاصة، شرطا أ ا يا لوضع القانو  املتعلق مبمار ة حرية عمومية 

مستــوى التنظيم القانونــي ختضــع حريـــة تكويــن اجلمعيـــات ملبــدأ اإلعال  املسـبــق، وطبقا لقضاء موضع التنفيذ. وعلــى 
  . (1) ، يراقب القاضي اإلداري ال احنراف إداري حنو نظام الرتخيصالفرنسي اجمللس الد توري

اجلمعيات، لكن األمر ليس اذلك خبصوص هذا ويتمتع األفراد حبرية تامة يف االخنراط أو عدم االخنراط يف        
نضمام تبار األشخاص على اإلإاملشرع وحده التجمعات اليت يكو  االنضمام إليها إتباري، واليت يستطيع املشرع و 

. ومع ذلك مل يفصل جملس (2) إليها، وهكذا فكل البنوك الفرنسية جمربة على االخنراط يف اجلمعية الفرنسية للبنوك
إطالقا يف مدى مطابقة هذا االخنراط اإلتباري للمبدأ األ ا ي املتمثل يف حرية تكوين اجلمعيات،  الدولة الفرنسي

فرقابته اقتصرت على مدى احرتام االختصاص، لذلك فهو يبطل ال انضمام إتباري جلمعية ما مت بالطريق التنظيمي 
دما اعتربت أ  االنضمام اإلتباري . ومل تقضي حمكمة النقض خبالف ذلك، عن(3) ومل يتم بالطريق التشريعي

للمحامني يف احتاد احملامني الفرنسيني، ال يتعارض مع االتفاقية الفرنسية حلقوق اإلنسا ، عندما يستجيب العتبارات 
 .(4) املصلحة العامة

وباإلضافة إىل هذا يراقب القضاء اإلداري مدى مشروعية قرارات رفض اعتماد اجلمعيات وقرارات حلها، من     
فيما قضى به من وقف تنفيذ  ذلك، حكم احملكمة اإلدارية العليا املصرية الذي أيد حكم حمكمة القضاء  اإلداري،

على أ ا  تقاعس جملس اإلدارة عن ا تئجار مقر تديد  حل جملس إدارة اجلمعية، املطعو  فيه، أل  القرار قامقرار 
هلا، ولعدم صالحية اجمللس احلايل، وهذا السبب بافرتاض صحته، ال يشكل يف ذاته، خمالفة تسيمة تربر حل جملس 

وعلى العكس من  .(5) إدارة اجلمعية، ومن مث يكو  القرار مفتقدا، حبسب الظاهر، للسبب الصحيح املربر له قانونا

                                                           
1
 - CE. 29 avril 1994, cité in C. A. Colliard, R. Letteron, Op. Cit., p. 514.  

2
 - IBID., p. 514.  

3
 - CE. ass. 21 octobre 1988, AJDA. 1988, p. 717.  

4
 - Cass. CV. 19 juin 2001, Dalloz, 2001, p. 2178.  

.508، حممد عبد احلميد مسعود الصباح، املرتع السابق، ص. 2000ديسمرب  10احملكمة اإلدارية العليا املصرية،  -    5 
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اب ــــــك ذهبت هذه احملكمة، إىل رفض طلبات وقف تنفيذ قرار حل مجعية ألنه يقوم حسب الظاهر، على أ بذل
 .(1) تربره

 قامة الشعائر إحرية العقيدة و  -

نسانية البد أ  تنبثق عن مفهوم للوتود، وتصور إ  ال حضارة إن غريزة فطرية يف نفو  البشر، و   التدي  إ        
دد   موقعه يف الوتود وعالقته بالكو  ومبا وراء الكو ، وهذا التصور وذلك املفهوم هو ما ي سمى بالعقيدةلإلنسا  حي 

. ولتوضيح معىن حرية العقيدة جتدر اإلشارة إىل أنه جيب أال ختتلط هذه احلرية باحلرية الدينية، اليت تعين أ  ال (2)
فردية مطلقة، ترتكز على عنصر شخصي  خيتار، فهي حريةه لنفسه، أو أال شخص بإمكانه اختيار الدين الذي يرتضي

يز بني حرية املعتقد وحرية التفكري، بينما ت صور حرية العقيدة الدين اظاهرة مجاعية، حبيث جيب أ  تتالءم  ال ي 
ب أ  مظاهره وممار ته مع ضرورات النظام العمومي ومحاية األشخاص، فالتمييز بني احلرية الدينية وحرية املعتقد جي

من  10تتماعية واجلماعية، وهبذا اخلصوص تنص املادة قناعات الشخصية إىل املمار ات اإلترتتم باملرور من ال
ر يف آرائه وحىت الدينية، على أال تؤدي ممار تها إىل ح   نسا  واملواطن، على أ : "ال شخصإعال  حقوق اإل

أاد جملس الدولة الفرنسي على ضرورة قيام الكاهن حبرا ة  . وإقرارا هلذه احلرية(3) اإلخالل بالنظام العمومي ..."
، لكنه اعترب باملقابل، أ  رفض اإلدارة  الرتخيص (4) وضبط الكنسية، حىت يضمن للمؤمنني ممار ة طقو هم

ار للحراات الطائفية بإنشاء مجعيات دينية، ال يضر باحلرية الدينية، ألنه بإمكا  أعضاء الطائفة مواصلة ممار ة وإظه
ولئن اانت الطقو   .(5) معتقداهتم الدينية، وأل  رفض اإلدارة منح الرتخيص إمنا يتم أل باب تتعلق بالنظام العمومي

نضمام إليها، وال تطرح بالتبعية أية مشاال هتدد النظام دو  اإلالدينية اليت تتم داخل املعبد، تبقى بعيدة عمن ال يري
ي، وتعلها مفتوحة على اجلمهور من شأنه أ  يتسبب يف مثل هذه العمومي، فإ  ممار تها يف مكا  عموم

 الصعوبات. 

، إبطال القرارات البلدية اليت تنع ممار ة الطقو  العشرينلذلك رفض جملس الدولة الفرنسي يف بداية القر         
، لكن شيء فشيء اعترب اجمللس بأ  هذه الطقو  أو املوااب ال يكن أ  تكو  (6) الدينية على الطريق العمومي

 .(7) أ  ختضع بطريقة نظامية إىل نظام الرتخيص املسبق عام ومطلق، وأاثر من ذلك ال يكنموضوع منع 

حكم حمكمة  مل يتوا  القاضي املصري يف صيانة هذه احلرية، وهكذا أيدت احملكمة اإلدارية العليا، وبدوره       
القضاء اإلداري املطعو  فيه، والذي قضى بوقف تنفيذ قرار تامعة عني مشس، الية اآلداب، حبضر دخول الطالبات 
إىل حرم اجلامعة والياهتا بالنقاب، ا تنادا إىل أنه ال جيوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة الية، ولو يف تهة 

                                                           

.509، حممد عبد احلميد مسعود الصباح، املرتع نفسه، ص. 2001مار   27ا، احملكمة اإلدارية العلي -   1 
.160هاين  ليما  الطعيات، املرتع السابق، ص.  -  2  

3
 - C. A. Colliard, R. Letteron, Op. Cit., p. 423.   

4
 - CE. 24 mai 1938,  Touron, cité in C. A. Colliard, Op. Cit, p. 436.  

5
 - CE. 28 avril 2004, Assoc. Culturelle de …, AJDA. 2004, p. 1367.  

6
 - CE.19 février 1909, Abbé Olivier, cité in  M. Long et (al.), Op. Cit., p. 114.   

7
 - CE. 29 juillet 1950, Abbé Portes, C. A. Colliard, R. Letteron, Op. Cit, p. 437. 
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. اما ألغت (1) يس باحلرية الشخصية يف ارتداء املالبس، ويقيد حرية العقيدةمعينة، أل  احلظر املطلق أو املنع الكلي 
هذه احملكمة قرار وزير الداخلية ا تنادا إىل أنه:" ال مراء أ  وزارة الداخلية قد أوالها القانو  السلطة الكفيلة باحملافظة 

و  احنراف، وإال اا  ما  اقته الوزارة تربيرا على األمن وتوقي اإلخالل به، فتصدر قراراهتا مبا حيقق تلك األغراض، د
 .(2) للقرار املطعو  فيه هو خشية الفتنة الحتمال حدوث احتكاك بني املسلمني واألقباط، فإنه قول غري  ديد... "

 حرية الرأي )حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم(  -

للحريات الفكرية، فإذا اا  من حق اإلنسا  أ  ي فكر فيما يكتنفه من بداء الرأي العمود الفقري إتعد حرية        
، فإ  حقه هذا يبقى ناقصا اذا ته الداخلية فكريا وبصورة مستقلةشؤو  وما يقع حتت ادرااه من ظواهر، وي كو   عقيد

. لذلك فحني يثور (3) مل يتمكن من التعبري عن افكاره وأرائه، بنقلها من مرحلتها الداخلية اىل الوتود اخلارتي
احلديث عن التالزم بني احلريات العمومية والديقراطية، فإ  أول ما يتبادر إىل الذهن هو حرية الرأي وتكوين 
األحزاب. لذا جند أيضا أ  اافة الد اتري تنص على هذه احلرية، وت شري إىل عدم تواز احلجز عليها، أو منع األفراد 

ا جند أ  هذه الد اتري تكفل تبعا حلرية الرأي حرية االتتماع، وهو ما ي عرب عن من عرض أفكارهم ومعتقداهتم، ام
 .(4) إياهنا بسائر احلريات األخرى احرية ممار ة الشعائر الدينية واحلريات السيا ية واالقتصادية ... إخل

لإلنسا ، ومت تكريسها بعد ، اواحدة من احلقوق األاثر أمهية 1789وقد مت اإلعال  عن حرية الصحافة يف      
. لذلك حرص القضاء اإلداري على مراقبة مدى مشروعية (5) حوايل مئة عام ارايزة أ ا ية للمجتمع الديقراطي

 قرارات رفض الرتخيص بإصدار الصحف واالعرتاض عليها، أو مبصادرهتا إداريا، أو حبظر توزيعها يف أماان معينة. 

لعمومي، منذ فرتة طويلة األ ا  الوحيد للقيود اليت يضعها املشرع على حرية التعبري، ولقد اانت محاية النظام ا     
طار محاية األمن العمومي واألخالق العمومية، غري أ  عددا إضع يف وتدعيما لذلك مت انشاء ضبط خاص حقيقي، و  

وق اإلنسا ، اليت تراقب مدى ضرورة من هذه األنظمة اال تثنائية قد مت تقليصه حتت تأثري قضاء احملكمة األوربية حلق
 .(6) هذه األنظمة يف جمتمع ديقراطي

من قانو   14فإىل وقت قريب، اا  وزير الداخلية الفرنسي يستطيع اختاذ قرارات ضبطية، تطبيقا للمادة     
لفرنسية املطبوعة داخل احملررة باللغة ا ،، تنع نشر أو توزيع أو بيع اجلرائد أو املطبوعات أو الدوريات أو غريها1881

نتيجة ملخاطر عدم اال تقرار السيا ي يف بعض الدول األتنبية، أو نتيجة  ،احلظر مت اقرارقد و  ،أو خار  فرنسا

                                                           

. 510، حممد عبد احلميد حممود  الصباح، املرتع السابق، ص. 1989تويلية  1احملكمة اإلدارية العليا،  -   1 

. 512، حممد عبد احلميد حممود الصباح، املرتع نفسه، ص. 1964ماي  25احملكمة اإلدارية العليا،  -   2 
.181هاين  ليما  الطعيمات، املرتع السابق، ص.  -  3  
جملة الية الدرا ات العليا، ...يف الظروف العادية وضماناهتا، العامة  حدود  لطات الضبط اإلداري يف ممار ة حرية االتتماعات زيد حممد،حممد أبو  - 4

    . 19، ص. 5عدد  ،2001يوليو 
5
 - E. S. Cassia, «  la protection de  la jeunesse limite à la liberté d’expression » ? RDP. N°= 2, 

2006, p. 402.  
6
 - C. A. Colliard, R. Letteron, Op. Cit., p. 476.  
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. وتكمن خطورة هذا املنع (1) ضرار حبسن اآلدابا لاللتعقيدات دبلوما ية بني فرنسا ودولة أخرى، ولكن نتيجة أيض
من القانو  السالف الذار، قال بأ  صياغة هذه املادة  14عندما قام بتفسري املادة يف أ  جملس الدولة  الفرنسي 

تعطي ملعىن األصل األتنيب للجرائد املكتوبة بلغة أتنبية أو باللغة الفرنسية، تعريفا وا عا تدا، مما يسمح مبنع ال 
طويال يف  بيل تكريس حرية الرأي، خذ وقتا ألك جند أ  جملس الدولة قد . لذ(2) مؤلف أتنيب من النشر يف فرنسا

انتقل من املعاقبة على التجاوزات الصارخة إىل مراقبة اخلطأ البني يف حملكمة األوربية حلقوق اإلنسا ، بل وحتت تأثري ا
 التقدير، وصوال إىل ممار ة الرقابة العادية. 

، خبصوص منع نشر دورية أتنبية حمررة باللغة الفرنسية، بأنه ال يعود 1954قال جملس الدولة يف  نة  وهكذا     
اما بني  مفوض احلكومة خبصوص قرار   ،(3) إليه تقدير اخلطر الذي يثله نشر هذه الدورية بالنسبة للنظام العمومي

ة هو قضية مالئمة تعود للسلطة التقديرية بأ : "... منع املطبوعات األتنبي 1958ديسمرب  17آخر مؤرخ يف 
 .(4)" للوزير

الشهري، قبل  EKIN، و مبوتب قرار 1973لخطأ البني  يف التقدير إال يف  نة لرقابة جملس الدولة  ومل تتد     
 القيام برقابة عادية إلتراءات املنع املتخذة من طرف وزير الداخلية خبصوص اتاب ا باين، 1997يف  نة األخري 

. وعند إخطارها (5) معتربا بأ  النشر املتنازع حوله، ال يشكل خطرا تسيما على النظام العمومي، من شأنه تربير املنع
هبذه القضية ذهبت حمكمة العدل األوربية إىل تربير آخر، مفاده أ  النظام التقديري الذي يستهدف املنشورات 

أي مربر اليوم، وتدخل وزير الداخلية يف ممار ة حرية التعبري ال ، فليس له 1939األتنبية إذا اا  له ما يربره يف 
 يكن اعتباره " اضرورة يف جمتمع  ديقراطي"، وعند هذا  احلد، مت التصريح بعدم مطابقة هذا النص لالتفاقية األوربية

القانو  مع قضاء احملكمة األوربية،  تطابق، على ضرورة 2003يره لسنة . وفقط بعد إحلاح و يط اجلمهورية يف تقر (6)
 .(7) ،  مت إلغاء املر وم املناقض حلرية التعبري2004ااتوبر  04املؤرخ يف  2004/1044وبعد نشر املر وم رقم 

 1949من قانو   14وخبصوص منع اإلشهارات اليت تثل خطرا على الشباب، اعرتف جملس الدولة، بأ  املادة      
تطبق على ال املنشورات اليت تثل خطرا على  ،واليت وضعت نظاما صارما حلماية الشباباليت تنظم املوضوع، 

. ولعل خطورة هذا (8) الشباب، دو  احلاتة للبحث عما إذا اانت موتهة أو غري موتهة لألطفال أو للمراهقني
رتدد يف ا تعمال حجة   السلطات العمومية  وف لن تأ، ذلك اإلتراء تكمن يف إمكانية االحنراف به عن مقصوده

مرغما على تو يع رقابته على هذه نفسه محاية الشباب من أتل منع املنشورات. لذلك وتد جملس الدولة 

                                                           
1
 - CE. 19 fevrier 1958, « Soc  les éditions de la terre de feu », cité in E.S. Cassia, «  la 

protection de la jeunesse limite à la liberté d’expression » ?, RDP. N°- 2, 2006, p. 407. 
2
 - C. A. Colliard, R.Letteron, Op. Cit., p. 477.  

3
 - CE. 04 juin 1954, Jouloux, cité in, E. S. Cassia, Op. Cit., p. 407.  

4
 - CE. 17 décembre 1958, Soc, olympia press…, Ibid., p. 408.  

5
 - CE. 9 juillet 1997, Ekin, Dalloz, 1998, p. 317. 

6
 - C E. D H. 17 juiller 2001, EKIN, C. France, D. 2002, p. 317. 

7
 - J.O (Français), 5 octobre 2004, p. 17032, http: // legifrance.gouv.fr /  

8
 - C. A. Colliard, R. Letteron, Op. Cit., p. 479.  
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. (2) ، لكن أيضا إىل رقابة ضرورة املنع(1) اإلتراءات، ويار   نتيجة لذلك رقابة عادية تقوده إىل رقابة أ باب القرار
أنه إذا اا  ضروريا اتراء  منع البيع للقصر، فليس  1995تويلية  28وهكذا اعترب القاضي يف قراره املؤرخ يف 
 .(3) ضروريا منع اإلشهار واإلعال  املرافقني له

على ما يلي:" تعترب  Benjamin أاد جملس الدولة مطبقا قضاء  ،اتوغرافيةمالسينوخبصوص حرية التعبري      
عامة اليت تقع على عاتقه، قيودا على  لطة الوزير فقط تلك الناجتة عن الضرورة املطلقة للتوفيق بني املصاحل ال

 .(4) حرتام املطلق للحريات العمومية، وخاصة حلرية التعبري". وهكذا دخلت السينما فضاء حرية التعبريواإل

ار  القاضي رقابة عاداما        ية، عند إخطاره بطعن ضد قرار يتعلق بتصنيف فيلم، وما إذا اا  موته جلميع ي 
، مما تعل بعض الفقه يتأ ف هلذا املوقف خاصة إذا اا  الفيلم (5) فئات اجملتمع أم أنه ينع على بعض الفئات

 يتعارض مع قيم اجملتمع. 

 ،لضبطية اليت تس حبرية التعيري يف عدة منا باتوبدوره تصدى القاضي املصري ملسألة الرقابة على القرارات ا      
يرتتب عليه ضرر أديب  ،فقد قررت حمكمة القضاء اإلداري أ  املعارضة دو   بب مقبول يف إصدار رخصة تريدة

ة، وا تعمال إحدى احلريات األصلية اليت  يممو ني مباشرة حق من حقوقه العلطالب الرخصة ملا فيه من احليلولة بينه وب
 .(6)الد تورافلها 

وخبصوص القرارات املقيدة حلرية السينما، أيدت حمكمة القضاء اإلداري، قرار رفض التصريح بوضع  يناريو         
وحوار من ملخص قصة حياة  يدنا يو ف عليه السالم، وبالتايل عدم تصوير فيلم  ينمائي، ا تنادا إىل أ   لطة 

اا  عن طريق التمثيل على املسرح أو التمثيل السينمائي على الشاشة، الضبط خمولة قانونا حبق منع أي منظر  واء  
مىت اا  هذا املنظر خمالفا للنظام العمومي واآلداب العمومية، ومادام هذا احلق مقرر جلهة اإلدارة يف أثناء عرض 

رح أو الشريط مثل على املساملنظر، فمن باب أوىل، أ  يكو  من حقها عند إعداد املنظر أي الرواية اليت  ت  
 السينمائي الذي  يعرض على الشاشة. 

 مخالفة مبدأ حرية التجارة والصناعة  -ب

يتمتع مبدأ حرية التجارة والصناعة مبكانة خاصة، وتتمسك به تهيت القضاء اإلداري والعادي لتربير قراراهتما     
، 1790مار   14 -7من قانو   07املادة من الفرنسي بعدم مشروعية قرارات الضبط اإلداري، ويستنبطه القضاء 

  Daudignac. ومبوتب قراره يف قضية (7) الذي قرر مبدئيا بأ  ال النشاطات املهنية اخلاصة هي نشاطات حرة
                                                           

1
 - CE. 03 février 1958, Soc. Les éditions du fleuve noir, D.1958, p. 570.  

2
 - CE. Sect. 09 mai 1980, Veyrier, D. 1980, p. 416.  

3
 - C. A. Colliard, R. Letteron, Op. Cit., p. 480.  

4
 - CE. Ass. 24 janv 1975, RDP. 1975, p. 286.  

5
 - CE. 09 mai 1990, D.1990, p. 374. 

 .513مسعود الصباح، املرتع السابق، ص.  ، حممد عبد احلميد305، ص. 1947مار   18حمكمة القضاء اإلداري،  - 6
7
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 122; D. Tsevas, Op. Cit., p. 169. 
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. ويف إطار رقابته القصوى اليت يار ها على (1) ضم جملس الدولة إىل املبادئ العامة للقانو  حرية التجارة والصناعة
. وتبعا لذلك ار   حرية (2) بطال القرار اإلداري الذي يس هبذه احلريةإقبل  جملس الدولة الفرنسي  لضبط،تدابري ا

إ  هذا التكريس القضائي حلرية الصناعة والتجارة ضمن املبادئ العامة للقانو ، . التجارة والصناعة احرية عمومية
    جيعل منها حرية موتودة قانونا، وهلا حدودها اخلاصة.

والرأي السائد اليوم يذهب إىل أ  هذه احلرية وظيفة اتتماعية هتدف إىل حتقيق مصلحة اجملتمع، وليست حقا     
  ترد عليه قيود، تقررها السلطة أ  هذا املبدأ ليس مطلقا بل جيوز فرديا يبتغي فقط حتقيق املصاحل اخلاصة. لذلك فإ

. وباملقابل (4) أو تقررها  لطات الضبط اإلداري فيما تتخذه من لوائح ،(3) شريعية فيما يصدر عنها من قواننيالت
يراقب القاضي اإلداري والعادي مدى مشروعية هذه القيود  واء اا  مردها إىل ضرورة احملافظة على النظام العمومي 

  أو إىل قيود قانونية أو تنظيمية.

   ضرورة المحافظة على النظام العمومي -1

إذا اانت ضرورات احملافظة على النظام العمومي جتيز لسلطات الضبط اإلداري، أ  تنظم ممار ة املهن يف احلدود      
ض فيها هذه املهن النظام العمومي للخطر، فإنه ال جيوز حظر ممار تها حظرا عاما ومطلقا، احظر ممار ة عر  اليت ت  

املسبق، فإذا خرتت البلدية، اما ال جيوز إخضاعها لنظام الرتخيص التجارة املتنقلة أو حظر البيع على اامل تراب 
اا  قرارها غري مشروع. لذلك اعترب مشروعا قرار الضبط اإلداري الذي منع بيع املأاوالت واملثلجات  عن هذا املبدأ

حة على الص ار ه النشاطات تشكل يف هذه احلالة، ضر ، باعتبار أ  هذ1983على شاطئ البلدية خالل مو م 
 ، وأل  احلظر حمدود يف الزما . (5) والسكينة العموميتني

ومع ذلك فإ  مقتضيات النظام العمومي، قد تتد إىل أبعد من جمرد تنظيم املهن أو األنشطة، فقد قرر         
القضاء أ : "السلطة اإلدارية بإمكاهنا أ  تضع على حرية التجارة والصناعة قيودا صارمة الزمة حلفظ مصاحل 

نـع احتكـار املـواد الغذائيـة وأعمال املضاربـة اليت تستهـدف املستهلكني، وهلا بصفة خاصة أ  تتخذ التدابيــر الالزمة مل
دما  جملس إحرية املنافسة، اليت تعززت بفعل . لكن هذه الو ائل التنظيمية هتدف إىل تصحيح (6) رفع األ عار

حيمي حرية التجارة يف هناية  . وهو عندما يسمح هبا فإنه(7) الدولة الفرنسي لقانو  املنافسة ضمن املشروعية اإلدارية
 املطاف.

                                                           
1
 - C. A. Colliard, R. Lettron, Op. Cit., p. 528.  
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 - CE. 21 février 1986, A. Marceau, Op. Cit., p. 194.  

، ص. 2004للنشر والتوزيع،  ة يف القانو  العام، مكتبة دار الثقافة، نفيس مدانات، درا ات معمق 1952ماي  30أشار إىل هذا القرار املؤرخ يف. - 6
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7
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إىل أنه ما دام  :2000نوفمرب 22املـؤرخ يف  يهذهب جملس الدولـة يف رأ ،وا تمــرارا منـه يف تكريس هذا املـبدأ        
نتا  أو التوزيع أو اخلدمات، فكو  تدابري ري من شأهنا أ  تؤثر يف أنشطة اإل لطات الضبط اإلدا اتأ  ممار 
ستهدف محاية النظام العمومي، أو يف حاالت معينة محاية مصاحل خاصة، تكو  اإلدارة مسؤولة عن الضبط ت

لتزام، بأ  تأخذ يف حسباها أيضا حرية التجارة ط هبا هذه السلطات الضبطية من اإلمحايتها، ال يعفي  السلطة املنو 
ية التدابري مبحكمة النقض الفرنسية، عدم مشروعقررت الغرفة اجلنائية أيضا يف ذلك ، و (1)والصناعة وقواعد املنافسة

لغاء حرية املنافسة، وهو األمر الواقع بالنسبة ملنع البيع احلر، التجول للبيع، توزيع الكتب إهدف ستاإلدارية اليت ت
 .(3) حتديد عدد أقصى لسيارات األترةو ، (2) والدوريات والكتيبات

تفاقات اليت هتدف إىل االحتكار ورفع اري املصرية: "ال شك أ  اإلء اإلدويف ذات املعىن قالت حمكمة القضا    
األ عار إىل حد باهض تعترب باطلة من الناحية القانونية ... إذ أهنا بطبيعتها ترمي إىل أغراض غري مشروعة، ما دامت 

 .(4) تقيد من حرية التجارة والصناعة بوته عام وتقضي على املنافسة االقتصادية املشروعة"

 (5) قيود قانونية مصدرها القانون أو صادرة عن اإلدارة الضبطية بناء على قانون -2

يتم التصريح بعدم مشروعية القرار الضبطي، إذا تبني أ   لطة الضبط اإلداري أضافت قيدا أو شرطا  ملباشرة        
املهنة أو النشاط التجاري، مل يتطلبه القانو  أو القرار التنظيمي الصادر بناء على القانو . ويف ذلك صرحت الغرفة 

، ويف احلالة (6) يت ختضع ممار ة مهنة املصور املتجول للحظر العام واملطلقاجلنائية الفرنسية بعدم مشروعية القرارات ال
من  2العكسية يتم التصريح برفض الدعوى لعدم التأ يس، وهكذا رفض جملس الدولة الفرنسي طلب إلغاء املادة 

قبة على املتعلق باملعا 1950أوت  01بشأ  تطبيق قانو   1982فيفري  22املؤرخ يف  184-182املر وم رقم 
( ا تنادا إىل أنه:" حىت وإ  اانت هذه النصوص تقيد حرية les yaourts)الغش فيما يتعلق باأللبا  املخمرة 

". هذا وإذا اانت مهنة  ائقي  يارة األترة هلا طابع 1905التجارة والصناعة، فإهنا جتد أ ا ا هلا يف قانو  
 إطار ممار ة نشاطها التنظيمي املستقل، وضع أحكام تكميلية، النشاط املنظم بوا طة القانو ، فبإمكا   احلكومة يف

 . (7) مقرتنة جبزاءات إدارية اسحب البطاقة املهنية

 تناد إىل مبدأ حرية التجارة والصناعة، مىت اا  القانو  نفسه يعلق ممار ة النشاط على وهكذا فال يكن اإل        
، يكلف 1928مار   30هذه الفكرة اعترب جملس الدولة بأ  قانو   . وبناء على(8) ترخيص أو امتياز من اإلدارة

كمة على أنشطة املشروعات اليت تستورد احلكومة يف إطار مصلحة الدفاع واالقتصـاد الوطنيني، مبمار ة رقابة حم  
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 - crim. 6 février 1956,  in D. Tsevas, Op. Cit., 170. 

3
 - crim. 18 février 1959, in D. Tsevas, Op. Cit., p. 160. 

 

. 523ق، ص. بحلميد حممود الصباح، املرتع السا، حممد عبد ا1953أفريل  21حمكمة القضاء اإلداري،  -   4 
5
 - CE. 19 novembre 1986, Societé  Smanon, cité in M. long et (al.), Op. Cit., p. 57.  

6
 - crim. 18 juillet 1957, crim. 2 février 1955,  in D. Tsevas, Op. Cit., p.171 
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ص إنشاء  ترياد، بل أيضا عمليات التوزيع وبصفة أخفرنسا، ليس فقط ما خيص عمليات اإلاملنتجات البرتولية إىل 
من  9  مفهوم نصوص املادة أبالقضاء اإلداري املصرية: كمة. ويف نفس اإلطار قضت حم(1) وتوزيع حمطات اخلدمة

 من قرار وزير التجارة رقم 16و 6اخلاص باملوازين واملقاييس واملكاييل... واملادتا   1991لسنة  229القانو  رقم 
... للسلطة التشريعية أ  تصدر من القوانني ما يقيد ا تعمال هذه احلقوق دو  أ  يؤثر ذلك يف 1952لسنة  355

 .(2) د توريتها، وتكو  التشريعات الصادرة بناء على ذلك، واملبنية لشروط ا تعمال هذه احلقوق غري خمالفة للد تور

  نة 105ملالية املطعو  فيه ألنه صدر ا تنادا إىل املر وم رقم مبشروعية قرار وزير ا اما قضت نفس هذه احملكمة     
اليت جيوز اال ترياد منها، اذلك السلع اليت جيوز ا تريادها، أما عن حتديد  ، الذي خوله أ  حيدد البالد1945

تصدير من احلصص بني التجار، فليس يف ذلك مسا  حبرية التجارة، ومرتعه مقتضيات الضرورة  لتنظيم اال ترياد وال
 .(3) بالد العملة الصعبة، وعالقة ذلك بالتجار بعضهم البعض"

 ثانيا: مخالفة المبادئ العامة المتعلقة بالمساواة 

  املساواة املقصودة هي املساواة بني من تتماثل ظروفهم ومراازهم القانونية، وليست املساواة احلسابية بني إ      
تواز قيام  جمال قرارات الضبط اإلداري بعدم املساواة على املستوى اإلداري، ويف. هذا ويرتتم مبدأ (4)املواطنني

 لطات الضبط اإلداري مبنح تشريعات الضبط ولوائحه التنفيذية أو املستقلة مدى أو تفسريا خيتلف من شخص 
القوانني واللوائح ومبدأ آلخر، ويظهر هذا املبدأ يف األحكام القضائية يف وتهني رئيسيني مها : مبدأ املساواة أمام 

 املساواة يف ا تعمال األموال العمومية. 

   تنظيماتالمساواة أمام القوانين وال مخالفة مبدأ  -أ 

. وهو يقتضي (5) هذا املبدأ من املبادئ العامة األوىل اليت مت إقرارها من طرف اجلهتني القضائيتني اإلدارية والعادية    
املوتودين يف وضعيات متماثلة نفس القواعد، وهكذا ار  جملس الدولة مساواة أ  يطبق على ال األشخاص 
. اما صرح يف عدد من قراراته بعدم مشروعية قرارات الضبط البلدي اليت حتظر (6) املواطنني أمام اللوائح االقتصادية

ة مبدأ املساواة، أ  خيضع املوااب املوااب واملظاهر اخلارتية األخرى لشعائر العبادة، ألنه ال جيوز للعمدة دو  خمالف
لتنظيم ا تثنائي، مستندا إىل مقتضيات املرور، إذ أ  ال املسريات واملوااب تنطوي من هذه الزاوية على ذات 

 .(7) العيوب

                                                           
1
 - CE. Ass. 19 juin 1964, Sociétés…, RDP. 1964, p. 1019.  

. 522، حممد عبد احلميد مسعود الصباح، املرتع السابق، ص. 1959ديسمرب  22حمكمة القضاء اإلداري،  -   2 
. 531، املرتع نفسه، ص.  1950أفريل  18حمكمة القضاء اإلداري،  -   3 

4
 - CE. Ass. 13 juillet 1962, RDP. 1962, p. 739.   

5
 - J. Castagné, Op. Cit., p.124.  

6
 - CE. 26 octobre 1949, Ansar, cité in  M. Long et (al), Op. Cit., p. 414, 415.  

7
 - CE. 04 décembre 1925, Charton, CE. 02 aout 1927, Abbé…, CE. 20 mars 1926, Virrat, cité in 

 M. Long et (al.), Op. Cit., p. 124.  
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وتأ يسا على مبدأ مساواة املواطنني أمام اللوائح اإلدارية، توصل جملس الدولة إىل تكريس احلل القضائي الذي       
. ومبقتضى نفس )1( تضاه وبغض النظر عن ا تثناءات حمدودة، ال جيوز لسلطة الضبط اإلداري خمالفة تنظيماهتامبق

املبدأ صرح هذا اجمللس بعدم مشروعية اإلعفاء املمنوح ألحد املدارين من اخلضوع لتنظيم يتعلق بإقامة موزع البنزين 
تانبها اعتربته الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض الفرنسية غري مشروع القرار الذي حيايب  من .(2) على الطريق العمومي
 9وهلذه الغرفة قضاء غزير فيما خيص تنظيم التوقف واحلراة، من ذلك قرارها الصادر يف  .(3) فئة معينة من التجار

ليو  والذي خيصص خالل بعض  ، الذي تاء فيه:" حيث أ  أحكام التنظيم العام للنقل يف مدينة1961نوفمرب 
الساعات مكا  خاص على الطريق العمومي لسيارات نفعية معينة، يف حني أ  التوقف مباح يف هذا املكا  خالل 

عاله يكو  قد جتاوز أليو  بإصداره لألحكام بقية اليوم، من شأهنا أ  تنشأ مكانة مميزة ملستعمليه، وبالتايل فا  عمدة 
صرحت بعدم مشروعية القرارات احمللية اليت احتفظت لبعض األفراد حبق اال تعمال اخلاص لبعض  . اما(4) " لطاته

 .(5)أماان التوقف

نه مىت تبني للمحكمة بأ  احملل ملك املدعني اا  مرخصا له يف أحمكمة القضاء اإلداري املصرية،  بدورها اعتربت    
شخص املدعني أو مبوقع حملهما، يدعو إىل عدم الرتخيص هلما، بيع اخلمور من قبل، وأنه مل يكن هناك  بب الحق ب

لذلك فليس هناك مربر لرفض  الوزارة الرتخيص، خاصة وأهنا قد رخصت إلدارة املرقص، وعلى هذا يكو  القرار 
 .(6)اةالصادر برفض الرتخيص هلما، خمالفا لروح القانو ، مشوبا بسوء ا تعمال السلطة، فضال عن خمالفته ملبدأ املساو 

 مخالفة مبدأ المساواة في استخدام األمالك العمومية   -ب

. (7) اعرتف جملس الدولة الفرنسي صراحة مببدأ املساواة بني املنتفعني باألمالك العمومية "الدومني العمومي"    
لقيد اإلخطار  واألصل يف هذا املبدأ هو حرية ا تخدام األموال العمومية املخصصة للجمهور، فا تخدامها ال خيضع

أو الرتخيص املسبق، ويبدو هذا واضحا خاصة يف ا تخدام الطرق العمومية،  واء اا  بالسري فيها على األقدام أو 
أو من حي  يف السيارات أو غيــر ذلك، فال يلزم أ  خيطر املارة  لطات الضبط بأهنم  ينتقلو  من مكا  آلخر،

  تخدام  واء. آلخر، فالكل يف هذا اإل

غري أ  هذه احلرية ليست حرية مطلقة، أل  ممار تها يف ظل الظروف اليت نشأت عن تطور حراة النقل     
بالسيارات وغريها من املرابات، ونزوال عند مقتضيات النظام العمومي تستوتب احرتام عدة تدابري تسنها  لطات 

عيتها من ضرورهتا، وفقا ألحكام القضاء الضبط اإلداري، هذه التنظيمات اليت تقيد مبدأ املساواة، تستمد مشرو 
اإلداري والعادي. فقد ذهبت حمكمة النقض الفرنسية إىل تأييد حكم حمكمة املخالفات املطعو  فيه، فيما انتهى إليه 

                                                           
1
 - CE. 09 mai 1913, RDP. 1913, p. 685.   

2
 - CE. 31 janvier 1938, Pichard et autres, cité in  J. Castagné, Op. Cit., p. 124. 

3
 - Crim. 10 octobre 1957, in D. Tsevas, Op. Cit., p. 173. 

4
 - crim. 9 novembre 1961, in D. Tsevas, Op. Cit., p. 173. 

5
 - Cass. Crim. 28 février 1958, J. Castagné, Op. Cit., p. 124. 

.  533،حممد عبد احلميد مسعود الصباح، املرتع السابق، ص. 1949تويلية  9حمكمة القضاء اإلداري،  -   6 
7
 - CE. 02 novembre 1956, Biberon, mosset, cité in  M. Long et (al.), Op. Cit., p.  414.  
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أتزاء الطريق العمومي،  قابل مادي على بعضمن رفض الدفع بعدم مشروعية قرار بلدي بإنشاء موقف للسيارات مب
واة يف املعاملة بني مستخدمي الطريق والقائمني على تانبيه، طاملا أ  نصوص هذا القرار تقدم على بزعم عدم املسا

 .)1( حد  واء ملختلف مستخدمي الطريق، نفس احلقوق مقرتنة بنفس االلتزامات

أصدر قراره من تانبها صرحت حمكمة القضاء اإلداري املصرية بأنه:"...ال تثريب على اجمللس البلدي إذا اا  قد     
مبنع وقوف  يارات الشراة املدعية باملوقف الذي أعدته لسياراهتا، إذا اا  اختاذ هذا املوقف يؤدي  ،املطعو  فيه

حبكم موقعه وجماورته حملطة السكك احلديدية إىل مرور  يارات النقل العمومي داخل شوارع املدينة، فيسبب 
 .)2( ازدحامها، ويضايق حراة املرور فيها ... "

وباإلضافة إىل التدابري املقيدة حلراة مرور السيارات وأماان توقفها، تتخذ  تدابري مقيدة أخرى يف الطرق العمومية     
ؤدي يحلدود اليت وعلى الشواطئ، اما هو حال القيود الواردة على نشاط املصورين املتجولني، وهي قيود مشروعة يف ا

ن املواطنني، وهي تأخذ صورة حصر ممار ة النشاط يف أماان معينة وأوقات مأراحة و فيها ممار ة النشاط إىل تعكري 
 .)3( حمددة

والتطبيقات القضائية ليست قاصرة على مبدأ املساواة بني املواطنني يف ا تخدام األمالك العمومية، بل هي غزيرة     
بني املواطنني يف االنتفاع  التطبيقات اليت تظهر حرص القضاء على وتوب حتقيق السلطات الضبطية للمساواة

 خبدمات املرافق العمومية. 

نقتصر هبذا الصدد الكثري من املبادئ العامة للقانو ،   القضاء اجلزائري ار  واملصري  القضاء الفرنسي  على غرارو     
الذي تاء  1982نوفمرب  27قرار اجمللس األعلى املؤرخ يف يظهر ذلك تليا يف  .بةاحلقوق املكتس أعلى ذار مبد

  تطبيق املبدأ العام للقانو  وهو ا تحالة  حب قرار فيه: "... حيث جتدر اإلشارة إىل أ  القضاء املستقر، ار  
 صحيح تتخذه السلطة اإلدارية، ويكو  منشأ للحقوق مثل القضية الراهنة. 

لس الشعيب البلدي املتخذ من طرف رئيس اجمل 14/02/1978املؤرخ يف  12حيث من الثابت أ  القرار رقم     
 للقبة، الذي منح املدعي رخصة بناء يكتسي الصيغة التنفيذية وينتج  للمستفيد حقوقا، فهذا القرار ليس مشوبا بأية 

 .(4) وتطبيقا للمبدأ املشار إليه أعاله يعترب صحيحا، و يكو  إلغاؤه وإبطاله جتاوزا للسلطة خمالفة. وعليه

                                                           
1
 - Cass. Crim. 24 decembre 1957, Dalloz, p. 207; 16 octobre 1957, cite in  J. Castagné, Op. 

Cit., p. 125. 

.  536، حممد عبد احلميد مسعود الصباح، املرتع السابق، ص. 1956فيفري  14 حمكمة القضاء اإلداري، -  2 
3
 - CE. 22 juin 1951, Daudignac, cité in  M. Long et (al.), Op. Cit., p. 420.  

 . 188، العدد األول، ص. 1990، اجمللة القضائية،  1982.11.27اجمللس األعلى، الغرفة اإلدارية، قرار مؤرخ يف  - 4
قراراه اما يلي: " .... حيث اما أاد اجمللس األعلى على أنه ال جيوز لإلدارة أ  تصدر قرارا بوقف تنفيذ قرارها األول احرتاما ملبدأ احلقوق املكتسبة، و قد  ب ب 

يارته، و بعد ما طلب  رخصة إدارية لرتايب يستخلص  من مستندات امللف أ   السيد ) ب ع (  يلك مسكن يتوفر على حمل شاغر، أراد ا تعماله امستودع إليواء  
ب منه وقفها، وتلقى  يف باب حديدية، رخص له بذلك رئيس اجمللس الشعيب البلدي بعد أخذ رأي  مصلحة التعمري ، إال أنه و أثناء اجناز األشغال املرخص له هبا طل
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ورغم أ  مبدأ احلقوق املكتسبة مكر ،  واء اا  القرار اإلداري الفردي شرعيا وصحيحا، أم أنه معيبا بعيب      
، فإ  جملس الدولة اجلزائري قد  ار يف أحد (1) من عيوب املشروعية، لكنه حتصن مبرور آتال دعوى جتاوز السلطة

العامة للقانو  وما ا تقر عليها، أ  اإلدارة هلا احلق يف  قراراته عكس اإلتفاق، عندما صرح بأنه: "وطبقا للمبادئ
اصالح ما ينطوي عليه قرارها من خمالفة قانونية، وهو ما قام به املستأنف عليه بعد معاينته أ  التصرف القانوين الذي 

ق اإلدارة يف إلغاء قرار إداري حب. وقد أقر نتيجة لذلك (2) ا تفادت منه العارضة، فيه خمالفة صرحية للقانو ..."
فردي، رتب حقوقا مكتسبة، رغم مرور أاثر من ثالثة  نوات من صدوره وتبليغه. وهو قرار من ضمن قرارات ت كر  

 تناقض القرارات اإلدارية الصادرة عن جملس الدولة اجلزائري. 

 الثالث: تعايش القيمة الدستورية والقيمة األقل من التشريعية للمبادئ العامة للقانون  الفرع

للمبادئ العامة للقانو  قوة ملزمة اجتاه اإلدارة الضبطية، ويرتب جتاهلها بطال  القرار الضبطي، وإثارة مسؤولية     
قضائية ضمن قواعد املشروعية، فاعترب معظم السلطة العمومية. وقد اختلف الفقه حول حتديد مكانة هذه املبادئ ال

، فهي تفرض على السلطات اإلدارية لكن يكن (3) الفقهاء بأ  هلذه املبادئ حجية قانونية مساوية حلجية القانو 
 .(4) للقانو  املخالف إلغاؤها، رغم أ  القاضي يرتحها على بعض القوانني ألنه يرتع إليها لتفسري هذه األخرية

، مت االعرتاض على هذا التحليل من طرف بعض الفقهاء الذين أادوا على القيمة 1958ومنذ صدور د تور        
الد تورية للمبادئ العامة للقانو ، وقد أعيد طرح املوضوع مع ظهور اللوائح املستقلة، فثار التساؤل حول ما إذا اا  

تشارك يف وضع بعض القواعد القانونية أ  ختر  دو  عقاب  جيوز للسلطة التنفيذية، بعد أ  أصبحت وفقا للد تور
 ؟  على املبادئ العامة للقانو 

وقد تصدى جملس الدولة الفرنسي لإلتابة على هذا السؤال، من منطلق أنه اا  قد انتهى يف أحكامه إىل       
ملخالفته  1958من د تور  37االلتزام بقضائه السابق، وقبل وته الطعن بعدم مشروعية مر وم صدر وفقا للمادة 

                                                                                                                                                                                           

ابت و معمول به، فعندما يتحصل املعين على رخصة إدارية حىت و لو اانت ضمنية، فإنه ال تبليغا باملقرر املطعو  فيه،... ولكن و طبقا ملبدأ قانوين ث 1986.03.19
 حيق لإلدارة إعادة النظر فيها عن طريق اختاذ قرار ناطق بوقف التنفيذ. 

بالمجلس األعلى أن يقول بأن المقرر  و كان  حريحيث يستخلص من مجيع ما  بق أ  املدعي حمق يف تسكه بكو  املقرر املطعو  فيه مشوب بعيب جتاوز السلطة، 
   . 194، العدد الثالث، ص. 1990، اجمللة القضائية 1987.04.18مؤرخ يف   53 -878اجمللس األعلى، قرار رقم  مشوب بمخالفة القانون .

يف قضية ) ب ع ( ضد رئيس اجمللس الشعيب البلدي لبلدية  يدي بلعبا  ، أشار اجمللس األعلى إىل نظرية احلقوق املكتسبة واصفا  1987يونيو  06ويف قراره املؤرخ يف 
 إياها بالوضعية املكتسبة  اما يلي : 

 1981وشيد على ضوء ذلك مسكنا و تدارا حميطــــــا به، و انتهى منهما  نة  1978.12.16"... حيث أنه ال نزاع يف أ  الطاعن ا تفاد من رخصة بناء مؤرخة يف 
هبدم اجلدار احمليط  باملسكن ... وأ  اإلدارة ال تستطيع االحتجا  بغلطها  1986مار   09، وأنه بناء  على املقررات  الفة الذار ، أعذر مبوتب  مقرر مؤرخ يف 

، العدد الرابع، ص.  1990، اجمللة القضائية  1987توا   06اجمللس األعلى ، الغرفة اإلدارية ، قرار مؤرخ يف . عارض...." الإلعادة النظر يف وضعية مكتسبة لصاحل
171  . 

 .284، ص. 2004حلسني بن الشيخ أث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر،  -  1
: حلسني بن الشيخ أث ملويا، املنتقى...، اجلزء األول، املرتع السابق، ص.  ، أشار اليه2000تانفي  31رابعة، قرار مؤرخ يف جملس الدولة، الغرفة ال -  2

295. 
3
 - J. M. Auby, R.  Drago, Op. Cit., p. 350- 351.  

4
 - CE. 17 février 1950, Dame Lamotte, M. Long et (al.), Op. Cit., p. 391.  
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. هذا القضاء دفع ببعض الفقهاء إىل ا تنتا  القيمة الد تورية للمبادئ العامة للقانو  من (1) للمبادئ العامة للقانو 
، (2) الد تور بالقيمة الد تورية الذي اعرتف للمبادئ املرتبطة أو املتضمنة يف ديباتة Lachaumeبينهم األ تاذ 

لقضاء يستخلص هذه املبادئ عادة من مقدمات الد اتري، وأل  اإلبقاء على الرأي القائل مبعادلة تأ يسا على أ  ا
القضائية على اللوائح املستقلة اليت أصبحت األصل يف التشريع، حيث لن  للقانو  يؤدي إىل إضعاف الرقابة قيمتها

نصوص اليت حتيل عليها، يف حني أ  تكو  موضوع مراقبة إال إذا خالفت صراحة أحكام مقدمة الد تور، أو ال
 .(3) املقدمة ال تقرر الكثري من تلك املبادئ صراحة

، 1959توا   26يف   يف تقريره بشأ  قرار جملس الدولة املؤرخ  fournierبدوره ذهب مفوض احلكومة        
والئحية، رغم أ  اجمللس يفرق بني نه جيب تقسيم املبادئ العامة للقانو  إىل ثالثة جمموعات، د تورية وتشريعية أإىل 

املبادئ العامة للقانو  واملبادئ العامة لإلتراءات، ومل يبذل تهده إطالقا  للتفرقة بني املبادئ ذات القيمة الد تورية 
 1946واملبادئ ذات القيمة التشريعية، فقراراته حتيل إىل املبادئ العامة اليت تكلفها بصفة خاصة، ديباتة د تور 

نه ال توتد حاتة إلعطاء املبادئ العامة للقانو  قوة تعلو يف الزاميتها قوة أد تعرض هذا الرأي النتقاد مفاده قو  .(4)
القانو ، أل  اللوائح املستقلة اغريها من اللوائح هي قرارات إدارية تنظيمية، تقع يف مرتبة أدىن من القانو ، باإلضافة 

رة مبوضوع واحد، إذ تتمتع املبادئ املستوحاة من األصول الد تورية بقوة إىل أ  هذا الرأي يؤدي إىل خلق تفرقة ضا
فصل اجمللس الد توري يف هذا لذلك . (5) الد تور، بينما تتمتع تلك املستوحاة من روح التشريع العادي بقوة القانو 

ومقدمة  1789ن إعال  النقاش الفقهي، مؤيدا الطابع الد توري للمبادئ العامة للقانو  املشتقة من الد تور وم
اما أ  هناك مبادئ أخرى ليست هلا  وى قيمة تشريعية، من ذلك ،(6) 1973، انطالقا من  نة 1946د تور 

 .(7) مبدأ عدم رتعية القوانني خار  اجملال اجلنائي، ومبدأ منع اهلجرة غري الشرعية... إخل

لكن ورغم هذا املوقف الصريح من تانب اجمللس الد توري، واعرتافه بالقيمة الد تورية لبعض املبادئ، فإ      
املشكل يطرح بطريقة خمتلفة على اجمللس الد توري وجملس الدولة، فاألول يراقب د تورية القوانني، فهو يف حاتة إىل 

روعية التدخل اإلداري، فبإمكانه االاتفاء مببادئ ذات قيمة مبادئ مرتعية ذات قيمة د تورية، والثاين  يراقب مش
الذي يرى بأ    chapus أقل من قيمة التشريع، وأمسى من قيمة التنظيم، ويف هذا اإلطار تاءت نظرية األ تاذ 

بادئ العامة التشريع وأعلى من التنظيم، فبالنسبة إليه فإ  امل املبادئ  العامة للقانو  غالبا ما تكو  هلا قيمة أقل من
تفرض على اإلدارة حىت بصدد ممار ة السلطة التنظيمية املستقلة، ذلك أ  هذه املبادئ يستنبطها القضاء من جمموع 
ومن روح النصوص التشريعية، لذلك فهي وإ  اانت ملزمة لإلدارة أ وة بالتشريع الربملاين، إال أهنا حتتل مكانة أدىن 

                                                           
1
 - CE. 26 juin 1959, Syndicat …, RDP. 1959, p. 1004; CE. 27 janv 1961, Daunizea+. 1961, N° - 

2, p. 106. 
2
 - M. C. Rouault, droit…, Op. Cit., p. 110. 

3
 - J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 351.       

4
 - J. M. Auby, R. Drago, Ibid, p. 351.  
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6
 - CE. 28 novembre 1973, cité. in  J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 352. 

7
 - CE. 09 janvier1980, cité in  J. M . Auby, R. Drago, Ibid., p. 351. 



198 
 

ضع املبادئ العامة يف ذات الوقت ملزم بتطبيق تلك النصوص، ومن مث فال يستطيع من القوانني العادية، فالقاضي وا
اخلرو  عليها، فإذا اانت هذه املبادئ ال تستطيع خمالفة التشريع، يف حني أ  األخري يستطيع خمالفتها، فال بد من أ  

 .(1) هلا مرتبة أدىن من التشريع، لكنها أمسى بطبيعة احلال من التنظيم

ورغم أ  هذه النظرية مل تقم إال بتحديد مكانة القضاء اإلداري يف إطار مؤ سات الدولة، دو  أ  تقوم         
بشرح القيمة القانونية اجلوهرية للمبادئ العامة للقانو ، ورغم أ  جملس الدولة مل حيل مسألة معرفة ما إذا اانت هلذه 

أو التشريعية هلذه املبادئ، ذلك  ، والطبيعة القانونية األصلية الد تورية املبادئ قيمة مساوية، أمسى أو أدىن من القانو 
نه بالنسبة للقاضي اإلداري، فهذه املسألة تر عليه، واأهنا تقع يف تدر  القواعد القانونية أ فل القانو ، ألنه ال أ

أمسى من ال قرارات السلطة يستطيع املعاقبة مباشرة على خرق املبادئ العامة للقانو  من طرف املشرع، لكنها 
 .(2) التنفيذية

ورغم ذلك، وبالنظر أيضا إىل املوقف الصريح للمجلس الد توري، فقد ترات هذه النظرية  ؤاال توهريا          
مطروحا مفاده: ملاذا تتغري طبيعة املبدأ بتغري اجلهة اليت تضمن احرتامه. ال شك أ  اجلواب الوحيد يتمثل يف وتود 

تعايشا ، أحدمها جيعل من القواعد الد تورية املكتوبة، والقواعد املكر ة من طرف القضاء، ذات القيمة نظاما  م
الد تورية األمسى من التشريع وهي املبادئ " ذات القيمة الد تورية،" ونظام جيعل من القواعد القضائية املكر ة من 

 .)3( ظيم، وهي املبادئ العامة للقانو طرف جملس الدولة ذات قيمة أدين من التشريع وأمسى من التن

ضها وقد احنزت إىل هذا الرأي بالنظر إىل منطقيته، وإىل التحليل السابق، رغم وتود آراء اثرية يف املوضوع، بع      
، والبعض اآلخر (4) قيمة أعلى من الد تور، فهي يف نظرهم قانو  اهلل  بحانه وتعاىل يعطي للمبادئ العامة للقانو 

 ، وغري ذلك من اآلراء. (5) يعرتف هلا بقيمة تعلو قوة القانو  دو  أ  تصل إىل مرتبة الد تور

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
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 المطلب الثاني: مخالفة تدابير الضبط اإلداري لقوة الشيء المقضي فيه 

طعن يكو  القرار القضائي متمتعا بقوة الشيء املقضي فيه، عندما ال يكو  قابال ألي طريق من طرق ال        
العادية، بسبب ا تنفاذ الطعو  أو فوات مواعيد الطعن. ويكو  اال تئناف موقفا للتنفيذ أمام القاضي العادي، 

للتنفيذ، إال عندما حيوز قوة الشيء املقضي فيه، بينما ال يكو  له أي أثر موقف  لذلك ال يكو  قرار العدالة قابال
 قرار العدالة تنفيذيا وإ  مل حيوز على قوة الشيء املقضي فيه. فيكو  أمام القضاء اإلداري، 

ختتلط قوة الشيء املقضي فيه، حبجية الشيء املقضي فيه اليت ترتبط باحلكم الذي يشكل عائقا وهكذا ال         
ختالفها هيئات  ، وباعتبار أ  القرارات القضائية اليت من املمكن أ (1) رفع دعوى أخرى تتناول ما مت الفصل فيه مأما

الضبط اإلداري، هي أحكام وقرارات القضاء املدين واجلنائي واإلداري، فإ  قوة الشيء املقضي فيه ختص قرارات 
 القضاء املدين واجلنائي، بينما خيص مصطلح حجية الشيء املقضي فيه قرارات القضاء اإلداري. 

خمالفة لقاعدة قانونية، أو حالة من حاالت خمالفة القانو ، ولقد اعتربت خمالفة قوة الشيء املقضي فيه دائما         
لقوة  ا. لذلك ال جيوز أ  يكو  حمل القرار الضبطي خمالفا حلكم قضائي حائز (2) تلزم اإلدارة واألفراد على حد  واء

 .(3) انو الشيء املقضي فيه، وهذا الشرط مل يرد فيه نص صريح، مما تعل البعض يرى فيه أحد املبادئ العامة للق
وإ  اانت أقدميته وطابع الضرورة فيه قد منحته مكانة خاصة ورفيعة، لذا يؤثر البعض اآلخر درا ته على حدى أل  
خمالفته تثري على املستوى العملي، وأثناء نظر اخلصومة القضائية توانب إترائية وشكلية مغايرة  لتلك اليت يثريها أي 

 .(4)مبدأ قانوين عام آخر

نه تعسف غري مقبول يف أي جمتمع أ، اما هذا ويشكل انتهاك األحكام الصادرة عن احملاام انتهااا للمشروعية       
 .G  متحضر يقوم على أ ا  الفصل بني السلطات و يادة القانو ، ذلك أ  احملاام اما يقول األ تاذ

Jèze نية، بل هي هيئات مكلفة بوضع حد ليست أاادييات للعلوم القانونية تناقش أفكار وأطروحات قانو
للخصومات، ومنع األفراد من حتقيق العدالة بأنفسهم بالقوة وبالعنف، فعندما يقوم القاضي بالتحقيق يف قضية ما 

ويتوصل إىل نتيجة، تتمتع بقوة احلقيقة القانونية، فإ  السلم واألمن االتتماعيني والسكينة العمومية، ، بطريقة قانونية
، (5) واهليئات العمومية والربملا  أيضا وى بلخيضع اجلميع هلذه احلقيقة ليس فقط األفراد أطــراف الدع يقتضيا  أ 

                                                           
1
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   .، وال يسمح له إال بتصحيح القرارات ا لالحقةالقاضي
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دائما بأال ختالف األحكام اليت حتوز هذه  اإلداري امللزمة، ومن ذلك هيئات الضبط (1) اإلداريني واحملاام واألعوا 
 فس احلجية بل جيب التمييز بني جمموعتني:احلجية. غري أ  األحكام القضائية ال تتمتع مجيعها بن

األحكام اليت حتوز احلجية املطلقة للشيء املقضي فيه، وهي أحكام اإللغاء اليت تصدر يف الطعو   األولى:     
األحكام القضائية برفض الطعن ال تتمتع إال باحلجية  لكن .(3) ، واذلك أحكام احملاام اجلنائية(2) لتجاوز السلطة

 .(4) النسبية للشيء املقضي فيه

، وأحكام القضاء (5) املدين هي أحكام القضاءاألحكام اليت حتوز احلجية النسبية للشيء املقضي فيه، و  الثانية:    
إال إذا توفرت الشروط  ،لتزم هبا اإلدارةاإلداري الصادرة يف غري دعاوي اإللغاء لتجاوز السلطة. وهذه األحكام ال ت

الثالثة حلجية الشيء املقضي فيه، وهي احتاد اخلصوم واحملل والسبب بني الدعوى اليت صدر فيها احلكم الذي يدفع، 
وهو ما ذهب اليه قرار اجمللس األعلى  .(6) يف دعوى قائمة، بعدم مشروعية قرار ضبط إداري خر  على حجيته

أ  األحكام ال حتوز حجية الشيء املقضي فيه إال ، الذي تاء فيه: " من املقرر قانونا 1988 نوفمرب 9الصادر يف 
بتوافر عناصر ثالثة، وحدة األطراف، وحدة املوضوع، ووحدة السبب، ومن مثة فإ  القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد 

 .(7)"خرقا للقانو 

 وفيما يتعلق باحرتام حجية الشيء املقضي فيه ألحكام احملاام املدنية، فإنه يتعني التمييز بني فرضني: 

يقتصر فيه دور اإلدارة على ا تخالص النتائج من احلكم دو  أ  يكو  هلا أي تقدير، ويف هذه احلالة  األول:    
 يتعني على اإلدارة ا  تلتزم باحلكم وإال ارتكبت جتاوزا للسلطة إذا مل حترتم قوة الشيء املقضي فيه. 

املدين، فإهنا تلتزم بقوة الشيء املقضي فيه طبقا عندما تكو  اإلدارة طرفا يف النزاع الذي رفع أمام القاضي  الثاني:    
 .(8) للقواعد العامة، فإ  مل تكن طرفا يف املنازعة اليت صدر فيها احلكم فهي غري مقيدة بالقرار الصادر فيها

احلجية املطلقة وترتيبا على ما  بق فإنه ال جيوز أ  خيالف قرار الضبط اإلداري األحكام القضائية اليت حازت     
خمالفة األحكام ذات احلجية النسبية واليت تكو  اإلدارة طرفا فيها. لذلك يراقب  ، اما ال جيوز لهملقضي فيهاللشيء 

، حمل الدفع بعدم املشروعية حلكم (9) القضاء العادي )املدين واجلنائي( االقضاء اإلداري مدى خمالفة القرار الضبطي
أل  هذه احلجية وتلك القوة تنشئ أوامر يتعني على  ،الشيء املقضي فيهو قوة أقضائي حاز حجية األمر املقضي به 
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  تتنع اليا عن تنفيذ حكم باإللغاء حاز حجية الشيء املقضي أزام هبا. فال جيوز لإلدارة مثال السلطة التنفيذية االلت
نفيذه. فكل هذه املخالفات فيه أو تعيد إصدار القرار امللغى، أو تنفذ حكم اإللغاء تنفيذا ناقصا أو ترتاخى يف ت
 ال تصدار أحكاما باإللغاء ،تشكل انتهااا حلرمة األحكام وتربر ألصحاب الشأ  االلتجاء مرة أخرى إىل القاضي

، (1) ، أو باألحرى لتقرير انعدام قرارات االمتناع عن التنفيذ واملطالبة بالتعويض عن األضرار اليت حلقت هبمضد اإلدارة
هذه املرة ليس على أ ا  خرق القانو  لكن النتهاك  حجية الشيء املقضي فيه. هذا فضال عن حقهم يف أ  يطلبوا 

مكرر  138املمتنع عن التنفيذ طبقا لنص املادة  ،من النيابة العامة إقامة الدعوى العمومية ملسائلة املوظف العمومي
اإلدارة بقوة الشيء املقضي فيه أ  يكو  احلكم صادرا من القاضي . ويستوي يف التزام اجلزائري من قانو  العقوبات

 اإلداري أو املدين أو اجلنائي. 

 الفرع األول: مخالفة تدابير الضبط اإلداري لقوة الشيء المقضي فيه من طرف القضاء اإلداري      

ملخالفته للشيء املقضي  ،(2) املشروعيةلقد اانت الفرصة األوىل جمللس الدولة الفرنسي جملازاة قرار ضبطي بعدم        
  اآلنسة املذاورة أعدت يف بيتها مستشفى أيف  ها، واليت تلخص وقائعNoualhierبه مبنا بة قضية اآلنسة 

حيظر مبوتبه ا تقبال املرضى املصابني باألمراض املعدية أو العناية هبم يف البنايات  اخاص، فأصدر عمدة الناحية قرار 
بإلغاء هذا القرار. ومبوتب قرار ثاين منع العمدة الفتح بدو   1898مار   18اخلاصة، فقضى جملس الدولة يف 

، فاختذ العمدة قرارا 1901ي فيفر  15ترخيص ملستشفيات األمراض املعدية، فألغى جملس الدولة هذا القرار بتاريخ 
ثالثا ينع نقل املرضى املصابني بأمراض معدية إىل إقليم البلدة أو ا تقباهلم يف املستشفيات اخلاصة، وهذا هو القرار 

 الذي ألغاه جملس الدولة ملخالفته حلجية الشيء املقضي به.  1902تانفي  24األخري املؤرخ يف 

مبوتب قرارها املؤرخ يف  ،وقفاملنسية بصدد خمالفة حجية الشيء املقضي به نفس وقد تبنت حمكمة النقض الفر       
، حيث أقرت عدم مشروعية قرار احملافظ الذي أبقى على الرتخيص بتو يع منشأة خطرية، رغم 1951تانفي  18

احملكمة اإلدارية . وعن هذا القضاء أخذ القضاء املصري، حيث تاء يف قرار (3) إلغاء جملس الدولة هلذا الرتخيص
  قضاء هذه احملكمة جيري على أ  امتناع اإلدارة عن تنفيذ احلكم الصادر من القضاء هو مبثابة قرار  ليب أالعليا: "

. وعن القضاء الفرنسي (4) خاطئ لذوي الشأ  الطعن فيه باإللغاء، وبالتايل املطالبة بالتعويض إذا اا  له حمل
حيث صرحت الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى بأ  املقررين املطعو  فيهما اللذين واملصري أخذ القاضي اجلزائري، 

                                                           
، 2004،  نة 5، جملة جملس الدولة، العدد 013551، رقم 2004توا   15يف هذا اإلطار صرح جملس الدولة اجلزائري، مبوتب قراره املؤرخ يف  -  1

، 2000أاتوبر  1بأنه: " يتبني من أوراق ملف الدعوى أنه ال يوتد أي شيئ يثبت  عي البلدية املستأنفة لتنفيذ القرار الصادر يف  131، 130ص. 
طل اإلدارة يف تنفيذ وبالتايل فقد ...أحلقت ضررا باملستأنف عليه...وأ  هذا الضرر يستحق التعويض". اما صرحت احملكمة اإلدارية بأاادير املغربية، بأ  تا

زامها بالتعويض، عبد اهلل درميش، العمل األحكام القضائية احلائزة لقوة الشيئ املقضي به واملذيلة بالصيغة التنفيذية من شأنه أ  يثري مسؤولية الدولة والت
 .  318، ص. 2010القضائي يف املنازعات اإلدارية، اجلزء الثاين، جملة احلقوق املغربية، دالئل األعمال القضائية، الدليل الثاين، السحب الثاين، 

2
 -  J. Castagné, Op. Cit., p. 126. 

3
 - Crim. 18 janvier 1951, D. 1951, p. 289 ; J. Castagné, Op. Cit., p. 126. 

.545، أشار اليه حممد عبد احلميد مسعود الصباح، املرتع السابق، ص. 1986فرباير  8احملكمة اإلدارية العليا،  -   4 
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يستهدفا  الوقوف يف وته حكم قضائي هنائي يسا  بالشيء احملكوم فيه من طرف اجمللس األعلى، وبالتايل فهما 
 مشوبا  بعيب جتاوز السلطة. 

خ نه وبتاريأمن فيال، و  1973ديسمرب  7ر مؤرخ يف وتتلخص وقائع القضية يف أ  املدعي ا تفاد مبوتب مقر       
أبطل املقرر  1980ديسمرب  11نف الذار، فأصدرت الغرفة اإلدارية قرارا يف آلمت  حب املقرر ا 1980مار   01

طاعن الذي يكو  األخري. حيث أ  وايل تيبازة ورئيس دائرة الشراقة اعتمدا على وقائع مأخوذة من األخالق السيئة لل
ديسمرب  7ابطال مقرر  1984يناير   16وقررا مبوتب مقرر  ،نفة الذار إىل مكا  للدعارةآلل الفيال اقد حو 
نف آلأصدرت الغرفة اإلدارية القرار االفيال لشخص آخر. ف 1984ديسمرب  31ومنحا مبوتب مقرر  ،1973
 .(1)الذار

ويف قرار آخر قالت الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا، أنه مىت صدر قرار قضائي فصال يف طعن من أتل جتاوز       
السلطة، ونطق ببطال  الي أو تزئي للقرار اإلداري، ااتسب احلجية املطلقة للشيء املقضي فيه، فإنه يتعني على 

 .(2)اف وينصب على نفس احملل ويقوم على نفس السبب ...اإلدارة جتنب اختاذ بعده قرار آخر يتناول نفس األطر 

  الفرع الثاني: مخالفة تدابير الضبط اإلداري لقوة الشيء المقضي فيه من طرف القضاء المدني والجنائي

صرح  يرتتب على خمالفة قرارات الضبط اإلداري ألحكام القضاء املدين واجلنائي نفس احلل السابق. وهكذا        
بأنه غري مشروع قرار احملافظ املعارض إلعادة فتح مشرب اخلمر املأمور به من طرف حمكمة  ،جملس الدولة الفرنسي

. ويف ذات االجتاه صرحت حمكمة القضاء اإلداري املصرية مبا يلي: " ... ال مشاحة يف أ  احلكم الصادر (3) مدنية
مانع قانوين من إعادته عليه، فقرار  ،حب املدر ة اليت تشغل العقارعلى املدعي عليه الثاين وهو صا ،بإخالء العقار

اال تيالء الصادر من وزير املعارف املطعو  فيه، يكو  واحلالة هذه قد وقع خمالفا للقانو ، إذا ا تعمل اأداة تفوت 
كومة من أ  يد الغرض املقصود من احلكم باإلخالء وهو حكم هنائي حاز قوة الشيء احملكوم فيه، وما تقوله احل

املدعى عليه تعترب قد زالت تنفيذا للحكم وحلت حملها يد تديدة، هي يد وزارة املعارف، هو قول خيالف الواقع، إذ 
، واا  اال تيالء هو دعى عليه نفسه يف اليوم ذاتهما إ  نفذ قرار اال تيالء على العقار حىت  لمته الوزارة إىل امل

 .(4) لغرض، ومن مث يكو  املدعي على حق يف طلب إلغاء القرارالو يلة الوحيدة لتحقيق هذا ا

أنه: "إذا اا  الثابت أ  املصرية وخبصوص خمالفة أحكام القضاء اجلنائي، اعتربت حمكمة القضاء اإلداري         
وبرأ  احته  مجيع االنتهااات اليت أ ندت إىل املدعي وقام عليها قرار اعتقاله، قد قال فيها القضاء المته األخرية

التهم من تديد، وأ  تتخذ منها ذريعة  للجهة اإلدارية أ  تعاود حبث هذهوأزال عنه ال الشوائب، ومن مث فليس 

                                                           

. 175 ص. ، العدد الرابع،1990، اجمللة القضائية 27/06/1987اجمللس األعلى،  الغرفة اإلدارية،  قرار مؤرخ يف  -  1 
. 205، العدد الثالث، ص. 1989القضائية  اجمللة -  2 

. 199، العدد الثاين، ص. 1989، اجمللة القضائية 23/11/1985املؤرخ يف  37578راتع أيضا قرار اجمللس األعلى رقم   
3 - CE. 09 novembre 1939, Talsa, J. Castagné, Op. Cit., p. 126.   

. 546، أورده  حممد عبد احلميد مسعود الصباح، املرتع السابق، ص. 1953تويلية   24حمكمة القضاء اإلداري،  -  4 
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لتلويث مسعة املدعي، وتقيد حريته، إذ أنه ليس جلهة اإلدارة أ  تتناول بالتعقيب األحكام اجلنائية النهائية الصادرة 
حرتام من الكافة، واليت أصبحت عنوا  للحقيقة، بإصدار قرار إداري باالعتقال من بالرباءة وهتدر حجيتها الواتبة اال

تديد، يقوم على ذات األ باب املنهارة، مبقولة أ  املدعي أفلت من يد العدالة بطريقة غري شرعية، ومقتضى ذلك 
صال السلطتني وا تقالل ال القول افتئات السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية، مما يتعارض مع مبدأ انف

  .(1) منهما عن األخرى

تواته حاالت صدور قرارات الضبط اإلداري، على الرغم من  بق صدور  ،وإذا اانت األحكام  الفة الذار        
ه  لطة تأحكام تنائية حازت قوة الشيء املقضي برباءة املعين من الفعل املنسوب إليه الذي يشكل املخالفة، مث اختذ

الضبط  ببا لقرارها الضبطي، إال أ  مثة حاالت حترر فيها هيئات الضبط اإلداري حمضرا بشأ  الفعل الذي يقرتف 
قرار ضبطي ا تنادا إىل الفعل املكو  للمخالفة، فيطعن  ،ويقدم مرتكبه إىل احملكمة اجلنائية، ويصدر بالتوازي مع هذا

وقت أمام احملكمة اجلنائية باإللغاء يف القرار اإلداري، وأثناء نظر صاحب الشأ  املخاطب بالقرار، واملتهم يف ذات ال
دعوى اإللغاء يصدر حكم هنائي حيوز قوة الشيء املقضي به من القاضي اجلنائي بالرباءة، وحيتج صاحب الشأ  هبذه 

ي اإلداري يف هذه الرباءة أمام قاضي اإللغاء ليقضي له أيضا بإلغاء قرار الضبط اإلداري، فماذا يكو  موقف القاض
 ؟  احلالة

يف هذا الشأ  صرح جملس الدولة الفرنسي برفض وته الطعن املستمد من خمالفة حجية احلكم اجلنائي، على        
أ ا  أ  هذه احلجية ال تفرض على احملاام اإلدارية، إال فيما يتعلق مبا أثبته احلكم من وقائع اانت الزمة ملنطوقه. 

  la grasseمل يتنكر ألية وقائع قام عليها قضاء حكم حمكمة  كمة اإلدارية املطعو  فيهكم احملومن حيث أ  ح
، فإ  النعي على احلكم املطعو  فيه بأنه خالف قوة الشيء املقضي اليت حازها 1973تويلية  04االبتدائية يف 

 .(2) احلكم اجلنائي ال يقوم على أ ا  موتبا للرفض

" ... القاضي اإلداري يلتزم بكل تقديرات القاضي اجلنائي  :اما اعتربت حمكمة القضاء اإلداري املصرية بأ      
املتعلقة بالعناصر املكونة للجرية، وبناء على ذلك، وملا اا  اعتبار واقعة مشاراة املرخص له )املتهم( لغريه يف  احملل 

ال من املرخص له عن بعض أو ال احلقوق املمنوحة له، مبوتبه، يثل أحد املرخص به، خمالفة لشروط الرتخيص أو تناز 

                                                           

 . 271، جمموعة اخلمس  نوات، ص. 1963تانفي  8حمكمة القضاء اإلداري،  - 1 
" إذا اا  الثابت من األوراق أ   :، الذي تاء فيه148خلمس  نوات، ص ، جمموعة ا1963ديسمرب  24ومن ذلك أيضا  قرار هذه احملكمة املؤرخ يف 

آلداب العامة، عدم املوافقة على جتديد رخصة اخلمور للمدعي اا  بناء على حتريات مكتب محاية اآلداب اليت أبانت عن وقوع حادثني ينافيا  األخالق و ا
  1963تانفي   2ه مراقب عام احملال و املالهي يف اصدار قراره بتاريخ حرر عنهما قضيتا  ... و إذ قضي فيهما بالرباءة، فمن مث يكو  ما ا تند إلي

 غري قائم على  ند من الواقع ... "    06بالغاء  رخصة اخلمور رقم 
خل بضائع اىل أراضي تنائيا أمام حمكمة تنح مصـــر اجلديدة، ألنه اد   قدمته النيابة العامة حملاامتهنه: اذا اا  املدعي  بق أأاما اعتربت  هذه احملكمة   

حيث  أ  هذا احلكم واتب االحرتام، و جيب ، و من ىل براءة الطاعناجلمهورية العربية املتحدة  بطرق غري مشروعة، و قد انتهت احملكمة اجلنائية  إ
لنظر فيما قام عليه احلكم اجلنائي، وإال  ، فال جيوز جلهة اإلدارة أ  تعيد اانتقاء  واقعة التهريب عن الطاعن، و أصبحت له حجية يف خصوص  االعتداد به

 . 548، أشار ايل هذه القرارات، حممد عبد احلميد مسعود الصباح، املرتع السابق، ص. 1963ديسمرب  31اا  مسا  بقوة األمر املقضي ... ". قرار 
2
 - CE. 6 mars 1991, Societé immobilière civile, http://www.legifrance.gouv.fr 
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عناصر اجلرية، ويف ذات الوقت هي ران السبب يف قرار إلغاء الرتخيص، املطعو  فيه باإللغاء أمام القاضي اإلداري، 
القاضي اإلداري يتعني عليه فإ  احلكم اجلنائي، وإذا قضى بأهنا ال تثل خمالفة لشروط الرتخيص، أو تنازال عنه، فإ  

أ  يلتزم مبا انتهى اليه القاضي اجلنائي، والقضاء بالتايل بإلغاء قرار الرتخيص، لعدم قيامه على  بب يربره، حىت ولو  
اا  القاضي اإلداري يرى املشاراة يف ا تغالل احملل إمنا تنطوي على اخالل صريح بشروط الرتخيص على النحو 

 .(1)األخريالذي ذهب إليه احلكم 

وإذا اانت اإلدارة الضبطية ملزمة اما  بق التوضيح، باألحكام الصادرة ضدها فمن باب أوىل أ  تلتزم بتقدمي       
املساعدة لتنفيذ األحكام اليت تصدر ضد أشخاص القانو  اخلاص. وإذا اا  معظم الفقهاء يرتعو  هذا االلتزام إىل 

ألحكام، فإ  هناك من يرى بأ  هذا الواتب مستقل عن الصيغة التنفيذية بل هو الصيغة التنفيذية املقرتنة هبا هذه ا
. لذلك ال يستطيع أعوا  التنفيذ (2) ناتج عن القانو  الذي ينظم وظيفة أعوا  التنفيذ، وعن حجية قرار القاضي

حني يصبح عو  التنفيذ رفض تقدمي املساعدة أل  اختصاصهم مقيد، مما جيعل املستفيد من احلكم دائنا بالتنفيذ يف 
مدينا هبذا الواتب. مع ذلك قد توتد ظروف ا تثنائية، تسمح لإلدارة أ  ترفض ا تعمال القوة العمومية لضما  

 تنفيذ احلكم احلائز حلجية الشيء املقضي به دو  أ  تتجاوز  لطاهتا. 

والذي تاء فيه:" إذا اا  تقدمي  Couitéasمت تبنيها من طرف جملس الدولة الفرنسي يف قرار  (3)هذه النظرية     
مساعدة القوة العمومية من شأنه أ  يؤدي إىل اضطرابات أاثر تسامة من تلك اليت  تتولد عن عدم تنفيذ احلكم 
القضائي، فإ  اإلدارة تكو  على حق يف رفض التنفيذ، غري أ  الضرر الذي ينتج عن هذا الرفض ال جيوز، إذا جتاوز 

عبئا يتحمله صاحب الشأ  الذي صدر لصاحله احلكم، ويقع على عائق اإلدارة عبئ إثبات أ   مدة معينة، أ  يكو 
 .(4) تنفيذ احلكم بالقوة العمومية من شأنه أ  يعرقل بالفعل وبشكل خطري النظام العمومي

و الذي تاء فيه: "...وحيث أنه يتبني  2006ماي  5يف هذا اإلطار صدر قرار جملس الدولة اجلزائري املؤرخ يف     
أاتوبر  1من أوراق ملف الدعوى بأنه ال يوتد أي شيء يثبت  عي البلدية املستأنفة لتنفيذ القرار الصادر يف 

تويلية  11رر من طرف احملضر القضائي بتاريخ وبالتايل فيتعني اعتماد حمضر االمتناع عن التنفيذ احمل ،2000
د أحلقت ضررا باملستأنف عليه قالعتبار أ  البلدية  ،من قانو  اإلتراءات املدنية 340عمال بأحكام املادة ، 2001

 . (5) وأ  هذا الضرر يستحق التعويض عنه..." ،بعدم تنفيذ أحكام القرار املذاور

 

 

                                                           

. 549، أشار اليه حممد عبد احلميد مسعود الصباح، ص. 1962ديسمرب  4حمكمة القضاء اإلداري،  -  1 
2
 - G. Jéze, Op. Cit., p. 276.  

3
 - Ibid., p.278.  

4
 - CE. 30 novembre 1923, Couittéas, M. Long et (al.), Op.Cit., p. 239. 

.130، ص. 2004، لسنة 04، جملة جملس الدولة، رقم 2004توا   15، مؤرخ يف  013551قرار رقم ، جملس الدولة -  5  
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 الضبط اإلداري قرارأسباب رقابة الفصل الثاني: 

ي عرف السبب بأنه جمموعة العناصر الواقعية والقانونية اليت تسمح لإلدارة بالتصرف واختاذ القرار اإلداري، 
ختاذ القرار ومدى إمكانية وهو يلعب دورا هاما يف الرقابة القضائية، إذ تتأثر هذه الرقابة إىل حد ابري بالدافع إىل ا

الرقابة القضائية على التدخالت الضبطية يف اجتاه تكريس حقوق األفراد ضد التحكم وقد تطورت   ،(1) تربيره
اإلداري، مع ذلك فمن الضروري اإلشارة إىل أنه إذا اانت الرقابة على الوضعيات اليت ت ربر القرارات الضبطية مل 

 على حقوق األفراد.تتوقف عن التطور، فإ  اتساعها قد تنوع مع مضمو  التدبري املتخذ وخطورة القيود 

وإذا اا  الفقه يفصل من الناحية النظرية بني صور رقابة قرارات الضبط اإلداري، فإنه يتعني أ  نالحظ بأنه 
يصعب من الناحية العملية تييز مسألة الوتود املادي للوقائع عن مسألة تكييفها القانوين، أل  القواعد القانونية 

، فلكي ي قرر القاضي أ  اضطرابا معينا ي شكل خطرا على النظام العمومي، عليه للضبط اإلداري ذات طبيعة توتيهية
وأل   ،(2) يف ذات الوقت الذي يبحث فيه عن مدى قيام الوقائع من الناحية املادية أ  ي قدر صفتها وقيمتها القانونية

بل صدوره، ففي مسائل الضبط أ باب القرار اإلداري بوته عام، وإ  اانت شرطا لصحته، جيب حتققها يف الواقع ق
تج هبا اأ ا  إلصدار القرار الضبطي، قد حدثت بالفعل قبل صدوره ولكن جيوز  اإلداري قد ال تكو  الوقائع اليت حي 

مستقبال على حنو تدي، وأصدرت قرارها على أ ا  التحوط     لطات الضبط اإلداري قد توقعته حدوثهاأ  تكو 
بأ : "الوقائع يف جمال قرارات الضبط اإلداري قد ال تسبق القرار تارخييا ولكن  من وقوعها، وعلى ذلك يصح القول

يتعني أ  تسبقه قانونيا"، ومؤدى ذلك أ   لطة الضبط اإلداري عندما تتخذ القرار جيب أ  تأخذ يف اعتبارها وتود 
وقت اختاذ القرار، ويف احتمال تدي باضطراب وشيك الوقوع يف املستقبل، شريطة أ  يكو  هذا االحتمال ماثال 

، أل  شرط قرار الضبط اإلداري المثل هذه احلاالت ال يستطيع القاضي أ  يراقب حتقق أو عدم حتقق هذا االحتم
من هذا النوع هو جمرد اخلشية من حتقق االضطراب، وحبث القاضي فيما إذا اا  هلذا التخوف ما ي ربره يعين حبثه 

وعلى ال فقد بينت أحكام القضاء اإلداري أ  تقدير القاضي اإلداري للوقائع  .(3) بالفعل يف الوتود املادي للوقائع
اليت تتخذها  لطات الضبط اإلداري أ بابا لقراراهتا، مل يتخذ حالة واحدة، بل يكن أ  منيز يف هذا اخلصوص بني 

 لرقابة.عدة حاالت تتباين من حيث مدى عمقها وفقا جملموعات قرارات الضبط اإلداري موضوع ا

 

 

  
                                                           

 .137 .، ص(  مد ). 1992 امي مجال الدين، قضاء املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة،  -1
2
-
 «  

la distinction entre exactitude des motifs, qualification juridique et appréciation de leur 

nécessité n’est pas facile à faire pratiquement et l’on peut passer très aisément d’une opération à 

une autre » ; Ch. Pasbecq, de la frontière entre la légalité et l’opportunité dans la jurisprudence 

du juge de l’excès de pouvoir », RDP. N°- 1, 1981, p. 810.  

 .340، 339 ـ ص.1970داتوراه، تامعة القاهرة، عبد الوهاب الربزجني، السلطة التقديرية لإلدارة والرقابة القضائية، ر الة  -3 
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 تساع رقابة األسباب الواقعية إالمبحث األول: 

فمن الضروري درا ة "... :جيب تعريف القانو  اإلداري إذا اا أنه  Marcel Waline األ تاذ يرى 
عن هذا الرأي أ  تعريف القانو   ينتج ."السلطة التقديرية للهيئات اإلدارية ودرا ة حدودها هبدف محاية حقوق الغري

 عمقة ليس فقط التساع  لطات اإلدارة لكن أيضا التساع رقابة القاضي اإلداري.اإلداري يقتضي درا ة م  

يف وتود ظروف واقعية  ،ونكو  بصدد السلطة التقديرية عندما تكو  اإلدارة حرة يف اختاذ هذا القرار أو ذاك
عالقاهتا مع األفراد، احلرية يف أ  تتدخل  صددأو حينما يرتك هلا القانو  الذي منحها هذه االختصاصات ب ،(1)معينة

. وتظهر ممار ة هذه السلطة على عدة (2)أو أ  تتنع ووقت هذا التدخل وايفيته، وفحوى القرار الذي تتخذه 
ختيار و يلة التدخل، اختيار مضمو  القرار واذا وقت التدخل، لذا ويف مواتهة هذه التصرف، إمستويات: حرية 

احلرية اليت تتمتع هبا اإلدارة، فإ  قاضي جتاوز السلطة مدعو للتدخل لعقلنة السلطات التقديرية وتعزيز حقوق 
من التحكم اإلداري والوعي بأهنا املدارين. وهنا جيب عليه أ  يضع يف اعتباره عاملني أ ا ني ومها: اإلرادة يف احلد 

هذا األ ا  فإ  اتساع رقابة القاضي تتغري مع تغري السلطة التقديرية اليت  وعلىاألاثر تأهيال للحكم على تدخلها. 
 الرقابة الدنيا والرقابة التامة أو الكاملة.تتمتع هبا اإلدارة، وتبعا لذلك جند 

 قائع المطلب األول: تطور الرقابة الدنيا على الو 

يت بالرقابة الدنيا ألهنا   تتناول الرقابة الدنيا اخلطأ يف الواقع، اخلطأ يف القانو  واخلطأ الظاهر يف التقدير، ومس 
الرقابة اليت جيب أ  خيضع هلا على األقل ال قرار إداري، وألهنا الرقابة اليت جيب أال ينزل القاضي اإلداري أدىن منها، 

 التقديرية.حىت يف حالة وتود السلطة 

 الفرع األول: رقابة الوجود المادي للوقائع

 اإلداري ما إذا اانت الوقائع اليت يراقب القاضيلذلك إىل  بب صحيح، جيب أ  يستند ال قرار إداري   
مع ، (3)وموتودة فعال وواقعا وحقيقة وليست جمرد ختيل أو توهم صحيحة،  هاا تندت إليها اإلدارة اسبب لقرار 

اليت تقوم  عليها القرارات اإلدارية  ،امتنع جملس الدولة الفرنسي ملدة طويلة عن حبث الوتود املادي للوقائع فقد ذلك

                                                           
1
 - M. Waline, Etendue et limite du contrôle du juge administratif sur les actes de 

l’administration, EDCE. 1956, p. 25. 

.760، ص. 2004أ نظر أيضا مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري وجملس الدولة، قضاء اإللغاء، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اال كندرية،    
، السنة الرابعة، العددا  األول والثاين، ينايرـ يونيو واالقتصادية ليما  حممد الطماوي، السلطة التقديرية والسلطة املقيدة، جملة احلقوق للعلوم القانونية  -  2
 .99ـ 98 .، ص1950 نة 

، 2005، 4 -لثاين، نظرية الدعوى اإلدارية، د م  ، اجلزائر، طعمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، اجلزء ا -  3
 .546ص. 



207 
 

 من (1) طعن لتجاوز السلطة والطعن بالنقضبسبب مماثلته بني ال ،بصفة عامة وقرارات الضبط اإلداري بصفة خاصة
فالطعن لتجاوز السلطة يتماثل مع  ارة من تهة أخرى.تهة. وبسبب وتود السلطة التقديرية اليت تتمتع هبا اإلد

الطعن بالنقض بسبب وحده اهلدف وهو احرتام املشروعية، مشروعية القرار اإلداري بالنسبة لألول ومشروعية أحكام 
يوتد تاثل يف ا تعماالت الطعو ، فقاضي جتاوز السلطة وقاضي النقض ال  قضاة املوضوع بالنسبة للثاين. اما

. ومل تر (2) يستطيعا  إال إبطال القرارات الغري مشروعة، فليس هلما احلق يف التعديل وال يف إحالل قراراهتما اخلاصة
اضي املشروعية، قاضي القانو ، هذه املماثلة دو  التأثري على اتساع رقابة القاضي، فمعتربا نفسه قاضي قانو  رفض ق

. إضافة إىل هذا رفض القاضي وملدة طويلة )3قاضي جتاوز السلطة وملدة طويلة جمازاة اإلدارة عن اخلطأ يف الوقائع 
 .(4) أيضا فحص أ باب القرارات اإلدارية، عندما تتمتع اإلدارة هبامش ابري من احلرية يف اختاذ قراراهتا

أ  احلجج اليت ا تند إليها جملس الدولة مل تسلم من النقد، فإذا اا  قاضي جتاوز السلطة يراقب قرارا  غري
إداريا، فإ  قاضي النقض يراقب حكما قضائيا، وإذا اا  األخري ال يراقب الوقائع، فأل  هذه الوقائع قد تت مراقبتها 

يزة لإلتراءات أمام قاضي املوضوع، غري أ  الوقائع يف على مستوى درتتني قضائيتني، وبتطبيق ال الضمانات املم
.اما أ  السلطة التقديرية اليت تتمتع (5)إطار الطعن لتجاوز السلطة مل تقدر إال من طرف وفقط من طرف اإلدارة 

 .)6( هبا اإلدارة يف تقدير أ باب القرار، ال ترخص هلا اطالقا اختاذ قرارات مؤ سة على وقائع غري صحيحة

و ع جملس الدولة تدرجييا رقابته على عناصر املشروعية الداخلية، فمنذ بداية القر  العشرين خضع  لذلك
القرار اإلداري مبا يف ذلك القرار الضبطي لرقابة قضائية مست األ باب اليت بررت اختاذه، واا  البد من االنتظار إىل 

القاضي اإلداري قرارا إداريا لعدم صحة  ، لكي يلغي1916تانفي  14املؤرخ يف  Caminoغاية صدور قرار 
الوقائع، وقد قال جملس الدولة يف هذه القضية، بأنه إذا اا  ال يعود إليه تقدير مالئمة التدابري، احملالة إليه عن طريق 

 . (7)الطعن لتجاوز السلطة، فإنه يعود له مراقبة مادية الوقائع املربرة هلذه التدابري 

بإتراءات  ةاإلداري اا  جملس الدولة الفرنسي يستثين من هذا املنهج القرارات املتعلقويف جمال الضبط 
الضبط اإلداري املتخذة تطبيقا لنصوص القوانني اال تثنائية أو قوانني اال تعجال والضرورة، واا  يكتفي يف هذه 

في مع افرتاض صحتها لتربير هذه احلالة باشرتاط أ  تكو  اإلدارة قد ا تندت يف إصدارها للقرار، إىل وقائع تك

                                                           
1
 - « Le recours pour excès de pouvoir et le recours en cassation devant le conseil d’Etat soumis à 

des règles absolument identique »  cité in E. C. Demersay, de l’exam des faits par le conseil 

d’Etat statuant en matière de recours pour excès de pouvoir, Paris, L.G.D.J. 1922, p. 28. 
2
 - I. Ben Hassen, le contrôle des motifs de fait dans le recours pour excès de pouvoir, thèse de 

doctorat, université de Sfax, faculté de droit de Sfax, année universitaire, 2010-2011, p. 40, 44.  
3
 - G. Jèse, l’erreur de fait comme grief pouvant servir de base à un recours pour excès de 

pouvoir, RDP. 1911, p. 290.  
4
 - E. C. Demersay, Op. Cit., p 48 ; D. Rousseau, le contrôle de l’opportunité de l’action 

administrative par le juge administratif, thèse, Poitiers, 1979, p. 386 et s. 
5
 - E. C. Demersay, Op. Cit., p. 24.  

6
 - J. M. Woehrling, «  le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire en France », R A. 

1999, p. 77. 
7
 -  G.  Vedel, essai sur la notion de cause en  droit administratif Français, Sirey, Paris, 1934, p. 21. 
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اال تثناء نتيجة ملا اإلتراءات، دو  أ  يقوم بالتحقق من الوتود الفعلي هلذه الوقائع، لكنه  رعا  ما ختلى عن هذا 
ه من انتقادات، وأخضع بالتايل تلك القرارات لرقابته للتحقق من الوتود املادي للوقائع املدعاة  تعرض له قضاؤ 

 .   (1) 1959تانفي  30يف  Grangeذلك مبنا بة حكمه يف قضية اأ ا  هلا، واا  

وقد انتهج القضاء اإلداري املصري املوقف األخري جمللس الدولة الفرنسي خبصوص ضرورة التحقق من وتود 
نشأته  وصحة الوقائع اليت تتذرع هبا اإلدارة وتتخذها أ بابا لقراراهتا، فاعتنق جملس الدولة املصري هذا االجتاه مبجرد

. وبدورها اعتربت احملكمة اإلدارية التونسية منذ السنوات األوىل لنشأهتا بأنه يعود إليها فحص الوتود (2)1946عام 
 .)3( املادي للوقائع، وألغت نتيجة لذلك القرارات اليت تستند إىل وقائع مادية غري موتودة

نستشفه من قرار جملس الدولة اجلزائري املؤرخ وإىل تانبهم انتهج القضاء اجلزائري نفس املنهج، وهذا ما 
، والذي تتلخص وقائعه يف أ  وايل مستغامن أصدر قرارا بوقف نشاط اجلمعية املسماة (4) 2000تانفي  31يف

منتجي احلليب، بعد الرأي بعدم املوافقة الذي أبدته مصاحل األمن بالتنسيق مع مصاحل الوالية، واملبين على أ   لوك 
 اجلمعية خمل بالنظام العمومي واآلداب العمومية وأ  بعضهم اانوا مسبوقني قضائيا. بعض أعضاء

صدر عن الغرفة اإلدارية جمللس قضاء مستغامن قرارا بإلغاء قرار الوايل، فطعن  1996ديسمرب  21بتاريخ 
على عدم ذار أي  بب يربر األخري باال تئناف أمام جملس الدولة الذي  اير قضاة الدرتة األوىل يف تعليلهم املبين 

 قرار املستأنف مما جيعله غري مشروع.

نالحظ يف هذه القضية أ  جملس الدولة قد قرر ابطال القرار اإلداري نتيجة لعدم ذار الوايل لسبب اختاذه 
لقرار توقيف اجلمعية، واأ  اجمللس تأاد من وتود الواقعة املادية، ومل يبقى إال ذارها يف حيثيات قرار الوايل لكي 

طت هنا بني السبب اران يف القرار اإلداري والتسبيب أو يكو  قراره مشروعا، لكن اجلهة القضائية العليا قد أخل
التعليل الذي يعين قيام اإلدارة بذار وتدوين األ باب يف صلب القرار اإلداري واليت دفعتها إىل إصداره، والذي يعترب 

إلداري املقار  عنصرا من عناصر ران الشكل يف القرار اإلداري. فاألصل والقاعدة املستقر عليها يف القانو  والقضاء ا
أ  اإلدارة ليست ملزمة بتسبيب قراراهتا باعتبارها شكلية إال إذا ا توتب املشرع ذلك صراحة، وبالتايل ال يكن 
اعتبار القرار الذي ال يتضمن ذار األ باب قرارا غري مشروع، وال يكن خاصة ا ناد عدم مشروعيته إىل انتقاء ران 

                                                           

ل عن قضائه السابق، وذلك مبنا بة الطعن يف قرار و الذي طالبه بالعد Chardeauمفوض احلكومة  برأيوقد أخذ جملس الدولة يف هذه القضية  - 1
وقد ا تندت اإلدارة يف قرارها  ،1956مار   19أحد احملامني ا تنادا إىل نصوص املر وم الصادر بقانو  يف  إقامةتحديد صادر عن السلطات الفرنسية ب

مفوض احلكومة، وقرر فرض  برأيومساعدة الثوار يف اجلزائر، فأخذ اجمللس يف هذه املنازعة  منإىل تنظيم  ري هدفه اإلخالل باألإىل انتماء ذلك احملامي 
ص. رمضا  حممد بطيخ، املرتع السابق،  حكم بإلغاء قرار اإلدارة، أنظر: وملا ثبت للمجلس عدم صحتها ،رقابته للتحقق من الوتود املادي هلذه الوقائع

76 ،77. 
  .80 -78رمضا  حممد بطيخ، املرتع السابق، ص.  -  2

3
 - I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 61. 

4
حلسني بن أشار اليه ، وايل والية مستغامن ضد اجلمعية املسماة منتجي احلليب، 2000تانفي  31، مؤرخ يف 90جملس الدولة، الغرفة الرابعة، رقم  -  

 .  193، ص. 2004 -شيخ أث ملويا، املتنقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء الثاين، دار هومة، ط
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وعلى عكس جملس الدولة، تبدو احملكمة العليا أاثر . (1)عناصر السبب السبب، أل  التسبيب ليس عنصرا من 
ادرااا لدورها يف رقابة الوتود املادي للوقائع، من خالل تصرحيها بأنه: " يتعني على اإلدارة معاينة وفحص ما إذا اا  

وذلك لرفض اعطاء رخصة البناء من شأنه أ  يلحق خطررة بالصحة العامة أو األمن العام، أو يس بالنظام العام، 
  .(2) البناء..."

، الذي ألغت 2013مار   18املؤرخ يف ويف هذا اإلطار أيضا يندر  حكم احملكمة اإلدارية بسطيف، 
مبوتبه قرار اهلدم الصادر عن رئيس اجمللس الشعيب البلدي بسطيف، حيث ادعى األخري أ  البناية ملك املدعي آيلة 

خطرا على املارة، وبعد معاينة البناية من طرف اخلبري املعني يف القضية، ثبت بأ  البناية  للسقوط، وأهنا تشكل بالتايل
وبناء على ذلك ألغت احملكمة القرار الضبطي مربرة ذلك بأنه بين صاحلة لال تغالل وال تشكل خطرا على املارة، 
 .(3)على معطيات غري صحيحة وبعيدة عن الواقع 

اإلشارة يف األخري إىل أ  دليل عدم الوتود املادي للوقائع يكن أ  ي ستنتج من وثائق امللف، اما يكن  جتدر        
يف هذا اجملال املبادئ العامة الفرنسي أ  ينتج عن ظروف الحقة للقرار تثبت بطريقة رمسية. اما ي طبق جملس الدولة 

ضا على العناصر اليت محلها التحقيق أو على القرائن الغري اليت ا تخلصها يف جمال اإلثبات، لكنه يؤ س قراراته أي
معرتض عليها من تانب اإلدارة. ومن تهة أخرى تؤخذ الوقائع املستند إليها من طرف املدعي بعني االعتبار خاصة 
ذ إذا ما رفضت اإلدارة اإلتابة على طلب املعلومات املوته إليها من طرف القاضي. وإىل تانب هذه الو ائل يأخ

 .(4)القاضي بالقرارات الصادرة عن تهات القضاء العادي او يلة إلثبات الوقائع 

بدوره رفض القاضي العادي يف البداية االقاضي اإلداري، رقابة الوقائع، مادامت  لطة الضبط مل ختر  عن 
نع املظاهر اختصاصاهتا ومل ختالف نصوص القانو  الوضعي، وخصوصا بصدد قرارات الضبط البلدي املتعلق مب

األتنبية يف فرنسا، وبلوائح تنظيم السيارات  اجلرائد، وحبظر ترويج اجملالت و )6( ، وبإبعاد األتانب)5( اخلارتية للتعبد
أو بارتداء أحزمة األما . ويرتع السبب يف رفض احملاام العادية فرض رقابتها على هذه القرارات يف تبنيها ملوقف 

                                                           
 .09 .، ص2005، 6القضاء اإلداري يف اجلزائر الواقع واآلفاق، جملة جملس الدولة، العدد  من هذا الرأي، عبد الكرمي بودريوة، -1
، أشار اليه: حممد الصغري بعلي، القضاء اإلداري، دعوى اإللغاء، دار 1981تويلية  11، مؤرخ يف 22236احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  - 2

 . 352، ص. 2007العلوم للنشر، 
، قضية املدعي ضد رئيس اجمللس الشعيب البلدي، غري منشور. أنظر أيضا قرار الغرفة اإلدارية 00272/13احملكمة اإلدارية بسطيف، حكم رقم  -  3

م من تراء عملية ، الذي ألغى قرار رئيس دائرة بري خادم ألهنا ال توتد وقائع اإلخالل باألمن العمومي والنظا1979نوفمرب  29باحملكمة العليا، الصادر يف 
 .560البناء، أشار اليه عمار عوابدي، النظرية العامة...، املرتع السابق، ص. 

4
 - J.M. Auby, R. Drago, traité de contentieux…, Op. Cit., p. 395.  

5
 - Cass. Crim. 26 avril 1907,28 février 1908, 06 juillet 1911, 08 mars 1928, cité in  J. Castagné, 

p. 164. 
أشار إىل هذا القرار ". أ بابهوال ليس للمحاام أ  تقدر مالئمته  ،"إ  القرار البلدي الذي يأمر بإبعاد أتنيب هو تدبريا ضبطيا من النظام العمومي - 6

 . 1943.11.15املؤرخ يف 
J. Castagné, Op. Cit., p. 164.       
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جمال االحنراف بالسلطة، حبيث أهنا تاثل بني رقابة األ باب ورقابة املالئمة، وهكذا مماثل للموقف الذي أبدته يف 
 ترفض ال رقابة على الوقائع.

مل يدم رفض احملاام العادية لرقابة األ باب طويال، فقد بدأ معىن الرقابة يتطور شيء فشيء يف اجتاه باملقابل 
 لقدية بني رقابة األ باب ورقابة املالئمة. ففي قرارها الصادر يف التو ع، وبدأ القاضي العادي يتجرد من املماثلة ا

، أادت الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض، تقديرا ملشروعية بعض القرارات الوالئية، )1( 1935نوفمرب  29
اليها من اليت رفضت الرتخيص بإنشاء احلافالت الكبرية يف احملافظة، بأ  "أ باب النظام العمومي قد مت اال تناد 

طرف احملافظ لرفض هذا الرتخيص، اعتبارا أ  هذه القرارات املتخذة يف اطار مصلحة الضبط وحسن النظام، تدخل 
صراحة حبكم موضوعها يف الدائرة القانونية للسلطات املمنوحة للمحافظ". مع ذلك ي بني  قضاء هذه الغرفة بأ  

وع، ألهنا وا  اانت تضمن دائما وتود أ باب القرار اإلداري، فإهنا احملكمة العليا مل يكن هلا موقفا صارما يف املوض
ترفض أحيانا ال تقدير لأل باب، حىت بالنسبة لوتودها املادي، خوفا من رقابة مالئمة التدبري. يكن اال تشهاد يف 

الذي تاء فيه:" اعتبارا ، 1943مار   3، بقرار الغرفة اجلنائية املؤرخ يف )2( هذا اإلطار من بني الكثري من القرارات
أ  املتهم قد طرح للنقاش ليس مشروعية القرار لكن مالئمته، لذلك تصرح احملكمة بأ  القرار قد اختذ بطريقة 

 مشروعة وتضيف بأنه ليس هلا حق تقدير األ باب اليت ا توحى منها...".  

 دير تساع الرقابة الدنيا بفضل رقابة الخطأ الظاهر في التقالفرع الثاني: إ

من طرف القاضي اإلداري تنصب إال على االحنراف  املمار ةمل تكن الرقابة الدنيا  1961حىت عام  
بالسلطة، اخلطأ يف القانو  والوتود املادي للوقائع، لكن حدث تطور مهم منذ قرار جملس الدولة الفرنسي يف قضية 

Lagrange  هر يف التقدير يف القضاء ، والذي ار  الظهور الرمسي للخطأ الظا1961فيفري  15املؤرخ يف
 .)3(اإلداري

يف احلقيقة يشكل اخلطأ الظاهر يف التقدير مرحلة حامسة للرقابة القضائية على أ باب القرار اإلداري، أل    
يتنا ب بشكل واضح مع الوقائع اليت ا تند إليها، فحص هذا اخلطأ يسمح للقاضي مبراقبة ما إذا اا  القرار املتخذ 

( قد أدى إىل إعادة تقييم ممار ة السلطة التقديرية من تهة، وإىل 1961فيفري  15وبناء عليه فإ  هذا القرار )قرار 
لتبيا    لتعريف اخلطأ الظاهر أو  حماولة منهيف لذلك و  .)4( إعادة تعريف اتساع رقابة القاضي للوقائع من تهة أخرى

                                                           
1
 -  crim. 29 novembre 1935, in D. Tsevas, Op. Cit., p. 189, 190. 

2
 - crim. 25 juin 1937, GP. 1937, 2, p. 480; crim, 19 octobre 1938, GP. p. 1938, 2, p. 681 

3
 – J. M. Auby, R. Drago, traité de contentieux…, Op. Cit., p. 338-339 ; D. Lagasse, l’erreur 

manifeste d’appréciation en droit administratif, essai sur les limites du pouvoir discrétionnaire de 

l’administration, Bruylant, Bruxelles, 1986, p. 193 : « en dehors des vices de légalité externe le 

juge ne peut contrôler cette appréciation que si elle entachée d’une erreur de droit ou de 

détournement de pouvoir, ou bien si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou sur une 

erreur manifeste ». 
4
 - I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 73. 
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بأ    associée du lotissementيف مرافعته يف قضية   Vughtايفية الوصول إليه، قال مفوض احلكومة 
 .)1( "اإلعال  عن وصف اخلطأ بأنه ظاهر يتم من خالل البحث املتعمق مللف الدعوى

اا  تطبيق اخلطأ الظاهر يف التقدير حمدودا يف البداية، وبدأ يتو ع شيء فشيء إىل أ  أ دمج يف الرقابة   ولقد
. وباعتباره تقنية موتهة جملازاة اال تعمال املفرط (2) الدنيا وأصبح باإلمكا  تطبيقه على ال القرارات اإلدارية

   الكثري من اجملاالت أصبحت اليوم معنية برقابة اخلطأ الظاهر.للسلطات التقديرية الوا عة اليت تتمتع هبا اإلدارة، فإ

 رقابة الخطأ الظاهر في تدابير الضبط العليا -أ

إ  مفهوم الضبط األعلى ينصرف إىل ضبط األتانب وضبط املواطنني يف عالقاهتم مع األتانب، واذا     
. ولقد شكلت تدابري الضبط العليا وملدة طويلة جمال )3( التدابري اليت تعتدي على احلريات يف الظروف اال تثنائية

أو أعمال السيادة الغري قابلة للطعن فيها بتجاوز  (4)عاص على رقابة الوقائع، اوهنا تعود إىل فئة األعمال التقديرية 
طر الذي السلطة، فقد اا  قاضي جتاوز السلطة يرفض دائما مراقبة التقديرات اليت جتريها السلطة الضبطية على اخل

يثله منشور أتنيب على النظام العمومي، اما رفض أيضا مراقبة ما إذا اا  نشاط مجعية أتنبية من شأنه أ  يعرض 
األمن العمومي للخطر. يتعلق األمر حسب القاضي بتقدير الوقائع الذي ليس من شأنه أ  يكو  حمل نقاش أمام 

 . )5(العليا إال من الرقابة الضيقة أو الدنيا  ، وهكذا ال تستفيد تدابري الضبطقاضي جتاوز السلطة

وبالنظر لتعلق منازعات الضبط اخلاصة باألتانب، حبقوق وحريات فردية أو شخصية، واليت حرص جملس 
، وباعتبار أ  الطابع الفين أو التقين للوقائع اليت يتحجج هبا عادة نشأته على محايتها والدفاع عنها الدولة الفرنسي منذ

 لطة اإلدارة التقديرية يف بعض اجملاالت اإلدارية، ال تصلح هنا أل  تكو   ببا مقنعا هلذا االجتاه القضائي، لتربير 
فقد ثار التساؤل عن السبب احلقيقي هلذا االجتاه، خاصة يف دولة تعرف بني دول العامل بأهنا دولة القانو  ودولة 

 احلريات.

                                                           
1 - « … il vous arrive, certes de ne déclarer une erreur qualifiée de manifeste qu’après un examen 

approfondi du dossier… » G. Vught, «  conclusions, CE. 29 mars 1968 », AJDA. Juin, 1968, p. 

341. 
2
 - J. M. Auby, R. Drago, traité de contentieux…, Op. Cit., p. 399; H. P. Henry, « une nouvelle 

fonction pour l’erreur manifeste », AJDA. 1979, p. 17.  
3
 - A. Mestre, contrôle des motifs, in Encyclopedie Dalloz, contentieux Administratif, T-2 , 

Dalloz, 1985, mise à jour 1988, n° 92, « la notion de haute police recouvre la police des 

étrangers, celle de citoyens dans leur relation avec l’étranger ainsi que les mesures portant 

atteinte aux liberté en période d’exception » ; S. Ktistaki, l’évolution du contrôle juridictionnel 

des motifs de l’acte administratif, L.G.D. J. PARIS, 1991 , p. 108, 109.  
 .263، املرتع السابق، ص. خرمضا  حممد بطي –  4

5
 - P. C. D’istra, P. Paoletti, X, Philippe, « le degré du contrôle  du contentieux sur les mesures 

de police administrative », in D. Linote, la police administrative existe –t’elle ? P. U. d’aix  

Marseille, économica, 1985, p. 66.  
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لقاضي اإلداري اا  يهدف إىل حتقيق رغبة املشرع يف عدم منح لذلك حاول البعض تربير هذا املسلك، بأ  ا
األتانب من الضمانات اهلامة والفعالة ما ينحه للمواطنني، اما أ  جملس الدولة اا  يعترب دائما بأ  إتراءات 

أى معه الضبط اخلاصة باألتانب، هلا تأثريها على عالقات احلكومة الفرنسية حبكومات الدول األخرى، األمر الذي ر 
أنه من األفضل أ  يرتك لإلدارة يف خصوصها  لطة تقديرية وا عة، إضافة إىل أ  القاضي اإلداري اانت لديه دائما 
حسا ية معينة اجتاه اجلوانب السيا ية احملتملة إلتراءات الضبط اخلاصة باألتانب، وهلذا فإنه وإ  مل يعد ينظر إليها  

ا، فإنه أصبح على األقل يعتربها من اجملاالت اليت جيب أ  تار  طبقا اإتراءات ضبط عليا ال جيوز املسا  هب
 .(1)العتبارات املالئمة اليت جيب أ  يرتك لإلدارة خبصوصها قدر من احلرية 

مل جتد هذه احلجج صدى، وأمام ضرورة محاية هذه احلريات، عز ز القاضي رقابته إىل غاية فحص اخلطأ 
، وقد اا  ذلك مبوتب قرار 1997تقل إىل ممار ة الرقابة العادية يف هذا املوضوع يف الظاهر يف التقدير، قبل أ  ين

، حيث أصدر وزير الداخلية قرارا François Maspero (2)يف قضية  1973نوفمرب  2جملس الدولة املؤرخ يف 
. Maspero، منع مبقتضاه نشر وتوزيع وبيع جملة القرارات الثالث اليت تصدرها مكتبة 1969تانفي  27بتاريخ 

فطعنت هذه املكتبة أمام حمكمة باريس اإلدارية يف هذا القرار، ا تنادا إىل أ  تقدير الوزير خلطورة اجمللة على النظام 
حا، فرضت احملكمة هذا الطعن مربرة قرارها، بأنه ليس للقاضي اإلداري أ  يعيد النظر يف تقدير العمومي ليس صحي

اإلدارة ملدى خطورة إحدى املطبوعات على النظام العمومي أو األخالق العمومية، لكن عندما طعنت املكتبة يف 
 أ  القرار املطعو  فيه مل يصدر مشوبا هبذا احلكم أمام جملس الدولة أعمل نظرية اخلطأ الظاهر يف التقدير. وانتهى إىل

اخلطأ، ورغم أ  اجمللس قد انتهى إىل رفض الطعن، فإ  أمهية هذا القرار تكمن يف درتة الرقابة اليت أقرها للقاضي 
 اإلداري اجتاه القرارات الفردية الصادرة يف جمال حرية الصحافة األتنبية أو ذات املصدر األتنيب.

، حيث منع وزير الداخلية دخول وتوزيع جملة 1985أفريل  17صدر قرار جملس الدولة يف ويف ذات املعىن 
Signal  ملسامهتها يف نشر املذهب االشرتااي واألفكار النازية، وقد تاء يف هذا القرار بأ  قرار وزير الداخلية مشوبا

طبقت رقابة اخلطأ الواضح يف منازعات  اما.(3) على النظام العمومي Signalخبطأ ظاهر يف تقدير خماطر نشر جملة 
طرد األتانب، إذ أصبح القاضي اإلداري يقضي يف هذه األخرية بإلغاء قرارات الطرد املشوبة خبطأ ظاهر، بل أنه 
توصل من خالل أعماله لنظرية اخلطأ الظاهر يف جمال املنازعات اليت تثريها قرارات طرد األتانب، إىل وضع مبادئ 

األمهية، إذ قرر أ  اجلرائم اجلنائية اليت يرتكبها أتنيب ال تربر بذاهتا قانونا أبعاده عن البالد، وال  على قدر ابري من
تعفي السلطة املختصة، من أ  تفحص وفقا لظروف ال حالة ما إذا اا  وتود صاحب الشأ  على إقليم فرنسا من 

وزير الداخلية بإبعاد أحد الرعايا التونسيني، الذي  شأنه أ  يشكل هتديدا للنظام العمومي. وبناء على ذلك فإ  قرار 
اا  قد حكم عليه بالسجن الرتكابه ترائم السرقة والضرب واإلصابة العمدية، مقررا بالنظر إىل جمموعة العناصر اليت 

                                                           
 .269، 268تع السابق، ص. حممد بطيخ، املر رمضا   - 1
 وأيضا : 271، 270املرتع نفسه، ص  ،ورمضا  حممد بطيخ  623حممد عيد احلميد مسعود الصباح، املرتع السابق، ص  –  2

S. Stistaki, Op. Cit., p. 113, G. Finkel, «  l’expulsion des étrangers et le juge  Administratif en 

droit Français », AJDA. 1978, p. 261. 
3
 - CE. 17 Avril 1985, Ministre de l’intérieur, RDP. 1985, p. 1362 ; S. Ktistaki, Op. Cit., p. 114.  
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قد ارتكب ال يكو  )الوزير( وأ  أ  وتوده يشكل هتديدا على النظام العمومي، باتسم هبا  لوك صاحب الشأ ، 
 .(1) خطأ ظاهرا يف التقدير

لقد أعطى قاضي جتاوز السلطة لنفسه، بإنشائه لرقابة اخلطأ الظاهر، الو ائل الكفيلة مبعاقبة اإلدارة عندما ال 
تكو  تصرفاهتا عقالنية، وعندما ترتكب جتاوزات صارخة، ذلك أ  اخلطأ الظاهر يف التقدير يغطي عمليا يف الوقت 

مع ذلك   .)2(سمح باعتباره عنصرا مميزا للرقابة اليت ال ينزل دوهنا القاضي اإلداري إطالقا احلاضر ال الفرضيات، ما ي
ترتبط فعالية هذا العنصر بالتفسري املعطى ملصطلح "الظاهر"، وال شك أ  القاضي اإلداري م بتدع هذه النظرية يلك 

 . هامش من احلرية حبيث يعود إليه أ  يقول يف أي وقت يصبح اخلطأ ظاهر

لكن وأل  الوضع خمتلف بالنسبة للرقابة القضائية على تدابري الضبط اخلاصة بالرعايا األعضاء يف االتفاقية 
من  3االقتصادية األوروبية، حيث تعترب حرية تنقل األشخاص من أ ا يات هذه االتفاقية واملنصوص عليها يف املادة 

على أ باب النظام العمومي وإتراءات  58و 52واملواد من املعاهدة  48، حيث تنص املادة 1957معاهدة روما 
، اليت حتدد الشروط 1964فيفري  20اإلبعاد املؤ سة عليه، والتوصيات الصادرة عن حمكمة العدل األوروبية يف 

 ق أمام القضاء.وهرية للرعايا املبعدين واليت تطباملوضوعية والشكلية اليت تثل ضمانة ت

داري الفرنسي قد  لك مسلكا حديثا ومتطورا بالنسبة هلذه الفئة من األتانب، نتيجة لذلك فإ  القضاء اإل
حيث قرر جملس الدولة بأ  اإلتراءات املقيدة للحرية، الصادرة ضد الرعايا األعضاء يف االتفاقية األوروبية جيب أ  

ك فردي للشخص، وبذلك تربر بأ باب النظام أو األمن العمومي أو الصحة العمومية، وأ  تكو  مؤ سة على  لو 
اام الوطنية فإ  السلطات الوطنية تفقد  لطتها التقديرية يف موضوع طرد الرعايا األعضاء يف االتفاقية األوروبية، واحمل

فحص ال حالة على حدى، وتبحث فيما إذا اانت اإلتراءات املتخذة مربرة حلماية النظام األوروبية جيب أ  ت
 .(3)رقابة القضاء هي رقابة قصوى على قرارات الضبط اخلاصة هبؤالء الرعايا العمومي أم ال ؟ وبذلك تكو  

وقد امتد هذا التطور القضائي ليشمل األتانب من ال البالد، وإىل قرارات حظر املطبوعات األتنبية، 
ء خارتي حقا من االتفاقية األوروبية من احلق يف محاية احلياة العائلية لألتنيب من أي اعتدا 8حيث تعلت املادة 

من مر وم  25توهريا، وبذلك ال يكن اصدار قرارات باإلبعاد ضد األتانب احملميني، املنصوص عليهم يف املادة 
املعدل، إال إذا و تدت ضرورة ملحة إلبعادهم للحفاظ على األمن والنظام العموميني، وذلك هبدف  1945 نة 

ما ترتتب نتائج ا تثنائية خطرية على صدور قرار اإلبعاد الذي يثل محاية حياهتم العائلية، ويتم تطبيق هذا النص حين

                                                           
1
 - CE. 21 janvier, 1977, Dridi, J. M. Auby, R. Drago, traité de Contentieux…, Op. Cit., p. 399. 

 وأيضا:
 .275، 274ورمضا  حممد بطيخ، املرتع السابق، ص.  624، 623مسعود الصباح، املرتع السابق، ص.  حممد عبد احلميد

2
 - A. Mestre, Op. Cit., p. 82. 

قوق، لطفي حسن تاب اهلل، الرقابة القضائية على قرارات الضبط اخلاصة باألتانب، درا ة مقارنة ر الة مقدمة لنيل شهادة الداتوراه، الية احل أمل -3
 :يومن بني القرارات اليت ذارهتا تأييدا هلذا الرأي نذار ما يل  .391.390 .، ص2004تامعة حلوا ، 

CE. 8 avril 1976, CE. 9 mars 1988, CE. 20 janvier 1995. 
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اعتداء على احلياة العائلية لألتنيب، يتجاوز االعتداء الذي يثله على النظام العمومي. لذلك يتم إعطاء األولوية 
نظام العمومي، لكن إذا اا  حلماية احلياة العائلية لألتنيب على محاية النظام العمومي، إذا اا  االعتداء بسيطا على ال

االعتداء تسيما إذا ما تت مقارنته باالعتداء على احلياة العائلية لألتنيب، فتوتد يف هذه احلالة ضرورة ملحة 
 .(1) بعاداإلإلصدار قرار 

أفريل  19تطبيقا لذلك قرر جملس الدولة الفرنسي إلغاء قرار ابعاد املواطن اجلزائري بلقا م عن فرنسا يف و  
، أل  املدعي ليس له أي ارتباط عائلي بالبلد اليت حيمل تنسيته، ويقيم منذ ميالده يف فرنسا مع عائلته، وأنه 1991

متكفل بعائلته منذ وفاة أبيه، وألنه إذا اا  املدعي قد ا هتم يف عدة ترائم  رقة، فإنه يتبني من مستندات الدعوى 
صدرت ضده بسبب هذه الوقائع، أ  تدبري أبعاده عن فرنسا يتجاوز وبالنظر إىل  لواه الالحق على األحكام اليت 

بالنظر إىل تسامة االعتداء الذي حيمله على حياته العائلية، ما اا  ضروريا حلماية النظام العمومي، ومن مث ويف ضوء 
بية حلماية حقوق من االتفاقية األورو  8هذه الظروف، فإ  القرار املطعو  فيه، يكو  قد ا ختذ باملخالفة للمادة 

 .   )2( اإلنسا  واحلريات األ ا ية

، رفض طلب  1991أفريل  19مبوتب قراره املؤرخ يف  Naima Babasاما قرر هذا اجمللس يف قضية 
وهي من الرعايا املغاربة وحتمل بطاقة  الغاء قرار ابعاد املدعية، ألنه إذا اانت األخرية أما لطفل معرتف به من أبيه،

وأهنا اانت حامل يف تاريخ صدور القرار املطعو  الذي أمر بتوصيلها إىل حدود البالد للمغادرة، فإ  البني  من إقامة، 
مستندات الدعوى، ومبراعاة مجيع ظروف احلالة وخاصة مدة وشروط إقامة املدعية يف فرنسا، وبالنظر إىل أثر التدبري 

يف تقدير النتائج اال تثنائية اخلطرية املرتتبة على هذا اإلتراء حمل املنازعة، فإ  هذا األخري ال يتضمن خطأ ظاهر 
 . )3( بالنسبة للحالة الشخصية لألتنبية

مع ذلك جتدر اإلشارة إىل أنه رغم منو  لطة القاضي املتعلقة بالرقابة على قرارات اإلبعاد، فليس بإمكانه أ  
 .(4)نوين للوقائع يتعدى رقابة احلد األدىن للوقائع إىل رقابة التكييف القا

)وخبصوص موقف القضاء العادي من فكرة اخلطأ الواضح يف التقدير، اتب بارنا كوين
Bernasconi  5 

القاضي الردعي إال تو يع رقابته اىل اخلطأ الظاهر يف  ص: "لاللتحاق مبجلس الدولة، ال ينق1979يف ر الته لسنة 
، الذي تاء فيه:" إذا اانت 1987أاتوبر  21التقدير"، وهو ما حدث فعال مبوتب قرار الغرفة اجلنائية املؤرخ يف 

ض احملكمة حمقة يف ا تبعاد فحص مالئمة القرار، فإهنا ال تستطيع مىت اانت مدعوة مبوتب طلبات املتهمة، أ  ترف
الفصل يف مسألة ما اذا اانت السلطة اإلدارية مل ترتكب خطأ ظاهرا يف التقدير، عندما اعتربت أ  حضور املتهمة 
على االقليم الفرنسي يشكل هتديدا للنظام العمومي... وبالتايل وبفصلهم هبذه الطريقة، فإ  القضاة قد جتاهلوا 

                                                           
 .458، 457 .، املرتع السابق، صحسن تاب اهلل أمل لطفي -1

2
 - CE. 19 avril 1991, Belgacem, RFDA. 1991, p 497- 510. 

3
 - CE. 19 Avril, 1991, Naima Babas, RFDA. 1991, p. 497- 510. 

 .456أمل لطفي حسن تاب اهلل، املرتع السابق، ص.  - 4
5
 - Bernasconi, le juge pénal et la légalité, thèse Lyon, 1979, p. 76, in D. Tsevas, Op. Cit., p. 195.  
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مسعى أرادت الغرفة اجلنائية من خالله أ  تقول، بأنه جيب أ  يكو  للقاضي العادي نفس  وهو  .(1) اختصاصاهتم"
السلطات اليت يتمتع هبا القاضي اإلداري، أل  األمر يتعلق يف األخري، برقابة تتعلق بنفس املفهوم للمشروعية، جيب 

 .(2) أال خيتلف بني النظامني القضائيني

 ر الضبط الخاصرقابة الخطأ الظاهر في تدابي -ب

حيدث يف جمال الضبط اخلاص أ  يواته القاضي قرارات متخذة من طرف خمتصني، بعد قيامهم بتقديرات   
تقنية، يف هذه الفرضيات يتنع األخري عن مراقبة أ باب هذه التدابري اليت تكتسي شروطها القانونية طابعا تقنيا،  

هذه اجملاالت، ا تقر جملس الدولة الفرنسي يف البداية على عدم مراقبة ، وباعتباره غري خمتص يف )3(ايميائيا أو طبيا 
تكييف اإلدارة هلذه املسائل الفنية، لكن  رعا  ما و  ع يف حجم رقابته، واخضع هذا التكييف )تكييف اإلدارة( 

وانتهى إىل إلغاء قرار  . ونتيجة لذلك باشر رقابته على تقدير اإلدارة خلطورة منتج طيب معني،(4) لرقابة اخلطأ الظاهر
ويف قرارات حديثة نسبيا .  )5(وزير الصحة مبنع تداول هذا املنتج أل  تقديره اا  مشوبا خبطأ واضح يف التقدير 

أخضع جملس الدولة تقدير اإلدارة لألدوية املوتهة أ ا ا ملعاجلة االضطرابات على أهنا ليست خطرية، وتوصل إىل 
 .)6( يرغياب اخلطأ الظاهر يف التقد

ويف جمال ختطيط املد  يراقب القاضي قرارات ختطيط أو تنظيم املد  من منظور بيئي، وهنا تلعب رقابة اخلطأ 
البني  أو الظاهر دورا أ ا يا، وذلك إما لغياب النصوص التشريعية يف هذا اجملال وإما لعدم وضوح ودقة هذه 

 société duيف قضية  1968مار   29يف النصوص، وهذا ما نلمسه يف قرار جملس الدولة الفرنسي املؤرخ 
lotissement de la plage de pampelonne حيث التمست الشراة الطاعنة إبطال القرار الوزاري ،

، وقد Duvarالذي  حب رخص بناء ثالثة عمارات على شاطئ البحر األبيض، م نحت هلا من طرف حمافظ 
ديسمرب  31لى أ ا  املادة األوىل من املر وم الصادر يف رفضت احملكمة اإلدارية الدعوى يف الدرتة األوىل ع

رخص البناء إذا اا  من شأ  املشروع االعتداء على طابع األماان اجملاورة. فطعنت منح ، واليت جتيز رفض 1958
وض الشراة أمام جملس الدولة ملتمسة إلغاء حكم احملكمة وقرار وزير اإل كا ، ويف مرافعته يف هذه القضية بني  مف

                                                           
1
 - crim. 21 octobre 1987, D. 1988, p. 50. 

2
 - D.Tsevas, Op. Cit., p. 199. 

3
 - S. Ktistaki, Op. Cit., p. 118. 

ر الصادر من من أمثلة هذه القرارات، القرار الصادر بتقدير مدى السموم املوتودة يف  ائل معني يدخل يف أحد املستحضرات اخلاصة بغسل الشعر، والقرا
ق وخماطر"، هذا الشرط الذي جلنة القراءة بعدم قبول رواية معينة للتمثيل على أحد املسارح، والقرار الصادر من اإلدارة بتقدير مدى ما يف الوظيفة من "ارها

اإلداري  جيب توفره حىت يكو  لشاغلي هذه الوظيفة احلق يف احلصول على مزايا خاصة. أشار اىل هذه القرارات األ تاذ مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء
 . 798، ص. 2004وجملس الدولة، قضاء اإللغاء، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اال كندرية، 

 .279رمضا  حممد بطيخ، املرتع السابق، ص.  - 4
5
 - CE. 28 Avril 1967, cité in S. ktistaki, Op. Cit., p. 119; CE. 20 Mai 1988, Sté laboratoire de 

thérapeutique moderne, AJDA. 1988, p. 451. 
6
 - CE. 24 juin 1987, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, RDP. 1987, p. 1657 ; CE. 

20 mai 1988, Sté laboratoire de thérapeutique moderne, AJDA. 1988, p.451.   
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احلكومة وتود خطأ ظاهر يف التقدير يشوب قرار احملافظ، وبالتايل فإ  عدم مشروعيته القرار األخري ت ربر مشروعية 
 القرار الوزاري، وقد اقتنعت اجلهة القضائية العليا بالتربير الذي قدمه 

  .)1(مفوض احلكومة فرفضت الطعن بالبطال  

القانوين للوقائع، عندما يكو  القرار اخلاضع  الدولة يف رقابة التكييفا تمر جملس انطالقا من هذا القرار 
لرقابته هو قرار رفض منح الرتخيص، لكن عندما يتعلق األمر بالرتخيص بالبناء فإ  اجمللس ي دخل رقابة اخلطأ الظاهر 

 . )2( يف التقدير يف رقابته الدنيا على التقدير اإلداري لالعتداء على األماان اجملاورة

أ  نفس هذا النوع من الرقابة، قد مور  خبصوص البناءات اليت من شأهنا االعتداء على الصحة  نالحظ
إ  جملس الدولة قد مدد جمال تطبيق اخلطأ البني  يف التقدير  بل، )3(العمومية وأيضا يف جمال إنشاء خمططات التهيئة 

. ويف هذا اإلطار (4) إىل نطاق القرارات املتعلقة باختيار املواقع ومحايتها العتبارات بيئية حضارية تارخيية مجالية أو أثرية
من فحص ملف الدعوى أ  البناء املزمع تشييده ليس من شأنه أ  ي عرض  جملس الدولة الفرنسي بأنه يتبني قرر

للخطر محاية موقع أثري أو أ  خيل بالتنظيم اجلمايل للمدينة، أو أ  يتناىف مع الرغبة يف وتود مساحات بيئية خضراء 
اصر مل يكن مشوبا خبطأ أو أ  يؤدي امجاال إىل نتائج  لبية أو مؤ فة على البيئة، فتقدير اإلدارة لكافة هذه العن

 .)5(ظاهر 

ويف احلاالت اليت يصعب على القاضي اإلداري إتراء تقييم حقيقي للمعطيات والعناصر اليت يتضمنها ملف 
الدعوى، فإنه يباشر تقييما شخصيا هلذه املعطيات، وتأايدا لذلك يقوم أحيانا بزيارة األماان اليت  تقام عليها 

  ، ليتثبت بنفسه من وتود أو عدم وتود خطأ ظاهر يف التقدير.اإلنشاءات موضوع رخص البناء

وهكذا يكننا القول أ  جملس الدولة الفرنسي ا تطاع بتطبيقه لفكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير، يف جمال تراخيص البناء 
 .M. R لفقيهي لـأ  حيقق االنتقال برقابته من نطاق الرقابة الدنيا إىل الرقابة العادية، ليصدق التنبؤ القضائ

Drago  بأ  اخلطأ الظاهر هو اتراء مر   يسمح باملرور من الرقابة الدنيا إىل رقابة  1974الذي قال منذ"
 . )6( التكييف القانوين يف انتظار أ  ي راقب التكييف القانوين للوقائع يف ال احلاالت"

                                                           
1
 - CE. 29 Mars 1968, « il résulte de l’instruction qu’en accordant à la (requérante) le permis de 

construire qu’elle avait sollicité, le préfet du var a commis une erreur manifeste dans 

l’appréciation du caractère des lieux avoisinants ainsi ses arrêtés étaient entachés d’illégalité, dés 

lors, le ministre de la construction, usant de son pouvoir hiérarchique, a pu légalement prononcer 

le retrait desdits arrêtés… », D. Lagasse, Op. Cit., p. 213. 

 .353-350 .رب، الغلط البني يف قضاء اإللغاء، د ت  ، د م  ، صتوأيضا: حممود  المة 
2 - D. Lagasse, Op.Cit., p. 214. 
3
 - D. Lagasse, Ibid., p. 215. 

 .281 .رمضا  حممد بطيخ، املرتع السابق، ص - 4
5
 - CE. 28 Janvier 1987, société…, AJDA. 1987, p. 281. 

6
 - Cité in D. Lagasse, Op. Cit., p. 217. 
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أمهية نظرية اخلطأ الواضح يف التقدير حىت اآل ، فإهنا مل تظهر يف أحكام جملس الدولة املصري وال يف  وعلى
 القضاء 

على عكس احملكمة اإلدارية التونسية اليت طبقت رقابة  .)1( العادي، يف رقابتهما على قرارات الضبط اإلداري
ملة عدة مصطلحات للتعبري عنه، اخلطأ الفاحش يف اخلطأ الواضح يف التقدير منذ  نوات عملها األوىل، مستع

 .)2( التقدير، اخلطأ اجلسيم، اخلطأ البني، اخلطأ الواضح يف التقدير، عدم التالؤم الطبيعي... إخل
أما يف القضاء اجلزائري فإننا وإ  مل نستطع احلصول على قرار يتبىن تطبيق نظرية اخلطأ الفادح يف التقدير يف  

جمال الضبط اإلداري، إال أننا جند من ي ؤاد على أ  العمل مبفهوم الغلط الواضح مطبقا يف جمال الرقابة القضائية يف 
حملكمة العليا ذهبت يف قرار حيياوي ضد وزير العدل إىل أ  املشرع قد اجلزائر، حبيث ترى األ تاذة فريدة أبراا  أ  ا

من قانو  اإلتراءات اجلزائية، اخلاصة بطلبات املراتعة تقدير الشروط اليت  531ترك لوزير العدل تطبيقا للمادة 
بطلب املراتعة، مادام يؤ س عليها طلبه باملراتعة، وبالتبعية فإ  الوزير ح ر يف إخطار أو عدم إخطار النائب العام 

ذلك يدخل يف نطاق االختصاص التقديري. غري أ  قراره ومادام يضيق من ممار ة حق حممي قانونا، أي حق الدفاع، 
فإنه يشكل يف نفس الوقت مسا ا خطريا حبرية أحد األفراد، وإ  مثل هذا القرار جيب أ  يكو  مسببا، وأ  وزير 

 .(3)يف تقدير أ س طلب املراتعة املقدم من الطاعن  العدل وبقراره قد ارتكب غلطا واضحا

على هذا الطرح، حيث قال القاضي اإلداري يف  1998تويلية  27أاد قرار جملس الدولة املؤرخ يف  وقد 
قضية ط رحت بني قاضي واجمللس األعلى للقضاء: "... حىت ولو اانت هذه األفعال اليت ينازع يف ماديتها ذات طابع 

تأديبية، فإ  اجمللس األعلى للقضاء قد ارتكب بالرغم من هذا خطأ صارخا يف التقدير بتسليط العقوبة  يربر عقوبة
 .(4)األشد املنصوص عليها يف النصوص املطبقة على املعين" 

 

 

 

 

                                                           
، رمضا  حممد بطيخ، املرتع 588و  459 .، حممود  المة تري، املرتع السابق، ص636. مسعود الصباح، املرتع السابق، ص حممد عبد احلميد -1

حكام الصادرة من حمكمة القضاء اإلداري أم من األإىل القول أنه مبراتعة أحكام جملس الدولة املصري  واء يف ذلك "نبادر بداءة : 688السابق، ص 
 ".ت قضائية توحي بتبين القضاء اإلداري املصري هلاطبيقالعليا مل جند هلذه النظرية تة ااحملكمة اإلداري

 إىل حد ما مع نظرية اخلطأ الظاهر الفرنسية واملسمى "بقضاء الغلو" يطبق فقط يف جمال التأديب.  املتشابهمع العلم أ  التطبيق القضائي املصري القريب أو 
2
 - I. Ben Hassan, Op. Cit., p. 75.  

 .40 .، ص2002لسنة  ،1العدد ، ولةالد سلجم، جملة "طة التقديرية لإلدارةرقابة القاضي اإلداري على السل"فريدة أبراا ،  - 3
الصغري  ، أنظر أيضا حممد83 .، ص2002لسنة  ،1، جملة جملس الدولة، العدد 1998.07.27، املؤرخ يف 172994جملس الدولة، قرار رقم   - 4

  .356 -354يف الصفحات  2بعلي، القضاء اإلداري، دعوى اإللغاء املرتع السابق، هامش رقم 
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 المطلب الثاني: حماية الوقائع في حالة الرقابة التامة أو الكاملة

تار  الرقابة الكاملة إال عندما يكو  اختصاص اإلدارة مقيدا، وال يكو  القانو  هو املصدر الوحيد  ال 
لالختصاص املقيد، فإىل تانبه توتد  لطة مقيدة من طرف القاضي، وبالنتيجة فإ  اتساع  لطات اإلدارة يتعلق 

 .)1(باتساع رقابة القاضي

 الفرع األول: الرقابة العادية

الوتود املادي والقانوين هي احلالة السائدة والشائعة من حاالت الرقابة، يباشرها القاضي اإلداري  إ  رقابة 
بالنسبة إىل عدد ابري من القرارات، لذلك ت سمى بالرقابة العادية، ورقابته ال تقف اما هو الشأ  يف احلالة السابقة 

دم اأ ا  لقرار الضبط اإلداري املطعو  فيه، بل عند جمرد التحقق من صحة الوتود املادي للوقائع اليت تستخ
تتجاوز هذا احلد وتتد إىل فحص ما إذا اانت تلك الوقائع من شأهنا أ  تربر قانونا القرار املطعو  فيه، وتصبح 
 عندئذ مشكلة رقابة الوقائع هي مشكلة التكييف القانوين هلذه الوقائع، وبعبارة أخرى، فإ  القاضي اإلداري ال يكتفي
يف هذه احلالة بأ  يتساءل عن مدى الوتود املادي للوقائع، بل يتعني عليه يف حالة اإلجياب أ  يتحقق مما إذا اانت 

 .(2) هذه الوقائع تشكل اضطرابا أو هتديدا للنظام العمومي

الثابتة لدى وي عرف التكييف القانوين للوقائع بأنه إدرا  واقعة معينة داخل فكرة قانونية، أو إعطاء الواقعة  
دد موضعها داخل نطاق قاعدة القانو ، اليت يراد تطبيقها أو إدخاهلا ضمن الطائفة القانونية  اإلدارة إمسا أو عنوانا، حي 

، وإذا اانت عملية التكييف تقتضي إتراء مقابلة بني احلالة (3) من املراز أو احلاالت املشار إليها يف قاعدة القانو 
  فإهنا تقتضي تهدا مزدوتا يف خصوص هذين العنصرين، فبالنسبة لعنصر القانو  فمهما الواقعية ونصوص القانو 

بلغت درتة حتديد النصوص التشريعية أو الالئحية يف تعريفها للوقائع، فإ  هذه النصوص تظل تتسم بالعمومية 
النص العام واجملرد، وهو  والتجريد، وعلى من يقوم بالتكييف أ  يسعى للتوصل إىل ا تخالص قاعدة تطبيقيه من هذا

النص أي إعطائه معىن  أاثر حتديدا وأقل  concrétisationيتوصل إىل ذلك عن طريق ختصيص أو جتسيد 
عمومية، وأما بالنسبة لعنصر الواقع، فإنه وعلى عكس ذلك جيب العمل على جتريد احلالة الواقعية والعمل على رفع 

القانوين، عن طريق إغفال ال العناصر عدية اجلدوى، والعمل على إبراز  الواقعة الفردية إىل مستوى عمومية النص
الصفات اليت تيز الواقعة من وتهة النظر القانونية، من أتل التوصل إىل قيام التطابق بني الواقعة والقاعدة 

 .(4)القانونية

                                                           
1 - I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 123, 125. 
2
 - G. Vedel, P. Delvolvé, Droit administratif, T - 2, Dalloz, PUF. p. 322. 

 .354ص. عصام عبد الوهاب الربزجني، املرتع السابق،  -  3
 .110، 109 .، رمضا  حممد بطيخ، املرتع السابق، ص49، 48. ، املرتع السابق، صتربمود  المة حم - 4
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ييف القانوين لأل باب وهذه العملية ليست غريبة عن القاضي اإلداري الفرنسي، الذي أترى رقابة التك 
، حيث تتلخص وقائع هذه القضية يف أ  السيد  )1( 1914أفريل  4املؤرخ يف   Gomelالواقعية منذ قرار 

Gomel   تقدم بطلب إىل حمافظ باريس يطلب منه ترخيصا بالبناء يف موقع يطل على ميداBeauveau ،
تويلية  13تشويه املنظر األثري للميدا ، مستندا إىل قانو  فرفض احملافظ حبجة أ  البناء املزمع إقامته من شأنه 

، الذي ي عطي للمحافظ احلق يف رفض الرتخيص بالبناء يف احلاالت اليت يؤدي فيها هذا البناء إىل تشويه أحد 1911
اوز السلطة.املواقع أو املناظر األثرية، فرفع املواطن دعوى أمام جملس الدولة يلتمس فيها إلغاء قرار احملافظ لتج

فقرر اجمللس أ  يدفع برقابته يف هذه القضية خطوة إىل األمام اما يلي: "ولكن ومبا أنه من حق جملس الدولة مراتعة 
ما إذا اا  موقع البناء املراد إقامته داخل يف أحد املعامل التذاارية، ويف حالة اإلجياب ما إذا اا  هذا البناء اما هو 

ضررا بأحد املعامل التذاارية القائمة". وبعد أ  حتقق من أ  الوقائع اليت تدعيها اإلدارة غري  مقرتح، من شأنه أ  ي لحق
صحيحة من حيث تكييفها القانوين، قضى اجمللس بأ  رفض اإلدارة التصريح بالبناء للطاعن، يعترب تطبيقا خاطئا 

 . 1911تويلية  12من القانو   118للمادة 

ري من اجملاالت ختضع للرقابة العادية، فأصبح بإمكا  القاضي ويف غياب ومنذ هذا القرار أصبحت الكث
مرتع معني يتعلق بشروط ممار ة  لطات الضبط اإلداري، وخاصة يف ظل تعقد فكرة النظام العمومي ذاهتا، إذ قد ال 

ردة تتطلب من حيدد املشرع احلاالت القانونية اليت تتدخل فيها  لطات الضبط اإلداري، وقد حيددها بطريقة جم
القاضي اإلداري أ  يتدخل ليحدد مضموهنا، وقد يكتفي املشرع بأ  حيظر على  لطة الضبط اإلداري أ  تتدخل إال 
إذا ه دد النظام العمومي باخلطر، ويسكت عن ذار احلاالت اليت من املمكن أ  تشكل هتديدا للنظام العمومي أو أ  

حيدد القاضي اإلداري املقصود بالنظام العمومي، ويتحقق من أ  األضرار  يذار حاالت منها على  بيل املثال، حينئذ
اليت حلقت به واملستند إليها من طرف  لطة الضبط اافية لتربير القيود على احلرية، وهكذا يتحقق األخري مما إذا  

ع املزمع عقده من شأنه ، أو أ  االتتما )2(اانت اجمللة تثل خطرا على الشباب بسبب طابعها الالأخالقي أو اخلليع 
واملنشورات املخصصة للقصر أحسن  )3( أ  خيل بالنظام العمومي، ويف هذا اجملال تشكل منازعات ضبط السينما

 مثال للرقابة العادية.

، الذي 1945تويلية  3يتعلق األمر بالضبط اخلاص بالسينما ويف هذا اإلطار وا تجابة ملر وم : ضبط السينما
يدعو القاضي إىل تثبيت رقابته على األعمال السينماتوغرافية بالنظر إىل األخالق، فإ  القاضي اإلداري ي غري تقديره 

يف هذا الشأ  منح وزير الثقافة واالتصال الفرنسي تأشريه ال تغالل و  .)4(للوقائع يف الزمن تبعا لتغري أخالق اجملتمع 
 نة، مع االلتزام بالتعليق يف  16، مزودة مبالحظة منع العرض على القصر البالغني من العمر 2000فيلم يف  نة 

                                                           
1
 - M. Long et (al.), les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op. Cit., p. 161. 

2
 - CE. 20 Décembre 1985, SARL pharaon, AJDA. 1987, p. 190. 

3
 - P. C. D’istra, P. Paoletti, X, Philippe, le degré du contrôle…, Op. Cit., p. 67.   

4 - le professeur Rivero a déterminé l’éthique sociale de la façon suivante : « il y a 

nécessairement, à la base de tout groupement humain, un minimum d’accord sur un minimum 

des valeurs, dont le respect s’impose aux libertés » : cité in S. Ktistaki, Op. Cit., p. 125.  
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لفيلم يتضمن مداخل القاعات وبإدرا  يف ال الوثائق اإلشهارية اليت ختص الفيلم، التحذير الذي مفاده بأ  هذا ا
حدى اجلمعيات الراعية لألخالق العمومية مع آباء ة على صدم بعض املشاهدين. فقامت امظاهر عنف خاصة قادر 

 نة، بتقدمي طعن لتجاوز السلطة أمام جملس الدولة ضد قرار الوزير،  18إىل  16األطفال البالغني من العمر من 
بأ  هذا الفيلم يصنف ضمن فئة  ،ائع، اعترب القاضي اإلداري الفرنسيوبعد قيامه بالرقابة على التكييف القانوين للوق

 . )1(  نة 18األفالم اخلليعة واليت حتث على العنف، وبالتبعية فهو ممنوع على األشخاص دو  

املعدل مبوتب قانو   1949تويلية  16من قانو   14تنح املادة : ضبط المنشورات المخصصة للقصر 
الداخلية الفرنسي  لطة منع النشر أو البيع للقصر، املنشورات مهما اا  نوعها واليت تثل  ، لوزير1967تانفي  4

ة، يتحقق القاضي وميمواقع انشغاله حبماية األخالق العخطرا على الشباب بسبب طابعها اإلباحي أو اخلليع، ومن 
ييد املنشورات اليت تثل خطرا على اإلداري الفرنسي مما إذا اانت ظروف ال قضية بإمكاهنا أ  ت ربر تدابري تق

 . )2(الشباب
، Thibaultيف قضية  1956ديسمرب  5ويف هذا اإلطار يندر  قرار جملس الدولة الفرنسي الصادر يف  

 الفة الذار، قرار حبظر عرض إحدى اجملالت، وعندما ط عن يف  14ر الداخلية ا تنادا إىل املادة حيث أصدر وزي
القاضي اإلداري الوتود املادي لأل باب وهو يف هذه احلالة التحقق من مدى تضمن اجمللة حمل هذا القرار، قد ر 

احلظر املطعو  فيه لنصوص جمرمة قانونا، اما قد ر أيضا وتودها القانوين أي طابع اإلباحية واخلالعة اليت تضمنتها 
  . )3( هذه النصوص، وعند هذا احلد برر إصدار  لطة الضبط اإلداري لقرارها

وقد  بق وأ  أشرنا إىل أ  جملس الدولة الفرنسي قد رفض أحيانا على  بيل اال تثناء، أ  يبسط رقابته 
. (4) على تقدير السلطة اإلدارية للوصف القانوين للوقائع أو لتكييفها القانوين وذلك بصدد بعض القرارات الضبطية

اا   يصعب تفسري هذه اال تثناءات باعتبارات قانونية، فإهنا جتد تربيرها يف اعتبارات عملية وفنية، ذلك أل    وإ 
القاضي يهدف عندما يتنع عن رقابة بعض القرارات إىل أ  يرتك قدرا أو ع لسلطة الضبط اإلداري يف التصرف، إما 

ن ناحية أخرى فإ  الطابع العلمي أو الفين لبعض املسائل يدفع ألمهية املوضوع أو لظروف ا تثنائية حتيط بالقرار، وم
القاضي اإلداري أحيانا إىل التخلي عن فرض رقابته على عملية تكييفها، طاملا أنه حاول ممار ة الرقابة فسوف ب

أهل العلم أو الفن يعتمد يف الواقع على آراء الفنيني أو العلميني، وليس مثة ما جيزم بأ  رأى اخلرباء الذين ينتدهبم من 
 .(5)   يكو  أفضل من رأي خرباء اإلدارة

                                                           
1
 - CE. 20 Juin 2000, Association promouvoir et autres, AJDA. 2000, p. 674. 

2
 - S. Kitistaki, Op. Cit., pp. 124,125 ; J. Castagné, Op. Cit., p. 159. 

3
 - J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 406. 

 .176، 175 .املرتع السابق، صقضاء املالئمة،  امي مجال الدين،   - 4
، ربمسعود  المة ت. و 137، 122طيخ، املرتع السابق، ص.رمضا  حممد ب . و661، 660.حممد عبد احلميد مسعود الصباح، املرتع السابق، ص  -5

 أنظر أيضا     .76، 58املرتع السابق، ص. 
I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 129.       
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وإذا اا  القضاء القدمي للمحاام الردعية يبني بأ  األخرية تقتصر أحيانا على رقابة تكييف الوقائع، اما 
، فإهنا أصبحت تار  بصورة واضحة رقابة التكييف (1) 1936أفريل  3يظهر من قرار الغرفة اجلنائية الصادر يف 

، الذي تاء فيه: " 1975أفريل  17القانوين للوقائع، هذا ما يظهر من خالل قرار حمكمة النقض املؤرخ يف 
...عندما يكو  القرار اإلداري مزود جبزاء عقايب، وعندما ي طلب اما يف هذه احلالة من احملكمة القضائية الفصل، فإ  

من مطابقته للقانو  شكال وموضوعا...إ  حمكمة مالئمة القرار، لكن أ  تض القضاة من واتبهم ليس تقدير
اال تئناف ال يكن أ  ت عفى من التحقق مما اذا اانت حالة العقارات تشكل  واء بذاهتا أو مبوتب الشروط املشغولة 

من قانو  الصحة العمومية، من  26فيها خطرا على أمن السكا  أو اجلريا ، وأ  يكو  هذا اخلطر وتطبيقا للمادة 
. لقد حتدثت الغرفة اجلنائية (2) أ  يربر قانونا االعتداء اخلطري على حق امللكية و يقتضي حظر اال كا ..."شأنه 

 بوضوح عن "التحقيق املوضوعي"، أي التحقق مما إذا اانت األ باب الواقعية تتطابق مع إرادة املشرع.   

ين لأل باب، يقوم بنفسه بعملية التكييف؟ يبقى أ  نتساءل عما إذا اا  القاضي وهو ي راقب التكييف القانو 
 ؟ وما إذا اانت عملية الرقابة موحدة أم أهنا تضيق وتتسع باختالف الظروف

 أوال: العملية التي يقوم بها القاضي عند مراقبة التكييف القانوني

إ  درا ة قضاء جملس الدولة ت بني بأ  القاضي اإلداري يقوم بنفس العملية اليت قامت هبا اإلدارة، حبيث  
يتحقق مما إذا اانت الوقائع املزعومة من طرفها من شأهنا أ  ت ربر القرار املتنازع فيه، فالقاضي عندما يفحص التكييف 

ملصطلحات املستعملة يف القرارات اإلدارية، فإ  القاضي يبحث فإنه يقوم يف الواقع بعملية إعادة التكييف. وحسب ا
فيما إذا اانت الوقائع اليت ا تندت إليها اإلدارة "من شأهنا أ  تربر قانونا" القرار املتخذ، نكو  بصدد هذه احلالة 

اء بالضرورة عندما يعلق نص تشريعي أو تنظيمي ممار ة السلطة بتحقق شروط واقعية أو عندما تقتضي طبيعة األشي
، فيتحقق القاضي حينئذ مما إذا اانت الشروط  )3(اتتماع بعض الشروط الواقعية حىت يكو  القرار املتخذ مشروعا 

 قد حتققت فعال ومما إذا اانت الوقائع من شأهنا أ  ت ربر اختاذ هذا القرار.

يد إىل امللمو  من تهة، وباملرور يتعلق األمر إذ  اما  بق التوضيح باملرور بالقاعدة القانونية من التجر  
باأل باب الواقعية من امللمو  إىل التجريد من تهة أخرى. وهكذا يقوم القاضي بتجسيد األ باب القانونية وجتريد 

                                                           

هذا " : حيث صرحت الغرفة اجلنائية بعدم مشروعية قرار بلدي ينع ال الباعة املتجولني، من عرض بضائعهم أو بيعها على الطريق العمومي، مقررة أ - 1 
  النص العام واملطلق ليس مؤ س اطالقا على  بب مستخلص من ضرورات النقل و األمن...". 

 
2
 - crim. 17 avril 1975, in D. Tsevas, Op. Cit., p. 191. 

3 -  «  le juge procédera par une abstraction des fait concret en caux, afin de les élever à la 

généralité de la catégorie  juridique. Dans un deuxième temps, il va concrétiser la notion 

imprécise en découvrant une norme non écrite ou en faisant appel aux standards jurisprudentiels, 

en vue d’obtenir deux schémas entre lesquels peut être réalisée une comparaison logique. ce 

raisonnement syllogistique qui résulte de la confrontation des faits avec un cadre juridique 

préexistant qu’ oiqu’ imprécisement déterminé constitue la qualification juridique des fait », S. 

Ktistaki, Op. Cit., pp. 337, 338.   
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األ باب الواقعية، فباخلضوع لرقابة التكييف القانوين يضمن قاضي جتاوز السلطة، وتود تطابق حقيقي بني الشروط 
 قاعدة القانونية واأل باب اليت تشكل أ ا ا الختاذها.احملددة بوا طة ال

 ثانيا: درجات رقابة التكييف القانوني للوقائع

إ  اتساع رقابة قاضي جتاوز السلطة على التكييف القانوين أل باب القرار اإلداري تتغري بالنظر إىل التعريف  
االعتبار الختاذ قرارها، فتكو  رقابة القاضي أاثر تقدما احملدد للظروف الواقعية، اليت جيب أ  تأخذها اإلدارة بعني 

عندما حتدد القاعدة القانونية بوضوح الظروف الواقعية اليت جيب أ  تؤخذ بعني االعتبار، وعليه فإ  هذه الرقابة 
دورا  إ  درتة وضوح القاعدة املرتعية تلعب القضائية ليست موحدة لكنها تتغري حسب الفئات القانونية املرتعية.

 : )1(مهما يف اتساع رقابة األ باب الواقعية للقرار، هلذا السبب يكن تصور ثالثة فرضيات 

 تخاذ القرار اإلداري بطريقة واضحة شروط إتحديد القاعدة القانونية ل -أ

إ  التحديد الواضح لشروط اختاذ القرار يشكل الفرضية األاثر بساطة واألاثر ندرة، حيث يقتصر دور 
يف هذه احلالة على التحقق من الوقائع، وهبذا فإ  التحديد الدقيق هلذه الشروط يستبعد ال تقدير من تانب  القاضي

 .)2( رتل اإلدارة

 اإلداريعدم تحديد القاعدة القانونية لشروط اتخاذ القرار  -ب

عندما ال حيدد القانو  أ باب اختاذ القرار، فإ  املسألة املطروحة هي معرفة ما إذا اا  قاضي جتاوز السلطة         
يف هذه  ايستفيد من احلرية الناجتة عن صمت النصوص أم يرتك ممار تها لإلدارة، يبدو أ  القاضي  يكو  مضطر 

أصل قضائي، فمثل هذه القواعد ت فرض على اإلدارة وت قيد  لطاهتا  احلالة إىل مواتهة القرار املتنازع فيه بقواعد ذات
فالقانو  ليس هو املصدر الوحيد للسلطات املقيدة بل يوتد مصدر آخر هو القضاء نفسه، وإىل تانب ما  ، )3(

مع يسمى بالسلطة املقيدة مبوتب القانو  توتد  لطة مقيدة عن طريق القاضي نفسه، وهبذا فإ  القاضي يساهم 
. نتيجة لذلك فعندما ال حيدد القانو  أي شرط للتدخل اإلداري، فمن )4(املشرع يف حتديد حاالت السلطة املقيدة

املفروض أ  تبدأ السلطة التقديرية يف التكييف القانوين الذي يفلت يف هذه احلالة من ال رقابة قضائية، مع ذلك 
                                                           

1
 - I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 132. 

2 - « Lorsqu’il existe des catégories juridiques définies, l’opération juridictionnelle se limite à 

une déduction formelle de l’existence des éléments constitufs de cette catégories, sans 

interprétation préalable de son auteur » S. Ktistaki, Op. Cit., p. 336.  
3
 - le juge administratif semble être dans ce cas, « l’alpha et l’oméga du droit administratif. Il se 

trouve au commencement et à la fin en créant  la règle et en sanctionnant l’exécution » CH. 

Pasbecq, « de la frontière entre la légalité et l’opportunité dans la jurisprudence du juge de 

l’excès de pouvoir », RDP. 1981, N-1, P. 831. « La juridiction, censée avoir interprété la volonté 

du législateur a ainsi crée un domaine ou l’administrateur a les mains liée, (compétence liée ou 

réglementée, là ou l’imprécision des textes semblait, lui laisser une compétence 

discrétionnaire », Ibid., p.809.      
4 - A. de laubadaire, J. C. Venézia. Y. Gaudmet, Op. Cit., p. 542.  
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. وهبذا فإ  القاضي بإنشائه )1( ال تنتج عن القانو  املكتوبيكتشف القاضي يف إطار تفسري اراده املشرع أ بابا 
 لفئات قانونية تسمح مبمار ة رقابة التكييف فإنه حيول السلطة التقديرية مبوتب القانو  إىل  لطة مقيدة.

 تخاذ القرار بطريقة غامضة شروط إتحديد القاعدة القانونية ل -ج

يف غالب األحوال غامضة، هذا الغموض وقلة التحديد يرتك تكو  النصوص احملددة لشروط اختاذ القرارات 
هامش ابري من احلرية لإلدارة، لكن القاضي وبصدد تفسريه هلذه املفاهيم يصل إىل احلد من السلطة التقديرية 
املمنوحة أوليا لإلدارة مبوتب النصوص، وعملية التفسري هذه تقتضي إعطاء معىن حمدد للحكم التشريعي 

. وقد  بق التوضيح بأنه ونتيجة لتعقد فكرة النظام العمومي، فإ  القاضي اإلداري )2( اليت ا تعملهاوللمصطلحات 
هو من حيدد املقصود هبذا النظام وهو الذي يتحقق من أ  األضرار اليت حلقت به واملستند اليها من طرف  لطة 

 الضبط اافية لتربير القيود الواردة على احلرية. 

 كييف والسلطة المقيدةثالثا: رقابة الت

يكو  اختصاص اإلدارة مقيدا اليا إذا حددت القاعدة القانونية  لوك اإلدارة بصورة واضحة، لكن يبقى         
السؤال مطروح حول حتديد حجم  لطات اإلدارة، عندما يفرتض اختاذ القرار تقدير مسبق من تانب رتل اإلدارة. 

ية بوتود االختصاص املقيد، يتعلق األمر يف جمال الضبط اإلداري مثال حبالة لقد قبل القاضي الفرنسي يف هذه الفرض
التزام اإلدارة مبنح مساعدة القوة العمومية لصاحل املستفيد من حكم قضائي، فاإلدارة ال تستطيع منح هذه املساعدة 

 تستطيع متابعة طلب املستفيد إال إذا اا  هذا التنفيذ ليس من شأنه اإلخالل بالنظام العمومي. ورغم أ  اإلدارة ال
)مبعىن أ  اإلدارة تلك  لطة تقدير ما إذا اا  تنفيذ القرار من  بعد تقدير وتود هتديد باإلخالل بالنظام العمومي

شأنه أو ليس من شأنه أ  خيل بالنظام العمومي(، فقد قرر القضاء بأ  اإلدارة توتد يف هذه احلالة يف وضعية 
ذلك أ  رقابة القاضي على تقدير اإلدارة للشروط الواقعية املعلق عليها اختاذ القرار قضت على  ، )3(اختصاص مقيد

    . )4( لطتها التقديرية، بل الما و ع القاضي رقابته على تكييف الوقائع الما نقص تقدير اإلدارة 

وضع حدا للنقاش الفقهي حول هذه قد  (5) وقد اعترب تانب من الفقه، بأ  القضاء احلايل جمللس الدولة         
املسألة، فمن اآل  وصاعدا، لن يقبل القاضي اإلداري وتود السلطة املقيدة إال عندما يقتضي حتقق الوقائع آليا قرار 

وحسبهم  . )6( اإلدارة، دو  أ  يتوفر أي جمال ألي تقدير للوقائع، ولن يكو  إذ  للقاضي أي رقابة على التكييف

                                                           
1
 - J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 405. 

2
 - J. M. Auby, R. Drago, Ibid., p. 406. 

3
 - I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 162. 

4 - « plus le juge étendre son contrôle sur la qualification des faits, plus le choix de 

l’administration sera réduit », Y. Ben Achour, Droit administratif, Tunis, CPU. 2010, p. 428.  
5 - CE. 22 octobre 2003, Desodt, AJDA. 2004, p. 165, CE. 29 décembre 2006, Ministre de 

l’équipement, AJDA. 2007, p.12. 
6 - F. Raymand, P. Fombeur, Note sous CE. 3 février 1999, Montaignac, AJDA. 1999. p. 569, 

cité in I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 162.  
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فإ  االختصاص املقيد غري موتود إال عندما تلتزم اإلدارة بالتصرف دو  أ  تقوم بالتكييف القانوين للوقائع، ذلك 
أهنم مي زوا بني أربعة أنواع من القرارات: القرارات اليت ال ختضع ألية رقابة قضائية، القرارات اليت ختضع لرقابة اخلطأ 

لرقابة التكييف القانوين للوقائع، والقرارات املتخذة يف إطار االختصاص املقيد  الظاهر يف التقدير، القرارات اليت ختضع
دو  تتع اإلدارة بأي  لطة تقديرية، مع ذلك فقد أاد هؤالء الفقهاء بأ  رقابة التكييف إذا اانت تسمح للقاضي 

 ختصاص املقيد. بإحالل تقديره حمل تقدير اإلدارة، فإ  هذه الرقابة ال تتناول باملقابل وضعية اال

   هو: إذا اانت هذه السلطة ال هي تقديرية تزئيا وال مقيدة فما هي طبيعتها ؟والسؤال املطروح اآل        

يبدو بأنه من الضروري االعرتاف بوتود درتات يف إطار االختصاص املقيد، يف هذه احلالة من املمكن أ  
ختصاص اإلدارة، وبرقابة التكييف القانوين للوقائع يشرتط القاضي نقبل بأ  رقابة التكييف بإمكاهنا أ  تقيد تزئيا ا

شرطني: فيجب أ  تكو  الواقعة املزعومة موتودة ماديا وأ  يكو  من شأهنا أ  تربر قانونا القرار، إذ  إ  اختصاص 
شروط الواقعية، عندئذ اإلدارة ليس تقديريا على اإلطالق عندما ت علق القاعدة القانونية اختاذ القرار على وتود بعض ال

نقول أ  رقابة التكييف القانوين للوقائع ييز السلطة التقديرية عن السلطة املقيدة، فتكو  السلطة مقيدة عندما يتم 
 .  )1( وتكو  تقديرية عندما ال تار  هذه الرقابة ،مراقبة التكييف

)وايل مستغامن ومجعية  2000تانفي  31وبالرتوع إىل قرار جملس الدولة اجلزائري  الف الذار املؤرخ يف 
منتجي احلليب(، فقد اا  الزما على اجمللس أ  يتحقق يف البداية من الوتود املادي للوقائع مبعىن أ  يتحقق من أ  
 لوك أعضاء اجلمعية خمل فعال بالنظام واآلداب العمومني، مث ينتقل إىل رقابة التكييف القانوين بأ  يطرح السؤال 

تسمح له النصوص املنظمة لنشاط اجلمعيات بتوقيف نشاطها ؟ فإذا اا  اجلواب باإلجياب، فإ  قرار التايل: هل 
الوايل مشروعا فرتفض عندئذ الدعوى لعدم التأ يس. أما إذا اا  اجلواب بالنفي، فيكو  قرار الوايل يف هذه احلالة 

جنده ال يسمح للوايل  1990ديسمرب  4يف غري مشروع يستوتب البطال . وبالرتوع إىل قانو  اجلمعيات املؤرخ 
حبل اجلمعية أو بتعليق نشاطها ملدة معينة، بل تعل ذلك من اختصاص اجلهات القضائية املختصة بناء على طلب 

 من القانو  أعاله. 32تقدمه السلطة العمومية، مبا فيها وايل الوالية تطبيقا لنص املادة 

من قانو  الوالية(، وإذا اا   92ومندوبا للحكومة على مستوى الوالية )م/ فإذا اا  الوايل ممثال للدولة    
مسؤوال عن احملافظة على النظام واألمن والسالمة والسكينة العمومية، وله يف ذلك اال تعانة مبصاحل األمن اليت توضع 

ال يسمح له  ،جلمعياتمن قانو  ا 32من قانو  الوالية(، فإ  وتود نص املادة  97و 96حتت تصرفه )املادتا  
بتوقيف نشاطها. فالوايل يف هذه احلالة قد أ س قراره على نص قانوين غري صحيح، وهو األمر الذي مل ينتبه إليه 

 جملس الدولة اجلزائري. 

ه وإذا اا  جملس الدولة اجلزائري، قد امتنع يف هذه القضية عن مراقبة صحة التكييف القانوين للوقائع، فإن        
توا   3ل يف ايفية ممار تها، مبنا بة قضية وايل ميلة ضد الشراة الوطنية للمحا بة، حيث  خ ر الوايل يف فص  

                                                           
1
 - I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 163. 
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، 1995أفريل  19للشراة املذاورة مساحة قابلة للتهيئة، لتشي د مقرها على مستوى هذه الوالية. وبتارخ  1987
اري مليلة، وضع احملالت اليت اانت تشغلها الشراة طلب مبوتبه من ديوا  الرتقية والتسيري العقاختذ قرار تسخري، 

مستندا يف ذلك على مقتضيات املادة الوطنية للمحا بة حتت تصرف الوالية لتخصصها لغرفة التجارة لوالية ميلة، 
إعال  حالة الطوارئ. فقضى ، املتضمن 1992فيفري  9املؤرخ يف  92/44من قانو  الوالية، واملر وم رقم  92

من قانو  الوالية ال ختول للوايل  لطة تسخري حمل مشغول بطريقة قانونية من طرف  92ة بأ : " املادة جملس الدول
املر وم من  6و 2. حيث أثار وايل ميلة اذلك مقتضيات املادتني شراة وطنية من لد  ديوا  الرتقية والتسيري العقاري

والتسيري العقاري مليلة، لوضع احملالت املمنوحة قانونا  ، لكنه مل يثر حالة تسمح له بتسخري مدير الرتقية92/44رقم 
للشراة الوطنية للمحا بة حتت تصرف الوالية...وأ  وايل ميلة عندما اختذ قرار التسخري يكو  قد جتاوز 

 طبق.وقد أشار جملس الدولة بطريقة غري مباشرة اىل أ  الوقائع املستند اليها ال تربر النص القانوين امل .(1) لطاته...
أبطل الذي  .(2) 1984ديسمرب  29مبوتب قراره املؤرخ يف لكن  بقه اىل ممار ة هذه الرقابة اجمللس األعلى 

املتضمن رفض منح تواز السفر للمدعي، حيث تتمثل الوقائع فيما يلي: قدم  ،قرار رئيس دائرة بوفاريكمبقتضاه 
إىل دائرة بوفاريك قصد احلصول على تواز  فر، فرفض رئيس الدائرة الطلب  1983مار   15املدعي ملفا بتاريخ 

 ره اما يلي: ، وقد  بب اجمللس األعلى قرا1977يناير  23املؤرخ يف  01/77من األمر  11مستندا إىل نص املادة 

حيث أ  املادة املشار إليها تنص على أنه: "ال تسلم أية وثيقة للسفر، وال ينح أي تديد يف مدة صالحيتها         
منذ أقل من مخسة أعوام، عن تنحة بعقوبة احلبس ملدة  تة أشهر منفذة على  -حمكوم عليه جبناية -ألي شخص: 

 الرتاب الوطين، أو أمرا قضائيا أو حتديدا حملل اإلقامة".أو من اا  موضوع منع من مغادرة  -األقل

حيث أنه وعلى اثر حادث مرور، حددت مسؤولية املدعي باعتباره فاعال يف حدود الثلث ومسؤولية الضحية         
، بعقوبة شهر حبس مع 1974يونيو  03يف حدود الثلثني، وقد ح كم على األول من طرف حمكمة بوفاريك بتاريخ 

 .1974أاتوبر  15التنفيذ، وغرامة مالية قدرها  بعمائة دينار. حيث أ  احلكم أيده اجمللس القضائي يف  وقف

حيث أ  النص التشريعي اآلنف الذار، ال يلزم اإلدارة حقا، بتوضيح األ باب اليت اعتمدت عليها يف         
د أتل تواز السفر ألحد الرعايا اجلزائريني، إذا ما اختاذها لقرارها، وأنه جيوز لإلدارة من حيث املبدأ، رفض أو تدي

رأت بأ  تنقله إىل اخلار  من شأنه املسا  بالنظام العمومي، وأ  التقدير الذي تقوم به اإلدارة غري قابل للمناقشة 
ر أمام قاضي جتاوز السلطة. ولكن حيث أ  املسألة ليست اذلك يف هذه القضية، ذلك أ  رئيس دائرة بوفاريك اختا

املؤرخ يف  01/77من األمر رقم  11تداول القضية على الصعيد القانوين، عندما صر ح برفضه، وعل له بتطبيق املادة 
. وحيث أ  تطبيق هذا القانو  يلزم اإلدارة باال تجابة إىل طلب املدعي، لكو  هذا األخري ح ِكم 1977يناير  23

ق فيما ذهب عليه بعقوبة أدىن من تلك املنصوص عليها يف النص  القانوين أعاله. وحيث أ  نعي املدعي  ديد وحم 
 إليه، من حيث او  اإلدارة أخطأت عندما رفضت طلبه، وبالتايل يتعني إبطال قرار الرفض.

                                                           
 .37ابق، ص. جملس الدولة اجلزائري، الغرفة األوىل، أشار اليه حلسني بن الشيخ أث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء الثاين، املرتع الس -  1
 وما بعدها.  227، ص. 1989، اجمللة القضائية، العدد الرابع لسنة 1984ديسمرب  29األعلى، قرار مؤرخ يف  اجمللس - 2
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 . (1) إ  اإلدارة مل تغلط هنا يف اختيار النص القانوين، بل غلطت يف إعطائه تفسريا صحيحا

ا عن رقابة التكييف القانوين، رغم أ  اإلدارة ادعت بأ  قرارها يتعلق بدوره يقدم القضاء املغريب مثاال مهم
 ، ألغت هذه احملكمة2004فيفري  12بتدابري الضبط العليا، فبموتب حكم حمكمة أاادير اإلدارية، املؤرخ يف 

، وقد برر القرار الضمين لوزير الداخلية، الذي قرر  حب تواز السفر من الطاعن ومنعه من مغادرة الرتاب الوطين
األخري قراره بأنه اختذ حلماية األمن اخلارتي للدولة، وأ  مصلحة البالد وقد ية الوحدة الرتابية هي الدافع الرئيسي 

. فقالت احملكمة أ  األعمال  أو القرارات 01/03من القانو   3 ملزم بتعليله  طبقا للمادة ، لذلك فهو غريالختاذه
والتدابري اليت  ال تنصرف إال اىل تلك اليت تتصل بالسيا ة العليا للدولة 3حسب املادة  اليت ال تلزم اإلدارة بتعليلها

تتخذها األخرية مبا هلا من  لطة عليا للمحافظة على  يادة الدولة، واياهنا يف الداخل واخلار ، أما األعمال اليت 
 تباشرها اإلدارة يف حدود  لطاهتا اإلدارية فال تعد اذلك.

ا اا  منع الطاعن من السفر مل خير  عن اونه جمرد اتراء وقائي اختذته الدولة، فإنه خير  بذلك وحيث أنه إذ
عن زمرة القرارات املرتبطة بالسيا ة العليا للدولة، ويكو  بذلك القرار املطعو  فيه خاضعا ملقتضيات املادة األوىل من 

 .(2)نفس القانو " 

من خالل قراءة هذا ما يبدو  اجلرأة وهذا التحليل، أو على األقلومل يكن القاضي اجلزائري بنفس هذه 
، الذي تاء فيه: " حيث أ  )ز، ب( ا تأنف 1986أاتوبر  11الصادر عن اجمللس األعلى بتارخ  ملخص القرار

 عن اجمللس القضائي باجلزائر، حال فصله يف القضايا اإلدارية الذي صرح بعدم 1985أاتوبر  9القرار الصادر يف 
 اختصاصه للبت يف الطلب الرامي اىل احلكم بالسماح له بالدخول اىل الرتاب الوطين.

املعين بالعودة اىل الرتاب الفرنسي من حيث أتى، اعتمادا على املوقف  ،حيث أمرت الشرطة اجلزائرية للحدود
 حزب تبهة التحرير الوطين، أل  وتوده بالرتاب الوطين يس بالنظام العام.الذي اختذه 

                                                           
 23، ومبوتب قراره املؤرخ يف 420 .، ص2006، 1 -"و ائل املشروعية"، دار هومة، ط ،ملويا، درو  يف املنازعات اإلدارية  بن شيخ آثنيحلس - 1

للمخمرة أو املطعم ملدة  دارياإلغلق البأ  يأمر يكن للوايل  75/41من األمر رقم  10اجلزائري: "... أن ه حسب املادة  قال جملس الدولة، 2002 بتمرب 
 ة.وميمحة السكا  وحفاظا على اآلداب العرض احلفاظ على نظام وصغاملتعلقة هبذه املؤ سات، وإما ب أشهر إما إثر خمالفة القوانني والقواعد 6ال تتعدى 

املذاور أعاله، وأ  الوايل  75/41من األمر رقم  7وذلك طبقا للمادة  ،السلطة القضائية هي وحدها اليت يكنها األمر بالغلق النهائي هلذه املؤ ساتوأ  
إنه مل حيرتم أحكام ف أشهر 6يكن أ  يتجاوز    يتأاد من أ  هذا الغلق العندما أمر بغلق احملل الذي يسريه املستأنف عليه إىل إشعار آخر، أي دو  أ

، واملتمثلة يف اال تئنافاحملافظ لوالية اجلزائر إىل اختاذ القرار جمل  بالوزيرحيث أ  جملس الدولة بعدما تأاد من الواقعة املادية اليت دفعت . 75/41األمر رقم
ل بالنظام العمومي إخالال تديا، انتقل إىل مراقبة التكييف ح واانت تزعج  كا  املراب السياحي لزرالدة وختببتنظيم  هرات تتد إىل غاية الصقيام )ب م( 

تسمح  75/41من األمر رقم  10القاضي اإلداري بأ  املادة  إتابةاِر آخر ؟ واانت عهذه الوقائع تربر الغلق إىل إش القانوين وطرح السؤال التايل، هل أ   
 006195، قرار رقم اجلزائري جملس الدولة يل مشوب يعيب السبب، مما جيعله غري مشروع.أشهر، لذلك فإ  قرار الوا 6له بالغلق اإلداري ملدة ال تتجاوز 

 .96 .، ص2003لسنة  3، جملة جملس الدولة، العدد 23/09/2002مؤرخ يف 
 
، بني املدعي ووزير الدولة يف الداخلية، عبد اهلل درميش، العمل 2004فيفري  12، املؤرخ يف 2004/ 29احملكمة اإلدارية بأاادير، حكم رقم  -  2

، 2010اط، السحب الثاين، القضائي يف املنازعات اإلدارية، اجلزء الثاين، دالئل األعمال القضائية، الدليل الثاين، جملة احلقوق املغربية، مطبعة األمنية، الرب
 .219 -216ص. 
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حيث أنه حيق للسلطة اإلدارية رفض الدخول لكل مسافر ترى يف دخوله اىل تراب اجلزائر مسا ا باألمن 
 العام، وأ  التقرير الذي تتمتع به هذه السلطة قابل للنقاش أمام قاضي جتاوز السلطة.

قضى اجمللس  "، وعليه(1)حيث ال حيق بالتايل للمعين التمسك خبطأ القاضي األول عندما مل يستجب لطلبه 
كل فعال، األعلى بتأييد القرار املطعو  فيه دو  القيام بأية مناقشة ملا إذا اا  دخول املستأنف للرتاب اجلزائري يش

 ما توصل اليه القاضي األول.بل  لم مباشرة بصحة  و ال يثل أي خطر،مسا ا بالنظام العمومي أ

 الفرع الثاني: الرقابة القصوى

مل يض وقت طويل على ظهور وا تقرار رقابة التكييف القانوين، حىت بادر جملس الدولة الفرنسي اىل اختاذ  
خطوة تريئة، وضع هبا قيدا تديدا على  لطة اإلدارة التقديرية، إذ بعد أ  انتهى إىل وتوب فرض رقابته على 

ارة ألمهية وخطورة تلك الوقائع ومدى التنا ب بينها الوتود املادي للوقائع وصحة تكييفها قانونا، حبث يف تقدير اإلد
                   .)2)وبني اإلتراء املتخذ على أ ا ها، وهو ما يطلق عليه رقابة التنا ب أو رقابة املالئمة 

 أوال: تقدير أهمية وتناسب الوقائع التي تدعيها اإلدارة مع التدابير الضبطية المتخذة 

، ويعين هذا املبدأ )3( ومحاية احلريات العمومية اجملال املفضل لتطبيق مبدأ التنا بت شكل تدابري الضبط  
معرفة ما إذا اانت الوقائع اليت تشكل إخالال بالنظام العمومي متنا بة مع التدابري الضبطية املتخذة من طرف 

، ال  (4( برقابة التنا ب هي رقابة قصوىاإلدارة، لذلك يعترب البعض أ   الرقابة املمار ة يف هذا اخلصوص واملسماة 
يار ها القاضي بالنسبة لكل قرارات الضبط اإلداري، بل فقط على تلك اليت تشكل اعتداء على نشاط فردي يف 
غاية األمهية، مبعىن أ  يكو  املشرع الد توري أو التشريعي قد اعترب النشاط أ ا يا بالنسبة للفرد، وهذه األنشطة 

  . (5) لضرورية تتمثل يف احلريات العمومية أو املعلنة أو املسماة أو املعرفة أو األ ا يةاأل ا ية أو ا

 تهة، وحلماية النظام العمومي من تهة  من )6( لذلك يبدو بأ  الرقابة القصوى ضرورية حلماية هذه احلريات       

                                                           
، قضية )ز، ب( ضد وزير الداخلية واجلماعات احمللية، مجال  ايس ، املرتع 1986أاتوبر  11، املؤرخ يف 49330اجمللس األعلى، قرار رقم  -  1

 .88، 87السابق، اجلزء األول، ص. 
2
 - J. M. Auby, R. Drago. Op. Cit ., p. 409; J. P. Costa, , le principe  de proportionnalité dans la 

jurisprudence du conseil d’Etat, AJDA. 20 juillet – 2 aout 1988, p. 435. 
3 - J. P. Costa, Ibid., p. 434. 
4
 - J. M. Woehrling, le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire en France, Op. Cit., p. 

75. 

. 
 569حممد عبد احلميد مسعود الصباح، املرتع السابق، ص.   -  5

 
6 - J. Rivero, les libertés publiques, T-1, les droits de l’homme, Paris, P.U.F. 5

eme
 Edition, 1990, 

p. 21, CH. Pasbecq, de la frontière entre la légalité et l’opportunité…, Op. Cit., p. 843. 
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الختاذ القرار الضبطي، حبيث تؤدي إىل وضع  لطة ، وهي تقتضي رقابة عميقة على األ باب الواقعية املربرة )1)أخرى
الضبط يف إطار االختصاص املقيد ملراقبة أدىن التنا ب بني موضوع القرار وأ بابه الواقعية. وهكذا يار  القاضي 
رقابة التقدير، وهو ال يقدر هبذا الصدد تسامة الضرر بالنسبة للنظام العمومي فقط، بل وأيضا خطورة االعتداء 

  ؟ )2( حق باحلرية حمل النزاع، ولكن أال ت قيد هذه الرقابة القصوى  لطة اإلدارةالال

 الرقابة القصوى وتقييد سلطة اإلدارة -أ

، نقطة االنطالق احلقيقية لرقابة التنا ب، أو نقطة )3( 1933ماي  19املؤرخ يف  Benjamin عد قراري  
التحول الفعلي يف قضاء جملس الدولة الفرنسي، فمنذ هذا التاريخ ا تقر األخري على أ  من حقه حبث وتقدير مدى 
خطورة الوقائع اليت هتدد النظام العمومي، ومدى تنا ب اإلتراء الذي اختذته اإلدارة مع تلك اخلطورة. حبيث أصدر 

منع مبقتضاه اتتماعا عموميا بسبب ختوفه من االضطرابات اليت قد يتسبب فيها هذا  اقرار  Neversعمدة 
االتتماع، وما قد يؤدي إليه ذلك من إخالل باألمن والنظام يف املدينة، ومع اعرتاف اجمللس يف القرار املذاور 

لعمدة، حيث تبني له بعد فحص ظروف بإمكانية حدوث مثل هذه االضطرابات، إال أنه ألغى مع ذلك قرار ا
الدعوى وإتراء التحقيقات الالزمة، أ  االضطرابات احملتملة واليت تذرع هبا العمدة، ال تبلغ يف خطورهتا الدرتة اليت 

احملافظة على النظام العمومي إذا ما مسح بعقد االتتماع. وهكذا أر ى  ز معها مبا لديه من  لطات ضبط، علىيعج
 الفرنسي املبادئ األ ا ية للرقابة القصوى أو لرقابة التنا ب وهي:جملس الدولة 

 خطورة الوقائع املدعاة من قبل اإلدارة على األمن أو النظام العمومي  -
 اإلتراءات الضبطية املتخذة ملواتهة تلك الوقائع -
 .(4)من ضرر يصيب األفراد االعتداء الذي حتدثه هذه اإلتراءات على احلريات العمومية، وما قد يرتتب عن ذلك -

وهذا يعين بأنه عندما تكو  احلرية العمومية حمل نزاع، فإ  الرقابة القصوى هي القانو  الذي جيب أ  يطبق مهما  
اانت الصعوبات، وبأ  تدابري الضبط ختضع ملشروعية مضاعفة، فكل القرارات اإلدارية األخرى جيب أ  تتطابق مع 

وباعتبارها تدابري ضبطية متخذة يف جمال احلريات العمومية جيب أ  حترتم فضال عن ذلك القواعد العامة للمشروعية، 
 . )5( القواعد اخلاصة بالتطابق مع ضرورات النظام العمومي

ويف هذا اإلطار يقول األ تاذ عصام عبد الوهاب الربزجني: "بأ  رقابة القاضي لتنا ب تدابري الضبط اإلداري 
واأل باب اليت يقوم عليها جتد أ ا ها ال يف الشرعية، ولكن يف القاعدة القضائية اليت وضعها القضاء اإلداري نفسه 

                                                           
1 - I. Saouli, Ordre public et libères, recherche sur la police administrative en Tunisie, thèse pour 

Doctorat d’Etat en droit public, faculté des sciences juridiques, politique et sociale, Tunisie, 

1997, 1998, p. 566. 
2
 - I. Ben Hassen. Op. Cit., pp. 173, 174. 

3
 - M. Long et (al.), les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 2009…, Op. Cit., p. 280. 

 .155، 154 .رمضا  حممد بطيخ، املرتع السابق، ص - 4
5
 - I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 174. 
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يت تدعو الضبطي أ  يكو  ضروريا ومتنا با مع أمهية الوقائع اليف هذا الشأ ، واليت مقتضاها أنه يشرتط يف اإلتراء 
، ومقتضى هذا الرأي أ  املشروعية ال تعين فحسب خضوع اإلدارة للقانو  باملعىن الضيق، وإمنا (1)"اإلدارة إىل اختاذه

يشمل القواعد  نزوال على حكمه باملعىن الوا ع. فنطاق املشروعية ال يقتصر على القواعد القانونية وحدها وإمنا
القانونية القضائية اليت يضعها القضاء، وختضع هلا اإلدارة بذات درتة خضوعها للقواعد القانونية الغري قضائية. 
فسلطة القاضي اإلداري يف إنشاء قواعد قانونية تديدة تكنه، حتت شعار روح القانو  أو مبادئه العامة، أ  يدخل 

لسلوك املهين لإلدارة، لتكو  مبثابة قواعد ملزمة لرتل اإلدارة يتعني عليه يف نطاق املشروعية، بعض أخالقيات ا
وهكذا ي ساهم القاضي اإلداري مع املشرع يف حتديد    . (2) مراعاهتا اأ ا  للعمل اإلداري، وإال عد خمالفا للقانو 

لظاهر إىل اختصاص مقيد احلالة اليت تكو  فيها  لطة اإلدارة مقيدة، فيحو ل بذلك االختصاص التقديري حسب ا
قضائيا. لكنه ال يستطيع ا تعمال  لطته اإلنشائية إال عندما ت قيد التدابري الضبطية تديا ممار ة حقوق وحريات 

 األفراد.

هبذا الصدد نالحظ بأنه إذا اانت تدابري الضبط غري خاضعة إىل شكلية معينة حتمي حقوق املدارين، ألهنا 
ن ضرورات النظام العمومي، فقد مت تعويض الضمانات السابقة للقرار بضمانات مؤ سة على أ باب مستخلصة م

ناجتة عن رقابة قضائية تد متقدمة، والقاعدة املطبقة هنا ليست النظام العمومي اما حدده املشرع، لكن اما حدده 
القضائية املتعلقة مبشروعية . نتيجة لذلك بإمكاننا أ  نتساءل عن القواعد )3(  القاضي وشرحه وفرضه على اإلدارة

 تدابري الضبط اإلداري.

غري أ  القاضي اجلنائي ال يار  هذه الرقابة، أو يار ها يف غالب األحوال بطريقة غري مباشرة. ففي جمال 
خلرق القانو  أو املبادئ العامة احلريات العمومية، نالحظ بأنه ي فضل القضاء بعدم مشروعية التدبري الضبطي، 

 . فإذا قبلنا بأ  هذا املوقف قد يكو  صحيحا اجتاه التدابري اليت تتضمن حظرا شديدا وعاما، فهل يكو   للقانو 
اذلك اجتاه التنظيمات البسيطة اليت ال تنع اليا ممار ة احلرية، ألنه وللوصول اىل معرفته، يقتضي األمر القيام مبقاربة 

 دقيقة للوقائع اليت حددت هذا التدبري.

                                                           
 .439عصام عبد الوهاب الربزجني، املرتع السابق، ص.  -1
 . 561، ص. 1027 رقم ود الصباح، املرتع السابق، هامشسعم حممد عبد احلميد -2

3
 - « face à des catégories juridiques indéterminées fixées par des textes législatifs ou 

réglementaires… l’ordre public, on pourrait croire, en effet, que le juge ne fait la qu’appliquer 

des règles de droit qui sont extérieures à sa volonté ; en réalité il n’en est rien, aucune de ces 

notions n’était en elles-mêmes opérationnelles; c’est le conseil d’Etat qui dans chaque affaire 

définit leur contenu et impose ainsi sa volonté, de sorte qui en dernière analyse, la règle 

applicable par l’administration n’est pas celle posée par le législateur, mais celle qui, dans une 

même opération est définit et appliquée concrètement par le juge. La règle jurisprudentielle n’est 

pas posée à l’avance elle se forme progressivement par accumulation des décisions d’espèce qui, 

en se répétant, finissent par engendrer sur le point qu’elles règlent, des résultats équivalents à 

ceux d’une règle générale », D. Rousseau, le contrôle de l’opportunité de l’action administrative 

par le juge administratif, thèse, Poitiers, 1979, pp. 664, 665.     
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ا اليت تبني الطريقة اليت يراقب هبا القاضي اجلنائي تنا ب التدبري الضبطي تتعلق مبهن املصور، ففي فرتة إ  القضاي
أوىل، وفصال يف مشروعية قرار يرخص التصوير على الطريق العمومي يف مكا  واحد، معني بدقة يف اامل البلدية، 

"احلكم املنازع فيه الذي صرح مبشروعية التدبري مل  فصلت احملكمة العليا بعدم مشروعية هذا التدبري، مصرحة بأ :
يعاين أي ظرف ا تثنائي، من شأنه أ  يربر التنظيم الذي بسب شدته، يشكل اعتداد تديا وخطريا على مبدأ حرية 

 . )1( التجارة والصناعة"

تشددة، وهذا الطابع من الواضح أ  القاضي اجلنائي، يهتم بالتحقق من مالئمة التدبري للظروف، للتقرير بأهنا م
املتشدد والعام للمنع، اتجاهل مبدأ حرية التجارة والصناعة، هو الدافع الذي أدى اىل التصريح بعدم مشروعية 
التدبرب. وبالتايل فإ  القاضي الردعي بعد اتراء رقابة تنا ب التدبري الضبطي، يستطيع أال يصرح بعدم مشروعيته، 

 يضي أ  التدبري الضبطي اإلداري ال يتضمن حظرا عاما ومطلقا، وأنه ال يعتدففي غالب هذه احلاالت يعاين القا
، ويف ذلك رفضا من القاضي الردعي ملواابة القاضي اإلداري فيما وصل اليه من رقابة عميقة. (2)على حرية عمومية 

 يف موقف القاضي العادي السابقة بالقرارات اليت تصدر اليوم، جتعلنا نالحظ بأ  التغري تومع ذلك فإ  مقارنة القرارا
، فبعد أ  اا  األخري يصرح بأ  احملاام الردعية ليس هلا أ  تقدر مالئمة أ باب قرار الطرد، صرح ليس بسيطا
ب قرار مماثل. بل إنه وصل اىل ، بأنه جيب مراقبة اخلطأ الظاهر يف تقدير أ با)3( 1987ااتوبر   21مبوتب قرار 

حد تقرير مدى تنا ب التدبري الضبطي. يف احلقيقة لقد قبل القاضي اجلنائي تدرجييا، على خطى القاضي اإلداري 
بأ  مشروعية التدبري الضبطي قد تتعلق ببعض اعتبارات املالئمة، فطبيعة بعض القرارات اإلدارية ذاهتا هي اليت دفعت 

 .   )4(  أ  يتبىن هذا االتساع اجلديد ملفهوم املشروعيةبالقاضي اجلنائي اىل

 

 

    

                                                           
1
 - crim. 2 février 1955, D. 1955, p. 275. 

2
 - D. Tsevas, Op. Cit., p. 194. 

3
 - Cass. Crim. 21 Octobre 1987 : 

إال  ،قرار اإلبعاد املطعو  فيه مالئمة: " من حيث أنه ولئن اانت حمكمة اال تئناف قد أصابت صحيح حكم القانو  بعدم فحص القرار بهبذا وقد تاء 
عندما اعتربت أ  وتود املتهم على إقليم  ،رية ارتكبت خطأ ظاهرا يف التقديرهلا أ  تلتفت عن الفصل فيما دفع به املتهم من أ  السلطة اإلدا اا ما   أنه
من مث فإ  احملكمة و  ،روعية قرار اإلبعاد املطعو  فيهفرض وقوعه  ببا لعدم مشعلى مي، ومن حيث أ  هذا اخلطأ يعترب نسا يشكل هتديدا للنظام العمو فر 

 كو  قد جتاهلت مهامها اخلاصة مما يتعني معه نقض احلكم واإلحالة.تغفلت التعرض له اوإذا 
Cass. Crim. 04 janvier 1991 ; Cass. Crim. 04 avril 2001 : 

من بني املواد   cannabisالصحة العمومية نبات القنب تقنني من  5181من حيث أ  احملكمة رفضت دفع املتهم بأ  تصنيف املادة  :وقد تاء به
حد ال تهالاه، وأ   عويصعب وض املخدرة، ينتج عن خطأ ظاهر يف التقدير، ا تنادا من احملكمة على أ  النبات املذاور هو خمدر، يسبب أمراضا نفسية،

فإهنا تكو  قد أقامت حكمها  وقد أقامت قضاءها على ما نقدم، ،يف ا تعماله خطر على الصحة العمومية... ومن حيث أ  حمكمة اال تئناف طاألفرا
   .676الصفحة ود الصباح، املرتع السابق، هامش سعهذه القرارات حممد عبد احلميد مأشار إىل  ".على أ بابه فيه  و طعامل

4
 - D. Tsevas, Op. Cit., p. 203, 204. 
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 شروط مشروعية تدابير الضبط اإلداري  -ب

مشروعية التدبري الضبطي، والقاضي اإلداري باشرتاطه لضرورة التدبري ت شكل الضرورة والتنا ب شرطا 
يف نفس الوقت رقابة عميقة ي قيد هبا حرية  وتنا به مع خطورة االضطراب والضرر الالحق باحلرية حمل النزاع، يار 

 السلطة الضبطية.

 شرط الضرورة  -1

التدبري قاعدة الضرورة عندما يكو  هذه رق ، وخت(1)يشرتط يف تدابري الضبط اإلداري أ  تكو  ضرورية  
"التدبري الضبطي يكو  ضروريا بإمكا  اإلدارة اختاذ تدابري أقل صرامة أو شدة من تلك اليت اختذهتا، ومبعىن آخر فإ  

عندما ال توتد و يلة أخرى تكن من جتنب اإلخالل بالنظام العمومي، وعلى هذا األ ا  فإ   لطة الضبط ملزمة 
 . )2( باختيار من بني الو ائل ما يلحق أقل األضرار باحلرية"

رة بكو  هذه التدابري حتد إ  شرط الضرورة هو شرط خاص بنظام تدابري الضبط اإلداري، وهو يرتبط مباش 
من ممار ة احلريات العمومية، إهنا حالة التدابري املتضمنة لقيود غري منصوص عليها قانونا، واليت ترد على ممار ة 
احلريات املنظمة تشريعيا احرية الصحافة، االتتماع، التعليم واجلمعيات، يف مثل هذه الفرضية، فإذا اانت الضرورة 

 مقيدا لواحدة من هذه احلريات، فهل يشكل ذلك اعتداء على القانو  ؟تبيح تدبريا ضبطيا 

يف احلقيقة إ  االعرتاف لإلدارة بسلطة منع حرية معرفة قانونا يعادل خرق القانو  والد تور بدو  شرط أو  
املقيد الذي يتبناه   الضرورة تشكل التربير وحىت العذر بالنسبة للتدبري الضبطي يد، ويف هذا اإلطار يكن القول بأق

القاضي اإلداري بالرتوع إىل روح القانو ، مع ذلك يشرتط أ  تؤدي هذه الضرورة إىل جتنب التهديد احلقيقي 
، وليس اىل جتنب جمرد اإلزعا  البسيط أو االضطراب اخلفيف من تهة، واىل وتوب حتديدها مبا هو ( 3) باإلخالل

 هة أخرى.ضروري للمحافظة على النظام العمومي من ت

إ  تقدير الطابع الضروري للتدبري الضبطي يكتسي بعض القيمة الذاتية، أل  القاضي بعد التحقق من أ   
التدبري املتنازع فيه قد اختذ فعال هبدف احملافظة على النظام العمومي، يبحث عما إذا اا  اختاذ هذه التدابري ضروريا 

، وهكذا أبطل جملس الدولة الفرنسي قرار  )4( ل معطيات القضيةلضما  الغرض الذي يهدف إليه، فاحصا ماديا ا
العمدة الذي منع االتتماع بسبب أ  اهليئة احمللية لديها قوات الشرطة الضرورية حلماية النظام العمومي يف قرار 

Benjamin  .الشهري 
                                                           

 .176ناصر لباد، املرتع السابق، ص.  -  1
2
 - I. Saouli, Op. Cit., p. 396. 

العامة يف الظروف العادية وضماناهتا، جملة الية الدرا ات  االتتماعاتحممد أبو زيد حممد، حدود  لطات الضبط اإلداري يف جمال ممار ة حرية  -  3
، وأيضا السيد أمحد حممد مرتا ، الضبط اإلداري يف جمال البناء والتعمري، درا ة مقارنة، ر الة مقدمة 56 .، ص2001تويلية  ،5  -العليا، رقم

  .467، ص. 2001للحصول على درتة الداتوراه، تامعة اال كندرية، الية احلقوق، 
4
 - S. Ktistaki, Op. Cit., p. 92, 93. 
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حيث  1995مار   14التونسية شرط الضرورة يف قضية اريشا  بتاريخ  احملكمة اإلداريةوقد طبقت  
قالت: "إ  ما تذر ع به رئيس بلدية القصرين من تسبب حمل املدعية يف تعطيل حراة املرور لوتوده و ط املدينة، ال 
يكن أ  ينتهي به يف ضوء مالبسات القضية إىل حد غلق احملل املذاور، بل اا  عليه توخي التدابري اليت تستلزمها 

أخذت به احملكمة اإلدارية  اما . )1( لنظام العمومي وممار ة حرية الصناعة والتجارة"ضرورة التوفيق بني احملافظة على ا
العليا يف مصر مقررة بأ : "قرار احلاام العسكري العام ينبغي أ  يكو  له  بب...و...خصوصا فيما يتعلق باحلريات 

يف مشروعية القرار هو أ  يكو   العامة، وتب أ  يكو  تدخل اإلدارة أل باب تدية تربره. فاملناط واحلالة هذه
التصرف الزما ملواتهة حاالت معينة من دفع خطر تسيم يهدد األمن والنظام باعتبار هذا اإلتراء هو الو يلة 

. وخبصوص حرية التجارة قضت حمكمة القضاء اإلداري بأنه ال يكن أ  يرتتب  على )2( الوحيدة ملنع هذا الضرر
اغالق السوق بدعوى احملافظة على األمن وخاصة اذا اا  قد انقضى أاثر من  نة  وقوع حادث تنائي بني قبيلتني

ونصف على وقوع احلادث، دو  أ  يقع ما خيل باألمن، وقد اا  مبقدور اإلدارة اختاذ اإلتراءات الكفيلة مبنع 
الشديد، اا  بالقدر احلوادث دو  اللجوء اىل اغالق السوق حىت اذا ما اضطرهتا الظروف اىل اختاذ هذا اإلتراء 

املنا ب وملدة قصرية من الزمن. وبذلك يكو  القرار الصادر بتعطيل السوق قد تانب القانو  ويتعني لذلك 
 .  )3(الغاؤه

 شرط التناسب  -2

ال يعترب جملس الدولة الفرنسي بأ  تنا ب التدبري الضبطي شرطا اافيا ملشروعيته، لكنه يعترب بأ  النظام 
، )4( و يسرتتع يف حالة االضطرابات، ليس بأي مثن، لكن بوا طة قدر عادل من التضحياتجيب أ  يتحقق أ

فبهدف ترقية النظام االتتماعي يفرض القاضي اإلداري على السلطة الضبطية قاعدة أخرى مقتضاها التالؤم 
القرار الضبطي املتخذ يف الصحيح بني التدبري الضبطي والظروف اخلاصة املؤ سة له. هذه القاعدة ترتتم بواقع أ  

جمال معني يتعلق من تهة خبطورة اإلخالل املراد جتنبه، ومن تهة أخرى بالقيمة القانونية للحرية اليت حلقها الضرر، 
بعبارة أخرى إ   التدبري الضبطي املقيد للحرية العمومية جيب أ  يكو  متنا با مع اتساع التهديد بالنظام العمومي 

  . )5( وبقيمة احلرية

 

                                                           
1
 - I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 179.  

 2-   765، ص. 2004درية، ناإل كأشار اىل هذا القرار، مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري وجملس الدولة، قضاء اإللغاء، دار اجلامعة اجلديدة،  
.766، أشار اليه مصطفى أبو زيد فهمي، املرتع السابق، ص. 1952يناير  22  صادر بتاريخ قرار - 3  

4
 - S. Ktistaki, Op. Cit., p. 94. 

 .566وأيضا حممد عبد احلميد حممود الصباح، املرتع السابق، ص. 
5
 - S. Ktistaki, Op. Cit., p p. 94, 95. 

كندرية،  السيد أمحد حممد مرتا ، الضبط اإلداري يف جمال البناء والتعمري، درا ة مقارنة، ر الة مقدمة للحصول على درتة الداتوراه، تامعة اال  وأيضا
 .467، ص. 2001الية احلقوق، 
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 ضطراب معيار تناسب التدبير الضبطي خطورة اإلخالل أو اإل -

ينظر دائما اىل القرار الضبطي على أنه ذلك القرار الذي حيد من حريات األفراد هبدف احملافظة على النظام  
تدخلها العمومي، واحلال أ   النظام العمومي مفهوم غري حمدد بشكل ااف لكي يسمح للسلطة الضبطية اليت يكو  

ضروري بتقرير مضمو  التدبري الضبطي، فيجب إذ  أ  تكو  اهليئة املختصة أاثر قربا من ظروف الزما  واملكا  
 واليت تدخل أصال يف صميم عملها.

يف الواقع جيب أ  يكو  قرارها متالئم مع االضطراب املراد جتنبه، فالضرر البعيد أو قليل األمهية بالنسبة إىل  
مي ال يكنه أ  يرتب قيودا ابرية على احلرية، على خالف ذلك فإ  االضطراب اجلدي يربر تدابري النظام العمو 

صارمة. لذلك فعندما يقوم بالتقدير امللمو  للوقائع يبحث جملس الدولة عن درتة خطورة االضطراب املراد جتنبه، مم ا 
إي اها باحلريات املعتدى عليها، فكلما اانت  يدل على أ   القاضي يعلق اتساع رقابته على طبيعة الظروف مواتها

الظروف خطرية على الن ظام العمومي الما وضع القاضي ثقته باإلدارة. وعليه فإ   درتة خطورة االضطراب، باعتبارها 
عنصرا ملبدأ التنا ب حتكم ال التدابري الضبطية وترتك للقاضي هامش من التقدير الشخصي يسمح له بتقدير ما إذا  

 القرار الضبطي متالئما مع ظروف املكا  والزما .اا  

ويف هذا اإلطار تشكل ظروف املكا  عنصرا مرتعيا لقاضي جتاوز السلطة، فعندما ال يستطيع هذا األخري  
أل   أ باب القرار تتضمن عنصر صعب التقدير   –اال تناد إىل وثائق امللف ملمار ة الفحص املباشر على الوقائع 

فإ   هذه العناصر  -رد فعلهم وحسا يتهم اجتاه مشكل معني ض أو تفكري ورأي السكا  أواظرف حملي غام
تشكل معيارا إضافيا خار  درتة اإلخالل بالنظام العمومي الذي يأخذه القاضي بعني االعتبار، هبدف تقدير مدى 

لتدابري احمللية، فالقاضي يقوم مفهوم أاثر تقدما يف حالة ا طي. هذا ويعترب مفهوم ظرف املكا تنا ب التدبري الضب
يف  بتقدير شخصي للتدبري الضبطي، ويتحقق مم ا إذا اا  هذا األخري يتالءم مع املكا  الذي اختذ فيه أو طبق فيه.

 . )1(يصبح هذا التقدير  الحا خطريا يف يد القاضي، ألنه  يكو  رهني إرادته وحده هذه احلالة 

فضال عن ذلك يقدر القاضي ظروف الزما  بغرض إضفاء الشرعية على اتساع  لطات الضبط، فدرتة         
 .)2( صرامة القرار الضبطي تتغري حسب الفرتة أو الساعة اليت ا ختذ فيها القرار

هذه التدابري غري وإذا اانت ظروف الزما  واملكا  املستند إليها يف رقابة التدابري الضبطية تكفي أحيانا جلعل  
مربرة، فإ   الظروف "الشخصية" يكن أ  تساهم أيضا يف فحص مدى ضرورة التدبري، ففي قرار جملس الدولة 

 .  )3( اانت إشارة األخري إىل احلالة الصحية للطاعن صرحية  1993ديسمرب  10الفرنسي املؤرخ يف 

                                                           
1
 - P. C. D’istra, P. Paoletti, X, Philippe, le degré du contrôle…, Op. Cit., p. 69. 

2
 -  S. Ktistaki, Op. Cit., pp. 95-97. 

3
 - considérant qu’en refusant a M. Maes, alors que celui- ci était atteint d’une grave insuffisance 

coronarienne et qu’il lui était impossible de se déplacer sans assistance mécanique, c’est donc en 

elle-même, sans tenir compte des autres mesures à la disposition du maire, mais compte tenu de 

son destinataire, que la mesure attaquée à pu être jugée comme non justifiée par la nécessité de 
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 قيمة الحرية المتنازع فيها معيارا خاصا لتناسب التدبير الضبطي  -

يضمن القاضي اإلداري رقابة حقيقية للتنا ب بني االعتداء على احلرية الناتج عن قرارات الضبط اإلداري  
قي للحريات وقيمة احلرية املعتدى عليها. وبدوره يبقى مفهوم احلرية غامض نسبيا، لذا يقتصر القضاء على ترتيب حقي

مبوتب نظام محاية متصاعد، نستطيع أ  مني ز يف اطاره بني احلرية املتسامح فيها أو الغري منظمة واحلرية القانونية أو 
لذلك اعترب القضاء اإلداري بأ  احلريات العمومية ليس جلميعها نفس القيمة وال تتمتع بنفس احلماية،  . )1( املنظمة

ال يسمح بوضعها ضمن تدر  القيم يف حالة التدبري الضبطي املقيد، اما أن ه ي رتب أثرا  فسكوت القانو  اجتاه احلرية
قانونيا يف ترك السلطة الضبطية التنظيمية تتمتع باالختصاص الكامل يف تقييد ممار ة احلرية الغري منظمة وفق 

   .)2( مقتضيات النظام العمومي

 ة حرية معينة، يعترب حجر عثر أمام جتاوزات  لطة الضبط اإلداري وباملقابل فإ  وتود نصوص تشريعية تنظم ممار 
على احلرية ذاهتا أو على من يار ها، وبعبارة أخرى يكن القول بأ  وتود نصوص قانونية تنظم حرية من احلريات 

ال تتجاوزها، حيد من  لطة اإلدارة يف مواتهة هذه احلرية، فيتعني على اإلدارة أ  تتوقف عند أحكام هذه النصوص و 
فإذا جتاوزاهتا اانت اتراءاهتا غري مشروعة وتديرة باإللغاء. يضاف اىل هذا بأ  النصوص التشريعية اليت تفرض قيودا 

ئما يف صاحل احلقوق واحلريات على احلقوق واحلريات العمومية جيب أ  ت فسر تفسريا ضيقا، مبعىن أ  يكو  التفسري دا
 .(3) ةوميمالع

فضلنا عرض شرطي الضرورة والتنا ب اشرطني منفصلني، فهناك من يرى بأ  التنا ب ما هو  قد انوإذا ا   
إال نتيجة الشرتاط ضرورة اإلتراء، فالتدبري الغري متنا ب مع األ باب اليت أدت إىل اختاذه هو ببساطة تدبري مل يكن 

  .)4(ضروريا

املنطقي لقاضي جتاوز السلطة، وأحسن دليل عبارة شري إىل أ  مبدأ التنا ب يوتد يف قلب التطور يبقى أ  ن   
جتاوز السلطة املخرتعة من طرف القاضي نفسه، فهو مؤشر على عدم التنا ب وعلى غياب التوافق، وأ  احلكمة من 
تطبيق هذا املبدأ هو حبث القضاة عن مطابقة التدخل اإلداري إىل تنا ب، يبدو هلم يف هناية التحليل منطقي، لكنه 

يراقب إال التجاوزات الواضحة تدا بالنسبة إىل التنا ب الصحيح، فقد ا تبعد القضاة ميزا  الصيديل من  حبث ال
   . )5( واقع وعيهم بقابليتهم اخلاصة للخطأ

                                                                                                                                                                                           

maintenir l’ordre. L’allusion juridictionnelle a l’équation personnelle du destinataire est 

intéressante et semble t- il originale,  M. Gros, note sous CE. 10 décembre 1993, madame Maes, 

le choix juridictionnel des motifs d’annulation en matière de police administrative, RDP. 1994, n 

- 3, LGDJ. p. 825.     
1
 - P. H. Teitgen, la police municipale, thèse, Nancy, 1934, p. 438. 

2
 - S. ktistaki, Op. Cit., p. 99. 

 .447، ص. 2004يوليو  ،26حبوث الشرطة، العدد  و لطات الضبط اإلداري، جملة مرازجمدي أمحد فتح الباب، احلقوق واحلريات العامة  - 3
4
 - Y. Ben Achour, Droit administratif…, Op. Cit., p. 269. 

5
 - S. Stistaki, Op. Cit., p. 437. 
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وقد اعرتفت احملكمة اإلدارية التونسية بسلطتها يف مراقبة التنا ب يف جمال الضبط اإلداري، مستعملة مصطلحا    
على ضرورة تنا ب التدبري الضبطي مع خطورة اإلخالل أو التهديد باإلخالل بالنظام العمومي، وهو  خاصا هبا ي عرب

مبدأ التدر ، ففي قضية اريشا  السالفة الذار قالت هذه احملكمة : "اا  عليه التدر  يف اختاذ التدابري". ويف قرارها 
:" وحيث يتعني على اإلدارة نظرا لطبيعة هذا ، قالت2000ديسمرب  29الصادر يف قضية رفيق دريرة املؤرخ يف 

النشاط أ  حترتم مبدأ التدر  يف اختاذ التدابري اليت تستلزمها ضرورة احملافظة على النظام العمومي وممار ة حرية التجارة 
: "وحيث أ  ثبوت التهديد للنظام 2006نوفمرب  19والصناعة"، اما ردد ت نفس العبارات يف قرارها املؤرخ يف 

ا يفرض عليها توخي التدر  يف اختاذ تدابري الضبط اإلداري  العمومي ال ينح البلدية  لطات مطلقة لرد اخلطر، وإمن 
وقد اانت حمكمة القضاء  .)1( وأ  انتها  إتراءات وقائية أقل صرامة من الغلق من شأهنا أ  حتقق نفس األهداف"

نا ب بني أمهية وخطورة الوقائع اليت تدعيها اإلدارة وبني مضمو  اإلداري املصرية السباقة إىل االعرتاف بضرورة الت
ذلك ما يلي: "إ  القرارات اليت تصدرها وزارة الصحة للمحافظة على الصحة العامة، ومنع نشوء   قراراهتا، ومن

 باهبا األمراض وانتشارها ختضع بوصفها قرارات بوليسية لرقابة هذه احملكمة، اليت هلا  لطة وا عة يف حتري أ
ا الزمة وضرورية لصيانة الصحة العامة، وأهنا وليدة ضرورة وقاية  ومالبساهتا لكي تتأاد من موافقتها لظروف احلال وأهن 
هذه الصحة يف الظروف اخلاصة اليت تقررت من أتلها، ومبعىن آخر للمحكمة يف هذه احلالة  لطة حبث مالئمة هذه 

  ..(2) إليها "القرارات للظروف واملالبسات اليت أد ت 

 أال يكون التدبير الضبطي عاما ومطلقا شرط  -3

باعتبار أ  اهليئة الضبطية ملزمة باختيار الو يلة األقل إضرارا باحلرية اليت تنظمها، فإ  املنع العام واملطلق هو  
جيب أال ي ستنتج بأ   ال منع عام  اتراء غري مشروع، ألن ه ي لحق ضررا تسيما باحلريات بل إن ه يعادل قمعها. لكن

ومطلق هو غري مشروع للسبب الوحيد أن ه عام ومطلق، خاصة إذا تبني بأن ه التدبري الوحيد املمكن حلفظ النظام 
العمومي. وقد  بق يف هذا اإلطار لقاضي جتاوز السلطة التونسي أ  راقب املنع العام لإلعالنات وقضى مبخالفتها 

يعترب هذا القرار  ناعة، وقرر بأ  مجال املدينة ال يقتضي بالضرورة إلغاء ال األعمدة اإلشهارية. وحلرية التجارة والص
  ) .3( إعالنا قضائيا حقيقيا بعدم مشروعية املنع العام" 1982فيفري  15الصادر عن احملكمة اإلدارية بتاريخ 

 ،القضاء العادي الفرنسي يف جمال احلريات العمومية نالحظ أ  حمكمة النقض امجلس الدولة وبفحص
فصلت بعدم مشروعية املنع العام واملطلق، مع ذلك ال يعاقب القاضي العادي إال  على عدم املالئمة الظاهرة وعدم 

أ  احملاام العادية اا  هلا موقفا أقل ترأة لذلك يكننا أ  نقول ب .)4( التنا ب الواضح للتدابري الضبطية مع أ باهبا

                                                           
1
 - in I. Ben Hassen , Op . Cit., p. 186. 

 .166، أشار إليه، رمضا  حممد بطيخ، املرتع السابق، ص. 16/06/1949قرار صادر جبلسة  - 2
3
 - I. Ben Hassen, Op. Cit., p.181.  

4
 - J. Castagné, Op. Cit., pp. 166 - 174. 
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من موقف القضاء اإلداري خبصوص رقابتها على قرارات الضبط اإلداري، اما ال ي ظهر قضاؤها ال نفس وأقل وضوحا 
 .)1( املرونة وال نفس الوحدة، بل قد جند حلوال متعارضة خبصوص نفس الفئة من القرارات

ويف تكييف هذا االتتهاد القضائي املتعلق بإبطال قرارات املنع العام واملطلق، قال بعض الفقهاء بأنه حماولة       
لتأ يس عالقة تديدة وأاثر تفهما بني الدولة )دولة القانو ( واألفراد، فحينما ي بطل القاضي اإلداري قرارا معينا 

ظر مبقتضاه نشاطا  خر حيظر النشاط قة، مث تعود السلطة فتتخذ قرارا آبصورة عامة ومطلصادرا عن  لطة ادارية حت 
نفسه ولكن بصورة أقل عمومية واطالقا، وال يبطل القاضي قرارها يف هذه املرة. فإ  هذا يعين بأ  للقاضي اإلداري 

 .  )2( تأثريا مباشرا على نوعية قرارات السلطة السيا يةيؤثر 

التنا ب اليت جتعل قاضي جتاوز السلطة ينكب على تقدير القيمة الذاتية لأل باب يف األخري نقول أ  رقابة       
ري املتخذ من طرف السلطة الضبطية، فإ   طبيعة هذا ما إذا اانت ذات أمهية تربر التدبوي قي م الوقائع، هبدف معرفة 

التساؤل عما إذا اا  القاضي العمل الذي يفرتض حتقيقات متقدمة للغاية على مستوى الوقائع، دفعت بالفقه إىل 
 عند ممار ته هلذه الرقابة ال خير  عن اطار مهمته ليعتدي على اختصاصات اإلدارة. 

إىل هذه الشروط يضيف البعض شروطا أخرى، تتمثل يف أ  يتصف التدبري الضبطي باملوضوعية واحليدة، وأ  يلتزم 
 .(3)العمومي حبدود أغراض الضبط التقليدية يف احملافظة على النظام 

 طبيعة رقابة القيمة الذاتية لألسباب -ج

عندما يقدر القاضي قيمة األ باب وي قيم امهيتها، فهل يبقى ضمن ممار ة رقابة املشروعية أم أن ه يعتدى على         
 االختصاصات احملفوظة لإلدارة ؟

 هل يعتدي القاضي عند ممارسة رقابة التناسب على اختصاصات اإلدارة ؟ -1

قيام اجلهة القضائية العليا  M. Teissierبر ر بعض الفقهاء من بينهم  ،حماولة لإلتابة على هذا السؤال 
بفحص الوقائع مبا يلي: "تبدو مهمتكم أاثر ارقابة إدارية رئا ية الحقة يف شكل قضائي". مبعىن أ  القاضي يفصل 

يف مرافعته بصدد قرار   M. chardenet. بعد ذلك ذار )4( هنا اسلطة إدارية أاثر من اونه يفصل يف نزاع
Abbé Olivier  بأ  حمكمة النقض )القضاء العادي( ظهرت أاثر تردد ا للتصريح بعدم 1909فيفري  15يف ،

مشروعية قرار العمدة ا تنادا إىل تقدير األ باب، خشية من االعتداء على االختصاص اإلداري، مث توته إىل جملس 
                                                           

1
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 163.   

. 354، ص.2006، 1 –تور   عد، القانو  اإلداري العام واملنازعات اإلدارية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ط  - 2  
مقدمة للحصول على درتة الداتوراه، تامعة اال كندرية، الية السيد أمحد حممد مرتا ، الضبط اإلداري يف جمال البناء والتعمري، درا ة مقارنة، ر الة  - 3

 .468، 467، ص. 2001احلقوق، 
 أشار إىل هذا الرأي: - 4

M. Reglade, « du prétendu  du contrôle juridictionnel de l’opportunité en matière de recours pour  

excès de pourvoir », RDP. N°-3, Juillet – Aout – Septembre 1925, p. 422. 
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، مدعوو  للعب دور إلبقاء على التنظيمات أو إبطاهلايف اذلك : " أنتم الذين تفصلو  على خالف الدولة قائال
 .(1) الرئيس اإلداري للهيئات اإلدارية، وبالتايل تستطيعو  حتديد اجملال الذي تكو  فيه هذه القرارات مشروعة "

ويف هذا اإلطار وإذا اا  القاضي برقابته للتقدير املادي للوقائع ي قيم االختيار التقديري الذي قام به املوظف  
اإلداري يف اختاذه للقرار، وينكب على رقابة تقييم أو تقدير الوضعيات الواقعية وحيل بالتبعية تقديره حمل تقدير 

يقدر فقط املشروعية ويعتدي على اختصاص اإلدارة اليت ختتص  اإلدارة، فإن ه خير  من دور القاضي الذي جيب أ 
 .  )2(بتقدير املالئمة 

عكس ذلك عندما قال: بأنه ال يكن أ  نستنتج بأ  القاضي يقوم  Stistaki Stavrola  لكن ذهب األ تاذ
يف هذا اجملال الضبطي )التنا ب( مقام رتل اإلدارة، فتقديره لتالؤم الو ائل املستعملة يشكل شرطا أ ا يا للوظيفة 

بق ا تعماهلا من القضائية، ذلك أ  عناصر التقدير اليت يستعملها واملعىن الذي يعطيها إي اه هي نفس العناصر السا
طرف اهليئة الضبطية، فضال على أ  القاضي الذي يراقب الغياب الظاهر للتنا ب ال يتدخل إال الحقا ال رتتاع 

  . )3(العدالة املهتزة، وال يكن أ  حيل بالتايل حمل املوظف اإلداري الذي يبقى الوحيد املختص بتقرير مالئمة قراره 

  لى رقابة المالئمة ؟فهل يعتدي القاضي اإلداري ع -2

 اختلف الفقه بني منكر لقيام القاضي برقابة املالئمة ومعرتف بذلك:  

 ا لرأي المعترف برقابة المالئمة -

لقد رتب حبث القاضي عن التدابري اإلدارية الضرورية واملتنا بة مع األ باب الواقعية، حسب بعض الفقهاء،         
،وحسبهم فإنه ال يوتد تعارض على اإلطالق بني ما جتريه اإلدارة وهي بصدد  )4(فحصا ملالئمة التدخل اإلداري 

ممار ة  لطتها التقديرية من مالئمة يف جمال الضبط اإلداري وبني أ  ختضع هذه املالئمة للرقابة القضائية. فقاضي 
وقد حثت ترأته يف جمال  مة،اإللغاء مل يعد اما اا  يف املاضي فقط قاضي املشروعية وإمنا أصبح أيضا قاضي املالئ

الضبط اإلداري الفقه على االعرتاف له بسلطة مراقبة مالئمة التدخل اإلداري، فعندما يعلق املشرع اختاذ قرار على 
هذا الرأي األ تاذ  ومن .)5(شروط واقعية غري حمددة يعترب القاضي بأنه بإمكانه أ  حيل تقديره حمل تقدير اإلدارة 

M.G. Morange  الذي يرى بأ  القاضي عندما يفحص الوتود والتكييف القانوين لأل باب فحصا بسيطا
                                                           

1
 - M. Long, et (al.), les grands arrêts de la jurisprudence administrative…, Op. Cit., pp.114, 115, 

« vous qui êtes appelés a  jouer un peu le rôle de supérieur hiérarchique des autorités 

administratives... ».  
2
 - M. Jèze, cité in M. Reglade, Op. Cit., pp. 422, 423. 

3
 - S. Ktistaki, Op. Cit., p. 134. 

4
 - le juge administratif subordonne toutes les mesures aux conditions de leur opportunité, en 

appréciant les circonstances de fait qui ont provoqué l’édiction de telles mesures ». S. Ktistaki, 

Op. Cit., pp. 92, 107 ; «  dans le contentieux de police. Le juge contrôle effectivement et, peut en 

dire, ouvertement l’opportunité de la décision administrative » J. M. Auby, R. Drago, traité de 

contentieux administratif, Op. Cit., p. 409.   
5
 - J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 409. 
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فإنه يقتصر هنا على ممار ة رقابة املشروعية، لكنه ينزلق إىل رقابة املالئمة عندما يسعى إىل تقدير قيمتها، فيتحول إىل 
 . )1(رئيس إداري

جملس الدولة فيما إذا اانت الظروف احمللية تربر أو ال ويف هذا اإلطار يقع نزاع ضبط السينما، حبيث يبحث  
عرض الفيلم الذي منحت له التأشرية الوزارية، واحلال أ  البحث املنجز من طرف القاضي ال خيلو من ذاتية، اما أ  

بناء احملافظة على النظام العمومي اجلمايل تقتضي تقديرا ذاتيا، لالعرتاف مثال مبشروعية قرار رفض منح رخصة ال
بسبب أنه يثل هتديدا باالعتداء على "مجال املناظر البيئية". يف الواقع يقوم القاضي بتقدير ظروف القضية، لعدم 
وتود أية قاعدة قانونية تنص على تعريف النظام العمومي اجلمايل، وعليه فإ  التحليل الذي يقوم به القاضي لوقائع 

كتفي بإعادة تقدير األ باب الواقعية للقرار، لكنه يشري أحيانا على القضية هو حتليل شخصي ذايت، اما أنه ال ي
 . )2( اإلدارة بالتدابري اليت ينبغي عليها اختاذها

 ذلك و تد من الفقه من ي كي ف هذا الدور الذي يقوم به القاضي على أنه رقابة مشروعية وليس رقابة مالئمة.رغم 

 الرأي المنكر لرقابة المالئمة -

يرى أصحاب هذا الرأي بأ  اجلهة  القضائية العليا عندما تفحص أ باب القرار، فإهنا ال تراقب مالئمته  
لكنها تبقى يف إطار رقابة املشروعية، أل  األ باب يف هذه احلاالت ليست على اإلطالق عناصر للمالئمة بل تصبح 

رارات اإلدارية ضرورة أو شرطا ملشروعيتها، فيجب ، وقد جيعل القانو  أحيانا من مالئمة الق)3(عناصر للمشروعية 
 .) 4(القول حينئذ بأ  القاضي يراقب املشروعية وليس املالئمة 

وعليه ورغم اعرتاف أنصار هذا االجتاه بأ  القاضي اإلداري يراقب مدى مالئمة اإلتراء الذي اختذته اإلدارة  
ألمهية وخطورة الوقائع اليت ا تندت إليها، وهو ما يشكل توهر السلطة التقديرية، إال  ،يف جماالت الضبط اإلداري

أهنم يرو  أ  هذه الرقابة ال ختر  عن اوهنا رقابة مشروعية، مستندين إىل أ  التنا ب أو املالئمة تعد شرطا أو عنصرا 
س موضوع احلريات العمومية وهو موضوع من عناصر مشروعية قرارات الضبط اإلداري، باعتبار أ  هذه القرارات ت

فيما تواتهه اإلدارة وهي بصدد اختاذ تدابري الضبط  M. Walineل األ تاذ يشكل مسألة قانونية، تكمن اما قا
اليت تس إحدى احلريات العمومية من تنازع بني القوانني، إذ يرى بأنه ويف مجيع احلاالت اليت تتصرف فيها اإلدارة 

ضبط اإلداري املخولة هلا من أتل احملافظة على النظام العمومي، فإهنا جتد نفسها أمام تنازع مبقتضى  لطات ال
حقيقي بني القوانني املسؤولة هي عن تطبيقها، حيث تعرض عليها هذه القوانني واتبني يبدو أ  اليهما يتعارض مع 

عليها قانو  الضبط اإلداري، وهناك اآلخر، فهناك واتب اإلدارة يف احلفاظ على النظام العمومي الذي يفرضه 

                                                           
1
 - M. G. Morange, cité in J. Castagné, Op. Cit., p. 180. 

2
 - I. Ben Hassen, Op. Cit., pp 197, 198. 

3
 - M. Reglade, Op. Cit., p. 425. 

4
 - D. Lagasse, Op. Cit., p. 22 ; M. Waline, Etendue et limites du contrôle du juge administratif,   

Op. Cit., p. 27. 
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واتبها يف احرتام احلريات العمومية املفروض عليها مبقتضى القانو  املنظم لتلك احلريات، وهنا يصبح من احملتم عليها 
  .)1(أ  تضحي ببعض هذه القوانني يف  بيل تطبيق البعض اآلخر 

ففي ال احلاالت اليت تكو  فيها إحدى احلريات العمومية حمال للتقييد مبقتضى إتراء ضبطي، فال يكو   
هذا اإلتراء مشروعا إال  إذا اا  ضروريا ومن مث مالئما، والسلطات القضائية حامية احلريات العمومية هلا أ  تتحقق 

وهو ما يؤدي يف النهاية إىل خضوع هذه اإلتراءات لرقابة  ملشروعية من قيام الضرورة وبالتايل املالئمة،اوفقا ملبدأ 
  قضائية ااملة.

حبيث يرى بأنه جيب أال ننطلق من اعتبار أ    لكن بنظرة خمتلفة،  J. Castagnéوإىل هذه اآلراء ينظم 
املشروعية واملالئمة فئتني متعارضتني تستبعد ال منهما األخرى، أل  هذا التعارض مصطنع ال مربر له، فاملالئمة يف 

مبراقبة قيمة  بعض احلاالت عنصر مشمول يف املشروعية، وال تكو  إال عنصرا ضمن عناصر أخرى، فإذا قام القاضي
األ باب يف حالة من هذا النوع فإنه مل يقم إال مبواصلة رقابة املشروعية، يف حني أنه إذا طبق نفس الفحص يف فرضية 
تكو  فيها مسألة املشروعية مستقلة عن املالئمة فسيخر  بالتأايد عن اطار مهمته. وهبذا الصدد ييز هذا الفقيه بني 

حبسب ما إذا اانت توتد أو ال توتد على مستواها رابطة بني مشكل املشروعية ومشكل فئتني من القرارات الضبطية 
 املالئمة.

قرارات ضبطية ال تتحكم فيها املالئمة يف املشروعية )ليست شرطا هلا(، مثل هذه القرارات تكو  مشروعة وإ  مل  -
 تكن مالئمة، فيستحيل على القاضي بصددها مراقبة قيمة األ باب.

ت ضبطية تتحكم فيها املالئمة يف املشروعة، فهذه القرارات ال تكو  مشروعة إال إذا اانت مالئمة، يف هذه قرارا -
احلالة جيب على القاضي للقول بأ   مثل هذه القرارات مشروعة أ  ي قدر قيمة أ باهبا، للبحث عما إذا اا  قرار 

الفئة ؟ إتابة رار الضبطي ينتمي إىل هذه أو تلك السلطة الضبطية منا با وضروريا. لكن ايف نعرف بأ  هذا الق
فاحلريات  توزيع بسيط ودقيق وهو ناتج عن إرادة املشرع أو املؤ س.المعيار  ل هذا الفقيه بأ على هذا السؤال قا

العمومية املعلنة واملنظمة من طرف املشرع أو املؤ س ال تكو  مشروعة إال إذا اانت ضرورية، وبالتايل فإ  
صها تشمل ضر مشروعيت بنفس االعرتاف واالهتمام من طرف املشرع فإ  مشروعيتها  ورهتا، أما النشاطات اليت مل خت 

 .)2(ال تشمل مالئمتها 

بإ  التعارض بني املشروعية واملالئمة هو تعارض مصطنع،  بقه إىل ذلك  J. Castgnéوقبل أ  يقول  
، وحسبه فإ  املشكل قد ط رح بطريقة خاطئة، فمقابلة املشروعية واملالئمة هي مقابلة لشيئني G. Vedelالفقيه 

مبفهومني خمتلفني، فاملشروعية مفهوم شكلي له طابع قانوين وعلى خالف ذلك فاملالئمة مفهوم مادي وعملي، حبيث 
املالئمة إذا اانت القاعدة القانونية ال يوتد تعارض مبدئي بني هذه العناصر، فيمكن القيام باملشروعية مع بعض 

                                                           
1 - M. waline, le pouvoir discrétionnaire de l’administration et sa limitation par le contrôle 

juridictionnelle, RDP. 1930, p. 222. 
2
 - J. Castagné, Op. Cit., pp. 180- 187. 
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تنص على ذلك. ما يتعارض حقيقة ليس املشروعية واملالئمة لكن املالئمة احملددة قانونا واملالئمة املرتواة لتقدير رتل 
. ففي الوقت الذي يار  فيه القضاء مراقبة املالئمة، فإنه يهتم بأ  يرتعها إىل نص أو مبدأ قانوين وأ  )1(اإلدارة

، ويف هذا اإلطار يكن أ  نتكلم عن الدور )2(ظهر رقابة املالئمة انتيجة بسيطة للتفسري الوا ع للمشروعية ت
التفسريي للقاضي اإلداري، بالرتوع إىل اإلرادة الضمنية للمشرع وإىل روح القانو ، فحىت وإ  اا  القاضي يرتع يف 

األخرية تبقى غامضة ووا عة، ويف هذه احلالة يراقب القاضي جمال الضبط اإلداري إىل األحكام التشريعية، فإ  هذه 
 مشروعية التدبري ليس بالنظر إىل األحكام التشريعية ولكن بالنظر إىل القواعد القضائية )الضرورة والتنا ب(.

ومنذ أ  تبنينا مفهوما وا عا لرقابة املشروعية، فيجب أ  نقبل بأ  ال ما يراقب من طرف القاضي يعود  
لنطاق املشروعية وال ما يفلت عن رقابته يشكل تزء من املالئمة، وعندما يراقب القاضي قيمة األ باب وتنا بها 

دها بأ  اإلدارة تضطلع باختصاص مقيد، وعلى الدقيق مع موضوع القرار فإنه يار  رقابة املشروعية، وي صرح عن
عكس ذلك، عندما نعترب بأنه ال يستطيع مراقبة هذا التنا ب، فإ  القاضي يقبل بوتود  لطة تقديرية تفلت عن 
رقابته، عند هذا احلد نستنج بأ  قاضي جتاوز السلطة يضع  ياديا احلدود بني املالئمة واملشروعية. ومبا أ  القواعد 

تشكل تزء من املشروعية فلن تكو  هناك إال رقابة املشروعية، ومسألة املالئمة اليت ختضع لرقابة القاضي  القضائية
 . )3(تدمج يف رقابة املشروعية، بينما تبقى املالئمة اليت تفلت عن رقابة القاضي مسألة مالئمة 

يكن تكييف الرقابة اليت تتم بالنظر  وقد تعر ض هذا االجتاه الفقهي للعديد من االنتقادات، من بينها أنه ال 
إىل قواعد حمددة من طرف القاضي على أهنا رقابة قانونية، بل هي اذلك تلك الرقابة اليت تتم بالنظر إىل قواعد حمددة 

،اما انتقد هذا االجتاه على أ ا   )4( بوا طة القانو ، وقضائية تلك اليت تتم بالنظر إىل قواعد حمددة من القاضي
ابة القاضي اإلداري للمالئمة يف جمال الضبط اإلداري ال جتد أ ا ها إال فيما يضعه هذا القاضي من قواعد أ  رق

من قواعد قضائية، لذلك فإ  التساؤل املطروح يدور حول معرفة هذا األ ا  قبل أ  يقوم القاضي بتلك  قانونية  أو
من البديهي أ  خلق القواعد القانونية يأيت يف مرحلة تالية الرقابة، أي قبل أ  يقوم خبلق أو إنشاء قواعد قانونية، ف

للرقابة القضائية، أو مبعىن أدق يأيت من خالل النظر يف النزاع املطروح على القاضي، أي حلظة الفصل يف هذا النزاع، 
ره ختلف الشرط ومن مث ال يكن التسليم بأ  هذه القواعد توتد يف مرحلة  ابقة على الرقابة، األمر الذي يعين بدو 

  .(5) األ ا ي العتبار الرقابة هنا رقابة مشروعية، واملتمثل يف وتود قاعدة قانونية  ابقة يستند إليها القاضي يف رقابته

الرأي األخري على أ ا  أ  املقابلة الفقهية اليت تت يف احلالة األوىل بني  فإننا نؤيدورغم هذه االنتقادات،  
الرقابة القضائية والرقابة القانونية تبدو حمدودة األثر، على األقل على املستوى العملي، فالقاضي عندما يتحقق من 

شريعية أو قضائية، اما أ  االنتقادين احرتام القرار اإلداري لقاعدة قانونية فإنه يقوم بذلك  واء اانت هذه القاعدة ت
                                                           

1
 - G. Vedel. Essai sur la notion de cause…, Op, Cit., p. 94.  

2
 - G Vedel, Op. Cit., p. 101. 

3
 - G. Vedel, Op. Cit., p. 93.  

4- M. Dubisson, la distinction entre la légalité et l’opportunité dans le recours pour excès de 

pouvoir, Paris, L.G.D.J. 1957, Cité in I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 199. 
 .183رمضا  حممد بطيخ، املرتع السابق، ص.  -  5
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قد نبعا عن تبين مفهوم ضيق للمشروعية اليت تتضمن فقط القواعد التشريعية يف حني أ  القواعد القضائية ت شكل 
أيضا تزء مكمال هلا. فالقاضي اإلداري عندما قرر بأنه ال يكن التصريح بأ  تدبريا ضبطيا مشروعا إال إذا اا  

ط مع خطورة اإلخالل لكن أيضا مع االعتداء على احلرية حمل نزاع، فإنه مار  بذلك رقابة التالؤم متنا با، ليس فق
بني التدبري وتسامة اإلخالل، ملغيا هبذه الرقابة حرية اإلدارة يف اختيار التدبري الذي تراه متوافقا مع األ باب. وهبذا 

ص الذي يقول النص بأنه اذلك، لكن أيضا نصل إىل القول بأ  االختصاص املقيد ليس هو فقط االختصا
، ويف هذا )1) االختصاص الذي يقول القاضي بأنه مقيد، وأ  االختصاص املقيد يتكلم لغتني لغة املشرع ولغة القاضي

تقول األ تاذة فريدة أبراا  بأ  اخلط الفاصل بني القانونية وبني املالئمة هو من فعل و نتيجة إلرادة القاضي  راإلطا
واالتتهاد القضائي وليس خطا حمددا مسبقا، غري أ  القاضي وبعد حتديد هذا اخلط الفاصل ملزم باحرتامه مادام مل 

أ  تقييد القاضي إلرادة اإلدارة يف ال مرة يكو  فيها بصدد تدبري . واحلال (2) يتغري بفعل تعريف تديد لدولة القانو 
ضبطي مقيد، ال يعين إال تغليب إرادة املشرع الذي قصد بتنظيمه هلذه احلريات أال يتم تقييدها إال إذا و تد إخالل 

وتبه التدبري أو اضطراب تدي يهدد النظام العمومي، وبرتوعه إىل نوايا املشرع ااتشف القاضي شرطا ال يكو  مب
مشروعا إال إذا اا  االعتداء على احلرية متنا با مع أمهية االضطرابات، وعند هذا احلد نستطيع القول بأنه ال يوتد 
تعارض بني املشروعية واملالئمة، لكن بني املالئمة املراقبة اليت تدمج يف إطار املشروعية واملالئمة املرتواة لتقدير اإلدارة، 

ختاذ القرار، ومبراقبته للتقدير املرتوك مبوتب القانو  لإلدارة، ال يار  القاضي رقابة املالئمة. يف الواقع فبخلقه لشروط ا
إ  املالئمة واحلرية املرتبطة هبا مها اللذا  يبقيا  خار  الرقابة واليت يرتبط اتساعها بتطور التشريع والقضاء. وعليه 

لة مالئمة أصبح مسألة مشروعية وبالتايل ال توتد إطالقا إال رقابة وبفضل تطور الرقابة القضائية فما اا  مسأ
 املشروعية. 

ويف الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا  ابقا، ومن خالل  متمثال يف جملس دولته الفيت أما عن القضاء الجزائري 
التقليدية يف قضاء جملس الدولة  األ اليببعض ا تقراء أحكامه، يتبني لنا بأنه ااتفى يف رقابته هلذه السلطة بتبين 

الفرنسي، حيث يقتصر على رقابة وقائع القرارات اإلدارية حينما تصدر عن  لطة اإلدارة التقديرية، ورقابة مدى 
راقب وإثباتا لذلك اتب األ تاذ عمار عوابدي: "أ  قضاء الغرفة اإلدارية ي  صحة التكييف القانوين هلذه الوقائع، 

من حيث الوتود املادي للوقائع املادية أو القانونية، ومن حيث التكييف القانوين الصحيح والسليم القرارات اإلدارية 
لكن مل تتد رقابته اىل موازنة مدى تنا ب التدبري الضبطي مع حجم اإلعتداء على احلرية  .(3)املادية" للوقائع 

للرقابة املعتمدة يف القانو  املقار ،  إىل األ اليب احلديثةالذي ينتمي رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير العمومية، وال اىل 
خاصة يف جمال الضبط اإلداري، نظرا لعدم تأثر القاضي اجلزائري  اأثر هلذه األ اليب يكن القول بأننا مل جند حبيث 

، وذلك (4) ني اإلدارةلرقابة املالئمة نظرا للفواصل البعيدة بينه وب اهبذا التطور واالتتهاد القضائي، حيث يبقى معادي
                                                           

1
 - I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 202. 

 .41فريدة أبراا ، رقابة القاضي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارة...، املرتع السابق، ص.  –  2
 .559عمار عوابدي، النظرية...، املرتع السابق، ص.  -  3
، 8لدولة، العدد العريب زورق، التطور القضائي جمللس الدولة الفرنسي يف رقابة السلطة التقديرية لإلدارة ومدى تأثر القضاء اجلزائري هبا، جملة جملس ا -  4

 .125، ص. 2006
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خالفا لنظريه املصري والتونسي اللذا  تأثرا إىل درتة ابرية، تعلتهما يواابا  هذا التطور بكل مرونة، إال أنه ال يكن 
أ  حنسم على اإلطالق بأ  القاضي اجلزائري، مل يتدخل يف مالئمة القرارات أو اإلتراءات الصادرة عن اإلدارة، 

اية حقوق وحريات األفراد يف مواتهة تعسف اإلدارة با تعماهلا المتيازات السلطة العمومية، عندما يتعلق األمر حبم
   .( 1) وذلك بطريقة حمتشمة وا تثنائية ويف نطاق حمدود

انا مل نتوصل ألي قرار يف جمال الضبط اإلداري، فسنكتفي ببعض القرارات اليت ت بني القليل من التطور   وإ  
القضائي يف جمال الوظيفة العمومية واملنفعة العمومية، لعل هذا التطور  ي صيب يف املستقبل املوضوع حمل الدرا ة. 

لتنا ب يف قضية  . ضد وزير العدل واجمللس األعلى للقضاء، ففي اجملال األول، الحظنا تطبيق احملكمة العليا ملبدأ ا
فقد مت يف هذه القضية عزل ) ( بسبب ارتكابه حسب الوزير أفعاال ما ة مبهنة القاضي...، فما اا  مطلوبا هو 

د قدرت أوال مراقبة مدى توفر اخلطأ أي القيام برقابة عادية، وهل أ  اإلدارة باختاذها قرارا يقضي بعزل ) ( تكو  ق
القرار؟ إ  تواب احملكمة العليا تثل يف ابراز عدم تنا ب اجلزاء النهائي مع األخطاء  ااألفعال تقديرا معقوال يربر هذ

بينما قرر جملس الدولة يف أحد قراراته أ  رقابة القاضي اإلداري ال تتد اىل تقدير نسبة درتة العقاب  .(2)املرتكبة
، بالنظر التالزم الواضح بني نسبيت اخلطأ والعقوبة، وهو أمر غري متحقق يف قضية احلالاملسلط، إال إذا تبني له عدم 

 .(3)اىل خطورة اخلطأ الثابت 

،بأ  القاضي 1990أفريل  21أما يف اجملال الثاين، فقد صرحت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا بتاريخ 
حمل نزع امللكية، وذلك إلجناز مشاريع املنفعة العمومية، ويف  اإلداري ليس مؤهال لرقابة تقدير اختيار اإلدارة لألماان
احملكمة العليا بدأت ت طور يف  ديثة ال يما نظرية احلصيلة. لكنهذا التصريح رفض اامل لالنتقال إىل األ اليب احل

التدابري  بأ  "القاضي اإلداري مؤهل لتقدير مالئمة، 1994تويلية  24موقفها، حيث قالت يف قرارها املؤرخ يف 
على رقابة  1998فيفري  23اما أادت احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف   ،(4) املأمور هبا ملتطلبات الوضعية..."

 . (5)فعالية املنفعة العمومية 

وفضال عن ذلك، جند أ  العمل مبفهوم الغلط الواضح مطبقا يف جمال الرقابة على ا باب القرار، ففي قرار          
من قانو  اإلتراءات اجلزائية  531حيياوي ضد وزير العدل ذهبت احملكمة العليا إىل أ  املشرع وتطبيقا للمادة 

األ س اليت يؤ س عليها طلبه باملراتعة. وبالنتيجة فإ  الوزير اخلاصة بطلبات املراتعة، قد ترك لوزير العدل تقدير 
ح ر يف اخطار أو عدم اخطار النائب العام بطلب املراتعة مادام ذلك يدخل يف نطاق االختصاص التقديري. غري أ  

                                                           

 .125املرتع نفسه، ص.  - 1
 .40، ص. 2002 ،األول رقابة القاضي إلداري على السلطة التقديرية لإلدارة، جملة جملس الدولة، العددفريدة أبراا ،  -  2
، أشار اليه حممد الصغري بعلي، الو يط يف املنازعات...، املرتع السابق، 1999تويلية  26، بتاريخ 371ممجلس الدولة، قرار غري منشور فهر   -  3

 . 178هامش الصفحة 
ق، مبدأ املوازنة بني التكاليف واملزايا )بني املنافع واألضرار(: النظرية التقييمية  و العريب زر ايل بر  بوعريريج ضد شراة  وتريبال، أشار اليها قضية و  - 4

  140، ص. 2006، 8اأ لوب حديث ملراقبة مالئمة القرارات اإلدارية، جملة جملس الدولة، العدد 
ووايل والية مسيلة، أشار اليه العريب زروق، مبدأ املوازنة...،  بني فريق بن عبد اهلل  1998يفري ف 23املؤرخ يف  15362احملكمة العليا، قرار رقم  - 5

  .141املرتع السابق، ص. 
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رية أحد قراره ومادام ي ضيق من ممار ة حق حممي قانونا، أي حق الدفاع فإنه يشكل يف نفس الوقت مسا ا خطريا حب
األفراد، وأ  مثل هذا القرار جيب أ  يكو  مسببا، وأ  وزير العدل بقراره هذا قد ارتكب غلطا واضحا يف تقدير 

 .)1(أ س طلب املراتعة املقدم من طرف الطاعن

، بأنه باإلمكا  التقريب بني  (2) ويف هذا اإلطار ترى األ تاذة فريدة أبراا  جمانبة الصواب )يف اعتقادنا(        
االتتهاد القضائي للغلط الواضح يف التقدير وبني نظرية احلصيلة املطبقة يف جمال نزع امللكية من أتل املنفعة 
العمومية، فقاضي جتاوز السلطة يتثبت هنا من مدى حتقق أو عدم حتقق الشرط املتعلق باملنفعة العمومية، ومن تهة 

ئج هذا القرار بعني االعتبار. ويف الواقع العملي فإ  املسعى امللمو  للقاضي عندما ي قدر أخرى يستخلص ويأخذ نتا
هذا القرار قريب تدا من ذلك املسعى الذي يستعمله خبصوص نظرية الغلط الواضح يف التقدير، مبعىن أ  القاضي 

اقب العمليات الغري معقولة واملبالغ فيها بصورة ابرية. وهو ما قررته ا تانفي  13حملكمة العليا يف قرارها املؤرخ  ري 
، حيث ي ستخلص من تقرير اخلبري بأ  العملية املسطرة ال تستجيب ألية حاتة من حاتيات املنفعة 1991

                                                           
 .41، 40أبراا ، املرتع السابق، ص.  فريدة –  1
2
قضائي ال يقل ترأة يتمثل يف رقابة االختيار احلر أو التقديري اجتاه هذا املوقف جيدر بنا اإلشارة إىل مفهوم نظرية املوازنة، حيث ظهر  وقبل تربير -  

ا باإللغاء، إذا اا  مشتمال على دير لإلدارة، ي سمى برقابة املوازنة بني التكاليف واملزايا املرتتبة عن القرار التقديري لإلدارة، إذ يعترب هذا القرار معيبا ومن مثة ت
يلعب هذا  عيوب أو أضرار ختل بالتواز  السابق. ففي جمال اال تثناءات اليت قد ترد على الرخيصات العمرانية أو يف جماالت التدخل االقتصادي، حيث

حتيط بالقرار مثل األضرار اليت قد تس  ت أو الظروف اليتالقضاء دورا أ ا يا، أصبح قاضي جتاوز السلطة ي باشر تقييما حقيقيا للمنفعة يف ظل اافة املعطيا
اليت تدعيها اإلدارة لقرارها ت عد فعال منفعة  ةبامللكيات اخلاصة، األضرار البيئية و املساوئ االتتماعية...اخل لكي يقرر بعد ذلك ما إذا اانت املنفعة العمومي

 ية مع ما قد يرتتب على هذا القرار من أضرار مالية أو اتتماعية أو بيئية أو غريها.حقيقية ومن مثة تديرة باحلماية، أم أهنا ال تتنا ب ال
ينطوي  وب اليتفالقاضي يضع طبقا هلذا القضاء املزايا املرتتبة عن القرار اإلداري يف إحدى افيت ميزا  العدالة ويضع يف الكفة األخرى املساوئ والعي        

طور القضائي جمللس الدولة الفرنسي يف رقابة السلطة التقديرية ومدى تأثر القضاء اإلداري اجلزائري هبا، جملة جملس الدولة، عليها.  انظر: زروق العريب، الت
 . 123،124، ص.08، العدد2006لسنة 

مار ة يف امل
 
وازنة بني املزايا واملساوئ، ففي احلالة وحنن نعارض موقف األ تاذة فريدة أبراا  الختالف الرقابة املمار ة يف مراقبة اخلطأ الظاهر عن تلك امل

ملمكن التقريب األوىل يقتصر دور القاضي على التدخل يف حالة ما إذا اا  اخلطأ من تانب اإلدارة صارخا أو فاضحا أو تسيما، لذلك فإننا نرى بانه من ا
عتدى عليها والتقييد الضبطي بني رقابة التنا ب ونظرية احلصيلة، فالقاضي يف احلالتني يبحث عن تواز  افيت املي

 
زا ، يف احلالة األوىل، بني حجم احلرية امل
  André De Laubadaireاملتخذ، ويف الثانية بني املنفعة العمومية احملققة واألضرار املالية والبيئية واالتتماعية املرتتبة. ويف هذا اإلطار يذهب األ تاذ 

إذ طبقا هلذا    Benjamineأو النمط الذي تباشر به قرارات الضبط اإلداري احمللي و اليت أر ى مبادئها قرار  أ  رقابة املوازنة تار  بنفس األ لوب إىل 
دو  حدوث اخلطر الذي  القرار يتم احلكم على مدى صحة التدبري الضبطي بتقييم أمريني أ ا ني، األول: الفوائد واملزايا املرتتبة عن القرار الضبطي )احليلولة

بطي صحيحا إال ظام العمومي، اما الثاين فهو األضرار أو العيوب النامجة عن هذا القرار )االعتداء على حريات املواطنني(، حبيث ال يعترب التدبري الضيهدد الن
 A. De Laubadaire, le contrôle juridictionnel du pouvoirإذا اا  من شأنه حتقيق تواز  بني هذين األمرين.

discrétionnaire dans la jurisprudence récente du conseil d’Etat Français, in mélange Waline, p. 

531 et ss   .اىل تانبه اتب الفقهاء 323أشار اىل هذا الرأي رمضا  حممد بطيخ، املرتع السابق، ص .G. Dupuis, M.J. Guédon, P. 
Chrétien, droit administratif, Sirey, 12 édition, 2011, p.644,  بأ  القضاء التقليدي ملبدأ التنا ب قد مت نقله اىل جماالت

االمتيازات غري متوازنة، أو اذا اا  امليزا   –أخرى انظرية احلصيلة، حبيث توتد عدم مشروعية إذا مت خرق مبدأ التنا ب أو إذا اانت احلصيلة "التكاليف 
، أ  مبدأ التنا ب هو توهر 789اه  قال األ تاذ مصطفى أبو زيد فهمي، املرتع السابق، ص. بني منفعة وعدم املنفعة غري متواز . ويف نفس هذا اإلجت
          هذه النظرية اجلديدة، نظرية املوازنة بني التكلفة واملزايا. 
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العمومية، وإمنا هي يف صاحل عائلة واحدة املتوفرة من قبل على طريق. وحيث أ  اهلدف من العملية أي إشباع حاتة 
 . (1) املسا  مبلكية الطاعن ذات طابع عام ال يربر

وحول موقف القاضي اجلزائري من نظرية احلصيلة، اتبت األ تاذة ليلى زروقي بأ  القاضي يلك اليوم الرقابة       
الكاملة للتحقق من وتود املنفعة العمومية...لكن السؤال املطروح يكمن فيما يلي: هل يذهب القاضي إىل األخذ 

تب منافع تفوق مساوئه باملقارنة مع املسا  بامللكية بالنظرية التقييمية ليت حقق مبوتبها بأ  املشروع املراد اجنازه  ري 
؟ مبدئيا ليس هناك ما ينع ما دام القاضي ال يتدخل يف  الفردية وقيمة اإلجناز واألضرار االتتماعية املنجرة عنه

لإلدارة...وعلى ال فإ  املسألة تعد حمسومة ما دام املالئمة وال يراقب املسائل اليت تدخل ضمن السلطة التقديرية 
. وهو (2) قد تبىن النظرية التقييمية يف تعريفه للمنفعة العمومية 1994ماي11املؤرخ يف 007املنشور الوزاري رقم 

لة املسألنظرية احلصيلة، فإذا اانت  رأي ال يكن أ  نوافقها فيه ألهنا مل تقدم أي قرار ي ثبت تكريس القاضي اجلزائري
 حمسومة حسب رأيها تشريعيا فهي ليست اذلك قضائيا.

لذلك خنلص إىل القول بأنه إذا اانت رقابة القاضي اجلزائري قد امتدت إىل رقابة اخلطأ الظاهر يف جمال         
فإنه بعيد ال البعد عن تطبيق األ اليب  غريب عليه. وبالتايل لالوظيفة العمومية، فإ  تطبيق النظرية التقييمية ما يزا

 احلديثة بل والتقليدية أيضا )مبدأ التنا ب( يف جمال الضبط اإلداري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .40 .41، ص. نفسهاملرتع  - 1
املتعلقة بنزع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة، جملة جملس الدولة، لسنة ليلى زروقي، دور القاضي اإلداري يف مراقبة مدى احرتام اإلدارة لإلتراءات  - 2

 .18-16، ص. 03، العدد 2003
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 قرارات الضبط اإلداري أسبابء المترتب عن رقابة المبحث الثاني: الجزا

ليست هلا يف ال األحوال أثرا بعد قيامه بعملية الرقابة ينتهي القاضي إىل جمازاة عدم املشروعية، لكن ترأته  
، وهبدف ضما  رقابة اجلدوى على رقابة التأ يس اجليد للقرار، إذ يستطيع يف إطار االهتمام بتجنب اإلبطال عدمي

فعالة للوقائع أ  ي صحح القرار الذي تكو  بعض أ بابة غري صحيحة، اما يستطيع اللجوء إىل تقنيات تؤدي إىل 
مراقبة القرارات املتنازع فيها، ويف هذه احلالة ي راقب القاضي الوقائع للتحقق من مشروعية عناصر أخرى للقرار املتنازع 

 فيه.  

 قنيات التصحيحيةالمطلب األول: الت

أ  قاضي جتاوز السلطة ال يلك إال التصريح مبشروعية أو بعدم مشروعية القرار املتنازع فيه، وبالتايل  مع 
إبطاله، فإنه ي فضل أحيانا االبتعاد عن هذا املخطط التقليدي، ذلك أ  التقنيات التصحيحية ت عطى له بناء على 

لالمشروعية املتضمنة يف القرار اإلداري حمل الرقابة، وهبذا فهي تسمح طلب اإلدارة أو من تلقاء نفسه تصحيح ا
. وعلى هذا األ ا ، فمىت أ خطر القاضي اإلداري بطعن بالبطال  موته ضد قرار  )1(باقتصاد اإللغاءات الفقهية 

، يف هذه ت رتب بطالنهعدم املشروعية اليت يندر  ضمن االختصاص املقيد لإلدارة، فبإمكانه تغطية أو التسرت  على 
احلالة يتنع قاضي جتاوز السلطة عن مراقبة األ باب اليت اختذ على أ ا ها هذا القرار لتجنب اإللغاءات الغري مفيدة. 
هبذا الصدد فإ  تقنيات حلول األ باب والو ائل الغري فعالة تسمح بتصحيح القرار امللزمة اإلدارة باختاذه يف ال 

 األحوال.

 ستبدالاإل : تقنياتالفرع األول

قدم أحيانا تقنية ا تبدال األ ا  القانوين اإتراء يسمح بالتصرف على األ باب القانونية للقرار، وتقنية ت   
 .)2( ا تبدال األ باب اتقنية تسمح بالتصرف على األ باب الواقعية

 القاعدة الشرعية(ستبدال األساس القانوني أو باألساس القانوني )إ نزالقتقنية اإل أوال: 

القاعدة الشرعية هي األ ا  القانوين للقرار اإلداري، الذي يؤدي غيابه إىل جتريد هذا القرار من ال قيمة         
قانونية، والذي يكن أ  يكو  قانونا أو مبدأ قانونيا عاما أو تنظيما إداريا أو قرارا قضائيا صادرا عن تهة تابعة للنظام 

، وبالتايل فإ  األ ا  القانوين  ابق يف الوتود على القرار اإلداري، وهو بذلك )3(اإلداري  القضائي العادي أو

                                                           
1
 - R. Chapus, droit de contentieux administratif, 2008, 13 

me
 édition, p. 1005. 

2 - J. M. Peyrical, le juge administratif et la sauvegarde des actes de l’administration, étude sur la 

neutralisation et la substitution des motifs, AJDA. 1996. p. 309. 
3
 - J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 382, N°- 1267. 
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العنوا  القانوين الذي يؤهل اإلدارة للتصرف، هذا العنصر املوضوعي الذي يكو  وتوده ضروريا للتسبيب الشكلي 
يز بسهولة عن أ باب القرار  .)1( للقرار ي 

إداريا فإهنا ختتار األ ا  القانوين الذي تستند إليه، فإذا ظهر بعد ذلك بأ  هذا األ ا  واإلدارة عندما تتخذ قرارا 
خاطئ، فهل القاضي ملزم مبتابعتها وإبطال قرارها أم أنه يستطيع ا تبدال األ ا  القانوين املختار بأ ا  آخر يربر 

البطال  التلقائي للقرار، اعدم االختصاص قانونا قرارها ؟ إتابة على هذا السؤال، نقول بأهنا توتد أوته ت رتب 
وخمالفة األشكال اجلوهرية وجتاوز السلطة وغري ذلك، فأمهيتها ال تسمح للقاضي برتميم القرار، باملقابل عندما يتعلق 
األمر باأل باب فإ  القاضي يستطيع ا تبدال األ باب الغري مشروعة بأ باب أخرى ت عطي للقرار املتنازع فيه 

، وي رتتم هذا املسعى من تانب القاضي يف احملافظة على القرار اإلداري بواقع نفوره من توقيع )2( لقانوينتأ يسه ا
اإلبطال عدمي املعىن وعدمي الفائدة. وتتم هذه العملية بقيام القاضي بتحديد األ ا  القانوين الصحيح أو القاعدة 

من املفروض أ  ي شكل أ ا ا بالنسبة إليه، وهكذا فإ  هذه الشرعية للقرار املتنازع فيه، وذلك بربطه بالنص الذي 
العملية تتناول "العنوا  القانوين" املنشئ واملؤ س للقرار املتنازع فيه، وهي تسمح للقاضي بأ  يبحث بنفسه عن 

، وبالتبعية فإ  غياب األ ا  الشرعي ال ي شكل وتها لإللغاء )3( النص املنقذ عن طريق االنزالق باأل ا  القانوين
 اآليل. هذا ونكو  بصدد غياب األ ا  القانوين يف احلاالت التالية:

عندما يكو  القرار املتنازع فيه جمرد من ال أ ا  قانوين أو تنظيمي، فال يكن بأي حال من األحوال ا ناده إىل  -
 أي قاعدة شرعية.

األ ا  القانوين املختار غري صحيح، يف هذه احلالة جيب تييز األ ا  القانوين الغري صحيح عن  وعندما يكو  -
 عيب الشكل الذي ال ي رتب البطال ، وعن االحنراف باإلتراء الذي يقتضي نية متعمدة وماارة.

د د  اما ي عترب جمرد من األ ا  القانوين، القرار الناتج عن التطبيق املسبق لقانو  دو     - صدور التنظيم الذي حي 
ايفيات تطبيقه، والقرار املتخذ بناء على تنظيم إداري ملغى، غري أن ه إذا أمكن إجياد األ ا  القانوين يف القانو  
نفسه، فيستبعد القاضي التنظيم الغري مشروع الذي ا تندت إليه اإلدارة ويقوم بإحالل حمله األ ا  املشروع ويرفض 

و  إحالل األ ا  القانوين مقبوال، جيب أ  تتمكن اإلدارة على أ ا  النص اجلديد من اختاذ . وحىت يك)4( الطعن
نفس القرار، بنفس السلطات التقديرية واحرتاما لنفس األشكال واإلتراءات، وهبذا الصدد وضع جملس الدولة 

ديسمرب  3املؤرخ يف   EL Bahiالفرنسي مؤخرا توضيحات مهمة تتعلق بتقنية ا تبدال األ ا  الشرعي يف قرار 

                                                           
1
 - S. Ktistaki, Op. Cit., p. 310. 

2 - J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 385. 
3 - F. Blanco, pouvoirs du juge et contentieux administratif de la légalité, contribution à l’étude 

de l’évolution et du renouveau des techniques juridictionnelles dans le contentieux de l’excès de 

pouvoir, P.U. AIX- Marseille, 2010, p. 310, « l’opération… réside dans «  un glissement du 

support juridique ». 
4
 - J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 383- 385. 
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، حيث ذار يف هذا القرار بوضوح الشروط اليت يستطيع القاضي اإلداري يف ظلها أ  يستعمل مثل هذا )1( 2003
 اإلتراء القضائي لتصحيح الالمشروعية واملتمثلة يف:

يتأاد القاضي بأنه ي كن لإلدارة اختاذ القرار املتنازع فيه مبقتضى نفس  لطتها التقديرية وعلى أ ا  النص  أ  -أ
 .)2( املستبدل به

رد هذه التقنية املدار من الضمانات. -ب  أال جت 

ين جيب عليه خيضع اللجوء هلذه التقنية إىل مبدأ احلضورية: فقبل أ  يلجأ القاضي إىل ا تبدال األ ا  القانو  - 
 أوال أ  حي ث األطراف على تقدمي مالحظاهتم.

يف األخري ذار جملس الدولة بوضوح بأ  هذه التقنية ت ثار من طرف القاضي الذي يكنه أ  يطبقها مببادرته  -د
 اخلاصة دو  أ  يكو  خاضعا ألطراف النزاع.

 الف الذار، أ  عمل على وضع حدود ملفهوم وقد  بق للقاضي اإلداري الفرنسي قبل صدور قرار الباهي          
، فقد رفض الطعن ضد احلجز على األعمال الصحفية الذي مت يف 1960توا   24احللول مبوتب قراره املؤرخ يف 

من قانو  التحقيق اجلنائي القدمي، حيث اعترب حمافظ احلكومة  10اجلزائر من طرف احملافظ، بناء على نص املادة 
Heumann الفة الذار، لكن على مر وم  10حلجوز هي قرارات ضبطية مؤ سة ليس على املادة بأ  هذه ا 

الذي يعطى للهيئات اإلدارية يف اجلزائر  لطة مراقبة الصحافة. رغم ذلك مل يتبع جملس الدولة  1956مار   17
يف األ باب القانونية لكن حمافظه للحكومة، ورفض القيام  بإحالل األ ا  القانوين معتربا بأ  األمر ال يتعلق خبطأ 

 .  )3( باحنراف يف اإلتراءات

 ثانيا: تقنية إحالل األسباب

تقنية إحالل أو ا تبدال األ باب هي إتراء لتصحيح عدم املشروعية، فهذا اإلتراء يسمح للقاضي يف  إ  
وتود قرار إداري م ؤ س على  بب غري مشروع، أ  يستبدل السبب املعيب بسبب صحيح من أتل إصالح التدبري 

عندما يدفع بالقاضي اىل ا تبدال  ويكو  ا تبدال األ باب أاثر ترأة،املتنازع فيه وفقا ملقتضيات املشروعية. 
السبب املقدم من طرف اإلدارة، بالسبب اجليد، فالسبب املشروع يف هذه احلالة مل يتم تصوره من طرف متخذ 

، فقد )5( وإذا اا  ا تبدال األ باب حمصور يف فرضيات االختصاص املقيد. (4)القرار، لكن من طرف القاضي نفسه

                                                           
1
 - CE. 03 Décembre 2003, AJDA. 2004, p. 202.  

2 - D. Bailleul, « les nouvelles méthodes du juge administratif », AJDA. 13 septembre 2004, p. 

1627.  
3 - J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 386, N°- 1269. 
4
 - B. Seiller, «  l’illégalité sans l’annulation », AJDA. 10 mai 2004, N°- 81, p. 966. 

5
 - F. Blanco, Op. Cit., p. 313. 
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مؤخرا يف ظل بعض الشروط أ  يتد ا تعمال هذه التقنية إىل الوضعيات اليت تتمتع قبل جملس الدولة الفرنسي 
 . )1( خبصوصها اإلدارة باختصاص تقديري

 ختصاص المقيد لإلدارة تقنية إستبدال األسباب في حالة اإل -أ

القرار املتنازع   تبدال األ باب ال تتناول األ ا  القانوين املتمسك به من طرف اإلدارة عند اختاذإ  تقنية إ
فيه، لكنها تتناول األ باب وخاصة األ باب الواقعية اليت أدت إىل اختاذه عندما تكو   لطات اإلدارة مقي دة، أي 
دد مسبقا مبوتب القاعدة القانونية، فإ  القاضي يستطيع تصحيح القرار  عندما يكو  معىن ومضمو  القرار حم 

يه اإلدارة، بتربير مفاده أ  اإلدارة تستطيع اختاذ القرار بنفس املضمو  باال تناد إىل  بب غري الذي ا تندت إل
، لذلك فإ  هذه اإلمكانية ليست يف متناول القاضي إال خبصوص القرارات امللزمة )2( وبالرتايز على  بب مشروع

جمرد من ال اآلثار  اإلدارة باختاذها يف إطار االختصاص املقيد، وهذا من أتل إنقاذ القرار من إلغاء أايد، لكنه
العملية. وعند قيامه هبذه العملية فإ  القاضي يقوم مبهمتني تتعلق األوىل مبعاينة أ  السبب مشوب بعدم املشروعية، 

 فيما تتناول الثانية معرفة ما إذا اانت توتد أ باب أخرى تربر قانونا اختاذ القرار.

 تبدال األ باب مل يضاف اختالف ثاين، فوحده إىل هذا االختالف بني ا تبدال األ ا  القانوين وا 
ا تبدال األ ا  الشرعي اا  يكن القيام به يف حالة االختصاص التقديري لإلدارة، فيما يبقى ا تبدال األ باب 

 . )3( حمصور يف الفرضيات الضيقة للسلطة املقي دة

 ختصاص المقّيد إستبدال األسباب خارج فرضيات اإلتقنية  -ب

ط رحت على القضاء مسألة إمكانية إ تناد اإلدارة خالل الدعوى أل باب تديدة لتربير قرارها، يف لقد  
بداية األمر رفض جملس الدولة اال تناد إىل أ باب تديدة هبدف جتنب إلغاء القرار، اال أنه عدل عن موقفه يف 

األمر بقرار جلنة الطعو  اليت رفضت طعن يتعلق  . )4( 2004مرحلة حديثة تدا مبوتب قرار السيدة هالل املؤرخ يف 
ة مل ينة اإلقامة الطويلة، بسبب أ  املعالسيدة هالل ضد قرار اجمللس الفرنسي العام بعنابة الذي رفض منحها تأشري 

تكن منفصلة عن بلدها األصلي، إذ  لقد اا  السبب املتمسك به مشوبا بعدم املشروعية، ووعيا منه بثغرات التربير 
قرار ا تند وزير الشؤو  اخلارتية الفرنسي يف مرحلة اال تئناف إىل  بب آخر، مستخلص من او  هذه األول لل

األخرية مل ت ربر يف تاريخ القرار تلقيها املنتظم ملصادر مالية من أوالدها الفرنسيني القاطنني يف فرنسا، وقد قر ر جملس 
الدرتة األوىل اما يف اال تئناف أمام قاضي جتاوز السلطة إىل  الدولة يف هذه القضية بأ  اإلدارة تستطيع اال تناد يف

                                                           
1 - L. Diqual, la compétence liée, L.G.D.J. 1964, p. 501, « En cas de compétence liée,  les motifs 

imposés par la règle de droit, s’ils existent, peuvent être substitués aux motifs invoqués ». 
2
 - D. Bailleul, Op. Cit., p. 1627. 

3 - F. Blanco, Op. Cit., p. 311, 312 
4
 - CE. 6 Février 2004, M. Hallal, AJDA. 2004, pp. 436-439., G. Peiser, Op. Cit., p. 196. 
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، لكن (1) أ  القرار املطلوب إبطاله م ربر قانونا مبوتب  بب قانوين أو واقعي غري ذلك الذي أشارت إليه يف البداية
فإ  مثل هذا احللول ال يكن أ   . وعليه)2(جيب أ  يكو  مؤ س قانونا على الوضعية املوتودة يف تاريخ هذا القرار

 يتم إال بتوفر شروط وهي:

  جيب أوال أ  يتم التما  اال تبدال من طرف اإلدارة، وعلى عكس ما مت يف اطار ا تبدال األ ا  القانوين
للقرار، فإ  القاضي ال يستطيع ا تبدال األ باب من تلقاء نفسه، وجيب بعد ذلك أ  يتأاد من أ  اإلدارة  تتخذ 

القرار لو أهنا ا تندت منذ البداية هلذا السبب اجلديد، فمنا بة السبب جيب أ  تقدر اعتبارا من الوضعية  نفس
 القانونية والواقعية املوتودة يف تاريخ القرار املتنازع فيه.

  اما جيب على القاضي أ  ي كن الطاعن بنفسه من تقدمي مالحظاته حول احللول امللتمسة من طرف
 رتام اإلتراء احلضوري ي شكل أقل ضمانة لصاحل الطاعن.اإلدارة، فاح

 .رد ا تبدال األ باب الطاعن من أية ضمانة اترائية مرتبطة بالسبب حمل اال تبدال  يف األخري جيب أال جي 

ال أنه ورغم اتتماع هذه الشروط يبقى القاضي متمتعا هبامش تقديري ابري، حبيث يبقى اال تبدال املطلوب إمكانية إ
. مع ذلك فإ  القضاء اجلديد يف جمال حلول )3( نسبة إليه، فاألمر ال يتعلق بدورة ا تدرااية بالنسبة لإلدارةبال

األ باب، قد دفع باالعرتاف لإلدارة بامتياز تقدمي أ باب تديدة خالل القضية، قادرة على حجب عدم املشروعية، 
وبالتايل فإ  احلل الذي تاء به قضاء هالل  يح ث اإلدارة على عدم البحث عن السبب اجليد إال خالل الطعن 

 القضائي. 

وإذا اا  بعض الفقه يرى يف قضاء السيدة هالل، بأنه مسح بتخفيف الشروط اليت تسمح بتطبيق تقنية حلول        
أو ا تبدال األ باب واالنشغال بتحقيق الواقعية والفعالية، وا تبعاد املعىن الصارم لرقابة املشروعية واملسامهة يف حترير 

ما  اهم يف ختلص القاضي شيئا فشيئا من دوره الطبيعي يف الطعن لتجاوز السلطة من الطوق الذي اا  عليه، ا
، فإننا ال نتفق مع هذا الرأي ببساطة ألنه يتعارض مع الدور (4)مباشرة يف عملية بناء املشروعية   املراقبة ليساهم

إال ليضع حدا ما أ نشأ  األخري بأ  خ نشأة القضاء اإلداري ي بنيالطبيعي الذي من أتله و تد القاضي اإلداري، فتاري
لتجاوزات اإلدارة من خالل إخضاع قراراهتا للرقابة القضائية، فإذا مد القاضي يده إىل عملية اختاذ القرار اإلداري، فما 
هو الدور املتبقى اإلدارة ؟ وبالتايل فإننا نؤيد الرأي الذي يعرتض على عملية ا تبدال األ باب باعتبارها عملية تضر 

إبطال القرار، فقد يكو  هلذا اإلبطال أثرا ماليا حينما  ضال عن الرضى املعنوي الذي حيققهمبصاحل املتقاضني، فف
  . )5( يسمح للطاعن باحلصول على األقل على تعويض املصاريف القضائية

                                                           

هلذا السبب يوتد من الفقه من اعترب أ  اإلدارة ومن بعدها احملكمة ال تقوم بإحالل السبب الصحيح مكا  السبب اخلاطئ، وامنا تكشف عن  -  1 
 .  814السبب احلقيقي وجتري عليه رقابتها. مصطفى أبو زيد فهمي، املرتع السابق، ص. 

 
2
 - B. Seilleur, Op. Cit., p. 966. 

3
 - I. Ben Hassen, Op. Cit., pp. 320.321 ; F. Blanco, Op. Cit., p. 314. 

4
 - F. Blanco, Op. Cit., p. 315.  

5 -I. Ben Hassen, Op. Cit., pp. 320.321 ; F. Blanco, Op. Cit., p. 323. 
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 الفرع الثاني: تقنية تحييد سبب أو عدة أسباب

للتمسك فقط بالسبب الذي يربر بشكل يتعلق األمر يف بعض األحيا  با تبعاد بعض األ باب اخلاطئة  
، وهكذا وإ  اانت تقنية ا تبدال األ باب وتقنية حتييد األ باب تبديا  بعض التماثل، )1( صحيح القرار املتنازع فيه

باعتبارمها تسمحا  بالتصرف على أ باب القرار املتنازع فيه، فإهنما ختتلفا  يف أ  تقنية حتييد األ باب تنح للقاضي 
ية التمسك بالسبب القادر على التأ يس القانوين للقرار من بني عدة أ باب، يف حني أ  التقنية الثانية تسمح إمكان

له بالذهاب أبعد من ذلك، با تبدال السبب املتمسك به أوال بالسبب املنا ب، ففي مواتهة قرار اإلدارة املؤ س 
يتمسك فقط بسبب وحيد من شأنه أ  يؤ س قانونا  على عدة أ باب يستطيع القاضي بعد القيام بعملية فرز، أ 

 القرار املتنازع فيه.

،حيث )Dame Perrot )2لقد نتجت هذه الوضعية القانونية بوضوح عن قضاء جملس الدولة يف قرار  
قر ر بأ  القاضي  يبحث من اآل  فصاعدا عما إذا اانت اإلدارة  تتخذ نفس القرار إذا مل تأخذ يف اعتبارها إال 

أل باب القانونية، ولقيا  تأثري وأمهية األ باب ال يرتع القاضي فقط إىل عبارات القرار أو إىل وثائق امللف، بل ا
يستعمل أيضا  لطاته اال تقصائية، للتحقق مما إذا اا  متخذ القرار  يتخذ نفس القرار، لو مل يتمسك إال 

صدور هذا القرار، فإنه ويف حالة وتود أ باب يكو  بعضها غري  . ومنذ )3( باأل باب املعرتف بأهنا صحيحة
تب  مشروع، حيتفظ القاضي بالقرار املتنازع فيه إذا تبني له من وثائق امللف أو من التحقيق، بأ  األ باب القانونية  رت 

 األ باب قد وضع حدا للتمييز بني Perrotنفس القرار. ومن هذا املنطلق قال بعض الفقه بأ  قضاء السيدة 
الدافعة واأل باب الزائدة، باعتبار أ  القاضي ال يبحث فيما إذا اا  السبب دافعا أو زائدا بل يبحث فقط فيما إذا  

. واما ي شري إىل ذلك امسها، )4( اانت اإلدارة  تتخذ نفس القرار لو أهنا اعتمدت فقط على األ باب الصحيحة
اد األ باب اخلاطئة، بإعطاء القرار املتنازع فيه، األ ا  الوحيد الذي من فإ  هذه العملية هتدف إىل حتييد أو ا تبع

املمكن أ  ي ربره قانونا، فمن خالل حتييد  بب أو عدة أ باب ي عيد القاضي األ ا  الوحيد الصحيح للقرار، وحتت 
 غطاء التحييد جيري القاضي تصحيحا حقيقيا للقرار.

                                                           
1
 - B. Seilleur, Op. Cit., p. 966. 

2
 - CE. ASS. 12 janvier 1968, dame Perrot, AJDA. 1968, jurisprudence, p. 179, conclusions, 

Kahn ; Gustave Peiser, contentieux administratif, Dalloz, 14 
eme

 édition, 2006, p. 195. 
3 - « … l’arrêt dame Perrot parait fondé sur une appréciation plus subjective : «  il ne résulte pas 

de l’instruction que le préfet aurait, s’il n’avait retenu que  l’autre motif, pris la même décision ». 

Se référant d’une part a l’instruction et non au dossier, d’autre part  à l’auteur de l’acte et non à 

l’acte lui-même … », M. M. Massot,  Dewost, chronique de jurisprudence administrative, AJDA. 

1968, p. 339, cité in I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 328. 
4
 - « … la jurisprudence  Perrot a mis fin à la distinction entre motif déterminant et motif 

surabondant. Ils préfèrent parler de neutralisation des motifs. Le juge ne vérifie pas si le motif 

illégal était déterminant ou surabondant mais il cherche si l’administration aurait pris la même 

décision en ne se fondant que sur les seuls motifs exacts, R. Chapus, droit du  contentieux 

administratif, 13 
ème

 édition, Paris. Montchrestien, 2008, p. 917.     
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بأنه جيب االعرتاف بأ  هذه التقنية تعطي   J. M. Auby et R. Dragoهلذا السبب اعترب األ تاذا  
 .Ch . اما اعترب الفقيه)1) للقاضي  لطات تقديرية مهمة تقتضي حتديد تديد للسلطة التقديرية لإلدارة

Pasbecq  ذلك أ  تقنية حتييد )2( بأنه يوتد يف هذه احلالة خطر منافسة القاضي ملتخذ القرار يف تقديره للوقائع ،
األ باب تسمح للقاضي بالتدخل على مستوى عملية إنشاء القرار ذاهتا، إذ أنه حياول إعادة بناء الي لتفكري م تخذ 
القرار، فهو يضع نفسه يف مكا  اإلدارة لتقدير ما إذا اا   يتخذ نفس القرار بالنظر إىل األ باب القانونية، مبعىن 

 اختذت القرار.أنه يقوم بتفسري إرادة وتفكري اإلدارة عندما 

حماولة لتلطيف هذا الوضع، قال تانب من الفقه بأ  القاضي يفرتض إرادة اإلدارة، دو  الوصول إىل يف و  
حد احللول حملها، يف احلقيقة إنه ير من دوره امراقب لإلدارة إىل معاو  هلا، ألنه يفحص ما إذا اانت  تتخذ نفس 

ة، فالقاضي ال ي عيد العملية اليت قام هبا املوظف اإلداري ألنه ال يتدخل القرار لو أهنا ا تندت إىل األ باب الصحيح
يف عملية اختاذ القرارات، لكنه يبحث عن إعادة تأ يس إرادة متخذ القرار، م فرتضا التقدير الذي  يقوم به انطالقا 

 . )3( من األ باب املستند إليها من طرفه عند اختاذ القرار

وعلى خالف الوضع يف فرنسا ار ت احملكمة اإلدارية التونسية تييز األ باب إىل دافعة )حازمة( وزائدة،   
: "إهنما يثال  السبب احلا م الذي اعتمدته اإلدارة يف اختاذ قرارها"، 2005ماي  25فقالت يف قرارها املؤرخ يف 
ه وقضاء هذه احملكمة على أنه يف صوره تعدد : "وحيث ا تقر فق2005فيفري  26وقالت يف قرارها املؤرخ يف 

أ باب القرار املطعو  فيه وثبوت بعضها دو  البعض اآلخر، فإ  القاضي يستند إىل السبب احلا م لينتهي إىل 
إبطال القرار املطعو  فيه يف صورة ثبوته، ضرورة أ  اإلدارة ما اانت لتتخذ ذات القرار باال تناد فقط إىل ما عداه من 

 . )4(اب وإ  قامت احلجة على ثبوهتا" األ ب

يف األخري نقول بأ  تقنيات احللول وحتييد األ باب ت صنف اإتراءات تصحيحية، تسمح للقاضي بتجنب  
اإلبطال، والثمن هو تصحيح القرار املتنازع فيه، وهي ختتلف عن التقنيات املبطلة اليت هلا تأثري حمدود على اإلتراء 

 ك فإهنا تسمح باحملافظة على القرار اإلداري.املتنازع فيه، مع ذل

 

 

 

                                                           
1- « il ne faut pas dissimuler que cette jurisprudence confère au juge d’importants pouvoir 

d’appréciation et qu’elle implique une nouvelle limitation du pouvoir discrétionnaire, J. M. 

Auby, R. Drago, Op. Cit. p. 378.  
2- « il ya, de tout temps, un danger pour le juge de concurrencer l’auteur de l’acte dans son 

appréciation des faits ». Ch. Pasbecq, Op. Cit., p. 804. 
3
- S. Ktistaki, Op. Cit., p. 317. 

4
- I. Ben. Hassen, Op. Cit., p. 329. 
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 لعدم المشروعية المطلب الثاني: التقنيات المبطلة

يف مواتهة عيب قادر على تربير اجلزاء ضد القرار اإلداري، خيتار قاضي جتاوز السلطة أحيانا االمتناع عن  
املبطلة، يتعلق األمر بإزالة عيب املشروعية اإلبطال الغري مفيد، ويستعمل لذلك تقنيات يكن تسميتها بالتقنيات 

 لصاحل حل موته للمحافظة على القرار، أول هذه التقنيات يتمثل يف التفسري املبطل للقرار يف اختاذ املشروعية.

 أو "نزع السم"للقرار في اتجاه المشروعية "إزالة الس م"  الفرع األول: التفسير القضائي

هذه التقنية املدجمة ضمن  لطات قاضي املشروعية االتايل: "عندما يكو   Odentلقد خلص العميد  
رر مبصطلحات مبهمة حتتمل تفسريين، يؤدي أحدمها إىل التصريح بعدم املشروعية يف حني أ   النص أو القرار حم 

لتصريح مبشروعية اآلخر يتوافق مع املشروعية، فيكو  غرض القاضي يف هذه احلالة هو تبين التفسري الذي يسمح له با
 . )1(النص أو القرار

وإذا اانت تقنية التفسري املبطل تسمح يف بعض األحيا  بوصول التفسري الذي يقوم به القاضي إىل حد  
ا هتدف إىل ا تبعاد  إعادة صياغة النص املتنازع فيه، فإ  هذه اآللية ال تستعمل يف ترميم القرار املتنازع فيه، بل إهن 

عن طريق تفسري األحكام حمل النزاع، فهذا اإلتراء له غرض اإلبطال واإلزالة )إبطال أو ازالة العيب( العيب املزعوم 
وليس له غرض الرتميم والتصحيح، وهكذا فبإمكا  قاضي جتاوز السلطة أ  يتخلص من القيد الكال يكي املتمثل يف 

من اإلدارة واملدار، تستفيد اإلدارة أل  تدخلها  البطال  أو رفض الطعن لصاحل طريق ثالث. وهبذه الطريقة تستفيد ال
مل ي راقب، وألهنا تتجنب حتت غطاء محاية املشروعية اإلبطال الغري مفيد، اما يستفيد املدار، أل  اإلتراء املفسر ال 

ملتنازع يكن أ  يلقى إال تطبيقا قانونيا، وبصيغة أخرى أل  الطاعن يرى بأ  طلبه قد جنح من خالل تفسري األحكام ا
القاضي أو ي نقي هذه األخرية من ال  دد للقاعدة املتنازع فيها ي صفيفيها يف اجتاه املشروعية، فبموتب تفسري حم  

عيوب املشروعية، وعلى عكس خمتلف فرضيات التفسري البناء، ال ي ضيف القاضي شيئا للنصوص املتنازع فيها، لكنه 
ال عيب يشوب مشروعيتها. مع ذلك ال يكن أ    -بفضل ابطال تزء من مضموهنا –على خالف ذلك ينزع عنها 

يقود هذا اإلتراء التفسريي، القاضي يف ال األحوال أل  يقول بأنه "أبيض" ما أراد القانو  أ  يقول بأنه "أ ود"، 
ية، ومل يتمكن القاضي من و يكو  ذلك جتاهل منه إلرادة واضعي القاعدة، فإذا اا  القرار اإلداري ظاهر الالمشروع

. وإذا اانت تقنية نزع السم ت شكل إتراء ال يكن جتنبه، )2( ربطه بنسيا  أو  وء صياغة، فيجب عليه أ  يبطله
                                                           

1
- cité in F. Blanco, Op. Cit., p. 320., D.Loschak, le role politique du juge administratif Français, 

L.G.D.J. paris, 1972, p. 80 : « l’examen de la réalité jurisprudentielle montre la liberté dont jouit 

le juge administratif, pour poser les règles  juridiques auxquelles il soumet les rapports entre 

gouvernants et gouvernés ; « le juge à qui la loi fait un devoir de statuer même en cas d’obscurité 

on d’insuffisance des textes, est amené à suppléer la carence du législateur, soit en se livrant à 

une interprétation de sa volonté, soit en créant lui-même , de toutes pièces, le droit applicable. 

« D. Loschak, Op. Cit., p. 81, 82. 
2 - « il nous semble que la technique qui consiste à interpréter restrictivement un texte pour 

pouvoir en admettre la légalité ne peut être utilisée avec bonheur que pour lever une ambiguïté 

qu’il peut receler on en combler une lacune involontaire. Elle ne peut aller jusqu’à lui faire dire 
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يسمح للقاضي بإزالة عيوب القرار وجتنبه اإلبطال الغري مفيد، فإنه يوتد إىل تانبها تقنيات أخرى تسمح بتحييد 
 الالمشروعية.

 تقنية الوسائل الغير فعالة الفرع الثاني: 

عدة آليات تسمح للجهات القضائية بعزل العيوب املتضمنة يف القرار املتنازع فيه وبتجنب إبطاله، مثل  توتد 
هذه اآلليات تندر  ضمن فرضيات "تغطية العيوب"، وليس ضمن فرضيات تصحيحها وضبطها، وللتعبري عن الفرق 

أننا نقبل وتوده، لكن نكر  عدم فعاليته الدقيق بني التغطية والتصحيح أو الضبط، فإ  العيب يكو  مربرا، مبعىن 
مبعىن أننا نعرتف ببطالنه وبتصحيحه االجيايب، فعندما يكو  العيب مربرا يعترب  régulariséويكو  مضبوطا 

القاضي بأ  العيب املستند إليه من شأنه ترتيب اجلزاء، وبأنه بدو  تأثري على مشروعية القرار وبأنه غري فعال، يف 
، ومن هذه اآلليات تقنية الو ائل أو األوته الغري  )1( يتطلب تصحيحا حقيقيا لعدم املشروعيةحني أ  الضبط 

،  )2( فعالة. واليت ت عرف بأهنا الو ائل اليت وإ  اانت مقبولة ومؤ سة فإهنا غري قادرة على التأثري على نتيجة النزاع
دم فائدة اإلبطال من تهة، وبفعالية الوظيفة ويتفق الفقه على أ  أ باب تكريس هذه الو ائل تتعلق أ ا ا بع

القضائية من تهة أخرى. وخبصوص الو ائل املستخلصة من عدم الوتود املادي للوقائع واخلطأ يف تقديرها يكن 
التطرق إىل فئتني من الو ائل الغري فعالة، وهي الو ائل املستند إليها يف اطار االختصاص املقيد لإلدارة وتلك اليت 

 هلا تأثري على نتيجة النزاع.ليس 

 ختصاص المقيد لإلدارة ستند إليها في إطار اإلأوال: األوجه الم

يوتد اختصاص مقيد عندما تكو  اإلدارة ملزمة بالتصرف يف اجتاه معني، ولقد اا  إدرا  هذه الفئة ضمن  
ري للوهلة األوىل، ألهنا قادرة على التأثري على  هناية النزاع، مبعىن على مسألة املشروعية األوته الغري فعالة أمر حم 

، مع ذلك دجمها القاضي ضمن هذه الفئة، وذلك أل باب عملية، فسيكو  غري )3( اخلاضعة لقاضي جتاوز السلطة
مفيد إلغاء قرار تكو  اإلدارة ملزمة يف ال األحوال بإعادة اختاذه، وبالتايل فإ  القاضي يلجأ إىل مفهوم األوته الغري 

، ففي مجيع األحوال اليت تكو  فيها اإلدارة ملزمة باختاذ القرار )4( دف جتنب اإلبطال العقيم والغري جمديفعالة هب
مبضمو  حمدد، فإ  هدم املشروعية احملتملة  يكو  بدو  تأثري على نتيجة النزاع، فليس من املفيد فحص هذه 

يف نفس  األوته، ألهنا وإ  اانت مؤ سة فسي صرح بأهنا غري فعالة، والقاضي ال يستطيع قبوهلا أل  القرار   يتخذ
املعىن الذي اختذ فيه، فإذا مت إبطاله فيجب أ  ي عاد اختاذه بنفس العبارات، هذه املعاينة تكفي لرفض العريضة. وهبذا 
املنطق فإ  هذا القضاء يندر  يف معىن إمثار العمل القضائي، فالقاضي رغبة منه يف حتقيق فعالية تدخله فإنه  يمتنع 
                                                                                                                                                                                           

le contraire de ce qu’il dit, Genevois, conclusions sur, CE. Ass. 02 Novembre 1981, RDP. 1982, 

p. 486, Cité in F. Blanco, Op. Cit., p. 324.   
1 - J.J. Israël, la régularisation en droit administratif Français, L.G.D.J. 1981, p. 31, cité in F. 

Blanco, Op. Cit., p. 327. 
2
 - R. chapus, Droit de contentieux administratif, 2008, Op. Cit., p. 810. 

3
 - R. Chapus, Op. Cit., p. 816. 

4
 - J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit. p. 374. 
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، و يصرح بعدم فعالية الوته، أل  اإلدارة  ت عيد إصدار نفس القرار بعد عن النطق بالبطال  عدمي اجلدوى
تصحيحه. ما دفع بالبعض إىل التصريح بأ  مثل هذا احلل يشهد على دخول ترعة معينة من الواقعية يف قضاء جتاوز 

 .)1( السلطة

القاضي  بأ  مثل هذا املوقف من تانب  J. M. Auby et R.Drago اعترب األ تاذا باملقابل 
اإلداري أمر صادم، ألنه يؤدي إىل تغميض العينني يف حالة عدم املشروعية اليت قد تكو  مهمة، وألنه جيعلنا نقبل 
بأ  البطال  يف هذه احلالة ال يتضمن أي أثر عملي، بل إنه جمرد تزاء م سلط على اإلدارة واليت بدونه  وف لن 

ر  بصددها اختصاص مقيد، وال شك أ  هذه العيوب  وف تزيد، عندما تعطي أية عناية للقرارات اإلدارية اليت تا
 . )2( ال يتعلق األمر باختصاص مقيد مبوتب القوانني والتنظيمات بل م قيد من طرف القاضي

شكل اجلزاء القضائي العادي لكل قرار خمالف للقانو ، وله يف وإ  اا  اإللغاء غري فعال، فإنه يفحىت  
قيمة أايدة تأديبية وتربوية، وبالتايل فبقطعه للعالقة بني عدم املشروعية والبطال ، عن طريق ا تعمال مواتهة اإلدارة 

تقنية الو ائل الغري فعالة يف حالة االختصاص املقيد، ينح القاضي لإلدارة و يلة فعالة خلرق القواعد القانونية، لذلك 
. ورغم االنتقادات الفقهية )3( املفهوم الظامل لألوته الغري فعالةفإنه ملزم بتجنب اال تعمال الغري م نظم وبالنتيجة 

 03املتواصلة وطلبات حمافظي احلكومة املتكررة واجلريئة، فإ  جملس الدولة مل يضع قيودا على هذه النظرية إال يف 
اختصاص دقيقة  ، حيث أوضح بأ  حتييد الالمشروعية ال يكن أ  يتم إال إذا اانت اإلدارة يف وضعية1999فيفري 

. إ  هذا التضييق ملفهوم االختصاص املقيد يسمح حبصر )4( حبيث ال يكو  بإمكاهنا أ  تتناول بالتقدير وقائع القضية
ددة بصرامة.  نظرية الو ائل الغري فعالة يف فرضيات م عرفة بدقة وحم 

 ثانيا: األوجه التي ليست لها عالقة بالنزاع  

األوته الغري قادرة على حتديد معىن القرار القضائي،  واء اانت مؤ سة أو غري  ة هي تلكالغري فعال وتهاأل 
األوته اليت ليست هلا عالقة بالنزاع اخلاضع للقاضي، واملستخلصة من او  القرار املتنازع فيه خمالف  هي وأ مؤ سة،

. وهكذا اعترب غري فعال )5( لنصوص أو ملبدأ معني، يف حني أنه اختذ خار  جمال تطبيق هذه النصوص أو هذا املبدأ
حلرب، فيما خيص عقار مل يصنف بأنه منكوب بعد الوته املستخلص، من خمالفة التشريع املتعلق بالتعويضات عن ا

 .)6( احلرب

                                                           
1
 - F. Blanco, Op. Cit, p. 333 : « une telle solution témoigne ainsi de l’introduction d’une certaine 

dose de  réalisme dans le contentieux de l’excès de pouvoir ». 
2 - J. M. Auby. R. Drago, Op. Cit., p. 375.  
3
 - J. M. Auby, R. Drago, Op. Cit., p. 375. 

4
 - CE. Sec. 3 février 1999, Montaignac, cité in F. Blanco, Op. Cit., p. 334. 

5
 - I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 311. 

6
 - CE. 14 avril 1961, Sté Sud-aviation, in I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 311. 
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إمجاال يكن القول بأ  تقنية الو ائل الغري فعالة تسمح للقاضي حبجب عدم املشروعية اليت تشوب القرار، 
عندما يكو  اختصاص اإلدارة م قيد أو عندما تكو  األوته املستند إليها بدو  تأثري على النزاع. فحىت وإ  اانت 

ذه األوته مؤ سة، فال يكن اال تفادة من اال تناد اليها أمام القاضي، أل  االبطال يف هذه احلالة لن تكو  له ه
 إال فائدة نظرية. لذلك، فا  أ باب تطبيق هذه التقنية مأخوذة من فعالية ومردودية العمل القضائي.

 التعديل الوقتي آلثار اإلبطال القضائيالمطلب الثالث:

وقت ترقية حلول تديدة، يشهد تشكلها على تكيُّف الطعن لتجاوز السلطة مع املقتضيات  لقد حا  
احلديثة لرقابة املشروعية، ففي مواتهة وضعيات معقدة، مل يرتدد قاضي جتاوز السلطة يف تطوير و ائله الرقابية، 

ذا التطور يندر  يف اطار احملافظة على هبدف إعطاء أثر مفيد لقراراته مع احملافظة على فعالية التدخل اإلداري، مثل ه
القرار وإدامة التدخل اإلداري، مع ذلك جند أ  بعض هذه التقنيات تظهر تكيُّف  لطة اإلبطال واألخرى تتطور 

 عكس ذلك، تعزيزا لقرار الرفض.

 (1) اإلنذار قبل انقضاء الميعادالفرع األول: 

القضائية اليت يتمتع هبا قاضي جتاوز السلطة لتجنب اإللغاءات عدية اجلدوى، أثريت اليوم  إ  التقنيات 
بتقنيات تديدة، مثل هذه التقنيات هتدف إىل منح اإلدارة خيار حقيقي يف أ  ترى قرارها ملغى أو أ  تكمله يف 

ارا يتماشى ومقتضيات املشروعية. إ  ميعاد حمدد، متبعة التوتيهات املعطاة هلا من طرف القاضي، حىت جتعل منه قر 
اللجوء إىل هذا املنطق التخيريي ي ظهر الفائدة املضاعفة إلرشاد اإلدارة على طريق الشيء املقضي به مع االحتفاظ هلا 

 .)2( بالسلطة التامة يف عملية اختاذ القرار. يتعلق األمر بتقنية "اإلبطال املشروط" وتقنية "اإلبطال بآثار مؤتلة"

 : اإلبطال المشروط أو اإلبطال المؤجل أوال

إ  تقنية اإلبطال املشروط هي تقنية قادرة على منح خيار حقيقي لإلدارة قبل ابطال قرارها وعلى مسؤوليتها،  
ليها عليها القاضي  هذه األخرية، من املمكن أ  ترى قرارها يتالشى إال يف حالة اختاذها للتصرفات والقرارات اليت ي 

دده هو، حبيث تكو  هذه التصرفات والقرارات قادرة على إزالة عدم املشروعيةالفاصل   يف النزاع، يف ميعاد حي 
األمر بقيام اجلهة القضائية الفاصلة يف النزاع، بتضمني األمر املتضمن يف األ باب احلائزة حلجية الشيء  .يتعلق)3(

رارها. وبعبارة أخرى املقضي به توتيهات لإلدارة، واليت جيب عليها أ  تلتزم بتطبيقها يف امليعاد احملدد جتنبا إللغاء ق
 ع، مع التوضيح يف املنطوق بأ  مثل هذا اإللغاء ال ينتج أثره إال إذا ملبأ  القرار املتنازع فيه غري مشرو  يعلن القاضي

وحسب الكيفيات املوضحة يف أ بابه، التتمات الضرورية لكي جتعله متوافقا مع  تتخذ يف امليعاد احملدد من طرفه
 القانو .

                                                           
1
 - B. Seiller, Op. Cit., p. 968. 

2
 - F. Blanco, Op. Cit., p. 337. 

3
 - Ibid., pp. 338, 339 
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إ  هذه التقنية يكن ترتيبها االتايل، يكو  اإلبطال املشروط يف بداية األمر حكما مؤقتا، وعندما ينتهي  
األتل املمنوح من طرف القاضي، إما يتثبت ابطال القرار هنائيا، أو ي وضع حد هلذا البطال ، إذا تبنت اإلدارة 

اإلدارية بتكريس هذه  Amiensوقد قامت حمكمة جلهة القضائية. ااإلضافات والتتمات املمالة عليها من طرف 
 )2( 2001توا   19، وقبلها قرر جملس الدولة الفرنسي مبوتب قراره املؤرخ يف )1(2005ماي  24التقنية يف 

توتيه أمر إىل اإلدارة مبينا هلا اإلتراءات اليت جيب عليها اختاذها جتنبا إلبطال قرارها، اما تلجأ إليها احملاام اإلدارية 
 Philippe Pelletierواحملاام اإلدارية اال تثنائية برضى جملس الدولة، وقد أوصت جمموعة العمل حتت رئا ة 

ة العدل والتجهيز والنقل وهتيئة اإلقليم والسياحة، با تعمال هذه التقنية ، اليت تعد تقارير إىل وزار 2005يف تانفي 
 . )3( يف نزاعات رخص البناء

 ثانيا: اإللغاء بآثار مؤجلة أو اآلثار المؤجلة لإللغاء

لى من  اىل جتنب هدم نص تنظيميرغم اتتماعهما يف اآلثار، حبيث أهنما يهدفا    لصاحل إامال معياري مم 
طرف القاضي، فإ  اإللغاء املشروط واإللغاء بآثار مؤتلة ليسا متماثلني اليا، ففي احلالة األوىل يكو  القرار القضائي 

، لكن يف (4) باإللغاء مؤتال يف الزمن، وال ي رتب آثاره إال يف حالة عدم تدخل اإلدارة يف االجتاه الذي حدده القاضي
الثانية فقد مت فعليا النطق بالبطال  من طرف القاضي لكن آثاره مؤتلة يف الزمن، للسماح لإلدارة باإلفالت  احلالة

لل إىل إلغاء مؤتل يف حني أ  البطال  بآثار مؤتلة، يتميز باآلثار املؤتلة  من نتا  هدم قرارها، فاإللغاء املشروط حي 
 .)5( للبطال  املنطوق به فعليا

 2001تويلية  27وقد ا تعمل جملس الدولة الفرنسي هذه التقنية ألول مرة مبوتب قراره املؤرخ يف   
، وتكمن خصوصية األ لوب املطبق من طرف اجمللس يف هذا القرار، يف التنسيق بني Titran (6)املعروف بقرار 

ننا أ  نتكلم هنا عن بطال  بآثار مؤتلة منطق التخيري واآلثار املؤتلة زمانيا لبطال  ن طق به فعال، وبالتايل يك
 وختيريية.

يف الواقع لقد عد ل جملس الدولة األثر اآليل للبطال ، مقررا تأتيل اآلثار املباشرة لقراره، مبعىن االلتزام بإلغاء النصوص 
ة من الزمن لكي الغري مشروعة مع منح اإلدارة خيار حقيقي، وبالتايل فإ  اإلدارة تتمتع يف هذه احلالة مبدة حمدد

تفلت من اآلثار الفعالة لقرار القاضي. فعالوة عن التأتيل املؤقت لآلثار اآللية للبطال ، فإ  القرار القضائي ينح 

                                                           
1
 - T.A. d’Amiens, 24 mai 2005, M. Dubrique et autres, AJDA. 2005, p. 2416. 

2
 - CE. ASS. 19 juin 2001, wassilikiotis, AJDA. 2001, p. 1046.  

3
 - F. Blanco, Op. Cit., p. 341. 

4
 - B. Seiller, Op. Cit., p. 968. 

5 - F. Blanco, Op. Cit., p. 345. 
6
 - B. Seiller, l’illégalité sans l’annulation, Op. Cit., p. 968. 
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لإلدارة خيارين، أ  ختتار بصفة رئيسية بني احملافظة على النص التنظيمي املتنازع فيه أو إبطاله بدو  شرط أو قيد، 
 .)1( ا وتد لذلك جمال بني خياريني يسمحا  باحملافظة على النصوص املتنازع فيهاواالختيار فضال عن ذلك إذ

)التأتيل الزماين آلثار البطال ( غري منتشر وغري ذائع يف قضاء  Titranلكن إذا اا  الشرط األول لقرار 
تديدا، فبعض اجلهات القضائية  ء إىل منطق التخيري( ال ي قدم شيئا، فإ  الوته الثاين )اللجو )2( جتاوز السلطة

تستعمل املنطوق التخيريي لكي تنح لإلدارة يف إطار  لطات توتيه األوامر والغرامة التهديدية املستخلصني من قانو  
 ، اخليار بني اترائني ماديني للتنفيذ.1995فيفري  8

ضى اليوم بتأييد وحماباة جملس  الدولة الفرنسي، بدليل قراره احلديث  إ  هذا التطبيق البارز لألمر التخيريي حي 
ذ النص املتنازع فيه من طرف وزير الصحة بناء على إتراء غري مشروع، )3( 2006تانفي  11املؤرخ يف  ، حيث اخت 

وبالتايل يتعني إبطاله، إال أ  جملس الدولة أراد احملافظة مؤقتا على النص التنظيمي رغم عدم مشروعيته، فمنح للوزير 
، ويف حالة اإلخالل هبذا أشهر 6تراءات الصحيحة يف ميعاد تبعا لإل لضبط العيب، وألزمه باختاذ قرار تديد فرصة

فيفري  8وإذا اا  هذا القرار قد اختذ على أ ا  أحكام قانو  وات املدة فإ  القرار  وف ي لغى. االلتزام وف
، فإنه وضع اإلدارة يف مواتهة اخليار Titran، وليس على أ ا   لطات القاضي اما هو احلال يف قرار 1995

ويف مواتهة مسؤوليتها، هبدف احملافظة على النص التنظيمي مقابل اعادة البناء السريع للمشروعية، وهكذا فإ  هذا 
ثل يف النهاية توتيه لإلدارة على طريق املشروعية، بتذاريها مبجموع احللول اليت جيب مواتهتها مع ترك هلا  القرار ي 

اطة يف ممار ة  لطاهتا بقاضي حر  ية اختيار احلل املنا ب، وبالتايل فإ  اإلدارة حتتفظ بسلطة اختاذ القرار م وتهة وحم 
يار  يف مواتهتها مهام التوتيه والتفسري لقراراهتا اخلاصة. إ  هذا اإلتراء املبتدع واجلريء يسمح للقاضي باالطالع 

 حيل هبذا حمل اإلدارة يف  لطاهتا التقديرية. الكلي على عملية تنفيذ قراراته، دو  أ 

 الفرع الثاني: إقران قرار الرفض بالتهديد باإلبطال المستقبلي )تكييف سلطة الرفض(

مل يبق قاضي جتاوز السلطة مكفوف األيدي يف إطار قرارات رفض الطعن، فإىل تانب التكييفات         
اليب احلديثة املبتدعة، واليت تندر  ضمن منطق احملافظة على القرار الكال يكية، ي ضاف إىل تقنية الرفض بعض األ 

 املتنازع فيه.  

، تطور تديد لسلطات )4( 2002توا   28الصادر عن جملس الدولة الفرنسي يف  Villemainي ظهر قرار       
ي رتتم هذا الرفض يف منح السلطة التنظيمية ميعادا معقوال، ملمار ة  لطتها يف اختاذ طار قرارات الرفض. القاضي يف إ

لقد أعطى هذا القرار للجهة القضائية العليا . )5(القرارات التطبيقية للقوانني، حتت طائلة الغاء قرارها اجلديد بالرفض 

                                                           
1
 - D. Bailleul, les nouvelles méthodes du juge administratif, Op. Cit., p. 1627. 

2
 - F. Blanco, Op. Cit., p. 348. 

3
 - CE. 11 janvier 2006, Association des familles victimes du saturisme et autre, AJDA. 2006, p. 

116. 
4
 - CE. Ass. 28 juin 2002, Villemain, AJDA. 2002, p. 586. 

5
 - B. Seiller, l’illégalité sans l’annulation, Op. Cit., p. 968. 
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حول العهد املدين للتضامن، لقد اانت  1999نوفمرب  15الفرصة لتحديد التزامات السلطة التنظيمية وآثار قانو  
اليت حتتفظ ببعض االمتيازات املالية فقط  1999هنا حمال للنقاش جمموعة من األحكام التنظيمية السابقة لقانو  

ألعوا  الدولة املدنيني املتزوتني، الذين هلم وظيفة يف اخلار ، وقد ا تبعد منشور صادر عن وزير الشؤو  األتنبية 
ألشخاص املرتبطني مبوتب العهد املدين للتضامن من اال تفادة ببعض االمتيازات املالية، املخصصة مبوتب صراحة ا

موظفا بالسفارة الفرنسية  M. Villemainاألحكام التنظيمية السابقة فقط لألعوا  املتزوتني يف اخلار ، واا  
دين للتضامن من احدى االمتيازات املنصوص عليها بالرياض، فطلب ا تفادة شريكته اليت ارتبط هبا مبوتب العهد امل

، فأتاب الوزير بأنه ال يكن مماثلة الشخص الذي يرتبط باملوظف العمومي مبوتب العهد 2000مبوتب منشور 
 ورفض تبعا لذلك طلب الطاعن. ( ،1967مار   28املدين بالزو ، وفقا لألحكام التنظيمية املطبقة )مر وم 

أحال األخري القضية إىل جملس الدولة مبوتب الطعن لتجاوز السلطة، وبعد مراقبة املنشور والقرار الوزاري         
بأنه عندما ي نشئ القانو  اما يف هذه احلالة وضعية قانونية تديدة، فإنه ، املنازع فيه، اعتربت اجلهة القضائية العليا

صوص املطبقة ويف ميعاد معقول التكييف الضروري، لكي تأخذ بعني يعود للسلطة التنظيمية أ  ت دخل على الن
االعتبار املقتضيات املرتبطة بتدر  القواعد واملبادئ العامة للقانو ، وقد واصل جملس الدولة إشارته بطريقة خاصة إىل 

ثل ميزة الكثري  عن االهتمام بالوضوح والفعالية villemainما تعنيه بدقة هذه التكيفات، ويف هذا ي عرب قرار  اليت ت 
، وقد اعترب القاضي بأنه وإيل التاريخ الذي مت فيه تبين  املنشور املتنازع فيه )1(من القرارات احلديثة جمللس الدولة الفرنسي

مل ينته  1999نوفمرب  15(، فإ  امليعاد املعقول الذي تتمتع به احلكومة ال تخالص نتائج قانو  2000مار   3)
ا احلد اا  على جملس الدولة أ  يقرر رفض الطعن، لكن األخري ذهب إىل أبعد من ذلك عندما وض ح بعد، وعند هذ

بأ  امتناع السلطة التنظيمية إذا امتد إىل أبعد من هذا امليعاد املعقول،  يكو  مشوبا بعدم املشروعية، لذلك دعا 
د، وأاثر من ذلك أوضح بأ  اال تمرار يف التقصري اجمللس بصرامة السلطة التنظيمية لتكييف تنظيماهتا يف ميعاد حمدو 

 من تانب احلكومة  يكو  مولدا لعدم املشروعية .

، تظهر يف شكل دعوى للسلطة التنظيمية Villemainإ  التقنية املطورة من طرف جملس الدولة يف قضاء         
  هذه التقنية تقرتب من تقنية اإللغاء موتهة لتدارك عدم مشروعية مستقبلية، بعبارات م لحة وتوتيهية، لذلك فإ

، إذ يتعلق األمر يف احلالتني بالسماح لإلدارة باحملافظة على Titranبآثار مؤتلة، اجملربة من طرف القاضي يف قرار 
موتود هنا أيضا فيما بني  Titranنص تنظيمي بتبين تتمة منا بة، اما أ  منطق التخيري املوتود يف قلب قرار 

 السطور.

يبقى أ  فعالية هذه الو يلة مرتبطة بشكل ابري مبشيئة اإلدارة، خاصة عندما تتمتع اما يف هذه احلالة مبيعاد         
تقدما م هما يسمح بإثراء تر انة التقنيات  Villemainمعقول لتكييف تنظيماهتا، رغم ذلك ي شكل قرار 

تنحصر يف فرضيات مرتبطة بوضعيات قانونية املوضوعة حتت تصرف قاضي جتاوز السلطة، ورغم أ  هذه اآللية 
املستوحى من تقنيات احلكم املطبقة من طرف  Villemainتديدة تولدها وضعية تعديل التشريع، فإ  قضاء 

                                                           
1
 - F. Blanco, Op. Cit., p. 334. 
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ي ظهر بعض االمتيازات، فهو يسمح بدو  املراقبة الفورية  -بعض احملاام الد تورية اإليطالية واألملانية واإل بانية 
تنظيمية، أ  حيذرها وي بني هلا السلوك الواتب إتباعه يف املستقبل حتت هتديد خطر حمتمل يف حالة لتدخل السلطة ال
 االمتناع املمتد.

، إىل أ  خمتلف هذه التقنيات املستعملة من طرف القاضي ملمار ة رقابته ختام هذا الفصلجتدر اإلشارة يف         
األاثر أصالة للنشاط القضائي يف الطعن لتجاوز السلطة، على األ باب الواقعية تشكل واحدة من األشكال 

ثل  فبفضلها أصبحت رقابة األ باب يف الوقت احلايل يف فرنسا ومصر وتونس وبدرتة أقل بكثري يف  اجلزائر، ت 
يف الو يلة األاثر فعالية إلبطال القرارات اإلدارية. فهامش احلرية الذي يتمتع به القاضي يف التحقيق يف القضية و 

التقدير للنطق أو عدم النطق ببطال  القرار، لضما  فعالية الطعن لتجاوز السلطة، ي بني أصالة دور القاضي وجمال 
التدخل الذي يتمتع به عند فحص شرعية القرار اإلداري، من خالل ا تعمال خمتلف و ائل وتقنيات الرقابة، ما 

بقي القاضي ن ورغم ثراء وغىن و ائل الرقابة يع األخرى. لكتعل الطعن لتجاوز السلطة يتمي ز عن باقي فروع النزا 
بل أ  بعض تصرفاته وتدخالته تفسر أحيانا  ،بني مصاحل اإلدارة وحقوق املدارين  وفيا ملهمته املتمثلة يف ضما  التواز 

القرار اإلداري، ودخوله ملصلحة اإلدارة، باملخالفة ملقتضيات دولة القانو ، من ذلك حموه للالمشروعية وإعادته اتابة 
بالتايل يف قلب التقدير الذي قامت به اإلدارة، واعرتافه حبق اإلدارة يف اخلطأ، وهو ما اندهش له بعض الفقه، أل  
سن أو مضفي الكمال على قرار اإلدارة، بل أصبح احللقة األخرية  القاضي اإلداري حتول هبذه الطريقة اىل م صلح أو حم 

إ  هذا املوقف من تانب القاضي اإلداري املتعاطف تدا مع السلطة اإلدارية، ي ثري  .(1) القرار يف عملية اختاذ هذا
 بدو  شك، انزعا  بل  خط املتقاضني.  
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 - B. Seiller, l’illégalité sans l’annulation, Op. Cit., p. 966.  
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 أو غرض قرار الضبط اإلداريغاية رقابة الفصل الثالث: 

غري احملافظة على النظام ت الضبط اإلداري  لطاهتا واختصاصاهتا لتحقيق أهداف أخرى هيئاإذا مار ت  
 بالسلطة. حنرافإلاة أو اهلدف من النشاط الضبطي أو يالعمومي أو ا رتتاعه، فإننا نكو  بصدد عدم مشروعية الغا

و التعسف يف أ تعمال السلطة إ اءة إبعيب  ،سمى أيضا العيب الناتم عن عدم احرتام اإلدارة لران الغايةاما ي  
حنراف فضل إىل تانب بعض الفقهاء تسمية هذا العيب باإل، لكننا ن  (1) روح النصتعمال السلطة أو خمالفة ا 

فالتسميات األخرى جتعل العيب مقصورا على احلاالت اليت يستهدف فيها رتل  ،مشلاألدق واأل بالسلطة، ألنه
 .(2) ولكنه خيالف قاعدة ختصيص األهدافانب الصاحل العام جياإلدارة غرضا 

ظهر يف ظل  ،حنراف بالسلطة ذو أصل قضائي فرنسيالقانو  اإلداري، فإ  اإل الكثري من مفاهيموعلى غرار  
الذي أبطل  ،1864فيفري  25اجلمهورية الثانية، حبيث تقود وثيقة ميالده إىل زمن القضاء احملتجز، مبوتب قرار 

ثناء تلك اليت أبرم معها اتفاقية لضما  ة با تطقرار احملافظ الذي منع دخول ال السيارات إىل احمل ،لتجاوز السلطة
 .(3)نقل املسافرين ليال وهنارا بني احملطة واملدينة 

والسؤال الذي يطرح نفسه عند درا ة رقابة املشروعية هو التايل: ايف يتصدى ال من القاضي العادي  
التقارب أم  وهل تتجه أحكامهما إىل؟  فأيهما أفضل ،ا يف املنهجمويف حالة اختالفه  ؟ والقاضي اإلداري هلذا العيب

 ؟ إىل التباعد

ة قرار الضبط ينتناول يف األول منهج القاضي اإلداري يف رقابة غا ،قسم الدرا ة إىل مبحثنينوعلى هذا األ ا  
 ة قرار الضبط االداري.ياإلداري ويف املبحث الثاين منهج القاضي العادي يف رقابة غا
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 - M. Leroy, contentieux administratif, Bruylant, 3 
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 داريية قرار الضبط اإلداري في رقابة غااألول: منهج القاضي اإل المبحث

حنراف بالسلطة واإل ،حنراف بالسلطة لتحقيق غرض أتنيب عن املصلحة العامةيز القضاء اإلداري بني اإلي    
 حنرافاإلعلى أنه من املمكن أ  نصادف يف نطاق نوعي  ،لتحقيق املصلحة العامة الغريبة عن غايات الضبط اإلداري

عىن حنراف بالسلطة باملراف باإلتراء، لذلك فسوف يكو  اإلحنقه والقضاء باإلسميه الفما ي   ،بالسلطة  الفي الذار
يود الرقابة على أ  خيصص املطلب الثالث لدرا ة ق ،حنراف باإلتراء حمور املطلب الثاينالضيق حمور املطلب األول واإل

  .حنراف بالسلطةالقضائية على عيب اإل

 نحراف بالسلطةالمطلب األول: اإل

داري مبمار ة اختصاصه املعرتف له به قانونا، لتحقيق غرض غري حنراف بالسلطة قيام املوظف اإلإلقصد باي   
اما عرفته احملكمة اإلدارية  .(1)ختصاص ه بذلك اإللعرتف أ ذلك الغرض الذي من أتله املصلحة العامة أو غري

با تعمال السلطات الراتعة هلا  ،ويتمثل يف مبادرة السلطة اإلدارية قصدا ،صيب املقرر اإلداري"عيب ي   :التونسية بأنه
 .(2) "يف  بيل خدمة هدف غريب عن اهلدف الذي من أتله منحت هلا تلك السلطة ،قانونا

بالسلطة حنراف لطة يتخذ شكلني رئيسيني ومها: اإلحنراف بالسيتضح بأ  اإل، وبناء على هذين التعريفني 
من أغراض املصلحة العامة لكنه غريب عن  حنراف بالسلطة لتحقيق غرضغري املصلحة العامة، واإل لتحقيق غرض

 غايات الضبط اإلداري، وهو ما يشكل حموري الفرع األول والثاين على التوايل.

 نحراف بالسلطة لتحقيق غرض أجنبي عن المصلحة العامةالفرع األول: اإل

 تعمال السلطات الضبطية إني: طار الغرض املخالف للمصلحة العامة شكلإحنراف بالسلطة يف يتخذ اإل 
ومع ذلك ال حيقق  ،وا تعماهلا لتحقيق غرض ال يدخل ضمن املصلحة اخلاصة ،بغرض حتقيق مصلحة خاصة

 املصلحة العامة.

 ستعمال السلطات الضبطية لتحقيق غرض خاصإأوال: 

 تعمال السلطات الضبطية لتحقيق مصلحة خاصة ملتخذ القرار أو مصلحة خاصة إشكل احنرافا بالسلطة ي   
صورة ال تنافس الفندق الذي اأ  يصدر رئيس البلدية قرار ضبطيا يتضمن تنظيم املالهي يف البلدية بلشخص آخر،  

 Raultحنراف بالسلطة، وتعد قضية اآلنسة ى هلذا النوع من اإلصوقد قدم القضاء اإلداري أمثلة ال حت. (3)يلكه
أيام األ بوع قبل  ة طيلةوميمحرمي حفالت الرقص يف األماان العمثاال واضحا على ذلك، حيث اختذ العمدة قرارا بت

وقبل ظهر يوم األحد، وذار يف أ باب قراره أ  حفالت الرقص املستمرة قد صرفت الشباب من  الثامنة مساء
                                                           

1
 - G. Vedel, P. Delvolvé, droit administratif, T- 2, PUF. p. 587. 

2
 - I. ben. Hassen, Op. Cit., p. 348. 
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واملتمثلة يف  ،مد جملس الدولة الفرنسي حبثه أبعد من األ باب الظاهرية إىل األ باب احلقيقيةاجلنسني عن العمل، ف
 Raultأ  العمدة صاحب حمل عام يف قريته يقدم املشروبات الروحية والوتبات لرواده، وتنافسه يف ذلك اآلنسة 

 فرصة الرقص أثناء وتودهم نيتتاح للقرويإذا ا تأترت بيانو ميكانيكي حىت  ،اليت اانت أعرف منه مبا جيذب األفراد
، العمدة فألغى اجمللس قرار ،تجاء إىل  لطته للحد من املنافسةلال غري اإلوملواتهة ذلك مل جيد العمدة  بي ،مبحلها
 .لقيامه على اعتبارات املصلحة اخلاصة ،(1) 1939مار   19بتاريخ 

 سياسي ستعمال السلطات الضبطية لتحقيق غرض ديني أوإثانيا: 

ة العامة، مع حنراف بالسلطة لتحقيق غرض أتنيب عن املصلحطي املصلحة الشخصية ال فرضيات اإلغال ت 
للقرارات املتخذة اما هو احلال بالنسبة   ،مل تكن شخصية فهي تتعارض مع املصلحة العامة ذلك توتد مصاحل وإ 

، من ذلك القرار الضبطي الذي ينع إقامة حفل قدا  ديين هبدف إقامة حفل الئكي أملاين دينية وأألغراض  يا ية 
 .(2)لفائدة تنظيم بروليتاري 

لذلك  حنراف بالسلطة،السمة السيا ية لكوهنا مشوبة باإلوقد ألغى جملس الدولة الفرنسي القرارات ذات  
 تتماعاإل للمجلس أ ويعرتض على بيع صحيفة يف الطريق العمومي، حيث ثبت  وميا،مألغى قرارا حيظر اتتماعا ع

حيث  ،بعاد أتنيبإاما ألغى قرارا لإلدارة ب .(3)احملظور ينظمه احلزب غري احلاام وأ  اجلريدة تعرض أفكارا للمعارضة 
 .(4) اإلبعاد مت اختاذه بسبب عدم احلياد السيا ي لألخرياتضح للمجلس أ  قرار 

داري عن وته القرار اإلمع ذلك، وإ  اا  حتقيق املصلحة العامة أمر ضروري، فإهنا غري اافية إلبعاد و  
حنراف بالسلطة، بل جيب أيضا أ  تستهدف السلطات الضبطية حتقيق املصلحة العامة اما حددهتا القاعدة اإل

 القانونية.

                                                           
1
 - G. Vedel, P. Delvolvé, droit administratif, T – 2, PUF. p. 334. 

 وأيضا: 
يضاف إىل هذا القرار  ،143،144 .، ص2001 جمدي د وقي حممود، املبادئ القضائية مصدر ذايت للمشروعية، دار الفكر اجلامعي، اال كندرية،

منها قرار الضبط البلدي الذي علق الرتخيص مللهى عمومي على شرط عدم بقاء  ،العديد من القرارات اليت أبطلت القرارات الضبطية اليت احنرفت بالسلطة
والتدبري البلدي بالتحديد العددي  ،(14/01/1910وهو عدو شخصي للعمدة اأمني صندوق للجنة احلفالت )جملس الدولة الفرنسي  ،أحد األفراد

 (، هذه القرارات وغريها أشار إليها:1957تانفي  11لسيارات األترة هبدف جتنب ال منافسة للمالكني القدماء هلذه السيارات )جملس الدولة الفرنسي 
J. Castagné, Op. Cit., p. 129. 

 19ؤرخ يف ومن القرارات احلديثة اليت الغى مبوتبها جملس الدولة ترخيصا منح لوتود قرابة بني رئيس اجمللس الشعيب البلدي واملستفيد، القرار امل
. 116، ص.2005، 1-، أشار    إليه عزري الزين، قرارات العمرا  الفردية وطرق الطعن فيها، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط1991توا   

 .537عمار عوابدي، النظرية العامة...، املرتع السابق، ص.  -  2
3
 - CE. 23 novembre 1951, sté nouvelle d'imprimerie et publicité. 

نقال عن ، 176، ص.2001حنراف بالسلطة اسبب إللغاء القرار اإلداري، دار الفكر اجلامعي، اإل كندرية، عبد العزيز عبد املنعم خليفة، اإلليه إأشار 
 .328، ص. 1989حممد حلمي الدقدوقي، رقابة رقابة القضاء على املشروعية الداخلية ألعمال الضبط اإلداري، دار املطبوعات اجلامعية، 

.176عبد املنعم عبد العظيم تيزة، املرتع السابق، ص.  ليهإ، أشار 1977ماي  13الفرنسي، جملس الدولة   - 4 
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 قهايبالسلطة لتحقيق مصلحة عامة غير المصلحة التي يجب على اإلدارة تحق نحرافاإلالفرع الثاني: 

ت الضبط اإلداري هدف حمدد وهو احملافظة على النظام العمومي، فإذا ا تعملت اليت تصدرها هيئالقرارات ل 
ص بني قاعدة حنراف بالسلطة، ومنيز يف هذا اخلصو قرارها مشوبا بعيب اإل اهلدف، اا اإلدارة  لطاهتا لغري هذا 

 ختصيص األهداف وفرضيات أخرى.

 أوال: قاعدة تخصيص األهداف

دارة حتقيقه عند حتديد املشرع للهدف الواتب على اإل ،قصد بقاعدة ختصيص األهداف يف القانو  اإلداريي   
غري الذي حدده داري معني، فإذا ما جتاوزت هذا اهلدف احملدد بنص القانو  يف قرارها وحققت هدفا إصدارها لقرار إ

طار إلضبط اإلداري حتقيق هدف يدخل يف فال يكفي  لطة ا . (1)حنراف بالسلطة إكو  أمام حالة ت ،املشرع
اهلدف الذي حدده املشرع بزم تحنراف بالسلطة، بل جيب عليها أ  تللكي يكو  قرارها بعيدا عن اإل ،مةااملصلحة الع

 العمومي.من نشاطها، مبعىن حفظ أو ا رتتاع النظام 

داري يف ة من طرف  لطة الضبط اإلة التدابري املتخذأعلنها القضاء اإلداري غري مشروعوتطبيقا هلذا املبدأ  
عترب العمدة الذي رفض اما ا   .(3) نزاع بني األفراد فضوالتدابري املتخذة بغرض . (2)  طار مصلحة حكوميةإ

الطريق العمومي منحرفا بسلطته، باعتبار أ  الرفض مستوحى من الرتخيص ملدير فندق لفتح باب ثاين للخرو  على 
ملصلحة الطريق  الرغبة يف احلرا ة اجليدة للدعارة، يف حني أ   لطة العمدة يف منح الرتاخيص منحت له حتقيقا

، مبوتب 2001مار   12بدوره ألغى جملس الدولة اجلزائري بتاريخ  .(4)طار ضبط األخالق إالعمومي وليس يف 
، 34رخصة البناء ملخالفتها لنصوص املواد  ة دايل ابراهيم اليت رفضت تسليم الطالب، قرار بلدي5742قراراه رقم 

حيث  واذا خمطط شغل األراضي وخمطط التهيئة العمرانية البلدية. ،91/176من املر وم التنفيذي رقم  36، 35
تاءت ال الوثائق املرفقة لطلب رخصة البناء موافقة ملا تقتضيه هذه املواد، فيكو  بذلك قرار البلدية خمالفا لألهداف 

 .(5) املخصصة مبوتب هذه النصوص، مما جيعل قرارها معيبا

 

 

                                                           
 احنراف القرار االداري عن قاعدة ختصيص االهداف يف التشريع العراقي، متوفر على املوقع: قادر أمحد عبد احلسيين، - 1

 http://www.iasj.net/ 28 aout 2012  
 .232، ص. 1999، 1-عاد علي محود القيسي، القضاء االداري وقضاء املظامل، دار وائل للنشر، طإنقال عن د/ 

2
 - CE. 17 février 1905, Dessort, in J. Castagné, Op. Cit., p. 129. 

3
 -  CE. 22 mai 1914, Bodeau, in J. Castagné, Op, Cit., p. 129. 

4
 - G. Vedel, P. Delvolvé, Droit administratif, Op. Cit., p. 337. 

، الصادر يف قضية بلدية دايل ابراهيم، الغرفة األوىل، 2001مار   12املؤرخ يف  5742عزري الزين، تعليقا على قرار جملس الدولة اجلزائري رقم  - 5 
 .122 -177املرتع السابق، ص. 
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 طار غرض المصلحة العامة غير الغرض القانوني إبالسلطة في  نحرافلإلثانيا: فرضيات أخرى 

 إ  الفرضيات يف هذا اجملال اثرية منها:

 ستيالءنحراف في استعمال سلطة اإلاإل -1

يف هذا السياق ذهبت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر إىل القول: "ومن حيث أنه يف  بيل التحقق والتأاد  
املطعو  فيه والصادر باال تيالء على املخز  موضوع النزاع، وأنه صادر بالفعل حمققا  ،من مشروعية قرار وزير التموين

املشرع وهي ضما  توين البالد وحتقيق العدالة يف التوزيع، ال مناص من الرتوع إىل مذارة جلنة  ابتغاهاللغاية اليت 
هذه املذارة رغم تقدمي دارة عن تهة اإلر املطعو  فيه، وإذا نكلت واليت على أ ا ها صدر القرا ،التموين العليا

 تيالء على اإل ،تكليفها بذلك، فإ  هذا يعين أ  األ باب واملربرات اليت من أتلها رخص املشرع لوزير التموين
ليست حتت نظر هذه احملكمة حىت تتأاد من قيام احلالة الواقعية اليت تربر لإلدارة ا تعمال هذه الو يلة  ،العقارات
اخلاص بشؤو  التموين، مما ال يتوافر معه ران الغاية الالزم  1945لسنة  95املقررة باملر وم بقانو  رقم  ،ةاال تثنائي

 .(1)ويضحى قرار الوزير صادرا من غري  ند وتديرا باإللغاء  ،لصحة القرار املطعو  فيه

 ستيالء المؤقتسلطة اإلبنحراف اإل -

 تيالء بينما هي يف احلقيقة تقصد اإل ، تيالء املؤقت على عقاراإلدارة على القانو  فتلجأ إىل قد تتحايل اإل 
تراء نزع إليت تتكبدها يف حالة جلوؤها إىل بغرض حتقيق مصلحتها املالية وتفادي األعباء املالية ا ،الدائم أو نزع امللكية

حنراف بالسلطة إر وتود ي قر  والذ ،1947توا   4تاء قرار جملس الدولة الفرنسي املؤرخ يف املعىن يف هذا  .امللكية
 تيالء الدائم أو نزع قصد اإلب تيالء املؤقت تراءات اإلإجلأت اإلدارة إىل إذ  ،ملخالفة قاعدة ختصيص األهداف

 .(2)ية لامللكية، وذلك توخيا للسهولة وتفاديا لكثرة األعباء املا

 تيالء  تعمال  لطة اإلإاليت قصدت هبا  ،دارةدولة املصري باإللغاء لقرارات اإلبدوره تصدى جملس ال 
إىل أ : "املشرع  داري يف حكم شارح هلامة، فقد ذهبت حمكمة القضاء اإلااملؤقت ابديل لنزع امللكية للمنفعة الع

مة أصدرت القرار املطعو  فيه  تيالء بأنه مؤقت تييزا له عن نزع امللكية، ومن حيث أ  احلكو حرص على وصف اإل
ضع يدها تتهيدا لنزع امللكية على ما تاء يف دفاعها، فاجتاهها واضح بأ   ،ؤقتا على أرض املدعيات تيالء مباإل
جتاه إىل نظام ر مر وم خاص بنزع امللكية، أو اإلمنا  يكو  با تصداإالبداية بصفة دائمة، و بيل ذلك  منذ

                                                           
، نقال عن صحيفة الدعوى املرفوعة من مجعية املساعدة القانونية يف مصر، رقم الدعوى 1994أفريل  17ق ع، تلسة  34لسنة  242قرار رقم  - 1

قادر أمحد عبد احلسيين، احنراف القرار االداري عن قاعدة ختصيص األهداف يف التشريع العراقي، املرتع السابق، ص.  ق، أشار إليه 59السنة  19447
11. 

 .226، 225حنراف بالسلطة اسبب إللغاء القرار اإلداري، املرتع السابق، ص.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، اإلأشار إىل هذا القرار:   - 2
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اإلدارة يف هذا  ذا النظام، ومن مث يكو  قرارجتاه غري  ليم، وجيايف ما ا تهدفه الشارع من هإهو و  تيالء املؤقت اإل
 .(1)حنراف بالسلطة الشأ  مشوبا باإل

 طار الغرض التأديبيإستيالء في اإل -

، مملواة للطاعن من اجلنب تيالء على امية فرنسي القرار اإلداري الصادر باإلألغى جملس الدولة ال ،طاريف هذا اإل
من أتل توقيع تزاء عليه   تيالء على امية تنب مملواة للطاعن،"حيث أ  قرار مدير التموين باإل مقررا ما يلي:

 تيالء من أل  اإلدارة ا تعملت حقها يف اإل لقيامه بتصدير امية تنب بطريقة غري مشروعة، يشكل احنرافا بالسلطة،
 .(2)أتل غرض آخر خيتلف عن الغرض الذي ألتله تقرر هذا احلق" 

 لتدبير الضبطي المتخذ لضمان تنفيذ عقدا -2

ماي  2دارية التونسية: "حيث يتضح من مكتويب اإلدارة املرمسني بتارخيي ت احملكمة اإللطار قايف هذا اإل 
ام املدعو عيسى القريف تاء يف الواقع نتيجة عدم احرت  ،أ  قرار اهلدم املطعو  فيه 1988ديسمرب  14و 1988
املتمثل يف عدم بيع احملل السكين موضوع قضية احلال للعارض بدو  موافقتها، مما يتبني أ  القرار  جتاه البلديةإاللتزامه 

 املنتقد مت اصداره للضغط عليهما واتبارمها على الرتاتع يف عقد البيع.

العامة يف غري املصلحة  ،... وحيث يتجلى أ  البلدية ا تعملت صالحياهتا يف جمال مقاومة البناء الفوضوي وهدمه
 .(3) حنراف بالسلطةعلى قرارها املطعو  فيه صبغة اإل اليت تشرف على تسيريها، مما يضفي

  ض نزاع بين األفرادفستعمال التدابير الضبطية لإ -3

، صرح جملس الدولة اجلزائري بأ : "البلدية تدخلت للفصل يف نزاع 2002توا   10يف قراره املؤرخ يف 
قائم بني املستأنف عليه واملدخلني يف اخلصام...حيث أ  مثل هذه النزاعات تعد من اختصاص اجلهة 

ار املعاد فإ  قضاة اجمللس أ سو ىل القر وبالرتوع إالقضائية...وحيث أ  البلدية غري خمولة قانونا للفصل يف ذلك، 
، واا  حري هبم أ  يصرحوا بأ  (4)قرارهم على تدخل رئيس البلدية يف نزاع قائم بني مواطنني...يعد جتاوزا للسلطة 

 هذا التصرف يشكل احنرافا بالسلطة،اما فعلت 

                                                           
اشار إليه عبد العزيز  ،881جمموعة جملس الدولة ألحكام القضاء اإلداري، السنة الرابعة، ص.  ،ق 4لسنة  336القضاء اإلداري، قضية رقم  حمكمة - 1

 .227 .عبد املنعم خليفة، املرتع نفسه، ص
2
 - CE. 21 février 1947, Guillement, in A. B. Rhouma, le détournement de pouvoir ou de 

procédure, mémoire pour l'obtention du diplôme d'étude approfondies en droit public du 

commerce international, 2004- 2005, p. 25. 

 .12 .وأيضا، قادر أمحد عبد احلسيين، املرتع السابق، ص
3
 - A. B. Rhouma, le détournement de pouvoir ou de procédure, Op. Cit., p. 26. 

 .209، ص. 2002، لسنة 2، جملة جملس الدولة، العدد 2002توا   10، بتاريخ 003601جملس الدولة اجلزائري، الغرفة الرابعة، قرار رقم  -  4
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: "بأنه مت اختاذ القرار املطعو  فيه إلجياد حل للنزاع القائم بني املدعية وتارها حول اليت أعلنت التونسيةاحملكة اإلدارية 
 حنراف بالسلطة.، مما جيعل القرار مشوبا بعيب اإل(1) للمحاام العدلية"فيه امللكية، وهو نزاع يعود بالنظر 

 لتحقيق مصلحة مالية لإلدارة ةبير الضبطياالتداستعمال  -4 

بتحقيق املصلحة العامة غري املصلحة اليت تربر ا تعمال  نشغالاإلمن ضمن البواعث املستوحاة من  
املصلحة املالية لإلدارة وبالذات للمجالس البلدية، وقد اعترب جملس الدولة الفرنسي يف البداية بأ   ،السلطات الضبطية

حنراف لحة مالية، هي قرارات مشوبة باإلقرارات الضبط اإلداري اليت تستهدف هبا هيئة الضبط اإلداري حتقيق مص
داري أنه: "إذا ا تبا  حمكمة القضاء اإلقررت  داري املصري، فقدوهو ذات ما انتهى إليه القضاء اإل .(2)بالسلطة

دارة بدو  مربر من القانو  يقوم على  عي اإل ،للمحكمة من األوراق أ  رفض الرتخيص للمدعي يف اال ترياد
وأ  الباعث احلقيقي هلذا الرفض هو خوفها من بوار  لعة مماثلة اانت قد  ،ملناهضة ما وافقت عليه املدعي من قبل

وهو ال ذنب له يف ذلك، فإ  قرارها برفض  ،ولتغطية املسؤولية يف هذا الشأ  على حساب املدعي ،ا توردهتا
اما اانت للمحكمة االدارية التونسية   .(3)" اءة ا تعمال السلطة ...إيكو  خمالفا للقانو  منطويا على  ،الرتخيص

ميع منتوتات البحر فإ  قرار غلق نقطة جت، وهكذا لإلدارةة ابطال تدابري ضبطية اختذت لتحقيق أغراض مالية صفر 
تشكل  ،(4)لتزامات التعاقدية للبلدية مع مستأتريها، أو هبدف تأتري حمالت واقعة بالسوق البلدية هبدف محاية اإل
 طار حتقيق أغراض مالية لإلدارة.إيف احنرافا بالسلطة 

قد طرأ عليه تطور هام، تثل يف اقرار  ،املاليةحنراف بالسلطة ملصلحة اإلدارة غري أ  مبدأ عدم مشروعية اإل 
يف  بيل حتقيق أهداف اإلدارة املالية على  ،جملس الدولة الفرنسي ملشروعية القرارات املخالفة للهدف املخصص

ويرتع هذا التحول يف قضاء جملس الدولة الفرنسي، إىل  حنرافا بالسلطة.إا  أ  تلك القرارات مل تعد تشكل أ 
 يا ية واتتماعية بعد  نوات احلرب العاملية األوىل، وما صاحبها من انكماش يف املذهب الفردي،  ظهور مبادئ

وهنوض باملذهب اجلماعي، مما أدى إىل اتساع فكرة الصاحل العام على حساب املصلحة الفردية، واا  ذلك داعيا إىل 
 الفردية يف  بيل املصاحل اجلماعية، واا  يف النظر ملبدأ الصاحل العام مبنظور تديد، يعمل على التضحية باملصاحل

ة من أعباء وميتطور النظم االقتصادية وتدخل الدولة يف مظاهر النشاط االقتصادي، وما ألقته على املرافق العم

                                                           
1
 - A. B. Rhouma, le détournement de pouvoir ou de procédure, Op. Cit., p. 26. 

لس بعدم مشروعية ا تعمال اجملاليت صرح بصددها  ،1875نوفمرب  26املؤرخ يف  Laumonnierمن ذلك قرار جملس الدولة الفرنسي يف قضية  - 2
 05املؤرخ يف  syndicat des agriculteurs de Loiret لطات الضبط الصحي يف اطار مصلحة مالية لإلدارة، والقرار الصادر يف قضية 

 ، أشار إىل مجيع هذه القرارات1953املؤرخ يف  bluteauوقرار  1944ديسمرب  20املؤرخ يف   Lepiez، وقرار 1892فيفري 
J. Castagné, Op. Cit., p. 129.130. 

، املرتع د احلميد مسعود، أشار اليه حممد عب148 .، السنة الثانية، ص1947ديسمرب  16حمكمة القضاء اإلداري املصرية، احلكم الصادر يف  - 3
 .696، 695السابق، هامش الصفحة 

 ، أشار اليها:2001ااتوبر  20و 1997ديسمرب  31احملكمة اإلدارية التونسية،  - 4
A. B. Rhouma, le détournement de pouvoir ou de procédure, Op. Cit., p. 26. 
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متزايدة، مما تعلها يف حاتة إىل زيادة مواردها املالية. ال ذلك أدى إىل التطور الذي حلق مبدأ احنراف السلطة 
 .(1)ة املالية لإلدارة من خالل تغيري مسلك جملس الدولة الفرنسي للمصلح

حيث قرر: "أ  مسعى اإلدارة لتحقيق  ،واضحا يف القرارات اليت صدرت يف هذه الفرتةهذا املسار وقد اا   
اما أقر مبشروعية قرارات   ،(2) "مةاأغراض مالية هدف مشروع، أل  موازنة امليزانية احمللية من أغراض املصلحة الع

لبلدة، وذلك بغية  لطات الضبط اإلداري اليت حتظر على مشروع النقل العمومي بني املد ، القيام بالنقل داخل ا
 .(3)متياز املتعاقد مع البلدية ومحايته من املنافسة مساعدة صاحب اإل

هذا  مبادئه احلديثة تحيث أقر  وقد  ار القضاء اإلداري املصري على درب القضاء اإلداري الفرنسي، 
لرتخيص المتناع املدين عن دفع فقضت حمكمة القضاء اإلداري بأ : "األ باب املالية اليت دعت إىل  حب ا التطور،

ئها أ  يستفيد ماليا، ليتسىن له لغاإإ  اجمللس البلدي إذا ا تهدف من تاوة تدخل ضمن املصلحة العامة، ومن مث فاإل
صل إىل مبالغ  صالحها تإرخص هلا عمال مستمرا، وأ  نفقات واليت تتأثر بعمل الشراات امل ،املدينةصالح شوارع إ

 . )4(   موازنة امليزانية احمللية من أغراض املصلحة العامةأهدفا مشروعا، ليس مثة من شك يف  ابرية، إمنا ا تهدف

الذين ا تنتجوا بأ   ،الفرنسي، اقرتح بعض الفقهاءوتربيرا هلذا التناقض يف املواقف من تانب جملس الدولة  
واليت  ي،ممو شرحا ال تنقصه الدقة: "إ  املرافق البلدية للنقل الع ،اجلهة القضائية العليا قد هجرت قضائها القدمي

م دارة تعترب يف الوقت الراهن و يلة لضما  حسن تنظيم املرور وتسهيله... لذلك فمن املهم للنظاختضع لرقابة اإل
العمومي أ  تتمكن هذه املرافق من العمل بطريقة عادية، وعليه فإ  العمدة الذي حيمي توازهنا املايل لضما  

لكن ال ما يكن قوله حول هذا التربير  ،(5)حيمي يف هناية املطاف هدفا من أهداف الضبط اإلداري"  ،ا تمراريتها
لذلك فإنه يبدو من األفضل أ  جند يف القرارات السابقة على  ،(6)الذي يالمس املغالطة بأنه تربير فا د ومصطنع 

، ومن مث (7) النظام العمومي االقتصاديتطبيقا ملفهوم    Jean Marie Auby et Reland Dragoغرار 
يتعني التسليم بصحة تدابري الضبط اإلداري، اليت تقوم على حقيقة أهنا اانت تستهدف يف هذه الفرتة من أزمة 

                                                           
، مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء االداري وجملس الدولة...، املرتع 230حنراف بالسلطة...، املرتع السابق، ص. ة، اإلعبد العزيز عبد املنعم خليف - 1

 825، 824السابق، ص. 
2
 - CE. 29 janvier 1932, sociétés des autobus antibois, in J. Castagné, Op. Cit., p. 130. 

3
 - CE. 29 octobre 1932, sociétés de chemin de fer et tramways du Var et du Gard, in J. Castagné, 

Op. Cit., p. 130. 

العمومي، بغرض احلصول على عوائد  أ  رفض جتديد الرخصة لشغل الدومنياما   ،825 .أشار إليه أيضا، مصطفى أبو زيد فهمي، املرتع السابق، ص
 مشروع.أاثر ارتفاعا هو رفض 

CE. 08 janvier 1960, Lafon, AJDA. 1960, p. 183. 
عبد ، أشار إليه 184 .، جمموعة أحكام السنة التا عة، ص1954ديسمرب  27ق، تلسة  7لسنة  630حمكمة القضاء االداري املصرية، قضية رقم  - 4

ومصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري وجملس الدولة...، املرتع السابق،  234 .حنراف بالسلطة...، املرتع السابق، صالعزيز عبد املنعم خليفة، اإل
 .826ص، 

5
 - M. Teitgen, la police municipale, thèse Nancy, 1934, p. 109. 

6
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 130. 

7
 - J. M. Auby, R. Drago, cours de droit administratif, 1953-1954, édit. tex. p. 152, in J. 

Castagné, Op. Cit., p. 130. 
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حنراف ء ال يعترب إذ  قيدا على فكرة اإلة، فهذا القضاب النتائج املؤ فة للمنافسة االقتصادية اجلاحم، جتن1930
 .(1) االقتصاديةبالسلطة، ولكنه ال يعدو يف حقيقته أ  يكو  جمرد تطبيق وا ع لفكرة النظام العمومي من الناحية 

فإ  جملس الدولة يعتربه غري  ،للقرار اإلداريمع ذلك فعندما تكو  املصلحة املالية هي الباعث الوحيد  
 مساان مؤثثة، أل  هذا القرار اختذ هبدف ختليص اإلدارة من قعترب غري مشروع القرار الذي أمر بغلمشروع، لذلك ا  

لكن إذا اا  القرار حيقق مصلحة عامة أخرى إىل توار  ،(2)نتائج اال تيالءات الغري مشروعة املأمور هبا  ابقا 
 .(3) حة املالية، فإ  جملس الدولة الفرنسي ال يلغي القراراملصل

 باإلجراء نحرافاإلالمطلب الثاني: 

 ،طار  عي  لطات الضبط اإلداري لتحقيق مصلحة خاصة أو لتحقيق مصلحة عامةإيكن أ  نصادف يف    
غري مصلحة حفظ النظام العمومي أو ا رتتاعه، املكلفة أصال بتحقيقها، شكل خاص يسمى يف االصطالح 

 باإلتراء. حنرافباإلالفقهي والقضائي 

باإلتراء يتميز أيضا بطابعه القصدي، إذ يرتتم نية السلطة  حنرافاإلبالسلطة فإ   حنرافاإلوعلى غرار  
تراء املشروع، رتف هبا لصاحل املدارين مبوتب اإلبتها يف التملص من الضمانات املعبرغ باإلتراءالضبطية اليت احنرفت 

لى ع باإلتراءحنراف نتناول يف الفرع األول تعريف اإل حنراف، وعلى هذا األ ا   وفطرق هذا اإلخاصة مع تعدد 
ية جتريد هذه الو يلة تراء، لنقف من خالل هذين الفرعني على ايفإلحنراف باأ  خنصص الفرع الثاين لطرق اإل

 ترائية اليت افلها هلم القانو .واطنني من ضماناهتم اإلللم

  باإلجراءنحراف الفرع األول: تعريف اإل

تراء لبلوغ نتيجة معينة، يف حني أ  احلصول على هذه إاحنرافا باإلتراء عندما تستعمل  ترتكب اإلدارة 
 باإلتراءحنراف من الفقه بأ  اإل . لذلك يعترب تانب)4( آخر تراءإفقط با تعمال بتحقيقها النتيجة مسموح هلا 

تراء اخلاص ني اختصاصني خمتلفني، فيستعمل اإلرتض أ  موظفا جيمع بفحنراف بالسلطة، ألنه يل نوعا لإليشك
ما هو إال  باإلتراءحنراف ختصاص اآلخر، لذلك فإ  اإلاته لتحقيق نتيجة تتعلق بغاية اإلمبمار ة أحد اختصاص

 نيإترائحنراف باإلتراء يستند إىل فكرة غياب اخليار بني . وهكذا فإ  مفهوم اإل)5(حنراف بالسلطة غة خاصة لإلصي
حنراف باإلتراء هو بدو  منازعة الطابع العمدي لتغيري وبذلك فإ  العنصر األصلي لإل ،من طرف متخذ القرار

                                                           
1
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 130. 

. وأيضا 236عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرتع السابق، ص.    - 2  
                

1- CE. 10 Avril 1955, in J. M. Auby, R. Drago, Traité de contentieux administratif,  T- 2, 3
eme

 

édition, 1984, p. 417. 418. 
4
 - G. Camus, « Réflexions sur le détournement de procédure », RDP. 1966. p. 65. 

5
 - M. Gros, « Fonctions manifestes et latentes du détournement de pouvoir », RDP. 1997, p. 

1244, note. 42. 
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املشروع،  تراءمبوتب اإل الضمانات املعرتف هبا للمدارينوترتتم النية بالرغبة يف التملص من ، هذا )1(اإلتراء 
والذي يهدد بتأخري  ،ات خمتلفةتراء  ريع يف مكا  اإلتراء املعقد الذي يقتضي تدخل  لطإفاإلدارة ختتار تطبيق 

وأ  مشروعية القرار تقتضي بالتأايد أ  تكو  السلطة اإلدارية خمتصة الختاذه، وال تتجاهل  ،)2(نع اختاذ القرار مبأو 
 .(3)ترائية اليت تطبقها إلأيضا مفهوم النصوص ا

باملعىن الضيق يف موضوع  ،حنراف بالسلطةباإلتراء أقل حدوثا بكثري من اإل رافحناإلوعلى الرغم من أ   
، إال أ  مثة أحكام يف القضاء اإلداري تكشف عن وتود احنرافات باإلتراءات تلحق بقرارات )4(الضبط اإلداري 

 sociétéيف قضية  1960توا   24الضبط اإلداري، من ذلك قرار جملس الدولة الفرنسي الصادر يف 
Frampar et société Française d'édition et de publication، تتلخص وقائعها يف يتوال 

تراءات من قانو  اإل 30ليت عوضت باملادة ائي الفرنسي )انمن قانو  التحقيق اجل 10املادة  ا تنادا إىل أ و  ،أنه
مبصادرة  ا(، أصدر حمافظ مديرية اجلزائر قرار 1993تانفي  4من قانو   148اجلنائية، مث ألغيت مبوتب املادة 

تريدة، وقد طلب مفوض احلكومة يف هذه القضية من جملس الدولة أال يأخذ يف حسبانه فقط النص الذي ا تند 
ومن مث فإنه يكو  من املنا ب  ،عرب حتما عن حقيقته الداخليةال ي   إليه مصدر القرار، أل  املظهر اخلارتي لتدبري ما

 10شارته إىل املادة إط، وملا اا  موضوع القرار وبرغم ة الضبيف بعض احلاالت التحقق من طبيعة وموضوع عملي
املطعو  فيها مل  الفة الذار، ليس حتقيقا يف اعتداء على أمن الدولة أو لتقدمي مرتكبيه إىل احملاامة، وأ  املوضوعات 

ا هبدف عضهوليس على ب ،تضمن أية ترية، ومل تعقد أية حماامة وقد انصبت املصادرة على ال املطبوعاتت
اإلدارة خطرا  هاالغرض املستهدف بكل وضوح هو منع املواطنني من قراءة مقاالت تعترب  ا تخدامها ادليل، واأ 

داري، لذلك قضى جملس الدولة الفرنسي إك يكو  القرار املطعو  قرار ضبط على النظام العمومي، بناء على ذل
 .)5(باإلتراء  حنرافلإلبإلغاء القرار 

ين قرارين جمللس الدولة اجلزائري، معتربا بأ  األخري ألغى قرارات اإلدارة ز  تاذ عزري الأورد األطار ويف هذا اإل 
 .باإلتراءالضبطية الحنرافها 

 قضى برفض الدعوى لعدم التأ يس. ،يف القضية األوىل، ا تأنف )ق.م( قرار صادر عن جملس قضاء اجلزائر

تلك قطعة أرضية مشيد فوقها بناية، أراد أ  يشيد عليها حمل جتاري، وتتلخص وقائع الدعوى يف أ  املستأنف ي
عندها أبلغه رئيس البلدية  ،%80 نسبتهاشرع يف اجناز األعمال حىت بلغت و صل على رخصة البناء من البلدية، فتح

                                                           
1
 - R. Goy, la notion de détournement de procédure, in recueil d'étude en hommage à Charles 

Eisenmann, Paris, Cujas, 1977, p. 330. 
2
 - R. Goy, la notion de détournement de procédure, Op. Cit., p. 229. 

3
 - Ch. Debouy, les moyens d'ordre public dans la procédure administrative contentieuse, P.U.F. 

1980, p. 204. 
4
 - J. Castagne, Op. Cit., p. 131. 

5
  - J. Castagné, Op. Cit., p. 131. 
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حتصل على رخصة املستأنف ا تفاد ا تفادة قانونية من القطعة األرضية وأنه أ  وحيث  لغاء رخصة البناء.إبقرار 
 البناء وشرع يف اإلجناز ومل يرتكب أية خمالفة.

يوما من تاريخ  60عن بعد مرور مدة ال تزيد  ،لغاء رخصة البناء وفقا للقانو  الساريإوحيث أنه جيوز للبلدية 
مال وتعسفا يف ا تعلغاء رخصة البناء بالطريقة اليت ا تعملتها البلدية خمالفة للقانو  وتعد جتاوزا إوحيث أ   تسليمها.
 لغاؤها تعسفي.إا وأ   لطاهت

  حتصل من أعوا  أإلدارة ملزمة قبل اختاذ أي قرار أ  ا ،ينز  تاذ عزري الل األاق ،وتعليقا على هذا القرار 
فتجاوز داريا للمطالبة بتعديل البناء مثال، إفتكو   ندا  ،ثبات هذه املخالفاتإصاحل التقنية للعمرا  على حماضر امل

يعد  ،مثل يف إلغاء رخصة البناءتا مباشرة إىل اإلتراء السهل املهذه االتراءات وذهاهب لاإلدارة يف قضية احلال لك
 .)1(احنرافا وتعسفا يف ا تعمال السلطة )يقصد اإلتراء( 

و خار  جمال أرية لنص معني باملخالفة ملفهومه هو ا تعمال السلطة اإلدا ،باإلتراءحنراف   اإلأبفإذا  لمنا  
 ا  أ  النص القانوين أى ، فإننا نوافقه على هذا الرأي عل)2(تطبيقه الختاذ تدبري حيق هلا اختاذه مبوتب نص آخر 

رخصة البناء، قد ا تعمل خار  جمال تطبيقه، ذلك أ  مصاحل البناء والتعمري على مستوى  إلغاءبح لإلدارة مالذي يس
يع املواصفات اليت تضمنتها رخصة البناء، وأنه مل يرتكب أية خمالفة، وعلى فرض الوالية أقرت بالتزام املستأنف جبم

للعمرا   فإ  اإلدارة ملزمة قبل اختاذ أي قرار ضد املخالف أ  حتصل من أعوا  املصاحل التقنية ،ارتكاب هذه املخالفة
 .تراءات جتاوزهتا اإلدارة يف هذه القضيةإثبات هذه املخالفات، وهي إعلى حماضر 

مؤرخ يف  671صدر جملس الدولة اجلزائري قرارا حيمل رقم أ، باإلتراءحنراف تتعلق أيضا باإل ويف قضية أخرى 
 99/08رقم  ،، والذي مبوتبه أبطل مقررين لرئيس اجمللس الشعيب البلدي لبلدية برهوم(3) 2001 بتمرب  24
الرتميم يف   ( رخصة إلجناز أشغال،)م ، حيث أ  األخري قدم للسيدة1999تانفي  24املؤرخني يف  99/09و

تانفي  24وبتاريخ  الشقق على مستوى اجلدرا . املسكن الذي يشغله زوتها السيد ) ، ( والذي بدأ يظهر عليه
م، فا تهلت األشغال، مث مقرر يتضمن اهلد فق البلدي )املستأنف عليه( مقرر و اختذ رئيس اجمللس الشعيب 1999

 ألشغال املنجزة من طرف املستأنفني.ا ممصاحل بلدية برهوم هد

املتعلق بشروط ، 1999ماي  18املؤرخ يف  94/07من املر وم التشريعي رقم  52دة نه وحسب نص املاإ 
يف حالة رفض حتقيق مطابقة البناية يف "اإلنتا  املعماري وممار ة مهنة املهند  املعماري اليت تنص على ما يلي: 

ويعلم الوايل ورئيس اجمللس الشعيب البلدي املعين بذلك،  ،شغالحمضر األمر بتوقيف األ حيرر العو اآلتال املقررة، 

                                                           
 ، قضية )ق.م( ضد الدائرة احلضرية لبويرة، الغرفة الثانية ،2001ماي  07مؤرخ يف  412م لى قرار جملس الدولة اجلزائري رقعزري الدين، تعليقا ع - 1

 .127 -124 .املرتع السابق، ص ،قرارات العمرا   الفردية...
2
 - Letourneur, Note sous, CE. 16 Avril 1948, Richard, S. 1948, III. 62. 

، قضية )م ومن معها( ضد بلدية برهوم 004744يف امللف رقم  2001 بتمرب  24مؤرخ يف  671جملس الدولة اجلزائري الغرفة األوىل، قرار رقم  - 3
 .128 .والية املسيلة، أشار إليه عزري الزين، قرارات العمرا  الفردية...، املرتع السابق، ص
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بتثبيت  ، تعجاليةاإلوجيب على هذا األخري املختص اقليميا أ  خيطر اجلهة القضائية املختصة للنطق حسب الطرق 
من  53وأنه حسب نص املادة  ،."أمر توقيف األشغال وحتقيق مطابقة األماان أو مطابقة البنايات لرخصة البناء..

املذاور أعاله، فإنه يف حالة مواصلة صاحب املشروع األشغال منتهكا بذلك أمر توقيف   94/07املر وم التشريعي 
تؤهل السلطة اإلدارية املختصة بتكليف من يقوم على نفقة  ،50األشغال املنصوص عليه يف احملضر املذاور يف املادة 

 شغال دو  اللجوء إىل قرار من العدالة.مبوضوع األمر بتوقيف األ ،شغال املرتبطالقسم من األ مرتكب املخالفة هبدم

 28املؤرخ يف  91/176وما بعدها من املر وم التنفيذي رقم  61وفضال عن ذلك وتطبيقا لنصوص املواد  
رخصة البناء وشهادة الذي حيدد ايفيات حتظري شهادة التعمري ورخص التجزئة وشهادة التقسيم و  ،1991ماي 

 املطابقة ورخصة اهلدم وتسليم ذلك، فإ  طلب رخصة اهلدم جيب أ  تقدم من طرف مالك السكن موضوع اهلدم.

األشغال وال مقرر رخصة اهلدم وال هدم أشغال خار  احلاالت  فقتأنف عليه ال يكنه اختاذ مقرر و وأ  املس
 املذاور اعاله. 94/07من املر وم التشريعي  53املنصوص عليها يف املادة 

شغال ورخصة اهلدم املتخذة مل يأخذوا بعني االعتبار األحكام األ فقبطال مقررات و إحيث أهنم وبرفضهم  
  هناك جمال أو  لغاء قرارهم...إوبالتايل ينبغي  ،يف حالة جتاوز السلطة املوصوفة القانونية املذاورة أعاله، ومل يفصلوا

رئيس اجمللس الشعيب البلدي لبلدية برهوم رقم بطال مقرري إال من تديد صوف ،لتايل إللغاء القرار املستأنفبا
 ." 99/09و 99/08

واهلدم اليت خوهلا األشغال  فقتراءات و إقد احنرفت يف ا تعمال  بأ  بلدية برهومبوضوح  مما  بق تبني  ي 
بطال املقررين الصادرين عن رئيس اجمللس الشعيب البلدي إ، واا  نتيجة ذلك 94/09ريعي رقم ياها املر وم التشإ

 لبلدية برهوم.

 اءر باإلج نحرافاإلختالف طرق إالفرع الثاني: 

تراء التالؤم بني اإلأو عدم  ،باإلتراء عدم التالؤم بني اإلتراء املستعمل والغرض احملقق حنرافاإليعين  
 تراء املستعمل واأل باب احلقيقية للقرار.قي للقرار أو عدم التالؤم بني اإلاملستعمل واملوضوع احلقي

 جراء المستعمل والغرضأوال: عدم التالؤم بين اإل

عن باإلتراء ينتج  حنرافاإل، وبالتايل فإ  (1)تراء نتيجة خاصة إاملشرع أو السلطة التنظيمية لكل خيصص  
داري لتحقيق غرض غري ذلك الذي من أتله وضع هذا اإلتراء، فاإلدارة تستعمل اإلتراء إ تعمال اإلدارة إلتراء إ

خر ال يكن بلوغه إال الغرض اآلقصد بلوغ غرض آخر، هذا بتراء لكن رض املخصص هلذا اإلال لتحقق الغ
يف هذا اإلطار يندر  قرار اجمللس ااألعلى،  وهكذا تستعمل اإلدارة اإلتراء خار  جمال تطبيقه. ،تراء آخرإبا تعمال 
حيث أ  القطعة األرضية اليت مت اال تيالء عليها خمصصة حسب "الذي تاء فيه:  1989تانفي  14الصادر يف 

                                                           
1
 - Camus, « Réflexions sur le détournement de procédure », RDP. 1966, p. 72. 
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فيه لشق الطريق، حيث يستخلص من تصرحيات وايل تيزي وزو ورئيس اجمللس الشعيب مقتضيات املقرر املطعو  
البلدي، أ  القطعة األرضية املذاورة خمصصة ال تقبال بناءات ومشاريع عمومية وال يما البناءات السكنية، فمشروع 

 .(1) "تراءاتباإل بذلك تكو  اإلدارة قد احنرفت، و شق طريق ترابية  يتم بالتايل حتريفه عن هدفه األصلي

    جراء المستعمل والموضوع الحقيقي للقرارثانيا: عدم التالؤم بين اإل

داري له موضوع آخر غري ذلك الذي من أتله إختاذ قرار إتراء ما هبدف إشكل احنرافا باإلتراء ا تعمال ي   
موضوع واضح لكنه غري مقصود من طرف اإلدارة  ،وضع هذا اإلتراء، فالقرار اإلداري يتضمن موضوعني خمتلفني

  وموضوع خفي لكنه مرغوب من طرف متخذ القرار.

 .خصص للموضوع الظاهرتراء املتراء ألنه اختذ باتباع اإلحنراف يف اإلاخلفي مشوب باإلوعليه فإ  املوضوع  
ما يلي: "حيث يتجلى من أوراق  1978مار   3ويف ذلك قالت احملكمة اإلدارية التونسية يف قرارها الصادر يف 

ال وبصفة االقضية ومن األحباث اجملراة فيها أ  التسخري املطعو  فيه اختذ قصد حوز العقار موضوع النزاع ح
ار بصفة هنائية، واا  من هنائية...وحيث بات من الثابت أ  بلدية تونس أظهرت منذ بداية العملية نية حوز العق

 . (2) اع من أتل املصلحة العامة..."نتز واتبها إتباع إتراءات اإل

 جراء المستعمل واألسباب الحقيقية للقرار ثالثا: عدم التالؤم بين اإل

عند  باإلتراءحنراف ، وهبذا ينتج اإل(3)تراء   يستخدم فيها اإلأدة القانونية احلاالت اليت يكن حتدد القاع 
غري صحيحة مزعومة من طرف اإلدارة وتتالءم مع اإلتراء تراء على أ ا  أ باب إىل ا تعمال إدارة اجتاه نية اإل

املتبع واأل باب احلقيقية اليت دفعت اإلدارة إىل اختاذ القرار، والقاضي يف هذه احلالة يتجاوز التحقق من جمرد الوتود 
 رار املتنازع فيه.املادي للوقائع إىل البحث عن األ باب احلقيقية اليت ولدت يف ذهن متخذ القرار التصور املتعلق بالق

 

 

 

 

 

                                                           
 .556، 555مجال  ايس، االتتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء األول، املرتع السابق، ص.  -  1

2
 - A. B. Rhouma, le détournement de pouvoir ou de procédure, Op. Cit., p. 31.   

3
 - G- Camus, « réflexions sur le détournement de procédure », Op. Cit., p. 72 
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 نحراف بالسلطةعيب اإل إلثباتالمطلب الثالث: قيود الرقابة القضائية 

بالسلطة يف قرارات الضبط حنراف عيب اإل إلثباتترد على الرقابة القضائية اليت يار ها القاضي اإلداري  
حنراف السلطة إثبات إ ئالنزاع اإلداري عبطرف الضعيف يف تتعلق يف البداية بتحميل املدعي ال ،عدة قيود اإلداري

ثبات، اما تتمثل هذه القيود اليت حتتجز أغلب عناصر اإلو متيازات وصاحبة اإل ،الضبطية، الطرف القوي يف الدعوى
حنراف بالسلطة، حبيث يبحث دائما عن الدليل القاطع وإال رفض ثبات اإلإحذر القاضي واحرتا ه الشديد يف  يف

سي والشخصي الذي يتميز بار أ  ادعاءات الطاعن جمردة من ال دليل، ومرد ذلك إىل الطابع النفعلى اعت ،الدعوى
  ،حنراف بالسلطةبه وته اإل

حنراف قرار اإلإ، ال يما عند التحقق من شروط (1)من تانب القاضي  يناز ومر   ينوالذي يقتضي مهارة وتهد ابري 
حنراف بالسلطة اعيب ثبات اإلإرتبت هذه القيود املتعددة،  قوط لقد  وبا تعمال الو ائل احملدودة الفعالية.

 ثبات عدم مشروعية األ باب، وهذا ما  يكو  حمال للفروع الثالثة على التوايل:إشخصي لصاحل 

 نحراف بالسلطةثبات عيب اإلإالفرع األول: صعوبة 

ثبات نوايا إواملتقاضي معا، ألنه ينطوي على  حنراف بالسلطة أمر بالغ الصعوبة بالنسبة للقاضيثبات اإلإإ   
متخذ القرار الضبطي، ما يقتضي حتليل نفسي يقوم به القاضي شخصيا، فهذا األخري ال يكنه التوصل بسهولة إىل 

دارة وهي خصي يكمن يف نوايا ومقاصد رتل اإلما يؤاد احنراف اإلدارة بسلطتها، أل  هذا العيب هو عيب ش
فإ  النقطة املرازية يف ال يكن الكشف عنها مبجرد ا تعراض وفحص أوراق اإلدارة، لذلك  (2)ةعوامل نفسية داخلي

 .(3)ثبات اإل السلطة هي يف النهاية مسألةبحنراف نظرية اإل

حنراف بالسلطة جتعل من تبين نظام حمكم لإلثبات أمر صعب تدا، ففحص نفسية إ  الطبيعة النفسية لإل 
 لطة تقديرية وا عة يف الوصول إىل الدليل الناتج عن اقتناعه الشخصي، مع ذلك فإ  التقدير اإلدارة ينح للقاضي 

 عل القضاء غري واضح.جبملبين على القناعة الشخصية مهدد ا

دا يف فإ  هذا العامل النفسي يقتضي تقديرات صعبة وغامضة من شأهنا أ  جتعل القاضي حذرا ت ،من تهة أخرىو 
وحرما  املدار من ضمانة  ،حنراف لصاحل منح اإلدارة  لطة حتكيميةل بالتايل وته اإلبالسلطة، وتشحنراف فحص اإل

                                                           
1
 - « l'ingéniosité qui implique un rapprochement délicat des dates et des faits entourant la prise 

de l'acte montre à quel point le détournement de pouvoir ou de procédure requiert de la part du 

juge une démarche plus dense et davantage focalisée », CH. Boutayeb, «le contrôle d'utilité 

publique par le juge administratif en matière d'expropriation », RDP. 1997, p. 1391, in A. B. 

RHouma, le détournement de pouvoir ou de procédure, Op. Cit., p. 127.   
 .540ظرية العامة...، املرتع السابق، ص. عمار عوابدي، الن -  2

3
 - R. Vidal, « l'évolution du détournement de pouvoir dans la jurisprudence administrative », 

RDP. 1952, p. 292. 
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صي يف مبدئه حنراف بالسلطة الشخ، فقد مت توتيه اإلحنرافاإلثبات إعقلنة هذه الصعوبات، ومن أتل  مأما مهمة.
 .)1(ثباته إحنو جمال موضوعي يف 

 أو حمل ثبات، والثانية مبوضوعئ اإلبعوىل بتتعلق األ ،بالسلطة يطرح ثالثة مسائل حنرافاإلثبات إإ  درا ة  
 ثبات.ثبات والثالثة بو ائل اإلاإل

 أوال: من يدعي بتحمل عبئ اإلثبات

ثبت، حبيث يتحمل املتقاضي حنراف بالسلطة ال يفرتض وإمنا جيب أ  يهي أ  اإل الشأ القاعدة يف هذا  
يرفض القاضي  ،قامة الدليل على ادعاءاتهإارات اإلدارية، فإذا مل ينجح يف قرينة مشروعية القر ثبات بسبب عبئ اإل
 .(2) راف بالسلطةحنوته اإل

هذه القرينة القضائية اليت ار ها القضاء اإلداري لصاحل اإلدارة، يفرتض مبوتبها أ  القرارات اإلدارية قد  
صحيحة ومتطابقة اليا مع عموميو  يار و  اختصاصاهتم بطريقة مشروعة، لاختذت بنية مشروعة وأ  األعوا  ا

وجتسيدا هلذه القرينة عادة ما يستعمل القضاء اإلداري الصيغة التالية: "ال يظهر من وثائق امللف...."، هذه  القانو .
بالسلطة، لذلك فإ   حنرافاإلو غياب أنا من تقدمي دليل مقنع على وتود بأنه ال الطاعن وال اإلدارة تك الصيغة تعين

 فإنه يفصل لصاحل اإلدارة اليت تستفيد من قرينة املشروعية. ،القاضي اإلداري وبسبب وتوده يف وضعية الشك

 تقرار القانوين، فإهنا لن تسمح بتقدم الرقابة ت اإلدارية وإ  اانت ضرورية لإلإ  قرينة مشروعية القرارا 
ري، وخاصة مع املميزات اخلاصة ، اما أهنا ال تتالءم مع أصالة النزاع اإلداالقضائية على املشروعية الشخصية

لذلك فإ  القاضي و مكانية للرقابة الفعالة، إذه القاعدة من شأهنا أ  تشل أية فإ  ه حنراف بالسلطة، لذلكلإل
زا إلدعاءاته عناصر قدم الطاعن تعزي ىتم ،دارةثبات إىل اإلحد من هذه القرينة بتحويل عبئ اإلاإلداري مدعو لل

 . (3) تتمتع بدرتة معينة من املصداقية الدليل اليت

وته ثبات غري قابل لإلنقاص، ففإ  املدار يتحمل حد من اإل ،الوضعوعلى هذا األ ا  وأمام هذا  
 حنراف هوبأ  القرار مشوب بعيب اإل دعاءاإلأل  يكو  مزودا بالتوضيحات الكافية، حنراف املزعوم جيب أ  اإل

نتقام مثال، فوته إلدارة قد اختذت القرار بدافع اإلادعاء وا ع، ويصبح واضحا وحمددا عندما يشري الطاعن إىل أ  ا
حنراف بالسلطة الوا ع والغامض مصريه عدم القبول، حبيث  يستبعده القاضي دو  فحص املوضوع، لذلك فإ  اإل

 تقدمي الدليل من طرف الطاعن يبقى أمرا ضروريا.

                                                           
1
 - R. Vidal, « l’évolution du détournement de pouvoir… », Op. Cit., p. 294 

 .69، 68، ص. 2001 -حلسني بن الشيخ أث ملويا، مبادئ اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، دار هومة اجلزائر، ط -  2
3
 - A.  B. Rhouma, le détournement de pouvoir ou de procédure, Op. Cit., p. 105. 
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 lesأو ما يسميه بـ  (1) يشرتط جملس الدولة الفرنسي تقدمي بدايات االثباتلذلك  
commencements de preuve،  فإذا (2)واليت جتد امتداداهتا وتكملتها يف التحقيق الذي جيريه القاضي ،

املدار،  إلنقاذه يف التقصي حنراف بالسلطة حمتمال، فإنه ال يلغي القرار لكنه يتدخل مبوتب  لطتبدا للقاضي بأ  اإل
 هو حمتمل إىل يقني. حنراف مببادرته اخلاصة، فيحول ماثبات اإلإ وإلامال

 نحراف بالسلطة ثبات اإلإثانيا: وسائل 

داري مبدأ حرية ق أمام القاضي اإلبثبات، حيث يطاإل ثبات حتديد طرق وأ اليبتعين درا ة و ائل اإل 
 ثبات متنوعة.إقتضي ا تعمال و ائل تثبات النية فإ ،اإلثبات

، حبيث فيه حنراف بالسلطة، فإنه يبحث عنه يف نص القرار املطعو وأول ما يبحث القاضي عن عيب اإل  
ابري الضبطية اليت ، واحلال أ  التد(3)حنراف من خالل عبارات القرار ذاته جملس الدولة الفرنسي أ  يظهر اإل اشرتط

قرارا بالغرض الغري مشروع، قليلة يف الواقع العملي، فال تنتمي إليها  وى نوعية وحيدة من قرارات إتتضمن بذاهتا 
  السعي إىل الوقوف ألخرى فإاالضبط اإلداري وهي تلك اليت هتدف إىل حتقيق مصلحة مالية، أما يف مجيع احلاالت 

ومن  ،(4)حنراف بالسلطة يعين شل وته اإلملطعو  فيه وحدها حنراف بالسلطة من خالل عبارات القرار اعلى اإل
القرار املنازع فيه، غري أ   بتسبيهي العبارة اليت تتضمن القاضي ليها إيكن أ  يلجأ أيضا اليت ضمن عبارات امللف 

احبه على اإلحالة إىل اآلراء التسبيب لن يكو  مفيدا إال إذا اا  حقيقيا، وشامال، وهكذا فالقرار الذي يقتصر ص
احات والتقارير اليت قرر مبقتضاها يعترب جمردا من التسبيب، اما ال يعترب القرار مسببا تسبيبا اافيا إال إذا تضمن قرت واإل

  توضيحا اامال وواضحا لأل باب.

 حنراف بالسلطةجمال البحث وا تعمل ادليل على اإلبسرعة إىل تو يع الفرنسي لذلك جلأ جملس الدولة  
يشمل عليه من أوراق ومستندات الوعاء  ، إذ قد يشكل هذا امللف مبا(5) الدعوىجمموع الوثائق املودعة مبلف 

ر املرا الت املتعلقة مبوضوع القرا ،حنراف بالسلطة، إذ يدخل ضمن مفهوم ملف الدعوىفيه اإلاحلقيقي الذي يكمن 
 .(6)القرار املطعو  فيه حلقت اليت دارية اليت  بقت أو املطعو  فيه،  واء يف ذلك اإل

                                                           
1
 .96بن الشيخ أث ملويا، مبادئ اإلثبات...، املرتع السابق، ص. حلسني  -  

2
 - J. Lemasurier, « la preuve dans le détournement de pouvoir », RDP. 1959, p. 39, 54. 

ه: مصطفى أبو زيد أشار إلي، 1933فيفري  23، جملس الدولة الفرنسي، قرار بتاريخ 541عمار عوابدي، النظرية العامة...، املرتع السابق، ص.  - 3
املرتع  ،القرار اإلداري إللغاءحنراف بالسلطة اسبب ، اإل، عبد العزيز عبد املنعم خليفة830 .املرتع السابق، صداري جملس الدولة، فهي، القضاء اإل

  .293، 292 .السابق، ص
4
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 132; M. Gros, fonctions manifestes et latentes du détournement de 

pouvoir, Op. Cit., p. 1239. 
5
 - CE. 16 novembre 1900, in J. Castagné, Op, Cit., p. 132 ; R. Bonnard, le pouvoir 

discrétionnaire des autorités administratives et le recours  pour excès de pouvoir, RDP. 1923, p. 

373.  

 .541عمار عوابدي، النظرية العامة...، املرتع السابق، ص.  وأيضا
6
 - CE. 19 décembre 1952, 
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والذي  sieur Lambertجتاه، قرار واليت تؤاد هذا اإل ،ومن القرارات الصادرة عن جملس الدولة الفرنسي 
من حيث أنه ينتج من مستندات القضية أ   ،تاء به: "دو  حاتة إىل فحص أوته الطعن األخرى للعريضة

 Robidetإىل السيد  ، منحعلى التوايل 1966مار   3و 1965ماي  22العمدة.... وبقراريه الصادرين يف 
قيم البناء على بعد مسافة معينة من ترخيصي بناء مستودع، فارضا عليه يف ال مرة عدة شروط، وبصفة خاصة أ  ي  

طلب ترخيص ثالث،  Robidet، وأنه وبعد أ  قدم السيد Lambertمملواة للسيد منزل مقام على أرض جماورة 
شرط املسافة اليت تفصل بني البناء حمل الرتخيص والعقار اجملاور، باور غري مقرت  حصل يف النهاية على الرتخيص املذ 

من ظروف القضية أ  ومن حيث أنه ينتج من هذا التحول لإلدارة الذي حدث دو  قيام واقع تديد يؤدي إليه، و 
مع ذلك، فمن النادر أ  يستطيع الطاعن تقدمي دليل   .(1)حنراف بالسلطة...." طعو  فيه صدر مشوبا باإلالقرار امل

ك فنادرا ما لذل ،(2)اامل ومقنع على النوايا الغري مشروعة ملتخذ القرار باعتبار أ  الطاعن ال يشارك يف اختاذ القرار 
قدم له الوثائق اليت يقدر تدارة أ  لقاضي أ  يطلب من اإلفل قناع القاضي، ويف  بيل ذلك،إتستطيع هذه الوثائق 
ظهر أصلي لإلتراءات القضائية يتعلق األمر مب حول النوايا احلقيقية ملتخذ القرار. ،احملكمة يقنيبأهنا مفيدة لدعم 

   .(3) تقصائي ثل يف طابعها اإلتمواملدارية، اإل

والقرينة هي ا تنباط أمر غري ثابت من  ،حنراف بالسلطة من جمموعة القرائن الناجتة عن امللفاإل ي ستفاداما 
ثبات الكافية، أو عندما يتعذر على ندما خيلو ملف الدعوى من أدلة اإلويكو  اللجوء إىل القرائن ع ،(4)أمر ثابت 

يؤ س حكما من خالل  أ يستطيع القاضي طلباته من مستندات، وبالقرائن  تقدمي ما يؤيد باإلثباتالطرف املكلف 
 كتت أو مل تقدم ثبات عكس القرائن إىل عاتق اإلدارة، فإذا إويف هذه املرحلة ينتقل عبء  ،)5(الشواهد والدالئل 

  تابة الشافية اليت تقنع القاضي، اعترب ذلك منها تسليما بطلبات املدعي.اإل

حنراف بالسلطة، أل  العمدة اإل قرار الضبط اإلداري املطعو  فيه لعيببطل جملس الدولة الفرنسي أويف هذا االطار 
ر ال املوااب عدا موابا واحدا، هو مواب الشراة اليت ا تهدف حماباهتا هبذا ظصدر القرار املطعو  فيه اا  قد حم

  .)6( حنراف بالسلطة مؤادات من عيب اإلائن تعلر وهو ما شكل جمموعة من الق ،احلظر

حنراف اإل إلثباتتو عت  لطات البحث لدى القاضي  ،بداية النصف الثاين من القر  العشرين لكن ومنذ 
 ،(7) ثبات مستمدة من خار  امللف، ومن الظروف اخلارتية عن النزاعإض القرارات و ائل بالسلطة، حبيث قبل يف بع

                                                                                                                                                                                           

 . 299 .حنراف بالسلطة،....، املرتع السابق، ص، اإلأشار اليه عبد العزيز عبد املنعم خليفة
1
 - CE. 13 Novembre 1970, Lambert, AJDA. 1971, p. 58. 

2
 - CH. Debbash, « la charge de la preuve devant le juge administratif », D. 1983, chron. p. 44. 

3
 - Lemasurier, « la preuve dans le détournement  de pouvoir », Op. Cit., p. 54; G. Vedel, 

 P. Delvolvé, Droit administratif, Op. Cit., p. 343. 
 .306، املرتع السابق، ص، ...عبد العزيز عبد املنعم خليفة، االحنراف بالسلطة - 4
 .404 .، ص1977 -1976االثبات يف القانو  االداري، ر الة حقوق، القاهرة، أمحد امال الدين مو ى، نظرية  - 5

6
 - CE. 03 Aout 1927, stade olympique Chabanais, in J. Castagné,  Op. Cit., p. 132. 

7
 - J. Lemasurier, « la preuve dans le détournement de pouvoir », Op. Cit., p. 36, J. PH. Colson, 

L’office du juge et la preuve dans le contentieux administratif, thèse, Paris, 1970, p. 192. 
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بل وأيضا الوقائع اليت حتدث بعد  ،املالزمة للقرار فقطعتبار الوقائع السابقة أو القضائية العليا ال تأخذ بعني اإلفاجلهة 
ي وضح  الدقيق للظروف املوضوعية اليت حتيط باختاذ القرار املتنازع فيه، الفحص لفضفبة، ضمن ايداع العري فرتة

بتقريب القرار املنتقد من خمتلف الظروف الواقعية، ويف هذا  يقينهالنوايا احلقيقية لإلدارة، ويبين اإلداري القاضي 
جم يف سبالسلطة... ين حنرافاإلحيث من املسلم به فقها وقضاء أ  : "قالت احملكمة اإلدارية التونسية ،الصدد

 رات االوقائعثجمموعة من املؤ 

 .(1) "حنرافاإلن شأهنا الداللة على واألعمال القانونية والقرارات املرتابطة منطقيا واملتواترة زمنيا واليت م 

هنا أارات من شفغالبا وقبل اختاذ القرار املتنازع فيه، تأخذ اإلدارة جمموعة من القرارات املتتابعة ضد الطاعن، هذه القر 
 ىل املعطياتإ باإلضافةكشف عنها أيضا القرارات املصاحبة للقرار املتنازع فيه، تالكشف عن نوايا اإلدارة، اما قد 

 د اختاذ القرار األخري، وحىت تلك املتخذة خالل مرحلة التحقيق.عالواقعية املتولدة ب

ففي قراره  ،ملالحقة احنراف اإلدارة بسلطتها احلد األقصى ومسلك جملس الدولة الفرنسي يف هذا الشأ  يثل 
حنراف بالسلطة ليس فقط الوقائع الالحقة اإل إلثباتأخذ يف حسبانه  Sieur Castaingالصادر يف قضية 

وإذا   .)2(على القرار املطعو  فيه، ولكن أيضا تلك الالحقة على الطعن لتجاوز السلطة، وقبل الفصل يف هذا الطعن 
دارية التونسية جتري احملكمة اإلفإ   ،حنراف بالسلطةذه الو يلة يف إثبات اإلهبقر اا  القضاء اإلداري املصري ال ي  
اما تشكل مالحظة وحتليل طريقة اختاذ القرار الضبطي مثل  .)3(ح دوافع القرار يمقابلة بني الوقائع والتواريخ لتوض

 . (4)السرعة والفجائية يف اختاذه وتنفيذه عوامل أخرى، تساهم يف الكشف عن عيب اإلحنراف بالسلطة 

                                                           
 ، قضية اوريب اشار إليه:2003ديسمرب  26احملكمة اإلدارية التونسية،  - 1

A. B. Rhouma, le détournement de pouvoir ou de procédure, Op. Cit., p. 124. 
2
 - CE. 2 février 1957, in J. Castagné, Op. Cit., p. 133 ; J. M. Auby, R. Drago, traité de 

contentieux administratif, Op. Cit., p. 420, I. Ben Hassen, Op. Cit., p. 358. 

وقائع هذه القضية يف أ  املدعي  ، وتتلخص337 .القرار االداري، املرتع السابق، ص إللغاءة اسبب سلطبال حنرافاإلوأيضا عبد العزيز عبد املنعم خليفة، 
برفض طلب املدعي للرتخيص بفتح صيدلية يف األبيار باجلزائر، وقد  1950تويلية  27و 1950ماي  2قام طعنا إللغاء قراري وزير الصحة الصادرين يف أ

الحقتني لتارخيي صدور القرارين املطعو   واقعتنيحنراف بالسلطة، مستندا يف ذلك إىل حلقهما عيب اإل املطعو  فيهما قد قرر جملس الدولة بأ  القرارين
متح  ، طلب املدعي،1950ماي  2فيهما، وتوتدا  خار  ملف القضية، الواقعة األوىل، هي أ  وزير الصحة والسكا  بعد أ  رفض بقراره الصادر يف 

ي اليت تكمن صيدليا آخر ترخيصا لفتح صيدلية يف ذات املدينة، ودو  تغري حاتات  كاهنا، والواقعة الثانية وه1950 ربديسم 7مبوتب قرار أصدره يف 
 ، منح الوزير مرة ثانية ترخيصا مماثال رغم أ  حاتات السكا  مل تتغري. 1955ديسمرب  20 نوات وحتديدا يف  5ل يف أنه بعد ثمتتفيها أمهية احلكم و 

يتضح قيام البلدية  نة  ،وراق امللفأطالع على بالقيام باإلو والذي تاء فيه: "حيث  2001ااتوبر  20يف قرار حمجوب املؤرخ يف  وهو ما يظهر - 3
عالوة  ،نشاء السوق البلديإتاريخ  1998رك  اانا إال يف  نة العارض للقواعد الصحية، غري أهنا مل حت احرتامبتحرير حمضر معاينة يتضمن عدم  1990
اما أهنا أتربت   ،صرارها على غلق احملل رغم قيام العارض بتوفري عدة مرافق صحية ضرورية وحصوله على شهادة وقائية من ديوا  احلماية املدنيةإعلى 

ن على عكس ما يوفره داانه األصلي. وحيث يتجلى م، فيه احلراة التجارية وتعوزه الشروط الصحية  نتصاب يف  وق بلدي تنعدمالعارض على اإل
بل  ،ةوميمار الغلق للمحافظة على الصحة العأ  البلدية املدعي عليها وخالفا ملا تسكت به مرارا مل تتخذ قر  ،مالبسات القضية وعلى حنو ما  بق عرضه

 شار إىل هذا القرار:أ  عت من خالله إىل تسويغ احملالت واألماان املوتودة  واء يف السوق األ بوعية أو البلدية وتكو  بذلك قد احنرفت بسلطتها".
A. B. Rhouma, le détournement de pouvoir ou de procédure, Op. Cit.,  p. 126 ; I. Ben. Hassen, 

Op, Cit., p. 359. 
 .542عمار عوابدي، النظرية العامة...، املرتع السابق، ص.  -  4
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وخبصوص دور القضاء اجلزائري يف إثبات عيب اإلحنراف بالسلطة، فقد أوضح األ تاذ عمار عوابدي، بأنه  
عيب اإلحنراف يف "ونظرا لعدم ختصص قضاة الغرفة اإلدارية مهنيا وبشريا والية باملنازعات اإلدارية، فإ  تطبيق 

يف النظام القضائي اجلزائري قليل تدا، إ  مل  ا تعمال السلطة اسبب من أ باب احلكم باإللغاء يف دعوى اإللغاء
 .(1) "يكن نادر وغامض

 بالسلطة نحرافاإلالفرع الثاني: شروط تقرير القاضي لقيام عيب 

بالسلطة، ويستلزم الفحص والتحليل الذي يقوم  حنرافاإليسعى القاضي إىل التأاد بشكل قاطع من وتود  
 به األخري لتكوين اقتناعه الشخصي توفر جمموعة من الشروط:

 ختصاص تقديري لإلدارة إأن يصدر القرار المطعون فيه عن  أوال:

فإذا  ،عندئذ ،اختاذ قرار معني مبوتب قاعدة قانونية معينةبحيدث أ  تكو   لطة الضبط اإلداري ملزمة  
بالسلطة، فإ  مزاعمه  حنرافثبات عدم مشروعيته مستندا إىل اإلإوأراد األخري  ين،حلق هذا القرار ضررا بأحد املدار أ

 أل  اإلدارة اانت ملزمة بالتصرف بالطريقة اليت تصرفت هبا. ،عتباراالتؤخذ بعني  أ ال يكن 

ة يد يؤدي إىل ظاهر قختصاص املفوتود اإل ،وبالتايل فادعائه غري قابل للتأثري على صحة القرار اإلداري 
مبشروعية قرار العمدة بسحب ترخيص  بق له أ   ،ويف ذلك قضى جملس الدولة موضوعية قرارات الضبط اإلداري.

احملافظ، وهلذا رفض  لزم قانونا بإصدار قرار السحب، وأل  منح الرتخيص اا  من اختصاصمنحه، أل  العمدة م  
ض رخصة الصيد لشخص ما اما أ  رف. )2( حنراف بالسلطةمشوب باإل هبأن ،القرار املطعو  فيهي على نعاجمللس ال

لذي رفض الطلب داري ا  اا  املوظف اإلإحلق يف الصيد يبقى مشروعا، حىت و تردته من ا ،داناتإا تحق عدة 
بالسلطة إال  إذا اانت هيئة حنراف قرر قيام عيب اإلوبالتايل فال جيوز للقاضي أ  ي   .)3( عدوا شخصيا للطالب

 الضبط االداري اليت اختذت القرار املطعو  فيه تتمتع بسلطة تقديرية.

 من غاياته إذا تعددت ةغاية مشروعألية : عدم تحقيق القرار ثانيا

عقد، تحنراف بالسلطة تيف تشخيص عيب اإليف حالة تعدد أغراض قرار الضبط اإلداري، فإ  مهمة القاضي  
 ا يا أو أنه الغرض الوحيد احملقق. أحبيث يشرتط إللغاء القرار الضبطي أ  يكو  الغرض الغري مشروع فاصال أو 

د ئأما الغرض التابع أو الزا، )4(والغرض الفاصل أو األ ا ي هو الغرض الذي لواله ملا اختذت اإلدارة القرار الضبطي 
رارها بغض النظر عنه، فغيابه من ذهن رتل اإلدارة ال ينعه من اختاذ هو الغرض الذي يثبت بأ  اإلدارة  تتخذ قف

                                                           
 .543املرتع نفسه، ص.  -  1

2
 - CE. 17 juillet 1953, constantin, in J. Castagné, Op. Cit., p. 134. 

3
 - G. Vedel, P. Delvolvé, Droit administratif, Op. Cit., p. 341. 

4
 - M. Gros, « fonctions manifestes et latentes du détournement de pouvoir », Op. Cit., p. 1240.  
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مشاعر متخذ القرار عن الغرض الذي له تأثري يف ألغراض  يدفع بالقاضي إىل البحث هذا القرار، وهكذا فإ  تعدد ا
 حا م على القرار.

حنراف، فيجب أ  يكو  الغرض رار املتخذ لعدة أغراض من وته اإلوبناء على ما تقدم، فحىت يفلت الق 
حنراف بالسلطة حبيث يكو  بعضها منشئ لإل ،بواعث ةمشروعا، فإذا اا  للقرار الضبطي عد هالذي حتم اختاذ

 كو ت، وعليه )1( وتكفي لتربير القرار املتنازع فيه ،فتعترب الغايات األوىل زائدة والثانية فاعلة ،والبعض اآلخر مشروع
وى يف ذلك أ  تكو  تسي ،مهما اانت الالمشروعية اليت تصيب الغايات األخرى ،القرار الضبطي مشروعة غاية 

، أو مصلحة عامة ال تعد غاية من )2(الغاية الغري مشروعة اليت توتد إىل تانب غاية النظام العمومي مصلحة خاصة 
 .)3(غايات الضبط اإلداري 

 األخرى أوجه عدم المشروعية  ا: خلو القرار المطعون فيه من كللثثا

فحصه من طرف  حنراف بالسلطة، فإ  هذا الوته هو آخر وته يتمالذي ييز اإل حتياطياإلبفعل الطابع 
، )4(لغاء األخرى ال يتم فحصه إال بعد رفض أوته اإلطار تقدير مشروعية القرار اإلداري، و إالقاضي اإلداري يف 

حنراف يتجاوز القاضي التقدير الغامض لإلبطال على األوته املوضوعية، لكي داري خيتار أ  يؤ س اإلفالقضاء اإل
بعد قبوله   ، بابا أاثر مع ظهور رقابة األيولقد أصبح هذا العيب احتياط .)5(ويعطي قراره أ ا ا أايدا  ،بالسلطة

بالسلطة لصاحل رقابة حنراف لم الفقهاء الفرنسيني عن  قوط اإلحنراف بالسلطة، لذلك تكاإل إلثباتاعنصر مهم 
 .)6( لغاءات احملكوم هبا على أ ا  هذا الوتهستندين إىل العدد املتناقص من اإلاأل باب، م

                                                           
1
 - G. Vedel, P. Delvolvé, Droit administratif, Op. Cit., p. 342. 

  compagnie  des omnibus et tramways de Lyon،1921ماي  6ات القضائية لذلك، جملس الدولة الفرنسي طبيقمن الت - 2
أل  هذا التنظيم ا تهدف   ،)احلافالت الكهربائية( بشأ  لصق االعالنات يف الرتامواي Rhôneحمافظ حيث قبل اجمللس مبشروعية التنظيم الصادر عن  

 société des 1957مار   29ويف قرار  .لغى النشر الذي اانت تقوم به مؤ سة أتنبيةأ أنهسافرين، وال يؤثر يف مشروعيته أمن وراحة املافالة 
autocars orlandix  ف ملصلحة املرور يف الشوارع، قرر جملس الدولة بأنه: "مل يتبني من املستندات املودعة ملف الدعوى أ  عمدة تولو  مل يتصر

مضرا مبشروعات النقل العام األخرى  ،وأنه يف ضوء هذه الظروف وحىت مع التسليم بأ  هذا القرار اا  من شأنه حماباة نظام النقل املختلط يف املدينة
 اليهما يف:هذين القرارين مشار . للمسافرين، فإ  هذا ليس من شأنه أ  يؤثر على مشروعية القرار املطعو  فيه"

J. Castagné, Op. Cit., p. 135.   
ر ا تخدام بعض بنادق الصيد، ألهنا تثل خطر على حظادر مبوتب  لطاته الضبطية بشأ  لقد قرر جملس الدولة الفرنسي مشروعا قرار احملافظ الص - 3

 حىت وإ  ثبت بأ  هذا املنع اا  أيضا بغرض محاية احليوانات والطيور. ،األمن العمومي
CE. 28 juillet 1953, Dumey, in J. Castagné, Op. Cit, p. 135. 
4
 - « la doctrine contemporaine s'accorde sur ce point, le détournement de pouvoir est devenu 

subsidiaire dans la panoplie des moyens utilisés par le juge », ch. Debouy, les moyens d'ordre 

public dans la procédure administrative contentieuse, PUF. Paris, 1980, p. 202. 
5
 - G. Camus, « Réflexions sur le détournement de procédure », Op.Cit., p. 84. 

6
 - « les consultations du recueil des arrêts montre combien sont rares les annulations pour 

détournement de pouvoir », R. Vidal, « l'évolution du détournement de pouvoir dans la 

jurisprudence administrative », Op. Cit., p. 292.  
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حنراف من اإل مع ا تبعاد الوته الداخلي املستخلص ،مع ذلك فإ  اإللغاء املقرر بناء على عيب خارتي 
من تصحيح عدم املشروعية اخلارتية، متخذة القرار  ه بعض العيوب، ذلك أنه ال يوتد ما ينع اإلدارةببالسلطة تشو 

ختصاص والشكل، وعلى عكس ذلك لو أ  عدم املشروعية ته حمرتمة يف هذه املرة قواعد اإلامللغى بنفس عبارا
ه، فلن تستطيع اإلدارة اختاذ نفس القرار دو  خمالفة حجية ؤ لغاإا هي اليت رتبت الداخلية اليت يشكل القرار تزء منه

 املقضي به. الشيء

حنراف بالسلطة دو  حاتة القرار املتنازع فيه على أ ا  اإليبقى أ  جملس الدولة الفرنسي قد اانت له الفرصة إللغاء 
بالسلطة قد مت حتليله بصفة أولية،  حنرافاإللفحص أوته العريضة األخرى، وهذا ال يعين بأ  الوته املستخلص من 

   .)1( بل مت التمسك به بصفة حصرية أيضا

 بالسلطة نحراف ن بعيب اإل: وجوب تمسك صاحب الشأرابعا

من تلقاء نفسه، بل جيب  هحنراف بالسلطة ليس من النظام العمومي، لذلك فإ  القاضي ال يثري إ  وته اإل 
بالسلطة الذي يشوب  حنرافاإلبأ   Jèzeمع ذلك قال الفقيه  .)2(  يف العريضةبنييلطاعن و أ  يذار من طرف ا

اء املعاصرين الذين يظل بالنسبة بقى منعزال بالنظر اىل أراء الفقهالقرار بالبطال  من النظام العمومي، لكن رأيه هذا 
ولتفسري هذا  .)3(قاضي جتاوز السلطة ال يثريه أبدا من تلقاء نفسه و  ،الوته ليس من النظام العموميليهم هذا إ

 بطابع النظام العمومي هلذا الوته توتد عدة أ باب: عرتافلإلاملوقف القضائي والفقهي الرافض 

حنراف بالسلطة وإ  اا  يشكل تارخييا العيب األول الذي مس باملشروعية الداخلية للقرارات اإلدارية، فقد إ  اإل -
 .الوا ع و خمالفة القانو  باملعىنحل حمله تدرجييا عيب السبب أ

الطبيعة النفسية هلذا الوته، إ  الطابع الشخصي هلذا الوته والذي يرتك للقاضي تقديرات وأحباث نفسية دقيقة  -
حنراف بالسلطة يوصل إىل رقابة ال يلكها ، فالبحث عن اإل)4( بطابع النظام العموميله  عرتافاإلتعل من املستحيل 

 األخالق اإلدارية.القاضي اإلداري، يتعلق األمر برقابة 

بالسلطة، وهذه القيود  حنرافاإليتبني مما  بق أ  مثة قيودا أو شروطا ترد على رقابة القاضي اإلداري لعيب  
س أو إىل طبيعة بعض القرارات اليت هلا بناء قانوين خاص، ولي، حنراف بالسلطة ذاتهإىل طبيعة اإلأو الشروط ترتع إما 

الضبط اإلداري خيص قرارات قرارات الضبط اإلداري هبذا العيب، خاصة فيما  وصمإىل حتفظ القاضي اإلداري يف 

                                                           
1
 - CE. 4 mars 1964, Dame Veuve Borderie, AJDA. 1964, p. 624; 

CE. 2 février 1957, Castaing, in J. M. Auby, R. Drago, traité de contentieux administratif,  Op. 

Cit., p. 415. 
2
 - CH. Debouy, les moyens d'ordre public dans la procédure administrative contentieuse, Op. 

Cit, p. 201. 
3
 - Ibid., p. 202.       

4
 - M. Gros, « fonctions manifeste et latentes du détournement de Pouvoir », Op. Cit., p. 1238. 
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عرتاف بأ  األمر مل يعد اذلك، فمنذ زمن طويل مل يعد القاضي ، فيجب اإل)1(الصادرة عن السلطات املرازية 
 اإلداري يبدي أي تردد.

 نحراف بالسلطة لصالح رقابة الوقائع الفرع الثالث: سقوط اإل

ثبات على املستوى املوضوعي للوقائع، اإلدارة، أل  القاضي يغري حمل اإلثبات نوايا إ باب تسهل رقابة األ  إ 
ليه من طرف إ تناد فعالة لإللغاء، فغالبا ما يتم اإلفضال عن ذلك فإ  عدم الوتود املادي للوقائع يشكل طريقة 

دارة على ضوء األ باب طريقة يف البحث عن نوايا اإلتبع القاضي يوهكذا  .اعنني وغالبا ما يتمسك به القاضيالط
 حنراف بالسلطة.عن تلك اليت يتبناها يف جمال اإل خمتلفة

 نحراف بالسلطة ثبات اإلإأوال: دور األسباب في 

 اتباع غرض غري مشروع، وإ  مشروعيتها تستبعد قبول  باب تفرتض نية اإلدارة يفعية األإ  عدم مشرو  
وهكذا وعندما ال يوتد إخالل بالنظام العمومي، فإ  التدبري الضبطي ال حيقق ا رتتاع النظام  ،بالسلطة حنرافاإل

وقد قادت هذه العالقة ، )2( والغرضإ  الوحدة النفسية للقرار اإلداري تنشا رابطة ضيقة بني السبب  العمومي.
ختالف إالسبب والغرض  أنه يوتد بنيالضيقة ببعض الفقه إىل اخللط بني هذين الرانني للقرار اإلداري، واحلال 

للقرار اإلداري واليت دفع وتودها مبتخذ القرار إىل اختاذه، باملقابل، فإ   ة"وخارتي ابقة " هو واقعةب توهري، فالسب
فالبحث عن الغرض الذي بالنظر  .ارة وجيسد نتيجة القرار النهائيةالغرض عنصر نفسي حبت يعرب عن نية رتل اإلد

عما  البحث  ،وإذا ا تطعنا القول ،صدارهإعن النية من وراء  ،عثهالسلطة اإلدارية، هو البحث عن بو إليه تصرفت ا
يوتد إذ  جمال للتمييز بني العناصر السابقة واملوضوعية للقرار وعناصره التالية  .اا  جيول يف رأ  متخذ القرار

   والشخصية.

االسبب  ابق على القرار، يتعلق بنتيجة معينة يف ذهن ، أل  الغرض  )3(هذا التمييز  دمع ذلك مت انتقا 
يريد الوصول إليها، فاملعيار الزمين ليس معيارا حامسا يف التمييز، فمن وتهة نظر نفسية حبتة، ويف  ،متخذ القرار

نتيجة حمددة يف بتعاقب األحداث الذهنية أو العقلية، فإ  الغرض  ابق أيضا على اختاذ القرار، يتعلق األمر 
طابع موضوعي والغرض ذو طابع ومع أ  السبب ذو  ).4(املستقبل، لكنها موتودة يف ذهن متخذ القرار قبل صدوره 

                                                           
حنراف بالسلطة الوحيد املنسوب للسلطة احلكومة واملسجل خالل النصف األول من القر  العشرين، والذي يبقى مشهورا، ارتكب بصدد قضية فاإل - 1

Laumonier Carriol  أشار إليه1875نوفمرب  26عن طريق جملس الدولة مبوتب قراره املؤرخ يف ،: 
J. Castagné, Op. Cit., p 136, G. Vedel, P. Delvolvé, droit administratif, Op. Cit., p. 337. 
2
 - R. Vidal, «  l'évolution du détournement de pouvoir dans la jurisprudence administrative », 

Op. Cit., p.  291. 
3
 - M. Gros, «  fonctions manifestes et latentes du détournement de pouvoir », Op. Cit., p. 1240- 

1242. 
4
 - G. Vedel, Essai sur la notion de cause en droit administratif  Français, Op, Cit., p. 435. 
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املشروعة يشكل قرينة لذلك فإ  عدم الوتود املادي لأل باب  ،فهما قريبني تدا أحدمها من اآلخر ،)1( شخصي
 العكس لسببني:وهي قرينة بسيطة قابلة إلثبات  حنراف بالسلطة.قوية على اإل

ف بالسلطة، أل  عدم املشروعية حنرااملادي لأل باب بالضرورة إىل اإل من تهة ال يؤدي عدم الوتود
بالسلطة عيب  حنراففاإلما، حنراف بالسلطة، وعدم املشروعية لعدم الوتود املادي لأل باب خمتلفتني يف طبيعتهلإل

يظهر خار  نوايا متخذ القرار، وما يوتد خار   ،نفسي يف حني أ  عدم الوتود املادي لأل باب عيب موضوعي
  .)2( ةداخل نوايا رتل االدار ما يوتد النية ال يعكس بالضرورة 

قرارها على دارة تقصد تأ يس ال يعين بالضرورة أ  اإل ،خرى فا  عدم الوتود املادي لأل بابأمن تهة و 
رادي حول الوتود املادي إدارة ارتكاب خطأ غري فبإمكا  اإل ،وبالتايل اتباع غرض غري مشروع ،أ باب غري مشروعة

 باب  ذهن رتل اإلدارة، فاخلطأ يف األفإهنا موتودة يف ا،أل باب املشروعة غري موتودة ماديأل باب، ورغم أ  ال
 . )3(سلطة بال حنرافاإلاملوضوعية قد يوتد دو  وتود 

يبدو أ  جملس الدولة الفرنسي ومن بعده احملكمة اإلدارية التونسية، قد خالفا هذا التحليل، وتبنيا موقف  
 ،الغرض املشروع" قيققائع وتكييفها الصحيح يفرتض حتالوتود املادي للو "الذي اعترب قرينة  R. Bonnardالفقيه 

"ينتج عن  غالبا ما يستعمل العبارة التالية: )جملس الدولة الفرنسي( فاألول، )4( قرينة قاطعة وليست جمرد قرينة بسيطة
احملكمة اإلدارية  يف حني قررت الثانية ،اختذ ألغراض أتنبية عن مصلحة املرفق"قد  ،هذه الوقائع بأ  القرار املنازع فيه

العلوي دو  احلصول على رخصة، فإ   ت من أوراق امللف أ  العارض قام بأشغال بناء الطابقثب أنه: "طاملا التونسية
، بعبارة أخرى فإ  )5( "ذلك يكو   ببا اافيا وتديا الختاذ تهة البلدية قرار اهلدم... وينفي عنها ال نية يف التشفي

 ليا يف أ بابه املوضوعية.آحنراف بالسلطة هو معيب لقرار املشوب باإلا

 

 

 

 

                                                           
 .352 .الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، املرتع السابق، ص حممد  ليما  - 1

2
 - A. b. Rhouma, le détournement de pouvoir ou de procédure, Op. Cit., p.130. 

3
 - R. Vidal, « l'évolution... », Op. Cit., p. 302 ; R. Bonnard, le pouvoir discrétionnaire des 

autorités administratives et le recours pour excès de pouvoir, Op. Cit., p. 371, 372. 
4
  -« L'existence d'un certain motif entraine forcement la poursuite d'un certain but, quant au 

moin l'acte adéquat a été accompli », R. Bonnard, note sous CE. 11 janvier 1935, Gras, 25 juin 

1937 de la renaudière, RDP. 1938, p. 139. 
 ، قضية مغريب، أشار إليه:2005توا   28مؤرخ يف  12130احملكمة اإلدارية التونسية، قرار رقم  - 5

I. Ben. Hassen, Op. Cit., p. 262. 
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 نحراف بالسلطة: سقوط وجه اإلاثاني

حنراف بالسلطة، لذلك أعلن الفقه منذ مدة فضل فحص الوقائع على حساب اإلنا بأ  القاضي ي   بق أ  بي   
والذي يكفي  ،تطور رقابة األ باب والذي مت بصوره مستقلة عن رقابة الغرضبفسر ويلة  قوط هذا الوته، الذي ي  ط

أيضا بطابعه التبعي، فالقاضي ال يلجأ  حنراف بالسلطةفسر  قوط اإلي   .من األحوال ملراقبة تدخل اإلدارةيف الكثري 
قاضي جتاوز السلطة رقابة  تبدال تطور وتزايد مع تطور ا ييأ  من األوته األخرى، هذا اإلإال عندم ،إىل هذا الوته

 راف بالسلطة، لكنه أيضا حنط من طرف القاضي اعنصر إلثبات اإللأل باب الواقعية للقرار، فالسبب مل يستعمل فق

   .)1( رضحنراف بالسلطة وجتعله غري مفيد ال فحص للغدل بفعالية اإلستبتاو يلة 

بطال القرار لألوته األخرى، ألنه ال يريد إذا اا  بإمكانه جتنب إضل يف أغلب األحوال اما أ  القاضي يف
ففاصال يف جتاوز السلطة، يلتزم القاضي بأ  يضمن للمدارين،  ،ذلك، أ  ينقص من اعتبار اإلدارة يف أعني املواطنني

بطال القرارات الغري مشروعة، لكن مىت وتدت أوته أخرى تربر عدم إحقوقهم وأ  يتصرف بشكل يؤدي إىل محاية 
تقاضني املشروعية، فليس عليه أ  يبحث يف النية اآلمثة ملتخذ القرار، خاصة وأ  هذا السلوك ال يؤثر يف شيء على امل

  .)2( و  مثل هذا السبب مفضل على اآلخر  يكأن ليست هلم أية مصلحة مشروعة يف الذي

إ  النظام القضائي ينع هبذه الطريقة من أ  توضع يف النور تصرفات اإلدارة الغري مقبولة، اما أنه حيرم  
القرار لعيب  يبالسلطة، فعندما يلغ حنرافغاء القرار لعيب داخلي هو عيب اإللإملتقاضي من الضمانة اليت يقدمها ا

مصححة هذه املرة العيب  ،صدار القرار امللغى بعباراتهإعادة إاإلدارة  حنراف بالسلطة، فبإمكا رغم اإل خارتي
 اخلارتي.

حنراف بالسلطة بالطابع املوضوعي لرقابة الوقائع، فالقاضي يتحول حنو الوقائع، أل  يفسر أخريا  قوط اإل 
حنراف بالسلطة ضحية قاعدة فاإلثبات عويصة تدا بالنسبة للطاعن، إاإلدارة يطرح مشاال  عثالبحث عن بوا

 ثبات.اإل

يتضمن فهو هو نظام صارم وغري مالئم للمتقاضي،  ،حنراف بالسلطةثبات اإلإأ  نظام يتضح مما  بق  
قدمي دليل، بصعوبات تدية لتدارة الدليل، فاملتقاضي يصطدم إثبات وعلى مستوى عيوب على مستوى عبء اإل

 بل غالبا ما يكو  جمردا من السالح أمام اإلدارة اليت حتوز أغلبية عناصر الدليل. ،حنراف بالسلطةتعزيزا الدعاءاته باإل

                                                           
 :قد  قط غري صحيح حنراف بالسلطةالقول بأ  اإل R. odentمع ذلك اعترب العميد  - 1

«  Le détournement de pouvoir est néanmoins, un des quatre grands moyens admis par la 

jurisprudence....je ne crois pas qu'il soit exact de considérer la notion de détournement de 

pouvoir comme entrée dans une période de décadence qui préparerait ou présagerait à sa 

disparition... » R. Odent, contentieux administratif, les cours de droit, IEPP. Paris, 1981, p. 2014, 

in A. b. Rhouma, le détournement de pouvoir ou de procédure, Op. Cit., p. 55.   
2
 - Ch. Debouy, les moyens d'ordre public dans la procédure administrative, Op. Cit., p. 203 ; 

 I. Ben. Hassen, Op. Cit., p. 361. 
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حنراف ضي من التدخل الفعال للبحث عن اإلالقا حرتا واثبات الواقع على الطاعن اإلاما أ  ثقل عبء  
ثبات إال إذا  ذا الوته، خمتبئا وراء صعوبات اإليزيد من عدم التواز  بني طريف النزاع، إذ ال يقبل القاضي ه ،بالسلطة

قامة إدور أاثر فعالية للقاضي من أتل  تقتضي ،حنراف بالسلطةايل فإ  الرقابة الفعالة لوته اإلوبالت اا  تسيما.
 دارية منصفة.إدليل من أتل دعوى دارة الإثبات واملسامهة يف التواز  يف حتمل عبء اإل
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 المبحث الثاني: منهج القاضي العادي في رقابة غاية قرار الضبط اإلداري

وأ  اللوائح يكن أ  تكو  من  ،حنراف بالسلطة قد يصيب القرارات الفردية والالئحيةباعتبار أ  عيب اإل 
لوائح الضبط اإلداري اليت جيعل القانو  ملخالفتها تزاء تنائيا، وباعتبار أ  لوائح الضبط اإلداري يطبقها القاضي 

 ؟ حنرافاإلاجلنائي، فهل يكن لألفراد أ  يدفعوا أمام األخري ببطال  الالئحة ألهنا مشوبة بعيب 

يب، بأنه ال يكن تصور تقرير القضاء العادي ملثل هذا الع ،)1( اعترب بعض الفقهاء ،تابة على هذا السؤالإ 
وقد  اندت أحكام القضاء العادي الصادرة يف  داري الذي ال تلكه احملاام العادية.ألنه ينتج أ ا ا من امللف اإل

  )2(لعليا قد رفضت التمسك هبذا الوته هذه الفرتة هذا املوقف الفقهي، حيث يبني قضاء الغرفة اجلنائية بأ  احملكمة ا

إ  هذا الرفض يفسر بالتربير الذي قدمته الغرفة اجلنائية نفسها، وهو أ  تقدير نوايا متخذ القرار يعرضها  
داري يف قبول أدلة ع القضاء اإللكن العمل ا تقر على عكس هذا املوقف، فتو    ،لوز  مالئمة القرار اإلداري

  األمر يتعلق يف هبذه املهمة ألعتماد على القرائن وظروف احلال، شجع القضاء العادي على القيام ثبات واإلاإل
 .)3(النهاية بتحليل قانوين يلكه القاضي العادي 

قرارات لحنراف بالنسبة ة عن احملاام العادية يف جمال اإلفإ  األحكام الصادر  )Pelletier )4وحسب الفقيه  
 تقسيمها إىل ثالثة جمموعات: الضبط االداري يكن

ألنه يؤدي يف نفس  ،حنراف بالسلطةعلى وته اإل طالعاإل حتشمل األحكام اليت رفضت بوضو  المجموعة األولى:
 الوقت إىل رقابة املالئمة.

شارة إىل "عدم ودو  اإل ،حنراف بالسلطةقرار الصريح بعيب اإلت اإلبوتشمل األحكام اليت جتن المجموعة الثانية:
 داري.من غايات الضبط اإل تاملشروعية"، مكتفية باإلشارة إىل أ  غاية قرار الضبط اإلداري اخلاضع لدرا تها ليس

 صرح بعدم مشروعية القرار املشوب به. بالسلطة، وت   حنرافاإل : وتشمل األحكام اليت تبني  المجموعة الثالثة

يف األوىل بسبب  ،لغى قرار الضبط اإلداريالثالثة، ففي االمها ي  و  تني الثانيةنتائج اجملموع تفاقاوبالنظر إىل  
، لذلك بسبب عدم مشروعية األخريويف الثانية  ،القرار الضبطي طبيعةائي منح القرار املتنازع فيه رفض القاضي اجلن

ويف  ة الضبطية،رياإلدا اتقسم البحث إىل مطلبني نتناول يف األول: رفض احملاام العادية رقابة غاية القرار نفسوف 
 لغاية.هلذه الثاين: رقابة احملاام العادية 

                                                           
1
 - H. welter, le contrôle juridictionnel de la moralité administrative, thèse, Nancy, 1929, p. 192. 

2
 - Crim. 19 avril 1918; crim. 8 aout 1924; crim. 23 février 1938, in D. Tsevas, le contrôle  de la 

légalité des actes administratifs individuels  par le juge judicaire, LGDJ, Paris, 1995, p. 181. 
3
 -.Crim. 14 mars 1957, 26 juillet 1957 

.837 .داري وجملس الدولة، املرتع السابق، صين مصطفى أبو زيد فهي، القضاء اإلأشار إىل هذين القرار   
4
 - M. Pelletier, l'appréciation de la légalité des actes administratifs par le juge répressif, thèse, 

Paris, 1952, p. 127, in  J. Castagné, Op. Cit., p. 136. 
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 القرار الضبطي  ايةالمطلب األول: رفض رقابة مشروعية غ

بالسلطة يف قرارات الضبط  حنرافاإلفيها إىل  دا تنمت اإلح القاضي العادي يف بعض القضايا اليت صر   
1(وته هذا الاحلكم على  نتيجة لذلك ورفض ،بأنه غري خمتص لتقدير نوايا  لطات الضبط اإلداري ،اإلداري

.
 ( 

وتتلخص ظروف القضيتني اللتا  صدر ، )2( وقد صدر عن الغرفة اجلنائية قرارين يوضحا  هذا  املوقف 
غية محاية مصاحل املرفق حمل ، ب  موميالنقل الع قفر داري بتحديد خط  ري  يارات مإبط قرار ضاختذ فيهما، يف أنه 

 .متيازاإل

 1935تانفي  30ملسألة مشروعية هذا القرار يف حكمني، صدر األول جبلسة  Lyonوقد تصدت حمكمة تنح 
حنراف احلكمني بأ  القرار مشوب بعيب اإلهذين ، وقد قررت احملكمة مبوتب 1935ماي  15وصدر الثاين جبلسة 

نوفمرب  22اجلنائية، اليت نقضت احلكم األول بقرار صدر يف  غرفةمام حمكمة النقض، الاحلكمني أعن يف بالسلطة، فط  
 :1938فيفري  23ونقضت احلكم الثاين بقرار صدر يف  ،1935

 ،قد تاءت واضحة ال يكتنفها أي غموض ،1938فيفري  23الصادر يف إ  مصطلحات القرار األخري  
داري، وقد تاءت بب لعدم مشروعية قرارات الضبط اإلبالسلطة اسحنراف خبصوص رفض حمكمة النقض اعتبار اإل

 أ بابه على النحو التايل:

بأ  القرارات املشار إليها اليت اختذت من طرف  ،ح احلكم املتنازع فيهحيث أنه وللنطق باإلعفاء من التهمة صر  "
غرض وحيد وهو احملافظة  هلما لكن ،ضما  أمن وانتظام املرور ىلال يهدفا  إ Lyonوعمدة  Rhoneحمافظ 
 مصاحل املرفق حمل االمتياز. على 

بأ  التدابري  ،املشار إليه يف القرارات السابقة 1884أفريل  5من قانو   99إىل  97لكن ينتج عن املواد  
ط الوالئية ات الضبيئاملخولة قانونا هل يةات الضبطسلطلاملتخذة بوا طة هذين القرارين تدخل يف الدائرة القانونية ل

دعاء اما يف هذه احلالة بأ  هذا القرار يتضمن القرار من طرف املختصني، ويتم اإلوأنه عندما يتخذ  ،والبلدية
نصوصا متجاوزة للسلطة، ألهنا تفرض قيودا على حرية التجارة والصناعة، فإنه ينفتح أمام أصحاب الشأ  طريق 

بالسلطة يكن أ  يشكل من دو  أدىن شك  حنرافاإلاحملكمة فإ  فمن وتهة نظر  .الطعن أمام اإلدارة العليا..."
 دا للممار ة احلرة للتجارة والصناعة، لكنه ال يس مبشروعية القرار الضبطي.يتقي

، فصلت األخرية يف مشروعية قرار احملافظ )3( 1939تانفي  12ويف قرار صادر عن الغرفة اجلنائية بتاريخ  
قرارها بأ  التنظيم حمل املنازعة إإذ قضت حمكمة النقض رغم  ،بائعي احلليب باحملافظة نلصاحل فئة م االذي أنشأ امتياز 

                                                           
1
 - D. Tsevas, le contrôle de la légalité des actes administratifs individuels par le juge judicaire, 

Op. Cit., p. 181, « La jurisprudence de la chambre criminelle de cette époque, nous révèle que la 

cour suprême refusait de retenir ce moyen »,  J. Castagné, Op. Cit., p. 137. 
2
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 137. 

3
 - cass. Crim. 12 janvier 1939, in J. Castagné, Op. Cit, p. 138. 
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حنراف بالسلطة، واما إلر بأ  التنظيم قد شابه االذي قر  و  املعاملة، بنقض احلكم املطعو  أقام تفرقة تعسفية حمضة يف
املعاملة بأنه "جمرد تقييد" ليس له أثر على مشروعية  يف املثالني السابقني وصفت حمكمة النقض عدم املساواة يف

وبالتايل  ،القرار، مبعىن أهنا وضعت عدم املساواة على مستوى املساوئ اليت يكن أ  تتولد من قرار الضبط اإلداري
 على مستوى املالئمات اليت يرتك تقديرها لسلطات الضبط.

حكام أحنراف بالسلطة ضمن يب لرقابة اإلجند أمثلة أخرى هلذا املوقف السل ،إىل هذه األمثلة باإلضافة 
ديسمرب  7اليت فصلت يف ، )cholons - sur- Marue )1من ذلك حكم حمكمة  ،اجلهات القضائية الدنيا

 ة، وبعد اطالعهايممو ن أتل السالم" على أحد الطرق العيف مشروعية قرار احملافظ الذي منع "التصويت م 1949
على طابع أ باب القرار املتنازع فيها، وضحت احملكمة بأ : "القضاء ثابت على أ  القرارات التنظيمية ال يلزم 

وبناء على أ  اخلطأ يف األ باب ال يعيبها اجتاه تهة القضاء العادي غري املختصة بتقدير  ،بيلصحتها التسب
 احملافظ قد اختذ يف حدود اختصاصه".حنراف بالسلطة،  فإنه يكفي البحث عما إذا اا  قرار اإل

ل لبحث نوايا اإلدارة منذ املنطق واحد يف ال احلاالت السابقة، فالقاضي العادي يعترب بأنه ال جمابأ  يبدو  
يف فرنسا قد أخلطت  اما يبدو بأ  احملاام العادية اليت اختذ فيها القرار الضبطي من طرف السلطة املختصة. اللحظة

 حنراف بالسلطة وتقدير مالئمة القرار الضبطي املمنوعة على القاضي.بني تقدير اإل

توتد الكثري من األحكام اليت تبني بأ  احملاام العادية  ،ختصاصإىل تانب هذه التصرحيات بعدم اإل لكن 
 ترتك أحيانا هذا املوقف السليب ملمار ة الرقابة على أغراض الضبط اإلداري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - cass. Crim. 7 décembre 1949, in J. Castagné, Op. Cit., p. 138, 139. 
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 رقابة مشروعية غاية القرار الضبطي المطلب الثاني: 

ة يف قرارات الضبط اإلداري بطريقتني: طريقة مباشرة وطريقة يم العادية ملدى مشروعية ران الغاتتم رقابة احملاا
 غري مباشرة.

 نحراف بالسلطةعيب اإللقرار القاضي العادي إعدم الفرع األول: 

ن أحكامها اليت تتعلق بقرارات يف العديد م ،ض الفرنسيةاجلنائية حملكمة النق غرفةجلأت إىل هذه الرقابة ال 
قد رفضت احملكمة يف هذه األحكام اليت ا تهدفت من خالهلا حتقيق مصاحل مالية لإلدارة، و  ،داريالضبط اإل هيئات

إذ أ  غاياهتا ال تقوم على  داري،إتربها قرارات ضبط ل العقوبات اجلنائية مبخالفي هذه القرارات، ألهنا ال تعانز إ
 بني  يوالذي  1906تانفي  18ؤرخ يف ، من ذلك القرار الصادر عن الغرفة اجلنائية وامل)1(عموميمقتضيات النظام ال

  بأ  احملكمة العليا تطبق هذا احلل.

ينع مرور السيارات ذات وز  معني، وذلك لتجنيب البلدية نفقات  ،يتعلق األمر بتقدير مشروعية قرار ضبطي بلدي
رت: "من إ  احملكمة بعد اطالعها على أ باب هذا القرار قر   صيانة طرقها، اما أشارت إىل ذلك ديباتة القرار.

العمومية،  من العمومي أو الصحةألاإىل افالة حسن النظام، أو يسعى األخري ال  أ  حيث أنه ينتج من ديباتة القرار
ومل يكن له أهداف أخرى  وى محاية مصاحل البلدية، ومن مث فإ  القرار املتخذ يف مثل هذه الشروط ال جيد له تزاء 

  .)2( اجلنائي"من القانو   15 -471يف أحكام املادة 

تزاء عقايب لقرارات  ل الكثري من القرارات الرافضة لكة يفلليقلصياغة موتودة ببعض التفاصيل النفس ا 
 .)3(املصاحل املالية لألشخاص القانونية العمومية حتقيق  لطات الضبط املتخذة هبدف 

املباشر أو الصريح من  طرقظهرين: يتمثل األول يف عدم التبأ  هذه الصورة الرقابية تتخذ م ،يتضح مما  بق 
نبه التقرير الصريح بعدم املشروعية، ويتمثل الثاين يف جتحمل الدفع بعد الضبطي تانب القاضي ملشروعية غرض القرار 

بالسلطة، بل يكتفي بالتقرير بأ  القرار مل يستهدف احملافظة على النظام العمومي أو ا تعادة  حنرافإلا ةمشروعي
، على من خالفهوبة املقررة قانونا ، ومن مث يكو  غري تدير باحلماية اجلنائية، ويتنع بالتايل عن توقيع العق تقراراإل

يكتفي بأ  ينفي صفة الضبط اإلداري عن  ،بالسلطة حنرافلإلفالقاضي بدال من أ  يصف القرار بأنه غري مشروع 
 القرار املنازع فيه.

تيز الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض على مستوى القرارات اإلدارية التنظيمية، موضوع الدفع  ذلك،فضال عن  
يستهدف منها غايات ضبطية  ، بني ماأو نصوص بعدم املشروعية أمام القاضي اجلنائي والذي حيتوي على عدة مواد

                                                           
1
 - crim. 22 mars 1883; crim. 26 janvier 1924, crim. 27 décembre 1954; crim. 10 décembre 1958, 

cité in, D. Tsevas, le contrôle de la légalité des actes administratifs individuels par le juge 

judicaire, Op. Cit., p. 183. 
2
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 140 

3
 - Cass. Crim. 25 octobre 1900; 2 mai 1931; 27 décembre 1954, in J. Castagné, Op. Cit., p. 140. 
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 ،)1(الفها تنائيا غايتها ضبطية يعاقب خم  دارية، وبني ما ترمي إىل حتقيق أغراض مالية، حبيث أ  األوىل فقط، ولكو  إ
 .)2(أما الثانية ولكو  غاياهتا مالية، فال حمل  ملعاقبة من انتهكها 

 نحراف بالسلطةعيب اإللقرار القاضي العادي إالفرع الثاني: 

حنراف ام تذار بشكل مباشر وصريح عيب اإلختتلف هذه الصورة الرقابية عن  ابقتها من حيث أ  األحك 
 بالسلطة، ويقرر فيها القاضي عدم مشروعية قرار الضبط اإلداري لصدوره مشوبا هبذا العيب.

 حنرافاإلري صراحة إىل أ  قرارات الضبط اإلداري مشوبة بعيب شإال أ  القاضي العادي نادرا ما ي   
اليت تؤاد على  ،اجلنائية، ومع ذلك توتد بعض األحكام الصادرة عن حمكمة النقض من خالل غرفتها )3(بالسلطة

الذي صدر بشأ  قضية  ،)4( 1935أفريل  16حنراف بالسلطة، من ذلك قرار بدأ رقابة القاضي العادي لعيب اإلم
قليم البلدية، إقامة أي بناء على إاحلصول على رخصة بناء قبل اا  يتطلب   ،تتعلق مبخالفة أحد األفراد لقرار حملي

ضي برباءته، وحني ملخالفات إلقامته بناء دو  احلصول على رخصة  ابقة بالبناء، ق  دم املخالف إىل قاضي اوحني ق  
وتاء بأ باب القرار:  ،دت احلكم املطعو  فيهيمة النقض، رفضت األخرية الطعن وأعن يف حكم الرباءة أمام حمكط  

 تنادا إىل إالبلدي بالرفض،  و اجمللس الشعيب"من حيث أ  املتهم طلب من العمدة الرتخيص له بالبناء، فرد عليه عض
هنائيا مسألة تصريف املياه املستعملة يف املصنع، بعد ذلك قرر عضو اجمللس  ىو سنه ال جيوز منح الرتخيص قبل أ  تأ

ومن حيث أ  قاضي املخالفات اعترب ودو  أ  ينازع يف صدور  .أشغال البناء اليت بدأها املتهم يذالبلدي وقف تنف
دة، أ  له احلق يف أ  يفحص ما إذا اانت نصوصه ال تتعارض مع بعض محدود اختصاص العقرار املذاور يف ال

يف حالة  ،العمدة ليس له أ  يوقفأ  املبادئ العامة مثل حرية التجارة والصناعة واحرتام حق امللكية، وذهب إىل 
لس البلدي من هذه ر عضو اجملمنذ عدة  نوات، ومن مث يعترب قرا على مسألة تصريف املياه الرا بة خاصة، البناء
 ايديا، وإ  أقام احلكم املطعو  فيه قضاءه على هذه األ باب، فإنه ال جيوز نقضه". االناحية، قرار 

كيد يعين اقرارها ضمنيا من أتل النكاية وال ،الشك أ  اشف احملكمة عن ممار ة  لطات الضبط اإلداري 
ة لعدم مشروعية القرار الضبطي  تكتف باإلشارة الضمنيملحمكمة النقض لكن  . )5(  حنراف بالسلطةبوتود اإل

                                                           
1
 - Cass. Crim. 1 er décembre 1934, D. Tsevas, le contrôle de la légalité..., Op. Cit., p. 184. 

2
 - Cass. Crim. 23 juillet 1927, in D. Tsevas, le contrôle de la légalité des actes administratifs 

individuels par le juge judiciaire, Op. Cit., p. 183.J. Castagné, Op. Cit., p. 140. 

حددت مادته رات النقل أماان للتوقف، يف حني لسياالبلديات، حددت املادة األوىل منه  بإحدىيتعلق األمر بقرار ضبط حملي لتنظيم مواقف السيارات 
لى إىل أ  املادة األوىل يعاقب ع ،حمكمة النقض تعن شغل  ياراهتم للطريق العمومي، فذهب ،الثانية مقدار الر وم اليت جيب على مالك السيارات تسديدها

 خمالفتها بينما ال جيوز ذلك خبصوص املادة الثانية.
3
 - Castagné, Op. Cit., p. 141. 

4
 - D. Tsevas, Le contrôle de la légalité des  actes administratifs individuels par le juge judicaire, 

Op. Cit., p. 181; J. Castagné, Op. Cit., p. 141. 
5
، ضمنيا 1937توا   3أ  الغرفة اجلنائية قبلت مبوتب قرار  ،143يف الصفحة  J. Castagnéليه من طرف إاملشار  Pelletier األ تاذ يذار - 
... " يف نطاق نظام املناوبة، حماباة ألصحاب خمابز أخرى، وقد اعتربت الغرفة اجلنائية بأ : ملخبزهمر بالغلق األ بوعي أ  قرار حمافظ أسلطة بشبال حنرافاإل

بيد أهنا نظاما لعدم املساواة" بني أصحاب املخابز، "ملناوبة قد أنشأت يف هذه احلالة ما إذا اانت افيحمكمة تنح فر اي اا  هلا احلق يف أ  تبحث 
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بل توتد بعض القرارات اليت تعرب من خالهلا هذه احملكمة صراحة عن هذا العيب، يتجلى ذلك  ،حنراف بالسلطةلإل
  dame Lerouxيف قرار 

ملهى يف أ  السيدة املذاورة طلبت الرتخيص هلا بفتح وقائعه تتلخص الذي ، (1)
 عمومي، لكن العمدة رفض طلبها حبجة أ  حملها قريب تدا من املدر ة واملقربة.

النظام والصحة والسكينة العموميني،  عتبارات حفظإال تئناف القرار ألنه اختذ خار  وقد أبطلت حمكمة ا 
طريق ىل ا تعمال إحمكمة النقض جلأت مباشرة وصراحة على خرق حرية التجارة والصناعة، غري أ   هتس أها لكن
باعتبار أ  العمدة اختذ قرار الرفض يف الظروف املذاورة  ابقا، فإنه يكو  " :(2) ما يليحنراف بالسلطة معلنة اإل

وهو حتقيق  ،بذلك قد ا تعمل  لطاته الضبطية لتحقيق غرض غري الذي من أتله منحت له هذه السلطات
 األغراض الضبطية".

حنراف بالسلطة الذي ف للقاضي اجلنائي حبق مراقبة اإلذلك قرارا مبدئيا، يعرت وقد أصبح هذا القرار بعد  
يشوب القرارات اإلدارية الضبطية على غرار القرارات اإلدارية األخرى، وقد اانت للمحاام الردعية الفرصة لتأايد 

 .(3)هذا املوقف 

دائما موقفا دقيقا خبصوص رقابة  ىنتبال تبأ  احملاام العادية  ،را تهاا بدنتبني احلاالت السابقة اليت قم 
تؤدي إىل القول  ،الغرض الضبطي، لذلك يكننا القول بأ  درا ة موقف ال من تهيت القضاء اإلداري والعادي

نسجام والوحدة وهي على درتة داري تتسم باإللقضاء اإلبوتود فروق يف احللول اليت قررهتا ال منهما، فحلول ا
حنراف ثر ترددا وحتفظا بالنسبة لعيب اإل  حلول القضاء العادي تبدو أاأانوين واللغوي، يف حني تقا  القعالية من اإل

 بالسلطة، فضال عن ندرهتا.

حنراف بالسلطة عيب اإل "موضوعية"ح يتجه اليوم حنو مع ذلك فإ  القضاء العادي أصب 
objectivation de vice، لقرار ولعل ا ،عيبا موضوعيا حنراف بالسلطةوبعبارة أخرى إىل تعل عيب اإل

جتاه، تبني هذا اإل ،(1) ت أخرىراوقرا stellewagen (4)يف قضية  ،اجلنائية فتهار غالصادر عن حمكمة النقض، 

                                                                                                                                                                                           

يام الغلق اليت قررها احملافظ هو تقييم تعسفي حمض، و يجع على املنافسة بني املخابز املتقاربة تدا أيتفق و  قليم املدينة مباإيم ساقتصرت على تبيا  أ  تق
أ  تغلق يف يوم خمتلف وبالنظر إىل هذه البيانات ذات الطابع العام )غري مفصلة(، وبالنظر إىل عدم فحص مسألة تعادل  واليت جيب مع ذلك ،بنفس املدينة

 مل يقم على أ باب اافية" ة، فإ  احلكم املطعو  فيه بالنقضأيام البيع بني خبازي خمتلف مناطق املدين
ر "نظام عدم املساواة" الذي قام بطريقة تعسفية حمضة، من املؤاد أنه إذا اا  قد ثبت يف هذه حنراف بالسلطة، فإنه ذاامتنع هذا احلكم عن ذار اإل  إو 

عيب االحنراف خرى، فإ  أخالل بعض األيام حملاباة خمابز  خمبزهقد ا تخدمت  لطتها لغلق  )املدينة(، ةاحملافظداري يف بأ   لطات الضبط اإل القضية
   .بالسلطة ثابت ومؤاد

1
 - Crim. 21 Décembre 1961, cité in  D. Tsevas, le contrôle de la légalité des actes administratifs 

individuels par le juge juge judiciaire, Op. Cit, p. 182. 
2
 - Crim. 21 Décembre 1961, cité in D. Tsevas, le contrôle de la légalité des actes administratifs 

individuels par le juge judiciaire, Op. Cit., p. 182. 
3
 - Cass. Crim. 25 juin 1964, D. Tsevas, Ibid., p. 182 ; Cass. Crim. 22 novembre 1935, in J. 

Castagné, Op. Cit., p. 141. 
4
 - cass. Crim. 10 octobre 1957, in J. Castagné, Op. Cit., p. 147- 150 
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لف باملثول أمام حمكمة خمالفات وهو مصور متجول ا   Stellewagenوتتلخص وقائع القضية يف أ  السيد 
Arcachon  الذي حيظر على املصورين املتجولني  ،أخرى، خمالفة أحكام قرار احملافظسب إليه من بني خمالفات ، ون

انتهت حمكمة  1954أفريل  5صور مقيم، ويف مرت من حمل أي م   30ممار ة نشاطهم املهين على بعد أقل من 
للمصورين  تنادا إىل أنه يستهدف فقط محاية املصاحل اخلاصة إمشروعية القرار  املخالفات السالفة الذار إىل عدم

رار املطعو  فيه  من فحص الق ا  أنه: يتبني  أدته على يلى هذا احلكم أمام حمكمة النقض أاملقيمني، وعندما طعن ع
من العمومي أو السكينة العمومية، وأنه ال ألاأو  ختذ بغية محاية النظام العمومياي من أحكامه أنه أأنه مل يقرر يف 

رت حظالغاية، وأ  هذه املادة بعد أ  ر الذي تضمنه ا تهدف هذه ظاحل أ  ،منه 5 -4يتضح من عبارات املادة 
"وال يتد  :ضافت أنهورش التصوير احملرتفة، أ مرت من حمالت أو 30على املصورين املتجولني العمل على بعد أقل من 

 نتج من هذه العبارة أ ه، مثل بائع البصريات..."، وأنه يير إىل التجار الذين يعملو  بالتصوير بصفة عرضظهذا احل
فمحكمة النقض قد  ر املتعلق هبا يعد اعتداء على مبدأ حرية التجارة والصناعة لصاحل جمموعة من التجار.ظاحل

ياها على أهنا خمالفة ملبدأ عام يف إ بطريقة موضوعية واضحة مقدمة ،تصدت بوضوح لعدم مشروعية غرض قرار احملافظ
 والصناعة.القانو  وهو مبدأ حرية التجارة 

 الف الذار، الحظنا بأ  حمكمة النقض  1961ديسمرب  21املؤرخ يف  Dame Lerouxويف قرار  
مل يستهدف غاية من غايات  ،قامة املرقص العموميإ هأل  العمدة حبظر قررت تأييد احلكم حمل الطعن بالنقض، 

 باب للقول بأ  فاحملكمة عولت على األ ،واملدافنر  االضبط اإلداري، بل أخذ يف اعتباره فقط قرب امللهى من املد
قد تعمد اخلطأ يف  غاية القرار الضبطي غري مشروعة، وجتنبت بذلك البحث يف نوايا مصدر القرار، وعما إذا اا 

وبذلك فإ  احملكمة اعتمدت يف الوقوف على عدم مشروعية القرار على املبادئ العامة للقانو   .تقدير األ باب
 داري.ل ذلك القضاء اإلعحنراف بالسلطة، اما يفكشف عن اإلاقرينة موضوعية ت  ،ة التجارة()مبدأ حري

، النطق باجلزاء "خمالفة القانو "عن طريق األخذ بوته  ،اذ  يستطيع القاضي العادي من اآل  فصاعدا 
فضل التمسك بعدم املشروعية املوضوعية السهلة والواضحة، يالقرار الضبطي، ألنه املرتتب عن عدم مشروعية غرض 

 ثبات عدم مشروعيتها.إنوايا السلطة الضبطية هبدف البحث يف على  أ  ينكبعلى 

داري يأخذ هبا أيضا القضاء اإل ،إ  مسألة وضع عدم مشروعية الغرض الضبطي على مستوى موضوعي 
مام تهات القضاء أطا و اطريق طعن احتياطي احندارا أو  قسلطة  حنراف بالديث، فكما  بق وأ  رأينا يعرف اإلاحل
ز على قبول هذا الطعن، ورا    داري حتفظا ابريا يفأبدى القاضي اإلوته هذا الداري، فكلما ا تند املتقاضو  إىل اإل
ختصاص، عيب الشكل وخاصة غياب األ ا  القانوين، حيث يكو  الدليل أقل عتبارات املوضوعية، اعدم اإلاإل

، مما يعين بأ  جمال املشروعية املوضوعية يف تو ع مستمر بفعل ازدهار (2)حنراف بالسلطة من اإل لإلثباتصعوبة 
والتطور الغري متوقع لرقابة الوقائع، فالقرارات الغري مشروعة اليت مل يكن من املمكن يف  ،نظرية املبادئ العامة للقانو 

                                                                                                                                                                                           
1
 - cass. Crim. 28 février 1957, 16 octobre 1957, 24 octobre 1957, 24 décembre 1957, in  J. 

Castagné, Op, Cit., p. 150. 
2
 - J. Lemasurier, « la preuve dans le détournement de pouvoir », RDP. 1959, p. 48. 
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يضاف  .ذلك لتطور أوته خمالفة القانو ا أصبحت اليوم حمال ،حنراف بالسلطةما جمازاهتا إال عن طريق وته اإل فرتة
هات القضائية ذا الفصل، خيص حتفظ اجلأخر  بق وأ  شرحناه يف املبحث األول من ه اعتبار ،عتباراتإىل هذه اإل

أو على األقل  رفقحول  ري امل اومهين امنحطحنراف بالسلطة والذي يتضمن يف أغلب األحوال تقديرا اإلدارية اجتاه اإل
حول الشخص الذي اختذ القرار املتنازع فيه، فالقاضي وحلماية حسا ية اإلدارة يقوم بإلغاء القرار، لكن يؤ س ذلك 

 هانة وأاثر  هولة ااخلطأ يف القانو  أو اخلطأ يف الواقع.إأقل  أوتهعلى 

اجتاه  ،يكننا أ  نقول بأنه يوتد اليوم يف القضاء اإلداري اما يف القضاء العادي ، بابلكل هذه األ 
وهلذا فإ  الفارق الذي يفصل  ،)1( ل عدم املشروعية املرتبطة بغرض القرار اإلداري الضبطي موضوعيةعحقيقي جل

، فمن الناحية النظرية ال يوتد أي  بب مقبول فشيء شيءويبدو بأنه يتناقص  ،اجلهتني القضائيتني ليس فارقا ابريا
ألنه يتعلق برقابة املشروعية، ومن الناحية الفنية فإنه ال يوتد أي  ،إلبعاد رقابة الغرض عن اختصاص القاضي العادي

قرار إداري يستطيع يف أغلب األحوال اإلفإذا اا  القاضي العادي االقاضي  .اجلهتني القضائيتني عائق أمام تاثل
ث داري باللجوء إىل املبادئ العامة للقانو ، فهو ليس أعزال اجتاه احلاالت النادرة، حيار الضبط اإلمشروعية غاية قر 

ية غاية يف حالة عدم مشروع ،ألنه ال يوتد ما ينعه إذا رفض تقرير عدم املشروعية ال يستطيع أ  يتبني هذا الوته،
وبالتبعية فال يكن النطق اجتاهه جبزاء  ،داريإانا بأ  الالئحة ليست الئحة ضبط فعل أحييالقرار، من أ  يقرر اما 

وى العملي، إىل ذات النتيجة اليت  قل على املستحتياطية يكنه أ  يصل على األاإل تنائي، وبا تخدام هذه الو يلة
داري واإلتهيت القضاء العادي  تايل فاخلالف احلايل املوتود بنياا  مبقدوره أ  حيققها إذا قرر عدم املشروعية، وبال

 حنراف بالسلطة يبدو بأنه يف النهاية خالف شكلي أاثر منه توهري.فيما يتعلق برقابة اإل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 151. 
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  :اتمةـــــــــخ

ار  الرقابة القضائية على املشروعية الداخلية لقرارات الضبط اإلداري من طرف تهتني قضائيتني خمتلفتني، ت  
مها تهة القضاء اإلداري وتهة القضاء العادي، يف إطار نظام االزدواتية القضائية، الذي يقوم على مبدأ الفصل بني 

أ ا ا بتقدير مشروعية قرارات الضبط اإلداري، فيما  السلطات اإلدارية والقضائية، حيث خيتص القاضي اإلداري
 تثناء، وبناء على وتود نص يف القانو  أو قضاء صادر عن دي بتقدير مشروعيتها على  بيل اإلخيتص القاضي العا
 تهة قضائية عليا.

على أ   ام العادية، حيرصوقد الحظنا بأ  النظام الذي يأخذ مببدأ الفصل بني السلطات اإلدارية واحملا  
لعادي )اجلنائي أو املدين(، امشروعية قرار ضبطي أمام القاضي األولية، فإذا أثري دفع بعدم  اء املسائلتر يقرنه بآلية إ

الزما للبت يف املنازعة األصلية، فإنه يتعني على القاضي العادي أ  يوقف الفصل يف الدفع حلني أ   هواا  الفصل في
 الدفع.هذا يفصل القاضي اإلداري املتخصص يف مدى مشروعية القرار حمل 

ءات ختصاص وقاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع، ا تثنايم القضائي تغليبا ملبدأ مشول اإلوقد يورد التنظ 
، حبيث يصبح قاضي الدعوى األصلية خمتص بالفصل يف مشروعية القرارات الضبطية، على مبدأ الفصل بني السلطات

ني على قاضي الدعوى أ  يعمل على يتعذلك، اليت يكو  الفصل فيها الزما للفصل يف هذه املنازعات، وفيما عدا 
 تراء املسألة األولية مىت توفرت شروطها.إ

 :التنائج

  دار للمنازعة يف مشروعية قرارات املمنوحة للم   اختالف طرق الرقابة القضائية، مبعىن تنوع اإلمكانيات إ
، تشكل بالتأايد على املشروعية الداخلية للقرارات الضبطية الضبط اإلداري، وأيضا درتة تطور الرقابة املمار ة

، لكن ال يكننا أ  نطلق هذا احلكم بدو  فحص )نظام االزدواتية القضائية( النظام القضائيهذا فعالية  عوامل
  فكرة دقيقة حول كو  خارتي للرقابة القضائية من أتل أخذ حكم تقويي يف مواتهته. لذلك فإذا أردنا فعال أ  ن  

ويف هذا اإلطار جتدر  ط ممار ته،فعالية هذا النظام، فيجب قبل ال شيء أ  نضع حتت اجملهر املظهر التطبيقي لشرو 
زدواتية القضائية على النمط الفرنسي، فإنه قد تبىن منذ قضائي اجلزائري وإ  اا  يتبىن اإلىل أ  النظام الاإلشارة إ

من رقابة الوتود املادي للوقائع وصحتها  ينشأته بعض الطرق التقليدية للرقابة اليت تبناها جملس الدولة الفرنس
اتطبيقه لفكرة اخلطأ الواضح، وفكرة املوازنة بني طالقا يف االجتاهات احلديثة  يره إه مل يساوتكييفها القانوين، لكن

رتة اإلخالل بالنظام التكاليف واملزايا اليت تتجسد يف جمال قرارات الضبط اإلداري يف التنا ب احلاصل بني د
قة تدا تكاد تنعدم، حيث ال نرى هلا أثرا عتداء الواقع على احلرية الفردية، وامنا  ايره يف حاالت ضيالعمومي واإل

 حكامه القضائية.تشمة عند ا تقراء أال يف حاالت ا تثنائية حمإواضحا وابريا، 
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، وإذا اا  القاضي الفرنسي يبحث دائما عن احللول املنا بة يف ال زما  لضما  التواز  بني السلطات الضبطية لكن
ىل رقابة مدى يق هذا التواز ، خاصة عندما وصل إحتق ىل حد ابري يفح إحلريات الفردية، وإ  اا  قد جنواحلقوق وا
ىل ء على احلريات العمومية، بالنظر إالقرار الضبطي، من خالل الرقابة القصوى لتنا ب حجم اإلعتدامالئمة 

بعيدا، على خالف  بقيبعد القاضي اجلزائري، وبالتايل  ليهالعمومي، وهو األمر الذي مل يصل إاإلخالل بالنظام 
ليه، ألنه قاضي الفرنسي يف ال ما ذهب إالبعض نظرائه العرب، عن نقطة التواز  املنشود. ومع ذلك فإننا ال نؤيد 
ىل دوره اإلداري، فإنه يبدو بأنه قد حن إ ومع التطور الذي وصل إليه، يف فرض رقابة فعالة على قرارات الضبط

اإلدارة، وبسبب  ةقضائي يف خدمتهاز يونية، وو لد اجهاز إداري أاثر منه لو نشأ نشأة نابقد األصلي، باعتباره 
ثقافته اإلدارية وعالقاته املنتظمة مع اإلدارة، فضال عن أ  القاضي يف التصور اجلماعي هو تهة قريبة تدا من 

ق ومبختلف السبل عرقل عملها، بل الحظنا بأنه حاول بكل الطر يسمح له بأ  ي  ولن مل السلطة التنفيذية، هذا ما 
 لتقنيات التصحيحية واملبطلةه لوحتت خمتلف التسميات ترب قراراهتا وترميمها، وهذا ما نلمسه من خالل ا تعمال

برتميمه ، اإلداري، رغم أنه يستلزم ذلك لغاء القرار، واليت تسمح له بتجنب إم أو املاحية لعدم املشروعيةللس  
عطاء يصب يف إطار إ ،ف للبطال بأ  البحث عن حل منا ب ومتكي   متحججاوبتصحيحه ومبحو عدم مشروعيته، 

لغاء الغري مشروط حسبه، للقرار اإلداري الغري مشروع، يكن أ  يكو  عدمي ة أارب للرقابة القضائية، أل  اإلفعالي
لدولة ا عطي للمدار أمل ااذب، عن طريق جناح مؤقت. وهو منطق ال يكن قبوله، أل  جملسالفائدة، ويكن أ  ي  

شكل فيها القاضي ي  ىل وضعية مغايرة وضعية الرقابة القصوى والشاملة، إجتاه احلديث من الفرنسي يسري وفقا هلذا اإل
 تدرااية لإلدارة تشكل فيها الدعوى القضائية دورة إختاذ القرارات اإلدارية، و األخرية يف عملية إ احللقةاإلداري 

ر ما تراه منا با من قرارات دو  مراعاة للمشروعية، مادام يف انتظار قراراهتا قاض أل  تصدوبالتايل  ملراتعة قراراهتا،
قاضي ىل قاضي املشروعية إ من ،القاضي اإلداري الفرنسي يسهر على تربها وترميم عيوهبا، فتحول بذلك 

لغري مشروع، هذا من املتقاضي من فرصة احلصول على رضى ولو معنوي بإلغاء القرار ا الالمشروعية،  وحرم بالنتيجة
 تهة.

   م هذا النظام القضائي املرتعي، فال بد من مقارنته مع نظام أخر رائد يف قي  ومن تهة أخرى فإذا أردنا أ  ن
أعادت بناء  قانوهنا اليا بعد وقد  بق وأ  أوضحنا بأ  أملانيا محاية احلقوق واحلريات، وهو النظام القضائي األملاين، 

قصت من نظامها القانوين ال البقايا اليت تتعارض الثانية، هبدف جتنب خطر اإلحنراف التحكمي، وأاملية احلرب الع
ىل الوضعية اليت اانت عليها قبل احلرب، دو  أ  بالعودة إ 1945انشغلت فرنسا بعد  مع الفرد والديقراطية، فيما

قد راز الرقابة القضائية على املشروعية  تقوم مبجهود ابري لتحديث قانوهنا، ونتج عن ذلك أ  القانو  الفرنسي
ية، يضا برقابة الشرعية القانونية الداخلية على احرتام القانو  الوضعي من طرف السلطة اإلدار سمى أالداخلية أو ما ي  

حرتام احلقوق الشخصية للخواص، بعبارة أخرى ففي حني أ  فيما اجته القانو  األملاين إىل الرتايز على مسألة إ
ي الفرنسي يبحث عن التعارض احملتمل بني القرار والقواعد اليت جيب أ  حترتمها اإلدارة، فإ  القاضي األملاين ال القاض

  عن معرفة ما إذا اا  املرتافع حمق يف املوضوع الذي ادعى به ضد اإلدارة، وهبذا فاأيضا يبحث بل ، بذلكيكتفي 
هلذا فإ  القانو  و فالقاضي الفرنسي ال يتحقق من الوضعية الشخصية للطاعن،  خر،تقنيات الرقابة ختتلف من بلد آل
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اإلداري الفرنسي ما بني  يوفق يف الدخول يف القانو  مل le droit public subjectifالشخصي العام 
خصية، أشخاص القانو  اخلاص يف القانو  األملاين، هم أصحاب حقيقيني حلقوق عمومية شإ  باملقابل ف احلربني.

اللتزام األخرية، نتيجة لذلك يقيم هؤالء األشخاص دعاوى  اشكل مصدر حيتج هبا يف مواتهة اإلدارة، وبالتايل فهي ت  
 تراءات املدنية.   لفصل فيها حسب إتراءات قريبة من اإلحقيقية تتم درا تها وا

رتب ألصحابه محاية أاثر فعالية من اليت يوفرها النظام الفرنسي، وال شك أ  مصطلح احلقوق الشخصية ي  
ومع ذلك فإ  النظام األخري مرشح خالل العشر  نوات أو اخلمسة عشرة  نة القادمة، ال تيعاب التطورات 

من تانب القانو  الدويل ، بسب التأثري الذي خيضع له عن ا تيعاهبا يف السنوات السابقةاإلجيابية، اليت عزف 
املستمدة منها تسمو على  نسا ، باعتبار أ  املعاهدات الدولية والقراراتوخاصة اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإل

من الد تور الفرنسي، وقد بدأت نتائج التغيري القضائي تظهر بسرعة مذهلة، حبيث  55، مبوتب املادة القانو 
نسا  أو وق اإلوروبية حلق واء فيما خيص اإلتفاقية األ اإلداري، وهذا أصبح القانو  الدويل املصدر األهم للقانو 

القانو  الفرنسي ااحلق يف دخل قواعد مل تكن معروفة يف ويب. من ذلك أ  تطبيق اإلتفاقية األوروبية قد أالقانو  األور 
 يب مبدأ الثقة الشرعية. و واحلق يف حياة عائلية عادية، اما فرض القانو  األور  احلياة

الذي حصل والذي  يحصل يف فرنسا ويف البلدا  املتأثرة بنظامها هو يف صاحل الفرد ضد اإلدارة،   التطور إ  
بية خاصة فورية التنفيذ يف النظام الداخلي، هي يف الغالب قواعد حلماية الفرد، وهبذا فإ  هذا و ور فالقواعد الدولية واأل

لكن أيضا  ،اإلداري ليس فقط على خمالفة القانو    فصاعدا أمام القاضييستند و يستند من اآل)الفرد( األخري 
للنقاش  subjectivisationعلى خمالفة هذه القواعد اليت تعرتف له حبقوق شخصية حقيقية، وهذه الشخصنة 

وروبا والقانو  األورويب ينح يف غالب األحوال لألفراد ليس فقط حقوق اإلنسا  ززت بكو  جملس أالقانوين، قد ع  
القانو   ب القانو  الفرنسي، لكن أيضا الكثري من احلقوق الشخصية املتعلقة هبذا أو ذلك الفرع مناملكر ة مبوت

وهكذا تطورت مهمة القاضي اإلداري الفرنسي  تدرجييا، فليس له أ  يتحقق ببساطة من  االقتصادي أو االتتماعي.
قانو  ق اليت يدعيها شخص من أشخاص المطابقة القرار الضبطي للقانو ، بل جيب عليه أ  يفصل يف جمموع احلقو 

دارية يف نزاع معني، وأ  ينشغل بالتايل حبماية اخلواص وال ينشغل فقط بضما  حسن اخلاص يف مواتهة السلطة اإل
  ري الدولة.

 ،خالفا لنظرائه العرب ، ي اجلزائري الذي مل يستطع حلد اآللقاضوبالتايل فإ  املشكل مطروح بقوة بالنسبة ل 
ىل التطور احلايل، فهل يستطيع أ  يوااب هذه التطورات يت أصبحت تعترب تقليدية، بالنظر إأ  يوااب التغريات ال

ايل  ويف ننا ال نتوقع ذلك يف الوقت احلإلدارة. إمحاية الفرد ضد اإطار العاملية احلالية واملستقبلية اليت تصب الها يف 
ذا هجمهودات ابرية ومتكاثفة لتطوير العنصر البشري املتحكم األ ا ي يف    التغيري يتطلبالظروف احلالية، لذلك فإ

 التطور.
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 الداخلية  ضائي للرقابة على املشروعيةثراء النظرة التقييمية للنظام القا أ  تساهم يف إنقطة أخرى من شأهن
اقع أ  هذه الرقابة تار  باملرة من ، وبو زدو  هلذا النظام، تتعلق بالطابع امليف الظروف العاديةلقرارات الضبط اإلداري 

املساوئ اليت متيازات و دو من الطبيعي تدا الوقوف على اإليبالقضائي وحماام النظام اإلداري. طرف حماام النظام 
 ك النظام.تقدير املشروعية من  هذا أو من ذلتراء يبديها التدخل يف إ

، حيانا أخرىفقد تيزت بالرتدد املفرط أحيانا وباحملدودية أعادية، ففيما خيص الرقابة املمار ة من طرف احملاام ال
ليات الرقابة ذا ما تت مقارنتها بطرق وآإاما هو عليه احلال يف اجلزائر، يف حاالت أخرى،  نعدام شبه التام وباإل

باإلدارة. سمى القضائية اإلدارية اليت تعرف رقابة عميقة، وهذا بسبب تردد القاضي العادي يف مواتهة ال ما ي  
وباألحرى بسبب نقص التكوين اإلداري للقاضي العادي، ما يرتتب عليه التحفظ يف ممار ة الرقابة، وهكذا فا  

ىل عود  إيالعادية قضائية الضعف األ ا ي الذي يكن أ  نعيبه على رقابة املشروعية املمار ة من طرف اجلهات ال
 ىل نقص يف تنظيم النظام نفسه.    ىل  بب قانوين أو إليس إالعادي، و ىل عيب يف تكوين القاضي  بب واقعي، إ

بتقرير مشروعية قرارات  ختصاصاشرتاك اجلهتني القضائيتني يف اإلىل هذه املشكلة الواقعية، فقد أثار وباإلضافة إ
ضاء داري والقحكام القضاء اإلبع على قمتها مشكلة التناقض بني أشكاليات، ترت يد من اإلداري العدالضبط اإل

، اختالف من املتعلقة بالدفع بعدم املشروعية العادي، مث اخلشية من وتود تنظيمني قضائيني خيتلفا  يف األحكام
اليت تنظم هذا الدفع، وهو ما يثل خطرا على مصداقية  ،مام القواعد القانونيةفراد أنه أ  يهدد مبدأ مساواة األشأ

 القضاء. ويتجسد هذا االختالف فيمايلي:

فهو دفع شكلي أمام القضاء  ،لعادي )اجلنائي(اداري و الف طبيعة الدفع بعدم املشروعية أمام تهيت القضاء اإلاخت -
د النظام القانوين لطبيعة   املشرع مدعو للحرص على توحيلذلك فإ ودفع موضوعي أمام القضاء اإلداري.اجلنائي 
 . مام تهيت القضاء، مبا يتفق وطبيعتهالدفع أ

جيب أ  يعترب الدفع متعلقا بالنظام العمومي ، وميمبالنظام العبعدم املشروعية الدفع   مدى تعلقاالختالف يف -
 واء بالنسبة ألطراف اخلصومة أو بالنسبة للقاضي. ومن مث فال جيوز أ  يعترب دفعا إترائيا يتعني على صاحب الشأ  

يعترب دفعا من  هنيف حني أمرة أمام قاضي النقض، أ  يتمسك به قبل الكالم يف املوضوع، وال جيوز له إثارته ألول 
ية حالة اانت عليها الدعوى، أما أمام بالنسبة للقاضي اجلنائي، له أ  يثريه من تلقاء نفسه يف أ وميمعالنظام ال

 .،  واء بالنسبة لصاحب الشأ  أو بالنسبة للقاضيال يعترب اذلكف داري والقاضي اإلالقاضي املدين
طار تفكري مشرتك، يف جمال ا ويف الدول اليت تتبعها، حيتا  إىل إنشاء إالنظام القضائي يف فرنسهذا وإذا اا   

  تصبح الرقابة املمار ة من طرف ، من أتل أالعادي واإلداري ضاة النظامني القضائينيقرارات الضبط اإلداري، لق
داري، من خالل تكوين ف القاضي اإلاتلك املمار ة من طر   ،ي على هذه القرارات ااملة وعميقةالقاضي العاد

ا مؤقتا يف النظام القضائي ال منهميعمل  ، حبيث ، والقيام بتبادالت مؤقتةلنظامني يف تزء مشرتك من القانو قضاة ا
التفكري يف التكوين اجلدي لقضاة النظامني القضائيني، تكوين ىل ذلك إضافة إ  الوضع يف اجلزائر يقتضي ، فإخراآل

نسا   بصفة ونزاع املشروعية ومحاية حقوق اإل دارية بصفة عامة،خصص احلقيقي يف جمال املنازعة اإلينح هلم الت
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أاد على حقيقة عدم  أ )وقد  بق لأل تاذ عمار عوابدي يف اتابه النظرية العامة للمنازعات اإلدارية،  خاصة
خاصة وأ  القاضي اجلزائري منتظر منه أ   ،ختصص قضاة الغرفة اإلدارية مهنيا وبشريا والية باملنازعات اإلدارية(

العزم و لطة اجلرأة و مستويات الرقابة اليت مل يسبق له أ  بلغها، غري أ   ىلو  أاثر ترأة وأاثر عزما للوصول إيك
لذلك فإ  التطور املنتظر يف املوضوع حمل الدرا ة  ،والضمري احلىي العدم، بل هي مثرة التكوين اجليدالقرار ال تلد من 

مرتبط بشكل ابري بتكوين العامل البشري، واحلال أ  نصيب تدريس املواد املتصلة بنشاط القضاء اإلداري يف اجلزائر 
يتضمن برنامج  حيثضئيل تدا، فمواضيع القانو  اإلداري تدر  خالل  نتني فقط، يف إطار النظام الكال يكي 

ونظرية املرفق العمومي ونظرية الضبط  والقرارات اإلدارية ظيم اإلداري التننية مدخال للقانو  اإلداري و السنة الثا
ثة تامه يف  نة تامعية واحدة، فتبقى على األقل نظريتني أو ثالفمن العسري إ ،اإلداري، ونظرا لطول هذا الربنامج
الدرا ة مبتورة من أهم األ س اليت يقوم عليها القانو  اإلداري. أما يف السنة الثالثة،  نظريات بدو  معاجلة، مما جيعل

هناؤه لكثرة املواضيع املطلوب معاجلتها، واليت أيضا، فيصعب إ فتدر  مادة املنازعات اإلدارية حيث يطول برناجمها
وى وقدرات وملكات احلقوقيني يف حمال تشكل العمود الفقري لنشاط القضاء اإلداري، وبالتايل يكن ا تنتا  مست

 اإلداري. نطالق القتحام وظائف القضاءعدة إالقانو  اإلداري، الذي يعترب قا
داتوراه(، وبالنظر إىل التجربة القصرية اليت عرفتها  -ما رت -)ليسانساملسمى ويف إطار النظام احلديث  

بب اتباع هذه اجلامعات لنظام التخصص، حبيث تتخصص  اجلامعات اجلزائرية، فإ  الوضع يبدو أ وأ من  ابقه، بس
ال دفعة من الطلبة ملدة الثالث  نوات املخصصة لنيل شهادة الليسانس، يف موضوع قانوين معني االقانو  العقاري 

ة و قانو  األعمال أو قانو  شؤو  األ رة وغري ذلك من املواضيع، دو  بقية املواضيع القانونيأ أو األموال العمومية
شارك الطالب يف املسابقة الوطنية للقضاء وبعد انتهاء هذه الفرتة ونيل شهادة الليسانس، ي   املتشعبة األخرى.

 لإللتحاق باملدر ة الوطنية للقضاء.
، مث دة ثالثة  نوات فقط يف موضوع قانوين واحدمل  هذا احلد، فإننا النتصور بأ  الطالب الذي تكو   وعند 

للدعاوى القضائية املتنوعة، وأ  يصل بالرقابة فعالية بباجيابية و التحق باملدر ة الوطنية للقضاء، بامكانه أ  يتصدى 
منذ  الذي تكو   يف النظام الكال يكي ،القضائية على قرارات الضبط اإلداري إىل احلد الذي مل يستطع القاضي

  أ  يبلغها.، ف فروع القانو ملدة أربع  نوات ااملة ويف خمتل اال تقالل،
، بسبب تقليص احلجم الساعي بالنسبة احلديث نظامهذا اللذلك وأمام نقص تكوين القانونيني يف إطار  

 حتجيم حمتوى املقاييس، والتخصص يف موضوع قانوين واحد فقط، فإنه ال بد من تدارك هذا النقصجلميع املواد، و 
على مستوى الوطن الدرا ة اجلامعية وحماولة الرفع من املستوى التكويين للقضاة اجلدد، من خالل العمل على توحيد 

ط اشرت او  خمتلف املواد القانونية. ماتدر  خالهل على مستوى السنة األوىل والثانية ليسانس، اجلذع املشرتكبانشاء 
 وأ  خيضع القضاة للتكوين املستمر .باملدر ة الوطنية للقضاء حاقلإللت املا رتاحلصول على األقل على الليسانس و 

 .من خالل خضوعهم للتنقيط من طرف مسؤوليهم
موحدة جلميع  على مستوى املدر ة الوطنية للقضاءالدرا ة باالضافة إىل مشكل التكوين اجلامعي، فإ  و 

طرق تكوين القضاة املتخصصني ايفيات و   ري يفالطلبة القضاة، وال وتود ألي ختصص، لذلك يستوتب األمر التفك
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داري يوااب بدقة التطورات اإلجيابية لصاحل اضي إري. ولعل التجربة التونسية اليت أجنبت قيف جمال القضاء اإلدا
   هتمام.قوق واحلريات العمومية تديرة باإلاحل

م، يف املبادرة إىل اإلطالع املمار ني من مسؤولياهتغري أ  هذا األمر ال يعفي إطالقا القضاة اجلزائريني 
والبحث يف القانو  والقضاء املقار ، عن األدوات القضائية املالئمة والكفيلة بتحقيق محاية أو ع حلقوق وحريات 

وحماولة  ،املدارين. فليس صحيحا أ  الفرصة مل ت تح للقاضي اجلزائري منذ اإل تقالل، للتعرف على هذه الو ائل
  ت عرض عليه، بل هو جتاهل منه الختصاصاته القضائية.تطبيقها على القضايا اليت

املرتبطة باجلرية اليت  ،عن ممار ة اختصاصه يف تقدير مشروعية القرارات الضبطية فلماذا يتنع القاضي اجلنائي
الغري ادي ختصاص، وملاذا يتنع القاضي العنو  العقوبات تنحه صراحة هذا اإلمن قا 459ينظرها، إذا اانت املادة 

تاما عن  امبدأ غريب ،ختصاص، إذا اا  مبدأ الفصل بني السلطات القضائية واإلداريةردعي عن ممار ة هذا اإل
واإلداريني يف اجلزائر يتم بنفس الطريقة. فما  ر هذا اإلحجام عن  القانو  اجلزائري، وإذا اا  تكوين القضاة العاديني

ىل إعمال املسألة األولية، وإثقال ااهل الضبطية منها، واللجوء بدل ذلك إ اتقدير مشروعية القرارات اإلدارية، ال  يم
أو رمبا الفصل مباشرة يف الدعوى  غىن عنها ؟يف املتقاضني بدعاوى وإتراءات ومصاريف ومواعيد تديدة، هم 

قر بعدم اإلداري ي  القاضي اجلنائية، واعتبار القرار اإلداري مشروعا ما دام ال يوتد قرار أو حكم إداري صادر عن 
وملاذا حيجم القاضي اإلداري اجلزائري عن  اإلداري املطلوب تقدير مشروعيته أمام القاضي اجلنائي. رالقرا مشروعية

تطبيق األ اليب احلديثة للرقابة القضائية، خاصة مبدأ التنا ب بني درتة اإلعتداء على النظام العمومي ودرتة 
 وال حنسبه غري قادر على ذلك. ية ؟فرداإلعتداء على احلريات ال
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   :التوصيات
لقرارات الضبط اإلداري يف الظروف  ةباعتبار أ  الرقابة القضائية على املشروعية الداخليو  ،ما تقدم بناء على

 االتايل: تكو التوصيات فإ  العادية تشرتك فيها تهات القضاء اإلداري والعادي، 
  العاديني )الردعيني وغري الردعيني( مبمار ة إختصاصاهتم القانونية، املتمثلة يف تقدير ضرورة قيام القضاة

ىل ضرورة تطبيق القاضي اإلداري إضافة إ جلرائم أو الدعاوى اليت ينظروهنا.مشروعية القرارات الضبطية املرتبطة با
تع هبا اهليئات الضبطية وحقوق وحريات أل اليب الرقابة القضائية الكفيلة بتحقيق التواز  بني السلطات اليت تتم

 املواطنني، ال  يما نظرية اخلطأ الواضح يف التقدير ومبدأ التنا ب.
  لقضاء.أمام تهيت ابعدم املشروعية ضرورة احلرص على توحيد النظام القانوين لطبيعة الدفع  
 بتوحيد اجلذع املشرتك على الهتمام اجلدي بتكوين قضاة النظامني القضائيني، يف جمال منازعات املشروعية، ا

حلجم الساعي اتو يع ، مع ، تدر  خالله خمتلف املواضيع القانونيةمستوى ال اجلامعات اجلزائرية ملدة  نتني ااملتني
أو بإنشاء نظام التخصص يف القانو  اإلداري يف هذه املرحلة  يف مرحلة الليسانس نيملواضيع القانو  والقضاء اإلداري

ر ة الوطنية للقضاء جلميع الطلبة، عطاء عناية خاصة لتدريس القضاء اإلداري على مستوى املدضرورة إمع  اجلامعية.
 .مع اشرتاط احلصول على الليسانس واملا رت لإللتحاق هبا

 تبادل اخلربات واملعارف واحللول املنا بةمن خالله ضاة النظامني القضائيني، يتم طار للتعاو  بني قوضع إ 
 .بني قضاة النظامني القضائيني

ضافة معتربة للسلطات اجلديدة اليت اعرتف هبا قدم إالشك أ  هذا التكوين لو مت السهر على جتسيده،  ي  
مع  اجيابيا تتفاعل، أ  هذه اإلقرتاحات ال شكو . 09/ 08، مبوتب قانو  املشرع مؤخرا للقاضي اإلداري اجلزائري

طراف هذا التواز  بني أ واتب القاضي يف ضبط العالقات بني اإلدارة واملدارين، بأ  ينشأ نوع منبرتقاء اإلضرورة 
، فإ  مهمته توفيقية أ ا ا، يف صورة القانو  اإلداري بكامله الذي الدعاوى. فأبعد من فحص النزاعات النوع من

 laالنظام واحلرية. تنظيمية أيضا حبيث أنه يضمن مهمة التنظيم االتتماعي بني يوتد يف ملتقى الطرق 
régulation قضائية  هتدف يفىل تكييف تدخلها مع مستوى تطور اجملتمع، وهكذا فإ  الرقابة ال، بدفع اإلدارة إ 
و لر وخ متدر  لرقابة التدخل ننا حنضر اذ  لتأصيل أواآلداب االتتماعية. إ ا  احلقوقىل ضمالتصور اجلماعي إ

بأ   ،نسا ، هذا ما جيعلنا ندرك حبقدم احملقق لصاحل املدار بالرتوع إىل ثقافة حقوق اإلاإلداري اليت ترتتم بالتق
، وهو ما socio- politiquesسيا ية الالحقة ال -االتتماعية ىل التحوالتته بالنظر إعدل رقابغري وي  القاضي ي  

القضائية من ال يشكل تغري الرقابة  : أولهذا البحثأو كآفاق مستقبلية كامتداد يرتتب عليه طرح التساؤل التايل 
، هل ؟ يف هذه الشروط احتماالت بالنسبة للمتقاضي م ا تقرار القضاء، ومصدرمصدرا لعدىل أخرى، مرحلة زمنية إ

 ؟    األمن القانوينما يسمى بدار تنح اجلهات القضائية للم  
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 رئيس بلدية ...وايل والية...، غري منشور.

  لسنة  ،، اجمللة القضائية1988ديسمرب  12بتاريخ  46155قرار اجمللس األعلى، الغرفة االتتماعية، ملف رقم
 .153، ص. 4، عدد 1990

  العدد  1992القضائية ، ، اجمللة 1990.07.28، مؤرخ يف  68240قرار احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، رقم
 .153األول، ص. 

  القضائية لسنة  اجمللة، 1991تويلية  8، بتاريخ 73922قرار احملكمة العليا، الغرفة االتتماعية، ملف رقم
 .77، ص. 1993

  وايل ، بني اجلمعية اجلزائرية حلماية وترقية اآلثار و 1992ديسمرب  20قرار احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، املؤرخ يف
، 2013، 1 -مجال  ايس، االتتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء األول، منشورات اليك، ط  والية اجلزائر،

 .620 -617ص. 
 2002، لسنة 1، جملة جملس الدولة، العدد 1998.07.27، املؤرخ يف 172994الدولة، قرار رقم  قرار جملس. 
 حلسني بن الشيخ أث ملويا، املنتقى يف قضاء 1999مار   8ة، مؤرخ يف قرار جملس الدولة اجلزائري، الغرفة الثالث ،

  .53، ص. 2002 -جملس الدولة، اجلزء األول، دار هومة، ط
  املسماة  ، وايل والية مستغامن ضد اجلمعية2000تانفي  31، مؤرخ يف 90قرار جملس الدولة، الغرفة الرابعة، رقم

، 2004 -، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء الثاين، دار هومة، طحلسني بن شيخ أث ملويا منتجي احلليب،
 .193ص. 

  2003لسنة  3، جملة جملس الدولة، العدد 23/09/2002مؤرخ يف  006195جملس الدولة اجلزائري، رقم قرار ،
 .96ص. 
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  لسنة 5الدولة، العدد ، جملة جملس 2004ماي  11، املؤرخ يف 018915قرار جملس الدولة، الغرفة اخلامسة، رقم ،
 .240، ص. 2004

  2004، لسنة 04، جملة جملس الدولة، رقم 2004توا   15، مؤرخ يف  013551قرار جملس الدولة، رقم ،
 .130ص. 

  قضية املدعي ضد رئيس اجمللس الشعيب البلدي، غري منشور.00272/13حكم احملكمة اإلدارية بسطيف، رقم ، 
 ،عبد اهلل درميش، العمل القضائي 2005ماي  18، مؤرخ يف 412الغرفة اإلدارية، رقم  قرار اجمللس األعلى املغريب ،

يف املنازعات اإلدارية، اجلزء األول، جملة احلقوق املغربية، دالئل األعمال القضائية، مطبعة األمنية، الرباط، السحب 
 .327، ص. 2010الثاين، 

 ،عبد   ، 2004مار   1، املؤرخ يف 11/2003، ملف رقم 97عدد  حكم احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء املغربية
اهلل درميش، العمل القضائي يف املنازعات اإلدارية، اجلزء األول، جملة احلقوق املغربية، دالئل األعمال القضائية، 

 .33السحب الثاين، ص. 
  درميش، العمل القضائي يف ، عبد اهلل2004فيفري  12، املؤرخ يف 29/2004حكم حمكمة أاادير اإلدارية، رقم 

 .218، 217املنازعات اإلدارية ، اجلزء الثاين، ص. 
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 :الكتب العامة -4

 2003، 5 -، املنازعات اإلدارية، ترمجة فائز أجنق وبيوض خالد، ديوا  املطبوعات اجلامعية، طأحمد محيو. 
 4 -، حماضرات يف املؤ سات اإلدارية، ترمجة حممد عرب صاصيال، ديوا  املطبوعات اجلامعية، طأحمد محيو ،

2006 . 
 2006، 1 -، القانو  اإلداري العام واملنازعات اإلدارية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنا ، طجورج سعد. 
  ،2000، 3 -قارنة، التيسري للطباعة، طالبطال  يف القرارات اإلدارية، درا ة م تدر رمزي طه الشاعر. 
 االجتاهات املتطورة يف قضاء جملس الدولة الفرنسي للحد من السلطة التقديرية لإلدارة، وموقف رمضان محمد بطيخ ،

 .1996جملس الدولة املصري منها، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 د، م،  (.1992، ، قضاء املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارةسامي جمال الدين( ، 
 تدر  القواعد القانونية ومبادئ الشريعة اإل المية، منشأة املعارف، اإل كندرية، سامي جمال الدين ، 

 )د، ت،  (.
 شرح قانو  اإلتراءات املدنية اجلزائري، اخلصومة القضائية أمام احملكمة، اجلزء األول، دار اهلدى، سليمان بارش ،

 .2006اجلزائر، 
 1991، 6 -، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، درا ة مقارنة، دار الفكر العريب، طالطماوي سليمان محمد. 
 الدفوع الشكلية أمام القضاء اإلداري، درا ة مقارنة، مكتبة السنهوري، املؤ سة صعب ناجي عبود الديلمي ،

 .2010احلديثة للكتاب، 
 1970، 1 -م،  (، ط، الرقابة القضائية ألعمال اإلدارة، )د، عاطف البنا. 
 اجمللد األول، الطبعة الثالثة، مكتبة املدر ة ودار الكتاب اللبناين، بريوت،  ،، املقدمةعبد الرحمان بن خلدون

1968. 
  ،بالسلطة اسبب إللغاء القرار اإلداري، دار الفكر اجلامعي، اإل كندرية،  االحنرافعبد العزيز عبد المنعم خليفة

2001.  

  2010، 1 -ر القلم، املغرب، ط، الرقابة على النشاط اإلداري، الرقابة اإلدارية والقضائية، دارباينةعبد القادر. 
 دولة املشروعية بني النظرية والتطبيق، درا ة مقارنة بني الشريعة والقانو ، دار اجلامعة اجلديدة، )د، عليان بوزيان ،

 ت،  (.
 رية يف النظام القضائي اجلزائري، نظرية الدعوى، اجلزء الثاين، د م  ، ، النظرية العامة للمنازعات اإلداعمار عوابدي

 .2005، 4 -اجلزائر، ط
 4 -، القانو  اإلداري، النشاط اإلداري، اجلزء الثاين، ديوا  املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طعمار عوابدي ،

2007. 
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  ،يف القضاء اإلداري، درا ة عملية حتليلية ومقارنة بني القضاء اإلداري الفرنسي  دعوى تقدير الشرعيةعمار عوابدي
 .2007والنظام القضائي اجلزائري، دار هومة، اجلزائر، 

 الكتاب األول، املبادئ الد تورية العامة 1971، القانو  الد توري، املبادئ الد تورية العامة، د تور فتحي فكري ،
 .2004وتطبيقاهتا يف مصر، 

 2001، 1 -، مبادئ اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، دار هومة، اجلزائر، طلحسين بن الشيخ أث ملويا. 
 2006، 1 -، درو  يف املنازعات اإلدارية، "و ائل املشروعية"، دار هومة، طث ملويالحسين بن الشيخ أ. 
 2001امعي، اإل كندرية، ، املصادر القضائية مصدر ذايت للمشروعية، دار الفكر اجلمجدي دسوقي محمود. 
 د، م،  (.1987، القانو  الد توري والنظم السيا ية، محسن خليل( ، 
 ،2006، 3 -الوتيز يف اإلتراءات املدنية، اجلزء األول، ديوا  املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط محمد ابراهيمي. 
 ي، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، ، القانو  اإلداري، التنظيم اإلداري، النشاط اإلدار محمد الصغير بعلي

2004. 
 ،2007القضاء اإلداري، دعوى اإللغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر،  محمد الصغير بعلي. 
 املتضمن قانو  اإلتراءات املدنية  09 -08، الو يط يف املنازعات اإلدارية، طبقا للقانو  محمد الصغير بعلي

 .2009 اجلزائر، العلوم للنشر والتوزيع، واإلدارية اجلديد، دار
 دعوى التعويض ودعوى اإللغاء، درا ة مقارنة، مطبعة اال راء، )د، ت،  (. محمد عبد العال السناري ، 
 2007، 1 -، فكرة تدر  القواعد الد تورية، درا ة حتليلية نقدية، دار النهضة العربية، طمحمد فوزي نويجي. 
 د، م،  (.1970لى أعمال اإلدارة، ، الرقابة عمحمد كامل ليلة( ، 
 د، م،  (.1989، القضاء اإلداري وجملس الدولة، اجلزء األول، محمد مرغني خيري( ، 
 الغلط البني  يف قضاء اإللغاء، )د، ت،  (، )د، م،  (.محمود سالمة جبر ، 
 ول، ديوا  املطبوعات اجلامعية، ، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، اهليئات واإلتراءات، اجلزء األمسعود شيهوب

 .2009 -09، 5 -اجلزائر، ط
 املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، نظرية االختصاص، اجلزء الثاين، ديوا  املطبوعات اجلامعية، مسعود شيهوب ،

 .2009 -09، 5 -اجلزائر، ط
 معة اجلديدة للنشر، اإل كندرية، ، القضاء اإلداري وجملس الدولة، قضاء اإللغاء، دار اجلامصطفى أبو زيد فهمي

2004. 
 2010، 4 -طاجلزائر، ، الوتيز يف القانو  اإلداري، دار اجملدد للنشر والتوزيع، ناصر لباد. 
 2004، درا ات معمقة يف القانو  العام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، نفيس مدانات. 
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 :الكتب المتخصصة -5

 رقابة القضاء على املشروعية الداخلية ألعمال الضبط اإلداري، درا ة مقارنة، فرنسا ومصر  ،حلمي الدقدوقي
 .1989ومبادئ الشريعة اإل المية، دار املطبوعات اجلامعية، اإل كندرية، 

 التنفيذ املباشر اإلداري، تطبيقاته والرقابة القضائية عليه، دار املطبوعات اجلامعية، عبد الحميد جبريل آدم ،
 .2007اإل كندرية، 

 قرارات العمرا  الفردية وطرق الطعن فيها، درا ة يف التشريع اجلزائري، مدعمة بأحدث قرارات جملس عزري الزين ،
 .2005، 1 -الدولة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط

  ستعجلة اإلدارية ، احلماية القضائية املستعجلة للحرية األ ا ية، درا ة لدور قاضي األمور املباهي أبو يونسمحمد
يف محاية احلرية األ ا ية وفقا لقانو  املرافعات اإلدارية الفرنسي اجلديد، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإل كندرية، 

2008. 
 احلقوق واحلريات العامة، حق التنقل والسفر، درا ة مقارنة بني الشريعة والقانو ، دار الفكر محمد بكر حسين ،

 .2008 اجلامعي، اإل كندرية،
 الضبط اإلداري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، التزام احلدود وحيادية التنفيذ، محمد عبيد الحساوي القحطاني ،

 .2009دار أبو اجملد للطباعة، 
 ،2003، 1 -للنشر والتوزيع، األرد ، ط سا  وحرياته األ ا ية، دار الشروقحقوق اإلن هاني الطعيمات. 
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 :الرسائل الجامعية -6 

 1977 -1976، نظرية اإلثبات يف القانو  اإلداري، ر الة حقوق، القاهرة، أحمد كمال الدين موسى. 
 الرقابة القضائية على قرارات الضبط اخلاصة باألتانب، درا ة مقارنة، ر الة مقدمة لنيل أمل لطفي جاب اهلل ،

 .2004شهادة الداتوراه، الية احلقوق تامعة حلوا ، 
 ول على ، الضبط اإلداري يف جمال البناء والتعمري، درا ة مقارنة، ر الة مقدمة للحصالسيد أحمد محمد مرجان

 .2001 كندرية، الية احلقوق، درتة الداتوراه، تامعة اإل
 آثار حكم اإللغاء، درا ة مقارنة يف القانو  املصري والفرنسي، ر الة داتوراه، عبد المنعم عبد العظيم جيزة ،

  .1970تامعة القاهرة، الية احلقوق، 
 1970، السلطة التقديرية لإلدارة والرقابة القضائية، ر الة داتوراه، تامعة القاهرة، عبد الوهاب البرزنجي. 
 اشكاليات الرقابة القضائية على مشروعية قرارات الضبط اإلداري، ر الة لنيل محمد عبد الحميد مسعود الصّباح ،

 .2006ية احلقوق، تامعة القاهرة، درتة الداتوراه، ال
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 :المقاالت -7

  4اخلري قشي، "تطبيق القانو  الدويل االتفاقي يف اجلزائر"، جملة العلوم االتتماعية واالنسانية، تامعة باتنة، العدد ،
 .13، ص. 1995

  التقديرية لإلدارة، ومدى تأثر القضاء اجلزائري العريب زروق، "التطور القضائي جمللس الدولة الفرنسي يف رقابة السلطة
 .125، ص. 2006، 8 -هبا"، جملة جملس الدولة، العدد

 مبدأ املوازنة بني التكاليف واملزايا )بني املنافع واألضرار(، النظرية التقييمية اأ لوب حديث ملراقبة العربي زروق" ،
 .140، ص. 2006، 8 -مالئمة القرارات اإلدارية"، جملة جملس الدولة، العدد

 ،ص. 2001أوت،  -، تويلية2، جملة املوثق، العدد "جملس الدولة"النظام القضائي اجلزائري،  رشيد خلوفي ،
27- 37. 

 السلطة التقديرية والسلطة املقيدة"، جملة احلقوق للعلوم القانونية واالقتصادية، السنة سليمان محمد الطماوي" ،
 .98، ص. 1950يونيو،  -والثاين، ينايرالرابعة، العددا  األول 

 ص. 2005، 6 -، "القضاء اإلداري يف اجلزائر، الواقع واآلفاق"، جملة جملس الدولة، العددعبد الكريم بودريوة ،
09. 

 2002، لسنة 1 -، "رقابة القاضي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارة"، جملة جملس الدولة، العددفريدة أبركان ،
 .40ص. 

 دور القاضي اإلداري يف مراقبة مدى احرتام اإلدارة لإلتراءات املتعلقة بنزع امللكية اخلاصة للمنفعة ليلى زروقي" ،
 .24، ص. 3 -، العدد2003العمومية"، جملة جملس الدولة، لسنة 

 لة جملس الدولة، ، "الطبيعة القانونية جمللس الدولة وأثر ذلك على محاية احلقوق واحلريات"، جمنصر الدين بن طيفور
 .2009، 9العدد 

 جملة مراز حبوث الشرطة، العدد "فعالية الضبط اإلداري وضمانات احلماية القضائية"، مجدي أحمد فتح الباب ،
 .336، ص. 2005، تويلية 28

 ،احلقوق واحلريات العامة و لطات الضبط اإلداري"، جملة مراز حبوث الشرطة، العدد  مجدي أحمد فتح الباب"
 .447، ص. 2004يوليو ، 26

  ،حدود  لطات الضبط اإلداري يف جمال ممار ة حرية االتتماعات العامة يف الظروف محمد أبو زيد محمد"
 . 56، ص. 2001، تويلية 5  -العادية وضماناهتا"، جملة الية الدرا ات العليا، رقم

 دولة القانو  ودولة املشروعية"، حوليات، جملة تصدر عن خمرب الدرا ات والبحوث حول املغرب مسعود شيهوب" ،
 . 40، ص. 2001، 4العريب والبحر األبيض املتو ط، تامعة منتوري قسنطينة، العدد 

 " ،علمية حمكمة  القاضي اإلداري واألمر اإلداري"، جملة تامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، جملةمهند نوح
 .183، ص. 2004، العدد الثاين، 20دورية، اجمللد 
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 :التعاليق على األحكام والقرارات -8

 عن حمكمة التنازع، جملة جملس الدولة، العدد 2000ماي  3، الصادر بتاريخ 1، تعليق على القرار رقم عمر زودة ،
 .116، ص. 2002،  نة 2

 2002قضاء جملس الدولة، اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر، ، املنتقى يف ث ملويالحسين بن الشيخ أ. 
 2004، 4 -، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء الثاين، دار هومة، اجلزائر، طث ملويالحسين بن الشيخ أ. 

 :مجموعات األحكام والقرارات -9
 2013، 1 -يك، ط، االتتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء األول، منشورات الجمال سايس. 
 2013، 1 -، االتتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء الثاين، منشورات اليك، طجمال سايس. 
 ،جملة ، دالئل األعمال القضائية، الدليل الثاين، املنازعات اإلدارية، اجلزء األولالعمل القضائي يف  عبد اهلل درميش

 .2010السحب الثاين، مطبعة األمنية، الرباط، احلقوق املغربية، 
 ،جملة العمل القضائي يف املنازعات اإلدارية، اجلزء الثاين، دالئل األعمال القضائية، الدليل الثاين،  عبد اهلل درميش

 .2010مطبعة األمنية، الرباط، السحب الثاين، احلقوق املغربية، 
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 257.........................قرا  قرار الرفض بالتهديد باإلبطال املستقبلي ) تكييف  لطة الرفض(الفرع الثاين: إ
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332 
 

 261......................................................................حنراف بالسلطةاملطلب األول: اإل
 261...................................ف بالسلطة لتحقيق غرض أتنيب عن املصلحة العامةحنراالفرع األول: اإل
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 272.........................................اإلتراء املستعمل واأل باب احلقيقية للقرارثالثا: عدم التالؤم بني 
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