
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلدارية المنازعات  

 ختال الديننورالــطــالـــب : 

 .بن عيشة عبد الحميدالمحاضر :  أستاذ

 71الـــــفــــوج : 

 4172الــســــنـــة : 

 بن عكنون -ــة : الحقوق ـكــــلـــيــ

 االختصاص : كفاءة مهنية للمحاماة
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 40.21021.1البرنامج                      -برنامج المنازعات اإلدارية 
 

 : النظام القضائي المزدوج : 7المحور 

 

 (.89/17: مجلس الدولة. )ق  7الموضوع 

 (.89/14: المحاكم اإلدارية ) 4الموضوع 

 : النزاع اإلداري. 3الموضوع 

 : الدعوى اإلدارية. 2الموضوع 

 : القرار اإلداري. 5الموضوع 

 .واآلجال: التظلم  6الموضوع 

 : عيب الشكل. 1الموضوع 

 

 : الدعوى اإلستعجالية. 4المحور 

 

 : دعوى ضريبية. 7الموضوع 

 : دعوى الصفقات العمومية. 4الموضوع 

 : المسؤولية اإلدارية. 3الموضوع 

 
40.2102144 

 مقدمة :

 

نون المنازعات اإلدارية : هو مجموعة القواعد القانونية التي يكون مصدره نص قانوني أو االجتهاد القضائي، المحدددة للندزاع قا

 اإلداري، والهيئات القضائية المختصة بالفصل فيه وبالقواعد الموضوعية واإلجرائية المطبقة للفصل في النزاع.

 .كل هذه العناصر شكل مادة المنازعات اإلدارية (اعد المطبقةنزاع إداري، قاض إداري، اإلجراءات والقو)

 

الهدف من الرقابة القضائية هو مدى احترام اإلدارة للقانون في حماية حقوق األفراد وتحقيد  مبددأ المشدروعية ولهدا أسدلوبين أو 

 نظامين :

 

 نظام وحدة القضاء : -7

انيا( يفصل في كل النزاعات الموجدودة علدى مسدتوى الدولدة، ويطبد  يقوم على وجود هيكل قضائي واحد على كل الدرجات )بريط

 عليها نفس األحكام والقواعد القانونية الموضوعية واإلجرائية.

جانب عضوي : وحدة الهيئات بوجود هيئة قضائية واحدة من القاعدة إلى القمة مقسومة إلى أقسام وفروع وغدرف ال يدؤ ر علدى 

 مبدأ الوحدة.

وحددة  -جراءات واالختصاص : يتميز بوجود نزاع واحدد ينظدر فيده قاضدي واحدد، يلخدص فدي العناصدر التاليدة : جانب مادي : اإل

 وحدة القانون. -وحدة القاضي  -النزاع 

 

 : ازدواجية القضاءنظام  -4

 القضاء العادي : يفصل في منازعات األشخاص الخاصة، وفقا للقواعد القانون الخاص من القاضي العادي.

 ء اإلداري : يفصل في منازعات اإلدارة وفقا لقواعد القانون العام من قبل القاضي اإلداري.القضا

 مع وجود هيكل قضائي يعلو الهرمين تفصل بالتنازع االختصاص بينهما.

 

 خصائص عناصر نظام االزدواجية :

 هي محكمة التنازع.من حيث الهرم : وجود هيكليين قضائيين عادي وإداري مع وجود هيئة مستقلة تتوسطهما 

 من حيث االختصاص واإلجراءات : ازدواجية النزاع، ازدواجية القضاء، ازدواجية الح .

 

 النظام الجزائري :

 قبل االستقالل : ازدواجية القضاء. -

محدداكم : وهددران، الجزائددر، قسددنطينة،  3بعددد االسددتقالل : بقددي القضدداء الجزائددري مددورور للقضدداء الفرنسددي، وكاندد  هنددا   -

واالستئناف كان في المجدالس الفرنسدية، وجددت الجزائدر نفسدها أمدام إشدكاالت فلنشدئ  المجلدس األعلدى حيدث أن االسدتئناف فدي 

 القضايا اإلدارية والطعن بالنقض أمام المحاكم المدنية.
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  اختصاصداتها إلدى  دم ألتد  المحداكم اإلداريدة وحولد 752-66أصدرت الدولة الجزائرية قانون اإلجراءات المدنيدة  7866سنة  -

 أين صدر دستور جديد. 7886إلى  7866المجلس القضائية، فالنظام األحادي من سنة 

كرس نظام االزدواجية القضائية بالنص على إنشاء هيئات قضائية جديدة، تشكل هيئدات القضداء اإلداري )محداكم  7886دستور  -

لسابقة )محكمة عادية، مجلس قضائي، المحكمة العليا( والذي أصدبح  إدارية، مجلس الدولة( مع اإلبقاء على الهيئات القضائية ا

تشكل القضاء العادي، مع تلسيس محكمة التنازع التي تتولى الفصل في تنازع االختصاص بين القضاء العادي واإلداري، وهو مدا 

 .13-89/  14-89/  17-89تجسد فعال من خالل صدور القانون العضوي 

 

 : اصلة في المنازعات اإلداريةالهيئات اإلدارية الف

 

 مجلس الدولة : -7

 

، موجود علدى قمدة الهدرم القضداء اإلداري، وهدو 7886تلسيس مجلس الدولة هو تكريس لنظام االزدواجية الذي جاء مع دستور 

 اريع القوانين.مقوم ألعمال الجهات القضائية اإلدارية والموحدة الجتهاد القضاء اإلداري، باإلضافة إلى إبداء الرأي في مش

 

 اإلطار القانوني لمجلس الدولة : - 7.7

 

التلشدير علدى سدن قدوانين سدتنظم عمدل  753على إنشاء مجلدس الدولدة، و تدنص المدادة  754تنص المادة  األساس الدستوري : 

ة فدي اقتراحدات على أخد رأي مجلدس الدولد 778تعيين رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة، المادة  19مجلس الدولة، المادة 

 القوانين.

 اإلطار التشريعي : 

 .7889-15-31اختصاصات مجلس الدولة وعملها المؤرخ في  17-89القانون العضوي 

 .4119-14-45المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية المؤرخ في  18-19القانون العضوي 

 .17-89المتضمن تعديل القانون  73-77القانون العضوي 

 

 مراسيم( 9هنا  مجموعة من المراسيم ) التنظيمي : اإلطار

 مرسوم رئاسي : يتعل  بالجانب التنظيمي لتعيين أعضاء مجلس الدولة وبلشكال اإلجراءات وكيفيتها في المجال االستشاري.

 تعيين رؤساء المصالح في حالة القضايا المسجلة أمام الترفة اإلدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة. -

 

)عددد غرفدة، مجداالت عملهدا .. صدالحيات  4114-14-46النظام الداخلي لمجلس الدولدة والصدادر فدي  اإلطار التنظيمي الخاص :

 كتاب الضبط ، األقسام التقنية والمصالح اإلدارية(.

 
40.2101100 
 

 عمل مجلس الدولة كهيئة قضائية : - 4.7

 

فيمدا يتعلد   89/17بمدا أن هندا  إحالدة مدن القدانون العضدوي  19/18داريدة كهيئة قضائية يخضع لقانون اإلجراءات المدنيدة واإل

باإلجراءات المتبعة أمامه، من خالل عرض القواعد المنصوص عليها نجد أنها تنقسم إلى قواعدد خاصدة بسدير الهيئدات القضدائية 

 و االستثنائية.في الحاالت العادية، وقواعد خاصة بسير الهيئات القضائية في الحاالت غير العادية أ

 

وحسدب مدا  77، 71، 8نجد أن كل غرفة، أو كل قسم يفصل على حدا في القضايا المعروضة التدي حدددتها المدواد  الحالة العادية :

 ، بحضور  ال ة أعضاء على األقل، ويمكن لرئيس مجلس الدولة عند الضرورة ترأس أي غرفة.32حددته المادة 

الدولدة بشدكل غدرف مجتمعدة تحد  رئاسدة رئديس مجلدس الدولدة، بحضدور محدافال الدولدة، وال الحالة االستثنائية : يفصل مجلس 

، والتدي 89/17مدن القدانون العضدوي  37يصح الفصل في هذه القضدايا إال بحضدور نصدع أعضداء تشدكيلة التدرف حسدب المدادة 

ً  عن اجتهاد قضائي كان موجود.  يكون فيها القرار المتخذ تراجعاَ

ق إ م إ حالة أخرى تتمثل في تنازع االختصاص بين مجلس الدولة والمحاكم اإلدارية، هذا يفصل هذا األخير  919/4أضافه المادة 

 بترفه المجتمعة.
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 اختصاصات مجلس الدولة : - 3.7

 

نفدس  77. 71. 8وهدي المدواد تحد  عندوان خاختصاصدات مجلدس الدولدةخ  89/17جاءت في الباب الثاني من القانون العضدوي 

، مددن الفصددل األول بعنددوان خاالختصدداصخ ضددمن البدداب الثدداني بعنددوان 813، 814، 817هددذه المددواد يقابلهددا فددي قددانون إ م إ : 

 خاإلجراءات المتعبة أمام مجلس الدولةخ ويمكن توضيح ذلك كما يلي :

 

 أوال : مجلس الدولة كلول وأخر درجة :

 

في دعاوى اإللتاء والتفسير وفحص مشروعية فدي القدرارات اإلداريدة الصدادرة عدن السدلطات المركزيدة )م يفصل ابتدائيا ونهائيا 

 أضافه كلمة الفردية والتنظيمية. 89/17من القانون العضوي  8ق إ م إ( أما المادة  817

المخولدة لده بموجدب نصددوص  ق إ م إ : خكمدا يخدتص مجلددس الدولدة بالفصدل فدي ابتددائيا ونهائيددا القضدايا 817/4وتدنص المدادة 

 خاصةخ وهي خالهيئات العمومية الوطنية، والمنظمات المهنية الوطنيةخ.

الدولة : أي اإلدارة المركزية الموجودة بالعاصدمة، ويددخل ضدمنها مصدالح رئاسدة الجمهوريدة، مصدالح الدوزير األول، الدوزارات 

 مستقلة.والمديريات العامة الوطنية، إضافة إلى السلطات اإلدارية ال

 ولم تذكر في قانون إ م إ. 89/17من القانون العضوي  8الهيئات العمومية الوطنية : ذكرت في المادة 

 المنظمات المهنية الوطنية : تجمع أصحاب المهنة الواحدة، قراراتها ترفع أمام مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا.

مكانية الطعن في قرارات الهيئات العموميدة والمنظمدات المهنيدة نص  صراحة على إ 89/17من القانون العضوي  8نص  المادة 

 الوطنية.

 اقتصر اختصاص مجلس الدولة على دعاوى إلتاء وتفسير وفحص المشروعية، دون دعاوى القضاء الكامل.

 

 : مجلس الدولة كقاضي استئناف : ا اني

 األحكدامخيخدتص مجلدس الدولدة بالفصدل فدي اسدتئناف ق إ م إ :  814المدادة  ، وتقابلده89/17من القدانون العضدوي  71نص  م 

 واألوامر الصادر عن المحاكم اإلدارية.

 كما يختص كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصةخ

 

 : مجلس الدولة كقاضي طعن بالنقض : ا الث

القضدائية اإلداريدة الصدادرة نهائيدا  : خيفصل فدي الطعدون بدالنقض فدي قدرارات الجهدات 89/17من القانون العضوي  77نص  م 

 وكذا في الطعون بالنقض في قرارات مجلس الدولةخ

: خيختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بدالنقض فدي  813وعالج قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية هذا االختصاص بالمادة 

 القرارات الصادرة في أخر درجة عن الجهات القضائية اإلدارية.

 لس الدولة كذلك، في الطعون بالنفض المحولة له بموجب نصوص خاصةخيختص مج

 

 

 

 

 

 

 

 اختصاصات مجلس الدولة

 

 (ق إ م إ 817) كلول وأخر درجة
 

 (ق إ م إ 814)استئناف 
 

 (ق إ م إ 813) الطعن بالنقض

 :سلطات مركزيةمن قرارات إدارية  - 7

 .دعوى اإللتاء -

 .دعوى التفسير -

 .دعوى تقدير المشروعية -

 

 المنظمات المهنية الوطنية. -4

 

األحكام واألوامر الصادرة عن المحاكم  -

  .اإلدارية

القرارات الصادرة في آخر درجة عن  -

 .اإلداريةلقضائية الجهات ا
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40.21011.1 
 

 المحاكم اإلدارية : -4

 

 ، وجاء هذا القانون في ظل ازدواجية القضاء.89-14هي جزء مهم من القضاء اإلداري أنشلت بموجب قانون 

 

 النوعي :  االختصاص -4.7

تختص بالفصل فدي أول ، اإلداريةهي جهات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية لمحاكم امن ق إ م إ : خ 911نص  عليه المادة 

درجددة، بحكددم قابددل لالسددتئناف فددي جميددع القضددايا، التددي تكددون الدولددة أو الواليددة أو البلديددة أو إحدددى المؤسسددات العموميددة ذات 

 خاإلدارية  طرفا فيهاالصبتة 

الصدادرة اإلداريدة القدرارات ، تفسدير، وفحدص مشدروعية( إلتاء)دعاوى بالفصل في ية اإلدارتختص المحاكم  917المادة حسب و

 .)دعوى التعويض( دعاوى القضاء الكامل، باإلضافة إلى اإلداريةالمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبتة  البلدية، ،عن الوالية

 

 : ياالختصاص اإلقليم -4.4

يتحددد االختصداص اإلقليمدي للمحداكم خق إ م إ :  913حسب المدادة من النظام العام، و للمحاكمة اإلداريةاالختصاص اإلقليمي  يعد

 :وفة في تحديد االختصاص اإلقليمي وهيإلى القواعد العامة المعرق إ م إخ أي أن المشرع أحال  39 - 31ة طبقا للمادتين اإلداري

ي تقع في دائرة اختصاصها موطن المددعى عليده، وإن لدم يكدن ق إ م إ : يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية الت 31المادة 

له موطن معروف، فيعود االختصاص للجهة القضائية التي تقع فيها أخر موطن له، وفي حالدة اختيدار مدوطن، يدؤول االختصداص 

 للجهة القضائية التي تقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

: في حالة تعددد المددعى علديهم، يدؤول االختصداص اإلقليمدي للجهدة القضدائية التدي يقدع فدي دائدرة اختصاصدها ق إ م إ  39المادة 

 موطن أحدهم.

ق إ م إ : والتي حدددت علدى سدبيل الوجدوب أو اإللدزام، وعلدى سدبيل الحصدر اختصداص  912أما االستثناء فقد نص  عليه المادة 

 ع،  مان حاالت هي كاألتي :المحاكم اإلدارية، بالنظر إلى طبيعة النزا

 األشتال العمومية : ترفع الدعوى مكان تنفيذ األشتال. -

 العقود اإلدارية : مكان إبرام العقد، أو تنفيذه. -

 الضرائب : ترفع الدعوى أمام المكان الذي تفرض فيه الضريبة. -

الكامددل، أو كلنندا نفصددل بدين دعددوى اإللتدداء  ق إ م إ كلندده تكلدم عددن دعدوى القضدداء 912كدلن المشددرع الجزائدري فددي ندص المددادة 

 وفحص المشروعية، ودعوى القضاء الكامل.

المحداكم اإلداريدة المختصدة إقليميدا فدي الطلبدات األصدلية هدي التدي تكدون مختصدة فدي الطلبدات اإلضدافية  : في ما يتعل  بالطلبدات

 العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاصها.

 

 تنازع االختصاص :

ين يدؤول الفصدل فيده ق إ م إ : تنازع االختصاص النوعي أو اإلقليمي بين محكمتين إداريت( من 972 - 973 - 919)المواد حسب 

 إلى مجلس الدولة.

 

 اختصاص المحاكم اإلدارية على حسب النصوص الخاصة : 

أنها من اختصاص مجلس الدولة، يحيل  ق إ م إ : ذكرت أنه في حالة رفع الطلبات أمام المحاكم اإلدارية ترى 973في نص المادة 

بتحديد المحكمة اإلداريدة المختصدة رئيسها ملع الدعوى في أقرب اآلجال إلى مجلس الدولة، الذي يفصل في مسللة االختصاص، 

 األخيرة التصريح بعدم االختصاص. بالفصل في كل الطلبات أو في جزء منها وال يجوز لهذه

 

وتحتوي العريضة على بيانات إلزاميدة نصد   عن طري  عريضة موقعة من طرف المحامي،دارية أمام المحاكم اإل الدعوىوترفع 

 العامة غير ملزمون بتوكيل محامي. األشخاصق إ م إ(، تحديد الجهة، موطن المدعي والمدعي عليه ... الخ، أما  75عليها )م 

 
40.2102142 

 : هنا  أربع صور لالرتباطوإ م إ، ق  977 إلى 918نص  عليها المواد من  مسللة االرتباط :

 

 يحيدل رئديس المحكمدة جميدع الطلبدات إلدى مجلدس الدولدة.عندما تخطر محكمة إدارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى،  : األولى

 ق إ م إ( 918المادة )

فدي نفدس الوقد  مرتبطدة إدارية بمناسبة النظر في الدعوى في طلبات تدخل في اختصاصاها وتكون محكمة عندما تخطر  الثانية :

 ق إ م إ(. 918المادة ) بطلبات تدخل في اختصاص مجلس الدولة.

االختصاص اإلقليمي، تختص المحكمة اإلدارية التي تدخل في اختصاصدها وضدمن الطلبدات التدي تددخل ضدمن اختصداص  الثالثة :

 ق إ م إ( 971المادة ) محكمة إدارية أخرى.
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يرفددع رئيسددي المحكمتددين القضددية لمجلددس الدولددة، مددع ين أمددام محكمتددين إدارتددين منفصددلين إذا كاندد  دعددوتين مرفددوعت الرابعددة :

المدادة ) إخطار كل رئيس ألخر باإلحالة ويتولى رئديس مجلدس الدولدة االرتبداط بموجدب أمدر، ويحددد المحكمدة اإلداريدة المختصدة.

 ق إ م إ(. 977

 

لدة الناتجدة الصدورة األولدى، والثانيدة والرابعدة، وهدي غيدر قابلدة ألي ق إ م إ : نصد  علدى أن أوامدر اإلحا 974مالحظة : المدادة 

 طعن، ويتم وقع الفصل فيها إلى غاية تحديد المحكمة المختصة.

 

 اإلجراءات المتبعة أمام المحاكم اإلدارية :

 

م اإلداريدة تخدض لقدانون نصد  بصدراحة أن اإلجدراءات المتبعدة أمدام المحداك 4المتعل  بالمحداكم اإلداريدة المدادة  89/14القانون 

اإلجراءات المدنية، وحاليا قانون اإلجراءات المدنية واإلداريدة فدي الفصدل الثداني مدن البداب األول المخصدص ل جدراءات المتبعدة 

 .913إلى غاية  975أمام الجهات القضائية اإلدارية، وهي تشمل المواد 

 رفع الدعوى يكون بموجب عريضة موقعة من طرف محامي. -

 ق إ م إ(. 949ألشخاص العامة غير ملزمة بتلسيس محامي )ا -

 ق إ م إ(. 75البيانات الضرورية اإللزامية البد أن تتضمنها العريضة ) -

 تحديد الجهة القضائية، اسم المدعي والمدعي عليه. -

 عرض الوقائع والطلبات. -

 

 محكمة التنازع : -3

 

 ، 7886من دستور  753و  754المادتين نص  عليه  : اإلطار القانوني لمحكمة التنازع

العدادي واإلداري، لهدا دور النظدر أو الفصدل فدي تندازع  نهيئة قضائية مستقلة، تتوسط الهرمين القضدائيي تنظيم محكمة التنازع :

 .االختصاص، يسودها مبدأ التمثيل المزدوج قضاؤها تحكيمي محدد وليس باختصاص عام، قضاء ملزم نهائي وغير قابل للطعن

مدن المجلدس الدولدة( ومحدافال دولدة مسداعد، وكاتدب ضدبط،  3مدن المحكمدة العليدا،  3تتكون من سبع قضاة )رئيس و  التشكيلة :

 ورئيس محكمة التنازع يعين بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة.

 لها خمس أعضاء على األقل.تباشر عملها عن طري  المداولة، يشترط لصحة عم قواعد سير محكمة التنازع :

 في أجال ستة أشهر. اتعقد جلستها بطلب من رئيسها، والقرارات تتخذ بلغلبية األصوات، وتصدر قراراته

 من الدستور، هي الفصل في تنازع االختصاص بين مجلس الدولة والمحكمة العليا. 753المادة  االختصاصات :

 أي نزاع اختصاص بين القضاء العادي واإلداري.لتشمل حل  89/13من القانون العضوي  3المادة 

 

 حاالت تنازع االختصاص :

 (.89/13ق.ع  76. )المادة باختصاصهما في نفس النزاعالقاضي العادي واإلداري تنازع إيجابي : عندما يتمسك :  7الحالة 

 (.89/13ق.ع  71صهما )المادة ختصاتنازع سلبي : عندما يتمسك كل من القاضي اإلداري و القاضي العادي بعدم ا:  4الحالة 

عندددما يددرى القاضدي أن الجهددة قضددائية تابعدة لنظددام قضددائي أخدر قضدد  باختصاصددها أو بعددم اختصاصددها فددي النددزاع :  3الحالدة 

المطروح أمامه، وأن قراراه سيؤدي إلى تناقض أحكام قضائية لنظامين قضائيين، هنا يقوم القاضي بإحالة ملدع القضدية لمحكمدة 

 .89/13من القانون العضوي  79ازع، للفصل في موضوع االختصاص، ونص  عليه المادة التن

 حالة التناقض بين األحكام أو القرارات النهائية.:  2الحالة 

 

 شروط تنازع اإليجابي :

 كل قاضي يتمسك باختصاصه بالنظر في الدعوى. -7

 وحدة النزاع، اإلطراف والموضوع والطلبات. -4

 ج باالختصاص في نفس النزاع.تصريح مزدو -3

 يجب أن يكون موضوع القرارين القضائيين يتعل  بنفس النزاع الساب ، وبنفس األطراف. -2

 شروط تنازع السلبي :

 كل قاضي يتمسك بعدم اختصاصه بالنظر في الدعوى. -7

 وحدة النزاع، اإلطراف والموضوع والطلبات. -4

 لنزاع، على أساس النزاع يدخل ضمن اختصاص القاضي األخر.تصريح مزدوج بعدم االختصاص في نفس ا -3

 يجب أن يكون موضوع القرارين القضائيين يتعل  بنفس النزاع الساب ، وبنفس األطراف. -2

 الحكم بعدم االختصاص يكون نهائي غير قابل ألي طعن. -5

 بتثبي  قرار الجهة القضائية المختصة. دور محكمة النزاع هنا ليس تحديد الجهة القضائية، بل تقوم تناقض األحكام :

، هددذه الحالددة تهدددف إلددى إيجدداد حددل لتحديددد 89/13مددن القددانون العضددوي  79نصدد  عليدده المددادة  التنددازع علددى أسدداس اإلحالددة :

 االختصاص قبل ظهور التنازع من شلنه أن يؤدي إلى خالف في األحكام.
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 شروطه :

 اختصاصها. وجود جهة قضائية أقرت باختصاصها أو بعدم -7

 وجود قرار قضائي صادر. -4

 رفع هذا النزاع إلى جهة قضائية أخرى. -3

 احتمال وقوع تناقض في األحكام القضائية النهائية. -2

 اإلخطار وجوبي. -5

 

 : إجراءات رفع دعوى التنازع )تحريك الدعوى أمام محكمة التنازع(

 ، يحر  التنازع بطريقتين أو وسيلتين :89/13من القانون العضوي  41إلى  71نص  عليها المواد 

خالل شهرين بدأ حسابهما من اليوم الذي يصبح فيه القدرار األخيدر غيدر قابدل ألي طعدن، أمدام إحددى بواسطة أطراف النزاع :  -7

نفس العادية واإلدارية، وذلدك فدي حالدة التندازع االختصداص اإليجدابي أو السدلبي، بموجدب عريضدة تخضدع لد نالجهتين القضائيتي

 الشروط التي تخضع لها الدعوى.

وذلك بتطبي  نظام اإلحالة، بقرار مسبب وإحالة ملع الدعوى في أجل شهر ابتداء من تداريخ النطد  بقدرار  بواسطة القاضي : -4

 اإلحالة.
40.21.0144 

 شروط قبول الدعاوى اإلدارية :

 

 : الشروط العامة -7

 

نص   بالنسبة لألشخاص الطبيعيين طي للشخص الح  في التقاضي والدفاع عن حقوقهالخاصية القانونية التي تع األهلية : -7.7

سنة، وبالنسبة لألشخاص المعنوية نص عليها المشرع  78من القانون المدني والتي حددت سن الرشد بـ  21، 45عليها المواد 

 من القانون المدني. 51، 28في المواد 

فة تقترن بالمصلحة في التقاضي، إال أنه في بعض الحاالت تنفصل المصلحة عن إذا كان يرى الفقه أن الصالصفة :  -4.7

الصفة، كالقيم بالنسبة للمحجور عليه أو الوصي بالنسبة للقاصر، تكون لهما صفة في تمثيلهما ولو لم تكن لهم مصلحة شخصية 

 .االعتباريةفي الدعوى، كذلك أهلية التمثيل القضائي بالنسبة لألشخاص 

ق إ م إ، اشترط  لقبول الدعوى ضرورة توافر شرط  73تطبقا لقاعدة ال دعوى بدون مصلحة، فإن المادة  مصلحة :ال -3.7

وهذا لمنع التعسع في المصلحة في رفع الدعوى، سواء أكان المدعي شخصا  طبيعيا أو معنويا  أو كان حقا عاما أو خاصا، 

 ومؤكدة. ومباشرة خصيةاستعمال الح  في التقاضي، ويجب أن تكون المصلحة ش

يحب أن ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة نوعيا ومحليا، ويتحدد االختصاص  شرط االختصاص القضائي : -2.7

 النوعي بحسب طبيعة النزاع، طبقا للمعيار العضوي األساس، والمعيار المادي معيار مكمل لهذا األخير في تحديد االختصاص

 االختصاص اإلقليمي. 916إلى  913االختصاص النوعي للمحاكم، والمواد من  914إلى  911المواد من  هالقضائي، وقد تناولت

 

 : الشروط الخاصة -4

 

 ق إ م إ(. 812+ المادة  978إلى  917شرط القرار اإلداري : )مواد من  -7.4

 

بلن القرار اإلداري هو عمل قانوني صادر عن  يكاد يجمع الفقه في غياب تعريع قانوني من قبل المشرعتعريع القرار اإلداري : 

 سلطة إدارية مختصة له

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق إ م إ(. 917خصائص القرار اإلداري : )نص  عليه المادة 

 

فهو يتر  أ ار قانونية، ويصدر بصورة انفرادية من قبل السلطة اإلدارية، وطبقا للمعيار المنصوص :  عمل قانوني إنفرادي -7

التي حد   السلطات اإلدارية وهي )الدولة، والممثلة في السلطات  89/17ق ع  8ق إ م إ، والمادة  917و  911المادة  عليه في

هيئات أخرى لم  89/17ق ع  8اإلدارية المركزية والوالية والبلدية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري( وإضافة المادة 

لمجلس  اوالمتمثلة في الهيئات العمومية الوطنية، والمنظمات المهنية الوطنية التي أخضع رقابة قراراته 917 تذكرها المادة

 خصائص القرار اإلداري

 

 صادر من سلطة إدارية مختصة يلح  أذى بذاته ذو طابع تنفيذي عمل قانوني إنفرادي
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الدولة، هذا زيادة عن المعيار المادي، لتحديد الطابع اإلداري لبعض القرارات الصادرة، عن المؤسسات العمومية واالقتصادية 

 عل  بالقانون التوجيهي للمؤسسات االقتصادية.المت 99/17من القانون  56، 55طبقا للمواد 

بمجرد صدور هذا القرار ينتج أ ار قانونية وهذا بإنشاء أو تعديل أو إلتاء مراكز  يلح  األذى بذاته : : ذو طابع تنفيذي -4

 قانونية قائمة، وهذا ما تؤكده الطبيعة التنفيذية للقرار اإلداري.

 كز القانوني للمخاطب، من شلنه أن يلح  أذى بشخص أو مجموعة من األشخاص.: فهو يتير المر يلح  األذى بذاته -3

( التي اعتمدت المعيار العضوي واعتبر أن 89/17القانون العضوي  8 -ق إ م إ  917: ) صادر من سلطة إدارية مختصة -2

 محلي.القرارات اإلدارية التي تكون صادرة من السلطات اإلدارية في حدود اختصاصها النوعي وال

 

وفقا لذلك يجب تمييز القرار اإلداري عن غيره من أعمال اإلدارة والتي ال تعتبر قرارات إدارية مثل األعمال التحضيرية للقرارات 

 راإلدارية، أو اآلراء التي تسب  القرارات مثل االقتراحات واالستعالمات والتصريحات، والتعليمات والمنشورات المتعلقة بالتسيي

ارة، كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أن هنا  بعض القرارات اإلدارية محصنة من الرقابة القضائية المتعلقة باألعمال الحسن ل د

، كحلها أو استدعاء السلطة التشريعية ةالسيادية، أو أعمال الحكومة، مثل أعمال السلطة التنفيذية في عالقاتها بالسلطة التشريعي

ية في العالقات الدولية كالمفاوضات والتصدي  على المعاهدات، وأعمال الحكومة في الظروف لالنعقاد، وأعمال السلطة التنفيذ

 االستثنائية كالحرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19/18شرط التظلم : في ظل قانون  -4.4

 

ق إ م إ، أمام المحاكم  931فيه المادة أصبح التظلم شرطا اختياريا وال يتوقع عليه قبول دعوى اإللتاء وهذا ما وقع النص 

أشهر من تاريخ تبليغ القرار اإلداري  2اإلدارية أو مجلس الدولة، إال أنه متى قام به المدعي فإنه يجب أن يرفع تظلم في أجل 

ة سواء، إذ الفردي أو نشره بالنسبة للقرار الجماعي خالتنظيميخ، ويصبح أجل رفع الدعوى بعد ذلك مقيدا بتاريخ رفض اإلدار

 تبقى للشخص مدة شهرين لرفع دعوى اإللتاء.
40.21.0142 

 شرط األجل أو الميعاد -3.4

 

ق إ م إ، إضافة إلى القوانين المنصوص عليها في  934إلى  948وقع النص على األجل المقرر لرفع الدعوى في المواد من 

اإللتاء التي يكون موضوعها قرار إداري مركزي أي ترفع ق إ م إ، المتعلقة بدعوى  811التشريعات الخاصة، وكذلك المادة 

 الدعوى أمام مجلس الدولة.

 

ق إ م إ : خيحدد أجل الطعن أمام المحكمة اإلدارية بلربعة  948تنص المادة أجل رفع دعوى اإللتاء في حالة عدم رفع التظلم :  -أ

ري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو ( أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلدا2)

 ق إ م إ. 811التنظيميخ، ونفس األجل لرفع الدعوى أمام مجلس الدولة وهذا ما نص  عليه المادة 

 رفع دعوى أمام

 اإلداري القضاء

 أجال دعوى اإللتاء

 (948)أشهر  2 (948)أشهر  2

 التظلم اإلدارة أمام

 (931)الجهة مصدرة 

 القرار
 (931)شهرين  4

 رد اإلدارة

 (931)أو سكوتها 

 (931) شهرين 4

 رفع دعوى أمام

 اإلداري لقضاءا
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أعاله، إال إذا أشير إليه في تبليغ القرار  948ق إ م إ : خال يحتج بلجل الطعن المنصوص عليه في المادة  937تنص المادة 

 مفتوحة. اآلجالمطعون فيهخ وإال فإن ال

 شرط األجل، قبل النظر في موضوع الدعوى. احترامإذا رفع  الدعوى خارج األجل المحدد فإنها ترفض شكال لعدم 

 

ق إ م إ : خيجوز للشخص المعنى بالقرار اإلداري، تقديم  931تنص المادة  أجل رفع دعوى اإللتاء في حالة رفع التظلم : -ب

 أعاله. 948الجهة اإلدارية مصدرة القرار في األجل المنصوص عليه في المادة  تظلم إلى

( بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا األجل من تاريخ تبليغ 4بعد سكوت الجهة اإلدارية المتظلم أمامها عن الرد، خالل شهرين )

 التظلم.

أجل  انتهاءلتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ (، 4وفي حالة سكوت الجهة اإلدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهرين )

 ( المشار إليه أعاله.4شهرين )

 ( من تاريخ تبليغ الرفض.4في حالة رد الجهة اإلدارية خالل األجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين )

 يثب  إيداع التظلم أمام الجهة اإلدارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرف  مع العريضةخ.

 

 ق إ م إ على ختنقطع أجال الطعن في الحاالت التالية : 934تنص المادة  المواعيد : انقطاعحاالت 

 برفع دعوى اإللتاء أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة. -7

 بطلب المساعدة القضائية. -4

 وفاة المدعي أو تتير األهلية. -3

 بسبب القوة القاهرة أو الحادر الفجائيخ. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاالت رفع دعوى اإللتاء :

إن رقابة القاضي على أعمال اإلدارية هي رقابة مشروعية، وإن أوجه أسباب الحكم باإللتاء في دعوى تجاوز السلطة هي أن 

 يشوب القرار عيوب تجعل منه قرار غير مشروع وتتمثل هذه العيوب في :

 عيب مخالفة القانون(. -عيب االنحراف في استعمال السلطة  -عيب الشكل واإلجراء  -)عيب عدم االختصاص اإلداري 

متى كان القرار اإلداري مشتمل على عيب من هذه العيوب يمكن للقاضي اإلداري أن يتصدى له باإللتاء عن طري  الرقابة 

 فين :القضائية التي تكون بواسطة الدعوى، وقد قسم األستاذ بيداد هذه العيوب إلى صن

 الصنع األول يتعل  بالمشروعية الشكلية أو الخارجية وتشمل )عيب عدم االختصاص اإلداري وعيب الشكل واإلجراء(.

 الصنع الثاني يتعل  بالمشروعية الموضوعية أو الداخلية )عيب مخالفة القانون وعيب االنحراف في استعمال السلطة(.

 

 اإلداري :االختصاص عيب عدم  -7

 

لفقه اإلداري قبل اعتبر عيب عدم االختصاص خعدم القدرة على ممارسة عمل قانوني لكونه من اختصاص عضو أخرخ إذا كان ا

فوفقا لهذا التعريع فإن القرار المشوب بعدم االختصاص إذا كان صادرا من سلطة إدارية لم يعطيها القانون سلطة القيام بذلك أو 

 القرار اإلداري عيوب

 

 عيب االنحراف في استعمال السلطة عيب مخالفة القانون عيب الشكل واإلجراء عيب عدم االختصاص اإلداري

 .الجسيماالختصاص عدم  -

 .البسيطاالختصاص عدم  -

 :عدم االختصاص الموضوعي -

 

اعتداء سلطة مرؤوسة على  -7

 ت سلطة رئاسية.اختصاصا

اعتداء سلطة رئاسية على  -4

 اختصاصات سلطة مرؤوسة.

اعتداء سلطة على سلطة  -3

 إدارية موازية لها.

 القرار التخاذ ةسابقإجراءات  -

  عيب المظهر الخارجي للقرار -
هو أن هذا العيب  البعد الواسع :

 يشمل كل العيوب السابقة.

اإلدارة تخالع  البعد الضي  :

 ع درجاتها القوانين على مختل

 )دستور، تشريعات، تنظيمات،

 األحكام القضائية(.

  

لى غرض أجنبي إقرار يهدف  -

 .عن المصلحة العامة

مخالفة قاعدة تخصيص  -

 .األهداف

 .االنحراف في اإلجراءات -
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يخول لها إصدار هذا العمل القانوني، الذي هو من اختصاص سلطة أخرى، وهو من أن القانون أعطى لها هذه السلطة ولكن لم 

أخطر العيوب ألنه يتعل  بمسللة تنظيمية، ومتعل  بالنظام العام، ألن القانون حدد للسلطة اإلدارية مجال اختصاصها، انطالقا من 

 نقسم عيب عدم االختصاص إلى :الدستور والتشريع والمراسيم، وهذا تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطة، وي

)اغتصاب السلطة( ويتجسد في حالة لجوء فرد ليس له سند أو صفة قانونية، وال ينتمي إلى التسلسل  الجسيم :االختصاص عدم 

اإلداري إلى إصدار قرار إداري، وإن كان في البداية اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن ذلك ال ينتج أ ار، ويعد عمل مادي وليس 

نوني، إال انه اتجه في األخير لنظرية الموظع الفعلي، لحماية األشخاص حسني النية، والذين تعاملوا مع الشخص المتتصب قا

للوظيفة، بحسن نية في الظروف العادية، وكذلك بالنسبة للظروف االستثنائية عندما يقوم أفراد عاديين بإدارة مراف  عامة 

الة الحرب أو الكوارر، فقد تعامل معها على أنها سليمة ومنتجة أل ارها القانونية، كما اختفى موظفيها في ظروف غير عادية كح

يتجسد أيضا عيب عدم االختصاص الجسيم في تدخل السلطة التنفيذية في تخصصات السلطة التشريعية أو القضائية، ويترتب 

 على هذا التعدي انعدام التصرف اإلداري.

 

األكثر رقابة من قبل القضاء اإلداري وتقوم على قاعدة توزيع االختصاصات بين السلطات  الصورةالبسيط : االختصاص عدم 

 اإلدارية، وتتجسد في:

 عدم االختصاص المكاني : تتجسد في إصدار القرارات اإلدارية خارجة عن الحيز اإلقليمي. -أ

ون مختصة زمنيا. كإصدار موظع لقرار إداري عدم االختصاص الزماني : صدور القرار اإلداري عن سلطة إدارية وق  ال تك -ب

 قبل تعيينه أو بعد انتهاء وظيفته باإلقالة مثال.

 

 عيب عدم االختصاص الموضوعي أو الوظيفي :

 اعتداء سلطة مرؤوسة على اختصاصات سلطة رئاسية : األصل أنه ال يمكن لسلطة ذلك إال بناءا على تفويض. -7

 صات سلطة مرؤوسة : اعتداء سلطة رئاسية على اختصا -4

 اعتداء سلطة على اختصاصات سلطة إدارية موازية لها : كإصدار وزير الفالحة قرار من اختصاص وزير النقل. -3

 أو امتناع السلطة اإلدارية من اتخاذ قرار إداري في مجال معين معتقدة أنه ال يدخل في اختصاصاتها.

 

 النظام العام يجب على القاضي إ ارته من نفسه.كما يجب اإلشارة إلى أن عيب عدم االختصاص من 
40.21..102 

 : الشكل واإلجراءعيب  -4

 اتخاذ، والتي قررها القانون والواجبة االحترام قبل األفرادئية الجوهرية التي تؤ ر على حقوق جراواإل ةيتجسد في العيوب الشكلي

 إلتاءجزئية وقد ترب القانون  أومخالفة كلية  أكان نونية، سواء ءات القاجراوذلك لمخالفتها القواعد واإل ،ةداريالقرارات اإل

، وإن التلديبييطلع على ملفه  يحال على لجنة تلديب، أو لم ، كفصل موظع لموالشكلياتءات جراالقرارات التي لم تحترم فيها اإل

ي التي تؤ ر على مشروعية ه ل لتاءوبة ءات المطلجراة وان اإلداريالقرارات اإل إلتاء إلىيؤدي عدم القيام بهذه اإلجراءات 

الجوهري هو يؤ ر فان الشكل ، فتعتبر إشكال غير جوهري، وبالتالي القرارتؤ ر على مشروعية  ءات التي الجراما اإلأالقرار 

المشرع ، والتي اشترط القرار أو محتوى ير معنىبالقرار اإلداري، والذي من شلنه لو احترم لتت نعلى حقوق األفراد المعنيي

 ا مهما كان المبرر.النظر عنهض ي ال يجب غتالصراحة استيفائها و

 

يؤدي إلى عدم اكتمال القرار في صيتته  عدم احترمهاخ فوالتي تعد جزء من القرارخ : القرار التخاذ ةاإلجراءات السابق -أ

القانون على ضرورة استشارتها سواء كاستشارة لجنة مسبقا ينص في تكوينه،  ينقصه جزءالنهائية، وبالتالي فهو مختل أي 

 .عدم احترام حقوق الدفاع التي ينص عليها القانون أوبتشكيل غير قانون لهذه اللجنة  أو، ي استشاريأر أومواف   أيبر

 

خمكتوبا  ومحددا  في شكل في مجال معين  أن يكون القرار اإلداري وهو أن يشترط القانون : عيب المظهر الخارجي للقرار -ب

 .بإصدارهة المختصة داريتثبي  تاريخ صدوره وتوقيعه ووضع ختم السلطة اإل أو داريتسبيب القرار اإل أوعينخ م

أو عدم احترامها ال تؤدي  مخالفتهاوإن  األشخاصوال ح  من حقوق فهي ال تؤ ر على موضوع القرار  الشكليات الثانوية آما

 قررة ل دارة كذكر مرجع القرار ومصدره.المفي الشكليات  خاصة وتتجسدإلى إلتاء القرار، 

 

 : عيب االنحراف في استعمال السلطة -3

جل غاية غير مشروعة وذلك باعتماد غاية بعيدة أمن  مخالفة بذلك النصوص القانونية تستعمل سلطتها اإلدارة أنوالمقصود به 

هذا  ويتجسدة بذلك قاعدة تخصيص األهداف، ، مخالفلتحقي  هدف متاير للهدف المحدد في القانون أوعن المصلحة العامة 

ومن هنا فان سلطة إذ غالبا  ما يعطي القانون ل دارة وخاصة في مجال الضبط اإلداري،  ل دارةالهدف في المجال التقديري 

ث عن وذلك بالبحالهدف الذي من أجله صدر القرار المخاصم،  يراقب مدي مشروعة األخرىعلى خالف العيوب  داريالقاضي اإل

مصدر وهي عميلة يصعب اكتشافها ألنها تتركز على الدوافع والبواعث التي تبرر صدور القرار فإذا كان  نية  مصدر القرار ةني

يمكن اكتشاف هذا العيب من أو تجاريا، و اقتصاديا أومن اجل القضاء على منافسته سياسيا من أجل االنتقام أو  القرار شخصية

ال يمكن أن يكتشفه القاضي إال إذا لم يجب العيوب  وقد سمي هذا العيب بالعيب االحتياطي، القرار خالل ظروف ومالبسات صدور

 األخرى.
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 صور عيب احتراف استعمال السلطة :

قرار يهدف إلى غرض أجنبي عن المصلحة العامة : إذا جميع القرارات اإلدارية هدفها تحقي  المصلحة العامة وإذا كان   - 7.3

دارية قد صدرت قرار إداري يحق  مصلحة بعيدة أو مخالفة للمصلحة العامة فإنها قد جانب  الهدف، وتكون قراراتها السلطة اإل

معيبة بعيب االنحراف في استعمال السلطة كتحقي  هدف شخصي مثال، أو رفض منح مزاولة نشاط تجاري رغم توفر شروط 

 مصلحة التير أو للمحاباة. منحه بهدف منع المنافسة، أو النتقام شخصي أو لتحقي 

مخالفة قاعدة تخصيص األهداف : تتجسد هذه الصورة أن مصدر يهدف إلقرار مصلحة عامة لكن القرار جانب قاعدة  -4.3

 تخصيص األهداف وهو تحقي  أهداف متايرة لتلك المنصوص عليها قانونا ، مثل رفع رسوم لم ينص عليها القانون

: وهو أن تتخذ اإلدارة إجراء قانوني بدل إجراء بدل اإلجراء القانوني المالئم، من أجل تحقي   االنحراف في اإلجراءات - 3.3

 أهداف المرف ، كاللجوء إلى إجراء االستيالء بدال من نزع الملكية.
40.21..1.. 

 : مخالفة القانونعيب  -2

إال أن أغلبية فقهاء القانون العام، أصروا على  إن كان بعض الفقهاء يعتبرون العيوب السابقة هي أحد عيوب مخالفة القانون،

اعتبار هذا العيب مستقل، ألنه يتعل  بالمشروعية الداخلية التي تصيب القرار في موضوعه، ولذلك فإن لهذا العيب بعدين، بعد 

 واسع، وبعد ضي .

عيب  -عيب الشكل واإلجراء  - هو أن هذا العيب يشمل كل العيوب السابقة خعيب عدم االختصاص اإلداري البعد الواسع :

 االنحراف في استعمالخ.

اإلدارة تخالع القوانين على مختلع درجاتها انطالقا من النصوص الدستورية والتشريعية والتنفيذية والتنظيمية،  البعد الضي  :

يتجسد عيب مخالفة القانون  وكذلك مخالفة األحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي فيه، والتي لها حجية مطلقة، كما

 في :

 المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية، من خالل للقيام بعمل يمنع القانون عن القيام به، مهما كان مصدر هذه القاعدة. -

ل على االمتناع عن القيام بعمل يلزم القانون القيام به، كرفض الترخيص ألحد األفراد قدم ملفا يعطيه القانون الح  في الحصو -

 ترخيص.

 أما القرار اإليجابي يتمثل مثال في عزل موظع بعد تبرئته من تهمة، بموجب قرار نهائي. -

 أما التلط القانوني، فإن اإلدارة لدى تطبيقها القانون تطبقه بصورة خاطئة، ويتجسد ذلك في :

ي المطب ، والذي تستند فيه قرارها تفسيرا خاطئا الخطل في تفسير القاعدة القانونية : ذلك أن اإلدارة تعطي للنص القانون - 2.7

ومجانبا للمعنى الذي قصده المشرع، وذلك بسوء تفسير القاعدة القانونية، بشكل يؤ ر على ح  الفرد، كحالة شتور المسكن 

زاماته اتجاه بناءاَ على غياب أو حضور المستفيد من المسكن في حين أن حالة الشتور تستند على توقع المعنى على تنفيذ الت

 اإلدارة.

التلط المادي : يتجسد في تطبي  على واقع مادية غير مطابقة لها، كفصل موظع بحجة إهمال المنصب، في حين أنه كان  - 2.4

 في عطلة سنوية أو مرضية.
40.21..1.. 

 المسؤولية اإلدارية :

 

( على محكمة Blancoلتير إلى حين عرض قضية )لقد ساد منذ زمن بعيد عدم مسؤولية الدولة على الضرر الذي تسببه على ا

 ، والتي تعتبر مرجع لوضع قواعد المسؤولية اإلدارية.7913 - 4 - 9 التنازع الفرنسية

ويعتبر الحكم الذي توصل  إليه محكمة التنازع الفرنسية نقطة تحول لنظام المسؤولية اإلدارية، وأصبح  بموجب هذا الحكم 

مرفقي، وقد أرسى هذا الحكم نظام مرن، ومتتير وخاص بالمسؤولية اإلدارية، والذي أرجع مسؤولية على أساس الخطل ال

 اختصاص فيه للقضاء اإلداري.

 

 خصائص المسؤولية اإلدارية :

 األنشطة اإلدارية.قانون مستقل عن قواعد القانون المدني لعدم تناسب قواعد القانون المدني مع  -7

 ء اإلداري مصدر وضع قواعد المسؤولية وأساسها.قانون قضائي المصدر : القضا -4

قانون متل ر بالمبادئ العامة للقانون المدني : االستقاللية ليس  مطلقة ذلك أن األسس العامة للمسؤولية ملخوذة من القانون  -3

 مع أخذ باعتبار بخصوصية المرف  العام.المدني، 

القواعد التي تبنى  وعلى ضوء ذلكوالخاصة لألفراد،  المصلحة العامة دارة، ويوازن بينينسجم مع نشاط اإل:  قانون مرن -2

ع بين األخطاء الجم أساس الخطل الجسيم  م علىالمسؤولية على أساس  ، انطلق  على أساس الخطل المرفقي  مالمسؤوليةعليها 

 .ون خطل()بد  م على أساس المخاطر م على أساس الجمع بين المسؤوليات،  م على أساس المسؤولية، 

وإذا كان أساس المسؤولية في االنطالق يرتكز على الخطل المرفقي، من هنا وجب التمييز بين الخطل المرفقي والخطل الشخصي 

عن األضرار التي تصيب الضحايا )المضرورين( وتحدد ما هي نوعية الدعوى، ما التعويض من يتحمل مسؤولية وذلك للوصول 

ها، وبذلك توسع  دائرة الخطل المرفقي على حساب الخطل الشخصي إلى أن أصبح  اإلدارة هي الجهة القضائية المختصة في

تسلل على أساس الجمع بين األخطاء، وأخيرا أصبح  اإلدارة تسلل عن األخطاء الشخصية المرتكبة من قبل الموظفين على 

 أساس الجمع بين المسؤوليات.
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 المسؤولية اإلدارية على أساس الخطل : -7

للخطل المرفقي ولذلك وقع تصنيفه في حاالت متعددة سوء إيجاد تعريع صعوبة  تعريع الخطل المرفقي : يجمع الفقه على -7.7 

تنظيم المرف ، وسوء تسيير المرف  وعدم تسييره، كما توصل  إلى أن تعريع الخطل المرفقي يقتضي تمييزه عن الخطل 

 من قبل الفقهاء. الشخصي، ولذلك قدم  عدة تعريفات للخطل الشخصي

 

استعمل معيار األهواء الشخصية : التصرف الذي تمليه النية السيئة فيدركه الضعع والكراهية والضتينة، مثل هذا  : الفيتياغ -

 التصرف ال تختص به المحاكم اإلدارية، فهو عمل شخصي يسلل عنه الموظع أمام القضاء العادي، 

 

: يعتبر الخطل شخصي إذا ارتكب الموظع تصرف من أجل تحقي  نية سيئة، ورغب  معيار االنفصال عن المرف  هوريو :  -

خاصة به، وقام بذلك العمل منفصل عن المرف ، فهو يقوم بعمل شخصي ويسلل عنه الموظع إذا خرج عن تقاليد الوظيفة وقرر، 

 وخالع التنظيمات المقررة لذلك.

 

البحث عما إذا كان الخطل منفصل أو متصل بالمرف ، فإذا كان هذا الخطل متصل  يعتمد على : بالمرف االتصال واالنفصال  رمعيا -

 بالوظيفة فإن الخطل يعد خطل مرفقي، أما إذا كان هذا الخطل منفصال عن الوظيفة فهو خطل شخصي.

 

إذا اشترط    م تطور نظام المسؤولية اإلدارية وأصبح  المسؤولية اإلدارية، تميز بين درجات الخطل، من حيث الجسامة

المسؤولية اإلدارية في بعض المراف  على ضرورة التمييز بين الخطل الجسيم والبسيط، كلساس المسؤولية اإلدارية للمستشفيات 

 العمومية فالقضاء يميز بين العمل الطبي والعمل العالجي.

 العمل العالجي : تبنى فيه المسؤولية اإلدارية على أساس الخطل البسيط.

 بي : تبني فيه المسؤولية اإلدارية على أساس الخطل الجسيم.العمل الط
40.21..141 

 

 وقع التنفيذ واالستعجال لهذا نطلب من الزمالء الكرام مراجعة المواد التالية :تنبيه : أخر درس قام األستاذ بشرح دون إمالء ل

 إلدارية.( من قانون اإلجراءات المدنية وا931إلى  933: المواد من ) وقع التنفيذ -

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.( 829إلى  871االستعجال : المواد من ) -

http://www.khettal.com/
http://www.khettal.com/

