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 :ملخص

ىلهذهه ادلراسذة  هتدف تبيذا  الرقابذة القضذائية ابعتبارهذا  ذانة هامذة للموظذف يف مواطذة السذلطة  اإ

در بتوقيع العقوبذة التأ ديبيذة للطعن يف القرار التأ دييب الصا الإداريةالتأ ديبية بعد أ   يستنفه املوظف اكفة الوسائل 

واملوظف لتفصل فيذه بففسذها ل نكذن أ   يبذث اليفقذة يف نفذوف املذوظفني ،  الإدارةحبقه ، ل   ترك الزناع بني 

 الإداريول   مقتضيات العداةل تأ ىب أ   تكو  اخلصم هذو احلذيف يف الذزناع ، وعليذه نكذن للمت ذر مذن القذرار 

خضذذاعهالتذذأ دييب املطالبذذة  طبقذذا و  القضذذايحسذذم مسذذ توت الاختصذذاد والتذذدر   الإدارية القذذا  لرقابذذ ابإ

وعليه خيضع القرار التأ دييب لرقابة القذا  الإداري الذق قذد ،  ةالإداريللفصود القانونية املفظمة خملتلف الهيالك 

ا يسذم  تضيق يف حاةل و وح الفصود القانونية وحتديد ال سس الكربت الق يقذوم علاذا الفظذام التذأ دييب ،  ذ

  الرقابة عىل مدت مرشوعية القرار التأ دييب

 ، الزناع الإداريالإدارة، املوظف،القرار التأ دييب،القا  :اللكات املفتاحية

Summary  :  

this study defies to show the judicial control as an important guarantee for the 

employee vis-a-vis the displinary authority, bitter that the employee exhausts all the 

administrative means to contest the decision containing the disciplinary sanction count him, 

reason why to leave a dispute enter l administration and the employee decides for himself, 

cannot inspire confidence in the morale of the staff, because the demands of justice refuse to 

be judge and adversary at the same time in the dispute and he may be affected by the 

administrative disciplinary decision to request the control of the administrative judge 

according to the level of competence and judicial gradient and the legal texts organize the 

organizational charts of the administrative structures consequently the administrative 

decision is subjected to administrative disciplinary advantage which could reduce in the case 

of the clarity of the legal texts and to identify the main foundations of the system 

deciplinary, understood the self say control over the legality of the decision deciplinare 
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dispute 

Résumé : 

cette étude vice a montrer le contrôle judicaire comme un garantie 

importante pour l’employé face l autorité displinaire, âpre que l’employé épuise 

tous les moyens administratifs pour contester la décision contenant la sanction 

deciplinaire conter lui , par ce que laisser un dispute enter l administration et l 

employé de décide pour lui-même, ne peux pas inspirer un confiance dans le 

morale du personnel, parce que  les exigences de la justice refuse d’être juge et 

adversaire au même temps dans le dispute et il peut être affecte par la décision 

administrative disciplinaire de demander le contrôle du juge administratif selon 

le niveau de compétence et de gradient judiciaire et les textes juridiques organise 

les organigrammes des structures administratives en conséquence la décision 

administratives est soumise a jouge disiplinaire administrative qui pourrait 

reduire dans le cas de la clarté des textes  juridiques et d identier les principaux 

fondements du system deciplinaire, compris la soi disent contrôle sur la légalité 

de la décision deciplinare 

mots cles: l administration. l’employé. La décision displinaire. Juge administratifs. 

dispute 

 :مقدمة

لقد أ صبح جمال الوظيفة العموميذة ككت ذ أ ةيذة كذربت يف ادلراسذات وال حبذاث الإداريذة، وتذأ   هذهه 

ل ةيذذة انطالقذذا مذذن ادلور ابي تلعبذذه اليذذوم، وامل يفذذل أ ساسذذا يف تفظذذال ن ذذات ادلوةل وتذذدخالهتا يف  تلذذف ا

يذق أ ساس ية لإجناح الس ياسة العامة لذدلوةل، وحتق ة ال ن طة الاقتصادية والاجامتعية، فالوظيفة العمومية يه أ دا

 .أ هدافها التمنوية والاجامتعية

ذا اك  القانو  الإداري هي مت بتنظال ادلوةل وال شذااد املعفويذة العامذة ال خذرت ابعتبارهذا ال شذااد القانونيذة فاإ

ل أ   ال خص املعفوي العام ل يس تطيع بطبيعته أ   يؤدي رسالته أ و الهدف من وجوده  الق تدخل يف جماهل، اإ

ل عن طريق املوظف العام س ياسذة ادلوةل وحتقيذق ، ابي يعترب دوره يف غاية ال ةية عذىل اعتبذار أ نذه املففذه ل اإ

أ هدافها يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية، واملفوت به أ داء اخلدمات ال ساس ية للمرفذق العذام واملذواطفني، مذن 
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، وطمأ نينذة مذا فاملوظف العام هو احملرك ابي نكن عن طريقه حتقيق أ هداف املرفق العام بكفاءة هها املفطلق 

حاطته بضاانت وحاية تع  ليذه يس توجم اإ طيه ال من والطمأ نينة حتفز ةته وولئه عفد القيام ابل عبذاء املسذ فدة اإ

 . عىل أ حسن وجه

ومن أ جل حتقيق ما أ نيط به املوظف العام من واجبات ومذا عليذه مذن الاامذات لتحقيذق أ هذداف املرفذق العذام 

ء مسذاره الذوظيف ، مذن طذرف أ ثفذا جموعة من القواعد القانونية احلامية حلقوق قد يتعذر  للمسذاءةل التأ ديبيذة 

ااذا صذالحية التأ ديذم يف الوظيفذة العامذة الإدارة املوظفة أ و الهيئذة املسذ تادمة ذ، الذق سسذ فد اإ  الإدارةمتذ   اإ

، سلطات واسعة يف تأ ديم املوظف العذام، فهذ   بذهد قذد مكنذ  بوسذ يةل املوظفة من خالل معلية التأ ديم

م نيذة من أ خطر الوسائل الردعية اجتاه موظفاا، مل ىل اإ ا قد حتمذف يف ثفااهذا مذن سذلطات عقابيذة قذد تصذل اإ

، فالتعسف وارد جدا من الإدارة املوظفة، والذروح الانتقاميذة قذد سسذود أ حيذاان مذن عزل املوظف من الوظيفة

قامةاجتاه موظفاا يف  الإداراتبعض  وظيفذة التأ ديذم، ال مذر ابي يسذ تدع  البحذث عذن نقطذة تذوا   بذني  اإ

دارةالسلطة العامة املمفوحة امتيا ات  ل داء السري احلسن للمرفذق العذام وحتقيذق املصذللة العامذة مذن طذة،  لالإ

ل أ   مبذدأ  درجة تفعيل الضاانت التأ ديبيذة جتذاه املوظذف العذام اخلا ذع للتأ ديذم مذن طذة أ خذرتوالرفع من  ، اإ

طار ادلوةل القانونية وعىل الفحو اب ل يف اإ ذ ل نكذن أ   ي حيدده ادلسذ تور والقذانو التوا   ل نكن حتقيقه اإ ، اإ

 .نضف  عىل القاعدة القانونية مصطلح الضا ، دو  البحث عن مدت فعاليهتا وتكريسها القانوين يف ادلوةل

وعليه سرنكز يف ههه ادلراسة عىل الرقابة القضائية عىل مرشوعية القذرار التذأ دييب مذن خذالل طذرح الإشذ لية 

داري التأ دييبهو حدود ون ما :التالية داري عىل القرار الإ  ؟طاق رقابة القا  الإ

برا  رقابة القا  الإداري عىل القرار التأ دييب يف جانبه القذانوين والتطبيقذ  :البحث أ ةية ترب  أ ةية البحث يف اإ

تأ ديذم ومدت فعاليهتا يف  ا  مبدأ  املرشوعية من انحية ومبدأ  حتقيق التوا   بني الإدارة واملوظذف اخلا ذع لل 

 .من انحية ل خرت  

كو  مو وع التأ ديم من أ مه املوا يع الق جتمع بني سلطة الإدارة لسلطهتا التقدكريذة واملقيذدة، :أ هداف البحث

جراءاته خاصة مذع ظذاهرة  وابي صاحبه تطورا ملحوظا يف جمال يف نطاق رقابة القا  الإداري عىل مراحف واإ

ىل جمذالت علميذة متعذددة أ ةهذا  الردع الإداري، الق بدأ ت يف الآونة ال خرية تكتسذم أ بعذادا جديذدة امتذدت اإ

جمال الوظيفة العمومية ابي عرف نظاما تأ ديبيا خاصا به، نتيجة توسع ادلوةل من نطاق تدخل أ طزهتا الإداريذة، 

رادهتا وسسري أ طزهتا  ىل أ شااد طبيعيني تعبري عن اإ          . اكهتاحتقيقا لغمما جيعلها تتيقن ب ورة اللجوء اإ

تبذاع املذهنج التللذيج لإجذراء دراسذة  عبغذر  تو ذيح املو ذو :املهنج العلم  املس تادم يف ادلراسة ىل اإ ارتأ يفذا اإ

تباع هها املهنج رضورا لتلليذل موقذف القضذاء  حتليلية لقانو  الوظيفة العمومية الساري املفعول حاليا، كا أ   اإ

 .بة ال مةل عىل القرار التأ دييبالإداري اجلزائري ومدت جرأ ته يف الرقا
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ىل  جابة عىل الإش لية قسمفا املو وع اإ مبحيفني، تفاولفا يف املبحث ال ول رقابذة املرشذوعية اخلارجيذة للقذرار لالإ

 .التأ دييب، ويف املبحث اليفاين رقابة املرشوعية ادلاخلية للقرار التأ دييب

 :ماهية القرار التأ دييب: املبحث اا هيدي

مفهوم املوظف العام يف املطلم ال ول وكهد الإطار القذانوين للقذرارات التأ ديبيذة الصذادرة  سنتاول فيه

  . د املوظف العام يف املطلم اليفاين  

  :مفهوم املوظف العام:املطلم ال ول

الوظيفة العامذة، اك   اإ  اختالف ادلول يف أ نظمهتا خاصة مهنا ما يتعلق بفظام اللواحئ الق تفظم شؤو 

 .والقضاء والترشيع معا  اختالف الفقهاء يف تعريف املوظف العمو ي مما أ رر عىل الفقهسبم يف

 :مفهوم املوظف يف الفقه: الفرع ال ول

املوظفو  العموميذو  مه املوظفذو  " :عليه س فهكر بعض مهنالقد تعددت تعاريف الفقه للموظف العام و 

دارة ادلوةل وأ مو   املوظفذو "وكهد هفاك من عذرف املوظذف " العامة الهاذوي السلطات ومعاونومه القامئو  ابإ

"العامة املرافق عال مه العموميو 
1
 :ومن أ مه التعاريف الق أ وردها القفضاء 

ال شااد ابكن يقبلو  تعيذني الإدارة هل "بأ   املوظفني العموميني مه : كرت هها الفقيه: تعريف الفقيه ابرتج 1-

دارة مرشوع عام يف وظائف حمددة ويساةو  بطريقة   ."مس  رة يف اإ

ال شذااد ابكذن ي ذغلو  وظذائف يف الذ درات "يقول بذأ   املذوظفني العمذوميني مه  :تعريف الفقيه رولند 8

 . "ادلامئة املن أ ة لضا  السري املفظم للمرافق العامة

دارة مرفذذق عذذام مذذدار ابل: "تعريذذف ال سذذ تاذ فذذالني 3 طريقذذة املوظذذف العذذام هذذو لك مهذذص يسذذامه يف اإ

"املبارشة،ويعني يف وظيفة دامئة، وي غل درجة داخةل يف نطاق اكدر الإدارة العامة
2
. 

 :مفهوم املوظف يف القضاء: الفرع اليفاين

ليه بوظيفة دامئذة)فقد عرف القضاء الفرن  املوظف العمو ي بأ نه  داخذةل نذن  ال خص ابي يعهد اإ

 .(الوظائف اخلاصة  رفق عام

ليه بعمل دامئ يف "عرف  املوظف العام عىل أ نه  الإدارية العليا يف مرص فقد أ ما تعريف احملمكة  هو ابي يعهد اإ

خدمة مرفق عام تدكره ادلوةل أ و أ حد أ شااد القانو  العذام ال خذرت عذن طريذق شذغف منصذم يذدخل يف 

                                                 
1
 35 د م، 1969 س فة ، مرص ، القاھرة ، العربية الفھضة دار ، ال ول اجلزء ، قضاءا و فقھا لعاما املوظف ، امجلل حامد محمد 
2
 74، د 0220بو ياف أ محد، اجلرنة التأ ديبية للموظف العام يف اجلزائر، املؤسسة الوطفية للكتاب،  -



 01العدد /  05 اجملدل                               جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

09 

 31/08/8102:اترخي النرش            00/10/8102:اترخي القبول         10/01/8102 :اترخي الإرسال

ذا قذام بعمذل " التفظال الإداري بد املرفق نه يعترب موظفا عامذا اإ دامئ أ و ي ذغل وظيفذة وطبقا لهها التعريف فاإ

 .دامئة

موظفذا عامذا ال ذخص ابي هذو يف ويعتذرب كذهد ,وبهد يس تثين ال شااد العاملني بصفة عار ة أ و مؤقتة

الفرن  وابلنس بة جمللس ادلوةل خدمة مرفق عام
1
. 

  :املتعلق ابلوظيفة العمومية 10/13مفهوم املوظف العام يف ظل ال مر :الفرع اليفالث

يعترب موظفا لك عو  عني يف وظيفة معومية دامئذة ور  يف رتبذة يف : ه عىل ما يجمن 17نص  املادة 

 .السمل الإداري

يف املؤسسذات وحرص يف املادة اليفانية منه جمذال تطبيقذه وعذذ بذهد اذوع املذوظفني ابكذن نارسذو  ن ذاطا 

العموميةوالإدارات 
2
 . 

 :ة الصادرة  د املوظف العامالإطار القانوين للقرارات التأ ديبي: املطلم اليفاين

لضا  حسن سري الوظيفة العامة ابنتظام وبكفاءة وبصورة رش يدة متذفح للرسسذاء الإداريذني يف الفظذام  

الإداري يف ادلوةل الكثري من السلطات عىل مرسوس ام، فالتأ ديم ي لك أ مه حقوق أ و اختصاصذات الذرئيس، 

عذن حسذن سذري العمذل يف املرفذق  بذهد املسذؤول ة، فهذوابعتباره مظهر من مظاهر ممارسة السلطة الرئاسذ ي

دارته وعن حتقيق ال هداف الق أ ن أ  من أ جلها فتكو  هل بذهد سذلطة يف تأ ديذم مذن خيذل بواجباتذه  املفات ابإ

 .أ ول اس تلال عليه القيام بأ عباء وظيفته

 :ال خطاء املهفية والعقوابت املقررة لإصدار القرار التأ دييب: ال ولالفرع 

ور حولها لك دراسة متعلقة ابلتأ ديم  جذرد ثبذوت تدطأ  املهين يه ال ساف أ و نقطة الارت   الق فاخل

مسؤوليته التأ ديبية عن ال خطاء املهفية الق ارتكهبا ابعتبار موظف يف ادلوةل ،ا يفذل وسذ يةل تضذمن اذا الإدارة 

 .ق العاماحرتام قواعد الوظيفة العامة حتقيق للسري املفتظم أ و لفعال للمرف

مسذؤولية تقذوم عذىل  فاملسؤولية املوظف عن ما ارتكبه من أ خطذاء أ ثفذاء و فاسذ بة تأ ديتذه ملهامذه الوظيفيذة يه

ثبات واخلطأ  هفا غري مفرو  بل تتلكف الإدارة العامة ثباته اخلطأ  واجم الإ ابإ
3
. 

دارة سذلطة اإ  الكثري من ال نظ (:اخلطأ  املهين)ال ساف القانوين لإصدار القرار التأ دييب -0 مة التأ ديبية متفح لذالإ

ذا ل يوجد حتديد لل خطاء التأ ديبية عذىل سذبيل احلرصذ كذا هذو  اإ فاء الطابع أ لتجرن  عىل ترصفات املوظف اإ

                                                 
1
حياء الرتاث العريب الوس يط يف رشح القانو  املدين مصادر الالاام اجلزء ا: عبد الر اق الس هنوري   لبفا ، طبعة –ل ول، دار اإ

 054، د 0207. 
2
 70املتعلق ابلقانو  ال سايس للوظيفة العمومية، اجلريدة الرمسية رمق   10/13من الامر  8و  7املواد   - 
3
 52، د قوق، جامعة بن عكنو ، اجلزائرحي  قا  عىل سهل، فصل املوظف العام، رساةل دكتو ا ره، لكية احل. - 
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 ، يف حذني يتصذف اخلطذأ  املهذين بفذوع مذن املرونذة أ و لتفذوع، حبيذث يصذعم 3يف قذانو  العقذوابت  معمول به

 .زائية بأ راكهنا املعروفة بطه عىل حنو ما تضبط به اجلرامئ اجل

ذا ما ثب  اخلطأ  التأ دييب للموظف العام يقع عىل عاتق السذلطة  (:العقوبة التأ ديبية)مضمو  القرار التأ دييب  -8 اإ

التأ ديبية تكييف اخلطأ  تبدأ  مبارشة معلية اختيار العقوبة املفاسذ بة، هذها منعذا اهتذاو  املوظذف يف أ داء واجباتذه 

 .وطة به وعدم قيامه بأ فعال وترصفات متس بك ا رمة الوظيفية والإخالل ااالوظيفية أ و ملهام املف

ىل املوظذف العذام يف مقابذل س ذلك أ حذد  فنالحظ أ   العقوبة التأ ديبية ترتبط ارتبات وثيقا ابلواجبات املس فدة اإ

ها وسري العمذل، ابلإ ذافة املهام امللقاة عىل عاتق الإدارة املفبثق دلورها يف تففيه القانو  محلاية متطلباهتا ومصاحل 

ىل أ هنا الوس يةل الق تواجه اا الإدارة مرتكيب  .ال خطاء املهفية ادف احملافظة عىل سري احلسن للمرفق العام اإ

لقد اتفق  أ غلم الترشيعات يف جمال الوظيفة العامة رضورة و ع سمل للعقوابت التأ ديبية تفدا لتعسذف الإدارة 

.أ خطر عفارص التأ ديم  اهل أ رر سليب عىل املركز القانوين للموظف احمل ل لعتبار العقوبة من
1
 

صدار القرارات التأ ديبية و وابطها: الفرع اليفاين   :السلطة اخملتصة ابإ

اإ  املرشع اجلزائري واقتداء بغريه من املرشذعني يف اجملذال الذوظيف  قذد اعتذرب سذلطة التأ ديذم سذالح 

 به املوظفني عفد حدوث تقصري من جذاهبهبم أ ثفذاء أ داء واجبذاهتم الوظيفيذةالقوت الفعال يف يد الإدارة ليك تردع 

دارة مثل ههه السلطة اخلطرية أ و ملتعلقة بأ مور املوظفني ليك تقوم اا لسري ال مثذل للمرفذق , اإ  منح القانو  لالإ

ة عفذد العام، فاإ  من انحية أ خرت حر د عىل أ   تكو  ممارسذة هذها احلذق وفقذا لضذوابط، فالسذلطة اخملتصذ

لقذد اعتذذ املرشذع بتلديذد  .العامذل مذن تعسذفها ممارسة لصالحيات التأ ديم مقيدة بضوابط مذن شذأ هنا حايذة

السلطة التأ ديبية الق تقوم  همة اإصدار القذرارات التأ ديبيذة لتصذبح حكذر علاذا وكذها ملبذارشة تذ  املهمذة دو  

هة اخملتصة بتوقيع العقوابت وهو اختالف قذد ككذو  غريها، عىل الرمغ من اختالف قوانني ادلول فامي يتعلق ابجل 

جوهرا وقد يقترص عىل جمرد اجلزئيات وابلتايل اختالف ال نظمة التأ ديبية
2
. 

ختتلف الترشيعات الوظيفية فامي بيهنا يف حتديد اجلهة الق ختتص بتأ ديم املذوظفني، حبيذث  :ال نظمة التأ ديبية-0

ام تأ دييب وأ خر، فبعض ال نظمة تولك هممذة التأ ديذم اإىل طذة قضذائية يصعم القول بوجود تطابق اكمل بني نظ

الفظذا ي السذابقني ويعذرف ابلفظذام ال ذ به  ومهنا ما تعهد ههه السلطة لهيئتني وهو مزجي بني نظذام  ذتلط بذني

ل أ نه ل ختر  عادة عن نظام من ال نظمة اليفالث  .القضاي، وعليه رمغ اختالف يف القوانني التأ ديبية اإ

طذار التأ ديذم ابلفظذام الإداري ول  :الاختصاد التأ دييب يف الترشيع اجلزائري-8 مل يأ خه املرشع اجلزائذري يف اإ

نذذا اهبذذهتج مذذا يعذذرف ابلفظذذام ال ذذ به القضذذاي، سذذواء يف ال مذذر رمق  أ و املرسذذوم  00/033ابلفظذذام القضذذاي، واإ

                                                 
1
 058،050د د القاهرة، العربية، ااهنضة دار ال ول، الطبعة العام، للموظف التأ ديبية املسؤولية وانع م ال  مي ، عىل احلفيظ عبد - 
2
 822حيىي قا  سهل ، مرجع سابق، د  - 
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ل سذلطة توقيذع بعذض العقذوابت التأ ديبيذة ويتجىل هها الفظام بتخوي 10/13وحىت ال مر  25/52التففيهي رمق 

ىل اجملذالس التأ ديبيذة، وهذها مذا يعتذرب أ ول خصوصذيات الفظذام  حاةل البعض ال خذر اإ ىل السلطة الرئاس ية، أ و اإ اإ

 .ش به القضاي للتأ ديم ر  العالقة بني الرئيس الإداري ا وجملالس التأ ديبية  فاس بة ممارس ته حق التأ ديم

التأ ديبيذة جلهتذني هذا الذرئيس  ع اختصاد اإصدار القرار التأ دييب املتضمن العقوابتفيكو  بهد قد أ انت املرش 

 .الإداري وجمالس التأ ديبية حسم ال حوال احملددة قانوان

آلية است ارة اللجا  املتساوية ال عضاء ابعتباره مزية الفظذام ال ذ به القضذاي، فيكذو  بذهد  دخال أ ىل اإ اإ افة اإ

صذدار القذرار التذأ دييب املتضذمناملرشع قد أ انت الاختصذاد يف العقذوابت التأ ديبيذة جلهتذني للذرئيس الإداري   اإ

اس تثناي اكختصاد أ صيل وجمالس التأ ديبية اكختصاد
1
 

 :وعية اخلارجية للقرار التأ دييب رقابة املرش : ملبحث ال ولا

كن الاختصذاد ابي ت يفل رقابة القا  الإداري عىل املرشوعية اخلارجية للقرار التأ دييب يف رقابتذه لذر 

، وركن ال ذلك والإجذراءات ابي متذر عليذه يوجم اإصدار القرار التأ دييب من السلطة اخملتصة قانوان ابلتأ ديم 

صذدار القذرار التذأ دييب  ويف  ركذن الاختصذاد يف القذرار التذأ دييب: وعليذه سذ فتناول يف املطلذم ال ول  مرحةل اإ

 .ركن ال لك والإجراءات: املطلم اليفاين 

 : ركن الاختصاد يف القرار التأ دييب: م ال ول املطل

من السلطة أ و ال خص اخملول قذانوان بذهد ،  أ   يصدر ، يقتيض ركن الاختصاد يف القرار التأ دييب

لغذاء ، وحمذاوةل منذا للوقذوف عذىل رقابذة الاختصذاد يف اجملذال التذأ دييب للوظيفذة  ل تعر  القرار التأ دييب لالإ واإ

ىل ت   .، ومن مث التعر  للرقابة القضائية املكرسة يف هها اجلانم بيا  مفهومه العمومية ، سنتطرق اإ

    : مفهوم ركن الاختصاد يف القرار التأ دييب : الفرع ال ول 

ذا خذالف  خيضع القرار التأ دييب لضوابط الاختصاد املفظمة للقذرارات الإداريذة ، فيبطذل يف حذاةل مذا اإ

صدار القرارا ت الإدارية ، مفا تعريف ركن الاختصاد يف القذرار التذأ دييب ؟، ومذا ال ح م العامة لالختصاد ابإ

 .يه صور عيوبه ؟ 

داري " فيكن تعريفه عىل انه: يف القرار التأ دييب تعريف ركن الاختصاد -0 القدرة القانونية عىل مبذارشة معذل اإ

آخذر  صذدار القذرار الإ معني ، جعف املرشع من سلطة هيئة أ و فرد أ داري ، يه اجلهذة الذق ، واجلهذة اخملتصذة ابإ

                                                 
1
 55بو ياف أ محد، مرجع سابق، د  - 
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مراعيذا يف ذد  الإدارية،فاملرشّع يقوم بتو يع الاختصاصات داخل ال طزة . خول لها املرشع صالحية اإصداره 

"املس توات الوظيفية وطبيعة الاختصاصات 
1
. 

صذدار  ا،لهذأ و ال شذااد التذابعني  الإدارة،ال هلية أ و القدرة القانونية اليفابتة جلهذة " :انهويعرف كهد عىل  يف اإ

".الزماينأ و نطاقها امل ين أ و  مو وعها،قرارات حمددة من حيث 
2
 

فالقرار الإداري معوما والقرار التأ دييب عىل وجه اخلصود ، جيم أ   يصذدر مذن قبذل مهذص أ و هيئذة منحهذا 

لغاء ، لهذها حذرد املرشذع اجلزائذري عذىل حتديذد الاختصذاد يف ل تعر  لالإ صداره واإ  القانو  الاختصاد ابإ

مذن القذانو   10/13مذن ال مذر  008اجملال التأ دييب للوظيفة العمومية بو وح ودقة ، حيث جاء يف نص املادة 

، وكذها جذاء يف "تتاه الإجراءات التأ ديبية السلطة الق لها صالحيات التعيذني : " ال سايس للوظيفة العمومية 

ت التعيذني بقذرار مذربر العقذوابت مذن ادلرجذة تتاه السلطة الق لها صالحيا:"من نفس ال مر  005نص املادة 

..... "ال وىل واليفانية 
3
. 

نكن التفريق بني صورتني لعيذم عذدم الاختصذاد وهذا عذدم : صور عدم الاختصاد يف القرار التأ دييب -8

 .الاختصاد البس يط وعدم الاختصاد اجلس ال

فالصذورة  يفذل يف ثذالث صذور،لعيم عدم الاختصاد البس يط ثالث صور ت  : عدم الاختصاد البس يط -أ  

داريذة قذرارا يف مو ذوع ل متذ  ال وىل  يه عدم الاختصاد املو وع  وابي يقصد به ويه أ   تصذدر طذة اإ

، أ ما الصورة اليفانية ت يفل يف عدم الاختصذاد الزمذاين وهذو أ   يصذدر املوظذف أ و  قانوان اإصدار القرار ب أ نه

وابي ارس ته ، أ ما الصورة اليفاليفة فت يفل يف عدم الاختصاد امل ين املقرر مل أ لزماينطة الإدارة خار  الفطاق 

الإداري يم عدم الاختصاد البس يط يف القراريعترب الصورة ال خرية لع 
4

   

اإ  عيم عذدم الاختصذاد اجلسذ ال مذن أ شذد العيذوب (: اغتصاب السلطة: )عدم الاختصاد اجلس ال  -ب

ىل اعتبار القرار ابط لغذاء جسامة ، حيث ل يؤدي اإ نذا منعذدما ، حبيذث ل يتحصذن  ذد دعذوت الإ ال فقذط واإ

 رور ميعاد الطعن
5
 . 

 : الرقابة القضائية لعيم عدم الاختصاد يف القرار التأ دييب: الفرع اليفاين 

لغذذاء ظهذذورا ، حيذث تفصذذم رقابذذة القذذا   يعذد عيذذم عذذدم الاختصذذاد ، أ ول أ سذ باب الطعذذن ابلإ

  :مرشوعية اجلهة اخملتصة ابلتأ ديم ، نهكر بعض الصور مهنا فامي يج الإداري يف اجملال التأ دييب عىل مدت

                                                 
1
 850، د8114، دار اليفقافة للطباعة والنرش والتو يع، ال رد ، نواف كفعا ، القانو  الإداري، الكتاب اليفاين، الطبعة ال وىل - 
2
 72، د8112عبد العزكز عبد املفعم خليفة، القرار الإداري يف قضاء جملس ادلوةل، الطبعة ال وىل، املرصد القو ي لالإصدارات القانونية،  - 
3
  70لعمومية، اجلريدة الرمسية رمقا ، املتعلق ابلقانو  ال سايس للوظيفة10/13، من ال مر 005، 008املواد  - 
4
  023، 042، د د 8112محمد الصغري بعج، الوس يط يف املفا عات الإدارية، دار العلوم للنرش والتو يع، عفابة،  - 
5
  077، 073، د د 8108عبد القادر عدو، املفا عات الإدارية، دار هومة للطباعة والنرش، اجلزائر،  - 
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فقذد أ خذه املرشذع اجلزائذري بأ سذلوب التفذويض يف الاختصذاد : عن التفذويض يف الاختصذاد التذأ دييب  -0

التأ دييب
1
املذدع   اإ أ ما عن مسأ ةل عدم اختصذاد مصذدر القذرار ، " حيث جاء فيه  الإدارية، يف قرار للغرفة  

موقعا عليه من طرف مدكر الصلة لوليذة سذكيكدة ، واحلذال أ نذه يتعذني  اإصدارهالقرار املطعو  فيه عىل  ينتقد

ويتوفر عذىل التوقيع عليه من طرف الوايل وحده، ولكن حيث أ نه مدكر الصلة عضو يف الهيئة التففيهية للولية 

"لقرار التفويض ابلإمضاء من الوايل ، ومن مث حيق هل قانوان التوقيع عىل ا
2
. 

اختصاصذه دو  مراعذاة القيذود الزمنيذة  الإدارةوهذو أ   كذزاول أ حذد رجذال :  الزمذاينعن عدم الاختصذاد  -8

املو ذذوعة بد
3
اإ  مبذذدأ  الاختصذذاد مذذن حيذذث الزمذذا  " ، ويف ذد تقذذول حممكذذة القضذذاء الإداري  رصذذ  

لغذاءابعتباره من الفظام العام ل نكن التفاق عىل  الفتذه ، وأ   جذزاء  غايتذه أ ل يبذارش املوظذف اختصذاد  الإ

"وظيفته،بعد ال جل ابي جيو  فيه ذد 
4
. 

ويف هها الصدد رفض  الغرفة الإدارية قرار الذوايل القذا  بعذزل مقذاول : عن عدم الاختصاد املو وع  -3

ليذة ابتفذة ، من املقرر قانوان أ   املدع  عذني  وجذم قذرار صذادر عذن وايل و: "من ولية ابتفة حيث جاء فيه

ومت عزهل عن همامه  وجم قرار أ صدرته نفس السلطة ، ومذن مث فذا  الفعذ  عذىل القذرار املطعذو  فيذه لعيذم 

"جتاو  السلطة غري مؤسس 
5
 . 

 :ركن ال لك والإجراءات يف القرار التأ دييب: املطلم اليفاين 

حذىت كذ كن اخملذاطبو  بذه  يقتيض ركن ال لك والإجراءات يف القرار التأ دييب أ   يتاه شذ  خارجيذا

دراك حمتواه ىل تبيذا  مفهومذه ومذن مث التعذر   من العمل به واإ لغاء ، وعليه ل بذد مذن التطذرق اإ ل تعر  لالإ واإ

 للرقابة القضائية املكرسة يف هها اجملال 

 :مفهوم ركن ال لك والإجراءات يف القرار التأ دييب: الفرع ال ول

ىل  لتنيا  مفهوم ركذن ال ذلك والإجذراءات ىل تعريفذه وكذهد اإ يف القذرار التذأ دييب ل بذد مذن التطذرق اإ

 . صوره

يعين أ   تتقيد الإدارة يف اإصدار قراراهتا ب لك معني ،  :تعريف ركن ال لك والإجراءات يف القرار التأ دييب -0

جراءات معيفة حددها القانو   ار الإداري ، ، ويعترب ال لك والإجراءات ركفا أ ساس يا يف القذر وعلاا أ   تلام ابإ

                                                 
1
 (ق،  ، ع، م، ا )من  083نص املادة  - 
2
اجملةل القضائية، العدد ( و، و، ف و د، ع) د ( ح، م)قضية  0222/ 15/00، مؤرخ يف 52110اجمللس ال عىل، الغرفة الإدارية، قرار رمق  - 

  071، 032، د د 0228اليفالث، اجلزائر 
3
لغاء القرار الإداري يف الفقه وق -   54، د8114ضاء جملس ادلوةل، بدو  س فة نرش، مرص، عبد العزكز عبد املفعم خليفة، أ وجه الطعن ابإ
4
 00/15/0255، جلسة 0255لس فة  7730حممكة القضاء الإداري يف مرص، قضية رمق  - 
5
، اجملذةل القضذائية، العذدد (وايل وليذة ابتفذة) د ( ق، ع)، قضية 00/14/0224، مؤرخ يف 57051اجمللس ال عىل، الغرفة الإدارية، قرار رمق  - 

  807، 808، د د 0224، اجلزائر، الرابع
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ذا نذص القذانو   ل اإ رادهتذا اإ غري أ   الإدارة ك صل عام ليس  ملزمة ابلتقيد ب لك معني تفصح من خذالهل عذىل اإ

عىل ذاد
1
. 

لغذاء يف القذرار الإداري وكذا هذو احلذال ابلنسذ بة  اإ  عيم ال لك والإجراءات ي لك الوجه اليفاين من أ وجه الإ

ذا حتقق  هها العيم فاإ  وعية اخلارجية للقرارات الإداريةهنا تعيم املرش لعدم الاختصاد اإ
2
 

ىل بطال  القرار الإداري لكونه  :صور ال ش ل والإجراءات يف القرار التأ دييب -8 ما دام ختلف ال لك يؤدي اإ

معيبا يف شلكه ، فا  ال مر يقتيض رضورة معرفة أ راك  ال لك والإجذراءات يف تذ  القذرارات ، حيذث نكذن 

غفال هال أ و معد يؤدي  القول بأ   اإ ىل بطال  القرارأ ي مهنا اإ اإ
3

مذن أ مه  والإجذراءات، ويعتذرب عفرصذ ال ذلك 

 : اخلا ع للتأ ديم ، نس تعر ها فامي يجالضاانت املكرسة للموظف 

هفاك اوعة من ال لكيات س لك يف الها املظهر اخلذاريج للقذرارات : الرشوت املكتوبة يف القرار التأ دييب -أ  

 : ، وعىل سبيل امليفال نهكر مهنا ما يج التأ ديبية 

شلكية سس بيم القرار التأ دييب -
4
 

شلكية التوقيع عىل القرارات التأ ديبية ، وشلكية تيفبي  اترخي صدور القرار -
5
  

قرار التأ دييب للموظف اخملاطم بهشلكية تبليغ ال -
6
 

ال عضاءالفصاب القانوين للجا  املتساوية  -
7
 اخل ......

جراءات -ب يعهذا للقذرار التذأ دييب عذىل أ لزم املرشع الإدارة ابست ذارة بعذض الهيئذات قبذل توق  :القرار التأ دييب اإ

املوظف
8
اتحة الفرصة للموظف ابلطالع عذىل ملفذه التذأ دييب وت  قذد  دفاعذه أ مذام اجمللذس التذأ دييب، وكها اإ

1
  ،

لغاء القرار التأ دييب دارة عىل ههه الإجراءات يرتتم عليه اإ   لعيم يف الإجراءاتوأ ي خرو  لالإ

                                                 
1
  02، د8101الزكن عزري، ال عال الإدارية ومنا عاهتا،  رب الاجهتاد القضاي وأ رره عىل حركة الترشيع، جامعة محمد خي  بسكرة، اجلزائر،  - 
2
امس، جامعذة محمذد خي ذ بسذكرة، اجلزائذر، ، جمةل املفتذدت القذانوين، العذدد اخلذ"عيوب القرار الإداري، حالت جتاو  السلطة"هفية أ محيد،  - 

   50، د8112
3
    20، 21عبد العزكز عبد املفعم خليفة، القرار الإداري يف قضاء وفقه جملس ادلوةل، مرجع سابق،د د - 
4
 (.ق، أ ، و، ع)من  10/13من ال مر ( 041، 000، 005)املواد  - 
5
لزا ي عىل ا -  لسلطة التأ ديبية وهها للوقوف عىل مصدر القرار التأ دييب، وجتديد اجلهة الإدارية اخملتصة ابلطعذن اإ  التوقيع عىل القرار التأ دييب أ مر اإ

دارية أ و جملس دوةل) أ ما ابلنس بة لتارخي صدور القرار التأ دييب فبواسطته يمت حساب املواعيد والآجال القانونية، الق متكن من معرفة أ جال ( حممكة اإ

 .م القضاء يف القرارالتظمل الإداري أ و الطعن أ ما
6
 (ق، أ ، و، ع)من  10/13من ال مر ( 041، 002، 004)املواد  - 
7
ابي حيدد اختصاد اللجا  املتساوية ال عضاء وس كيلها وتفظميها ومعلها، حتدد الفصذاب القذانوين ملذداولت  27/01من املرسوم رمق  02املادة  - 

 اللجا  املتساوية ال عضاء
8
 (ق، أ ، و، ع)من  10/13مر من ال   005املادة  - 
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 : الرقابة القضائية لعيم ال لك والإجراءات يف القرار التأ دييب: الفرع اليفاين

صذدارها للقذرار التذأ دييب ملذا يلزهمذا  تكو  السلطة التأ ديبية ملزمة جراءات وأ ش ل معيفذة عفذد اإ تباع اإ ابإ

ل ترتم عليه بطال  القرار التأ دييب ، ومن هفا س فلاو  ل بيا  بعذض التطبيقذات القضذائية يف القانو  بهد ، واإ

  : هها الصدد عىل الفحو ال   

من القانو  ال سايس للوظيفة العمومية ، السلطة  005لقد أ لزم  املادة : عن عدم است ارة اجمللس التأ دييب-0

، اليفة والرابعذةوابت من ادلرجة اليفالتأ ديبية عىل أ خه رأ ي اللجفة املتساوية ال عضاء ، وذد ملا يتعلق ال مر ابلعق

دارة لهها الإجراء اجلوهري جيعذل القذرار التذأ دييب ابطذال  ، ويظهذر ذد مذن خذالل قذرار جملذس وأ ي خرق لالإ

 ادلوةل،حيث أ نذه ثبذ  جمللذس "....ادلوةل يف قضية بني موظف ووايل ولية البيض ، حيث جاء يف احليثيات 

السذالف  25/52مذن املرسذوم  044، 082ملذواد أ   املس تأ نف مل يعر  ملفه عىل جلفذة التأ ديذم طبقذا لذفص ا

"مما جيعل قرار الولية تعسفيا ومتجاو ا للسلطة  عزهل،ابكر قبل 
2
 . 

جراءاته -8 من ادلس تور السلطة التأ دييب عىل احرتام حق  050لقد أ لزم  املادة  :عدم احرتام حقوق ادلفاع واإ

...."احلذق يف ادلفذاع معذرتف بذه" ادلفاع للموظف حيث جاء فاا 
3
مذن قذانو  الوظيفذة  002، وتذفص املذادة  

نكن للموظف تقد  مالحظذات كتابيذة أ و شذفوية وأ   يس تح ذ شذهودا وحيذق هل أ   :"العمومية عىل ما يج 

 .80"يس تعني  دافع  ول أ و موظف خيتاره بففسه

أ ثفذاء املتابعذة التأ ديبيذة  للضاانت املكرسة قانوان الإدارةأ ي خرق من  اإ  :حالت سقوت الضاانت التأ ديبية -3

ومدكر التكذوكن ( ع ع)يف قضية بني موظف غري مرشوعة ، وجاء يف قرار جمللس ادلوةل  التأ ديبيةجيعل قراراهتا 

فذذا   25/52ونتيجذذة لذذلك الإجذذراءات الذذق مت اختاذهذذا وفقذذا للقذذانو  وخاصذذة املرسذذوم : " املهذذين بقسذذ فطيفة

واملتضمن عذزهل عذن العمذل بسذبم الغيذاب غذري لقرار املتاه يف حقه املس تأ نف ل نكنه اا سك بعدم رشعية ا

هذال املربر، واعتباره مرفذو  مذن طذرف الإدارة  ،  25/52مذن املرسذوم  030املفصذم وفقذا للذادة يف حذاةل اإ

وذد رمغ الضاانت التأ ديبية املفصود علاذا يف التفظذال املعمذول بذه، حيذث أ   قضذاة املو ذوع قذدروا الوقذائع 

"را سلاميتقدك
4
 . 

 

 

                                                                                                                            
1
 (ق،أ  ، و، ع)من 10/13من ال مر ( 002، 004)املواد  - 
2
 .، قرار غري من ور (وايل ولية البيض) د ( ع، م)، قضية 30/10/8111مؤرخ يف  85جملس ادلوةل، الغرفة اليفانية، فهرف رمق  - 
3
 (ق، أ ، و،ع)من  10/13ل مر من ا 002املعدل وامل م، واملادة  0220من دس تور  050املادة  - 
4
،جمذةل (مركز التكوكن املهذين واا هذني بقسذ فطيفة) د ( ع، ع)، قضية 81/10/8117مؤرخ يف  01724جملس ادلوةل، الغرفة اليفانية، قرار رمق  - 

  047، 048، د د 8117جملس ادلوةل، العدد اخلامس،اجلزائر، 
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 :ار التأ دييبرقابة املرشوعية ادلاخلية للقر : املبحث اليفاين

ت يفل رقابة القا  الإداري عذىل املرشذوعية اخلارجيذة للقذرار التذأ دييب يف رقابتذه لذركين  الفذة القذانو  

: طلذم اليفذاين ويف امل ركذن  الفذة القذانو  : والاحنراف يف اس تعال السلطة ،وعليه س فتناول يف املطلم ال ول

  .ركن الاحنراف يف اس تعال السلطة

 :ركن  الفة القانو  :ال ولاملطلم 

وعليذه وي   ل هها العيم يف احلقيقة عىل مجيع العيوب الق تصذيم القذرارات الإداريذة وجتعلهذا ابطذةل 

ىل  ىل الرقابة القضائية لعيم  الفة القانو  يفسنتطرق اإ   القرار التأ دييب مفهوم ركن  الفة القانو  وكهد اإ

 : مفهوم ركن  الفة القانو  يف القرار التأ دييب: الفرع ال ول

طذاراملوظذف يف  تأ ديذمحقها يف  التأ ديبيةمتارف السلطة  قراراهتذا  اإ القذانو  السذاري املفعذول ، أ ي  اإ

لتكو  مطابقذة للقذانو  ،  اإ جيم  التأ ديبية ، ابي  ييبالتذأ دمذن العيذوب الذق تصذيم القذرار  شذااا عيذم واإ

 .مفا تعريفه وما يه صوره؟. القانو  ك يفل يف عيم  الفة 

و يعرف يف معفاه الواسع عىل أ نه مجيع العيوب الذق تصذيم  :تعريف عيم  الفة القانو  يف القرار التأ دييب -0

ل املقذررة أ و القرارات الإدارية وجتعلها ابطةل ، ل    الفة الاختصذاد احملذدد ابلقذانو  أ و اخلذرو  عذن ال شذ 

ساءة اس تعال السلطة والاحنراف اا عن هدفها تعترب يف مجيع ال حوال  الفة للقانو   ، أ مذا يف معفذاه الضذيق اإ

فيفحرص يف العيم املتعلق  لل القرار فقط مع دراسة لك عيم ب لك مس تقل
1
 . 

 القذرار التذأ دييب ثذالث صذور يتاذه عيذم  الفذة القذانو  يف: صور عيم  الفة القانو  يف القرار التذأ دييب -8

 :أ ساس ية يتعني معاجلهتا تباعا

تياهنذا جز  حتقق ههه الصورة عفد جتاهل الإدارة للقاعدة القانونيذة جتذاهال لكيذا أ و:اخملالفة املبارشة للقانو  -أ   ئيذا ابإ

ابيذة أ و ومعذذ ذد أ    الفذة نصذود القذانو  قذد تكذو  اجيمعال حترمه أ و امتفاعها عن القيام بعمذل توجبذه، 

 .سلبية 

ت يفل يف حاةل خذرو  الإدارة بصذورة معديذه عذىل قاعذدة قانونيذة أ مسذ  مذن القذرار : اخملالفة الاجيابية للقانو  -0

صدار قرار سسلال أ حد الالجئني الس ياسذ يني ابخملالفذة للذفص ادلسذ توري ابي  الإداري مثل حاةل قيام الإدارة ابإ

ىل التففيه املبارش يف حاةل مل يفص علاا القانو حي  ذد  ، أ و أ   تلجأ  الإدارة اإ
2
  . 

                                                 
1
 -  voir martine lombard. Droit administratif. Op. cit. pp. 420. 421. Gilles leberton. Droit administratif. Op. 

cit. p 148 
2
، د (0223جوا   31من جانف  اإىل ) ،0223، نرشة القضاة س فة 80/10/0228، مؤرخ يف 82883احملمكة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رمق  - 

 وما بعدها  000
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ت يفل يف  الفة الإدارة يف تطبيق القاعذدة القانونيذة أ و رفضذها تففيذه مذا تفر ذه علاذا : اخملالفة السلبية للقانو  -8

جذراء ت ذا اختذهت من الاامات، ويتحقق ذد عفدما تكو  ملزمة عذىل القيذام بعمذل معذني أ و اإ رصذف حمذدد فذاإ

لغاء هنا تكو  قد ارتكب   الفة للقانو  جتعل قرارها معيبا وقابل لالإ موقفا سلبيا اإ اء هها الالاام فاإ
1
 . 

ههه الصورة أ دق وأ خطر ل هنا خفية، ذد أ   الإدارة ل تتنكذر للقاعذدة القانونيذة  :عيم يف تفسري القانو  -ب

عطاعذا معذذ غذري أ و تتجاهلها كا يف حاةل اخملالفة امل  نا تفهرها بطريقة خاطئة، حبيذث ينذتج عذن ذد اإ بارشة واإ

رادةابي  املرشع من و عها وقد يقع هها اخلطذأ  مذن غذري قصذد مذن الإدارة ، وقذد يذمت عذىل حنذو معذدي مذن  اإ

جاهبهبا
2
 . 

ذا اك  تطبيق القاعدة القانونية يف القذرار التذأ دييب مرهذو  ب  :العيم يف تطبيق القانو  -  تحقيذق حذاةل واقعيذة اإ

ىل  عىل حنو معني فا  ختلذف الوقذائع الذق يقذوم علاذا القذرار أ و عذدم اسذتيفاعا للرشذوت الذق يتطلهبذا يذؤدي اإ

  :، ويأ خه هها اخلطأ  صورتني رئيس يتني يف العمل هابطالنه

ااا الإدارة يف اإصدارها للقرار -0  رضورة التحقق من حدوث الوقائع الق استندت اإ

التحقق من توفر الرشوت القانونية للوقائع حىت يربر القرار رضورة -8
3
  

 :الرقابة القضائية لعيم  الفة القانو  يف القرار التأ دييب: الفرع اليفاين

تظهر رقابة عيم  الفة القانو  يف القرار التذأ دييب للموظذف ، يف رقابذة اخملالفذة املبذارشة للقذانو  رقابذة 

 .ونية اخلطأ  يف تطبيق الفصود القان

ويتحقق عيم اخملالفة املبارشة للفصود القانونية ملا تقوم الإدارة  االفة قاعذدة : رقابة اخملالفة املبارشة للقانو  -0

ليه الغرفذة الإداريذة ابحملمكذة العليذا سذابقا، يف  قانونية موجودة ومن التطبيقات القضائية يف ههه احلاةل ما ذهب  اإ

حيذث أ نذه :" التعلذال ال سذايس ابجلزائذر حيذث جذاء يف حييفيذات القذرار أ نذهقضية بذني موظذف وو كذر الرتبيذة و 

، وأ نذه 82/00/0241  وجذم مقذرر مذؤرخ يف يس تالص من امللف أ   الطاعن قد مت وقفذه عذن همامذه  عذمل

رجاعذه اإىل معذف، وأ   املذادة  مذن القذانو  ال سذايس  01ومنه هها التارخي مل يس تمل أ ي تبليغ بأ   قرار فصف أ و اإ

أ شذهر ابتذداء مذن يذوم تبليذغ  0وظيف العمو ي تفص عىل أ نه ويف حاةل الإيقاف جيذم سسذوية احلذاةل يف مذدة لل

                                                 
1
 -  voir charles debbasch. Jean claude ricci. Contentieux administratif. Op. cit. pp 688. 689 

2
 -  voir geoges vedel. Droit administratif. Op.cit. p592 et ss 

3
ي معر بوجادي، اختصاد القضاء الإداري يف اجلزائر، رساةل لفيل درجة دكتوراه دوةل يف القانو ، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة تذزي  - 

 030، 037، د د 8100اجلزائر، و و، 
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يقذاف  0الإيقاف ، حيث أ نه ويف غياب وقوع مثل هها التصذحيح يف أ جذل  بطذال مقذرر الإ أ شذهر فانذه يتعذني اإ

/82/00الصادر يف 
1

0241. 

ت القضذائية لعيذم اخلطذأ  يف تطبيذق القذانو  يف القذرار مذن التطبيقذا: رقابة عيم اخلطأ  يف تطبيق القذانو  -8

ليه جملس ادلوةل ملا أ لغ  قرار تأ دييب يف حذق حذارف بذدلي  ذد وايل وليذة عذني ادلفذىل،  التأ دييب، ما ذهم اإ

حيذث أ   املسذ تأ نف عليذه :"من طرف هها ال خري حيذث جذاء يف القذرار وهها  فاس بة خطأ  يف تطبيق القانو 

مذن  030 بسبم املر  أ م ال هادة الطبية املودعة ابمللف تيفب  ذد، حيذث أ   املذادة توقف عن ممارسة معف

رادتذهامليفارة من املس تأ نف خ 25/52املرسوم  وقبذل عذزهل جيذم  اصة ابملوظف ابي يتاىل عن منصم معف ابإ

نهاره مرتني لاللتلاق ابملفصم ية احلذال، قضذ ل جمذال لتطبيقهذا يف  25/52من املرسوم  030، حيث أ   املادة اإ

ل   ختلذذف املسذذ تأ نف عليذذه عذذن وظيفتذذه اك  بسذذبم املذذر  وأ   ال ذذهادة الطبيذذة داةل عذذىل ذد، حيذذث أ   

حيذذث أ   املسذذ تأ نف أ صذذدر القذذرار املذذؤرخ يف العطذذل املر ذذية للموظذذف توقذذف عالقذذة العمذذل ول تقطعهذذا، 

ر ذية رمغ أ   عالقتذه بعزل املس تأ نف عليه مذن منصذم معذف وهذو يف عطذةل م 055حت  رمق  04/15/8113

لغاء املتضمن سهرحي املس تأ نف عليذه جذاء  الفذا  ابملس تأ نف عليه اكن  متوقفة، حيث أ   القرار املطعو  فيه ابلإ

"للقانو 
2
 . 

 ت يفل رقابة القا  الإداري ملدت تربكر الوقائع يف القرار التذأ دييب :رقابة القا  ملدت تربكر الوقائع يف القرار -3

هه الوقائع غري مس توفاة للرشوت القانونية الق يتطلهبا القذانو ، حيذث الغذ  جملذس ادلوةل قذرار عفدما تكو  ه

من الفظذام  70الغرفة الوطفية للموثقني يف حق موثق وذد لنعدام أ س باب القرار، وذد  ا خيالف نص املادة 

ال ول املأ خوذ مذن انعذدام أ سذ باب حيث وحول الوجه :" ادلاخج للغرفة الوطفية للموثقني حيث جاء يف القرار 

املتضذمن القذانو  ادلاخذج للغرفذة الوطفيذة للمذوثقني  07/00/0228من القرار املؤرخ يف  70القرار تفص املادة 

أ   ههه ال خرية تفصل يف القضاا املطروحة علاذا بقذرار مسذبم ، حبيذث بذهد مذا جذاء  ضذمو  القذرار حمذل 

ل نذه يف هذهه احلذاةل يتعذهر عذىل جملذس ادلوةل مناق ذة مذدت رشعيذة هذها الطعن ليس سس بيبا  فهذوم القذانو  

القرار، حيث عىل هها ال ساف اإ  الوجه امليفار مؤسس ل   القرار حمل الطعن معيم بعيم انعدام ال سذ باب، 

بطاهل "ما يتعني عليه اإ
3
 . 

  :عيم الاحنراف ابلسلطة يف القرار التأ دييب: املطلم اليفاين

                                                 
1
، (و كذر الرتبيذة والتعلذال ال سذايس ابجلزائذر) د ( ب، ع)، قضية85/13/0222، مؤرخ يف 50072اجمللس ال عىل، الغرفة الإدارية، قرار رمق  - 

  003، 008، د د 0220اجملةل القضائية، العدد اليفالث، اجلزائر، 
2
، (ف،  ) ذد( وايل وليذة عذني ادلفذىل)، قضذية08/00/8112، مذؤرخ يف 724، فهذرف رمق 172282جملس ادلوةل، الغرفة اليفانية، قرار رمق - 

 قرار غري من ور
3
، جمذةل جملذس (الغرفذة الوطفيذة للمذوثقني) ذد ( د، د)، قضذية85/01/8115، مذؤرخ يف 84842جملس ادلوةل، الغرفذة اليفانيذة، قذرار رمق  - 

  834، 835 ، د د8110ادلوةل، العدد اليفامن، اجلزائر، 
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ساءةل السلطة أ و الاحنراف يف اس تعا ذا الإدارية القراراتاس تعالها هو عيم يصيم  اإ احنرف رجذل  اإ

، ، أ و اس هتدف أ غرا  ل تتعلق ابلصذا  العذامابي أ صدرها عن الهدف ابي حدده القانو  للك مهنا الإدارة

ىل الرقابة القضائية لركن عيذم الاحنذر  ىل مفهوم عيم الاحنراف ابلسلطة وكهد اإ اف ابلسذلطة وليه سنتطرق اإ

 . يف القرار التأ دييب

  :مفهوم ركن الاحنراف ابلسلطة يف القرار التأ دييب: الفرع ال ول

هو تعبري قانوين ل يقصد به الاحنراف عذن  يف القرار التأ دييب مفهوم الاحنراف يف اس تعال السلطة اإ 

انو  بسذابق دافذع ل نذ  الغر  وسوء الفية حرصا، بل هو احنراف الإدارة صاحبة السذلطة عذن أ هذداف القذ

 ، مفا تعريفه ؟ وما يه صوره ؟للمصللة العامة بصةل أ و للمصا  اخملصصة قانوان

تعددت التعريفات لعيذم الاحنذراف يف اسذ تعال  :الاحنراف ابلسلطة يف القرار التأ دييب عيم تعريف ركن -0

سلطة حيامن سسذ تعمل سذلطاهتا لتحقيذق السلطة، فقد عرفه الفقيه فالني عىل الإدارة ترتكم عيم الاحنراف ابل 

، ويعذرف أ يضذا عذىل أ نذه اسذ تادام الإدارة لسذلطهتا مذن اجذل أ غرا  غري الق حيددها املرشع لههه السلطات

حتقيق غاية غري مرشوعة ، سواء ابس هتداف غاية بعيدة عن املصللة العامذة ، أ و اببتغذاء هذدف مغذاكر للهذدف 

ابي حدده القانو 
1
   

من خال تعريفنا لركن عيم الاحنراف ابلسلطة يف القرار  :حنراف ابلسلطة يف القرار التأ دييبصور عيم الا -8

ما أ   يس هتدف غاية بعيدة عن املصللة العامة أ و ابتغاء هدف مغاكر للهذدف  التأ دييب، تبني لفا أ   هها العيم اإ

ار القرار التذأ دييب ، نس تعر ذها ابي حدده القانو ، وههه يه الصور الق قد يأ   اا عيم الاحنراف يف اإصد

  :فامي يج 

اإ  لك القذرارات الإداريذة جيذم أ   سسذ هتدف :اس هتداف السلطة التأ ديبية غاية بعيذدة عذن املصذللة العامذة -أ  

ىل تأ كيد املرشذع فذامي يضذعه مذن قذوانني، فالسذلطات لكهذا مل متذفح  ذ أ   ههه القاعدة ل حتتا  اإ املصللة العامة، اإ

ل ليا داري خيذالف هذهه القاعذدة للموظفني اإ دموا اا املصللة العامذة ولذيس لياذدموا اذا أ نفسذهم، فذلك قذرار اإ

لغذاء،  ويس هتدف أ مرا أ خر غري املصللة العامة هو قرار معيم بعيم الاحنراف يف اس تعال السذلطة جذدكر ابلإ

 : ومن بني احلالت الق تزيغ الإدارة عن املصللة العامة يف اإصدار قراراهتا

 ال السلطة لتحقيق غر  مهيص اس تع -

 اس تعال السلطة بقصد الانتقام  -

                                                 
1
 881، د 0220عبد الغاين بيسوين عبد هللا، القضاء الإداري، من أ ة املعارف للنرش، الإسكندرية،  - 
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اس تعال السلطة لغر  س يايس -
1
   

ل ككفذ  ملرشذوعية القذرار الإداري حتقيذق املصذللة  : الفة السذلطة التأ ديبيذة قاعذدة ختصذيص ال هذداف -ب

ااذذا الهذذدف ابي حذذدده املرشذذع لإصذذداره، ويف  هذذهه احلذذاةل جيذذم أ   ل العامذذة، بذذل ينبغذذ  أ   حيقذذق اإ ذذافة اإ

يس هتدف القرار الإداري املصللة العامة حفسم، بل حىت ال هداف الق تقيذد القذرار الإداري ابلغايذة اخملصصذة 

الق رمس  من أ جف، فا  خر  القرار عن ههه الغاية ولو اك  هدفه حتقيذق املصذللة العامذة ذاهتذا، اك  القذرار 

م واب بعيم الاحنراف ابلسلطة
2

   

 :الرقابة القضائية لعيم الاحنراف ابلسلطة يف القرار التأ دييب: رع اليفاينالف

اإ  عيم الاحنراف ابلسلطة كرتبط ب لك مبارش بنيذة مصذدر القذرار، بد عيذم املرشذوعية فيذه ل 

، وبد فا  تطبيقاته القضائية عادة ما تكو  قليةل، نس تعر ذها تكت  صبغة خارجية ول تظهر يف القرار ذاته

 : احلالت التاليةيف

جراء نقل املوظفنيالعقوبة املقنعة يف  -0 جراء ظاهره تفظال املرفق العام أ ي ظاهره قذانوين  :اإ اإ  العقوبة املقنعة اإ

جراء تعسف  يف حق املوظف ليس هل ما يربره وابطفه اإ
3
 . 

جذراءات  قانونيذة تذربره، ومثذال  وأ سذ باب فأ ي قرار من الإدارة نس ابملركز القانوين للموظف تتبعه ابل ورة اإ

داري ( ف،ع)حيث أ   الس يد :" العقوبة املقنعة ما جاء يف الغرفة الإدارية ابحملمكة العليا سابقا ي غل مترصذف اإ

وأ نه بفاء عىل عدم التلاقه بوظيفته اجلديدة قام الوايل ، "م ونش"بولية بسكرة وأ نه مت تعيينه أ ميفا عاما دلائرة 

لقضاي اس تقر عىل أ   الفقل يمت لصا  املرفق العام برشت أ   ل ي ذلك هذها نقذال بفصف، حيث أ   الاجهتاد ا

اك  حمل تزنيل مقنع يف الرتبة حتذ  غطذاء الفقذل، ( ش،ع)تلقائيا، لكن وحيث يس تالص من قضية احلال أ   

دارا اك  ك تع بصفف  "04/8يف حني أ   صفف ال مني العام هو  04/5وأ نه بصفته مترصفا اإ
4
 

                                                 
1
لغاء القرار الإداري يف الن ات الإداري اجلزائري، مهكرة لفيل شهادة املاجس تري يف القانو  العا -  م، لكيذة سعد صليلع، الاحنراف ابلسلطة كوجه لإ

   72، 72، د د 8117الس ياس ية، قسم احلقوق، جامعة محمد خي  بسكرة،احلقوق والعلوم 
2
لغاء القرار الإداري يف الن ات الإداري اجلزائري، مرجع سابق، د  -     08سعد صليلع، الاحنراف ابلسلطة كوجه لإ
3
اجس تري يف القانو ، فرع الإدارة واملالية، جامعة اجلزائر، محمد جالب، العقوبة املقنعة يف الفظام التأ دييب اجلزائري واملقار ، مهكرة لفيل شهادة امل - 

   15، د 8110
4
، اجملةل القضائية، العذدد (ش، ع) د ( وايل ولية بسكرة)، قضية 15/10/0224، مؤرخ يف 005054احملمكة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رمق  - 

  013، 010، د د 0224ال ول، اجلزائر، 
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دما  موظفالاحن -8 عادة اإ دارة العامة ، مذن أ ب ذع صذور : راف يف اإ يعد هدف حتقيق املصللة ال خصية لالإ

يف حتقيق الهدف القذانوين وسذعاا حنذو هذدف ذا   الاحنراف يف التأ ديم الوظيف  ، كونه ين  واجم الإدارة

هبته وصفته ابي وجد من اجلهاما، ما يفقد الفظام التأ دييب 
1
. 

حيذذث انذذه مت جتفيذذد ال سذ تاذ للادمذذة الوطفيذذة بتذذارخي :" ء يف قذذرار للغرفذذة الإداريذذة سذابقا ومذن صذذوره مذذا جذا

بعذد أ   أ دت واجذم اخلدمذة  05/10/0224مث مت شطبه من صذفوف اجلذيش الذوطين بتذارخي  05/01/0225

آ  واحد احنراف دماجه  فصم معف يعترب خرقا للقانو  ويف أ عادة اإ  ."لسلطة ا ابالوطفية ، حيث أ   قرار رفض اإ

دارة  يف هذهه احلذاةل ، اختصذاد مقيذد  عذذ انذه عفذدما ككذو  املوظذف قذد اسذ تو  الرشذوت حيث أ   لذالإ

عذادةملزمذة  الإدارةاملفصود علاا يف القانو  أ ي تأ دية للادمة الوطفية ، تكو   دماجذه ابإ ختذول لهذا  اإ بذدو   اإ

عادة لإم نيةأ ي سلطة تقدكرية ابلنس بة  دماجه اإ دما  لإعادةبرفضها  دارةالإ  اإ ، حيث  اإ املدع   فصذم معذف  اإ

"ق  القانو  ، وعليه فا  ال س باب امليفارة تدعامي لرفضها تعد  يفابة احنراف للسلطة تكو  قد خر 
2
 

  :خامتة

حاطتذه و ذبطه  اإ  الفظام التأ دييب للموظف جزء ل يتجزأ  من الوظيفة العامة بد مفن ال ةية البالغة اإ

وحتقيق التوا   بني فاعلية الإدارة يف أ داء السذري احلسذن للمرافذق العامذة وبذني حايذة املوظذف قانوان  ا يتالءم 

العام تأ ديبا عىل أ ساف أ نه املففه لس ياسة وتوطات ادلوةل ، ومنله الضاانت ال فية ملواطة ما قد يصذدر مذن 

هد يف مذدت فعاليذة الإجذراءات ، وكذتعسف من قبل الإدارة املوظفة املتحمكة يف لك أ مذور التأ ديذم الإداري

ابلتحقيذق مذع مذل صذفة املذهتم واحملقذق يف أ   واحذد فهذ   السذلطة اخملتصذة حتأ   الإدارة املوظفذة ذد التأ ديبية 

املوظف اخلا ع للتأ ديم، واااا يعود سسليط العقوبة عليه ما يس تدع  ابل ورة القذول بذزوال الضذا  يف هذهه 

 .بدأ  احلياد غري متوفرة يف املتابعة التأ ديبيةاملرحةل الإجرائية، لطاملا أ   م 

طار الرقابة القضائية عىل القرارات التأ ديبيذة نسذ بة مذن الفعاليذة  هفذاك ومن خالل مناق تنا ملو وع الفعالية يف اإ

الصذادرة عذن الغرفذة الإداريذة ابحملمكذة العليذا القضائية، من خالل اس تعرا فا لبعض القذرارات القضذائية اخملتلفذة 

القا  الإداري من تبس يط رقابتذه عذىل مذدت مرشذوعية القذرارات التأ ديبيذة س ادلوةل حاليا، حيث متكن وجمل

 .سواء تعلق ال مر ابملرشوعية ادلاخلية أ و اخلارجية بلك صورها

                                                 
1
رقابة القا  الإداري للقرار التأ دييب يف جمال الوظيف العمو ي، مهكرة لفيل شهادة املاجس تري يف القانو ، فذرع قذانو  املفا عذات  لويف مليكة،  - 

 030، د 8108الإدارية، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة مولود معمري تزيي و و، اجلزائر، 
2
، اجملذةل (و كر التعلال العايل والبحذث العلمذ ) د ( ب، ع)، قضية 05/08/0220، مؤرخ يف 08842احملمكة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رمق  - 

 071، 032، د د 0223القضائية، العدد اليفاين، اجلزائر، 
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ااا من مس  املرشع من خذالل الفظذام التذأ دييب للوظيفذة العامذة، ي ذري : نتاجئ ادلراسة اإ  الفتاجئ الق اهبهتيفا اإ

ىل نوع من تطبيق الإدارة القا ية، وعدم رغبة املرشع يف جهر ال ف ر الق جاءت عرب املراحل التارخييذة لن ذأ ة اإ 

 .القانو  الإداري ابي خيدم الإدارة غالبا

طار الرقابذة القضذائية عذىل القذرارات التأ ديبيذة  لكن ابملقابل لقد تبني لفا من خالل مناق تنا ملو وع الفعالية يف اإ

من خالل اس تعرا فا لبعض القرارات القضائية الصادرة عن الغرفذة الإداريذة ابحملمكذة من الفعالية القضائية نس بة 

العليا، جملس ادلوةل حاليا حيث متكن القا  الإداري من بسط رقابته عىل مدت مرشوعية القذرارات التأ ديبيذة 

 .سواء تعلق ال مر ابملرشوعية ادلاخلية أ و اخلارجية بلك صورها

كا تبني أ يضا عدم تردد القا  الإداري  جلذس ادلوةل يف رقابتذه ملبذدأ  التفاسذم بذني العقوبذة واخلطذأ  التذأ دييب 

ولعل ال ر ية اكن  خصبة وهميأ ة للقا  الإداري يف هها اجملال عىل أ ساف أ   مالمذح التطذور يف الرقابذة اك  

 .قد ظهر يف أ حضا  القضاء الإداري املقار 

 :الاقرتاحات

 .للمااطبني اارضورة تقنني الواجبات واحملضورات القضائية بأ قىص درجة ممكنة من الو وح  -

سذ فادها اإىل طذة أ خذرت حمايذدة  - جتريد الإدارة املوحضة من صالحية التحقيق مع املوظذف اخلا ذع للتأ ديذم واإ

 .خارجة عن معلية التأ ديم 

عادة الفظر يف تقنني وتفظال اللجا  الإدارية  ا يت -  الءم اس تقالليهتا أ و الغر  ابي أ ن أ ت من أ جفاإ

منح أ كرث فعالية لإجراء املواطة أ و ادلفاع، ب كني احملا ي من الإطذالع عذىل امللذف التذأ دييب أ و منلذه نسذاة  -

 .منه قبل احملا ة التأ ديبية الإدارية 

جراء الوقف الاحتياط  للموظف  ا يضبط مدته وحمذا - عادة الفظر يف تقنني اإ وةل حتديذد رشوت اللجذوء لهذها اإ

       . الإجراء  

 :قامئة املراجع

 : قامئة الكتم-0

الزكن عزري، الإعال الإدارية ومنا عاهتا،  رب الاجهتاد القضاي وأ رره عذىل حركذة الترشذيع، جامعذة محمذد خي ذ بسذكرة،  -0

  8101اجلزائر 

  0220زائر، املؤسسة الوطفية للكتاب، بو ياف أ محد، اجلرنة التأ ديبية للموظف العام يف اجل -8

  عبد احلفيظ عىل ال  مي ، موانع املسؤولية التأ ديبية للموظف العام، الطبعة ال ول، دار ااهنضة العربية، القاهرة -3
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، لبفذا  –عبد الر اق الس هنوري،الوس يط يف رشح القانو  املدين مصادر الالاام اجلزء ال ول، دار اإحياء الرتاث العذريب  -7

 0207طبعة

عبد العزكز عبد املفعم خليفذة، القذرار الإداري يف قضذاء وفقذه جملذس ادلوةل، الطبعذة ال وىل، املرصذد القذو ي لالإصذدارات  -5

  8112القانونية، 

لغذذاء القذذرار الإداري يف الفقذذه وقضذذاء جملذذس ادلوةل، بذذدو  سذذ فة نرشذذ -0 عبذذد العزكذذز عبذذد املذذفعم خليفذذة، أ وجذذه الطعذذن ابإ

 8114مرص،

 0220عبد الغاين بيسوين عبد هللا، القضاء الإداري، من اة املعارف للنرش الإسكندرية ، -4

 8108عبد القادر عدو، املفا عات الإدارية ، دار هومة للطباعة والنرش، اجلزائر،  -2

  8112محمد الصغري بعج، الوس يط يف املفا عات الإدارية، دار العلوم للنرش والتو يع، عفابة، -2

 0202د حامد امجلل ، املوظف العام فقها و قضاءا ، اجلزء ال ول ، دار الفھضة العربية ، القاھرة ، مرص ، س فة محم -01

  8114نواف كفعا ، القانو  الإداري، الكتاب اليفاين، الطبعة ال وىل، دار اليفقافة للطباعة والنرش والتو يع، ال رد ،  -00

 : قامئة ال طروحات واملهكرات-8

جالب، العقوبة املقنعة يف الفظذام التذأ دييب املقذار ، مذهكرة لفيذل شذهاة املاجسذ تري يف القذانو ، فذرع الادارة واملاليذة،  محمد -0

 8110جامعة اجلزائر، 

معذذر بوجذذادي، اختصذذاد القضذذاء الإداري يف اجلزائذذر، رسذذاةل لفيذذل شذذهادة دكتذذوراه يف القذذانو ، لكيذذة احلقذذوق والعلذذوم  -8

 ي و و، اجلزائرالس ياس ية، جامعة تزي 

سعد صليلع، الاحنراف ابلسلطة كوجه لإلغاء القرار الإداري يف الن ات الإداري اجلزائري، مهكرة لفيل شهادة املاجيسرت يف  -3

 8117القانو  العام، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة محمد خي  بسكرة، 

 يف جمال الوظيف العمو ي، مهكرة لفيل شهادة املاجسذ تري يف القذانو ،  لويف مليكة، رقابة القا  الإداري للقرار التأ دييب -7

  8108فرع قانو  املفا عات الإدارية، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة مولود معمري تزيي و و، اجلزائر، 

   8115ئر حي  قا  عىل سهل، فصل املوظف العام، رساةل دكتواره، لكية احلقوق، جامعة بن عكنو ، اجلزا -5

 :القوانني وال وامر-3

 املعدل وامل م 0220دس تور -0

ابي حيذذدد اختصذذاد اللجذذا  املتسذاوية ال عضذذاء وس ذذكيلها وتفظميهذذا ومعلهذذا، حتذذدد  27/01مذذن املرسذذوم رمق  02املذادة  -8

 الفصاب القانوين ملداولت اللجا  املتساوية ال عضاء

  70للوظيفة العمومية، اجلريدة الرمسية رمق ، املتعلق ابلقانو  ال سايس10/13ال مر  -0

 00/15/0255، جلسة 0255لس فة  7730حممكة القضاء الإداري يف مرص، قضية رمق   -4
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 31/08/8102:اترخي النرش            00/10/8102:اترخي القبول         10/01/8102 :اترخي الإرسال

 :القرارات-7

وايل وليذذة عذذني )، قضذذية08/00/8112، مذذؤرخ يف 724، فهذذرف رمق 172282جملذذس ادلوةل، الغرفذذة اليفانيذذة، قذذرار رمق -0

 . من ور، قرار غري(ف،  ) د( ادلفىل

، قرار غري (وايل ولية البيض) د ( ع، م)، قضية 30/10/8111مؤرخ يف  85جملس ادلوةل، الغرفة اليفانية، فهرف رمق  -8

 . من ور

 :قامئة اجملالت-5

، جمةل املفتدت القانوين، العدد اخلامس، جامعذة محمذد خي ذ "عيوب القرار الإداري، حالت جتاو  السلطة"هفية أ محيد،  -0

   8112رة، اجلزائر، بسك

الغرفذذة الوطفيذذة ) ذذد ( د، د)، قضذذية85/01/8115، مذذؤرخ يف 84842جملذذس ادلوةل، الغرفذذة اليفانيذذة، قذذرار رمق  -8

  8110، جمةل جملس ادلوةل، العدد اليفامن، اجلزائر، (للموثقني

مركز التكوكن املهين واا هني )  د( ع، ع)، قضية 81/10/8117مؤرخ يف  01724جملس ادلوةل، الغرفة اليفانية، قرار رمق -3

   8117، جمةل جملس ادلوةل، العدد اخلامس، اجلزائر، (بقس فطيفة

، (ش، ع) ذد ( وايل ولية بسذكرة)، قضية 15/10/0224، مؤرخ يف 005054احملمكة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رمق  -7

 .  0224اجملةل القضائية، العدد ال ول، اجلزائر، 

، (وايل وليذة ابتفذة) ذد ( ق، ع)، قضذية 00/14/0224، مذؤرخ يف 57051ل عىل، الغرفة الإدارية، قذرار رمق اجمللس ا -5

 0224اجملةل القضائية، العدد الرابع، اجلزائر، 

و كذر التعلذال العذايل ) ذد ( ب، ع)، قضذية 05/08/0220، مذؤرخ يف 08842احملمكة العليا، الغرفذة الإداريذة، قذرار رمق -0

  0223، اجملةل القضائية، العدد اليفاين، اجلزائر، (علم والبحث ال

( و، و، ف و د، ع) ذد ( ح، م)قضذية  0222/ 15/00، مؤرخ يف 52110جمللس ال عىل، الغرفة الإدارية، قرار رمق ا-4

 0228اجملةل القضائية، العدد اليفالث، اجلزائر 

و كذر الرتبيذة والتعلذال ) ذد ( ب، ع)، قضية85/13/0222 ، مؤرخ يف50072اجمللس ال عىل، الغرفة الإدارية، قرار رمق  -2

 . 0220، اجملةل القضائية، العدد اليفالث، اجلزائر،(ال سايس ابجلزائر

 31من جانف  اإىل ) ،0223، نرشة القضاة س فة 80/10/0228، مؤرخ يف 82883احملمكة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رمق  -2

 .(0223جوا  

 :ةاملراجع ال جنبي-0

1- charles debbasch. Jean claude ricci. Contentieux administratif. Op. cit. 

2- geoges vedel. Droit administratif. Op.cit. . 

3- martine lombard. Droit administratif. Op. cit. pp. Gilles leberton. Droit administratif. Op. 

cit. 


