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 التجربة املغربية منوذجا: اشكالية حتديد املعايري يف املادة االدارية

 رماه عد. كوس

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 2جامعة سطيف

 ملخص 

سعى الفقه والقضاء إلجياد أساس يصلح أن يكون دعامة تقوم عليها مبادئ ونظريات القانون 

خاصة مع فشل املعيار ، وضوعاته عن موضوعات القوانني االخرىاالداري وحتديد املعيار املميز مل

لعدم متكنه من التنبؤ مسبقا مبختلف املنازعات ذات الطبيعة ، العضوي يف القيام بهذه املهمة لوحده

االدارية. لذلك كان ال بد من البحث عن معيار أكثر حتديدا للقانون االداري يعوض املعيار العضوي 

على دراسة التجربة املغربية من خالل  املقالةهذه  تركزاجلزائري رغم قصوره.  الذي تبناه املشرع

عرض املعاجلة القانونية والقضائية املغربية هلذا القصور يف املعيار العضوي وتبنيه ملعايري جديدة 

من ، املشرع املغربي واسقاطها على النظام القانوني والقضائي اجلزائري. وكانت نتائج الدراسة أن

، 6112ومن بعد ذلك حملاكم االستئناف االدارية سنة  0991خالل إنشائه للمحاكم االدارية سنة 

املعيار العضوي الذي كان سائدا من قبل. ألنه أدرك أخريا أن اىل  إضافة، املعيار املوضوعياىل  جلأ

للمحاكم  ويتبني ذلك من خالل إسناده للكثري من االختصاصات املعيار العضوي غري كايف لوحده.

وعدم تقييد القاضي اإلداري وترك باب االجتهاد أمامه مفتوحا خللق القواعد الكفيلة بتطوير ، اإلدارية

وهو ما انعكس اجيابا على آخر االجتهادات القضائية املغربية يف جمال ، القانون والقضاء االداريني

  منازعات املادة االدارية.

Abstract : 

The judiciary and jurisprudence sought to find a basis or a pillar of the 

underlying principles and theories of administrative law and determine the 

standard characteristic of its themes that makes it different than the topics of 

the other laws, especially with the failure of the organic standard, not being 

able to predict the various disputes of administrative nature. Therefore, it 

was necessary to search for a more specific standard for the administrative 

law that compensates the Organic standard adopted by the Algerian 

legislature, despite its limitations. The aim of this contribution is to study the 

Moroccan experience through the presentation of the legal and judicial 

treatment of Morocco for this shortcoming in the organic standard and 

adopted new standards and bringing them down on the Algerian legal and 

judicial system.  
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 مقدمة

يف إحددى دراسداته    0990سنة  Paul Sabourinتساءل الفقيه الفرنسي بول سابوران 

حول ما إذا كان مدن املمكدن التصدريح بدأن املعيدار العضدوي يف القدانون االداري الفرنسدي         

وكددددددددددددددددددددان هذا التساؤل حتميدا مدع    1قد جتاوزه الزمن وأمكن إعالن وفاته أم ليس بعد.

بددددال عدددن الدولدددة   (Etat –Providence)العنايددددددددددددددة  –دددددددددددور فكدددددددددددددددددددرة الدولدددددددددددددة ظهدددد

ممارسدة  اىل  أي انتقال الدولدة مدن ضدمان األمدن والعدالدة     ، (Etat-Gendarmeاحلارسة )

منها مدا يشدبه   ، حتقيق الصاحل العاماىل  الدولة لوظائف ونشاطات أخرى متعددة تهدف

وأصددبحت ، فتوسددع معهددا جمددال القددانون االداري ، ألنشددطة العاديددة الددهل يزاوهلددا األفددراد  ا

منهدا مدا يددخل ضدمن نطداق القدانون       ، الدولة طرفا يف العديد من املنازعات مع اخلدوا  

العام ومنها ما يدخل ضمن نطاق القانون اخلا . لذلك أصبح التمييدز بدني املنازعدات    

أوهلمددا أن التمييددز  ، وذلددك لسددببني جددوهريني ، أمددرا ضددروريا  واملنازعددات العاديددة االداريددة 

والسدب  الثداني هدو حتديدد القواعدد القانونيدة       ، يسهل حتديد اجلهة القضدائية املختصدة  

 املطبقة على النزاع املطروح.

التقليديدة  ، توضيح املعدايري الدهل ارتكدز عليهدا القدانون االداري     اىل  تهدف هذه الدراسة

عددددرض التجربددددة املغربيددددة يف معاجلددددة اىل  ثددددم التطددددرق، ن املقددددارنيف القددددانو، واحلديثددددة

اشددكالية حتديددد املعددايري قانونددا وقضدداء مددن خددالل عددرض املراحددل الددهل مددر بهددا القددانون       

االداري املغربددي ومددن ورائدده القضدداء االداري وتتلددف االجتهددادات واملواقددف الددهل وصددل         

 هذه املعايري. إليها يف معاجلته إلشكالية حتديد

يف املبحث االول يتم دراسة التطدور التدار ي   ، مبحثنياىل  سوف يتم تقسيم الدراسةو

ويف املبحث الثداني نتنداول التجربدة املغربيدة يف معاجلتهدا إلشدكالية       ، ملعايري املادة االدارية

 حتديد هذه املعايري قانونا وقضاء.

 املعايري التقليدية واحلديثة للقانون االداري -املبحث االول

إرسدداء معددايري يقددوم عليهددا القددانون االداري وحتديددد املعيددار  اىل  الفقدده والقضدداءعى سدد

، األنس  لتمييز موضوعاته عن موضدوعات القدوانني األخدرى. وإذا كدان القدانون االداري     

فدد ن البحددث عددن أسدداس   ، قددد نشددأ يف ظددل النظددام القضددائي املددزدو     ، يف معندداه التقليدددي 

بيددان األسدداس النظددري ألحكددام ومبددادئ القددانون     اىل  فةباإلضددا، القددانون االداري يسدداهم 
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وضددع األسددس الكفيلددة بتعدديني االختصددا  بددني القضدداء االداري والقضدداء       اىل ، االداري

خاصة مع عدم متكن املشرع مدن التنبدؤ مسدبقا مبختلدف املنازعدات ذات الطبيعدة       ، العادي

إمندا  ، كمدا نشدأ أول مدرة   االدارية. كما أن القضاء االداري مل يعد جهة قضداء اسدتثنائي   

لدده أهميتدده وأصددالته. لددذلك كددان  ، أصددبح نظددام قضددائي مددوازي لنظددام القضدداء العددادي  

   البد من وضع معيار ثابت ومستقر لتحديد أساس القانون االداري.

أي السددددلطة ، يعدددرف القددددانون االداري بأنددده هددددو القدددانون الددددذي  كدددم االدارة العامددددة    

، 2املعنددى العضددوي واملعنددى الددوظيفي  ، وفددق أحددد املعندديني  اإلداريددة. وتعددرف اإلدارة العامددة 

 وهما املعنيني اللذين مسيا فيما بعد باملعيارين العضوي واملوضوعي.

 الشكليأو  املعيار العضوي -املطل  األول

املنظمدددات أو  اهليئددات أو  تعتددا االدارة مددن الناحيددة العضددوية جمموعددة مددن األجهددزة       

فهدذا املعيدار يركدز علدى الناحيدة       3حتقيق الصاحل العدام. التابعة للدولة والهل تستهدف 

باعتبارهددا جمموعدة مددن األشددخا  املعنويددة العامدة الددهل تتددوىل تنفيددذ   ، الشدكلية لددردارة 

ويعدرف هدذا املعيدار     4وحتقيق أعمال تدخل ضمن مهام االدارة وتنظيمهدا لشدؤون االفدراد.   

عيددار وتبلددور بدددء مددن القددرن التاسددع   يف الفقدده االداري مبعيددار املرفددق العددام. وظهددر هددذا امل  

وأصددبح هددو املعيددار املعتمددد يف أحكددام جملددس الدولددة الفرنسددي و كمددة التنددازع         ، عشددر

كأسددداس للقددددانون االداري ومعيددددارا أيضددددا الختصددددا  القضدددداء االداري. وكددددان حكددددم  

مدددن  0520الصدددادر سدددنة   Dikesterوديكسددد   0511الصدددادر سدددنة   Rotchildروتشددديلد 

 Blanco ىل يف تقرير هذه الفكرة. إال أن الفقه والقضاء اعتاا حكدم بالنكدو  األحكام االو

. Théorie de Service Publicهو حجر الزاوية يف تقدير معيار املرفق العدام   0591سنة 

وكددان حكددم احملكمددة يف هددذه القضددية أندده  ال عددتص احملدداكم العاديددة إطالقددا بنظددر          

حتدى ولدو كاندت    ، رافدق العامدة أيدا كدان موضدوعها     الدعاوى املقامة ضد االدارة بسدب  امل 

تستهدف قيام القضداء العدادي مبجدرد احلكدم عليهدا مببدالة ماليدة تعويضدا عدن االضدرار           

تفسدري قدرارات االدارة . كمدا أضداف احلكدم      أو  تعدديل أو  الناشئة عن عملياتها دون إلغداء 

بفعددل االشددخا    أن  مددن حيددث أن مسددؤولية الدولددة عددن االضددرار الددهل تسددببها ل فددراد      

الدددذين تسدددتخدمهم يف املرفدددق العدددام ال  كدددن أن حتكمهدددا املبدددادئ الدددهل يقررهدددا التقدددنني   

وأن هددذه املسددؤولية ليسددت عامددة وال ، املدددني لتنظدديم الددروابال بددني االفددراد بعضددهم بعضددا 
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ولضدرورة التوفيدق بدني    ، بل هلا قواعدها اخلاصة الهل تتغري تبعا حلاجدات املرفدق  ، مطلقة

 5دولة واحلقوق اخلاصة .حقوق ال

، وبالتبعية اختصا  القضداء االداري ، يظهر من هذا املعيار أن أساس القانون االداري

تهدديمن عليدده إدارتدده وتسددتهدف حتقيددق املصددلحة     أو  إمنددا هددو كددل نشدداا تددديره الدولددة    

 6العامة.

فكدرة  لكن تزايد احلياة االدارية والتغريات الهل طرأت على القواعدد الدهل قامدت عليهدا     

ي قتصداد املوجده وتددخل الدولدة يف النشداا اال     قتصداد بتدأثري مدن سياسدة اال   ، املرفق العام

يدة وصدناعية ومهنيدة. كمدا أن     اجتماعية واقتصداد مما رافقه ظهدور مرافدق   ، يجتماعواال

اىل  االشددخا  املعنويدة اخلاصددة أدى أو  ظهدور مرافددق عامدة ذات نفددع عدام يددديرها األفدراد    

مما تطل  اللجدوء للبحدث عدن معيدار آخدر للقدانون       ، ملرفق العامصعوبة حتديد مضمون ا

 7.وهو ما كان مع ظهور معيار السلطة العامة وامتيازاتها، االداري

 املوضوعيأو  املعيار املادي -املطل  الثاني

، ويتمثل يف النشاا الذي تباشره السلطة االدارية يف سعيها لتحقيق املصلحة العامدة 

لدددذا فددد ن االدارة بهدددذا املفهدددوم هدددي جمموعدددة   8لدددى وظيفدددة االدارة.فهدددذا املعيدددار يركدددز ع

، االنشدددطة الدددهل متارسدددها اهليئدددات االداريدددة بأنواعهدددا. ويكدددون املقصدددود بالقدددانون االداري   

، القانون الذي  كم وظيفدة ونشداا االجهدزة واهليئدات االداريدة     ، استنادا على هذا املعيار

 9املواطنني ورعاية الصاحل العام.خدمة اىل  و دد اختصاصاتها الهل تهدف

وظهر هذا املعيار بعدد االنتقدادات املوجهدة للمعيدار العضدوي )املرفدق العدام(. فالعنصدر         

الغايددات أو  املهددم يف القددانون االداري املميددز لدده عددن القددانون اخلددا  ال يتعلددق باألهددداف     

ه  إليه معيدار املرفدق   واملتمثلة يف املنفعة العامة كما ذ، حتقيقهااىل  الهل تسعى االدارة

وإمنددا يقددوم علددى أسدداس الوسددائل الددهل تسددتعملها االدارة العامددة يف سددبيل حتقيددق    ، العددام

تلك األهداف. ف ذا كاندت هدذه الوسدائل تتميدز بسدلطات وامتيدازات اسدتثنائية ال نظدري         

كندددا أمددام نشدداا  كمددده القددانون االداري و ددتص مبنازعاتددده     ، هلددا يف عالقددات االفددراد   

ومسدددي هدددذا املعيدددار مبعيدددار السدددلطة العامدددة. وكدددان مدددوريس هوريدددو   10االداري. القضددداء

Maurice Hauriou       الدهل  ، هو صدددداح  هذه النظددددرية املسمددداة  مدرسدة السدلطة العامدة

إمنددا تشدمل نشدداا اداري  ، أن هدذه السددلطة العامدة ال تتعلددق بداألوامر والندواهي    اىل  ذهبدت 



  عمـار كوسه/ د      اإلدارية املادة يف املعايري حتديد إشكالية

 

4102 ديسمرب –الرابع العددـــــــــــــــ  األكادميية للدراسات الباحث جملة  
136 

وسائل القانون العام غري املألوفة يف القانون اخلدا . لكدن   متارسه االدارة مع استعماهلا ل

بدددل جعلددها ثانويددة مقارنددة بالسدددلطة    ، رغددم ذلددك مل يهمددل هوريدددو فكددرة   املرفددق العددام       

فهدو غلد    ، العامة كأساس للقانون االداري ومعيارا لتحديد اختصدا  القضداء االداري  

 11اهلدف.أو  الوسائل على الغاية

 ر الراجح يف الفقه احلديثاملعيا- املطل  الثالث

اىل  فدد ن االجتدداه احلددديث ذهدد ، إذا كددان الفقدده قددد اختلددف يف تددرجيح أحددد املعيددارين 

تعريدددف أثددر دقددة واددوال. لددذا عددرف الفقيددده      اىل  ضددرورة اجلمددع بينهمددا بغيددة الوصددول     

القددانون االداري بأندده  ذلددك الفددرع مددن فددروع القددانون العددام      De Laubadèreالفرنسددي 

أي جممدددوع السدددلطات واهليئدددات املكلفدددة ، لدددذي  كدددم تنظددديم ونشددداا االدارةا، الدددداخلي

 12بتوجيه من السلطة السياسية لتحقيق االنشطة املتنوعة يف الدولة .

رغدددم أنددده جعدددل ، هدددو أول مدددن سدددعى يف هدددذا االجتددداه De Laubadère وكددان الفقيددده 

ثددم يددأتي اسددتخدام أسددالي  القددانون   ، لعضددوي(األولويددة للمرفددددددددددددددق العدددددددددددددددددددددام)املعيار ا 

العام يف املقام الثاني)املعيار املوضوعي( لسدد الفدرايف يف االداالت الدهل يعجدز عنهدا املعيدار        

االعتمداد علدى املعيدارين    اىل  Chapusبينمدا ذهد  الفقيده     13االول عن القيام بدوره فيهدا. 

ملعيدار املوضدوعي( عدن معيدار املرفدق      لكن مع إعطاء األولوية ملعيدار السدلطة العامدة )ا   ، معا

وأخددذ بدده   ، وأصددبح هددذا املعيددار األكثددر قبددوال فقهددا وقضدداء       14العددام )املعيددار العضددوي(.  

 والشيء نفسه مع القضاء املصري.، القضاء الفرنسي يف الكثري من أحكامه

كمددا أو ، مدن أنصدار نظريدة اجلمدع بدني املعيدارين       Videlكمدا كدان الفقيده الفرنسدي     

وحداول بعدد ذلدك جتديدد فكدرة السدلطة       ، بنظرية السدلطة العامدة املوسدعة    كانت تسمى

العامددة وحتددديثها لتصددلح أساسددا وحيدددا للقددانون االداري ومعيددارا لتحديددد اختصددا          

أن فكرة السلطة العامة ال تعين فقدال اسدتخدام االدارة   اىل  Videlالقضاء االداري. وذه  

وإمندا تشدمل أيضدا القيدود الدهل      ، سدلطة آمدرة   المتيازات وسلطات القانون العام باعتبارهدا 

حتد من حرية االدارة وتفرض عليها التزامات أشد من االلتزامات املفروضة علدى األفدراد   

ومن هدذه القيدود عددم إمكدان تعاقدد االدارة إال باتبداع اجدراءات         15يف ظل القانون اخلا .

املزايددات  أو  املناقصدات  كاتباعهدا أسدلوب  ، وشروا معينة ال نظري هلا يف القانون اخلا 

عند اختيار املتعاقد معها. ومن هذا املنطلق ال يكفي اتصال االدارة ونشاطها مبرفدق عدام   

إمنددا جيدد  أن تكددون االدارة قددد اسددتخدمت يف  ، حتددى نكددون بصدددد تطبيددق القددانون االداري 
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يدود  التزمدت بق أو  نشاطها امتيازات وسدلطات اسدتثنائية ال مثيدل هلدا يف القدانون اخلدا       

وحدددددود غددددري مألوفددددة يف هددددذا القددددانون. ويف كلتددددا احلددددالتني  ددددتص القضدددداء االداري   

 دتص القضداء   ، باملنازعات الناشدئة عدن مباشدرة هدذا النشداا. وعلدى العكدس مدن ذلدك         

العدددادي ويطبدددق القدددانون اخلدددا  علدددى كدددل نشددداا تؤديددده االدارة مسدددتخدمة أسدددالي       

   16شروا استثنائية.أو  تضمن امتيازاتال تأو  مشابهة لتلك الهل يستخدمها االفراد

ألنه قدم تفسريا مقنعا للعديد من نظريدات القدانون   ، وكانت هلذا املعيار أثرا إجيابيا

وبرر مبنطق كبري خدرو  بعدا التصدرفات عدن نطاقده. فمدن الناحيدة العضدوية         ، االداري

أخددددر  عددددن نطدددداق هددددذا القددددانون نشدددداا السددددلطات االخددددرى كالسددددلطتني التشددددريعية   

أسدالي   اىل  ومن الناحية املوضوعية أخر  نشاا االدارة الهل تلجدأ يف إدارتده  ، قضائيةوال

مثدل إدارة أمواهلددا  ، أي االعمدال الددهل تتبدع يف القيددام بهدا أسددالي  القدانون اخلددا     ، عاديدة 

اخلاصة وابرام العقود املدنية الالزمدة لسدري نشداطها. كمدا أدخدل ضدمنها نظريدات تبددو         

، العقددددود االداريددددة، كنظريددددات القددددرارات االداريددددة ، يددددازات عامددددةيف ظاهرهددددا حتمددددل امت

  17االموال العامة.، الوظيفة العامة

التجربدة املغربيدة يف معاجلدة اشدكالية حتديدد معدايري املدادة االداريدة          -املبحث الثداني 

 قانونا وقضاء

ة عدرض التجربدة املغربيدة يف معاجلدة اشدكالي     اىل  تهدف هذه الدراسة يف جزئها الثاني

املعدايري  اىل  حتديد معايري املادة االدارية وذلك من خالل موقف املشرع املغربي يف نظرته

ثددم معرفددة موقددف القضدداء املغربددي مددن االشددكالية أيضددا مددن خددالل التطبيددق          ، السددابقة

 العملي وفقا للقضايا الهل طرحت أمامه.

ور التددار ي لكددن دراسددة املوقددف التشددريعي والقضددائي املغددربيني تقتضددي دراسددة التطدد    

 للقضاء االداري املغربي أوال.  

 التطور التار ي للقضاء االداري املغربي -املطل  االول

مرحلددة احلمايددة الفرنسددية ثددم     ، مددر القضدداء االداري املغربددي بددثالأ مراحددل أساسددية     

تدددارين إنشددداء  0991ثدددم مرحلدددة مدددا بعدددد  ، 0991غايدددة اىل  مرحلدددة مدددا بعدددد االسدددتقالل 

  املغرب.احملاكم االدارية يف
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  1191-1111: مرحلة احلماية الفرنسية-1

متيزت املنظومة القانونية الهل عرفها املغرب يف عهد احلمايدة الفرنسدية بالعديدد مدن     

اخلصائص والتطورات الدهل سداهمت يف إرسداء نظدام قضدائي إداري متميدز مسدتوحى مدن         

ملؤسسداتية املغربيدة   رغدم متاشديه والطبيعدة ا   ، حيث مبادئه من النظام القضدائي الفرنسدي  

. ومت إصدددار 0901مددارس  11 ليدا. وكانددت بدايددة احلمايددة الفرنسددية علددى املغددرب يف  

حيدث  ، والذي نظم القضاء االداري يف املغدرب  0901أوت  06قانون التنظيم القضائي يف 

علددى اختصاصددات احملدداكم العصددرية يف    0901أوت  06نصددت املددادة الثانيددة مددن قددانون    

 :  ة والهل  كن إمجاهلا فيما يلياملادة االداري

إمدا  ، تقريدر مديونيدة الدولدة واالدارات العموميدة    اىل  النظر يف الددعوى الدهل تهددف   -

 بسب  تنفيذ العقود الهل تامها واما بسب  االشغال الهل تأمر بها.

 مجيع االعمال الصادرة منها والضارة بالغري.-

 الفراد.الدعاوى املرفوعة من االدارات العامة على ا-

، الصادر يف السدنة ذاتهدا  ، من قانون االلتزامات والعقود 51و 99كما تضمنت املادتني 

 على بعا املقتضيات املتعلقة باملسؤولية االدارية.

فد ن النظدام القضدائي الدذي وضدعته السدلطات الفرنسدية        ، بناء على املعطيات السابقة

مدع بقداء جهدة النظدر واحددة      ، ياعمل على متييز القضدايا االداريدة عدن غريهدا مدن القضدا      

 18وهي احملاكم املدنية.

منهدا قدانون ندزع    ، كما مت إصدار جمموعة من القدوانني املسدتقلة ذات الطدابع االداري   

قدددانون ، 0961قدددانون املنازعدددات الضدددريبية سدددنة   ، 0901امللكيدددة للمنفعدددة العامدددة سدددنة   

عاشدددات العسدددكرية  قدددانون امل، 0911حتصددديل الدددديون املسدددتحقة للخزيندددة العامدددة سدددنة     

والددذي كددان يدددخل   ، وهددي مددن منازعددات القضدداء االداري الشددامل   ، 0911واملدنيددة سددنة  

ثددم يددتم االسددتئناف أمددام  كمددة   ، ضددمن اختصددا  احملدداكم املدنيددة يف نظرهددا ابتددداء   

وهدو  ، االستئناف بالرباا ويتم الطعن بالنقا أمام  كمدة الدنقا الفرنسدية ببداريس    

الفرنسدددية بددداملغرب  ددداكم عاديدددة )قضدددائية( تنظدددر يف      األمدددر الدددذي جعدددل احملددداكم    

 القضايا املدنية واالدارية وتطبق القانون اخلا  والقانون االداري يف آن واحد.
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أن احملام املدنية املغربية )الهل  0901يظهر من هذه املواد الصادرة مبوج  قانون 

اختصا  نظر دعاوى  كانت تنظر القضايا العادية واالدارية يف آن واحد( مل يكن هلا

بالطعن يف القرارات االدارية اخلاصة  0965رغم أنه مسح سنة ، إلغاء القرارات االدارية

وهذا ، باملوظفني الفرنسيني الذين يشتغلون يف املغرب أمام جملس الدولة الفرنسي

 .0962قياسا على نفس ما طبق يف تونس بعد تعديل 

بل كان قضاء تعويا ، مل يكن قضاء الغاءكما يظهر أن القضاء االداري يف املغرب 

الذي تنظر فيه احملاكم املدنية )كجهة قضاة واحدة( وبقانونني )اداري ، فقال

 وخا (.

املغرب يف ذلك اىل  لكن ما هو السب  الذي جعل النظام الفرنسي ال ينقل جتربته

 الوقت )ازدواجية القضاء وازدواجية القانون(؟

اىل  جعل فرنسا ال تلجأ، مثله مثل تونس، للمغربقيل آنذاك أن الطابع اخلا  

املغرب. كما قيل إن فرنسا حاولت اتقاء االنتقادات املوجهة للقضاء اىل  نقل جتربتها

خصوصا من الفقيه االجنليزي ، االداري آنذاك بأنه قضاء إدارة وليس قضاء اداري

عندما سأله الفقيه  الذي انتقد القانون االداري بطريقته Albert Venn Diceyالكبري 

الذي كان آنذاك عميد كلية احلقوق بباريس عن القانون ، Berthélémyالفرنسي 

الذي كان يشغل استاذ كرسي يف جامعة ، Diceyفرد عليه ، االداري يف اجنل ا

  19وال نريد أن نعرفه .،   حنن يف بريطانيا ال نعرف مصطلح القانون االداري، اكسفورد

، على أن  يف املادة االدارية 0901من قانون  5األوىل من املادة  كما جاء يف الفقرة

تتصة دون سواها للنظر يف كل القضايا الهل تهم ، احملاكم املدنية الهل أنشات

 مديونية الدولة واالدارات العامة املأمور بها وكل عمل ينتج عنه ضرر للغري .

أهمها أن احملاكم االبتدائية ، العديد من املالحظات 5يطرح هذا الشطر من املادة 

مبا يف ، هي الهل عتص دون سواها يف نظر دعاوى املسؤولية الهل ترفع على االدارة

وذلك تالفيا للغموض يف تنازع االختصا  ، ذلك الدعاوى املتعلقة مبديونية الدولة

وهذا ما جعل املشرع الفرنسي يتدخل مرة ، بني احملاكم الشرعية واحملاكم العصرية

بالتنظيم القضائي يف  املتعلق 0901من قانون  5لصياغة املادة  0965رى سنة أخ

  تبث احملاكم الفرنسية احملدثة يف ايالتنا : حيث أصبحت صياغتها كما يلي، املغرب
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التصريح مبديونية الدولة واالدارات اىل  الشريفة دون سواها يف مجيع الدعاوى الرامية

 العمومية .

أي أن القاضي عندما ، أن املادة االدارية مرتبطة مبديونية الدولة يظهر من هذه املادة

االدارات العامة فهو ملزم بتطبيق القانون أو  يكون أمام قضية تهم مديونية الدولة

وهو ما أقر به الفقه املغربي ملدة طويلة كما سنرى فيما ، أي املعيار العضوي، االداري

 20بعد.

 .1111غاية اىل  (1191مرحلة ما بعد االستقالل )-2

أدخل املشرع املغربي اصالحات كبرية على نظامه السياسي والقضائي بعد 

سعيا ، حيث أحدأ قوانني وأجهزة قضائية، 0926كان أوهلا صدور دستور ، االستقالل

مع حفاظه على املنظومة القانونية املوروثة عن ف ة ، خللق ديناميكية جديدة

 21احلماية.

، وقد يكون ذلك مفيدا، رغين أنه  ليس من املتصور عقاليرى االستاذ  مد م

كما رأت األستاذة مليكة الصروخ  22القضاء على كل ما وضع وما مت يف العهد السابق 

أن  من مظاهر سياسة املغرب احلكيمة هو االبقاء على تلك التشريعات والنظم مع 

ملا تستدعيه ضرورة  ووفقا، االستقالل ويساير مصلحة البالد يقتضهتناوهلا مع ما 

  23التطور من اصالح وتعديل .

سنة اىل  0912لذلك يتعني دراسة االصالحات القضائية يف املغرب منذ سنة 

 0991سنة اىل  وصوال، 0991، 0921مرورا بالتعديالت الهل متت سنوات ، 0991

 تارين صدور القانون املنشأ للمحاكم االدارية يف املغرب ألول مرة.

سبتما  69الصادر يف  661/19/10صدر القانون رقم ، 0919ففي سنة  -

الهل ، منها الغرفة االدارية، غرف 11الذي أنشأ االلس االعلى الذي يتكون من  0919

مع بقاء ، بقيت كغرفة عتص بنظر القضايا االدارية كجهة استئناف وطعن

نون رقم احملاكم املدنية تنظر يف القضايا االدارية كدرجة أوىل. ثم جاء القا

، غرف 12الذي جعل غرف االلس األعلى  0991جويليه  01املؤرخ يف  115/91/10

، الغرفة اجلنائية، غرفة األحوال الشخصية واملرياأ، غرفة مدنية وتسمى بالغرفة األوىل
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كما صاح  إنشاء االلس الغرفة اإلدارية والغرفة التجارية. ، يةجتماعالغرفة اال

غاء يف جمال التعسف يف استعمال السلطة. فدعوى االلغاء االعلى إحداأ قضاء االل

، ألنها أحسن وسيلة للرقابة القضائية على أعمال االدارة، هي ركيزة القضاء االداري

اجلهات اىل  حبيث  كن للطاعن التوجه، وأحسن وسيلة لضمان حقوق االفراد

االلس االعلى سلطة القضائية إللغاء قرار إداري غري مشروع. وأعطى املشرع املغربي 

أو  إما ب لغائها إذا كانت تالفة للقانون، نظر دعوى االلغاء ضد القرارات االدارية

  24مطابقة القرار االداري للقانون ف فا الدعوى من أصلها.

غري أن املشرع املغربي استثنى من القرارات الهل جيوز الطعن فيها باإللغاء أمام 

 : االلس االعلى

، املقدددررات القضدددائية، املناشدددري، لدددهل ال تعتدددا مقدددررات اداريدددة )التوجيهدددات القدددرارات ا-

 أعمال السيادة...(.

 القرارات االدارية الهل ال حتمل طابعا تنفيذيا.-

 القرارات امللكية يف االال االداري.-

وأعطى املشرع هذا االختصا  ابتدائيا ونهائيا للمجلس االعلى بناء على نص املادة 

 نون املسطرة املدنية.من قا 126

يبدو من خالل هذه املرحلة أن املغرب أصبح يتوفر على قضاء اداري مكتمل من حيث 

قضاء مديونية الذي يدخل ضمن اختصا  أو  فهناك قضاء اداري شامل، املوضوع

وال يدخل ضمن اختصا  االلس االعلى إال ، احملاكم العادية ابتدائيا ونهائيا

قضاء االلغاء الذي كان من اختصا  الغرفة االدارية  ومن جهة ثانية، بالنقا

 بااللس االعلى ابتدائيا ونهائيا.

فلم تكن هلا تأثري يذكر على القضاء االداري باستثناء  0991أما تعديالت -

تغيري التسميات فقال دون املساس باالختصا . كما ظهرت املسطرة املدنية الهل 

مبا فيها االلس االعلى ، تبعة أمام احملاكمتنظم القواعد االجرائية واملسطرة امل

 )الغرفة االدارية(.
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 1111مرحلة ما بعد إنشاء احملاكم االدارية سنة -1

ماي  15عد خطاب ملك املغرب أمام االلس االستشاري حلقوق االنسان يف ب

أعلن عن إصالحني ، ويف إطار تعزيز وتدعيم دولة احلق والقانون واملؤسسات، 0991

حيث يكمن الشق ،  يعززان اح ام مبدأ الشرعية من طرف السلطات االداريةأساسيني

أما الشق الثاني ، األول من هذا االصالح يف إنشاء االلس االستشاري حلقوق االنسان

فيكمن يف اإلعالن عن إنشاء احملاكم االدارية. وكان اهلدف من إنشائها هو وضع 

 اإلطار العام ملرافقة القضاء لردارة.

وما يهم يف موضوع دراسة هذه احملاكم اجلديدة هو اختصاصها النوعي الرتباطه 

 مبعرفة املعيار املستعمل من املشرع املغربي يف املادة االدارية. 

املنشأ للمحاكم االدارية يف املغرب على أن    91/10من قانون  15نصت املادة 

بالبت ، من هذا القانون 00و 9مع مراعاة أحكام املادتني ، عتص احملاكم اإلدارية

ابتدائيا يف طلبات إلغاء قرارات السلطات اإلدارية بسب  جتاوز السلطة ويف النزاعات 

املتعلقة بالعقود اإلدارية ودعاوي التعويا عن األضرار الهل تسببها أعمال ونشاطات 

كان مركبات أيا  أشخا  القانون العام ماعدا األضرار الهل تسببها يف الطريق العام

 نوعها  لكها شخص من أشخا  القانون العام.

وعتص احملاكم اإلدارية كذلك بالنظر يف النزاعات الناشئة عن تطبيق 

النصو  التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملعاشات ومنح الوفاة املستحقة للعاملني يف 

لنواب مرافق الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العامة وموظفي إدارة جملس ا

وموظفي جملس املستشارين وعن تطبيق النصو  التشريعية والتنظيمية املتعلقة 

وبالبت يف الدعاوي املتعلقة ، باالنتخابات والضرائ  ونزع امللكية ألجل املنفعة العامة

بتحصيل الديون املستحقة للخزينة العامة والنزاعات املتعلقة بالوضعية الفردية 

افق الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العامة موظفي للموظفني والعاملني يف مر

وذلك كله وفق الشروا املنصو  ، موظفي جملس املستشارينو إدارة جملس النواب

 عليها يف هذا القانون.

وعتص احملاكم اإلدارية أيضا بفحص شرعية القرارات اإلدارية وفق الشروا 

 من هذا القانون . 11املنصو  عليها يف املادة 
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االختصاصات اىل  إضافة، أما احملكمة االدارية بالرباا فقد أوكل هلا املشرع املغربي

احلق يف نظر النزاعات املتعلقة ، السابقة الذكر 15العامة الواردة يف نص املادة 

اىل  وبالنزاعات الراجعة مرسومأو  بالوضعية الفردية ل شخا  املعينني بظهري شريف

الهل تنشأ خار  دوائر اختصا  مجيع هذه احملاكم اختصا  احملكمة االدارية 

حيث ، املنشأ للمحاكم االدارية 91/10من قانون  00وذلك وفقا ملا تنص عليه املادة 

  عتص  كمة الرباا اإلدارية بالنظر يف النزاعات : تنص هذه املادة على ما يلي

سوم وبالنزاعات مرأو  املتعلقة بالوضعية الفردية ل شخا  املعينني بظهري شريف

 اختصا  احملاكم اإلدارية الهل تنشأ خار  دوائر اختصا  اىل  الراجعة

 . مجيع هذه احملاكم

بينما اختصا  الغرفة االدارية بااللس األعلى فبقيت تنظر بصفة ابتدائية 

ونهائية يف بعا القضايا االدارية وكجهة استئناف يف قضايا أخرى. ومن هذه 

القضايا االدارية املستأنفة ضد قرارات احملاكم اإلدارية قبل  االختصاصات النظر يف

 51-11. لكن بعد إنشاء  اكم االستئناف اإلدارية بالقانون رقم 6112تعديل 

مل يعد االلس األعلى تتصا يف هذا النوع من  6112فااير  01الصادر بتارين 

كما ينظر  .إلداريةالقضايا إال بالطعون املقدمة ضد قرارات  اكم االستئناف ا

ابتدائيا ونهائيا يف طل  اإللغاء من أجل التعسف يف استعمال السلطة ضد املقررات 

الهل يتعدى  السلطات اإلداريةوالطعن يف قرارات ، للوزير األولالفردية أو  التنظيمية

 تنفيذها دائرة اختصا  احملكمة اإلدارية واحملاكم االستئنافية. نطاق

 تقييم اشكالية حتديد املعيار يف املادة االدارية يف املغرب-املطل  الثاني

يظهر تقييم اشكالية حتديد املعيار يف املادة االدارية يف املغرب من خالل دراسة موقف 

 القضائي )االحكام القضائية(.النصو  التشريعية )املوقف القانوني( واملوقف 

 : املوقف التشريعي من اشكالية حتديد املعيار يف املادة االدارية-1

اختصا  هذه ، املنشأة للمحاكم اإلدارية 91/10حددت املادة الثامنة من القانون 

، يف طلبات إلغاء قرارات السلطات اإلدارية بسب  جتاوز السلطة، األخرية بالبت ابتدائيا

لباقي االختصاصات احملددة حصرا ومن بينها النزاعات املتعلقة بالوضعية  ثم تطرقت

، الفردية للموظفني والعاملني يف مرافق الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D9%84_%28%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1


  عمـار كوسه/ د      اإلدارية املادة يف املعايري حتديد إشكالية

 

4102 ديسمرب –الرابع العددـــــــــــــــ  األكادميية للدراسات الباحث جملة  
144 

تلك  ثم قيدت الفقرة ما قبل األخرية من هذا الفصددددددددددددددددددددل ممارسدددددددددددددددددددددة

نفسه. وحيث يتبني من  91/10الشروا املنصو  عليها يف القانون االختصاصات ب

النص املذكور ومن مناقشات القانون أمام جلنة العدل والتشريع وأمام الاملان أن 

شروا  91/10حبيث حدد قانون ، قواعد االختصا  فيه علال بقواعد املوضوع

 :ممارسة تلك االختصاصات كم يلي

 61ى اإللغاء بسب  جتاوز السلطة وقد أفرد هلا املواد الباب الثالث ويتعلق بدعو-0

 .61اىل 

 .69اىل  62الباب الرابع ويتعلق بالطعون االنتخابية يف املواد من -6

الباب اخلامس ويتعلق بالطعون املتعلقة بالضرائ  وحتصيل الديون املستحقة -1

 .12اىل  65للخزينة العامة والديون الهل يف حكمها يف املواد 

لباب السادس ويتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت يف ا-1

 .11اىل  19املواد من 

 .11اىل  10الباب السابع ويتعلق باالختصا  املتعلق باملعاشات يف املواد من -1

 .11الباب الثامن ويتعلق بفحص شرعية القرارات اإلدارية يف املادة -2

راءة األبواب املذكورة أن املشرع مل  دد شروطا لبعا الدعاوى إن املثري لالنتباه بق 

 : الهل عتص بنظرها احملاكم اإلدارية رغم أهميتها البالغة وهي

 .النزاعات املتعلقة بالعقود اإلدارية-0

 .دعاوي التعويا عن األضرار الهل تسببها أعمال ونشاطات أشخا  القانون العام-6

عية الفردية للموظفني والعاملني يف مرافق الدولة النزاعات املتعلقة بالوض-1

 .واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية

فهل أهمية هذه الدعاوي تقتضي عدم تقييدها بشروا قدد حتدد مدن فاعليتهدا؟ أم أن     

، املشرع رأى أن الفقه واالجتهاد القضائي قد تكفل ومنذ زمدن بعيدد ببحدث هدذه املواضديع     

 ة بهددددا وتطويرهددددا متاشدددديا مددددع تطددددور وتشددددع  مهددددام الدولددددة.     ووضددددع القواعددددد املتعلقدددد 

الشك أنه مبراجعة تقرير جلنة العدل والتشريع والوظيفة العموميدة وكدذلك وقدائع     
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وخاصدددة ، 0990جويليدددة  06و00: أمدددام جملدددس الندددواب يدددوم  91/10مناقشدددة القدددانون 

لتعدديالت  جواب واضعي املشروع على أسدئلة ومدداخالت الندواب عندد تايدر رفدا بعدا ا       

يتددبني أن نيددة املشددرع بالنسددبة للكددثري مددن االختصاصددات  ، املق حددة علددى مشددروع القددانون

عددم تقييدد القاضدي اإلداري وتدرك بداب اإلبدداع       اىل  املسندة للمحاكم اإلداريدة انصدرفت  

واالجتهاد أمامده خللدق القواعدد الكفيلدة بتطدور ومندو القضداء وبالتدالي القدانون اإلداري          

لتار ي الدذي لعبده هدذا الندوع مدن القضداء يف إرسداء وبلدورة قواعدد القدانون           نظرا للدور ا

.اإلداري
25 

 املوقف القضائي من اشكالية حتديد املعيار يف املادة االدارية-2

يددرى الفقدده أن اشددكالية االختصددا  يف املنازعددة االداريددة مل تكددن تطددرح يف املغددرب قبددل  

 Unité deهدو سديادة نظدام وحددة القضداء     أوهلمدا  ، لسببني رئيسيني 91/10صدور قانون 

Juridiction   مددن خددالل جمموعددة القددوانني الددهل تعهددد باالختصددا  يف املنازعددة االداريددة

وقددانون املسددطرة   0929واملرسددوم امللكددي جويليددة   0901للمحدداكم العاديددة )قددانون اوت  

( 0991سدبتما   69واختصا  االلس االعلى بغرفتده االداريدة ومرسدوم     0991املدنية 

 يف نظدددددر طلبدددددات االلغددددداء املوجهدددددة ضدددددد املقدددددررات الصدددددادرة عدددددن السدددددلطات االداريدددددة      

 نهائيا وابتدائيا.

أو  لكن االشكال الذي كان مطروحا هدو التفرقدة بدني نوعيدة املنازعدة إن كاندت إداريدة       

ليست إدارية من أجدل حتديدد القواعدد القانونيدة الدهل سديتم تطبيقهدا وذلدك اعتبدارا أن          

 يستند آليا للمحاكم العادية. االختصا  كان

أصدبحت اشدكالية اجلهدة     0991ولكن بصدور القانون املنشأ للمحداكم االداريدة سدنة    

إذ يددتعني معرفددة مددا إذا كانددت مددثال كددل دعدداوى املسددؤولية االداريددة مددن  ، املختصدة قائمددة 

 اختصا  احملاكم االدارية أم الزال القاضي العادي  تص جبزء منها.

، خاصة مع التجربدة القصدرية للمحداكم االداريدة يف املغدرب     ، ل بشدةطرح هذه االشكا

هل هو املعيدار العضدوي   ، فكان البد من معرفة جمال النزاع االداري ومعايري املادة االدارية

 أم املعيار املوضوعي؟

، يددرى الفقدده أن اشددكالية حتديددد املعيددار يف املددادة االداريددة يف املغددرب مددر بددثالأ مراحددل      

 يدور بني الرفا والتمسك اجلزئي. كان خالهلا
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 1111-1111مرحلة رفا القضاء استعمال املعيار العضوي لوحده  - أ

خدددالل هدددذه  ، إال ان القضددداة مل يتمسدددكوا ، املعيدددار العضدددوي اىل  رغدددم سدددهولة اللجدددوء  

اسدددتعمال املعيدددار اىل  بدددل توجهدددوا، 0901مدددن قدددانون أوت  15مبقتضددديات املدددادة ، الفددد ة

كدون قضداة تلدك    اىل  جان  املعيار العضدوي. ويعدزى ذلدك   اىل  ضااملادي )املوضوعي( أي

وهدددذا مدددا جعلدددهم يددددركون بسدددرعة أن النزاعدددات     ، املرحلدددة كدددانوا ذوي تكدددوين فرنسدددي  

الناشئة عن أنشطة االدارة ال  كدن أن عضدع كلدها الدال القدانون االداري. لدذلك بددأ        

خاصدة  ، ا ذات الطبيعة العاديدة التمييز بني أنشطة الدولة ذات الطبيعة االدارية وأنشطته

يف جمال العقود ودعاوى التعويا. وتكدرس ذلدك عمليدا مدن خدالل مجلدة مدن القدرارات         

. 01/00/0912منهددا قدددرار  كمددة االسدددتئناف بالربدداا بتدددارين    ، واالحكددام القضدددائية 

وهدذا يعدين أن القضداة آندذاك كدانوا ال يعددريوا كدل االهتمدام للمعيدار العضدوي ورفضددوا          

 26بل مع املعيار املادي.، وحدهتطبيقه ل

 1111اىل  1111املعيار العضوي بصفة مطلقة من سنة اىل  مرحلة الرجوع-ب

يف قضدية عباسدي عبدد    ، عدن االلدس االعلدى    0922نوفما  65شكل القرار الصادر يف 

حيدث قبلددت  ، منعطفددا يف تدارين االجتهددادات القضدائية املتعلقددة باملنازعدة االداريددة   ، العزيدز 

دعدوى الطعدن باإللغداء ضدد القدرار      ، مبوجد  هدذا القدرار   ، االدارية بااللس االعلىالغرفة 

الصادر عدن االدارة بفسدن عقدد مدام مدع عمدل مؤقدت )عقدد شدغل مدن وجهدة نظدر املعيدار              

واعتددا االلددس االعلددى بددأن القددرار صددادر عددن سددلطة إداريددة وهددذا يكفددي إلثبددات     ، املددادي(

عقددد أو  ظددر عددن طبيعددة العقددد سددواء كددان إداريددا اختصاصددها للبددث يف النددزاع بصددرف الن

املنشددأ لدددعوى االلغدداء مل   0919سددبتما  69شددغل. كمددا اسددتدل االلددس بددأن مرسددوم    

 27يلزم القاضي بالتمييز بني جمال القانون العام وجمال القانون اخلا .

وطبق االلس االعلى هذه الرؤية أيضدا علدى القدرارات الصدادرة عدن مدديري املؤسسدات        

ي والتجددداري رغدددم أن هدددذه االخدددرية تشدددتغل يف نطددداق     قتصدددادوميدددة ذات الطدددابع اال العم

القددانون اخلددا  وذلددك يف قددرارات عديدددة منهددا قضددية بدددوي  مددد ضددد وزيددر التجددارة    

ويف القددرار الصددادر ، (12/11/0999وقضددية املددومين صددديق بتددارين )، (62/10/0999)

لدددددة املسدددددتقلة للنقدددددل للددددددار )الوكا R.A.T.Cالدددددذي اعتدددددا مددددددير  0951مددددداي  11يف 

سددلطة اداريددة عضددع  Régie Autonome de Transport de Casablancaالبيضداء(  
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حيدث  ، قراراتها للطعدن باإللغداء. كمدا ذهبدت الغرفدة االداريدة بعيددا يف دعداوى املسدؤولية         

 O.N.C.Fاعتمدت على املعيار العضوي اعتمادا مطلقدا يف قدرار لكدبرية بندت  مدد ضدد       

رغدددم أن األمدددر ، 0999ابريدددل  01لدددوطين لسدددكك احلديدددد املغربدددي( الصدددادر يف )املكتدد  ا 

مددن قددانون االلتزامددات  99يف حددني كددان مددن املمكددن اسددتعمال املددادة  ، يتعلددق حبددادأ سددري

   28والعقود املغربي.

 1111مرحلة ما بعد -جد

، يفهم االلس االعلى املغربي مؤخرا عدم سالمة االعتماد املطلق على املعيدار العضدو  

خاصدددددة القدددددرار الصدددددادر يف   ، ويظهدددددر ذلدددددك مدددددن خدددددالل توجهاتددددده يف بعدددددا قراراتددددده     

.يف قضية سعد بن احلا  سامل ضد اجلامعة امللكية لكرة القدم 10/01/0990
29 

، ويبدو من خالل هذه القرار والقرارات الهل صدرت بعد هذا التدارين أن املشدرع املغربدي   

أدركدددا أهميددددة  ، ميددددان املنازعدددة االداريدددة   ومدددن ورائددده االجتهددداد القضدددائي يف املغدددرب يف      

 االستعمال املزدو  للمعيارين العضوي واملادي.

 : خدامتددددة

إن املشرع املغربدي ب حداثده احملداكم االداريدة يكدون قدد خطدا خطدوة جبدارة حندو تدوفري            

 احلماية القضائية للمواطن يف مواجهة الدولة والسلطات العامة واالدارات التابعة هلا.

فبعدد  ، من بدني الضدمانات الدهل شدجعت القضداء االداري املغربدي       91/10قانون وكان 

أن كانددت الغرفددة االداريددة بددااللس االعلددى عددتص بطلبددات إلغدداء القددرارات السددلطات         

كمدددا كاندددت الغدددرف االداريدددة بددداحملكم  ، االداريدددة بسدددب  التعسدددف يف اسدددتعمال السدددلطة 

قضدايا ندزع امللكيدة مدن أجدل      ، ات الضدريبية االستئنافية عتص بنظر املنازعأو  االبتدائية

املنفعة العامة...اخل. فبالنسدبة لددعوى االلغداء الدهل ينظدر إليهدا االلدس االعلدى كدأول          

ممدا يعدين أن   ، لكن ب حداأ احملاكم االدارية أصبح تنظر فيها هذه احملاكم، وآخر درجة

رجدتني بددال مدن    أيدن أصدبح التقاضدي علدى د    ، املتقاضي استفاد من طريق آخدر للتقاضدي  

 درجة واحدة.

أمددددا القضددددايا االداريددددة الددددهل كانددددت مددددن اختصددددا  احملدددداكم العاديددددة االبتدائيددددة    

مثدددل قضدددايا ندددزع امللكيدددة للمنفعدددة العامدددة واالحدددتالل املؤقدددت والطعدددون      ، واالسدددتئنافية
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ف ندده ب نشدداء احملكددم االداريددة أصددبحت مثددل هددذه القضددايا        ، االنتخابيددة واملعاشددات...اخل 

حيث تنظر فيها كأول درجة ثدم يطعدن فيهدا أمدام احملداكم      ، اختصاصاتها تدخل ضمن

ثدددم يطعدددن فيهدددا بددالنقا أمدددام الغرفدددة االداريدددة  ، 6112االسددتئنافية الدددهل أنشدددأت سددنة   

 للمجلس االعلى.

مددن خددالل إنشددائه للمحدداكم االداريددة ، مدن بددني نتددائج هددذه الدراسددة أن املشددرع املغربددي 

املعيدار  اىل  قدد جلدأ  ، 6112االسدتئناف االداريدة سدنة    ومن بعد ذلك حملاكم  0991سنة 

املعيار العضوي الدذي كدان سدائدا مدن قبدل. ويبددو أنده فهدم أخدريا          اىل  إضافة، املوضوعي

وهدذا مدا انتهجده الفقده والقضداء الفرنسديني مندذ        ، أن املعيار العضوي غري كدايف لوحدده  

ري مدددن االختصاصدددات  ويتدددبني ذلدددك مدددن اسدددناد املشدددرع املغربدددي للكدددث     عشدددرات السدددنني. 

وعدددم تقييددد القاضددي اإلداري وتددرك بدداب االجتهدداد أمامدده مفتوحددا     ، للمحدداكم اإلداريددة 

 خللق القواعد الكفيلة بتطور ومنو القضاء االداري وبالتالي القانون اإلداري.  

 : منها، عدة توصياتمن خالل هذه الدراسة  كن أن نوجه التوصيات كما أنه 

ئدري خطدا خطددوات جبدارة يف االصدالح الشدامل للقضداء وفصددله       رغدم أن املشدرع اجلزا  - 

إال أن ، وهددي خطددوة مل يصددلها بعددد املشددرع املغربددي  ، للقضدداء العددادي عددن القضدداء االداري 

املشدددرع املغربدددي كدددان أكثدددر جدددرأة يف اعطددداء اختصاصدددات واسدددعة للمحددداكم االداريدددة     

ريدة. لدذلك يستحسدن أن    املغربية مل يعطها املشرع اجلزائري للمحداكم االداريدة اجلزائ  

يكون االصل هو فتح التخصصات امام احملداكم االداريدة ويكدون حتديدد منازعدات معيندة       

 مدددددددن قددددددددانون   910و 511وهدددددددو مدددددددا يسددددددددتوج  تعدددددددديل املدددددددادتني     ، هدددددددو االسدددددددتثناء  

 االجراءات املدنية واالدارية.

يوفددق فيدده ورغددم ذلددك مل ، اعتنددق املشددرع اجلزائددري املعيددار العضددوي يف املددادة االداريددة-

ال من حيث التنظديم التشدريعي وال مدن حيدث مدا وصدل إليده االجتهداد القضدائي          ، إطالقا

املقارن يف اعتناقه للمعيدارين العضدوي واملدادي معدا. فمدن حيدث عددم التوفيدق التشدريعي          

اخلدددا   95/16مدددن القدددانون العضدددوي   15نوصدددي بتوحيدددد األلفددداظ بدددني ندددص املدددادة    

مددن   19واملددادة ، مددن قددانون االجددراءات املدنيددة واالداريددة     511باحملدداكم االداريددة واملددادة   

مددن قددانون االجددراءات    910اخلددا  مبجلددس الدولددة واملددادة     95/10القددانون العضددوي  

املدنيددة واالداريددة. أمددا مددن حيددث عدددم التوفيددق يف االجتهدداد القضددائي فنوصددي بدد ك بدداب  
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احلددال عنددد القاضددي    االجتهدداد مفتوحددا للقاضددي االداري اجلزائددري كمددا كددان عليدده        

 املغربي كما سبق تفصيله.
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