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 معيار اختصاص القاضي اإلداري من النص إلى االجتهاد: المقاربات القاصرة

 

 

 برقوق عبد العزيز الدكتور:                                                                 
 - ب –أستاذ زلاضر                                                                    

 تيبازة –ادلركز اجلامعي مرسلي عبد اهلل                                                         
 

 ملخــــص
يفرض منطق نظام االزدواجية القضائية كما تأسس يف فرنسا، أن يُعهد جلهات القضاء      

ل بفرز اليت تتحدد بادلعيار ادلادي الكفي اإلداري باالختصاص احلصري يف "ادلنازعة اإلدارية"
       عالقات القانون اإلداري، ليكون القاضي اإلداري يف النهاية ىو قاضي القانون اإلداري.  

منذ االستقالل، بشكل مشّوه يف  غَت أّن النظام اجلزائري الذي تبٌت االزدواجية القضائية    
أخفق يف ضمان منطق "نظام ، 1996البداية مّث بشكل مكتمل اخلصائص يف ظل دستور 

االزدواجية القضائية" وما يفرضو من نتائج على مستوى عالقة قواعد االختصاص القضائي 
 ، أو عالقة القاضي بالقانون الذي يتوذل تطبيقو. بقواعد ادلوضوع

"  جعل معيار اختصاص القاضي اإلداري " معيارًا تشريعًيانتيجة  القصورىذا حصل      
وبادلقابل وقع يف عالقة القاضي بالقانون، ج شاذة يتحدد بالنص، الشيء الذي أفضى إذل نتائ

القضاء يف مأزق ذباوز السلطة، عندما أراد تقوًن الشذوذ احلاصل، بتعديل معيار اختصاص 
 القاضي اإلداري وردِّه معيارًا ماديًا.      
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Résumé 

     La logique de la Duplication de système judiciaire, ce système 
d’origine française, oblige les juridictions administratives de se 
charger exclusivement des    « contentieux administratifs » définis 
par critère matériel qui engendre   les relations de droit 
administrative en définissant le juge administratif comme un juge 
de droit administratif.  

      Néanmoins, le système algérien qui a mal adopté, en premier 
temps, depuis la décolonisation, la Duplication de système 
judiciaire, puis de façon complète dans le cadre de la constitution 
de 1996, a échoué de garantir la logique de la Duplication de 
système judiciaire et ses conséquences sur les relations entre les 
règles de compétence et les règles de sujet ou bien entre le juge et 
le droit dont il se charge.  

     Cette imperfection est due au fait de rendre le critère de 
compétence de juge administratif « un critère législatif » défini du 
texte, en ce qui a engendré des résultats aberrants concernant la 
relation entre le juge et le droit, cependant, la jurisprudence, en 
voulant remédier à cette imperfection en rendant le critère de 
compétence de juge administratif un critère matériel, s’est retrouvé 
devant un dilemme de l’excès de pouvoir.  
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 مقدمــــة

اختصاص القاضي اإلداري يرتبط بقواعد ادلوضوع اليت ربكم النزاع، ومن مّث ال  األصل أنّ      
ن القانون اإلداري واجب التطبيق، وذلك بغض ا ااّل حُت يكو يكون القاضي اإلداري سلتصً 

النظر عن وجود اإلدارة كطرف يف النزاع، ىكذا تُفسر قواعد االختصاص القضائي يف النظام 
لت عرب اجتهاد قضائي طويل منذ قرار " بالنكو" الشهَت الصادر عن الفرنسي، وىكذا تشكّ 

 .09/02/1873 بتاريخزلكمة التنازع 

، حيث ال ؽلكن تفسَت كل حاالت اختصاص  اجلزائر يبدو سلتلًفايف الوضعبيد أّن      
القاضي اإلداري دببدأ ارتباط قواعد االختصاص بقواعد ادلوضوع، غَت أّن االجتهاد القضائي 

زلاواًل الوصول إذل تأسيس مقبول دلعيار اختصاص القاضي  ،ىذه ادلسألةتصويب ضلو  نزع
    اإلداري. 

صرب منهج ادلشرّع اجلزائري يف صياغة معيار اختصاص القاضي  رضيفإّن ىكذا وضع،       
حدود سلطة القاضي اذباه النصوص القانونية اخلاصة بقواعد  مسألةالتساؤل عن مّث  اإلداري،

  .الذي يعّدل ىذه القواعد شرعية االجتهاد القضائيمناقشة من خالل االختصاص، 

كما سّنها   القاضي اإلداريلية لقواعد اختصاص قراءة إمجا ،معاجلة ىذا السؤالتستدعي      
مّث الوقوف على  ) أواًل ( إلسناد االختصاص ادلعيار ادلعتمداستخالص ومن مّث  ،ادلشرّع

  ) ثانيا ( وتقييمواالجتهاد القضائي ادلعّدل ذلذا ادلعيار 

 منهج المشّرع في تحديد معيار اختصاص القاضي اإلداري: قصور التأسيس -أوال

ادلشرّع اجلزائري قواعد اختصاص القاضي اإلداري على أساس غَت واضح يف رلملو، م نظّ       
( كما يف إطار  1لة لو ) يظهر ىذا يف إطار قانون اإلجراءات ادلدنية القدًن والنصوص ادلكمّ 

 ( 2)  قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية اجلديد
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ي في قانون اإلجراءات المدنية ختصاص القاضي اإلدار األساس غير الواضح ال -1
 لة له والنصوص المكمّ 

أساس غَت على  (أ  ) ارلال زلدد قانونً اص القاضي اإلداري اختص نّ نستطيع القول أ      
     (ب  لو )ميف رل واضح

 مجال االختصاص  تحديد -أ 

من  لةمجببُت القضاء العادي والقضاء اإلداري،  االختصاصع مسألة توزيع ادلشرّ  ضبط    
من خالل قراءة ىذه  من النصوص األخرى، رلموعةو  جراءات ادلدنيةأعلها قانون اإل، النصوص

 محددات ثالث:لقاضي اإلداري ربكمو ا اختصاص معيار ص إذل أنّ لالنصوص طل

قانون  07األوذل من ادلادة  ، حيث يستفاد من الفقرةادلعيار العضويىو مبدأ عام:  – 1-أ
) الدولة، الوالية، البلدية، ادلؤسسة  أحد أطرافو اإلدارةالنزاع الذي يكون  أنّ اءات مدنية، ر إج

القاضي اإلداري )الغرفة اإلدارية باجمللس القضائي(،  اختصاصالعمومية اإلدارية (، ىو نزاع من 
رللس الدولة والغرفة اإلدارية  باختصاصتتعلق د ىذا ادلبدأ دبوجب نصوص قانونية أخرى، وتأكّ 

 لقضائي.باجمللس ا

القاضي اإلداري، دلا ورد عليو من  الختصاصحملدد النهائي يعترب ا العضوي ال لكن ادلعيار     
 ادلعيار ادلادي.لصاحل توظيف ق نطاقو، تضيّ  استثناءات

مكرر قانون  07: يظهر ىذا من خالل ما ورد يف ادلادة تقيد المبدأ العام استثناءات –2-أ
 الختصاصُأسند اتتعلق دبجاالت سلتلفة، حيث  أخرى دة قوانُتورد يف ع مدنية، وما إجراءات

على الرغم من أّن اإلدارة طرفا يف النزاع، فنجد ادلعيار العضوي ىنا يتآكل و  لقضاء العاديل
 .لكنو ال ؼلتفي سباًماينحصر يف أضيق احلدود، 
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غلارات الفالحية مكرر ق إم : سلالفات الطرق، اال 7من ىذه االستثناءات، وفقا للمادة      
النامجة األضرار  علىوادلدنية والتجارية، وادلادة االجتماعية وادلادة التجارية، ودعاوى التعويض 

ومن االستثناءات يف القوانُت اخلاصة: ادلنازعات اجلمركية ) قانون اجلمارك  ،مركبات اإلدارة عن
منازعات (، 22/08/1998يف  09-98ادلعدل بالقانون  21/07/1979يف  79-07

يف  01-05ادلعدل باألمر  15/12/1970يف  86-70األمر  ) اجلنسية
بعض ادلنازعات االنتخابية ) وفقا للقوانُت السابقة والقانون العضوي  (،27/02/2005

 30-90)القانون  الوطنية(، بعض منازعات األمالك 25/08/2016يف  10-16األخَت 
  .1(..اخل20/07/2008 يف 14-08ل بالقانون ادلعدّ  01/12/1990يف 

، أي ربط اختصاص اجلهة تعكس توظيف ادلعيار ادلادييف رلملها،  االستثناءاتىذه  إنّ      
القانون  نطاقالقضائية بطبيعة النزاع وموضوعو، حبيث كلما كان موضوع النزاع يدخل يف 

أحد  العادي ىو ادلختص، حىت لو كان ءاخلاص ويستوجب تطبيق ىذا القانون، كان القضا
 أطراف النزاع جهة من جهات اإلدارة.

الواردة على ادلعيار العضوي، كما  االستثناءاتر كل فسِّ ادلعيار ادلادي ال يُ أن  ُيالحظلكن      
 .بيانو سوف يأيت

القاضي  اختصاص: دبوجب عدة قوانُت ؽلتد خارج المبدأ العام االختصاصتوسيع  –3-أ
ىنا ببعض منازعات أشخاص  األمرطرفا فيها، ويتعلق  اإلداري إذل نزاعات ال تكون اإلدارة

 تستعمل وسائل السلطة العامةكادلؤسسات العمومية اإلقتصادية عندما   ،القانون اخلاص
يف  01-88)القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية اإلقتصادية، القانون رقم 

وىي  -لغاز(، ومنازعات التعويض ضد مؤسسة سون 56و  55: ادلادتُت 12/01/1988
الناذبة عن توصيل الكهرباء خبصوص األضرار  -مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وذباري

ادلتعلق بتوزيع  06/08/1985يف  85/07من القانون  30وسبرير أنابيب الغاز) ادلادة 
 الكهرباء والغاز(. 
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الطعن كون يحيث الوطنية  جانب من منازعات ادلنظمات ادلهنية، اأيضً  من ىذا التوسيعو      
ادلتعلق  01-98من القانون العضوي  9دلادة ) ايف قرارات ىذه ادلنظمات أمام رللس الدولة 

يف  13-11بتنظيم واختصاصات رللس الدولة ادلعدل وادلتمم بالقانون العضوي 
 07-13مثل قانون احملاماة  ،بعض القوانُت اخلاصةأيًضا وىو ما أكدتو  (26/07/2011
ونفس الوضع كان يف القانون القدًن ، 105، 96، 49: وادادل 29/10/2013يف 
 - التسيَت اإلداري -يف قرارات  الطعنرللس الدولة بنظر  ومن جهة أخرى ؼلتص ،91/04

 . (01-98من القانون العضوي  9)ادلادة لهيئات العمومية الوطنية ل

لتوظيف ادلعيار  رًاخآا وجهً ىذا النحو، ؽلثل  ىالقاضي اإلداري عل اختصاصتوسيع  إنّ      
 .ادلادي

في مجملهإسناد االختصاص عدم وضوح أساس  – ب  

ا ملحً  ، يطرح سؤاالً قاضي اإلداري بالشكل السابق عرضوختصاص الاإن ربديد رلال      
 ادلشرع يف ىذا الشأن. اعتمدهالذي  خالصة ادلعيارحول 

ع يقرر أوال ادلعيار فادلشرّ ، خالصة ادلعيار غَت واضحة يف رلملها نّ الشيء األكيد أ     
   دلعيار ادلادياتوظيف من خالل عدة إستثناءات بعام، مث ال يلبث أن ينحتو  أالعضوي كمبد
و ال لكنّ ، مكرر من قانون اإلجراءات ادلدنية ورلموعة من القوانُت ادلتفرقة ( 07) عرب ادلادة 

 (. زلددة ءاتاالكتفاء باستثنا )ادلعيارىذا يستمر حىت النهاية يف توظيف 

القانون يف بعض منازعات أشخاص  االختصاص، يعطي للقاضي اإلداري ثانيةومن جهة      
قرر يال  ع يف النهاية ، لكن ادلشرّ ا جانًبا من توظيف ادلعيار ادلادي، وىذا يعكس أيضً اخلاص

  .2ادلعيار ادلادي كمبدأ عام

خالصة معيار إسناد يف  نطقيوغَت م منسجمغَت ىذا الوضع غلعل ادلشرع  إنّ         
 : اثنُت على مستويُت ؽلكن رصد ىذه ادلالحظة،  االختصاص
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، لكن يف رلملها توظيف ادلعيار ادلادي استثناءات ادلعيار العضوي تعكس: ادلستوى األول - 
وبعض  منازعات اجلمارك واجلنسيةمثل ، ادلادي ادلعيارفسرىا ال يُ  تبقى ىناك استثناءات

قها بعالقات الرغم من تعلّ ب ،زبضع لوالية القاضي العاديفهذه ادلنازعات نتخابية، ادلنازعات اال
كون ىنا ن، وبالتارل امتيازات السلطة العامةالقانون العام وتظهر فيها  رلالقانونية تدخل يف 

 . فسره ادلعيار العضوي وال ادلعيار ادلادياختصاص قضائي ال يُ أمام 

ىو خضوع ادلنازعة للقانون أساس استثناءات ادلعيار العضوي إذا كان : ادلستوى الثاين -
بعض  يبقصلده يُ حبيث  اإلدارة،على كل منازعات  احللع دل يعمم ىذا فادلشرّ  ،اخلاص

منازعات العقود ادلدنية مثل ، اإلداريزعات القانون اخلاص يف دائرة اختصاص القاضي انم
 وعليو، ( تطبيقا للمعيار العضوي ) عات إداريةمناز فهي  ،ومنازعات ادللكية بشكل عام لإلدارة
 لُيطبق القانون اخلاص ال القانون اإلداري.ا أحيانا سلتصً  اإلداريالقاضي  يكون

ختصاص القاضي اإلداري في قانون اإلجراءات المدنية األساس غير الواضح ال -2
 واإلدارية 

        ادلدنية واإلدارية اجلديد  اإلجراءاتعلى عكس ما كان متوقع منو، دل يأت قانون        
 ( بشيء جديد جلهة إصالح قواعد اختصاص25/02/2008يف  09-08) القانون 

 800قدًن اليت ربولت إذل ادلادتُت القانون ال من 7القاضي اإلداري، بل أبقى على نص ادلادة 
ادلادة  إذل قانون قدًن اليت ربولت مكرر 7يف القانون اجلديد، وعّدل يف نص ادلادة  801و

   ) أ ( ، وذلك بتضييق استثناءات ادلعيار العضوي إذل منازعتُت اثنتُت فقط802

، يف اختصاصات رللس 901عرب نص ادلادة ومن جهة ثانية، عّدل القانون اجلديد       
بتنظيم رللس  ادلتعلق 01-98من القانون العضوي  09الدولة ادلنصوص عليها يف ادلادة 

، حبيث ضّيق يف اجلهات اليت ينظر رللس الدولة يف الطعن يف قراراهتا كأول توواختصاصاالدولة 
بدأ تدرج دليتضمن سلالفة درجة، وبغض النظر ىنا عن داللة مضمون ىذا التعديل، فإنّو  وآخر

القواعد القانونية ومبدأ توازي األشكال يف تعديل القواعد القانونية، فنص قانون عادي ال ؽلكنو 
           ) ب ( نص قانون عضويأن يُعّدل 
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معيار اختصاص القاضي تأسيس يف  عّمق ادلشرّع حالة الغموض وعلى ىذا النحو،      
 تقوؽلها. من اإلداري بدالً 

 ق إ م إد 202المادة  التراجع عن توظيف المعيار المادي عبر -أ

توظيف ادلعيار  تارل منوبالق إ م إد من استثناءات ادلعيار العضوي ) 802ضّيقت ادلادة      
عن األضرار النامجة عن  ادلادي ( باقتصارىا على منازعيت سلالفات الطرق ومنازعة التعويض

، كما التابعة لإلدارة، وأبقت بالتارل منازعات اإلغلارات الفالحية وادلدنية والتجارية ركباتادل
لقاضي اإلداري وفقا للمعيار منازعات ادلادة االجتماعية وادلادة التجارية، يف نطاق اختصاص ا

  العضوي.

السؤال الذي يطرح نفسو ىنا، ما تأسيس ىذا التغيَت يف إسناد االختصاص؟ وما داللة      
 ىذا الًتاجع عن توظيف ادلعيار ادلادي؟ 

بأّن تلك ادلنازعات ادلستثناة ىي  ،فسر مجلة استثناءات ادلعيار العضويلقد كانت تُ      
وبالتارل من الطبيعي إسناد  –حىت وان كانت اإلدارة طرفا فيها  – منازعات قانون خاص

 وذل بتطبيق قانونو. األفهو  ،االختصاص بنظرىا للقاضي العادي

أنّو سيكون مطلوب من القاضي اإلداري أن يطبق على  ،هل معٌت ىذا اإلسناد اجلديدف     
ة( قانونًا متميزًا عن قانون اإلغلار ادلدين ) ادلدنية والفالحية والتجاريلإلدارة العالقات االغلارية 

والتجاري ادلطبق فيما بُت أشخاص القانون اخلاص، وتتحول بالتارل العقود االغلارية لإلدارة إذل 
كّلف ادلشرّع بإعداده، يُ ال عقود مدنية عادية؟ وما مصدر ىذا القانون، أىو قانون  عقود إدارية

داري بابتداعو ونسجو يف ضوء قانون اإلغلار ادلدين ف القاضي اإلكلّ يُ أم ىو قانون قضائي 
 والتجاري؟ ونفس ىذا السؤال يطرح بالنسبة دلنازعات ادلادة االجتماعية وادلادة التجارية.

كما ؽلكن التساؤل أيضا عن حذف إحالة االختصاص للقاضي العادي فيما ؼلص       
مدنية(، على  إجراءاتقانون  وذلاألللمادة  اإلحالةمنازعات زلكمة مقر اجمللس القضائي) 

اجلديد قد استبدل اختصاصات زلكمة مقر اجمللس  قانون اإلجراءات ادلدنية واإلداريةالرغم أّن 
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ق إم إد( انطالقا من ذات االعتبارات،  32باختصاصات زلكمة القطب ادلتخصص ) ادلادة 
القانون اجلديد، لكن ادلشرّع ا يف فمربر اإلسناد للقاضي العادي على ىذا ادلستوى مازال حاضرً 

 تأسيس؟  فبموجب أيتراجع عنو، 

مهما كانت اإلجابة عن ىذه األسئلة، فإّن األمر األكيد ىو أّن قانون اإلجراءات ادلدنية      
 يف تأسيس معيار اختصاص القاضي اإلداري.واإلدارية قد عّمق حالة الغموض 

 ق إ م إد 101دة تعديل معّلق الختصاص مجلس الدولة عبر الما -ب

، على أّن رللس الدولةجلس دبادلتعلق  01-98من القانون العضوي  9نصت ادلادة      
الدولة ؼلتص بالفصل )ابتدائيا وهنائيا( يف الطعون باإللغاء )والتفسَت وتقدير الشرعية( ادلتعلقة 

ركزية واذليئات العمومية بالقرارات اإلدارية )التنظيمية والفردية( الصادرة عن السلطات اإلدارية ادل
   الوطنية وادلنظمات ادلهنية الوطنية.  

إد قّلصت اختصاص رللس الدولة إذل الفصل يف طعون  ق إ م 901غَت أّن ادلادة       
عن السلطات اإلدارية اإللغاء والتفسَت وفحص ادلشروعية اخلاصة بالقرارات اإلدارية الصادرة 

" كما ؼلتص بالفصل يف القضايا ادلخولة لو دبوجب نصوص ادلركزية، وأضافت فقرة ثانية : 
  خاصة".

من القانون العضوي  9ال ؽلكنو أن يعّدل نص ادلادة  901حىت إن كان نص ادلادة ف      
، باعتبار أّن القانون األدىن ) القانون العادي( ال يعدل القانون األعلى ) قانون 98-01

عضوي(، ااّل أّن التساؤل حول داللة توجو ادلشرّع لتقليص اختصاص رللس الدولة على ىذا 
 النحو، يبقى مهّما.  

عب كل اليت ربيل إذل النصوص اخلاصة، ال تستو  901إّن الفقرة األخَتة من ادلادة        
، فضاًل على 01-98من القانون العضوي  9التقليص الذي أراد ادلشرّع إجراءه يف نص ادلادة 

أّن مجلة: " كما ؼلتص بالفصل يف القضايا ادلخولة لو دبوجب نصوص خاصة" ىي عبارة ميتة 
 وال تضيف شيئا. 
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تستوعبو  إّن حذف االختصاص بنظر الطعون يف قرارات ادلنظمات ادلهنية، ؽلكن أن      
ذل اختصاص إ اإلحالةالنصوص القانونية اخلاصة بكل منظمة مهنية، فهذه النصوص تتضمن 

نزاعات، ااّل أّن اإلشكال يبقى ؼلص منازعات قرارات اذليئات البعض  بشأنرللس الدولة 
 –عرب قانون إ م إد  –فيما يتعلق بتسيَت شؤوهنا اإلدارية، ىل أراد ادلشرّع  العمومية الوطنية

 3؟ وما داللة ذلك ؟ الطعن يف قراراهتاعن نظر رللس الدولة ربييد 

الصادر  13-11دبوجب القانون العضوي  01-98لقد أّكد تعديل القانون العضوي       
ادلشرّع  مل على معٌت أنّ ػلُ قد شلا  ،4بنفس احملتوى 9اإلبقاء على نص ادلادة  2011يف سنة 

 .ق إ م إد 901ادلادة  نص غفال احلاصل يفاإلاستدراك أراد 

 االجتهادتعديل االجتهاد القضائي لمعيار اختصاص القاصي اإلداري: قصور  -ثانيا

ادلعيار ادلادي   وتوظيف، دولة إذل ذباوز النصوص القانونيةرللس ال نزععرب أكثر من قرار      
تهاد يف ىذا االجعلى  اعًتضت، غَت أّن زلكمة التنازع القضائي إلسناد االختصاصكضابط 

ىذا  مناقشةاألمر الذي يستدعي  ( 1) بعض ادلرات، ووظفتو بدورىا يف مرات أخرى 
 (  2)  بشأنونازع الت وتقييم موقف زلكمةاالجتهاد القضائي 

 : اجتهاد خارج النصإلسناد االختصاصضابط المعيار المادي ك توظيف -1

 :دلادي ليقرررللس الدولة ادلعيار ا وّظفبدون االستناد لنص،          

، تدخل يف والية ىي منازعة غَت إداريةاليت تكون اإلدارة طرفا فيها  د التوثيقيالعق ةمنازعأّن 
كما أّن ادلنازعة الداخلية للحزب السياسي ىي منازعة إدارية تدخل يف   ) أ (القضاء العادي 

   ) ب (والية القضاء اإلداري، حىت بدون وجود طرف إداري يف ادلنازعة 

 :واعتربت، سارت يف نفس االذباه وبدورىا زلكمة التنازع       
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أّن منازعة الصفقة العمومية اليت تربمها ادلؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي        
ىي منازعة إدارية تدخل يف والية القضاء  بتمويل كلي أو جزئي من ميزانية الدولة، والتجاري
 ) ج (اإلداري 

 

) اجتهاد  منازعة غير إدارية :التي تكون اإلدارة طرفا فيها التوثيقيةمنازعة العقود  -أ
 مجلس الدولة (

من ذلك قراره الصادر عن الغرفة الرابعة يف أكثر من مرة اعتمد رللس الدولة ىذا احلل،       
  .11/02/20025بتاريخ 

د قرار الغرفة القرار باستئناف رفعتو بلدية سيدي معروف )والية جيجل( ضىذا يتعلق      
إبطال  موضوعها طلباليت و اإلدارية جمللس قضاء جيجل، القاضي برفض دعواىا شكاًل، 

 وإلزام أطرافهما بالتخلي. عقدين توثيقيُت ) عقد بيع وعقد شهرة(

ىي االختصاص النوعي  لة دل يثرىا األطراف،أمسرللس الدولة عرب ىذا القرار أثار حيث       
بعدم االختصاص النوعي والقضاء من جديد إلغاء القرار ادلستأنف  ررللجهة القضائية، وق

 ىذا احلل على ما يلي:مؤسًسا  يف نظر الدعوى، للقضاء اإلداري

وثيقتُت دل تصدرا عن سلطة ما أهنّ و  –إّن العقدين ادلطعون فيهما زلرران من طرف موثق  -
 ا.أو عقدا إداريً إداريًا إدارية وال تشكالن قرارا 

، يستند إذل أي نص قانوين بدون أنقد وّظف ادلعيار ادلادي رللس الدولة   واضح أنّ ال     
من قانون اإلجراءات  7استثناًء جديًدا للمعيار العضوي ادلكّرس يف ادلادة بذلك ليضيف 
 .نصوص القانونخارج ا يشكل اجتهادً  رللس الدولة احلل الذي صاغو نّ بالتارل فإو ادلدنية، 

إّن االستثناءات  كمة التنازع رفضت ىذا احلل، وقضت يف أحد قراراهتا: "..غَت أّن زل      
مكرر من  7ىي تلك ادلنصوص عليها يف ادلادة  –ادلعيار العضوي  –الوحيدة من القاعدة 
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إّن االجتهاد القضائي جمللس الدولة ال ؽُلكنو تعطيل مقتضيات قانون اإلجراءات ادلدنية ،...و 
وأّن القضاء  ...بالتارل أن ؼللق استثناءات جديدة على النص القانوين وال غلوز لو القانون،

  .6اإلداري ىو وحده ادلختص للفصل يف النزاع... "

 
 

 المنازعة الداخلية للحزب السياسي: منازعة إدارية ) اجتهاد مجلس الدولة ( -ب

س علي" ادلتعلق بقضية " بن فلي 03/03/2004الصادر يف  20431يف قراره رقم       
قضى رللس الدولة دبا  ،7صديقي ومن معو"األمُت العام حلزب جبهة التحرير الوطٍت ضد " 

 يلي:

حيث يتجلى أيضا من زاوية ادلعيار ادلادي أّن احلزب ىو تنظيم أساسي يف احلياة ..    « 
 للدولة وؽلارس نشاطات تتعلق بادلنفعة العامة ويستفيد من إعانات الدولة وؼلضع السياسية

وال ؽلكن بأي حال من األحوال  ،بذلك للقانون اإلداري يف تأسيسو وعملو واختصاصو
إخراجو من حقل القانون العام، حيث ما يدعم ىذا ادلعيار ادلادي يكمن يف أّن مجيع 
ادلنظمات واجلمعيات اليت سبارس نشاطات ذات منفعة عامة زبضع للقانون اإلداري يف تنظيمها 

وذلك كمنظمات األطباء واحملاسبُت واجلمعيات الرياضية  ،صاصهاالداخلي وعملها واخت
 .»سواء كانت داخلية أو غَتىا.. اإلداريوزبضع نزاعاهتا الختصاص القضاء 

( دون أن معلولالواضح أّن رللس الدولة ىنا أيضا وّظف ادلعيار ادلادي ) ولو بشكل      
 نص.يستند لنص قانوين، وبالتارل يكون قد اجتهد خارج ال

ال  -لو افًتضنا جداًل شرعية توظيفو ىنا –مع العلم أّن ادلفهوم السليم للمعيار ادلادي     
، منازعة إدارية تستوجب تطبيق القانون اإلداري سياسياليسمح جبعل ادلنازعة الداخلية للحزب 

فمجلس الدولة جانب الصواب يف توظيف ادلعيار ادلادي عندما ربط بشكل تعسفي بُت 
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ط السياسي )ومشاركة الدولة يف سبويلو( وبُت فكرة ادلرفق العام كمعيار لتطبيق القانون النشا
 اإلداري.

منازعة الصفقة العمومية التي تبرمها المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي  -ج
 ) اجتهاد محكمة التنازع ( : منازعة إداريةبتمويل من ميزانية الدولة والتجاري

ن قرار قضت زلكمة التنازع بأّن منازعة الصفقة العمومية اليت تربمها ادلؤسسة عرب أكثر م       
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بتمويل من ميزانية الدولة تعترب منازعة إدارية ؼلتص 
بنظرىا القضاء اإلداري، كاستثناء من منازعات ىذه ادلؤسسات العمومية اليت زبضع كأصل عام 

  .8اء العاديالختصاص القض

ألي نص يتعلق  ،يف تقرير ىذا احللىي األخرى، دل تستند زلكمة التنازع احلال أّن و       
 250-02باالختصاص، بل استندت إذل مرسوم تنظيم الصفقات العمومية )ادلرسوم الرئاسي 

( الذي يفرض على ادلؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 24/07/2002يف 
عن طريق نظام الصفقات العمومية يف حالة اصلاز مشاريع شلولة جزئيا أو كليا من ميزانية  التعاقد

يفرض حتًما استخلصت زلكمة التنازع أّن التعاقد بنظام الصفقات العمومية  ومن مثّ الدولة، 
على الرغم أّن مرسوم الصفقات العمومية ال يتضمن أي  ،القضاء اإلداري لواليةخضوع النزاع 

   .9القضائياالختصاص تعلق بتحديد جهة ي حكم

سبويل  / صفقة عمومية ) ادلعيار ادلادياجتهدت يف توظيف فاحلاصل أّن زلكمة التنازع       
 ،دبنازعة زبص أحد أشخاص القانون اخلاصلقضاء اإلداري ااختصاص  لتقرر ،(خزينة الدولة 

 ىو ادلؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.  

لقد رفضت زلكمة التنازع ىذا ادلنهج يف وقت سابق، وعابت على رللس الدولة أن غلتهد      
بذلك منهجها يف التأسيس ونقضت  ،يف ىذه ادلخالفة بدورىاغَت أهّنا وقعت ، النصخارج 

     .والتأصيل
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ىب يف ذبدر اإلشارة يف األخَت، أّن الكثَت من أساتذة القانون اإلداري قد شايع ىذا ادلذ     
ي يقرره االجتهاد ذال احللمنهم ذات اآلخر يف حُت تبٌت البعض ، 10االجتهاد ودل يعًتض عليو

و يصل إليو من طريق آخر، ىو التأسيس القانوين الذي يعتمد على نصي ادلادتُت ادلذكور، لكنّ 
  .11 01-88من القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية  56و  55

وال يستقيم، وكانت زلكمة التنازع تستطيع  فاسدا نرى أّن ىذا التأسيس غَت أنن       
  االستنجاد بو، لكنها دل تفعل.  

   

 تقييم االجتهاد القضائي: هل يملك القاضي سلطة تعديل قواعد االختصاص ؟ -2

دد رلال إّن رللس الدولة يف األمثلة ادلذكورة ، بداًل من االلتزام بالنصوص الصرػلة اليت رب      
ف ادلعيار ادلادي بشكل دل يقل بو ادلشرّع وظّ و  اختصاص القاضي اإلداري، سار يف اذباه آخر، 

ا من ، فيما إذا كان صادرً ة احملرر ادلطعون فيوطبيعفحص على  -يف احلالة األوذل  –، فاعتمد 
، اإلداري يضااختصاص الق إذل تقرير عدم لينتهيا، ا إداريً ا أو عقدً ، أو يشكل قرارً اإلدارة

  .قانون إجراءات مدنية 7ضيف بذلك استثناًء آخرًا على نص ادلادة ويُ 

الشخص زلل النزاع ) احلزب على فحص طبيعة نشاط  –يف احلالة الثانية  –واعتمد       
مد اختصاص القاضي اإلداري إذل نزاع دل السياسي( وعالقتو بالدولة والنفع العام، لينتهي إذل 

      .د أطرافوتكن اإلدارة أح

 جعل ادلعيار ادلادي مبدأً لي النحو دل يلتزم بإرادة ادلشرّع، واجتهدىذا  علىفمجلس الدولة       
 .ذباوز سلطتو يف ربديد اختصاص القاضي اإلداري، ومن مثّ يكون قدعاًما 

 احلالةفيما يتعلق ب)النهج  ذاتسارت يف قد زلكمة التنازع صلد واألكثر من ىذا،       
   !اعًتاضها عليو يف وقت سابق، رغم ة(لثالثا
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الصرػلة، إرادة ادلشرّع  اأن يتجاوز  ماال ؽلكنه رللس الدولة وزلكمة التنازعإننا نرى أّن       
  :وتأصيل ذلك، عن حل خارج النصوص القانونية اويبحث

قضائي كما  إّن "معيار اختصاص القاضي اإلداري" يف النظام اجلزائري ىو معيار تشريعي، ال -
 يف النظام الفرنسي.   

، ىو دور كاشف ال منشئ، بشكل خاصاالختصاص قواعد دور القضاء يف مسألة  نّ إ -
ع يكون ذلك أن ادلشرّ  عند احلاجة، ىاتفسَت و ، إعمال القواعد اليت سّنها ادلشرّع ال يتعددوره ف

وبالتارل فال اجتهاد  ل،أغلق الباب أمام القضاء عندما قنن قواعد االختصاص بشكل مفصّ قد 
 نص.الوجود مع 

 خالصة الموضوع:  خاتمــــــة

ال  ومنهج، فيف تنظيم قواعد اختصاص القاضي اإلداريمدعو إذل إعادة النظر إّن ادلشرّع      
  ا.  بقً اسبيّنا ا دلا وفقً  ،ؼللو من قصور على أكثر من مستوى

على ما فيها من علل وأوجو قصور، إذل حُت ع إرادة ادلشرّ بتنفيذ القضاء ملزًما ولكن يبقى      
    لتقوًن الوضع.   ىذا األخَتتدخل 

وأقحم نفسو يف شأن ، رأى غَت ذلك –وأحيانا زلكمة التنازع  -رللس الدولة غَت أّن      
ال ا أمرً  اإلداريمعيار اختصاص القاضي مسألة جعل يفاجتهد لتقوًن قواعد االختصاص، 

ومن مثّ انتهى إذل توظيف ادلعيار ادلادي كمبدأ ، اإلداريالقانون تطبيق  معيارمسألة ؼلتلف عن 
اإلداري ؽلكن ، فالقاضي ال يوصل إذل ىذه النتيجة بالضرورة نصوصالمنطق يف حُت أن عام، 

 مثلما يطبق القانون اإلداري.القانون اخلاص أن يطبق 

وال  ،قصورال يعًتيها -شرّعكما سّنها ادل  -اإلداريإذا كانت قواعد اختصاص القاضي      
، لتصحيح ىذا ع ىو ادلدعو وحدهدف من وجود قضاء إداري مستقل، فإن ادلشرّ اذل  زبدم

، اع أو يتجاوزىادلشرّ  إرادةب على عقِّ الوضع، وال غلوز للقضاء )دبا يف ذلك زلكمة التنازع( أن يُ 
 .فال اجتهاد مع النص ،دال يف قواعد االختصاص من باب االجتهفيعدّ 
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بالدور الدستوري ادلنوط هبا، يف تفعيل قواعد على زلكمة التنازع أن تضطلع غلب      
االختصاص الوظيفي بُت القضاء العادي والقضاء اإلداري، وحراستها، ومن مّث يتوجب عليها 

 .الشأنيف ىذا   دبقتضيات النصوص القانونيةالصارم االلتزام 

 

 

 

 

 الهوامــــــش
                                                

اجلزائر ،  –محدي باشا عمر، مبادئ اإلجتهاد القضائي يف مادة اإلجراءات ادلدنية، دار ىومة  -أنظر التعليق على ىذه ادلنازعات يف:  - 1
وما  34، ص  2004اجلزائر، طبعة  –زروقي ليلى ومحدي باشا عمر، ادلنازعات العقارية، دار ىومة  - وما بعدىا 28، ص 2002طبعة 

 بعدىا.

ادلتعلق باحملاكم اإلدارية بنّصها أّن احملاكم اإلدارية جهة  98/02يذىب األستاذ "رشيد خلويف" إذل أن ادلادة األوذل من القانون رقم  - 2
نا نرى أن ىذا التفسَت يف غَت أن، ، تكون قد فتحت اجملال أمام تكريس ادلعيار ادلادي كمبدأ عام، إاّل ادلادة اإلداريةقضائية للقانون العام يف 

يد ، ألّن ىذه العبارة ال تتضمن أي معيار وإظلا تبحث عن معيار ػلددىا، شأهنا شأن عبارة ادلادة التجارية أو ادلادة اجلزائية. أنظر: رشزللو سباما
 وما بعدىا . 342ص  ،2008اجلزائر، الطبعة الرابعة  –خلويف، قانون ادلنازعات اإلدارية ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية

تتمتع بالشخصية ادلعنوية ادلستقلة وسبارس اختصاصها  وىياذليئات العمومية الوطنية ىي اذليئات العمومية ادلركزية من غَت اإلدارة ادلركزية،  - 3
دلؤسسات الدستورية من غَت على ادلستوى الوطٍت، مثل اذليئات االستشارية كاجمللس األعلى للشباب واجمللس الوطٍت حلقوق اإلنسان، ومثل ا

 احلكومة كاجمللس الشعيب الوطٍت ورللس األمة واجمللس الدستوري ورللس احملاسبة.
 ." ؼلتص.. كدرجة أوذل وأخَتة" بعبارةمثل استبدال عبارة " يفصل..ابتدائيا وهنائيا " ) مع ضبط بسيط لبعض ادلصطلحات الواردة فيها - 4
 195، ص 2002دولة، العدد الثاين لسنة قرار منشور يف رللة رللس ال - 5
دولة، ، ورد يف: حلسن بن شيخ آث ملويا، ادلنتقى يف قضاء زلكمة التنازع ورللس ال21/12/2008بتاريخ  73القرار الصادر يف ادللف  - 6

   31، ص 2014دار ىومة، طبعة 
 347-346قرار غَت منشور، ورد يف: خلويف رشيد، ادلرجع السابق، ص  - 7
، ورد يف: بومحيدة عطا اهلل، الوجيز يف القضاء االداري، دار ىومة، 04/07/2011القرار غَت ادلنشور الصادر يف  -من ىذه القرارات: - 8

  147، ص  2009لسنة  09، رللة رللس الدولة، عدد  13/11/2007الصادر يف  42القرار رقم  – 96، ص 2013الطبعة الثانية 
، ادلرسوم الرئاسي 9/11/1991يف  434-91التنفيذي رسوم ادلاسيم ادلتعاقبة اخلاصة بالصفقات العمومية: ادلر كل   وكذلك األمر يف - 9

      احلارل( 247-15الرئاسي رسوم ادل، 7/10/2010يف  236-10، ادلرسوم الرئاسي  24/07/2002يف  02-250
 وما بعدىا 109شيخ آث ملويا، ادلرجع السابق، ص  حلسن بن – 95بومحيدة عطا اهلل، ادلرجع السابق، ص  -أنظر مثاًل:  - 10
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، ص 2005شيهوب مسعود ، ادلبادئ العامة للمنازعات االدارية، اجلزء الثالث، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، الطبعة الثالثة  -أنظر مثاًل:  - 11
 زروقي ليلى و محدي باشا عمر، – 225، ص 2007بوضياف عمار، الصفقات العمومية يف اجلزائر، دار جسور، الطبعة االوذل  – 369

 32، ص ادلرجع السابق


