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وال أصاب ...نجحتدعني أصاب بالغرور إذا يا رب ال ت  

...فشلتباليأس إذا   

...تجارب التي تسبق النجاح الهو بل ذكرني دائما أن الفشل   

...التسامح هو أكبر مراتب القوة  يا رب علمني أن  

...إلنتقام هو أول مظاهر الضعف وأن حب ا  

...ردتني من المال إترك لي األمليا رب إذا ج  

حتى.. .ن النجاح إترك لي قوة العناد وإذا جردتني م  

...أتغلب على الفشل   

...الصحة إترك لي نعمة اإليمان  وإذا جردتني من نعمة  

...ناس أعطيني شجاعة اإلعتذار ال يا رب إذا أسأت إلى  

الناس أعطيني شجاعة العفو وإذا أساء إلي  

.يا رب إذا نسيتك ال تنساني .. .  

–أ  -  

 



 

:داءــــإه  

 

  :الكريمة اآليةإلى من نزلت فيهم  أوال أهدي عملي هذا   

  ،"صغيراوقل ربي إرحمهما كما ربياني "       

  مثلك في فضلك،من سهرت الليالي ألجلي ومن إلى         

    .أمي الغاليةإلى من تاقت نفسها إلى هذا اليوم         

  .إلى من غرس في نفسي روح اإليمان والتحدي أبي الغالي        

  .وزوجها مراد ختي ليندةأووأخي أمين دربي إلى رفقاء         

  .ةــحوري خالتيقلبي السيد باشا محمد وزوجته  في إلى من لهم مكانة غالية        

  . حيفت الح م خاصة صديق العائلة دار ى كل من ساعدني وأعانني إلنجاح هذا العملإل    

  .هذه السنوات مر لى كل الصديقات و األصدقاء الذين جمعتني معهم صداقة علىإ        

  .إلى كل من حملهم قبلي ولم يحملهم قلمي        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

- ب  -  



 

  :رــر وتقديــشك

 

فله  خطابيفتح كل باب وبذكره يصدر كل الذي بحمده  أوال إن الشكر والحمد هللا 
  .لى ما أنعم به عليناع الحمد

العظيم لكل من ساعدني على إنجاز هذا البحث  واالمتنانأتقدم بالشكر الجزيل   
له قبول على تفض "برابح عبد المجيد"المشرف الدكتور  بالذكر األستاذألخص  المتواضع
ه التي كانت دعما بنصائحه وتوجيهات والذي لم يبخل علي على هذا الرسالةاإلشراف 

  .لي

إلى أساتذة كلية الحقوق  االبتدائيمن الطور األساتذة كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل 
 اهللا عنا جزآهمبما وهبهم اهللا من علم ومعرفة  معة وهران واللذين لم يبخلوا عليبجا

مروان محمد على تكرمه منحنا فرصة  كتورالد تاذخص بالذكر منهم األسألو .كل خير
  إلجرائية والتنظيم القضائي، االقوانين  في تخصص الماجستيردراسة  

راجين عضاء لجنة المناقشة اللذين تحملوا عبء القراءة والمناقشة وكل الشكر أيضا أل   
  .من اهللا أن يثيب الجميع

                                                                        

. فـوزية زكري   

 

 

 

 

 

 

 

–ج  -  
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  :املـقـدمــــــــة
          فمقتضـى الصـفة األوىل أنـه ال يعـيش إال      ،"اإلنسان مدين بطبعه و أناين بطبعه " يقول إبن خلدون   

يعمل على اإلستأثار بأسباب  املتعة والرفاهية حىت ولو كان على حساب  يف مجاعة، و مقتضى الصفة الثانية أنه
وأحسن وسـيلة  . اآلخرين ، فكان البد من إجياد نظام ينظم هذه اجلماعة وإال  إستقوى القوي على الضعيف

لتحقيق هذا التوازن هو بدون شك تنظيم قانون وصياغة أحكام حتمي حقوق وحريات أفراد اتمع مرحلـة  
  .مهمختاص

اإلدارة تصدر ، حىت ال نكاد جند ميدانا إالً ووحنن نعيش اآلن مرحلة إزداد فيها نشاط اإلدارة وإتسع نطاقها   
اجلائز أن تكون عصبة على التظلم ائمني عليها بقرارات ليست ليس من يف إطاره التعليمات وتعاجل شؤون الق

ت الواسعة لنشاط اإلدارة يفرض وجود نظام قضـائي  هذه التدخالت وااال.1منها وبعيدة عن الرقابة عليها
من األجهزة القضائية، قضاء خاص خبصومات األطـراف    مبين على اإلزدواجية والذي يضمن وجود نوعان

  .فيما بينهم وهو القضاء العادي، وقضاء خاص ملنازعة اإلدارة ومسائلتها عن تصرفاا وهو القضاء اإلداري
، لكـل جهاز قضائي ومستقل عن اآلخرذه اإلزدواجبة  وجود  قانون و قواعد خاصة والنتيجة التبعية  هل   

   هذه اإلزدواجيـة . عن أجهزة القضاء  اإلداري على مجيع املستوياتإستقاللية أجهزة القضاء العادي  ليضمن
أخرى،  كان يكتنفها الغموض من جهة والتناقض من جهة 2008يف  التنظيم القضائي اجلزائري قبل سـنة  

 إذ كان يشهد اجلانب العملي عدة جتاوزات ملبدأ اإلزدواجية و اإلستقاللية القضائية ، مما أدى جانب من الفقه
           هذه الفترة بأا كانت تطبق نظام أعـرج؛ مسـتقل يف القمـة وموحـد       إىل تسمية  )األستاذ ناصر لباد(

  .يف القاعدة
وبإرادة صرحية وغري مسبوقة مت إلغاء مجيع األحكـام   09 -08واإلدارية  وبصدور قانون اإلجراءات املدنية   

       إليـه تسـمية اإلداريـة    القانونية اليت كانت مطبقة على طول أربعة عقـود ، وأصدر قانون جديد أضاف
  .رغبة  املشرع اجلزائري يف إرساء قواعد اإلزدواجية القضائية )هذه التسمية ( واليت تترجم

        ذلـك مـن نزاعــات تعـرض      لحق نشاط اإلدارة أضرارا باملصاحل اخلاصة وما ينتج عـنما ي وغالبا   
   وتأمينا  لتـوازن السـلطات    تمن املنازعازاهة احلكم الفاصل يف هذا النوع حلياد ونعلى القضاء، وضمانا 

                                                             
.22و  21، ص ص 2011فهد عبد ا كرمي أبو العمث، القضاء اإلداري بني النظري والتطبيقي، دار الثقافة، عامن،   1  
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         عـن القضـاء املـدين    فـي الدولة بدأ ينشأ تدرجييا قضـاء إداري مستقل  عن اإلدارة من جهة ومستقل
 .من جهـة أخرى ، وتولد  عن هـذه املراحل تأسيس قضاء إداري خيتص بالنظر والفصل يف املنازعة اإلدارية

اإلداري بأمهيـة   وللطبيعة اخلاصة هلذه املنازعة واليت تكون اإلدارة العامة أحد أطرافها يتسم تعريف الرتاع    
لنا بتحديد إختصاص اجلهات القضائية اإلدارية، ومتكني املدعي من معرفـة  كبرية، ألنه األساس الذي يسمح 
فبعد إستقالل اجلزائر كان الـرتاع اإلداري  . الشروط الواجبة اإلتباع  هيأمام أي قاض يقدم عريضته،  وما

يف هذه  حيدد على أساس املعيار املوضوعي إستنادا يف ذلك إىل طبيعة النشاط املطعون فيه، وذلك تأثر مشرعنا
ترة اإلسـتعمار الفرنسـي   الفترة مبا كان معمول به يف فرنسا والذي كان يطبق يف احملاكم اإلدارية املؤسسة ف

من اللذي فكان يؤخذ مبعيار املرفق العام و) يف وهران  –يف العاصمة  –يف قسنطينة  حمكمة إدارية ( للجزائـر
 : ومعيار السلطة العامة ومن بني مؤسسيه ، Léon Duguit – Gaston jeze :يف فرنسا بني  مؤسسيه

 Edward la ferrière - Morice Houriont   
-65إنتـقل مفهوم املنازعـة اإلدارية إىل مـرحلة جديدة مبوجب األمر   1966وإبتداءا من سـنة     

صلة الفا ي أحكامه اجلهات القضائيةـاملتضمن للتنظيم القضائي، فحدد ف 1965-11-16املؤرخ يف  278
خمتصة بالنظر  وى االس القضائية واليت كانتوهي الغـرفة اإلدارية املوجودة على مستيف املـواد اإلدارية؛ 

 .اإلدارية يف الطعون املقدمة ضد نشاط اإلدارة، ويف ذلك إقرار صريح للمعيار الشكلي لتحديد جمال املنازعة
اإلداري آخذة باملعيار العضوي  زاعـالن لنا تفردنية ععة من قانون اإلجراءات املاملادة الساب إىل رجوعـوبال

ختتص : " حمل الرتاع  ، بنصها على ما يـليو الذي يؤسس على طبيعة الشخص مصدر النشاط املتضررمنه
االس القضائية بالفـصل إبتدائيا حبكم قابل لإلستئناف أمام احملكمة العليا يف اجلميع القضايا أيا كانت 

وهذا التعريف الذي  "...ى املؤسسات العمومية طرفا فيهاليت تكون الدولة، الوالية، البلدية، إحدطبيعتها وا
ي املنازعة ال ـأوردته املادة السالفة الذكر يقطع  مجيع احللول السابقة واليت كانت ترى وجود شخص عام ف

املادة السابعة ال يؤخذ سوى ، فإنطالقا من 1يؤدي يف مجيع األحوال إىل إنعقاد إختصاص القاضي اإلداري

                                                             
م شورا قدر ف ه مقدار  SEMPAC د  ىل املعيار العضوي، إذ أصدر مد ر رشكةف ه مت اإلع  1976-02-03يف  : OAICقرار 1  

ا یوان اجلزا ري  لحبوب  دعوى أمام الغرفة اإلداریـة مب لـس قضـاء يف العامصـة یطلـب فهيـا  إلغـاء   رفع إس تخراج ا ق ق و الفرینة، 
  مام جملس األ ىل فألغاه ا لس  ىل أساس  دم إخ صاص هذا القرار أ SEMPACامل شور فألغته الغرفة اإلداریة، إس تأنفت رشكة  

رمغ أهنـا ل سـت  SEMPACالغرفة اإلداریة   لس القضايئ فا لس األ ىل بإلغائه لهذا القـرار إعتـرب أن امل شـور صـادر عـن رشكـة 
".ا كفاح من أ ل اإلنتاج"القايض اإلداري   سامه ماسلطة إداریة ومن مث مل یعمتد ا لس  ىل املعيار العضوي بل إعمتد  ىل املعيار املادي وهو   
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إذ يكفي  وجود يف العالقة شخص معنوي ذو طبيعة إدارية إلنعقاد إختصاص القـضاء  ،بصفة أطراف الرتاع
  .اإلداري مهما كانت طبيعة القضية

جـانفي   08يف  املؤرخ154 - 66ألغـت مجيع أحكام األمر  1064ه يف مادت  1ومع صدور ق إ م إ   
ن حدود فكرة املعيار العضوي لتحديد إختصـاص  ـن اإلجراءات املدنية، فلم خيرج عاملتضمن لقانو 1966

  .من القانون نفسه 802مع مراعاة أحكام املادة  801واملادة  800/1جهات القضاء اإلداري مبوجب املادة 
، والـيت  وبعد حتديـد مفهوم املنازعة اإلدارية يتضح لنـا أا تقـوم أساسا على طبيعة أطراف الـدعوى    

بوصفها صاحبة السلطة العامة، ) الطرف العام (مها اإلدارة صـومة بني طرفني غري متكافئـني وتنشأ عن خ
الـيت هـي الوسـيلة     وى قضائية فيها وـوتنشأ هذه املنازعة بعد إنعقاد دع .اين وهو الفرد وبني الطرف الث

معنوية حلماية حقوقهم يف مواجهـة اإلدارة   ونية اليت يكفلها املشرع لألشخاص سواء كانت طبيعية أوـالقان
         ركز املدعى عليه إستنادا ملا تتمتـع بـه   ـأمام القضاء، ومن املالحظ أن أغلب املنازعات تكتسب اإلدارة م

       نفيذ املباشر والـيت جتعلـها يف غـىن   من صالحيات السلطة العامة اليت تتولد عنها إمتياز األولوية و إمتياز الت
  .غري ملا متلكه من سلطاتاللجوء إىل القضاء لتنفيذ أعماهلا القانونية و حىت املادية منها يف مواجهة العن 
ركز لإلدارة العامة املركز األسهل يف الدعوى طبقا للقوانني اإلجرائية، والطرف اآلخر يكون ـويعترب هذا امل   

ومن هنا تظهر مشكلة عدم       ي إمتيازات وأدلة،الفرد والذي عادة ما يكون خاليا يف الدعوى اإلدارية من أ
  .مل يكن كلى الطرفني ممثل عن إدارة عامة ما التوازن بني أطراف الدعوى اإلدارية يف حالة

وتنظم إجراءات املنازعة اإلداريـة يف جمموع القـواعد املتعلقة بالفصل فـي الدعاوى وكـذا الطعـون     
أنه ال يتم الفصل فيها إال بعـد مرورهـا  ي، واألصل يف املنازعة اإلدارية راملقدمة أمام جهات القـضاء اإلدا

عن ما تقدمه من توضيحات من بني مجيع إجـراءات   بديال وال جيد القـاضي اإلداري  جدا   مهمة رحلةمب
واعـد  شرع اجلزائري يف ق إ م إ بأحكام وقاملها املنازعة اإلدارية وهي مرحلة تقدميها للتحقيق، والذي أخص

خاصة متتاز ا هذه إجراءات عن باقي اخلصومات العادية إال فيما يتعلق باألحكام املشـتركة بـني وسـائل    
 .التحقيق واليت حييلنا إليها املشرع لتطبيق نفس األحكام املقامة أمام القضاء العادي تفاديا يف ذلك للتكرار

                                                             
      ، املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية واإلداریة وا ي د ل  زي التنف ذ بعد س نة2008فربا ر  29املؤرخ يف  09-08: قانون رمق 1
.21ر  دد .من صدوره، ج     
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حاول دائما  الذياسا حتت تأثيـر القاضي اإلداري سإجراءات املنازعة اإلدارية يف فرنسا أ ـدت لقد شيو   
  التوفيـق بني املصلحة العامة املتمثلة يف منازعة اإلدارة وبني مصاحل اخلواص واليت جيب محايتها بشكل فعـال 

  .ةمن خالل ممارسة رقابة قضائية جدي 1من  تعسف اإلدارة
تخاصم مع ضرورة إحكام قواعدها قصد إحاطة امل ولقد حتمت الطبيعة اخلاصة إلجراءات املنازعة اإلدارية   

إىل السلطات املمنوحة لـه قانونـا    فيسهر القاضي اإلداري رجوعا . حبماية قانونية عند جلوئه للقضاءاإلدارة 
بتسيري إجراءات التحقيق ومشاركة مع أطراف املنازعة اإلدارية، على الشكل الذي حيقق فيه ضمانات احليـاد  

  احلـق   : "منه واليت تـنص  151رساء مبدأ محاية حقوق الدفاع املكرس دستوريا يف املادة وتقصي احلقيقة وإ
ويقصد به إعطاء املواطن احلق يف الدفاع ".  احلق يف الدفاع مضمون يف القضايا اجلزائية. يف الدفاع معترف به

قهم املقررة هلم قانونا، فهذه عن حقوقه يف كل ااالت أمام اجلهات القضائية بإختالف تقسيماا محاية حلقو
تخاصم مـع  رف املشرع قصد إحاطة الطرف املـة للمنازعة اإلدارية تتطلب معاجلتها من طـالطبيعة اخلاص

بضمانات ومحاية قضائية وقت إلتماس إختصاص القضاء اإلداري لنوجز أهم الضمانات اليت يسـعى   اإلدارة 
  : لية توفريها يف النقاط التاإىلالتحقيق اإلداري 

  :الطابع الكتايب لإلجراءات)1
يف اإلجـراءات   ختصص اإلجراءات اإلدارية القضائية قسطا كبريا للكتابة على خالف ما هو احلال عليـه     

ع الكتايب إلجراءات املنازعة اإلدارية جيد تفسريه يف الدور الكبري املمنوح للقاضي اإلداري ـاملدنية، وهذا الطاب
ط العـادي  ـواملصدر اإلداري للعدالة اإلدارية يفسر كذلك أن الكتابة هي النم. ريةيف حدود الدعوى اإلدا

ومفاد الكتابة أن كل وثـائق ملـف   . 2لتعبري اإلدارة وكذلك النمط العادي املفضل بالنسبة للقاضي اإلداري
الكتـايب  د فال ميكن إستبدال التحقيـق  من عرائض  ومذكرات الر القضية جيب أن تقدم بالشكل املكتوب،

د ـر وال تعرض إال بعـبالتحقيق الشفهي وال الدفاع الكتايب بالدفاع الشفهي أما املناقشات الشفهية التباش
  .تقدمي األطراف مذكرام الكتابية والكف عن املناقشات الكتابية 

سـتنتاجات  ويفسر أيضا الطابع الكتايب لإلجراءات من خالل الطبيعة اخلاصة للقانون اإلداري وسياسة اإل   
وهذه امليزة لإلجراءات اإلداريـة    يةل املتصلة بالقضـرورة بناء احلجج والدالئـومن خالل أيضا ض ,املتبعة

ة للقاضي اإلداري الذي جيد يف أوراق امللف واليت تكون بطبيعة احلال مقدمـة بالشـكل   ـمهمة أيضا بالنسب
                                                             

1 Charles debbasch, jean- claude ricci, contentieux administratif, 7  edition, éd  dolioz, 1990, p: 16.    
2 Charles debbasch , jean- claude ricci, op, cit, p :18 . 
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والطابع الكتـايب  . ه القانوين الذي يتبناه يف قرارهـالكتايب عناصر حمددة ومضبوطة وظروف متكنه من بناء رأي
  ة ألطرافـهو أيضا باملوازاة ميزة مهم

ويتجسد  .1اآلخر ن لتحضري دفاعهم وردودهم عن بصرية بإدعاءات وحجج الطرفيالدعوى فيكونوا مستعد 
 تنص على وجوب رفع ق إ م إ واليت  من 815اإلطار القانوين للكتابة يف اإلجراءات التحقيقية يف نص املادة 

ـ  886دعوى أمام احملكمة اإلدارية بعريضة مكتوبة لتضيف املادة ـال دم إلتـزام  ـمن القانون نفسه على ع
كتابية، فكل هذه األحكـام   ل املقدمة شفهيا إال إذا أكدها اخلصوم مبذكرةـالقاضي اإلداري الرد عن الوسائ

  .يق القضائية يف سري إجراءات التحقدور املهم للكتابـال تدعم
ح للقاضي واألطراف يف نفس ـدة حبيث يسمـع الكتايب يف ضمان عدالة جيـوأخريا تتلخص أمهية الطاب   

كما يشارك الطـابع الكتـايب لإلجـراءات    . الوقت وبصفة دائمة وكاملة من اإلطالع على أحداث القضية
  .2القضائية يف جتسيد الوجاهية بصفة طبيعية

  :جراءاتاإل مبدأ الوجاهية يف)2
ق إ م إ واملدرجة ضمن األحكام التمهيدية على إلتزام اخلصوم والقاضي مببدأ الوجاهية،  03/3تنص املادة    

ة على أمهيتها يف إجراءات التقاضي املقامة أمـام اجلهـات   ـر هذا املبدأ ضمن األحكام التمهيديـويدل ذك
  .ة على إختالف تنظيماا وعلى مجيع مستويااـالقضائي

وميكن تعريف مبدأ الوجاهية كقاعدة قانونية هي الوسيلة اليت تضمن إعالم اخلصوم من أجل الدفاع عـن     
. 3حقوقهم، حتقيقا للمساواة بينهم أمام القاضي اإلداري والفصل يف القضية يف إطار عدم حتيز اجلهات القضائية

ت اإلجراءات القضائية وخاصـة أمـام   ع مستوياـة هي مبدأ قانوين عام واجب اإلحترام يف مجيـوالوجاهي
ل مستند و أي وثيقة يقدمها أحـد  ـإحترام هذا املبدأ صراحة، فك القاضي اإلداري الذي يسعى جاهدا على

اح للطرف اآلخر اإلطالع عليها ومناقشتها لتحضري دفاعه هلـا، وهـذه هـي    ـأطراف املنازعة جيب أن يت
دعوى معرفة ما حيمله ق كل طرف يف الـح يهلوجاهية واليت تتمحور حوهلا مبدأ ا رة األساسية اليتـالفك

                                                             
1 Michel rousset,  Olivier rousset, droit administratif,le contentioux administratif, tome 2, 2 eme éd, 
2004,presses universitaires de grenomble, p:46.    

.45،  ص 2011رش يد  لويف، قانون املنا  ات اإلداریة، اجلزء الثالث، دیوان املطبو ات اجلامعية، اجلزا ر ،  2  
.50املرجع نفسه ، ص    3  
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ملوجود عـلى مستوى بعض املهين ا ال يتعارض مع  قاعدة السـر وهذا ومعرفة مجيع عناصرها ملف الدعوى
  .املرافق العمومية مادام أنه مت الكشف عن املعلومات بإذن وطلب من القضاء

ول الفترة املمتدة للتحقيق، وكأول إجراء حيترم فيه هذا ـعلى طعلى أن يكون هذا الطابع واجب اإلحترام    
املبدأ هو ضرورة التبليغ الرمسي لعريضة إفتتاح الدعوى وتبليغ املذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق املرفقة ا 

   وأيضا مبناسبة تنفيذ أعمال). 838/2املادة (إىل اخلصوم 
تبليـغ مجيـع    يسهر اخلبري املعني يف الدعوى علـى : بيل املثالوسائل التحقيق على إختالف أنواعها وعلى س

د أعمال اخلربة ومكاا وعدم إحترامه هلذا اإلجراء يقع تقريره حتت طائلة البطالن، ونقـيس  ـاألطراف مبوع
ومع ذلك هناك بعض األعمال املسندة لقاضي املوضوع واليت يؤسس عليهـا   .على ذلك باقي تدابري التحقيق

لشخصي ال حيترم فيها هذا املبدأ ولقد أجاب جملس الدولة الفرنسي بأن املبدأ العام للطابع الوجـاهي  إقتناعه ا
  . 1لإلجراء ال ميكن أن يطبق عندما ينظر القاضي يف أسباب تسويغ عليه أن يثريها تلقائيا

افية إجراءات التحقيق نقول أن مبدأ الوجاهية يف إجراءات التحقيق يعد أهم ضمانة لرتاهة وشفويف األخري    
ويف تطبيقها إحترام لقاعدة ال تقل أمهية عنها وهي مبدأ حقوق الدفاع املكرسة دستوريا كيف وال، إذ ال ميكن 

على إدعاءات خصمه إذا مل حياط علما باإلدعاءات املوجهـة   ه والردـألي طرف يف القضية الدفاع عن نفس
  .دهـض
   :إجراءات حتقيقية)3
عة اإلدارية بأا من النوع والنمط التحقيقي، وتتجلى هذه الصفة خاصة يف مرحلة التحقيـق  توصف املناز   

ـ ـفيها لتعطي هذه اخلاصية للقاضي اإلداري دورا نشطا يف إدارة الدع األدلـة،    نوى والبحث والتقصي ع
     واملسـاواة  ح باحملافظة على نوع مـن التـوازن   ـوالذي يسم حري لنا الطابع التترجم فمصطلح التحقيق ي

  ).اإلدارة العامة(واليت يهددها وجود متقاض عام 
إن اإلجراءات من النوع والنمط اإلامي مبعىن يسريها أطراف الدعوى و ذلك عن طريق مبادرام اخلاصة    
يت المن النوع التفتيشي أو التحقيقي وة هي ـوبالعكس يف اإلجراءات اإلدارية القضائي. وغ احلل للرتاع ـلبل

  .2وىـومتنح للقاضي اإلداري دورا نشطا يف إدارة إجراءات الدعإلداري  على تسيري إجراءاا يعمل القاضي ا

                                                             
.211، ص  2011حسن فرجية ، رشح املناز ات اإلداریة، دراسة مقارنة،دار اخل ونية  ل رش والتوزیع، ط األوىل، اجلزا ر،  1   

2 Charles debbasch, jean- Claude ricci, op, cit, p: 16.  
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وبفضل هذه امليزة متنح للقاضي اإلداري مجلة من السلطات للوقوف يف وجه اإلدارة واليت بإمكاا احملافظة    
ق أو املستندات املطلـوب  ـن تقدمي الوثائـاإلدارة ميف حالة إمتناع  ووإخفاء األدلة واليت حيتاجها اخلصم، 

؛ مبعىن تكون هـذه  819/2دميها يستخلص القاضي النتائج القانونية املترتبة عن هذا اإلمتناع املادةـمنها تق
وبالتايل هذا الـنمط التحقيقـي يسـمح    . ج يف غري صاحل اإلدارة اليت رفضت تقدمي املستند أو الوثيقةـالنتائ

  .وىـمن إعادة التوازن بني أطراف الدع له من صالحيات كمسري للمنازعة للقاضي مبا 
املنازعة اإلدارية  اإلجراءات اإلدارية، وعلى أساس أن ةوخاصية اإلجراءات التحقيقية جتد  تأصيلها مند نشأ   
ـ  ادم بني أعمال اإلدارة واألعمال القضائية أي بنيـدت وكما هو معلوم يف فترة غلب عليها تصشي ل ـرج

ويشارك القاضي اإلداري يف تسيري املنازعة اإلدارية وسلطة إختاذ أي قرار يضمن بـه  . 1اإلدارة وبني القاضي
ـ   ة ـحسن سري إجراءاا ومواجهة اإلدارة اليت متلك القدرة على التأثري يف احلكم القضائي وصـالحية احملافظ

  .وإخفاء األدلة
ـ   إن اإلجراءات اإلدارية القضائية يؤثر            ؤ األطـراف  ـعليها وجود متقاضي عام يف الدعوى، فعـدم تكاف

وى ومن مث فهي تفسر بعض مالمح الدعوى اإلدارية، فاإلدارة تتمتـع  ـهو من خصائص ومميزات هذه الدع
  :بسلطة التصرف باإلرادة املنفردة يترتب عنه نتيجتني أساسيتني مها

 .نونية بإرادا املنفردةتمتع اإلدارة بسلطة تعديل املراكز القات - 

  . 2الطعون املقدمة ضد القرارات اإلدارية ليس هلا مبدئيا األثر املوقف - 
يدعوا إىل إعطاء سلطات جدية  يف فرنساهذا احلضور لإلدارة يف املنازعة اإلدارية دفع بظهور جانب من الفقه  

  .ق القضائيـيف مرحلة التحقي  م خاصة ووسائل قانونية واسعة للقاضي اإلداري يف مواجهة هذا الطرف العا
د ضمان السري احلسن والعـادل  ـويف اجلزائر منح ق إ م إ عدد من السلطات والصالحيات للقاضي قص   

إلجراءات التحقيق القضائي وسلطة توجيه أوامر لإلدارة خاصة يف حالة تعديها على امللكية العقارية أو املساس 
 .بإحدى احلريات العامة

الة يف سري إجـراءات  ن هنا نلمس الدور اإلجيايب الذي يستأثر به القاضي اإلداري ومدى مسامهته الفعوم    
واليت يوصف فيها بأنه الرقيب على إجراءات سري املنازعة اإلدارية على مسـتوى مجيـع    لقضائيق اـالتحقي
ق مىت قرر قاضي املوضـوع  ـها، ولعل أول حمطة تستوقف فيها املنازعة اإلدارية هي مرحلة التحقيـمراحل

                                                             
1 Charles debbasch, jean -claude ricci, op. cit, p: 17.  
2 Charles debbasch, jean -claude ricci, op. cit, p : 19.     
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         ضرورة لذلك، واليت تعد من أهم الوقفات سواء تعلق األمر بإجراءات تدابري التحقيق، من مسـاع األطـراف  
ض األعمال اإلدارية ومقارنة األدلة املتـوفرة  ـأو إستجوام وإلتزام القاضي بإجراء عملية التدقيق والقيام ببع

    عنية، وحىت إجراء مواجهات فيما بينهم إظهارا يف ذلك للحقيقة لينطلق منـها ومتحيصها حبضور األطراف امل
ل يف موضوع املنازعة وتدخل بذلك الدعوى مرحلة اإلثبات ـيف عملية صياغة وحتضري حكمه أو قراره الفاص

غ هذا والبحث عن وسائله وتقييمها من خالل فرزها وهلذا يتطلب وجود عدالة قضائية عادلة ومنصفة، ولبلو
وضماناته مـن حيـث   اهلدف جيب أن حيترم التحقيق اإلداري  مقومات التحقيق القانوين الصحيح وكفاالته 

ومساع من يريد اإلدالء بشـهادته   وجوب إستدعاء األطراف وطرح األسئلة عليهم ومناقشة وسائل اإلثبات
  .1وتقدمي الدفوع وغري ذلك من مقتضيات الدفاع

إىل غاية  838 من يف نص املواد 2نوين كبري ملرحلة التحقيق القضائيإهتمام قا زائرياجل شرعاملولقد أحاط    
ة من اإلجراءات واخلطوات يف إحترامها كفالة لبلوغ ـمن ق إ م إ، لتتضمن هذه املرحلة جمموع 873املادة 

  .ةـالغاية املقصودة من هذه املرحل
ـ متعددة من قاضي املوضوع والقاضي املقق اال اخلصب لنشاط هيئات قضائية ـويعد التحقي    ذي ـرر ال

ظ الدولة والذي يتم إخطاره مبلف الدعوى لتقـدمي إلتماسات،  ـيعينه رئيس تشكيلة احلكم باإلضافة إىل حماف
إلجالء كل لُبس أو غموض يكتنف الدعوى  قضائيق الـواليت تتضافر جهود مجيع هذه  اهليئات فترة التحقي

  .لتهيئتها للفصل فيها
وجه للتحقيق  قرر بأالّ اإذ ق يف مجيع  الدعاوى املعروضة علـيه إالّـومبدئيا يأمر القاضي بإجراءات التحقي   

ـ   وهذا اإلجراء ي. من ق إ م إ 847وهي سلطة ممنوحة له حبكم املادة  ن عد مبثابة األرضية األوليـة الـيت متكّ
القاضي جبميع وقائع  ملنازعة اإلدارية حتت اهر ليوفيها توضع امل ،عناصر ملف القضيةلع بالقاضي من أن يطَ

  .وعناصر الدعوى ليهتدي إىل حل الرتاع بصفة موضوعية وبصفة قانونية
العدالة، فهل حقـا عنـدما    -العفة -الشجاعة -احلكمة: والدولة كما عرفها أفالطون متتاز بأربعة مبادئ   

لإلجابة عن هذا التسـاؤل توجـد   . د مببدأ العدالة واحلكمةيعرض نزاع على القضاء اإلداري للفصل فيه يتقي
صعوبة بالرغم من أنه يف الوقت احلايل كل دولة هلا قوانني تضبط موضوع سري إجراءات الفصل يف الـدعوى  

                                                             
.528، ص 2000ما د راغب احللو، القضاء اإلداري، م شأة املعارف، اإلسك دریة،   1  
ايئ هو ذ  التحق ق ا ي تبارشه اجلهات القضائية اإلداریة ، ول س ذ  التحق ق ا ي یؤمر به  ىل مس توى اجلهات التحق ق القض 2

. اإلداریة ، ألن هناك حتق ق تبارشه اإلدارة و لكف موظفني  ىل مس تواها لهذه املهمة  
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والذي إرتكزت عليه هذه الدراسة  09-08عموما ويف الدعوى اإلدارية خصوصا، ويف اجلزائر يدرج قانون 
ـ من بني أهم القوان  حاولتني املنظمة واملشرعة هلذا املوضوع ومرجعه األصلي واألساسي والذي من خالله س

ـ يف اإلجـراءات   ها املشرع اجلزائري للتحقيـق الوقوف على األحكام القانونية اليت أقرهذه املذكرة  ة اإلداري
  .القضائية
الـذي رمسـه    اإلطار القانوين ما هي معامل: ذكرةاملجاهدين ملعاجلة هذه املسألة بعد طرح إشكالية  وسنعمل

 اإلدارية؟القضائية ق يف املنازعة ـي للتحقيالتشريع اجلزائر

األول تتمحور فكرته  فصلرئيسيني؛ ال فصلنيإىل  ذكرةموضوع هذه املم سجابة  عن هذه اإلشكالية قُولإل   
حول  تتمحور أما فكرة الفصل الثاين.ق يف املنازعةفتح باب التحقيا ي ة اليتتلك اإلجراءات األولي األساسية يف

سنحاول . قـوسائل التحقيق يف املنازعة اإلدارية واملتاحة قانونا للقاضي اإلداري األمر ا إلمتام أعمال التحقي
  :يف املراحل التالية قـشرح هاتني الفكرتني بنوع من التدقي
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  .قيق القضائيدخول الدعوى اإلدارية مرحلة التح: الفصل األول
   إن فض عهد به الدولة إىل هيئة قضائية تسمى باحملاكم عموما، والـيت ينحصـر   املنازعة اإلدارية بالقانون ت

املنازعات خـارج اجلهـات    أما فض. كمـون مث إصدار احلـق يف الوقائع وتطبيق القانـدورها يف التحقي
ة اليت حيلها رجال الشرطة، وال اليت حتل بواسطة اللجان ذاك ال يعد قضاءا على اإلطالق؛ كاملنازعـالقضائية ف

ة، فليس ألي قرار من تلك القرارات من القوة واحلجية ما لألحكام القضائية، ونصت علـى هـذا   ـاإلداري
  ".ام ـخيتص القضاة بإصدار األحك"    :من الدستور بقوهلا 173دأ املادة ـاملب
ؤسس الدستوري يف مجيع الدساتري ـسه املاألساسية لألفراد كر وقـواللجوء إىل القضاء هو حق من احلق   

اليت عرفتها اجلزائر، فال تتحقق فعالية الدعوى اإلدارية إال إذا مت تبين إجراءات وقواعد تضمن تقريب العدالـة  
ق يف اللجوء إىل القضاء وإمكانية إخطار القاضي مباشرة، ومت تكريس حـق  ـللمواطن، وهو ما يعرف باحل

ليتم تأكيده " الكل سواسية أمام القضاء، وهو يف متناول اجلميع :" من الدستور بنصها 140تقاضي يف املادة ال
عي حقا، رفع دعـوى  جيوز ألي شخص يد: " واليت شرحت هذا املبدأ بنصها من ق إ م إ  03يف نص املادة 

  ".ه ـأمام القضاء للحصول على ذلك احلق أو محايت
ة إفتتاح الدعوى على أن تكون حمترمة الشروط ـاص القضائي إال من خالل رفع عريضوال ينعقد اإلختص   

وم إخطار القاضـي  ـروط تنشأ املنازعة اإلدارية واليت تنطلق من يـ، وبتوافر تلك الش1العامة منها واخلاصة
ل والعوارض ـسائة جمموعة من اإلجراءات القانونية املتعلقة بالتحقيق والوـاإلداري والذي يستعمل باملناسب

م بني ـل يف الرتاع القائـاإلدعاء والتنازل إىل غاية الفصل يف القضية املعروضة عليه لتنتهي مبقرر قضائي الفاص
مـن القـانون    888من ق إ م إ اليت أحالتنا إىل تطبيقها املادة  277و 276طرفيه مع إحترام نص املادتني 

  .دارهـة اإلحترام عند إصاخلاصة بشكليات احلكم القضائي الواجبنفسه، 
اإلدارية ويعرف التحقيـق بأنـه   القضائية واملرحلة اليت تستوقفنا لدراستها هي مرحلة التحقيق يف املنازعة    
ة القضية لوضعها يف حالة تسمح بالفصل فيها، مرحلة يستعمل خالهلا ـإىل يئ سعىرحلة اإلجرائية اليت تـامل

  .2فة يف كل العروض اليت تعرقل مواصلة اخلصومةرق خمتلـالقاضي وسائل اإلثبات بط
  

                                                             
1 Michel rousset, Olivier rousset, op, cit, p: 48. 

.37ص  2011ملناز ة اإلداریة، ج الثالث، مرجع سـابق، رش يد  لويف، قانون ا  2  
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 ذكرةيف هذه امل  عنها ربق مبجموعة من اإلجراءات املتتالية الواجبة اإلتباع وهي ما عـلتنطلق مرحلة التحقي   
ة لدخول املنازعة اإلدارية مرحلة التحقيق من إجراءات إيـداع العريضـة   لييف املبحث األول باإلجراءات األو

وقواعد تبليغها إىل الطرف اآلخر لنذكر يف املطلب األخـري مـن نفـس     ,ة اـاحية واملستندات املرفقاإلفتت
  .املبحث اجلزاء املترتب حالة إغفال تلك األعمال اإلجرائية

ق بصفة خاصة بأمر صادر عن قاضـي  ـوبإستكمال تلك األعمال الشكلية واإلجرائية تبدأ مرحلة التحقي   
همة يئـة  املقرر اليت تؤول له م القاضي إلجراء التدقيق والقيام بأعمال إجرائية أمهها تعينياملوضوع بالتحقيق 

إىل حمافظ الدولة لتقدمي مستخلصاته ، هذا هو موضوع املبحث الثاين من هذا الفصـل   القضية وإرسال ملفه
وإمكانية السري فيه من جديـد،   والذي خيتتم  يف ايته بنقطتني بالغتا األمهية وهي إجراءات قفل باب التحقيق

ـ  ق يف املنازعـة  ـوعن النقطة األخري واليت خيتتم ا هذا املبحث بل الفصل األول العوارض اليت متس التحقي
أو تكون عوارض ذات توقيف مؤقت له ليبدأ السري يف إجراءاتـه   واليت تكون إما عوارض منهية له، اإلدارية

  .بزوال تلك العوارض
ة ليول منه حتت عنوان اإلجراءات األوإىل املبحث األذكرة فأهم مواضيع الفصل األول من هذه املهذا بإجياز    

   .لدخول الدعوى اإلدارية مرحلة التحقيق القضائي
  .ة لدخول املنازعة اإلدارية مرحلة التحقيق القضائياإلجراءات األولي: املبحث األول

ويتكفل ق إ م إ الذي ألغـى   ى ترفع أمام اجلهة القضائية املختصة،تتم عملية املطالبة القضائية بواسطة دعو   
املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية، ونـص   154 - 66ع أحكام األمر رقم ـمنه مجي 1064مبوجب مادته 

على أحكام رفع الدعوى اإلدارية القضائية حمددا الشروط الواجب توافرها حىت ينعقد إختصـاص القاضـي   
  ).كاين والنوعيامل(اإلداري؛ 

علـى القضـاء    وشروط قبول الدعوى اإلدارية هي تلك الشروط اليت جيب حتققها لعرض الطاعن قضيته    
رط من شروطها يقضي القاضي بعدم إختصاصـه دون مباشـرة   ـاإلداري من أجل الفصل فيها وبإنعدام ش

عواه مقبولـة مـن اجلانـب    دعي فحىت تكون دـوتنقسم هذه الشروط إىل الشروط اخلاصة بامل. موضوعها
تطبق يف هذا الشأن نفـس أحكـام   لاملصلحة ،  –الصفة : املوضوعي، جيب أن تتوافر فيه ثالثة شروط وهي

كمـا هنـاك   ). من ق إ م إ  13املادة (القانون املدين املطبقة على شروط رفع الدعوى أمام القضاء العادي 
املدعي لرفع دعواه وحالة إشتراطه يصبح من النظام  حاالت أين القانون ينص على وجوب إستحضار اإلذن يف



 
 

13 
 
 

كفي حالة رفع دعوى تقسيم عقار ملكية على الشيوع يلزم القانون على املدعي إستحظار األذن لتقسمة .العام
  .العقار

        رى على جمموعة من الشكليات والبيانات واإلجراءات القانونيـة  والفنيـة  ـينص القانون من جهة أخو   
راح القـانون إىل شـروط   سمها شقد تقدميه لعريضته اإلفتتاحية واليت يـجيب على الطاعن إحترامها عن اليت

  . ةـة وإىل شروط شكلية خاصـشكلية عام
  :الشروط الشكلية العامة -
ولكي تكـون   1أشكاهلادعاوى القضائية بإختالف أنواعها وهي تلك الشروط اليت جيب توافرها يف مجيع ال   

ية، الـيت ـدف   ـاإلدارية مقبولة شكال، يتعني أن تشتمل على مجلة من الشروط والبيانات الشكلالدعوى 
 ، 2ى عليه يف صورة كاملة عن األطراف اليت ختاصمه وعن موضوع املخاصمة وغريهاـمجيعها إىل وضع املدع

العرائض املرفوعـة  من القانون نفسه وهي مادة مشتركة بني كل  15د نصت على هذه البيانات املادة ـولق
  :يـمن القانون نفسه وهذه البيانات هي كاآلت 816أمام مجيع اجلهات القضائية واليت أحالتنا إليها املادة 

  ذكر اجلهة القضائية اليت ترفع أمامها الدعوى،*
  إسم ولقب املدعي وموطنه،*
  يكن له موطن معلوم فآخر موطن له،سم ولقب املدعى عليه وموطنه، فإن مل إ*
  اإلجتماعي وصفة ممثله القانوين، اإلشارة إىل تسمية وطبيعة الشخص املعنوي ومقره*
  طلبات والوسائل اليت تؤسس عليها،عرض موجز لوقائع الدعوى وال*
ولقد . اإلشارة عند اإلقتضاء إىل املستندات والوثائق املؤيدة للدعوى، وتكون اإلشارة هنا حتت عنوان املرفق*

 .ل إحدى هذه البيانات عدم قبول الدعوى شكالرتب املشرع على إغفا

مـن ق إ م إ فقبـول    821هذا ما أشارت إليه املـادة  , دفع الرسوم القضائية من طرف من تقررت عليه* 
          يف فرنسـا ينـتج    أو ما يسمى حبقوق الطـابع , العريضة بأمانة الضبط متعلق بدفع العارض الرسم القضائي

وجيب دفع الرسم القضائي عن كل دعوى قضائية مرفوعة أمام القضاء حىت يف حالة , عن إغفاله رفض الدعوى
  .3إذا ما رفع أكثر من طعن يف آن واحد من قبل نفس الطاعن

                                                             
. وظروف  اصة إلنعقادها,  ري ا  اوى اجلزائية اليت لها رشوطها اخلاصة هبا  1  
.  252مسعود ش هيوب، املبادئ العامة  لمناز ات اإلداریة، دیوان املطبو ات اجلامعية، اجلزا ر، ج الثاين، ط الرابعة،  ص  2  

3  Martine lombard, droit administratif, 3 édition, couse dalloz, 1999, p :375. 
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ترفع الدعوى اإلدارية خالل مدة زمنية حمددة سواء املتبعة أمـام احملـاكم اإلداريـة    , إحترام شرط املواعيد* 
      907من ق إ م إ أو املواعيد املقررة أمام جملس الدولة الـواردة يف املـادة     829واملنصوص عليها يف املادة 

  . مع إحترام أحكام متديد اآلجال من القانون نفسه 832و  829من ق إ م إ واليت حتيلنا إىل تطبيق املواد 
القضـاء،  ملقامة أمام هذا فيما خيص الشروط الشكلية لرفع العريضة اإلفتتاحية املشتركة بني مجيع العرائض ا   

  .ويف املقابل هناك شروط شكلية خاصة ال جند هلا حمال إال يف الدعوى اإلدارية
   :ةـالشروط الشكلية اخلاص -
روط تنصب على اجلانب الشكلي للعريضة واليت م الدعوى اإلدارية دون غريها لطبيعتها اخلاصة ـهي ش   
  :يةـاملتمثلة يف الشكليات التالو
لعريضة الرامية إىل إلغاء أو تفسري أو تقدير مشروعية القرار اإلداري، بالقرار حمل الطعن حتت طائلة إرفاق ا -
يف عدم متكن الطاعن من تقدمي القرار  ، وقد يتلخص املانع اجلديدم القبول إال يف حالة وجود مانع جديـع

  .عسف اإلدارة ت)  اإللغاء أو التفسري أو تقدير مشروعية ( اإلداري موضوع الطعن 
من ق  826وجوب متثيل األطراف باحملامى حتت طائلة عدم القبول بإستثناء األشخاص املذكورين يف املادة  -

  . إ م إ
رع يف العريضة كلما تعلق موضـوعها  ـقيد العريضة اإلفتتاحية أمام مصلحة احملافظة العقارية، يشترط املش -

عريضته أمام احملافظة العقارية بشأن يد ـوجوب ق وهو إضافيابعقار أو حق عيين عقاري على الطاعن شرطا 
قبوهلا شكال، ليثبت الشهر بوصل يقدم له من طرف  ود الرمسية حتت طائلة عدمقالدعاوى املرتبطة ببطالن الع

  .نفس احملافظة مقابل دفع رسوم من قبل املعين باإلجراء
وغ، ختضع دعاوى الضرائب املباشرة إىل حـق  ـشرط أن حترر العريضة يف مواد الضرائب على ورق مدم -

من قانون الضرائب املباشـرة   338/1وغ فنصت عليه املادة ـكذلك أن حترر على ورق مدم الطابع، فال بد
  .1..."جيب حترير الطلبات على ورق مدموغ وتوقيعها من قبل أصحاا:" مستعملة صيغة الوجوب بقوهلا

  .تابة ضبط اجلهة القضائية املختصةالدعوى لدى كإيداع عريضة إفتتاح : املطلب األول
           وردت اإلجراءات املتعلقة بالدعوى اإلدارية يف الباب املتعلق باألحكـام اخلاصـة باحملـاكم اإلداريـة،       

مـن ق إ م إ،   906و 904إال أن مشرعنا مدد سريان تلك اإلجراءات أمام جملس الدولة مبوجب املـادتني  

                                                             
.28مسعود ش هيوب، املبادئ العامة  لمناز ات اإلداریة، ج الثاين، مـرجع سـابق،ص   1  
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اليت يفتتح ا الطاعن دعواه أمام اجلهة القضائية املختصة بأمانة ضبطها بعد حتقق الشروط اليت لتودع العريضة 
مت اإلشارة عنها سابقا، واليت جيب أن تتوافر فيها شروط معينة وخاصة بدعوى اإللغاء، وقبول طلبات وقـف  

عاوى املرفوعـة أمـام القضـاء    التنفيذ أو الدعاوى املستعجلة باإلضافة إىل الشروط املشتركة بني مجيع الـد 
  .1اإلداري

   .قيد العريضة االفتتاحية وتقدمي الرسوم القضائية : الفرع األول 
   ة الكتابـة يف أول إجـراء مـن    من أبرز خصائص إجراءات الدعوى اإلدارية ميزة الكتابة، وتتجلى خاصي

حلال فإن شرط الكتابة هنا يوفر مزايا إجراءات الدعوى، أال وهي العريضة اليت جيب أن تكون مكتوبة بطبيعة ا
الدقة وثبات طلبات املدعي، عكس التصريح الشفوي الذي يفتح اال للتأويالت ولعدم الدقة أحيانا يف حتديد 

  .2الطلبات 
بواسطة عريضـة  دارية ترفع الدعوى أمام احملكمة من قانون اإلجراءات املدنية و اإل  14إنطالقا من املادة     

ة اليت يعتد ا ليست جمرد كتابة وإمنا تلك الكتابة اليت بوالكتا موقعة، ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط، مكتوبة،
تأخذ شكل عرض للمعلومات اليت تعرف وية الطاعن وكذا عرض موجز لوقائع الرتاع وأوجـه الـدفاع ،   

  .من ق إ م إ  08ما نصت عليه املادة  ملعترب هي الكتابة باللغة العربية وهذااوالكتابة . وخيتتمها بطلبات حمددة
تكون العريضـة  عترب كذلك قاعدة عامة يف اإلجراءات أمام القضاء اإلداري يف فرنسا، فحىت يوهذا الشرط    

وبذلك مل يعد يؤخذ بالعرائض الشفهية اليت كان   ، 3سيةنمقبولة أمام القضاء جيب أن تكون حمررة باللغة الفر
 والذي كان مطبق طيلة األربع عقود السابقةاملدنية امللغى  من قانون اإلجراءات 12منصوص عليها يف املادة 

الرغم من نسبة األمية الواسعة يف اتمـع  على ، ووإن كان من النادر اإلعتماد على أسلوب التصريح الشفهي
  .ةـري إال أن مشرعنا إرتآ إستبعاد مفهوم العرائض الشفهيـاجلزائ

عبارة عن صحيفة إفتتاح الدعوى و تكون ورقة قضائية  مكتوبة مبوجبها يفتـتح   يية هالعريضة اإلفتتاحو   
إ  من ق  15 املنصوص عليها يف املادة  يذكر فيها البيانات  ،4املدعي خصومته لدى احملكمة ضد املدعى عليه 

د لدى ـحمام معتمبإستكمال حتضري و إعداد صحيفة العريضة اإلفتتاحية توقع من طرف والسالفة الذكـر  م إ

                                                             
.198حسن فرجية، مـرجع سـابق، ص   1  
.  254مسعود  شهيوب، املبادئ العامة ملناز ات اإلداریة، ج الثاين، مـرجع سـابق،  ص   2  

3 Martine Lombard, op, cit, p :375. 
. 254اجلزء الثاين، مــرجع س ابق، ص ,مسعود شهيوب، املبادئ العامة  لمناز ات اإلداریة   4  
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احملكمة حتت طائلة عدم قبول العريضة ، والغاية من هذا التوقيع التأكد وإقامة الدليل  إلشرافه على الـدعوى  
ع احملامي على ومىت وقّ. من قانون اإلجراءات املدنية  واإلدارية  826 متثيله ملوكله تطبيقا لنص املادةاملرفوعة و

  .توقيع املدعي بصفته نائب عنه العريضة كان يف توقيعه  كفاية عن
وهنا نسجل وجود متييز بني املنازعة اإلدارية واخلصومة املدنية، كون هذه األخرية ال يشترط فيها أن تكون    

مفتوح للمدعي لرفع دعـواه  من القانون نفسه تركت اال  14موقع عليها من طرف احملامي، حبيث املادة 
جوبية رفع الدعوى اإلدارية عن طريق حمام أمام جهة قضائية إبتدائيـة  نستشف من خالل ذلك أن وبنفسه، ل

  .اإلدارية عن غريها من املنازعات القضائية املنازعة إختالف فيه )احملاكم اإلدارية(
وهو نفس احلكم املطبق يف فرنسا حيث يشترط املشرع الفرنسي أن تكون العريضة موقع عليها من قبـل     

متثيل  ستأنافاوز السلطة، أما بالنسبة للطعن املقدم أمام جملس الدولة الفرنسي والس اإلحمامي إال يف مادة جت
  .1األطراف باحملامي شرط واجب اإلحترام، اإلستثناء أيضا موجود يف مادة اإلنتخابات

ا من الثقل مزيد ويثري إجراء وجوبية رفع الدعوى بواسطة حمام أمام احملاكم اإلدارية إشكاال كونه ينجم عنه   
على املتقاضي وإرهاقه بتحمل أعباء اإلستعانة مبحام وخاصة أن األمر يتعلق جبهة قضائية إبتدائية ، وجهة وقائع 

  .2وقانون ولسنا أمام جهة عليا  جهة قانون فقط 
وى يف الـدع  برر إلزامية التمثيل باحملـامي  شراح القانونوعلى الرغم من هذا اإلنتقاد إال هناك جانب من    

عمار بوضياف ، حني قال أننا نشفع هلذه الوجوبية من زاوية متييز القضاء اإلداري عن  ستاذاإلدارية خاصة األ
غريه من القضاء كونه يقوم على ظاهرة اإلجتهاد وأن دور القاضي اإلداري هو تأسيسي وإنشائي أكثر منـه  

نه هو أن يلعب احملامي دوره يف تأسيس مبادئ ولعل شرط وجوبية احملامي يف املادة اإلدارية الغرض م. تطبيقي
  .3وأحكام القانون اإلداري من خالل تبصرة هيئة احلكم عن طريق حتليالته وإستنتاجاته 

ومع ذلك لعلى السبب الذي دفع باملشرع إىل النص على هذا الشرط اإللزامي كون إجـراءات املنازعـة      
سليما من طرف أفراد عاديني، أكثر من ذلك ليس كل رجـل   اإلدارية من الصعب فهمها وال تطبيقها تطبيقا

قانون ما، فكل دارس للعلوم القانونية يدرك يوما بعد يوم صعوبة هذا العلم وتشعبه، فمن الصعب لم بإجراءا
أن النصوص القانونية ليست دائما واضحة و يسهل بلـوغ   الوقوف على املقصد احلقيقي للمشرع على إعتبار

                                                             
1 Michel rousset, Olivier rousset, op, cit, p: 50. 

. 125ص  2008 ل رش والتوزیع، اجلزا ر،  عامر بوضياف القضاء اإلداري يف اجلزا ر دراسة وصف ة حتليلية مقارنة، جسور   2  
. 126و 125املــرحع نفس ه، ص ص   3  
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        شـرع اإلشـراف   املأحيانا حتمل مصطلحات حتتمل التأويل وأكثر من معىن، هلـذا أوجـب    مقصدها، بل
ـ    ه  على إجراءات رفع الدعوى اإلدارية إىل غاية صدور احلكم الفاصل فيها من قبل حمام الـذي يفتـرض في

ة اليت جتمع املصـاحل  القانون اإلداري، على إعتبار طبيعة أطراف الدعوى اإلدارية  وطبيعة املعادل التخصص يف
اليت حتميها، وقصد الرفع من مستوى املرافعة اإلدارية اليت ستتولد عنها أحكام جيب أن ترقى  ملستوى طبيعـة  

  .املنازعة اإلدارية
وميكن الرد على من يقول أن يف شرط التمثيل الوجويب للمحامي زيادة  ملصاريف الدعوى اإلدارية مما قـد     

د من رفعها خاصة من قبل األفراد من الطبقة املتوسطة واملعوزة، فعمال مببـدأ تقريـب   يؤدي إىل إحجام وترد
 1971-08-03املـؤرخ يف   57 -71: العدالة للمواطن صدر قانون املساعدة القضائية مبوجب أمر رقم

 02-09ومؤخرا مت تعديله  بالقـانون رقـم    2006-07-22املؤرخ يف  01-06واملنقح بالقانون رقم 
، هلؤالء باإلستفادة من التعيني ااين للمحامي ليتوىل رفع والدفاع عن قضيته بعد 2009-02-25يف  املؤرخ

تقدمي طلب خطي من قبل املستفيد من هذا اإلجراء يقدمه أمام مكتب املساعدة القضائية املوجود على مستوى 
  . اجلهة القضائية املختصة بالفصل يف الرتاع

الدستور اجلزائـري   ئية من احلقوق األساسية اليت أقرا املواثيق الدولية واليت كرسهاوتعترب املساعدة القضا   
     املـؤرخ   158-66وجسدها املشرع اجلزائري، وأصبح العمل ا حقيقة يف اجلزائر مند صدور األمر رقـم  

 ي شـهد حركـة  السابق الذكر والذ 57-71اؤه مبوجب األمر رقم ـوالذي مت إلغ 1966-09-26يف 
  .2009 تعديلية آخرها كان سنة

كاملؤسسات والشركات اخلاصة  ويقصد باملساعدة القضائية؛ مساعدة شخص سواء كان طبيعي أو معنوي   
و ذلك بإعفائه منها حىت يتسىن له اللجوء للقضاء مبلغ الرسوم القضائية،  موارده املالية تسديد اال تسمح هلاليت 

كإعفائه من رسوم تسجيل الدعوى، ورسم اإلستئناف، رسم ممارسة طـرق  للمطالبة حبقوقه أو للدفاع عنها 
الطعن، وكذا إعفائه من رسوم إستخراج األحكام ورسم التبليغ، وباإلضافة إىل كل هذه اإلعفـاءات يعـني   
للمستفيد حمام دون إلزامه بدفع له أتعابه، وباملساعدة القضائية يتحقق املبدأ الدستوري الكل سواسـية أمـام   

  .1يف متناول اجلميع مبا فيه الفقري واحملتاج واملعوز قانون، وجعل مرفق القضاء ال

                                                             
. 14و  13،  ص ص  2010یوسف دالندة، قانون املسا دة القضائية،دار الهومة  لطبا ة وال رش والتوزیع، اجلزا ر،  1  
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همة الدفاع عن حقوق املتقاضني مبنقابة احملامني جتند على مستواها حمامون يتكفلون  أن وتشهد احلياة العملية
  .املستفادين من املساعدة القضائية

 827متثيل أطراف املنازعة اإلدارية مبحام، يف نص  املـادة   ولقد أورد املشرع إستثناءا على قاعدة وجوبية   
من ق إ م إ واخلاصة بتمثيل أشخاص القانون العام واليت هي الدولة، والوالية، والبلدية، واملؤسسة ذات الصبغة 

وهذا اإلسـتثناء  ثناء الذي أورده املشرع الفرنسي ـ  وهو إستثناء خيتلف كل اإلختالف عن اإلست ـ  اإلدارية
حبيث منحها املشرع إمتيـاز التقاضـي   . قدمي محله قانون اإلجراءات املدنية القدمي أمام اجلهة القضائية العليا

عامة توجـد مصـاحل    إدارةبنفسها وإعفائها من التمثيل الوجويب للمحامي على إعتبار أنه على مستوى كل 
اضي مباشرة ودون احلاجـة للجـوء إىل   ومكاتب قانونية تسهر على تسيريها إطارات قانونية قادرة على التق

، إال أنه مهما بلغ التكوين القانوين إلطارات القانونية  يبقي ناقصا ال يرقـى إىل التكـوين   1خدمات احملامي
نه من احملافظة أكثر علـى أمـوال   القانوين الذي ميتاز به احملامي وخاصة التجربة واخلربة املتوفرة لديه اليت متكَ

  .خلية تنسيق ملساعدة عمل احملامي) مكاتب املنازعة( عامة، فهي يف احلقيقة تعتربومصاحل اإلدارة ال
ـ أعاله املمنوح جلهات اإلدارة  827واحلقيقة أن هذا اإلعفاء واإلستثناء الوارد يف نص املادة      االعامة مل يلق

  :ترحاب وإمجاع من قبل رجال القانون على أساس
  .من الدستور  140س مببدأ املساواة أمام القضاء املكرس دستوريا يف املادة اإلستثناء الوارد يف املادة مي - 
 03أحد األسس اليت ينبين عليها سري القضاء كما يستشف من الفقرة الثانية من املادة مع كما أنه يتعارض  -

بـام  يستفيد اخلصوم أثناء سري اخلصومة من فرص متكافئة لعـض طل " من ق إ م إ حينما نصت على ما يلي
  ".ووسائل دفاعهم

كما أن إعفاء اجلهات اإلدارية من التمثيل مبحام من شأنه ، يف الواقع ، حرمان اإلدارة مـن ذوي اخلـربة    -
  .2القانونية والتجربة العلمية للدفاع عن املصاحل املادية لتلك اجلهات مثل احملامي

موقعة من طرف املمثل القانوين هلا ، فالوزير املذكرات من  ق إ م إ ترفع العرائض و  828وطبقا لنص املادة 
ومدير املؤسسة اإلدارية هو مـن  . ورئيس الس الشعيب البلدي ميثل البلدية. الوايل ميثل الوالية. ميثل وزارته

  .3ميثلها أمام القضاء 
                                                             

.262ق، ص مسعود  شهيوب، املبادئ العامة  لمناز ات اإلداریة، اجلزء الثاين، مـرجع سـاب  1  
.169، ص 2009محمد صغري بعيل، الوس يط يف املناز ات اإلداریة، دار العلوم  ل رش والتوزیع، عنابة،  3   

.126عامر بوضياف، مـرجع سـابق، ص    3  
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بالدعوى وعندما يكون متثيل احملامي ضروري يتجسد دوره يف إعداد وحتضري خمتلف املذكرات ذات الصلة    
وأثناء مرحلة احملاكمة يتجسد دوره على التدخالت الشفهية املدعمة ملواضيع حججه ودفاعاته عندما يطلـب  

  .1القاضي منه ذلك
   :إجراءات قيد العريضة اإلفتتاحية*
إىل مصـلحة كتابـة     ملصلحة الذي يكون عادة احملاميمن ق إ م إ يتقدم صاحب ا 821طبقا لنص املادة    

مة اإلدارية املختصة حمليا و نوعيا قصد إيداع عريضته اإلفتتاحية، وتقيد حاال يف سـجل خـاص   ضبط احملك
  .ميسك بأمانة ضبط احملكمة حتت إشراف رئيس أمناء الضبط  "سجل قيد الدعاوى" يسمى

وعند قيد العريضة يعطى هلا رقم تسلسلي حسب ورودها و تسلمها ليوضع الرقم على العريضة ، مع بيان    
أمساء وألقاب األطراف وعناوينهم ـ أطراف املنازعة ـ  و يتم حتديد تاريخ أول جلسة وساعتها، إذا كانت   
صباحا أو مساءا مع املالحظة  أنه تسري على قيد العريضة اإلدارية وتسجيلها القواعد العامة املطبقـة علـى   

  .الدعاوى املقامة أمام جهات القضاء العادي
القضـائية،   دفع الرسـوم طرف املدين يف الدعاوى اإلدارية دعي والذي غالبا ما يكون الوباملقابل يلتزم امل   

دج بالنسبة للدعاوى اليت موضوعها الصفقات العمومية، أما باقي الـدعاوى تقـدر    5000: واملقدرة بـ
دج، ما مل ينص القانون على خالف ذلك ويستفيد من اإلعفاء مـن دفـع    1000: رسومها القضائية بـ

الدولة، الوالية ، البلدية املؤسسة العامة ذات الطابع اإلداري مبوجـب   :العمومية املتمثلة يف لرسوم السلطاتا
  .املتضمن لقانون املالية 1998ـ  12ـ  31املؤرخ يف   12ـ  98من القانون رقم  64نص املادة 

امة واليت هي الدولة وإذا ما دفعت ولعل سبب هذا اإلعفاء أن مبلغ الرسوم القضائية تودع لدى اخلزينة الع   
فستسحبها من اخلزينة العامة ، وتودع الرسوم القضائية إىل اجلهة القضـائية لترسـلها إىل   اإلدارة العامة هذه 

      اخلزينة العامة للدولة، فبطريقة أو بأخرى سترجع إىل خزينتها ففضل املشرع إعفاء هذه اجلهـات اإلداريـة   
ولكن يف حالـة إسـتفادة    الفرنسي الرسوم اإلداريس اإلعفاء جنده مطبق أمام القضاء ونف. من دفعا مباشرة

  .2األشخاص من نظام املساعدة القضائية
من ق إ م إ من قبل من تقررت عليه ونفس احلكم  17وبعد دفع الرسوم القضائية املنصوص عليها يف املادة    

الضبط باملقابل وصال يفيد تسديده للرسوم و يثبت مـن   من القانون ذاته، يسلم أمني 821نصت عليه املادة 
                                                             

1 Michel rousset, olivier rousset, op, cit, p :46.         
2  Martine lombard, op. cit, p :375 . 



 
 

20 
 
 

    خالله إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى و يتضمن هذا الوصل على إسم ولقب املدعي، الرقم التسلسلي للقضـية 
          ،وترفق نسخة منه مبلـف الـدعوى  املدعي  حتفض بهينادى على القضية ، لي و تاريخ و ساعة اجللسة الذي

       س احملكمة اإلدارية املنعقد هلا اإلختصاص يف كل نزاع يكون موضوعه دفع الرسـوم القضـائية  و يفصل رئي
  .من ق إ م إ 825أو اإلعفاء من دفعها بأمر غري قابل ألي طعن طبقا لنص املادة 

   ا والبد من  أن تكون العريضة مصحوبة بعدد نسخ يساوي عدد اخلصوم فيها، وذلك حىت يتسىن عند إعال
إىل األطراف اإلطالع على مضموا، و يتوىل الرد عليها وتقدمي وسائل دفاعه، ليقوم أمني كتابـة الضـبط   

  .بالتأشري على كل نسخة باإلضافة إىل األصل
من ق إ م إ ينسجم مع املـادتني   820أما فيما خيص املستندات اليت ترفق بالدعوى، نالحظ أن نص املادة    

ته حبيث جيوز للخصوم إرفاق عرائضهم مبستندات تدعيمية ووثائق مرتبطة مبوضوع من القانون ذا 22و  21
          تسلم يف وقت واحد مع العريضة اإلفتتاحية إىل أمني الضـبط ، سـواء بأصـلها    و الرتاع تدعيما لعرائضهم

واحـدة منـها،   أو بنسخها األصلية أو بنسخ مطابقة لألصل  فيقوم أمني  الضبط جبردها و التأشري على كل 
  .لتودع لدى أمانة ضبط اجلهة القضائية مقابل وصل إستالم حتت طائلة البطاالن

          باإلضـافة   حيتفظ كاتب الضبط بنسخة من العريضة اإلفتتاحية يف امللف املعد تقدميـه لتشـكيلة احلكـم      
وإرفاقها بالعريضة اإلفتتاحية لتبليغها   نسخ هذه الوثائق واملستندات بوجي.  إىل املستندات والوثائق املرفقة ا

ون يف نفس الوقت جردا مفصال عنها ما مل يوجد مانع حيول دون ذلك و هو مـا  تباعا إىل اخلصوم ، و يعد
ويتمثل هذا املانع يف سرية أو أمهية أو خطورة . من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  820نصت عليه املادة 

حيول دون إمكانية كل ذي  عليها أو حلجمها غري العادي أو لعددها الكثري، و لكن هذا ال تلك الوثائق املعتمد
ـ  اخلصم ـ طلب اإلطالع عليها يف عني املكان لدى أمانة ضبط اجلهة القضائية مع إرجاعها بعـد    مصلحة 
  .اإلنتهاء منها

امة يف املنازعات اإلدارية كـون  إن إجراءات قيد عريضة إفتتاح الدعوى اإلدارية هو إجراء ذو خصوصية ه   
مستوفية الشروط الشـكلية   هذه األخرية ال تنعقد إال بعد قيد عريضتها أمام كتابة الضبط ما دامت العريضة 

لق إ م إ إال بإيداعها كتابة الضبط لتنعقد بذلك اخلصومة  فال تعترب العريضة مرفوعة طبقا . اخلاصة العام منها و
ميعادها القانوين إذا مت اإليداع خالل اآلجال احملددة هلا، ومبجرد تسجيل الـدعوى  وتكون الدعوى مقامة يف 

لة من الناحية الشكلية ألن إعـالن  احملكمة اإلدارية خالل اآلجال القانونية تعترب الدعوى مقبو أمام كتابة ضبط
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ة ودعوة ذوي الشأن لتقدمي العريضة هو إجراء الحق مستقل يقصد به إبالغ الطرف اآلخر بقيام املنازعة اإلداري
  .1مذكرام ومستندام

  .الرتاع الفاصلة يف املوضوع احلكم تشكيلةتعيني : الفرع الثاين 
املتعلـق   1998ماي  30املؤرخ يف  02ـ   98: تتشكل احملاكم اإلدارية رجوعا إىل القانون العادي رقم   

ر موضوعها حول مسألة تنظيم وتشكيل احملاكم مواد يتمحو 10بإنشاء احملاكم اإلدارية و الذي يتضمن على 
وعليه تضـم احملكمـة   . اإلدارية وأقسامها الداخلية وتركيبتها البشرية واإلطار العام لتسيريها املايل واإلداري

  اإلدارية هياكل إدارية وهياكل بشرية؛ 
 :اهلياكل اإلدارية * 

أن تقسـم كـل    غرف، وميكن ) 03(ثالثة   إىل) 01(جند أن كل حمكمة إدارية تقسم من غرفة واحدة    
ويتوىل وزير العـدل حـافظ    أقسام كأقصى حد) 04(كحد أدىن و إىل أربعة ) 03(غرفة إىل ثالثة أقسام 

ـ   98من املرسوم التنفيـذي رقـم     05األختام أمر حتديد هذه الغرف واألقسام طبقا ملا نصت عليه املادة 
ويعود عـدد    02ـ   98القانون رقم   كيفية تطبيق لق بتحديد املتع 1998نوفمرب  14يف   املؤرخ 356

األقسام والغرف على حسب الكثافة السكانية، وعدد البلديات املعنية بإختصاص احملكمة اإلدارية، وحجـم  
  .املنازعات و حركة النشاطات املرتبطة باحليز اإلقليمي الذي تبسط احملكمة اإلدارية إختصاصها 

  :اهلياكل البشرية * 
إن : من رئـيس احملكمـة   02ـ    98: من القانون رقم 03تتشكل احملكمة اإلدارية بالرجوع إىل املادة    

. 2احملكمة اإلدارية حمكمة مستقلة عن جهات القضاء العادي، يتوىل رئاستها قاض يعني مبوجب مرسوم رئاسي
حيـث   ئيس احملكمة العادية، سواء مـن و يتمتع رئيس احملكمة اإلدارية بنفس املركز القانوين الذي يتمتع به ر

 .التعيني أو من حيث اإلختصاص

          الشـروط وال   علـى  356-98وال املرسوم التنفيـذي رقـم   ،  02-98ومل تنص مواد القانون رقم     
دة وبإعتباره قاضيا، فهو يعني مبرسوم رئاسي تطبيقا للما. على اإلجراءات اخلاصة لتعيني رئيس احملكمة اإلدارية

  . 3من الدستور 85
                                                             

.174رجع سـابق، ص حسن فرجية، مـ  1  
.103عامر بوضياف، مــرجع سـابق، ص    2  
.13، ص  2010محمد صغري بعيل، الو زي يف اإلجراءات القضائية اإلداریة،  دار العلوم  ل رش والتوزیع، عنابة،   3  
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ويف النظام القضائي الفرنسي املبدأ األساسي يف جمال موضوع التوظيف شأنه يف ذلك شأن أعضاء جملـس     
فالقاضي  1املدرسة الوطنية لإلدارة الدولة فإن أعضاء هذه اهليئة القضائية اإلدارية يتم تعيينهم من بني خرجي ،

عكس ما هو عليه األمر يف اجلزائر خيضـع   ,مما يضمن إستقاللية أكثر يةاإلداري يف فرنسا تابع للسلطة التنفيذ
  .القضاة اإلداريون للسلطة القضائية

 03جيب لصحة أحكامها أن تتشكل احملكمة اإلدارية مـن   أنه على 02 -98من قانون  03 نصت املادة   
قضاة ) 03(ى كل غرفة يوجد فعلى مستو رئيس ومساعدين إثنني برتبة مستشار،قضاة على األقل من بينهم 

مجاعية ذن تشكيلة احملكمة اإلدارية هي تشكيلة إس و مساعدين إثنني برتبة مستشار؛ على األقل من بينهم رئي
على اإلجتهاد فهو ليس بالقضاء التطبيقي يف أغلب احلـاالت   على إعتبار أن القضاء اإلداري كثريا ما يعتمد

، حيث أن املشرع يف القانون املدين نظمه بنصوص حمكمة ومفصلة عاجل كما هو احلال بالنسبة للقضاء العادي
مادة الـيت نظمـت اجلوانـب املختلفـة      1003من خالهلا تقريبا كل صغرية وكبرية والذي إحتوى على 

للمعامالت املدنية وقلما يرتل القاضي من املصدر األول الذي هو التشريع، هذا خالفا للقاضي اإلداري الذي 
  .2كثري من األحيان مبنازعة دون نص حيكمها مما حيتم عليه اإلجتهاد حلسم الرتاع يواجه يف

وحسن ما فعل املشرع حينما فرض ضرورة حسم املنازعة اإلدارية من قبل تشكيلة مجاعية حـىت يتعـاون      
د ع قد جسهؤالء مبا هلم من كفاءة وخربة يف العمل القضائي حلسم الرتاع املعروض عليهم وبذلك يكون املشر

 فكرة التخصص يف الوسط القضائي مبا هلا من فوائد ومنافع كثرية

 .3والعلميةويكون قد فتح سبيال للقاضي لتعميق معارفه وقدراته العملية . يف حتسني األداء القضائي 

تم فيالسابقة الذكر أن تكون رتبة كل قاض مستشارا،  03املادة  ضافة إىل التشكيلة اجلماعية أوجبتوباإل   
من بني القضاة القدامى أصحاب اخلربة الواسعة واللذين أمضوا سنوات يف أداء اخلدمة القضائية ولو  هماريختإ

  .يف دوائر القانون اخلاص
وتوجد على مستوى كل حمكمة إدارية حمافظ الدولة يتوىل مهام النيابة العامة مبساعدة حمافظ دولة مساعدين    

، ويعني رئيس التشكيلة على ضوء كل قضية القاضـي  02ـ   98: ن رقممن القانو 05حسب نص املادة 
وعلى غرار سائر اجلهات القضائية توجد على مستوى احملاكم اإلدارية مصلحة كتابة الضـبط والـيت   . املقرر

                                                             
1 Michel rousset, olivier rousset, op.cit, p :38 .    

.107عامر بوضياف، مــرجع س ابق، ص   2  
.108، ص  نفسه ــرجع امل  3  



 
 

23 
 
 

صنف ضمن اهليئات غري القضائية للمحكمة اإلدارية وهي اهليئة الوحيدة اليت متتاز بالطابع غـري القضـائي،   ت
اب ضبط يشرف على أنه تتشكل كتابة الضبط من كت 356-98من املرسوم التنفيذي رقم  06نص املادة وت

عليهم كاتب ضبط رئيسي يساعده عدد من كتاب ضبط ويضع كل من كاتب الضبط الرئيسي ومسـاعديه  
س احملكمـة،  وهي رقابة مشتركة بني حمافظ الدولة ورئي ،1حتت رأست حمافظ الدولة ورئيس احملكمة اإلدارية

واللَذان يتوليان توزيعهما على الغرف واألقسام، ليسهرون على حسن سري املصلحة كما حيضـرون وجوبـا   
جلسات احملاكمة، وخيضع كتاب ضبط اجلهات القضائية ومن أبـرز  اب الضبط للقانون األساسي ملوظفي كت

إلخطار بتاريخ جلساا تطبيقا يف ذلـك  وأهم وظائفهم؛ قيد عرائض الدعاوى املرفوعة أمام احملكمة وإرسال ا
  .356-98: من املرسوم التنفيذي رقم 09-08-06لنص املواد 

يمسك على مستواها السجالت اليت تقيد فيها الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم اإلدارية التابعني إليها، وميسـك  
  :أمني الضبط عدة سجالت هي

  .سجل القضايا الواردة -
  ).القضايا يف املداولة –القضايا يف املرافعة  –قضايا اجلديدة ال( سجل اجللسة  -
يف سـجل    بعد النطق بالقرار يدون أمني الضـبط منطـوق القـرار   : سجل فهرس أحكام الغرفة اإلدارية -

رقم احلكم، تاريخ احلكم، :  اجللسات، مث يقيد منطوق احلكم يف سجل فهرس األحكام يتضمن البيانات التالية
  .ر، إسم ولقب املدعي، إسم ولقب املدعى عليه،املنطوقإسم املقر

        كمـا   تتوىل وزارة العدل التسيري املايل للمحاكم اإلداريـة  02 -98من القانون  07وطبقا لنص املادة    
هو احلال عليه بالنسبة هليئات وحماكم القضاء العادي، وهذا خالفا للتسيري املايل لس الدولة الـذي يتمتـع   

  .  012-98من القانون العضوي  13إلستقاللية املالية واإلستقاللية يف التسيري كما جاء يف املادة با
  :مرحلة التقـرير*

واألشكال املبينة سابقا وطبقا  مبجرد قيد عريضة إفتتاح الدعوى اإلدارية لدى أمانة الضبط وفقا لإلجراءات   
بإرسال عريضة إفتتاح الدعوى إىل رئيس احملكمة اإلدارية من ق إ م إ،  يقوم كاتب الضبط   844لنص املادة 

يف عملية إرسال العريضـة إىل رئـيس     يف أقرب أجل ممكن وعادة ما يسهر أمني الضبط بالتعجيل واإلسراع
مبدة حمددة هلذا اإلجراء، على خالف أمام جملس الدولة " أمني الضبط"احملكمة على أساس أن ق إ م إ مل يقيده 

                                                             
. 168،  ص 2002رش يد  لويف، القضاء اإلداري تنظمي وإخ صاص، دیوان املطبو ات اجلامعية، اجلزا ر،  1  
.15محمد صغري بعيل، الو زي يف اإلجراءات القضائية اإلداریة، مرجع سابق، ص   2  
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مدة اإلجراء بثمانية أيام، ليقوم كاتب الضبط بإرسال ملف الدعوى إىل رئيس جملس الدولة خالل الذي حدد 
  .املدة املذكورة إبتداءا من تاريخ إيداع العريضة

وكأول إجراء يتخذ من قبل رئيس اجلهة القضائية املختصة وبعد اإلطالع على ملف الدعوى يقوم بإرسال    
املختصة باحملكمة أو رئيس الغرفة املختصة مبجلس الدولة من خـالل تعـيني   ملف الدعوى إىل رئيس الغرفة 

التشكيلة اليت ستتوىل مهام الفصل يف الدعوى مبجرد قيدها يف سجل خاص لدى أمانة الضبط كما أشرنا إليه 
-98سابقا، وميكن لرئيس احملكمة أن يترأس تشكيلة احلكم يف إحدى غرف احملكمة اإلدارية، علما أن قانون 

اخلاص باحملاكم اإلدارية أحالنا خبصوص اجلوانب اإلجرائية لقانون اإلجراءات املدنية واإلداريـة وهـذا    02
  .منه 02مبوجب املادة 

يف الـدعوى   من ق إ م إ بأنه يعني رئيس احملكمة التشكيلة اليت يؤول إليها الفصـل   844وذكرت املادة    
مانة الضبط، وعلى ذلك فإن دوره يكون مبثابة غرفة للعرائض فهـو  مبجرد قيد العريضة اإلفتتاحية للدعوى بأ

الذي يوزع القضايا على خمتلف الغرف تبعا إلختصاص كل غرفة سواء كانت إستعجالية، أو موضوعية واليت 
  .1إخل...تتفرع إىل عدة فروع كالقضاء الكامل ومنازعات الضرائب، و اإلبطال، واملسؤولية اإلدارية

بناءا على ضوء رر أو املستشار املقرر الذي حيددس التشكيلة اجلماعية للمحكمة تعيني القاضي املقيتوىل رئي   
من حيدد بناءا على ظروف  وهو اجللسات،  متابعة سري ملف الدعوى من خالل كل قضية، و ينحصر دوره يف

، وجيوز لـه  وجه الدفاعكل قضية األجل املمنوح لألطراف من أجل تقدمي املذكرات اإلضافية واملالحظات وأ
من األطراف كل مستند أو وثيقة يرى أا ضرورية يف حسم الرتاع  ق إ م إ أن يطلبمن   844طبقا للمادة 

تظهر السلطات الواسعة للقاضي اإلداري وإختالفها عن سلطات القاضي العادي واليت يتم وهنا  املعروض عليه،
ايب للقاضي اإلداري ويف ضوء اخلصائص العامـة للمرافعـات   حتضري الدعوى اإلدارية على أساس الدور اإلجي

  .إىل حمافظ الدولة لغ  تبيتالكل جلسة أمام احملكمة اإلدارية و، وحيدد رئيس تشكيلة احلكم جدولة 2اإلدارية
ويف حالة الضرورة جيوز لتشكيلة احلكم أو رئيس احملكمة اإلدارية أن يقرر يف كل وقت جدولة أية قضـية     

  .ا للجلسة من أجل الفصل فيها بإحدى تشكيالا مبفرده

                                                             
. 23و 22، ص ص 2011ة، اخل ونية  ل رش والتوزیع، اجلزا ر،حلسن  ن ش يخ آث ملویة، املتنقى يف القضاء اإلداري دراسة مقارن  1  
عبد الرؤوف هامش  س يوين، املرافعات اإلداریة إجراءات رفع ا عوى اإلداریة وحتضريها، دار الفكر اجلامعي،اإلسك دریة، 1  

.365،  ص  2008    
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يقصد ا خروج القضية من مرحلة التحقيق فيها لتدخل مرحلة احملاكمة للفصل فيها لتختتم حبكم واجلدولة  
قضائي أو قرار حبسب احلال، وتشمل اجلدولة جمموعة من القضايا املعروضة على احملكمة اإلدارية وإسـتثناءا  

  .يف حالة الضرورة ية على حدىقض ميكن جدولة كل
ومن املؤكد أن مرحلة التقرير يالزمها مرحلة التحقيق فيقابل الطلب بالرد ويقابل الوثيقة بالوثيقة والسـند     

بالسند، ويراعى التواريخ واملواعيد وتفحص أدلة التحقيق طبقا للوسائل اإلجرائية املقررة هلا كاألمر بـإجراء  
من القانون نفسه أو املعاينة واإلنتقال      859من ق إ م إ أو مساع الشهود  املادة  858اخلربة طبقا للمادة 
        مـن القـانون ذاتـه،    862من ق إ م إ، أو مضاهاة اخلطوط املشار إليها يف املادة  861إىل األماكن املادة 

اخلطورة لذلك فرضـت  من ق إ م إ و هي مهمة يف غاية   863إىل أي تدبري آخر كما نصت عليه املادة أو
        يتضمن احلكم أيضا، اإلشارة إىل الوثائق والنصوص املطبقة، ويشار إىل أنه مت اإلستماع : "ما يلي 889املادة 

إىل حمافظ الدولة، وعند اإلقتضاء، إىل اخلصوم و ممثليهم، وكذا إىل كل شخص مت مساعه  و إىل القاضي املقرر
  ".بأمر من الرئيس

  .تبليغ اإلجراءات املتخذة إىل الطرف اآلخر:  املطلب الثاين
، فبعد قيد العريضة 1إن مبدأ ضرورية التبليغ يعترب إجراء شكلي واجب اإلحترام أمام مجيع اجلهات القضائية   

اإلفتتاحية للدعوى أمام كتابة ضبط اجلهة القضائية املختصة يلحق إجراء القيد إجراء آخر  يف غايـة األمهيـة   
  .يف ضرورة إعالن هذه الصحيفةمثل واملت
ويعترب اإلعالن إجراء الحق ومستقل عن إجراء اإليداع والذي يتم مبعرفة اجلهة القضائية املـودع أمامهـا      

العريضة، وتتم عملية تبليغ اإلجراءات املتخذة إىل الغري أوال من خالل إعالن العريضة اإلفتتاحية للدعوى وكذا 
 قصد بالغري هو املدعى عليه سواء املستندات املرفقة ا، وي

ها األساسية اليت أقرمهما تعددوا، ويعد هذا اإلجراء الوسيلة القانونية  تخاصم معهاكانت اإلدارة أو الطرف امل
القانون لتمكني الطرف اآلخر من العلم باإلجراءات املتخذة ضده وإعطائه فرصة لتحضري دفاعه حتقيقا يف ذلك 

  .ملبدأ الوجاهية 

                                                             
1  Martine lombard, op.cit, p : 384. 
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يف الدعاوى القضائية  يعترب إجراء إعالن عريضة إفتتاح الدعوى إجراء جوهري يف الدعوى اإلدارية ال وبل   
ككل، حبيث أن عملية التبليغ يف جمال الدعوى اإلدارية وزعها  ق إ م إ على جهتني؛ فهناك إجـراءات تبلـغ   

  .مبعرفة أمني الضبط، وإجراءات أخرى جعلها حتت إشراف احملضر القضائي
  .إجراءات إعالن العريضة اإلفتتاحية: الفرع األول

إعالن العريضة هو إخطار املعلن إليه ومتكينه من اإلطالع على العريضة وتسليمه صـورة عـن العريضـة       
للمدعى عليه عن طريق حمضر قضائي تتبع بشأنه القواعد املقررة يف ق إ م إ، حبيث يقـوم احملضـر بتسـليم    

  .1خلصومالتكليف باحلضور إىل ا
       من ق إ م إ على الكيفية واخلطوات القانونية الواجــبة  اإلتبـاع    843إىل  838ولقد نصت املواد من    

يف التبليغ الرمسي للعريضة اإلفتتاحية  فبعد إيداع املذكرات والـوثائق املقدمة من اخلصوم بأمانة ضبط احملكمة 
الدعوى بواسطة حمضر قضائي،واليت تبلغ عن طريق احملضر القضائي، اإلدارية يتم التبليغ الرمسي بعريضة إفتتاح 

" املبلغ لـه " ليتوىل هذا األخري بعد مباشرة إجراءات التبليغ الرمسي تسليم املعين باألمر أي الطرف املدعى عليه
هي مادة  من ق إ م إ، واليت 18وثيقة خمتوم عليها وموقعة تسمى التكليف باحلضور واملنصوص عليها يف املادة 

  .مشتركة بني مجيع اجلهات القضائية
  :وإستنادا إىل املادة املذكورة أعاله جيب أن يتوفر يف التكليف باحلضور البيانات التايل ذكرها وهي

 الرمسي وساعته،إسم ولقب احملضر القضائي وعنوانه املهين وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ -1

 معرفة الطرف الذي خياصمه، دعى عليهإسم ولقب املدعي وموطنه، فمن حق امل-2

إسم ولقب الشخص املكلف باحلضور وموطنه، إن هذه البيانات املتعلقة بتحديد هوية طـريف الـدعوى   -3
وأن معرفة هوية املدعي قد    بدعوى جمهولة املصدر، حىت ال يفاجأ املدعى عليه ذكرها الغاية منحتديدا دقيقا 

يف حتضري وسائل دفاعه بطريقة مناسبة من جهة، ومن جهة أخرى فإن حتديد  يساعد إىل حد كبري املدعى عليه
سهولة حتديد الشخص املطلوب تكليفه للحضور إىل اجللسة هوية وموطن املدعى عليه بدقة يؤدي كذلك إىل 

احلكم عند صدوره على شخص آخر غري املعين بسبب عدم حتديـد البيانـات    ومينع أي خطأ حمتمل يف تنفيذ
  .2بدقة

 تسمية وطبيعة الشخص املعنوي ومقره اإلجتماعي، وصفة ممثله القانوين أو اإلتفاقي،  -4 
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  .تاريخ أول جلسة وساعة إنعقادها-5
 من ق إ م إ واليت مل تذكر ضمن البيانات ذكر اجلهة القضائية املطلوب املثول أمامهـا   18ومن قراءة املادة    

 : شكلني إحدى أو اإلعالن  تتخذ عملية التبليغ لنص هذه املادة،  يف التكليف باحلضور وهذا يعد فراغا يف

  :إذا كان اخلصم له موطن يف اجلزائر/ أ 
يتم تبليغ العريضة اإلفتتاحية  يف موطن املدعى عليه العادي أو يف حمل إقامته املعتـاد املـذكوريف فحـوى       

ويف حالة إستحالة الوصول أو معرفة موطنـه  العريضة ، وإن مل يكن له موطن معلوم فيبلغ يف أخر موطن له 
عد من قبل احملضر القضائي يف لوحة اإلعالنات املوجودة على مسـتوى احملكمـة   فيعلق التكليف باحلضور املُ

و تعلق بلوحة اإلعالنات املوجـودة علـى    ،املرفوع أمامها الدعوى بعد التأشري عليها من قبل حمافظ الدولة
ويعترب مكتب احملامي املوقع على العريضة حمال . من قبل األمني العام بالبلدية ا عليهمستوى البلدية بعد التأشري

خمتارا للمدعي، كما يعترب مكتب احملامي الذي ينوب عن املدعى عليه يف تقدمي مالحظاته حمال خمتارا هلم إال إذا 
  .1عينوا حمال آخر

يوم بني تاريخ التكليـف  ) 20(أجل ال يقل عن وجيب إرسال التكليف باحلضور إىل اخلصم مهما تعددوا يف 
  .باحلضور و التاريخ احملدد ألول جلسة و ميدد هذا األجل إذا كان اخلصم مقيم خارج اجلزائر مبدة شهرين

   :إذا كان اخلصم مقيم خارج اجلزائر /ب  
ي بإعداد حمضر التكليـف  اخلارج بالعريضة اإلفتتاحية ، يقوم احملضر القضائيف يف سبيل تبليغ اخلصم املقيم    

 بالقنصـلية   باحلضور من نسختني األوىل تبقى عند احملضر و الثانية يتم إرساهلا إىل خصم من خالل اإلتصال 
من قبل  للتبليغ يقيم عليها املدعى عليه بعد إخطار حمافظ الدولة، مع إحترام مدة شهرين اليت متثل الدولة اليت 

  .احملضر القضائي
أحكام القواعد  نص خاص ينظم هذه املسألة يف املنازعات اإلدارية يفترض علينا الرجوع إىلولعدم وجود    

  .نفسه القانون من 416إىل  406من مع مراعاة أحكام املواد  ق إ م إ 19و  18العامة املذكورة يف املادتني 
نصـت   19بينما املادة  على البيانات الواجب ذكرها يف حمضر التكليف باحلضور ق إ م إ 18نصت املادة    

  .تبليغ التكليف باحلضورالواجب إحترامها من قبل احملضر القضائي عند إعداده حملضر  تعلى البيانا
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طلبه إىل القاضي يقدم وإذا ما مت إغفال أحد البيانات ميكن إثارة موضوع اإلغفال من قبل اخلصم املبلغ له و    
إذا كان النقص أو اخلطـأ وارد  و. ص املرتكبستدراك اخلطأ أو النقليأمر املبلغ بإعادة التكليف باحلضور مع إ

بفقراـا   407على أحد البيانات الواجبة الذكر يف حمضر تبليغ التكليف باحلضور املنصوص عليها يف املـادة  
جيوز للمبلغ له طلب بطالن التبليغ قبل أي دفع أو دفاع يف املوضوع لعـدم    09ـ   08السبعة من القانون 

ويف نفس املوضوع قد يثار تساؤل حول إذا كان إعالن العريضة اإلفتتاحية باطال هـل  . قه بالنظام العام تعل
  ة الدعوى؟يؤدي ذلك إىل بطالن إقام

    إن بطالن إعالن عريضة الدعوى ومرفقاا ليس مبطال إلقامة الدعوى ذاا بإعتبار أن الـبطالن يقتصـر      
، فينصب البطالن على إجراء اإلعالن وحده 1دعوى قدمت يف امليعاد القانوينعلى اإلعالن وحده مادام أن ال

  .إن كان لذلك وجه
ال عالقـة لـه    كما يبطل اإلعالن إذا مت لغري اخلصوم أو يف حمل إقامة ال صلة هلم به ورغم أن هذا اإلجراء   

لقضائية املختصـة، إال أنـه إذا مل   بإنعقاد اخلصومة، اليت تنعقد مبجرد إيداع العريضة لدى كتابة ضبط اجلهة ا
يتمكن املدعى عليه من حضور جلسة الدعوى وإبداء دفاعه فيها بسبب بطالن اإلعالن فإنه من شـأن هـذا   

، وهذا اخلطأ يف التبليغ كم الذي يصدر ضد املدعى عليه البطالن أن يبطل مجيع  اإلجراءات الالحقة ومنها احل
  .قضائي وتسلط عليه العقوبة املقررة يف التنظيم القانوين ملهنتهميعد خطأ مهين يسأل عليه احملضر ال

ت  احلكم احمللي فيتم إعالن العريضة إىل ئآوإذا كانت الدعوى اإلدارية مرفوعة ضد إحدى الوزارات أو هي   
ت قضايا الدولة املختصة أو أمام القسم املختص بتلقي التبليغات يف إحدى فروعها حسب اإلختصـاص  ئآهي
أما إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد إحدى الشركات ذات الطابع اإلقتصادي و الصـناعي أو اهليئـة   . لي احمل

 . 2العامة املستقلة فيتم اإلعالن يف املركز الرئيسي أو رئيس جملس إدارة الشركة أو اهليئة على حسب األحوال

مديرية الصـحة   بالعاصمة  مثال وتوجد على مستوى كل والية مديريات متثل جمموع الوزارات املوجودة   
       والسكان متثل وزارة الصحة و السكان و هكذا، فيتم التبليغ العريضة ضد إحـدى الـوزارات إىل املديريـة   

  .ه اجلغرايف يف  إقليم  اليت متثلها على املستوى احمللي ، و الوايل ميثل الدولة على مستوى الوالية اليت تدخل
     ية أخرى يف سنوات السبعينات يطلق عليها تسمية السلطات اإلدارية املسـتقلة  ولقد ظهرت سلطات إدار   

 :يف و ينصرف مفهوم هذه اهليئات
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احملكمة العليا ، جملـس  ( السلطات األخرى غري السلطة التنفيذية مثل الربملان واألجهزة القضائية العليا  :أوال
املستقلة عن السلطة التنفيذية بأعمال وأنشطة ذات صـبغة   ، أو الس الدستوري، فتقوم هذه اهليئات)الدولة 

إدارية تتعلق بسريها وإدارا أي خارج مهمتها الرئيسية التشريعية أو القضائية أو الرقابة الدستورية، فتقوم مثال 
، يف أشخاص بأجهزا اإلداريةو بترميمات خاصة ببناءاا أو توظبإبرام صفقات تتصل بتوريدات خاصة ا أ

فهذه السلطات يعترف هلا حبق التقاضي بصفتها مدعية أو مدعى عليها . 1إخل ...أو تسيري خدماا اإلجتماعية 
  .ورفع دعوى ضدها أمام القضاء اإلداري

وتنظيمات ذات الطـابع  تنفيذية ويتعلق األمر هنا بأجهزة أجهزة وهيئات وطنية قائمة يف إطار السلطة ال :ثانيا 
  :ه اهليئات، االس العليا القائمة يف خمتلف القطاعاتاإلداري ومثل هذ

  .الس الوطين اإلقتصادي و اإلجتماعي -
  .الس األعلى للغة العربية -
  .الس اإلسالمي األعلى -
  . معهد الدراسات اإلستراتيجية -
  . 1993و مت حله سنة  1990الس األعلى لإلعالم أنشئ سنة  -
  .رضجملس النقض و الق  -
  .املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، و هو اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان  ومحايتها -
  .جملس املنافسة  -
  .وسيط اجلمهورية  -
عنها من نتائج  فهذه اهليئات العمومية الوطنية تتمتع بالشخصية املعنوية مما جيعلها مستقلة قانونيا وما يترتب   

         ي، وجرت أحكام القضاء وآراء الفقه على إعتبار القرارات الصـادرة عـن هـذا النـوع     أمهها حق التقاض
  .دعوى مقامة أمام القضاء اإلداريمن اهليئات واالس قرارات إدارية ميكن أن تكون حمل وموضوع 

  .تبليغ الوثائق و تدابري التحقيق: الفرع الثاين
عريضته اإلفتتاحية بوثائق ومستندات هلا صلة مبوضـوع   العارضإرفاق  09-08: لقد أجاز القانون رقم   

القضية، بل جيب إرفاق العريضة جبميع الوثائق املؤيدة للدفوع املذكورة يف املذكرة وتودع العريضـة مرفقـة   
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بالوثائق أمام كتابة ضبط اجلهة القضائية املختصة على أن يكون عددها يساوي عـدد األطـراف األخـرى    
، واليت هي األخرى يسري عليها نظام اإلعالن، لتبلغ هذه الوثائق املرفقة بالعريضة  1نسختني للدعوى وتفوق

اإلفتتاحية و كذا املذكرات ومذكرات الرد إىل اخلصم عن طريق أمانة الضبط حتت إشراف القاضي املقرر مبعىن 
 لألطـراف وكذا ملفات املوضوع و التعقيبات  هذا األخري هو الذي يأمر أمني الضبط تبليغ العرائض اجلوابية

املوضوع، وطريقة التبليـغ   ألطراف لتقدمي مذكرات وملفاتلوهو الذي حيدد تاريخ اجلواب واملهل املمنوحة 
  . 2مع إشعار باإلستالم وال يلجأ إىل احملضر القضائي إال عند اإلقتضاء مضمنة هي بواسطة رسالة األصلية

ا قليلة العدد فإن املستندات والوثائق املؤيدة هلذه األخرية تكـون عـادة   وإذا كانت العريضة اإلفتتاحية غالب   
  .كثرية ومتنوعة ومهما تعددت فهي األخرى جيب تبليغها للطرف اآلخر يف الدعوى اإلدارية

وصالحية أن يرفق األطراف العريضة اإلفتتاحية مبستندات ووثائق تدعيمية ملراكزهم نصت عليهـا املـادة      
م إ قصد تدعيم عرائضهم ومذكرام، فقد حيدث أال تكفي املذكرات والعرائض اليت يقـدمها  من ق إ  820

هذه الوثائق قد ، فيدعم كل طرف ملف قضيته ما ميكن من الوثائق هم ـأطراف الدعوى إلبراز وإرساء حقوق
ها ويف هذه احلالة احلصول علياملتخاصم مع اإلدارة حتوزها اجلهات اإلدارية، ويكون من املتعذر على الطرف 

         ينبغي على اإلدارة أن تتيح فرصة اإلطالع عليها من قبل القاضي حىت يتمكن مـن إصـدار حكـم عـادل    
يف القضية، وباملقابل يتم تبليغها إىل الطرف اآلخر حىت يتمكن هذا األخري من حتضري دفاعه وحتقيقا يف ذلـك  

من ق إ م إ على أنه يـتم تبليـغ املـذكرات     838نصت املادة ولقد . يف اإلجراءات القضائية ملبدأ الوجاهية
  . ررقـومذكرات الرد مع الوثائق املرفقة ا إىل اخلصوم عن طريق أمانة الضبط حتت إشراف القاضي امل

جـد متطـور    وما جيب ذكره يف هذا اال أن نظام التبليغ الذي تشرف عليه مصلحة كتابة الضبط نظام   
بإستعمال الوسـائل   ة إىل التبليغ بإستعمال رسالة مع إشعار باإلستالم يقوم بعملية التبليغاتوفعال، فباإلضاف
         من خالل وسيلة الفاكس، وعن طريق الربيد اإللكتروين، خاصـة مـع اإلدارة العموميـة    احلديثة لإلتصال

ة يف املنازعة اإلدارية، وألنه تبليغ على أساس هذا اإلعتبار سلمت هلذه املصلحة جزء من تبليغ اإلجراءات املتبع
  .سرعة والدقةميتاز بال

ولعلى سبب الذي دفع باملشرع إىل توزيع مهام التبليغ فيما بني احملضر القضائي وبني كتابة الضبط وخاصة    
بعض  تبليغ الوثائق املرفقة بالعريضة اإلفتتاحية، خوفا من ضياع تلك الوثائق واملستندات وأمهيتها، حبيث حتضر
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القوانني اإلطالع على وثائق معينة مثل الوثائق املتعلقة بأسرار اجليش و األمن القومي، أما بشأن األسرار الطبية 
الوثيقة على أحد األسرار الطبية فإن املؤسسة أو اجلهة  تضمنتلو فقد أستقر القضاء اإلداري الفرنسي على أنه 

  .تعطيها إال إىل الطرف صاحب هذا السر أن  املطلوب منها إعطاء هذه الوثيقة ال ميكن
، وميكن للقاضي أن يقوم بدوره بإطالع األطـراف األخـرى   ع القاضي عليه طلع هذا الطرف أن يويستطي

،  لذلك يقوم أمني الضـبط  1للدعوى على هذا السر ولكن بشرط إعالم الطرف صاحب السر الطيب بذلك 
ة، لوثائق واليت يصعب أو يستحيل أحيانا احلصول عليها مرة ثانيبتبليغها إىل الطرف اآلخر وخوفا من ضياع ا

  .القضائية املختصة يف الرتاع مهمة تبليغها إىل أمانة ضبط اجلهة  وحفاظا على سرية مضموا أنيطت
  :مرحلة تبادل املذكرات حتت إشراف القاضي* 
         ا ستتوىل بواسطة ممثلها القانوين وزيرا كـان  وى فإـإذا مت تبليغ اجلهة اإلدارية املعنية بعريضة إفتتاح الدع   

           على الـدعوى املرفوعـة    دي أو مدير املؤسسة اإلدارية الرد املباشرـأو واليا أو رئيسا للمجلس الشعيب البل
يف املادة من ق إ م إ اجلهات اإلدارية املذكورة  827يف اليوم احملدد يف التكليف باحلضور، طاملا أعفت املادة 

  .همن القانون نفسه عن شرط التمثيل باحملامي كما سبق قول 800
   مثل األشخاص العامة للدولة باحملافظ، الذي يعني مبوجب مرسوم بعد أن تتوافر فيه الشروط املطلوبة وقد ي

السـلطة   للوظيفة العامة واملنصوص عليها يف القانون األساسي للوظيف العمومي ويعترب احملافظ من أعضـاء 
  .القانون التنفيذية وعليه قبل مباشرة مهامه أن يؤدي اليمني أمام رئيس اجلمهورية وصيغته كما وردت يف

إىل متثيل  باإلضافة هام الصالحياتوبإعتبار أن احملافظ ميثل الشخصية اإلعتبارية للدولة فهو يتمتع بالعديد من امل
  .الدولة أمام القضاء

الردود والوثائق واملستندات أثناء اجللسة حتت إشراف قضائي ليتوىل رئيس اجللسـة   ويقع تبادل املذكرات و   
         إستالم الردود والوثائق واإلحتفاظ بنسخة منها يف امللف وتسليم األطراف نسخا مماثلة إلسـتعمال حقهـم  

  .ثل القانوينيف الرد والدفاع وهذا عن طريق املم
عندما تتعـدد  و  رائض و املذكرات بعدد األطراف و على نفقة طالب التبليغ ويتم نسخ الوثائق املرفقة بالع   

الوثائق بكثرة أو يكون حجمها غري عادي مثل أوراق السجل العقاري الذي ميسك على مسـتوى احملافظـة   
صوصيتها كأن تكون وثـائق سـرية   خلو أالعقارية املتضمن لشرح كامل و مفصل عن العقارات أو لطبيعتها 
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مبرفق الشرطة أو إحصاءات أمنية فتحول هذه الطبيعة اخلاصة لعدم التمكن من نسـخها أو طلـب    كتعلقها
يف هذه احلالة  طلب اإلطالع عليها مبقر أمانة الضبط املودعة ا مث   إستخراج نسخ منها، ولكن جيوز للخصم

نون اإلجراءات املدنية أمـام  وهو نفس احلكم الذي أرساه املشرع الفرنسي يف قا. إرجاعها فور اإلنتهاء منها
         احملاكم اإلدارية وحماكم اإلستئناف القاضي بتمكني كل طرف يف الدعوى من اإلطالع على املستندات املقدمة

  .1من الطرف اآلخر وذلك يف مقر قلم كتاب احملكمة املختصة بنظر الدعوى
أخد بيدة واملتكررة الناجتة عن السماح للخصم وهذا املوقف املتبىن من طرف مشرعنا جاء بعد املشاكل العد   

م إرجاعها الحقا ، إال أنـه يف أغلـب   ليتالوثائق و املستندات لإلطالع عليها خارج مصلحة كتابة الضبط 
         وحيتجون إما بضـياعها أو سـرقتها أو عـدم اإلنتـهاء     كتابة الضبطرجاعها إىل احلاالت ميتنع اخلصم من إ

نت الوثائق و يدا خبصمه و ما ينتج عن هذا اإلمتناع من ضرر قد يصعب تداركه ملن كامن اإلطالع عليها ك
مصلحته  خاصة إذا كانت هذه الوثائق عتيقة أو قدمية أو خطرية يصعب التحصل عليهـا مـن   املستندات يف 

  .جديد أو طول مدة تسلمها مرة ثانية 
كيدا خبصمه لسوء نيته، ومبناسبة إيداع الوثـائق   إال أن هذا احلكم غلق الباب على كل من يضمر شرا أو   

واملستندات لدى مصلحة كتابة الضبط يد كاتب الضبط جردا مفصال عنها، وميكن كذلك ملن أودعهـا  ع) 
مـن   820أن يعد هذا اجلرد و يرفقه بالوثائق عند عملية اإليداع  هذا ما نصت عليه املادة )  أطراف املنازعة

وهدف هذا اإلجراء هـو إعطـاء   . على اجلرد مجيع احلاالت يؤشر كاتب الضبط ويف 09ـ   08القانون 
) املدعي و املدعى عليه  (وإقامة الدليل على كل أطراف املنازعة  ة هلذه الوثائقوحجالية قانونية داقية وفعمص
  .أرفاق العريضة ذه الوثائق قد بأنه
نة مـع  مضـم  ة و تدابري التحقيق إىل اخلصوم برسالةعلى أن تبلغ كل اإلجراءات املتخذ 840تنص املادة    

عن طريق احملضر طراف إىل األ   اإلشعار باإلستالم و عند اإلقتضاء يتم تبليغ هذه اإلجراءات و تدابري التحقيق
  .القضائي 

  نة مـع  وتبلغ طلبات التسوية و اإلعذارات و حىت األوامر اإلختتامية بنفس الشكل من خالل رسـالة مضـم
عار باإلستالم و عند اإلقتضاء عن طريق احملضر القضائي، نظرا خلصوصية املنازعة تفسـر عبـارة عنـد    اإلش

  .اإلقتضاء
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        ويقصد بتدابري التحقيق تلك الوسائل اليت يأمر ا القاضي اإلداري يف املنازعات اإلدارية حلـل الغمـوض     
حلها عـن طريـق احلكـم     للتوصل يف النهاية إىل أو التناقض الذي قد يشوب القضية املعروضة على القضاء

ولقد عددها لنا املشرع اجلزائري من خربة ، معاينة وشهادة الشهود وإىل ما . القضائي أو القرار حبسب احلال
تذكر على سبيل احلصر و إمنا جعل الباب مفتوح ألي تدبري أو وسيلة تعود بفائدة إجيابية على  مل  واليت ذلك

  .يف التوصل إىل احلل القانوين للقضية  املنازعة وختدم
وعن طلبات التسوية فقد تتضمن العريضة نقص أو غموض أو تباين يترتب عنه عدم القبول إال أا تكـون     

مـن   829أشهر املنصوص عليها املادة ) 04(قابلة للتصحيح رغم فوات أجل الطعن القضائي املقدر بأربعة 
األمر عند تفطنه بالعيب أن يتقدم بطلب التسوية، ومن العيوب اليت ميكن ، فيمكن للمعين ب 09-08القانون 

من ق إ م إ من بيانات، و من العيـوب الـيت ال ميكـن     15تداركها وطلب تسويتها ما ورد يف نص املادة 
  . من القانون نفسه  67تصحيحها احلاالت املنصوص عليها  يف املادة 

ل حيدده مسبقا رئيس تشكيلة احلكم دون خرق أجال إختتام التحقيق وتقدم املذكرات و املالحظات يف أج   
، و عندما ال حيترم أحد األطراف األجل املمنوح له جيوز لرئيس تشكيلة احلكم أن يوجه له إعـذارا برسـالة   

ث مضمنة مع اإلشعار باإلستالم لتذكريه بضرورة إحترام أجل التقدمي إال أنه يف حالة القوة القاهرة أو احلـاد 
الفجائي جيوز منح أجل جديد إستثناءا ، وإذا مل يقم املدعي رغم إعذراه بتقدمي املذكرة اإلضافية أو املالحظة 
اليت أعلن عن تقدميها يف اآلجال القانونية اليت أخطر ا و مل يقم بتحضر امللف فيعترب متنازال ، أما إذا كـان  

 859 – 848أنظر املواد . ال بالوقائع الواردة يف العريضة املدعى عليه هو الذي مل يقدم أية مذكرة فيعد قاب
  . من ق إ م إ 850 –
  :إعالن األطراف بتاريخ اجللسة* 
باإلضافة إىل تاريخ اجللسة الذي أيضا يتم إعالنه  إىل الطرف اآلخراإلجراءات السابق ذكرها تبلغ  إن مجيع   

من القانون  876فنصت املادة  ن قبل رئيس التشكيلةة اإلدارية ملألطراف بعد جدولة كل قضية أمام احملكم
املختصة بنظر الدعوى بإعالن تاريخ اجللسة على ضرورة قيام أمني ضبط اجلهة القضائية اإلدارية  09 – 08

  . إىل ذوي الشأن
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ومني ويكون تبليغ ميعاد احلضور بعشرة أيام على األقل قبل تاريخ اجللسة وجيوز إنقاصه يف حالة الضرورة إىل ي
بأمر من رئيس تشكيلة احملكمة وهذا حىت يتمكن ذوي الشأن من احلضور بأنفسهم أو بواسطة حماميهم بعـد  

  .1متام حتضري الدعوى ويئتها للمرافعة
حنـن أمـني   "فيه  ويكون التبليغ من خالل كتاب يرسله كاتب الضبط يسمى إخطار بتاريخ اجللسة يذكر   

من ق إ م إ خنطر ذه الرسالة املضمنة  املصحوبة باإلشعار باإلسـتالم   876دة الضبط املوقع أدناه عمال باملا
ويذكر تسمياته و وموطن كل واحد منهم لتطوى الورقة ويوضع عليها خـتم أمانـة   " ذوي احلقوق التالية  

وميعادها الضبط، إال أن هذا اإلخطار هو إجراء إحتياطي ، ألنه عموما يكون احملامي على علم بتاريخ اجللسة 
تقرر هذا اإلجراء تفاديا ألي مشاكل قد تقع نتيجة سهو أو إمهال من طرف احملامي وإن كان ذلك فومكاا، 

ويبقى إعالن ذوي الشأن بتاريخ اجللسـة  . إال أن أمانة الضبط ملزمة بإحترام هذا اإلجراء من النادر وقوعه،
من املثول أمام اجلهة القضائية إلبـداء دفـاعهم    إجراء جوهري يف الدعوى يسعى إىل متكني أطراف املنازعة

  .2ويترتب عن إغفاله وقوع عيب شكلي يف اإلجراءات
  .تبليغالعدم إحترام إجراءات تقدمي املذكرات و املترتب عن  اجلزاء: الثالثاملطلب 

متاشيا ملا هو مقرر له ترفع الدعوى اإلدارية أمام القضاء اإلداري بتقدمي العريضة اإلفتتاحية أمام كتابة الضبط    
  .ض الدعوى قانونا مع تبليغها إىل الغري بتعدد صفحاا سعيا من الطاعن و أي إمهال أو إغفال ترف

ع يف نفـس  عند إيداع العريضة و املذكرات مظهر شكلي واجب اإلحترام ويوقَ 09- 08وإشترط قانون    
          وعني من البيانات والشروط منـها مـا يترتـب    على إمهاهلا وعدم إحترامها؛ حيث يفرق بني ن الوقت جزاء

عن إغفاهلا بطالن العريضة أو املذكرة عند حتقق حاالت اإلغفاالت غري القابلة للتسوية ، وهناك حاالت أيـن  
وإعادة حتضـريها مـع    بدعوة الطرف الذي أمهلها لتسوية عريضتهف من حدت اجلزاء الناتج عن إغفاهلا خفَ

  :التايل ذكرها هذا ما سوف نشرحه يف الفروع .إحترام اإلغفال
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  :ةـاإلغفاالت غري القابلة للتسوي: الفرع األول
          مـن ق إ م إ علـى ضـرورة توقيـع احملـامي      815ومن بني هذه احلاالت ما جاء النص عليه يف املدة    

ى حتريرها و إعدادها ، مع مراعاة مبحام من إشرافه عل طرافعلى العريضة ألن التوقيع فيه دليل على متثيل األ
             اليت تعفي من هذا احلكم كل من الدولـة ، الواليـة ، البلديـة     09 – 08من القانون  827أحكام املادة 

أيضا إنعدام الصفة يف رافع الدعوى أو املدعى عليه الذي يـؤدي إىل   .و املؤسسة العامة ذات الطابع اإلداري
 08من القانون  2/ 13ء إىل القضاء لتعلق الصفة بالنظام العام طبقا ملا نصت عليه املادة إنعدام احلق يف اللجو

، كأن يرفع أخ املوظف الذي طرد من منصب عمله دعوى إلغاء قرار الطرد فترفض دعواه على أساس  09-
  .يكن وكيال عنه  غياب الصفة يف املدعي ما مل

     فاملصـلحة  " ال دعوى بدون مصـلحة "إستنادا إىل القاعدة القائلة ) ية القائمة ، القانون( إنعدام املصلحة أو   
       اليت يثريهـا القاضـي     هي اليت تعطي صفة تقدمي الدعوى و جيب التمسك ا من قبل اخلصم عكس الصفة

 أو إكتساب قوة الشيء املقضي به  كأن تعرض نفس الوقائع بنفس أطرافها علـى القضـاء  . من تلقاء نفسه
، فبمرور مدة الطعون املقررة قانونا للحكم  أو نفس اجلهة يكون قد سبق الفصل من قبل جهة قضائية أخرىو

 على أو القرار تكسبه قوة الشيء املقضي به، مبعىن يكون احلكم أو القرار حجة ملا جاء فيه على أطرافه و حىت
 .الغري 

فة الذكر لنا أيضا إنقضاء أجل املطالبة القضائية بالتقـادم  باإلضافة إىل اإلغفاالت غري القابلة للتسوية السال   
سنوات، فبمرور  04عن  تزيداملسقط، كما هو حال عدم مطالبة املوظف مبرتبه الشهري وحقوقه املالية ملدة 

والتقادم هو طريق إلكتساب احلقوق أو التخلص منها مبرور زمن معني، . حقه يف املطالبة حبقههذه املدة يسقط 
إما أن يكون تقادم مكسب ومبقتضاه تكتسب امللكية أو احلقوق العينية، وإما أن يكون مسقط ومبقتضاه وهو 

  .1حيصل التخلص من اإللتزام أو تنقضي به احلقوق العينية
الدفع بعدم القبول " :للتسوية بقوهلاعلى اإلغفاالت غري القابلة  09 – 08من القانون  67ونصت املادة    

إىل التصريح بعدم قبول طلب اخلصم إلنعدام احلق يف التقاضي، كإنعدام الصفة و إنعدام  ييرم هو الدفع الذي
  ."و ذلك دون النظر يف موضوع الرتاع املصلحة والتقادم وإنقضاء األجل املسقط و حجية الشيء املقضي فيه ،
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وإذا ما تعلق   دفع يف املوضوعويقدم الدفع بعدم القبول يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى و لو بعد تقدمي   
حترام أجال طـرق  بالنظام العام جيب على القاضي إثارة الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسه السيما عند عدم إ

  .الطعن
واجلزاء املترتب و الناتج عن حتقق حاالت اإلغفاالت غري القابلة للتسوية هو عدم قبول الدعوى املرفوعـة     

ملختصة ، وهو جزاء صارم لتعلق اإلغفاالت بالنظام العام ، فكلما تعلق األمر بالنظام العام أمام اجلهة القضائية ا
مل يتدخل املشرع بقبضة من حديد ليضمن  فإذا وهذا أمر منطقي. إال وتدخل مشرعنا بإرادة صرحية وحازمة

هلذه القواعد و فتح الباب علـى   احلد األدىن من إحترام القواعد القانونية ويقرا جبزاء ، ملا إنصاع املتقاضني
  .ذلك من عدم اإلستقرار يف التعامالت نتج عنواء اخلاصة املتقاضني وما يــمصراعيه  لأله
  .ة ـاإلغفاالت القابلة للتسوي: الفرع الثاين 

" لقـانون  ال يعذر أحد جبهله ل" من بني املبادئ القانونية اليت يرتكز عليها القانون اجلزائري القاعدة القائلة    
فالقاعدة القانونية تطبق على مجيع األشخاص املخاطبني ا  ويفترض فيهم العلم بأحكامها ، و سريان القاعدة 

  .من القانون املدين 04ادة القانونية يبدأ من يوم نشرها يف اجلريدة الرمسية طبقا ألحكام امل
أو جهال فـيمكن    إما سهوامن طرف املتقاضني مت إغفاهلا  ما هناك بعض القواعد و اإلجراءات إذا  إال أن   

بإجراء الحق، وذلك تفاديا حلرمانه من حـق التقاضـي    املغفلتصحيحها وإمتام النقص أو اإلجراء الناقص و
م العام الذي يعترب خطًا أمحـرا ال  اوال بالنظ بسبب خطأ أو سهو ممكن التصحيح مع عدم املساس  حبق الغري

يف العريضة أو املذكرة املودعة أمام كتابة الضبط عيوب قابلة للتصحيح فال تصبح  ميكن جتاوزه ، وإذا وجدت
وتدارك النقص عن طريق تقدم صاحب الشأن بطلب التسوية أتصحيح اخلطأ  و غري مقبولة وإمنا جيوز باطلة أ

يعطي الصـياغة   أمام كتابة الضبط املرفوع أمامها الدعوى أو موكله القانوين، و حيدد فيه العيب أو النقص و
  .من ق إ م إ 829اآلجال املنصوص عليها يف املادة  رغم فواتالصحيحة 

يـوم   15ميكن للقاضي أن مينح أجل للخصوم لتقدمي تصحيح اخلطأ املشوب باإلبطال يف خالل مدة كما    
ـ   وذا اإلجراء يكون املدعي قد غلـق . حتت طائلة البطالن بإستثناء يف حالة اإلستعجال           ذ يـؤدي أي منف

  .ووقت ضائع إىل رفض دعواه أو إعادة إقامتها من جديد و ما يترتب عن ذلك من مصاريف إضافية



 
 

37 
 
 

وباملقابل إذا مل يستجيب  وميكن لقاضي املوضوع دعوة الطاعن لتسوية عريضته، حىت تكون مقبولة وال ترفض،
  .1بذكر أسباب عدم قبول العريضةالطرف بدعوة القاضي له لتسوية عريضته يكون القاضي  غري ملزم 

تقدم املذكرات و املالحظات يف أجل حيدده مسبقا رئيس  09 – 08من القانون  849وطبقا لنص املادة    
تشكيلة احلكم دون خرق آجال إختتام التحقيق ، و جيوز لرئيس تشكيلة احلكم أيضا يف حالة عدم إحتـرام  

إعذار برسالة مضمنة مع اإلشعار باإلستالم لتـذكريه بضـرورة   اخلصوم األجل املمنوحة هلم أن يوجه إليهم 
  .إحترام أجل التقدمي و يف حالة القوة القاهرة أو احلادث الفجائي جيوز منح آجال جديدة إستثناءا

رغم إعذاره ومل يقدم املذكرة اإلضافية  أو املالحظة اليت أعلن عن تقدميها  يف حالة عدم إستجابة الطاعنو   
م أيـة  ر ملفه فيعترب متنازال، أما إذا كان املدعى عليه هو الذي مل يقدا القانونية اليت أخطر ا ومل حيضيف آجاهل

  .مذكرة فيعد قابال للوقائع الواردة يف العريضة
واإلغفاالت اليت قد تصيب العريضة و ميكن تداركها بإجراء الحقا هي تلك األخطاء املادية الكتابية املمكنة    

أيضـا  . من ق إ م إ كعدم ذكر صفة الشخص املعنوي  15ح ، كالبيانات املنصوص عليها يف املادة التصحي
جيب أن تتضمن العريضة عرضا لوقائع والوسائل ويف حالة عدم إحترام هذا الشرط ميكن تسوية هذا الـنقص  

حـىت اإلجتـهاد   و. ولكن يف حدود مواعيد الطعن القضائي ، وذلك جتنبا لكثرة رفض وعدم قبول الدعاوى
القضائي يف فرنسا يتساهل يف هذه احلالة من اإلغفال وكل ما على العارض إضافة وتكملة اإلغفال والتوسيع 
        يف الوقائع والدفوع بنوع من التفصيل الذي يسمح للقاضي اإلداري اإلملام وفهم املنازعـة املعروضـة عليـه    

  .2هلايف اآلجال احملددة  يف مذكرة تكميلية يودعها
من طـرف     مع العلم أنه إذا مل يسعى اخلصم لتصحيح خطئه أو سهوه إما من تلقاء نفسه أو بعد إعذاره   

         رئيس تشكيلة احلكم يقرر بطالن تلك العريضة شكال إذا ما نص القانون على بطالـا، و علـى اخلصـم   
هو الطرف الـذي  تقـرر      قصود باخلصمأن يتمسك بالدفع بالبطالن قبل أي دفع أو دفاع يف املوضوع  امل

 .ن ملصلحته البطال

نستخلص يف النهاية أنه إذا ما وجد إغفال أو خطأ يف عريضة إفتتاحية الدعوى أو املذكرات املقدمـة  
  : وقفنيامل إحدى أمام احملكمة اإلدارية يترتب عليه

  
                                                             

1 Martine lombard. op.cit, p: 380.   
2 Martine lombard. op.cit, p: 375.   
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         النظـر  لك تـرفض الـدعوى دون  و بـذ  ـ عدم القبول إذا ما تعلق األمر باإلغفاالت غري القابلة للتسوية 
  .يف موضوعها 

و ال " التسـوية " قواعد القانونية هلذه العمليةـ البطالن إذا ما كنا أمام إغفاالت قابلة للتسوية مع إحترام ال 
  .النقص تجاب املعين باألمر و تداركترفض الدعوى إذا ما إس

  .القضائية داريةق يف املنازعة اإلـخطوات التحقي: املبحث الثاين
من املؤكد أن املنازعة اإلدارية ال تكون حمال للفصل يف موضوعها إال إذا كانت حمال لتحقيق جيريه القاضي    

من السلطات يف جمال التحقيـق   اإلداري و يسهر على إحترام إجراءاته، ومبناسبة ذلك يتمتع مبجموعة واسعة
  .من ق إ م إ 856غاية  إىل844واملنصوص عليها يف املواد من 

غري أن األمر بدخول الدعوى اإلدارية مرحلة التحقيق وإن كانت قاعدة أساسية كأصل عام فهي ليسـت     
يأمر قاضي املوضـوع  لقاعدة واجبة اإلحترام يف مجيع الدعاوى و مجيع احلاالت، إذ ميكن جتاوز هذا اإلجراء 

مىت إقتنع قاضي املوضوع إنطالقا من ملف القضية أن  جبدولة القضية مباشرة دون األمر بإجراءات التحقيق فيها
من ق إ م إ حتت عنوان اإلعفاء من التحقيق إذا  847حلها مؤكد، وهي صالحية نص عليها مشرعنا يف املادة 

  .افرت حاالته وشروطهما تو
جراءات املدنية ترك وكما هو مؤكد فإن القاضي اإلدارية يتوىل بنفسه إدارة املنازعة اإلدارية، واألصل يف اإل   

أطرافها التقدم يف إجراءاا ، عكس القاضي اإلداري هو الذي يسري الدعوى ومنح له القانون الوسائل الالزمة 
لذلك؛ فهو الذي يطلب من األطراف تقدمي الوثائق الضرورية ، حيدد أيضا املواعيد الواجبة اإلحترام، ويقـرر  

، على 1وهذا يدعم الدور اإلجيايب الذي يتمتع به القاضي اإلداري .د احملاكمةـغلق باب التحقيق وحيدد موع
أساس أن القاضي ال يؤسس قناعته إال على ضوء مستندات امللف املرفقة مع العرائض واملذكرات املقدمة مـن  

  .أطراف الدعوى اإلدارية
         أو بعد تقـدمي الطلـب  ويتخذ قرار التحقيق يف الدعوى اإلدارية من قبل قاضي املوضوع من تلقاء نفسه    

. من أحد أطراف الدعوى، على أن يكون القرار مبوجب حكم متهيدي حيصر فيه الوقائع موضوع التحقيق فيها
إىل غاية غلـق  ليعترب قاضي املوضوع الفاعل واحملرك الرئيسي ملرحلة التحقيق من أول ما يأمر بإتباع إجراءاته 

 .بابه

                                                             
1  Michel rousset, olivier rousset, op. cit, p: 47. 
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املشرع وسعيا منه   ت التحقيق يف املنازعة اإلدارية وتعدد وقائع الرتاع ورغبة منونظرا لتعدد أعمال إجراءا   
إىل تنظيم هذه املرحلة التحقيقية بشكل يساعد على بلوغ اهلدف املرجو منها، أشرك يف نفس املرحلة هيئـات  

ر والـذي يعتـرب   واملتمثلة أساسا يف القاضي املقري املوضوع وكلفهم بأعمال حمددة ورجال القضاء غري قاض
وله دور كبري ومهام جوهرية كلها تساهم يف يئة . املؤمن واملشرف على املنازعة اإلداري مرحلة التحقيق فيها

من األعمال املكلف ا واملوكلة له قانونا يرسل ملـف   وإعداد القضية جللسة احملاكمة، والذي بعد ما ينتهي 
  .القضائي حقيقية الثانية املسامهة يف التالقضية إىل حمافظ الدولة والذي يعد الشخص

نقاط أساسية واليت تبىن عليها إجراءات التحقيق اإلداري، وهـي حتديـد    03ز ابريتم إففي هذا املبحث س   
األشخاص املوكل هلم أعمال وخطوات التحقيق من القاضي املقرر إىل مرحلة إخطار حمافظ الدولـة مبلـف   

ـ  . ساته املكتوبةالدعوى ليقدم بعد دراسته إلتما            ام التحقيـق وعن النقطة الثانية يتجسد موضـوعها يف إختت
          كل من املقرر واحملافظ واجبام املهنية املترتبة عن منصـبهما، وببلـوغ املقصـود     على أساس أن بعد إمتام

الدعوى اإلدارية مرحلة  من إجراءات التحقيق يصدر القاضي اإلداري أمر بإغالق باب التحقيق لتدخل بذلك
  .قضائياحلسم والفصل يف موضوعها لتختتم يف النهاية باحلكم ال

الفترة املمتدة إلجراء التحقيق قد تظهر وتلحق ذه األخرية إجراءات بتحققها إما تنتـهي أعمـال    وأثناء   
ملطلـب الثالـث   التحقيق أو توقفها مؤقتا ألجل آخر وهو ما يعرف بعوارض التحقيق، وهذا هو موضوع ا

  .واألخري من الفصل األول
  .يقـالتحق أعمالاملسند إليها  اهليئات: املطلب األول

إن التحقيق يف الدعوى اإلدارية ال خيرج عن القواعد املنصوص عليها يف اإلجراءات املدنية واإلدارية ، سواء    
وإن مظـاهر  . ملكلف بالتحقيق والتقريرما تعلق منها باألحكام العامة يف إجراءات التحقيق أو بدور القاضي ا

الطابع التحقيقي للمنازعة اإلدارية توجد على مستوى كل مراحل إجراءات الدعوى ومبعىن؛ القاضي هو الذي 
حيدد مدة التحقيق، يعني مواعيد تقدمي املذكرات، يشارك يف البحث عن األدلة ويأمر اإلدارة بتقدمي عناصـر  

  .1اإلثبات

                                                             
1 Charles debbasch, jean Claude ricci. op.cit, p: 17.   
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موعة من اإلجراءات واألعمال والتدابري املنصوص عليها يف قـانون اإلجـراءات املدنيـة    والتحقيق هو جم   
واإلدارية، واليت يأمر ا القاضي اإلداري ويشرف على إحترام إجراءاا مند قيد العريضة اإلفتتاحية إىل غايـة  

 .دته ليتم جدولة القضية للبث فيهاإختتام أعمال التحقيق بإنتهاء م

بـني طـريف    أن القاضي اإلداري يتوىل بنفسه إدارة املنازعة اإلدارية ألجل إقامة التـوازن  علوم هو مكما    
املنازعة، واليت تضمن مواجهة حقيقية تؤدي إىل حسم الرتاع، غري أن هذه املواجهة ال تكون هلا فعالية إال إذا 

ناعته إال على ضوء مستندات ملف كانت مكتوبة و وجاهية بني أطرافها، حبيث أن قاضي املوضوع ال يكون ق
ة، واألصل عدم إمكانية توجيه أوامر لإلدارة ، إال أنه ميكن للقاضي اإلداري توجيه أوامر لإلدارة يف إطار القضي
  .1ألن يثبت قناعته وأن يتيح التثبت من ذرائع الطاعن قابل ق وأن يلزمها بتقدمي أي مستندـالتحقي

أعمال تبليغ العريضة اإلفتتاحية إىل املدعى عليه مع إنذاره بأن يودع مـذكرة  ويشرف املستشار املقرر على    
الرد، ولقد ذهب جملس الدولة الفرنسي إىل أن من بني القواعد اإلجرائية الواجب تطبيقها ولو بـدون نـص   

متكن العلم به صريح أمام اجلهات القضائية هي القاعدة اليت ال ميكن اإلعتداد مبستند احلكم يف الدعوى إال إذا 
من النظام العام يثريه القاضي من تلقاء نفسه عند عـدم   ومناقشته، وهذا من نتائج مبدأ الوجاهية الذي يعترب

  .2إحترامه
  :الدخول يف مرحلة التحقيق* 
يتخذ هذا اإلجراء  من طرف القاضي  من تلقاء نفسه أو إستجابة لطلب أحد أطراف الـدعوى اإلداريـة      

  :الوقائع الواجب إجراء التحقيق  فيها ، ليتخذ هذا اإلجراء إحدى الصورتنيفيه هيدي، حيصر مبوجب حكم مت
  .أطراف املنازعةبسماع الشهود  و أن يتم  أمام احملكمة اإلدارية يف جلسة علنية ، ليتم خالهلا  -
بعـد إخطـارهم    حبضور األطراف من كأن ينتقل إىل األماكن) التحقيق  (يكلف أعضاء احملكمة بإجرائه  -

بإجراء التحقيق، وهلم إحضار الشهود يف الساعة و اليوم احملددين يف احلكم وتنصب التحقيقات حول  دعاوى 
يدون فيه  مجيع " حمضر التحقيق" نزع امللكية أو حول تعويض موظف مثال،  يتوج التحقيق مبحضر  مكتوب

  .ليها قانوناصوص عاإلجراءات وأعمال التحقيق مع إحترام مجيع البيانات املن

                                                             
.210حسن فرجية، مـرجع سـابق، ص    1  

2  Michel rousset, Olivier rousset, op. cit, p: 48.  
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          القاضي اإلداري بنفسه وإمنـا يكلـف غـريه     اوباإلضافة  إىل ذلك هناك التدابري التحقيقية  واليت ال جيريه
        من اخلرباء للقيام مبهامها وهذه التدابري أو تلك، سيأيت الدور لشرحها بنوع من التفصيل يف الفصـل الثـاين   

 .ذكرةمن امل

  .القاضي املقرر يف التحقيق القضائي دور :الفرع األول
أمام احملاكم اإلدارية من تنظيم وأمهية، إذ يتمتـع   ال ميتاز نظام القاضي املقرر أمام احملاكم املدنية مبا ميتاز به   

وترجع هذه األمهية ملظاهر الـدور  . ال يف الدعوى اإلدارية أكثر منه يف الدعوى املدنيةالقاضي املقرر بدور فع
وإن مظاهر اإلجراءات الفاصحة . لتدخلي الذي يتميز به قضاة الغرفة اإلدارية عن قضاة غرف  القانون اخلاصا

اليت تتميز ا الدعاوى اإلدارية تتجلى يف احلقيقة من خالل الدور املسند للمستشار املقرر يف توجيه الـدعوى  
  .1والتحقيق فيها كما بينته النصوص بشيء من التفصيل

يف املنازعة اإلدارية  ر ما رجعنا إىل اإلهتمام القانوين الذي خصصه مشرعنا اجلزائري لدور القاضي املقر فإذا   
ق إ م إ بنصها على تـويل   83إذا ما قارناه بدوره يف اخلصومة املدنية،  فنصت عليه مادة واحدة وهي املادة 

راءات التحقيق يف حدود حالة واحدة وهـي  القاضي املقرر مهمة مراقبة والسهر على السري احلسن لتنفيذ إج
  .قاض فرد عندما يؤمر بإجراء التحقيق عن تشكيلة مجاعية وليس عن

        املواد احملددة ملهام وسلطات القاضي املقـرر، إال أن املـواد    ازعة اإلدارية بالرغم من عدم كثرتأما يف املن   
يينه واملهام املكلف بتأديتها مقابل توليـه منصـب   اليت نصت عليها جاءت واضحة ومفصلة، من إجراءات تع

  .القاضي املقرر
كان يسمي يف ظل قانون اإلجراءات املدنية القدمي باملستشار املقرر فإستبدهلا املشرع مبصطلح القاضي لقد و   

ـ  مية إال املقرر على أساس أنه يعني من القضاة املتخرجني من املدرسة العليا للقضاء، وعلى الرغم من هذه التس
أن تسمية املستشار املقرر ما زالت متداولة بني رجال القانون واليت مت اإلعتماد عليها على أساس الرتبة الـيت  
يتوالها املقرر واليت جيب أن تكون رتبة مستشار، ورغم تعدد التسميات يبقي القاضي املقـرر يلعـب دورا   

رب املؤمتن على سري الدعوى وتوجيهها إىل أن يقـدم  أساسيا يف حتضري الدعوى ويئتها للفصل فيها، حيث يعت
  .2تقريره الكتايب إىل هيئة احلكم

                                                             
.248مسعود  شهيوب، املبادئ العامة  لمناز ات اإلداریة، ج الثاين، مــرجـع سـابق، ص   1  
.310محمد صغري بعيل، الوس يط يف املناز ات اإلداریة، مــرجع س ابق،  ص   2  
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          والقاضي املقرر ال خيرج عن سلم  القضاة  وبذلك يكـون تعيينه من طرف  رئـيس تشـكيلة احلكـم      
ختار من بني القضـاة  يف احملكمة اإلدارية، ورئيس الغرفة املختصة  مبجلس الدولة ، على إعتبار املقرر قاض ي

  .املنتمني للجهة القضائية املختصة بالنظر يف الرتاع
يف الـدعوى   الدولة واملقرر يف دعوى اإللغاء املرفوعة أمام احملكمة اإلدارية هو قاض ا ، أو قاض مبجلس   

صـنف  مـن فئــة و   ويشترط يف  املقرر على مستوى جملس الدولة أن يكون . املرفوعة أمام جملس الدولة
املستشارين يف املهام العادية ، ذلك أن املقرر يف املهام  غيـر العادية  ال  ميكنهم أن يكونـوا  مستشـارين   

  .1مقررين حبيث تقتصر مهامهم يف الوظيفة اإلستشارية لس الدولة 
  :مهام القاضي املقرر* 
مهيأة للفصل فيها، وتؤسس الدعوى جيب أن تكون مجيع القضايا املعروضة أمام القاضي اإلداري يف وضعية    

على مناقشة حجج الوقائع والقانون من قبل أطراف الدعوى ويكلف املقرر مبلف الدعوى، الذي يعينه رئيس 
لذلك . 2اجلهة القضائية، ليحدد املواعيد للطاعن أكثر منه للمدافع إلعداد مذكرام مع إحترام مبدأ الوجاهية 

كل للقاضي املقرر، الذي بعد تعيينه من قبل رئيس تشكيلة للتحقيق اإلداري يو ميكن القول بأن الدور الرئيسي
احلكم أول عمل يقوم به هو حتديد األجل املمنوح ألطراف الدعوى اإلدارية من أجـل تقـدمي املـذكرات    

  .لدفاع وكذلك الردوداإلضافية، واملالحظات، وأوجه ا
ملقرر مهمة حتضري الدعوى ويئتها للمرافعة ويف سبيل يئة من ق إ م إ يتوىل القاضي ا 844وحسب املادة    
لدعوى منحت له سلطة اإلتصال بأطراف املنازعة على حد السواء؛ أي سلطة اإلتصال باجلهـات اإلداريـة   ل

املعنية للحصول على ما يكون ضروريا من البيانات واألوراق وتقدمي أي مستند يفيد للفصل يف الرتاع و يكون 
ه ، وباملناسبة له طرح ما يراه ضروريا من أسئلة على األطراف ولتقدمي إستفسـارات حـول نقـاط    مؤثر في
  .قيـإىل مقصدها احلقي ق منها والوصولـتشكل له غموض أو تناقض قصد التحق اليت ومسائل

ـ و     ائق كما ذكرنا من بني مهام القاضي املقرر أمر وتكليف أطراف الدعوى بتقدمي ما هو ضروري من الوث
اليت حتوزها خاصة اإلدارة، لتعترب هذه الصالحية من أهم وسائل التحقيق يف املنازعة اإلدارية وعلى اخلصوص 
يف دعوى اإللغاء، لتعود هذه األمهية لفعاليتها يف ختفيف من حدة قوة اإلدارة، وأمام ما تتمتع به اإلدارة مـن  

                                                             
.311ري بعيل، مــرجع س ابق، ص  محمد صغ  1  

2 Martine lombard, op. cit, p : 384.  
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ل حاجزا أمام األفراد للحصول منها على وثائق تـدعم  سلطات وإمتيازات السلطة العامة، واليت غالبا ما تشك
  .يدفاعهم أمام القضاء اإلدار

والذي يسـتمد   كما يظهر بوضوح  من خالل هذه الوسيلة الطابع  التحقيقي لإلجراءات اإلدارية القضائية   
  : ويتجلى هذا الدور على ثالث مستويات. منها الدور التحقيقي للقاضي املقرر

      أو تفسـري   جيب أن يرفق مع  العريضة الرامية  إىل إلغـاء  " من ق إ م إ  819د  نصت املادة لق: قانونا/ 1
 .يه ما مل يوجد مانع مربرأو تقدير مشروعية القرار اإلداري حتت طائلة عدم القبول ، القرار اإلداري املطعون ف

القاضي املقـرر   أمرهاي  من القرار املطعون فيه فإذا ما ثبت هذا املانع يعود إىل إمتناع اإلدارة من متكني املدع 
فنصت هذه املادة بصريح العبـارة  " القانونية املترتبة عن هذا املنع  ويستخلص النتائج بتقدميه يف أول جلسة ، 

  .قيـلدوره التحقي ةمدعم
حملكمة العليـا  على مستوى ا"سابقا " خيول القضاء لنفسه خاصة الغرفة اإلدارية اليت كانت قائمة : قضاءا/ 2

قرار رقم : بتقـدمي  القرار   املطعون فيه  الغرفة اإلدارية   –حالة إمتناعها  –السعي لدى اإلدارة  و إجبارها 
، وهو نفس املوقف ) مديرية الضرائب(ضد ) د. م. أ. ش(قضية  1987 -06 -06املؤرخ يف   54003

ومن معـه  ) ح ب(قضية  1994-07-24بتاريخ  117973 قرار رقميف مت تبنيه من قبل الغرفة اإلدارية 
  .1ضد وايل والية باتنة

بإستثناء الوثـائق  (كما يرى الفقه أن رفض اإلدارة العامة إرسال ما يلزم من الوثائق واملستندات   : الفقه/ 3
 من شأنه إعتبار الطرف اآلخر الذي كان من املمكن هلذه الوثائق أن تقوي موقفـه ) اليت تكتسي طابعا سريا

  .2كما لو كان قد كسب دعواه
و اليت  نستنتج مما مت ذكره يف الفقرات السابقة الدور اإلجيايب الذي يتمتع به القاضي املقرر املمنوح له قانونا   

يف املنازعة خاصة ممثـل اإلدارة   واملتمثل يف سلطة إصدار أمر ملزم ألي طرف دعمها كل من الفقه والقضاء
  .ابة ألوامره ة يف حالة عدم اإلستجويستنتج النتائج القانوني

    رة آلليات التحقيق يف املنازعة اإلدارية فله تفعيال لسلطته أن ومبا أن القاضي املقرر هو اهليئة األساسية املسي
مينح أجل ألطراف الدعوى اإلدارية قصد متكينهم من إعداد وحتضري أسانيدهم، وباملقابل له سلطة إن صـح  

                                                             
.325ذ ره األس تاذ بعيل محمد الصغري يف كتاب الوس يط يف املناز ات اإلداریة، ص    1  
.325محمد صغري بعيل، الوس يط يف املناز ات اإلداریة، مــرجع س ابق، ص    2  
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ة تقديرية يف تقييم وتقدير قيمة أية وثيقة مرفقة مع ملف القضية من خالل أيضـا إمكانيـة   التعبري عنها بسلط
  .1إستبعاد أية مذكرة يودعها أي طرف بعد إيداع مذكرة الرد أو تقدمي بعد آخر ميعاد ممنوح له

متفرقة نصـت   من ق إ م إ هناك نصوص قانونية 844وباإلضافة إىل املهام املكلف ا قانونا حبكم املادة    
أحكامها على إمكانية تكليف القاضي املقرر ببعض املهام مبناسبة تنفيذ تدابري التحقيق املأمور ا، كمـا هـو   
      احلال عليه يف تدبري مساع الشهود؛ فله أي القاضي املقرر أن يقوم بسماع شهادة الشـاهد، أو أن يسـتدعي  

وى أي شخص يرى يف شهادته فائدة وهذا ما نصت عليه أو يستمع تلقائيا وبدون طلب من أحد أطراف الدع
  :نادا إىل النقاط التاليةويتجلى الدور اإلجيايب للقاضي املقرر إست. ق إ  م إ من 860املادة 

يتم تبليغهـا   والوثائق املرفقة ا واليت) املذكرات(إن مجيع عمليات تبليغ العرائض واملذكرات جبميع أنواعها - 
كل إجراءات هذه املرحلة تكون حتت إشراف القاضي املقرر و يسهر على فأمانة الضبط، فة إىل األطراف مبعر

ليتجسد هذا اإلشراف من خالل مراقبة هذه العملية والسهر على إجنـاح   .يع أعماهلا وإجراءااإستكمال مج
مـن ق إ م إ   838/2دة خطواا يف حدودها القانونية وإحترام املواعيد املضروبة هلا، وهذا ما نصت عليه املا

مذكرات الرد وويتم تبليغ املذكرات تتاح الدعوى عن طريق حمضر قضائي،يتم التبليغ الرمسي لعريضة إف: "بقوهلا
 ."ة الضبط حتت إشراف القاضي املقررمع الوثائق املرفقة ا إىل اخلصوم عن طريق أمان

ستدعاء أي شخص بصفته شاهد من تلقاء نفسه من ق إ م إ على إمكانية القاضي املقرر إ 860نصت املادة  -
أي حىت ولو مل يقدم أحد األطراف طلب مساع ذلك الشاهد، وأكثر من ذلك حىت ولو مل يصـدر قاضـي   

وأيضا يف توزيـع  . املوضوع األمر بسماع الشهادة، ويف ذلك مسامهة إجيابية إلجناح مرحلة التحقيق اإلداري
كل واحدة يف نقـاط حمـددة    أكثر من هيئة ختتص زيع اجلهد علىتو مهام أعمال التحقيق رحبا للوقت، ويف

مكاتـب  يساعد على التنفيذ السليم والصحيح و تفاديا لألخطاء اليت قد تقع نتيجة لشحن القضايا وكثرا يف 
  .القضاة

قصـد  إىل األماكن صالحية القيام بأعمال اإلنتقال  من ق إ م إ على منح القاضي املقرر 146نصت املادة  -
  .ساعداناملضيان قاال املعاينة، إذا ما مت األمر بإجراءاا من طرف تشكيلة مجاعية املتمثلة يف رئيس التشكيلة و

التحقيق املأمور  وإنطالقا مما سبق ذكره حول مهام ودور املقرر، يقيم دوره أنه جد فعال وحموري يف مرحلة   
س أنه القائم واملكلف بتجهيز ملف الدعوى للفصل فيها من قبل ، على أساالقضائية اإلدارية ا يف اإلجراءات

                                                             
. 324، ص ، مرجع سابق  از ات اإلداریةالوس يط يف املن،  محمد صغري بعيل   1  
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تشكيلة احلكم ويف سبيل ذلك له أيضا صالحيات واسعة يف حتريك إجراءات التحقيق على النحـو املـذكور   
أو إستبعاده، على أساس أن الدعوى جيب أن تكون مهيـأة   وهو دور من الصعب جدا اإلستغناء عنه. سابقا

  .القاضي املقرر، فال ميكن بلوغ هذه اجلاهزية إال بعد اإلستفادة من خدمة موضوعهاللفصل يف 
لتطويـل  من وجه إنتقادات لدور القاضي املقرر على أساس أا فرصـة  شراح القانون وهناك جانب من    

 ق بينما من املمكن دمج تلك الصالحيات واملهام ومنحهاـإجراءات الدعوى اإلدارية خاصة يف مرحلة التحقي
  .وللجهد  ذلك للوقتق فيها مبناسبة النظر يف الدعوى والفصل فيها إختصارا يفـلقاضي املوضوع الذي حيق

إال أن هذه املهمة و األعمال املوكلة للقاضي املقرر ستأخذ الوقت الضروري إلجناح هذه املرحلة وال يؤدي    
مال من عوامل سرعة الفصل يف القضايا اإلدارية ذلك إىل تطويل إجراءاا وإمنا قد تكون مهام القاضي املقرر عا

، فيعتـرب  1ألن له دور من املمكن أن يؤدي إىل إاء اخلصومة  اإلدارية قبل وصوهلا بني يدي القاضي اإلداري
ق اإلداري من خالل سـعيه إىل يئـة   ـدور القاضي املقرر منعرج حاسم يف توجيه وتسيري إجراءات التحقي

 .ريةاإلداوجتهيز الدعوى 

إىل غاية تـاريخ    ق مأمور به من رئيس تشكيلة احلكم ـومتتد مدة مهام القاضي املقرر طوال فترت التحقي   
وللقاضي املقرر دور . ق القضائي ـق واليت تنتهي معه مهام القاضي املقرر للمشاركة يف التحقيـإختتام التحقي

يئة القضي ة التحقيق يف مرحلة سري اجللسة عند تالوته لتقريـره  ة وإختتام مرحلوحضور حىت بعد اإلنتهاء من
ة لتتم مناقشته وتقدمي املالحظات الشفوية، فأثناء اجللسة يعد املقرر يف تقريـره الكتـايب النتـائج    حول القضي

ويشرف القاضي املقرر على سـري  . 2والوسائل اليت قدمها األطراف وأيضا النقاط والنصوص القانونية املثارة
عندما تكون القضية جاهزة  ق وعلى توجيهها، وبعد إتيان مجيع واجباته املهنية، يكون مدعوـالتحقيإجراءات 

  .3للحكم فيها أو تنقضي املواعيد املمنوحة لتقدمي املذكرات، إىل تقدمي تقرير مكتوب 
 يئـة  ب وتساهم يفمن القانون  نفسه منحت  للقاضي املقـرر سلطات كلها  تص  844وحبكم  املادة    

مجيع األعمال اليت نفذها وقام ا ، ويف غيـاب   ليترمجها يف تقرير مكتوب يضمن فيه ملف الدعوى وإعدادها
مادة صرحية تنص على ضرورة إختتام القاضي املقـرر مهامه بتقرير مكتوب،  إال أنه وعلى غرار مـا كـان   

ن نص املادة  وهذا ما نفهمه م ده  لتقرير مكتوب،ج عمل القاضي املقرر بإعدامعمول به يف  ق إ م القدمي  يتو
                                                             

.246شادیة إ راهمي احملرويق، مـرجع سـابق، ص    1  
2 Martine lombard, op. cit, p : 358. 
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بعد تالوة  القاضي املقرر للتقرير املعد حول القضية، جيوز للخصوم  تقدمي " : بقولـها من ق إ م إ   884/1
      من القانون  نفسـه  897،  ويظهر أيضا من خالل نص املادة " الشفوية تدعيما لطلبام الكتابية مالحظام

حييل القاضي املقرر وجوبا  ، ملف القضية مرفقا بالتقرير والوثائق امللحقـة بـه إىل حمـافظ    : " تنصو اليت  
لريسل  بعدها  امللف الذي يكون قد سهر على إعداده إىل  حمافظ الدولة ليقدم هـذا األخـري    ، ..."الدولة

 من معلومات و يكتسي كتابة هذا التقرير أمهية  وقيمة  قانونية ملا حيتويه. إلتماساته

املنازعـة، وبـذلك    تساعد قاضي املوضوع على إجالء وفهم التناقضات و الغموض الذي قد تتضمنه وقائع 
  .يف جلسة احلكم) التقرير(يكون على القاضي املقرر تالوته 

، إال وإن كانت النصوص القانونية اخلاصة باملنازعة اإلدارية مل تذكر أو تشري إىل حقيقة عناصر هذا التقرير   
ن تقريره مجيع اإلجراءات اليت إتبعها ومجيع الوقائع اليت أثارها الرتاع، وأوجه الـدفاع  أن القاضي املقرر يضم

بات اخلتامية لكل طرف يف الدعوى فهـو  ر ملخصا مفصال عن الطلاملثارة من قبل األطراف، كما له أن حيض
ة ، باإلضافة إىل ذكر مجيع  اإلشكاالت اليت ضيتفصيلي جلميع عناصر ملف القبذلك عبارة عن جرد حتليلي و

  .إعترضته أثناء تأدية مهامه، وإبراز نقاط الرتاع من دون أن يبدي وال حيدد رأيه فيها
ولعلى هنا يقع الفرق اجلوهري بني دور القاضي املقرر وبني دور حمافظ الدولة، فمن حق هذا األخري مبناسبة    

  ر عنها يف تقريره والـيت من خالل تقدمي إلتماساته واملعب لذي يراه مناسبا للقضيةحتضريه لتقريره إقتراح احلل ا
إلبداء رأيه وإقتراح احلل على قضاة احملكمة  حبيث يكون احملافظ مدعو من النادر ما يستبعدها القاضي اإلداري،

ر علـى  أما املقرر فيسه ،1سهااإلدارية أو قضاة جملس الدولة الذين كثريا ما يأخذون برأيه جلديتها وعمق تأسي
احللول، ولذلك نقول أن تقرير املقرر لف الدعوى وال يقوم مببادرة شخصية إلقتراح شرح  املعلومات الواردة مب

  .مبثابة إعداد ملشروع احلكم القضائي أما تقرير احملافظ فهو يساهم يف إنشاء قاعدة قانونية
  .اإلدارية تحقيق يف املنازعةظ الدولة مرحلة الـإدخال حماف: الفرع الثاين

يف الدعوى اإلدارية  بعد إرسال القاضي املقرر ملـف    القضائييتم إدخال حمافظ الدولة  مرحلة  التحقيق    
الذي يسهر هذا األخري على حتضريه وإعداده، وبعد إستنفاد مجيع اإلجـراءات واملهـام    بتقريره قمرف القضية

 .ملوكلة له قانوناا

                                                             
.249ج الثاين،  مـرجع س ابق، ص   مسعود ش هيوب، املبادئ العامة  لمناز ات اإلداریة،  1  
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  ليقدم يف شأنه تقريرا مكتـوب   على الفور بدراسة كل جوانبه حمافظ  الدولة هذا امللف  يقوموبعد تسلم    
ة، على أن يعيده والوثائق املرفقة به إىل القاضـي  يف أجل ال يتعدى شهر واحد مند تاريخ تسلمه ملف القضي

 .املعين مبجرد  إنقضاء مدة الشهر

ة قصد احلصول على مـا  اساته، له اإلتصال باجلهات اإلدارية املعنيويف سبيل إعداده وحتضريه و تقدمي إلتم    
ة  وأن يأمر بإسـتدعاء  هلا عالقة مبوضوع القضي اليت وأوراقالضرورية يكون الزما من املعلومات والبيانات 

        منها، كما له أن يأمر بـدخول شـخص ثالـث    التحقُق  لسؤاهلم عن الوقائع اليت يرى ضرورةذوي الشأن 
  .1قـمستندات تكميلية وغري ذلك يف إجراءات التحقي يف الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقدمي مذكرات أو

ومرجع هيئة حمافظ الدولة مأخوذ من النظام الفرنسي والذي يأخذ مبا يسمى مبفوض احلكومة، ليتم تعيينهم    
مي مذكرات وخالصات عن القضـية  من بني احملضرين مبوجب مرسوم ليتوىل دورا مهما، حبيث يكلفون بتقد

تتضمن وجهة نظر القانون، ولقد لعبوا دورا بارزا يف صياغة و وضع مبادئ اإلجتهاد القضائي يف املادة اإلدارية 
    . 2حبيث يعتربهم البعض مبعوثي الفقه  لدى القضاء نظرا لدورهم التنظريي والتأصـيلي يف الشـأن اإلداري  

لفكرة األخرية أن حمافظ الدولة وإن كان دوره يتمثل يف تقدمي إلتماسـات إال أن  هذه اومن املفيد التأكيد يف 
هذا اجلهاز لعب يف فرنسا بإعتبارها البلد األول املنشأ له، ساهم يف تأصيل الكثري من مبادئ ونظريات وأحكام 

  .النكو التارخيي عنا ببعيدالقانون اإلداري وليس قرار ب
   :ظ الدولةـتعيني حماف* 
نظرا للدور األساسي واخلطري الذي يقوم به رجال القضاء يف اتمع الدويل جند خمتلف التشريعات حتـرص     

على إنتقاء وإختيار فئة صاحلة للنهوض ذا املرفق العام للدولة وطريقة إختيارهم هلذه الفئة ختتلف من نظـام  
  .ضاء يف البالدتمثلة يف حسن سري مرفق القآلخر، وإن كانت كل طريقة يسعى من ورائها حتقيق نفس الغاية امل

   ل طريقة اإلنتخاب، كاإلحتاد السوفييت سابقا، وسويسرا فداخل هذه الدول وهكذا جند بعض األنظمة تفض
ل طريقة اإلنتخاب العام على إعتبار أن األمة هي مصدر السلطات وهي الـيت ختتـار   جند بعض األنظمة تفض

ذلك حتقيقا إلستقاللية القضاء وال يتأثر مبؤثر خارجي إال بتأثري القانون، ووحـي   رجال السلطة التنفيذية، ويف
وإن كان يف الوقت . حلرية الناس وأمواهلم ضمانة -نظر متبنيي طريقة اإلنتخابمن وجهة  -الضمري ويف ذلك 

 .نتخاباحلايل أصبح من الناذر وجود نظام يعتمد على طريقة اإل
                                                             

.243شادیة إ راهمي احملرويق، مـرجع سـابق ص    1  
.327محمد صغري بعيل، الوس يط يف املناز ات اإلداریة، مـرجع سـابق، ص   2  
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أخرى تستبعد هذه الطريقة ملا فيها من عيوب وما توفره من عدم كفاءة رجال القضاء وباملقابل هناك أنظمة    
املنتخبني، ووقوفا على هذه العيوب وغريها تبنت بعض الدول نظام تعيني مغاير، كما هو احلـال عليـه يف   

 خربة واسـعة يف ق فيهم ـواليت تتحق  بريطانيا واليت تعني قضاا من أشهر احملامني أصحاب التكوين القانوين
  .اال القانوين وتطبيقاته

   ا اليت إندلعت سنة وعن فرنسا اليت جربت طريقة اإلنتخاب إبممارسات وتطبيقات  ، وبعد17891ان ثور
هذه الطريقة وما أسفرت عنها من مشاكل وما خلفته من عيوب ونقائص تراجعـت عـن إتبـاع طريقـة     

هلا مهام   تعيني رجال القضاء، على أساس أن رجـال   هي املسند أصبحت السلطة التنفيذيةاإلنتخاب، حيث 
  .يل منصب القضاءاحلكومة أقدر من مجهرة الشعب على معرفة الكفاءة لتو

ونظام  التعيني خيتلف بإختالف التشريعات أيضا، فمن التشريعات ما تنص على أن يتم التعيني  مـن بـني      
ومن التشريعات . نفسها، كما هو احلال عليه يف التشريع البلجيكي األشخاص الذين ترشدهم اهليئات القضائية

السلطة التنفيذية تعيني رجال القضاء وال حيكم عملية التعيني إال بعض الشروط  توىلتاليت ال تشترط ذلك، إذ 
كاجلنسيـة، السـن، الكفاءة العلميـة، : الوظيفية الواجب توافرها يف كل شخص يتقدم ليتوىل منصب شغل

  .يـةلسمعة األدبا
وعموما هذه هي السياسة املتبعة يف أغلب التشريعات الدول الالتينية وعلى رأسها فرنسا والتشريعات املتأثرة    
اليت يوجد يف كل حمكمة إدارية حمافظ دولة أو أكثر، ليعني يف كل سنة قضائية عن طريق . يف نظام التعيني ا

ومـن اجلانـب   . على للمحاكم اإلدارية وجمالس اإلستأناف اإلداريةمرسوم رئاسي بعد إقتراح من الس األ
  .2منصبه ألكثر من سنة قضائية واحدة) احملافظ(قد يتوىل نفس املستشار  هالعملي نالحظ أن

ونتيجة التأثر الواضح للتشريع اجلزائري بالتشريع الفرنسي وعلى إعتبار أنه ينظر ويصنف حمافظ الدولة على    
م إتباع نظام التعيني يف مسألة كيفية تعيينه، كما أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية مل حيـدد ال  أنه قاض فيت

كيفية وال الشروط اخلاصة عند تعيني حمافظ الدولة، إال أنه على إعتبار أن حمافظ الدولة قاض فيتم تعيينه بنفس 

                                                             
رنة، دار اجلامعية، وملعلومات أكرث عن هذه الفرتة التارخ ة  ر  الرجوع إىل كتاب ما د راغب احللو، القضاء اإلداري، دراسة مقا 1 

.1988اإلسك دریة،    
2 Charles debbasch, jean -claude ricci, op. cit, p : 186.    
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أن مجيع قضاة اهليئـة القضـائية العاديـة    طريقة تعيني القضاة وذلك مبوجب مرسوم رئاسي شأنه يف ذلك ش
 .1واإلدارية

، يتضح أنه مبناسبة تعيني حمافظ الدولة يعـني  05يف مادته  02 -98: وبالرجوع إىل القانون العادي رقم   
 05جبانبه حمافظي دولة مساعدين وتتبع نفس طريقة التعيني، مبعىن تعيينهم مبوجب مرسوم رئاسي فتنص املادة 

  ".  حمافظ الدولة النيابة العامة مبساعدة حمافظي دولة مساعدينيتوىل: " على
  :إختصاصات حمافظ الدولة*

ق حييل القاضي ملف املقرر مرفقـا  ـهو نفس الدور املذكور يف ق إ م القدمي، وعلى ذلك بعد قفل التحقي   
شهر من تاريخ إستالمه امللف، وجيب بالتقارير والوثائق املرفقة إىل حمافظ الدولة لتقدمي طلباته املكتوبة يف أجل  

على احملافظ إعادة امللف والوثائق املرفقة به إىل القاضي مبجرد إنقضاء األجل املذكور سواء قدم طلباتـه أو مل  
تني ق إ م إ يف احلال 846،  ويتم تبليغ حمافظ الدولة لتقدمي إلتماساته املكتوبة بالرجوع إىل نص املادة 2يقدمها

  :التايل ذكرها
التـدابري   أو مساع الشهود أو غري ذلك مـن  بواسطة اخلربةالتحقيق ما يقتضي الفصل يف الرتاع إجراء عند/1

  .القضائي املتاحة يف التحقيق
  .عندما تكون القضية مهيأة للفصل فيها/ 2

بعد مـا   لةحمافظ الدوالوثائق املرفقة به إىل إرسال ملف القضية مع احلالتني تنص املادة على ضرورة  ففي كلتا
  ).امللف ( ر بتهيئته يقوم القاضي املقر

ق يف املنازعة اإلدارية، فبعـد  ـكلًف حمافظ الدولة مبجموعة من املهام والصالحيات أثناء فترة التحقي ولقد   
 قفل التحقيق حييل القاضي ملف القاضي املقرر مرفقا بالتقارير والوثائق على حمافظ الدولة لتقدمي طلباته املكتوبة

ائق املرفقة به إىل القاضـي  وجيب على حمافظ الدولة إعادة امللف والوث. يف أجل شهر من تاريخ إستالمه امللف
  .3مبجرد إنقضاء اآلجال املذكورة سواء قدم طلباته أو مل يقدمها املقرر

                                                             
.83محمد صغري بعيل، الوس يط يف املناز ات اإلداریة، مـرجع سـابق، ص   1  
. 27و 26حلسن  ن ش يخ آث ملویة، املتنقى يف القضاء اإلداري دراسة مقارنة، مــرجع س ابق، ص ص   2  
.27املــرجع نفسـه، ص   3  
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صـورة  -  ق اإلداري وحدد   ـيف مرحلة التحقي  إشراك حمافظ الدولة ضرورة   وعليه نص القانون على   
ومنح له صالحيات واملتمثلة يف مهام النيابة العامة على مستوى اهليئات القضائية مبعىن على مسـتوى   -عامة

  :اته على مستوينيص صالحيلتلخاحملاكم اإلدارية و جملس الدولة 
  .مهام حمافظ الدولة اإلدارية: أوال
اجلهة القضائية اإلداريـة املعـني علـى    يتمتع حمافظ الدولة بسلطة مراقبة سري نشاط مصلحة كتابة ضبط    

" : على مـا يلـي   1من النظام الداخلي 11كما يسهر على توزيع املوظفني ا، ولقد نصت املادة . مستواها
  :املذكورة أعاله على حسن سري حمافظة الدولة وله يف ذلك 04يسهر حمافظ الدولة مع مقتضيات املادة 
  .افظني التابعني للمحافظةافظة الدولة واحملأن ميارس السلطة السلمية على قضاة حم

  .2" ...لبات حمافظي الدولة املساعدينيطلع على ط
  .مهام حمافظ الدولة القضائية: ثانيا
السالفة الذكر على تكليف حمافظ الدولة مهـام النيابـة    02 -98من القانون رقم  05لقد نصت املادة    

إلستعانة مبحافظي دولة مساعدين لتمارس النيابة العامة يف القضـاء  العامة، وله يف سبيل تنفيذ وإجناح مهامه ا
العادي املهام مبوجب النصوص القانونية واليت ختول هلا حق اإلطالع على ملف القضايا املعروضة على القضاء 

  .إ م إوما بعدها من ق  897و  846مبا فيها القضاء اإلداري وذلك يف حدود نص املادة 
يدخل يف املنازعة اإلداريـة قصـد تقـدمي    من ق إ م إ ل 846الدولة إختصاصه من املادة ويستمد حمافظ    

عندما تكون القضية مهيأة للجلسة، أو فإلتماساته  املكتوبة سواء أمر بإتباع إجراءات التحقيق أو مل يؤمر ا، 
رسل امللف إىل حمافظ ، يعندما تقتضي القيام بالتحقيق عن طريق خربة أو مساع شهود أو غريها من اإلجراءات

وهكذا أعلن نص هذه املادة بصريح العبارة أن دور  الدولة لتقدمي إلتماساته بعد دراسته من قبل القاضي املقرر
وكأمنا حمافظ الدولة ذا الدور الالحق ميارس مهمة  ,حمافظ الدولة يأيت بعد إعداد التقرير من قبل العضو املقرر

للتحقيق يرسل ملف الدعوى إليه فجاء نص  وجه  حالة إذا ما قرر رئيس احملكمة بأالّ ، وحىت يف 3املقرر الثاين
جيوز لرئيس احملكمة اإلدارية أن يقرر بأال وجهه للتحقيق يف القضية عنـدما  " : من ق إ م إ   847/1املادة 

  ". يتبني له من العريضة أن حلها مؤكد، يرسل امللف إىل حمافظ الدولة لتقدمي إلتماساته
                                                             

.2002ماي  26النظام ا ا يل  لس ا و   املؤرخ يف   1  
.329محمد صغري بعيل، الوس يط يف املناز ات اإلداریة، مـرجع سـابق، ص   2  
.103عامر بوضياف، مـرجع سـابق، ص   3  
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من القانون ذاته على ضـرورة   897/1ما مت األمر بإحدى إجراءات التحقيق تنص املادة  إذا أما يف حالة   
ملف القضية مرفقا بالتقارير والوثائق امللحقة به إىل حمافظ الدولة لتقـدمي تقريـره    وجوباالقاضي املقرر  إحالة

حمافظ الدولة أو مساعدوه  بـدور  من مث يقوم و .من تاريخ إستالمه امللف) 1(املكتوب يف أجل شهر واحد 
علـى  املطالبـة    –أساسا  -النيابة العامة من خالل نظام القضاء العادي  حيث تنصب  مهمة النيابة العامة 

  :وميكن تلخيص مهام حمافظ الدولة إىل النقاط التالية. 1بتطبيـق  القانون
  :إعداد تقـرير مكتـوب/1
        مجعهـا ملرفق  بالوثائق و التقرير امللحق به  والذي يسهر القاضي املقـرر علـى   فبعد إحالة ملف القضية ا   

يقوم من جهته حمافظ الدولة بدراسة  امللف دراسة قانونية حيدد مجيع  نقاط الرتاع و تنظيمها والتحقق منها ، 
حول كل مسـألة   يالشخص املثارة، ويعد عرضا مفصال عن  الوقائع و القانون واألوجه املثارة ، ويربز رأيه

مطروحة علـى احملكمة اإلدارية وكذا احللول املقترحة للفصل يف الرتاع، ليختتم عمله بطلبات حمددة ويـربز  
: من ق إ م إ بقوهلـا  898رأيه حول كل نقط قانونية مثارة وإرفاقها بالتسبيب  و هذا ما نصت عليه املادة  

 ."يعرض حمافظ الدولة تقريره املكتوب"

ضمن التقرير عرضا عن الوقائع والقانون واألوجه املثار ورأيه حول كل مسألة مطروحة واحللول املقترحـة  ليت
  . للفصل يف الرتاع، وخيتتم بطلبات حمددة

ويعرض احملافظ أمام اجلهة القضائية األوجه اليت يثريها الرتاع ويعد بكل إستقاللية مستخلصاته حول كـل     
ونذكر  أيضا أنه عنـدما  . ص القانونية الواجبة التطبيق واليت تضمن حال للرتاع القائمالوقائع املعروضة والنصو

يقوم باألعمال املكلف ا يقوم بإعداد مستخلصاته بكل إستقاللية، وجيب أن تكـون تقييماتـه موضـوعية    
كل ذلك قناعتـه  تتناسب مع الوقائع ومع النصوص القانونية املقترحة، وكذلك بني احللول املذكورة ويتبع يف 

  .2الشخصية
فالرأي الذي يبديه املفوض ال يعترب حكما يف الدعوى وإمنا هو رأي ميثل وجهة نظر القانون اليت تراها هيئة    

، ألنه شخص حمايد ال ميثل إال 3مفوضي الدولة يف طلبات املدعي ولصاحل القانون وليس لصاحل أطراف الدعوى
  .القانون

                                                             
.327محمد صغري بعيل، الوس يط يف املناز ات اإلداریة، مـرجع سـابق، ص   1  

 2 Martine lombard, op.cit, p: 386. 
.391عبد الرؤوف هامش ال س يوين، مـرجع سـابق، ص   3  
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ة إىل حمافظ الدولة أال يتم إرفاقه بالتقرير ل يف مرحلة إرسال ملف القضيمن فض ونشراح القانوهناك بعض    
لـه  الذي يعده القاضي املقرر مسبقا وحجتهم يف ذلك حىت ال يعتمد حمافظ الدولة على ذلك التقرير ويعيد نق

جاء يف تقرير املقرر وحىت  فمن املستحسن أن يترك احملافظ تقدمي طلباته دون التأثر مبا. حرفيا وبناء حلوله عليه
يبذل جمهودا يف إقتراح احللول وتنبيه احملكمة عن بعض املسائل اليت جتنب ذكرها تقرير املقرر أو غفل عنـها  
وكذا تصحيح بعض املفاهيم القانونية والتقنية، فبدال من أن جتد احملكمة اإلدارية نفسها أمام حل واحد ، جتد 

  نفسها 
احللـول   األسلوب األقرب  لليقني وقد تأخذ حبل آخر بعد أن تبني هلا عدم رجحـان وختتار  أمام عدة حلول

  .1املقترحة
   :تقدمي مالحظات شفوية/2
مالحظات شـفوية  ، من خالل تقدمي ق القضائيـالتحقيميتد دور حمافظ الدولة إىل ما بعد إنتهاء  مرحلة    

من ق إ م إ بقوهلـا  899ما نصت عليه املادة ة خالل اجللسة وقبل غلق باب املرافعة وهذا حول كل قضي : "
ة قبل غلق باب املرافعاتيقدم حمافظ الدولة أيضا خالل اجللسة، مالحظاته الشفوية حول كل قضي ."  

ليكون  حمافظ الدولة هو آخر املتدخلني يف اجللسة وال حيق ألي طرف التدخل من بعده لتختـتم اجللسـة      
وجاء يف رد جملس الدولة الفرنسي على اإلنتقادات املقدمة ضد عـدم السـماح   بتقدمي إلتماسات احملافظ،  

لألطراف أخذ الكلمة بعد تقدمي احملافظ مستخلصاته حىت و إن ظهرت مبناسبة السري يف اجللسة وقائع ووسائل 
جديدة، حىت يتمكن من مناقشتها ودراستها من طرف احملافظ وبني مجيع أطراف اجللسـة وحتقيقـا ملبـدأ    

يقدم حمافظ الدولة طلباته بعد إمتام اإلجراءات "  :م إ بنصها  من ق إ 885، وهذا ما أكدته املادة 2الوجاهية
، على أن حمافظ الدولة يقدم إلتماساته بعد األطراف و يف نص نفـس  "أعاله  884  املنصوص عليها يف املادة

ي طرف وحىت رئيس تشكيلة احلكم، وبالتـايل  عدم تبليغ مالحظات حمافظ الدولة أل" يقدم" املادة تفيد عبارة
        ويف حالة عدم تقدميه لتلك املالحظات الشفهية، جيوز لـرئيس اجللسـة   ، 3ميكن أن يقدمها يف اجللسة شفويا

  .أو بناءا على طلب من اخلصوم أن يسمح بقراءة الطلبات املكتوبة يف تقرير حمافظ الدولة

                                                             
. 27حلسن  ن ش يخ آث ملویة، املتنقى يف القضاء اإلداري، مـرجع سـابق، ص   1  

2 Martine lombard, op.cit, p: 386. 
.102، ص رش يد  لويف، قانون املناز ات اإلداریة، ج الثالث، مــرجع س ابق  3  
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على جيب إشارة وبإجياز طلبات و إلتماسات حمافظ الدولـة ومالحظاتـه   من ق إ م إ  900وطبقا للمادة    
والرد عليها يف أحكام احملكمة اإلدارية، ويترتب على عدم وجود إلتماسات حمافظ الدولة يف احلكم القضـائي  

  .و وجه من أوجه الطعن فيه عيب شكلي
  :دور النيابة العامة *

   القضايا املرفوعة أمام ـل سبب أساس  هذا اإلرتباط أنه يف العامة، ولع قرن مهام حمافظ الدولة مبهام النيابةت
فإن إجراءاا تسري . احملاكم بصفة عامة ونستبعد يف احلديث هنا القضاء اجلزائي الذي يتمتع بإجراءات خاصة

قانونا على أن  يف غياب النيابة العامة واليت عادة ما يترأسها وكيل اجلمهورية، إال يف احلاالت املنصوص عليها
، كلما تعلق الرتاع أو مس بصورة مباشـرة أو غـري   1إجراءات سري حماكمتهايكون حضور النيابة العامة يف 

من قانون اإلجراءات املدنية السابق  على سبيل  141ولقد حددت هذه احلاالت املادة  مباشرة بالنظام العام،
لقضايا اليت تتعلق بالدولة واجلمعات احمللية واملؤسسـات  ا هم منها ما جاء يف احلالة األوىل وهياحلصر وما ي

  .ت اإلجتماعيةاخلدما العمومية واملصاحل و اهليئات والوصايا لصاحل
املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية، وصـدور القـانون    156 -66وبصورة تبعية وبعد إلغاء قانون رقم    

وملا كـان الـدور احملـوري    . مة لسلطة حمافظ الدولةأرجعت مواده مهام النيابة العا 09 -08اجلديد رقم 
واألساسي الذي ترتكز عليه الدعوى اإلدارية هو محاية املصلحة العامة والذي يؤدي املساس ا إىل املسـاس  
بالنظام العام، واليت تسهر اإلدارة على محايتها وإرساء قواعدها وتبعا لذلك لعل هذا هو السبب الـذي دفـع   

واليت دائما تسهر علـى محايـة    ةري إىل تلخيص مهام حمافظ الدولة حتت مصطلح النيابة العامباملشرع اجلزائ
  . املصلحة العامة

ستحدث هذه املهام قصد محاية فهي قائمة لصاحل القانون، إذ مل توما ميكن أن يقال عن مهمة حمافظ الدولة    
عى إىل املشاركة يف حتقيق العدالة اإلداريـة  مصاحل أطراف الدعوى اإلدارية، على أساس أن حمافظ الدولة يس

دف إىل الوصول حلل املنازعة يف حدود القـانون   ا ازعة اإلدارية، فكل املهام املكلفلإلضطالع بعبء املن
  .واملطالبة بتطبيقه

                                                             
ا يف مجيع القضا  الرام ة إىل تطبيق أحاكم : " مكرر من قانون األرسة اليت تنص 03كام هو النص  ليه يف املادة  1 ّ تعد النيابة طرفا أصلي

".هذا القانون   



 
 

54 
 
 

لقاضـي  ليتمحور دور حمافظ الدولة أساسا يف إبداء الرأي القانوين يف الدعوى اليت أحيل له ملفها من قبل ا   
املقرر واملالحظ عن هذا الدور فهو دور جد حمتشم وشديد التواضع إذا ما قورن بدور مفوض احلكومـة يف  

  .لم له مهام عديدة وحموريةفرنسا، والذي تس
من ق إ م إ حمافظ الدولة عند اإلنتهاء من مهامه بإعداد تقرير مكتوب مربزا فيـه   898ولقد كلفت املادة    

اليت أثارا املنازعة اإلدارية، وعرض موجز عن الوقائع واإلجراءات اليت إتبعهـا ليقـدم يف   مجيع نقاط الرتاع 
النهاية طلباته ورأيه القانوين حول كل نقطة نزاع مثارة وموقفه منها مع اإلشارة إىل تسبيبه من خالل تقـدمي  

  .إلتماساته
رها، فبمناسبة مشاركة حمافظ الدولة يف ولقد أشار جملس الدولة الفرنسي مؤخرا لنقطة جد مهمة جيب ذك   

أعمال التقاضي املعروضة أمام القضاء فإن تطبيقات هذه األعمال غري خاضعة ملبـدأ الوجاهيـة املطبقـة يف    
، والقول بأن أعمال احملافظ ال ختضع ملبدأ الوجاهية يف اإلجراءات ال يتعارض مع احلكم 1اإلجراءات التحقيق

  ءات املدنية واإلدارية الذي جاء به قانون اإلجرا
موضـوع   على ضرورة اإلشارة إىل إلتماسات احملافظ اإلشارة يف احلكم النهائي الفاصـل يف  900يف مادته 

  .الرتاع
ولكن كالعادة يثار تساؤل حول الطبيعة القانونية هلذه اإللتماسات أو املستخلصات، وهل هلا قوة إلزامية يف    

ما ميكن قوله حول طبيعة هذه اإللتماسات  اليت يعدها ويدوا احملـافظ يف  مواجهة قاضي املوضوع، غري أنه 
تقريره هي عبارة عن مالحظات، وإن صح التعبري عنها تأخذ حكم التوصيات وبذلك ال ترقي إىل مفهوم األمر 

عترب حكمـا  وال يلزم على القاضي األخذ ا عند صياغته حلكمه، على إعتبار أن الرأي الذي يبديه احملافظ ال ي
  . يف الدعوى وإمنا هو رأي ميثل وجهة نظر القانون

وهلذا فإن  لقانون وليس ملصلحة أحد من األطرافلصاحل ا افظ تقييم قانوين لطلبات العارضويضم تقرير احمل   
تقرير حمافظ الدولة يتسم بالشمول واإلتساع والتأصيل فيستطيع احملافظ أن يعرض أكثر من وجهـة نظـر يف   

الدعوى ويضع فيه رأيا قانونيا وقد يكون مؤيدا أو معارضا لآلراء السابقة وقد يكون رأيا جديـدا   موضوع
خيتلف عن اآلراء السابقة وقد يكون جديدا خيتلف عن اآلراء اليت تناولت موضوع البحث فكثريا ما كانـت  

                                                             
1 Martine lombard, op.cit, 386. 
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ص قانوين ولقد سامهت قضائية تساهم يف حسم املنازعة حالة غياب ن وسوابق تتضمن مستخلصاته إجتهادات
  .اليه من دور فعبإجيابية يف إرساء أهم معامل وقواعد القانوين اإلداري ملا لعب اإلجتهاد ف

ليقوم حمافظ الدولـة  . ومما الشك فيه أن رأي احملافظ هو مبثابة مشروع حتضريي للحكم أو القرار القضائي   
ليسعي إىل تطويره وهلذا يرجع الفضل ملفوض الدولة يف  أمام اجلهات القضائية اإلدارية بفحص اإلجتاه القضائي

فرنسا يف إرساء نظريات القانون اإلداري لدرجة أن الفقيه الفرنسي قالني قال عن تقاريرهم أا أقوى أثر من 
  .1األحكام ذاا يف تطوير القانون اإلداري

إلتماسات حمافظ الدولة ملا فيها من فائدة  ومن الناحية العملية جند أن قضاة املوضوع من النذر جدا إستبعاد   
ة ملا يتمتع به حمافظ الدولة من تكوين عملية من خالل إعطاء رأيه حول مجيع املسائل القانونية املرتبطة بالقضي

قانوين يرجع بفائدة على احلل القانوين للمنازعة، وال أحد ينكر دور هذه اهليئة يف إرساء أهم معالة وقواعـد  
  .إلداري هذا القانون الذي إستمد وجوده من اإلجتهاد القضائي القانون ا

  :تقييم نظام حمافظ الدولة* 
   ها املشرع اجلزائري هليئة حمافظ الدولـة يف   أول ما ميكن مالحظتـه بعد مراجعة املواد  القانونية  اليت خص

يلية، وأن مشرعنا مل يضـبط   ، على أا أحكام غري    تفص 02 – 98ظل ق إ م إ وكذلك يف القانون رقم 
إختصاصاا متاشيا و مقتضيات القـضاء اإلداري و نظام اإلزدواجية  يف القضاء عكس ما هـو احلال عليه  

 Commissaire duبالنسبة  ملفوض احلكومة  يف املنظومة     القضائية الفرنسية والذي يطلق عليه تسمية 

gouvernement 2.  
اصة بدور حمافـظ الدولة وحصرت مهامه  بإحالتنا إىل نفس مهام النيابة العامـة ،  و لقد حددت املواد اخل   

فحصر مهمة حمافظ الدولة مبهام . بالرغم ما يكتنف هذه العبارة من قصور من ناحية وغموض من ناحية أخرى
ة واليت كانت موجودة النيابة العامة دليل واضح على مدى تأثر املشرع اجلزائري  بالنظام السابق  للغرفة اإلداري

على مستوى احملكمة العليا يف ظل النظام مغاير لنظام اإلزدواجية القضائية  املكرس دستوريا واليت تسعى اجلزائر 
مع طبيعـة القضـاء    تتماشى تكييف إختصاصاته -بالضرورة-، وهو ما يقتضي 1996إىل إقامته منذ سنة 

م خصوصية املنازعة اإلدارية على غرار ما هـو سـائد يف   اإلداري وذلك بإحداث مهام وتكليفه بأعمال ختد

                                                             
.370عبد الرؤوف هامش ال س يوين، مـرجع سـابق، ص   1  
.330س يط يف املناز ات اإلداریة، مــرجع س ابق، ص محمد صغري بعيل، الو   2  
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التحقيـق،  ( أنظمة القضاء املزدوج بالنسبة هلذه اهليئة اليت تتمتع بصالحيات معتربة يف فض الرتاع والفصل فيه 
  .1)إخل ... الوساطة بني األطراف، التقريب بني وجهات النظر

جلزائري إال أن هيئة حمافظ الدولة يف النظام القضائي ا وعلى الرغم من هذه النقائص امللموسة على مستوى   
ق اإلداري، وأكثر من ـصالحياته حينما أشركه بصفة وجوبية يف مرحلة التحقي -نسبيا–ل ق إ م إ أبرز وفع

ة ذلك عندما أعطاه بعض املهام أثناء مرحلة الفصل يف الرتاع من خالل تقدمي مالحظات شفوية حول كل قضي
  .املرافعات لق بابقبل غ

نظريـات القـانون اإلداري    الة يف العمل على منو وتطويرفعفدور حمافظ الدولة يشكل يف احلقيقة مسامهة    
وذلك من خالل التقارير بالرأي القانوين اليت يقدمها يف الدعاوى اليت يقوم بتحضريها، ويستفاد مما سـبق أن  

ن تشطب الدعوى أوأن تقيل فيها الطلبات العارضة وليس مهمة احملافظ هي مهمة إستقصائية حمضة فليس هلا أ
هلا أن حتكم بعدم اإلختصاص أو بعدم القبول ، كما ليس هلا التصرف يف احلقوق املتنازع  عليها أو يف مصري 

  .2املنازعة
ى لتمتد هذه الصالحيات يف الرتاع اإلداري املعروض أمام جملس الدولة والذي جنده أيضا على مستواها عل   

 - 98القانون العضوي رقـم  من  26و 15أساس أا هيئة قضائية إدارية من خالل ما نصت عليه املادتني 
  .مستوى جملس الدولة ، اليت تنص على الدور واملهام اليت يتمتع ا حمافظ الدولة على01
افظ الدولة أو احملـافظوا  فكما هو احلال عليه بالنسبة حملافظ الدولة على مستوى احملاكم اإلدارية، يتوىل حم   

الدولة املساعدون مهمة النيابة العامة يف القضايا ذات الطابع القضائي واإلستشاري، وهذا ما نصت عليه املادة 
ميارس حمافظ الدولة وحمافظوا الدولة  املساعدون مهمة النيابـة  "   01 - 98من القانون العضوي رقم  26

ئي و اإلستشاري ويقدمون مذكرام كتابيـا ويشـرحون مالحظـام    العامة يف القضايا ذات الطابع القضا
، لتطبـق يف هـذا   01 – 98من القانون العضوي رقـم   15، وهو نفس الدور الذي أكدته املادة "شفويا

السابقة الذكر ليتم إدخال حمافظ الدولة يف إجراءات سري الدعوى اإلدارية بعـد   846املستوى أحكام املادة 
ة به إىل حمـافظ الدولـة   ققرر بإرسال ملف الدعوى بكل ما يتضمنه من وثائق ومستندات مرفقيام القاضي امل

  .ساته الكتابيةقصد دراسته هو اآلخر ويقدم يف شأنه إلتما
  :صالحيات حمافظ الدولة على مستوى جملس الدولة* 

                                                             
.83محمد صغري بعيل ، الوس يط يف املناز ة اإلداریة، مــرجع س ابق، ص     1  

. 383عبد الرؤوف هامش ال س يوين، مــرجع س ابق، ص   2  
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 حمافظ الدولة املعني علـى  قبل ذكر مهامه جيب أن نشري إىل أنه يتم تعيني حمافظ الدولة بنفس طريقة تعيني   
مستوى احملكمة اإلدارية؛ أي مبوجب مرسوم رئاسي مع نفس املالحظة املتمثلة يف عدم حتديـد القـانون ال   

 :وميكن إرجاع أهم صالحياته إىل النقاط التالية. لشروط وال لإلجراءات اخلاصة لذلك

 . ذ برأي املكتبلة بعد األخيسهر على توزيع املهام ما بني رؤساء األقسام ومستشاري الدو -

  ).سالفة الذكر 11نص املادة (له ميارس مجيع الصالحيات اليت خيوهلا هذا النظام الداخلي -
- لس الدولةيسي ر اهلياكل القضائية واهلياكل اإلدارية.  
  .يتخذ التدابري الضرورية لضمان السري احلسن لس الدولة -
العام وال سيما يف مهمته كآمر بالصرف وكذا على جممـوع املـوظفني    ميارس سلطته السلمية على األمن -

  .اإلداريني
يتمتع بسلطة التعيني مبوجب مقرر يف كل مناصب الشغل العمومي واليت مل تقرر طريقة التعيني يف القـانون   -

  .العضوي
 .ولةيترأس مكتب جملس الد –

  .يترأس اجلمعيتني العامتني -
  .عند اإلقتضاء على الغرفة اتمعة يقرر إحالة بعض القضايا -
  . 1ميكنه أن يترأس جلسات غرف جملس الدولة -
ومثل ما هو احلال عليه بالنسبة حملافظ الدولة أمام احملكمة اإلدارية يعرض حمافظ الدولة مستخلصاته أمـام     

تخلصات عامة ينطق ا ة، وهي مسقتشكيلة احلكم بكل إستقاللية حول مجيع الوقائع والنصوص القانونية املطب
ض بقوة وعند غياب احملافظ املعني أو يكون مشغول بأعمال أخرى متنعه من احلضور يعو.يف القضية اخلاصة ا

 .2القانون مبحافظ دولة آخر

يرجى الرجوع إىل كتـاب  ) دور حمافظ الدولة أمام جملس الدولة(وملعلومات أكثر وأدق حول هذا املوضوع 
دار العلـوم للنشـر والتوزيـع،    : بعلي حتت عنوان القضاء اإلداري، جملس الدولة، عنابة األستاذ حممد صغري

  .نفسهوما بعدها من الكتاب  56 صفحةوعن إختصاصاته راجع ال.وما بعدها  79، يف صفحاته 2004
  

                                                             
. 101محمد صغري بعيل، الوس يط يف املناز ات اإلداریة، مــرجع س ابق، ص   1  

2 Charles debbasch, jean-Claude ricci, op.cit, p: 187.  
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  .أعماله ق وإعادة فتحـإختتام التحقي:  يناملطلب الثا
ق إال بإتباع إجـراءات  ـاحلكم العادل يف القضية ال ميكن أن يتحق مىت إقتنع القاضي اإلداري إىل أن لبلوغ   

ة، لتدخل الدعوى بذلك مرحلـة يئتـها   القضي يكتنفق واألمر بأحد تدابريه لكشف الغموض اليت ـالتحقي
، ولكن باملقابل قد ال جيد قاضي املوضوع ضرورة لألمر بإجراءات التحقيق ميت تـوافرت  فيها لتسهيل الفصل

  .قـء من التحقيملعطيات الكافية للفصل يف املنازعة وهذا ما عرب عنه مشرعنا يف ق إ م إ باإلعفالديه ا
  .قـالفرع األول اإلعفاء من التحقي

   عدم إحترامه يؤدي إىل عيب يف إجراءات املنازعـة  ، وق أمام القضاء اإلداري إجراء وجويبـعد التحقيال ي
نه بعد قيد العريضة اإلفتتاحية أمام كتابة الضبط وعلى النحو الذي بيناه سابقا فاملبدأ أ. ة ويقضي ببطالاياإلدار

ق فيها والذي يتكفل مبجرياته كل مـن القاضـي   ـالتحقي مرحلة تدخل الدعوى اإلدارية مرحلة مهمة وهي
  .ابقاملقرر وحمافظ الدولة مبعية  مساعدي القضاء باألشكال والسبل اليت مت توضيحها يف املطلب الس

وكما هو ثابت فلكل مبدأ إستثناء ويقع اإلستثناء هنا يف إمكانية اإلعفاء من إجراءات التحقيق وحبكم نص    
ق يف القضية عنـدما  ـوجه للتحقيس احملكمة اإلدارية أن يقرر بأالّجيوز لرئي" : من ق إ م إ بقوهلا 847املادة 

، فلقد جاء نص املادة "...فظ الدولة لتقدمي إلتماساتهيتبني له من العريضة أن حلها مؤكد، ويرسل امللف إىل حما
  وإذا ما مت األخذ  ،بصيغة اجلواز فهي مادة غري آمرة

تشكيلة احلكم وتقريره  حبكم هذه املادة يأمر رئيس احملكمة اإلدارية املختصة مبوضوع الرتاع بإحالة امللف أمام
  .تهة إلتماساق يف القضية، بعد تقدمي حمافظ الدولـوجه للتحقي بأالّ
ويتحقق هذا اإلعفاء من التحقيق يف كل قضية يتضح من خالل أوراق ملف الدعوى أن حلها حمقق وال يثري    

من غري الضـروري  يكون أي مشاكل على أساس أن القضية تتسم بالوضوح والبساطة، فبتحقق هذه احلالة 
سكن وظيفي يقع داخل مقر املرفق العام  من طرد موظف: ألمر بإجراءات التحقيق، ومثال عن ذلك يف حالةا

  .العام بعد إحالته على التقاعد ألنه مل تعد تربطه عالقة عمل باملرفق
مصلحة اجلهة القضائية متاشيا مع متطلبات قطاع العدالة احلديث والذي يستلزم  ن التحقيق خيدمواإلعفاء م   

  .ملفات القضايا يف مكاتب وكواليس احملاكممن القاضي السرعة عند الفصل يف الدعاوى تفاديا  لتراكم 
ق يف خدمة مصلحة املتقاضني على حد سواء، فقـد يكـون يف مصـلحة    ـيكون اإلعفاء من التحقيقد و   

والسـري يف إجـراءات   يف جدولة الدعوى  إذا كان تخاصم مع اإلدارةالطرف العام أو من مصلحة الطرف امل
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لحة األطراف وتسرع يف إقرار حقه املضطهد مـن قبـل اإلدارة   احملاكمة من شأن هذه السرعة أن ختدم مص
  .العامة

ويف األخري نقول أن اإلعفاء من التحقيق هو رخصة بيد رئيس احملكمة اإلدارية فهل جيوز للطرف املتضـرر     
هـا  هو سلطة تقديرية منحإن األمر باإلعفاء من التحقيق  .من أمر اإلعفاء من التحقيق الطعن يف هذا األمر؟ 

وصدور أمر اإلعفاء من التحقيق ال يتعارض مـع إمكانيـة    القانون لرئيس احملكمة فهو غري قابل ألي طعن،
إستند عليها الطـرف اآلخـر يف   أو أن يطلبوا مناقشة احلجج اليت أطراف املنازعة أن يثريوا أي دفع أو دفاع 

ذكورة يف مذكرام الكتابية من  خالل تقدمي  دعواه فلألطراف أو ممثليهم القانونيني إمكانية تدعيم دفوعهم امل
  .1تدخالت شفهية  تدعيما  لدفوعهم املذكورة  يف مذكراتـه املكتوبةو مالحظات 

ـ     ق إىل حمـافظ  ـوجيب اإلشارة يف هذا املقام أن وجوب إرسال ملف الدعوى بعد األمر بأالَ وجه للتحقي
كمة وكأنه إجراء مراقبة ما إذا كانت الدعوى مهيأة للجلسة الدولة مبثابة تزكية املوقف الذي إختذه رئيس احمل

ـ   يتوقف فقط على حالـة وال تتطلب إتباع إجراءات التحقيق باإلضافة إىل أن دور احملافظ ال ر بإتبـاع  األم
 .قـإجراءات التحقي

 .إختتـام التحقـيق: الفرع الثاين 

علـى   والعمـل عمال املكلفني ا قانونا مجيع األ) ة حمافظ الدول -القاضي املقرر( بعد إمتام جلان التحقيقف   
تصبح الدعوى يف هذه املرحلة مهيأة للفصل فيها ذلك أن الغاية القانونية األوىل  ة وإعداد ملفها،حتضري القضي

يئة الدعوى للفصل يفـة من إجراءات التحقاملرجو دة قاضـي  مساع موضوعها بشكل يتماشى مع يق هي
  .املوضوع

اإلنتهاء من عملية يئة الدعوى اإلدارية يقوم رئيس تشكيلة احلكم بتحديد التاريخ الذي خيتتم فيـه   وعند   
التحقيق مبوجب أمر غري قابل ألي طعن ذلك أن الفصل يف هذه املسألة سلطة خمولة لرئيس التشكيلة بصـفته  

ـا   يتوقف حتديد مدةل م واملشرف على الدعوى اإلدارية املعروضة أمامه،القي التحقيق على األعمال اليت يأمر
القاضي، كذلك على مدى تعقيد القضايا ومدى ضرورة التسريع يف اإلجراءات وأيضا على مـدى مسـامهة   

نة مع اإلشعار باإلستالم أو بأي وسيلة ليتم تبليغ هذا األمر إىل مجيع األطراف برسالة مضم ، 2أطراف الدعوى
                                                             

1 Martine lombard, op. cit, p : 385. 
2 Bernard pacteau, contentieux administratif, 7e  édition refondu, 2005,éd présses univérsitaires de 
France, p : 263. 
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قبل تاريخ اإلختتام احملدد يف األمر وتبدأ إحتساب املدة من يوم تـاريخ  يوم ) 15(أخرى يف أجل ال يقل عن 
أيام من تـاريخ  ) 03(واليت جيب أن يكون هذا امليعاد يف مجيع احلاالت قبل  صدور األمر من رئيس التشكيلة

  .1اجللسة، واليت حتتسب فيه أيضا أيام العطل املدفوعة األجر
تقديرية لرئيس التشـكيلة  السلطة للشرع بل تركها املالتحقيق مل حيددها والطرق األخرى لتبليغ أمر إختتام    

ويف حالة ما مل يصدر األمر بإختتام التحقيق ألي سـبب  ). من ق إ م إ 852/2املادة (متاشيا مع كل قضية 
 لىأيام ع  )03(كان ؛ كأن يكون تقصريا من رئيس التشكيلة أو سهوا منه فيختتم التحقيق بصفة تلقائية قبل 

من  ق إ م إ وحبكم هـذه   853تاريخ اجللسة احملدد يف حمضر التكليف باحلضور وهذا ما نصت عليه املادة 
  .شرع سد الفراغ الذي يسببه عدم صدور أمر بإختتام التحقيق فهو إجراء إحتياطياملاملادة يكون 

لقضية  قد يأت للفصل فيها ويقصد  بقفل باب التحقيق يف الدعوى اإلدارية حجزها للحكم بإعتبار أن ا   
وأصبحت مرتهة عن نقاط الغموض اليت كانت تعرقل مهمة القاضي اإلداري  2بعد أن أبدى اخلصوم دفاعهم

  .للفصل يف املنازعة
حلكم للقاضي بعد تعيني رئيس تشكيلة ا أ يف سري إجراءات التحقيق القضائيفطوال املدة املمتدة ما بني البد   

  جل التحقيق سواء بإنتهاء املدة احملددة  يف أمر إختتام م أاملقرر حلني إختتا
والطلبـات   من ق إ م إ  فيتم خالهلا  تبادل املـذكرات  853املذكورة يف املادة أيام ) 03(قبل التحقيق  أو

والدفوع وكأصل عام ال يقبل أي طلب أو تقدمي مذكرات بعد إختتام التحقيق وتبعة لذلك يصرف النظر عنها 
  .تشكيلة احلكممن قبل 

وحالة ما إذا قدم أحد األطراف طلبات أو أوجه جديدة بعد إختتام التحقيق فال تقبل ما مل تأمر تشـكيلة     
 مل اليت هي تلكمن ق إ م إ ، فالطلبات أو األوجه اجلديدة  854احلكم بتمديد أجل التحقيق طبقا لنص املادة 

  .كالدفع  بالتزوير طيلة مدة التحقيق يتم إثارا من قبل ومل تطرح
ولعل سبب هذا الرفض أن مثل هذه الطلبات تستغرق وقت إلتباع إجراءاا والتحقيق فيها ، واملدة احملددة    

حبسب احلال غري كافية ملثل هذه الطلبات لذلك تقابل بالرفض  قبل اجللسة أيام) 03( بـ أو يف أمر اإلختتام
د بإجراءات  التحقيق قصـد  يتقبل يف حالة األمر بالسري من جد يف هذه الظروف ، و ميكن هلذه الطلبات أن
  .والتحقيق فيها هاإعطاء للطرف الذي قدمها فسحة زمنية لعرض

                                                             
1 Bernard pacteau, op. cit, p: 263.  

.256رويق ، مـرجع سـابق، ص شادیة إ راهمي احمل  2  
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  .التحقيق أعمال إعادة فتح:الفرع الثالث
يقضي بفتح باب التحقيـق   أمر شرع لرئيس تشكيلة احلكم وطبقا ملبدأ توازي اإلجراءات أن يصدراملأجاز    

يب الذي ميتاز بـه القاضـي   يعكس الدور اإلجيا دائما مسبب وهذا  وغري، أمر غري قابل ألي طعنمن جديد ب
أن يقرر بإعادة  جيوز لرئيس تشكيلة احلكم يف حالة الضرورة أنه على  من  إ م إ 855، فنصت املادة اإلداري

القاضـي اإلداري األمـر   مع العلم أن سلطة  ،السري يف التحقيق مبوجب أمر غري مسبب وغري قابل ألي طعن
  .ىت دعت الضرورة لذلكبإعادة فتح التحقيق ممنوحة له م

كتسي  طـابع  ييسبق أن كان موضوع التحقيق فيه وتقدمي طلب أو دفع مل لتفسر هذه احلالة  كفي حالة     
دعوىال ىق ستؤثر يف موضوع احلكم وتغري جمرـإذا ما مت طرحها ومناقشتها مرحلـة التحقية  وأنه اجلدي .

وتقدير حالة الضرورة هي سلطة متروكة لقاضـي املوضوع  بصفته الساهر على حسن  إجراءات اإلداريـة   
  .القضائية و املكلف مبهمة الفصل يف الرتاع املعروض أمامه

يق يبلغ إىل مجيع األطراف برسالة مضمنة مع اإلشعار ـوعند إصدار األمر بإعادة السري يف إجراءات التحق   
تالم أو بأي وسيلة أخرى، ويف هذه احلالة تبلغ املذكرات املقدمة من األطراف بـنفس أشـكال تبليـغ    باإلس

ما نصـت   املذكرات ومذكرات الرد إىل األطراف عن طريق أمانة ضبط وحتت إشراف القاضي املقرر حسب
  .من ق إ م إ 838/2دة املا عليه
املمتدة مـا  الفترة  يكون يففتح التحقيق بعد إقفال أعماله  والفترة اليت من املفترض أن يصدر فيها أمر إعادة   

دخوهلا  مرحلة احملاكمة و ولة التحقيق ـبني إختتام  التحقيق وقبل جدولة القضية أي خبروج  القضية من مرح
  . يعرب عن هذه الفترة يف القضاء املدين فترة اجللسة واملداولة

س تشكيلة احلكم تاريخ اجللسة اليت ينادى فيها على القضية أمـام  حيدد فيها رئيوإذا ما مت  جدولة القضية    
قبـل   أيام )10(عن يف مدة ال تقل  عن موعد اجللسة احملكمة اإلدارية وتقوم أمانة الضبط بإخطار األطراف

ـ ألن القضيوألنه يف هذه احلالة يصبح من غري ادي إعادة السري يف التحقيق التاريخ احملدد للجلسة،  ت ة ختط
  .ي مرحلة الفصل واحلسمودخلت مرحلة جديدة وهق ـمرحلة التحقي

بتحديد تاريخ إختتـام التحقيـق    خرىأمرة  وعند إعادة فتح إجراءات التحقيق يقوم رئيس تشكيلة احلكم   
يبلغ إىل األطراف بنفس األشكال املـذكورة يف  لالذي مت السري فيه من جديد مبوجب أمر غري قابل ألي طعن، 

  .اإلجراءاتحترم نفس من ق إ م إ وكأننا نرجع بذلك إىل نقطة البداية، وتتبع نفس األعمال وت 852 املادة
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  :قـق وبني متديد مدة التحقيـالفرق بني إعادة السري يف التحقي*
    إلختتـام التحقيـق    ضـروبة اليت كانـت م  إضافة مدة جديدة للمـدة  هويقصد بتمديد أجل التحقيق    

ق  فهو إجـراء  ـالتحقيـق، أما إعادة السري يف من طرف رئيس تشكيلة احلكم إلختتام التحقي وحمددة سابقا
اجلدولة معناها حتديد ميعاد أول ل بابه و لكن قبل جدولة القضية ويؤمر به بعد إنتهاء مدة  التحقيق وبعد قـف

بأمر  أعماله ختتتميق  بعد ما جلسة للمحاكمة، أين جيوز لرئيس تشكيلة احلكم  أن يقرر إعادة السري يف التحق
ق واملنصوص عليها يف املـادة  ـغري مسبب و غري قابل ألي طعن ليبلغ بنفس شروط  تبليغ أمر إختتام التحقي

وتبلغ مجيع املذكرات والوثائق املقدمة خالل هذه الفترة اجلديدة اليت أمر ا إلعادة السري  1من ق إ م إ  852
  .2من القانون نفسه 857ا يف املادة وبنفس األحكام املنصوص عليه يف التحقيق إىل مجيع األطراف

أما عن إجراء متديد مدة التحقيق يؤمر به من قبل رئيس تشكيلة احلكم عندما يقدم أحد أطراف الـدعوى     
طلبات جديدة تكتسي طابع جدي أثناء مدة التحقيق وقبل إختتامه، مبعىن يصدر قاضي املوضوع أمر بتمديـد  

أما إذا قدمت تلك الطلبـات  . ق املعرب عنها يف أمر إختتام التحقيقـتحقيق داخل ويف نفس مدة التحقيأجل ال
اجلديدة واملنتجة يف املنازعة بعد إختتام التحقيق هنا كل ما على رئيس التشكيلة إال إصدار أمر بإعـادة فـتح   

  .سابقا التحقيق حسب الشروط والظروف احملددة
ق هـي  ـللتحقي منه بأن املدة احملددة اليت قررها الة احلكم تاريخ إختتام التحقيق إميانفقد حيدد رئيس تشكي   

ـ إكافية لتهيئة القضية للفصل متاشيا مع مقتضيات  احملاكمة العادلة ،  ق ـال أنه قد تظهر أحداث فترة التحقي
جراءات اليت كانت مقررة تعرقل السري احلسن هلذه العملية ليسبب ذلك يف تعطيل و تأجيل بعض التدابري واإل

  .قـتحقيلل
وقد حيدث أيضا أن قاضي املوضوع أثناء حتديد تاريخ إختتام التحقيق ال يقدر املدة الكافية إلمتام أعمـال     

التحقيق واليت تستوعب مجيع أعمال التحقيق املأمور ا، يف هذه احلالة ال مانع على قاضي أن يـأمر بإعـادة   
ملا يتبني بأن ملف التحقيق ال يتضمن ما يكفي من  حكم بأمر بتحقيق تكميلي أساسق على ـالسري يف التحقي

إعادة السري يف التحقيـق  ميكن :" من ق إ م إ بقوهلا 856عناصر للفصل يف القضية وهذا ما نصت عليه املادة 
  ". بناءا على حكم بأمر بإجراء تكميلي
                                                             

نة مع اإلشعار  إلس تالم أو بأي وس ي  أخري يف أ ل ال یقل :" نص املادة يف فقرهتا الثانية 1 ّ یبلغ األمر إىل مجيع اخلصوم  رسا  مضم
".   یوم من  رخي إخ تام احملدد يف األمر) 15(عن   

".  الل مر   الفاص  بني إخ تام التحق ق وإ ادة السري ف ه تبلغ املذ رات املقدمة إىل اخلصوم :" 857نص املادة   2  
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بتمديد أجل التحقيق عندما تكون مدة التحقيق مل ضي فيها ون أمام حالة  يأمر القاويف األخري نقول أنه نك   
وحتديد  دة السري يف التحقيقبإعاة اجلدولة يأمر قاضي تنتهي بعد، أما إذا إنتهت مدته ومل تدخل الدعوى مرحل

 .مواعيد جديدة له

   .اإلدارية يف املنازعة القضائية عوارض التحقيق: املطلب الثالث
اإلجراءات اإلدارية القضائية  بصدور حكم  أو قرار يفصل يف الدعوى ويفصل يف األصل أن تؤول وتنتهي    

الرتاع، إال أنه قد يعترض مسار وجمرى اخلصومة بعض األعمال والوقائع املادية أو القانونية اليت من شـأا أن  
  .1حتول دون ذلك

    ا داري خالل مدة املرفوعة أمام  اجلهات القضاء اإل ض الدعوى اإلدارية وعليه  تتعرمند قيدها  –   حيا
إلـى حاالت وحوادث من  شأا  تعطيل أو توقيف  سريها وهـي مـا تعـرف     –إىل ما قبل الفصل فيها 

قانـونا بعوارض اخلصومة ، و اليت قد  تؤدي يف بعض احلاالت  إىل إنقضائها ، وما يهمنا من هذه العوارض 
  .ق يف املنازعة اإلداريةـتلك العوارض اليت متس إجراءات التحقي

ق القضائي ـق تلك اإلجراءات القانونية إذا ما متسك ا اخلصم يصاب التحقيـواملقصود بعوارض التحقي   
يف الـدعوى  بالتوقف أو بإنقطاع يف مساره القانوين وقد يصل حىت إىل إنتهائه و بذلك تنتهي مرحلة التحقيق 

  .اإلدارية 
ق بتقسيمه إياها إىل نوعني ، بدأ بالعوارض غري املنهية للتحقيق ؛ و هـذه  ـتحقيو ق إ م إ عاجل عوارض ال   

: " بقوهلـا  09 – 08من القانون  866العوارض تتمثل أصال يف الطلبات العارضة املنصوص عليها يف املادة 
فتتـاح  ويحقق فيها حسب األشكال املقـررة لعريضـة إ  . الطلبات العارضة هي الطلبات املقابلة و التدخل 

يف سـري   توقـف   ضها إىلق ال تنهيها وإمنا تعرـالتحقيفهذه العوارض إذا ما ظهرت أثناء مرحلة ". الدعوى
لتزوير ق خلصها مشرعنا يف كل من الدفع باـللتحقي  العوارض املنهية أما عن.  ق القضائيـيإجراءات التحق

  .والتنازل
  .قـالعوارض غري املنهية للتحقي: الفرع األول

لعوارض غري املنهية  للتحقيق هي  تلك العوارض اليت  تقطع السري يف  إجراءات املأمور ا للتحقيق، ليبدأ ا   
ق يف املنازعة ـد خاصة  بعوارض  التحقي، ومل خيصص ق إ م إ قواعبزوال سبب التوقفالسري فيها من جديد 

                                                             
.176محمد صغري بعيل، الو زي يف اإلجراءات القضائية اإلداریة، مــرجع س ابق، ص  1 
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سارية أمام  مجيع  اخلصومات  و  تتلخص هـذه  اإلدارية وإمنا إكتـفي بإحالتنا  إىل تطبيق القواعد  العامة  ال
ق طبقا لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، أساسا يف الطلـب املقابـل    ـالعوارض اليت ال تنهي مرحلة التحقي

  .والتدخل جبميع أنواعه
  :الطلب املقابل: أوال
ية يتضمن إدعاءا جديدا مطالبا إياها إىل اجلهة القضائ "املدعى عليه" املدافع الطلب املقابل هو طلب يتقدم به   

، و يكون هذا الطلب مبثابة وسيلة دفاع وهجوم فإىل جانب رفـض إدعـاءات   "املدعي" الطاعن احلكم ضد
فهو يطالب بتقرير حق أو مركز قانوين خاص به، يصبح من خالله املدعى عليه مـدعيا و املـدعي     الطاعن،

  .مدعى عليه
على  أنه ذلك  الطلب الذي يقدمه املـدعى علــيه ،    ق إ م إمن  25ادة وقد عرفه مشرعنا يف نص امل    

 نالقانو من 867ولقد إشترطت املادة . للحصول على منفعة فضال عـن  رفضه  إدعاءات و مزاعم خصمه
من ق إ م إ  25املذكورة يف نـص املادة " املنفعة "إرتباط الطلب املقابل بالطلب األصلي، غري أن عبارة  هنفس

قـد تثري  العديد  من اإلشكاالت والتساؤالت القانونية حول مفهوم  املنفعة املقصودة ، و لكن ما ميكن قوله 
  .عارض النظام العامأا جيب أن تكون منفعة قانونية و اليت ليس يف حتقيقها ما ي

تايل تكون مبثابة وسيلة وبال دعاء جديد ضد املدعيوتتضمن الطلبات املقابلة املقدمة من طرف املدعى عليه إ   
، إذ ال يكتفي املدعى عليه برفض طلب و إدعاءات املدعي وإمنا يضـيف   نازعةهجومية تؤدي إىل تغيري حمل امل

ن القانون يـزود  أمما يؤدي إىل قلب أدوار أطراف اخلصومة ذلك  .ءات ضد املدعيعلى ذلك طلبات وإدعا
، و هناك جانب من الفـقه  1وهي الدفوع والطلبات املقابلة ؛ياملدعى عليه بنوعني من وسائل الرد على املدع

  . ذهب لتسميتها دعاوى املدعى عليه
واحد وهو عـدم   ويعترب الطلب املقابل من بني الطلبات العارضة  اليت يثريها املدعى عليه و إن كان هدفها   

إىل احلصول على حكم يكفل له  ، إال أنه من خالل الطلب املقابل يهدف املدعى عليههاحلكم للمدعي بطلبات
  .2مزايا تزيد على جمرد رفض طلب املدعى عليه

                                                             
.67، ص 2009فضيل الع ش، رشح قانون اإلجراءات املدنية واإلداریة، م شورات األمني، اجلزا ر   1  
. 65، ص 2003ضة وا  اوى الفرعية يف قانون اإلجراءات املدنية، مذ رة لنيل شهادة املاجس تار، دادي رش يدة، الطلبات العار   2  
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من  ق إ م إ على أنه  يترتب عن عدم قبول الطلب األصلي عدم قبول الطلب املقابل ،  868وتنص املادة    
يضة إفتتاح الطلبات اليت يقدمها اخلصوم يف عر على أنه جمموعة قإ م إمن  25والطلب األصلي قد عرفته املادة 

 .ن طريق تقدمي الطلبات العارضة الدعوى و فـي مذكـرات الرد واليت ميكن تعديلها ع

السالــفة    868فنتيجة العالقة املوجودة بني الطلب األصلي والطلب املقابل املنصوص عليهما يف املادة     
للرتاع ، فالطلب املقابل الذي  الذكر، إجراء منطقي ألن  مىت مت رفض املصدر الذي هو الطلب األصلي املنشأ

جاء ردا و مقابال له يرفض بصفة آليا وتبعية وعليه الطلب املقابل  يتمثل  يف أي طلب  يترتب عـن إجابـة   
، علـى أن  1أو حيكم له ا مقيدة بقيد مصلحة املدعى عليه ، حيكم للمدعي بطلباته أو ببعضهااملدعى عليه أال

 .جتزئته اال ال يقبليكون متصال بالدعوى األصلية إتص

  .لسلطة التقديرية لقاضي املوضوع ل ر الصلة بني الطلبني صالحية متروكةوتقدي
لب املقابل هو طلب عارض مقدم من قبل املدعى عليه  ردا على طلب املدعي، يكافح بواسطته وعليه  الط   

أن  ي وذلك على إعتبارإلبعـاد خصمه وذلك عن طريق احلصول على ميزة تتعدى جمرد رفض الطلب الرئيس
  .اهلجوم هو خري وسيلة للدفاع

  .التدخل : ثانيا 
من القـانون نفسـه    206إىل  194من ق إ م إ على إحالتنا لتطبيق أحكام املواد من  869تنص املادة    

ف عـر املتعلق باخلصومة أمام احملاكم العادية، و بالرجوع إىل القواعد العامـة املطبقة أمام القضاء العـادي  ي 
التدخل يف املنازعة على أنه مطالبة شخص مل يكن طرفا يف الدعوى من احملكمة املختصة بإدخاله فيها منضما 

  .2ألحد اخلصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى
فالتدخل إذا هـو طلب يهدف من ورائه جعل الغري طرفا يف الدعوى املرفوعة أمام اجلهـات  القضـائية       

ضمه إىل أطرافها األصليني ، و من خالله يكتسب هذا الغري طالب التـدخل صـفة الطـرف  يف    اإلدارية و 
  الدعوى اإلدارية يف تاريخ الحق عن رفعها على أن يكون قبل إختتام إجراءات 

من قاضــي   التحقيق والتدخل يف املنازعة اإلدارية شأنه شأن التدخل يف اخلصومة العادية  يتحقق إما بطلب
؛ نيويتخذ التدخل إحدى الصـورت ". املتدخل"أو  بعد طلب يقدمه شخص أجنيب عـن الدعوى  املوضوع 

  .ختياري و هو ما يعرف بالتدخل اإل) املدخل(التدخل بطلب الغري  كون إما تدخل وجويب و إما يقعـيف
                                                             

.66ص  ، مرجع سابق، دادي رش يدة   1  
.123عبد العز ز عبد املنعم  ليفة، املرافعات اإلداریة،  مــرجع س ابق، ص   2  



 
 

66 
 
 

   :التدخل اإلختياري /أ
ـ     راف املنازعـة اإلداريـة   ويسمى كذلك بالتدخل اإلنضمامي، والذي هو طلب يقدمه شخص خارج أط

موضوعه اإلنضمام إىل أحد أطرافها األصليني تدعيما يف ذلك لطلباته ودفاعه ويكون هذا النوع من التـدخل  
  :ناتج  مبحض إرادة املُتدخل و ينقسم هذا التدخل اإلختياري إلـى نوعني ومها 

  :التدخل االختياري األصلي -1
ضمن الطلب إدعاءات لصاحل املتدخل نفسه و هي طلبات مسـتقلة  اإلختيار أصلي عندما يت يكون التدخل   

يوصف هذا . وخمتلفة عن الطلبات اليت يقدمها أطراف املنازعة حبيث تصب الطلبات لصاحل الشخص املتدخل
النوع من التدخل اإلختياري بأنه  تدخل إختصامي يتـخذ  فيه املتدخل أسلوبا هجوميا ، يطلب فيه املتدخل 

البد من توافر الشروط التـايل  ب ، ولقبول هذا الطل1اجهة طريف الدعوى و يطالب احلكم له بهق يف موـحب
  : ذكرها

أن يطلب املتدخل حقا أو إدعاءا أو طلبا يصب يف مصلحته و يكون من وراء هذا التدخل فائدة عملية يراد  -
         صـلحة قانونيـة و شخصـية   من ق إ م إ على أن تكون هذه  امل 189حتقيقها ، هذا ما نصت عليه املادة 

  .و مباشرة  و قائمة أو حمتملة الوقوع 
         ،حتقق عنصر اإلرتباط أي العالقة بني احلق املطالب به من قبل املتدخل و بني موضوع الدعوى األصـلية  - 

  .و رقابة وجود عنصر اإلرتباط متروكة للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع
إذا ما حتقق عنصر اإلرتباط تصبح بذلك العالقة قوية بني الطلب األصلي و التدخل ،  اطرتبنتيجة عنصر اإل –

فمصري هذا األخري مرتبط مبصري الطلب األصلي ومعىن ذلك إذا رفضت الدعوى األصلية فيسري هذا الرفض 
  .بشكل تبعي  على التدخل الفرعي

  .لدعوى القضائية ضرورة تقدمي طلب التدخل وفقا لإلجراءات املقررة لرفع ا -
ما قدم فإذا  2 ق إ م إ 870جيب تقدمي طلب التدخل قبل إختتام مرحلة التحقيق وهذا ما نصت عله املادة  -

ف هذا الطلب على أنه من عوارض التحقيق يف املنازعة اإلداريةهذا التدخل بعد قفل باب التحقيق ال يكي.  
  :ليــآثار التدخل اإلختياري األص*

  :تترتب عليه اآلثار التالية ) التدخل االختصامي(اإلختياري األصلي  بقبول التدخل
                                                             

.127ابق، ص عبد العز ز عبد املنعم  ليفة، املرافعات اإلداریة، مرجع س   1  
".ال یق ل أي تد ل بعد إخ تام التحق ق: " تنص املادة  ىل  2  
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يصبح الغري املتدخل خصما أو طرفا يف الدعوى اإلدارية و يأخذ فيها مركز املدعي مبا يترتب عن ذلك من  -
احلكم له يف حالة  سلطات و إلتزامات، فله إبداء الطلبات و أوجه الدفاع اليت حيق لكل مدع إبداؤها كما أنَ

خذ كـل مـن   ، كما يأيف الدعوى طراف األصلينيفيتساوى مع األ، 1عليه حق الطعن ضد احلكم أو القرار
املدعى عليه مركز املدعى عليهما يف دعوى التدخل، و حيق لكل منهما طلب اخلروج من اخلصـومة  املدعي و

  .بعد التدخل
ن صحيفتها أو بطالن إجراء فيهـا فزواهلـا   كنتيجة لعنصر اإلرتباط إذا زالت الدعوى األصلية بسبب بطال -

يؤدي إىل زوال التدخل اإلختياري األصلي، أما إذا كان سبب زوال الدعوى األصلية بسبب تركها من طرف 
  .بقاء التدخل اإلختصامي الزوال ال يؤثر علىاملدعي األصلي  أو إقرار املدعى عليه بطلبات املدعي فإن هذا 

قاعدة املنصوص عليها للري األصلي ألول مرة أمام جهة اإلستئناف إحتراما يف ذلك ال يقبل التدخل االختيا -
من مراجعة الطلبات اليت حيملها  من ق إ م إ وهو التقاضي على درجتني، حىت يتمكن األطراف 06يف املادة 

حيمله هـذا   ماالتدخل األصلي أمام جهة اإلستأناف بصفتها درجة ثانية للتقاضي وليس بصفتها أول درجة، ل
  .ألطرافلونية التدخل من طلبات قد تغري املراكز القان

إن هذه الطلبات اجلديدة اليت يقدمها املتدخل األصلي ال يقصد ا تلك الطلبات املغايرة متاما عن الطلبات  -
 ا عالقةأا طلبات جديدة إال أا هلاألصلية املقدمة من طرف األطراف األصلية للدعوى اإلدارية بل هي رغم 

  .مبوضوع الدعوى ، حىت ال يصبح التدخل األصلي وسيلة لتوسيع موضوع الدعوى
  :التدخل اإلختياري الفرعي  -2
عندما يقدم طلب أمام القضاء ويكون قابل لإلرتباط مع طعن آخر مرفوع أمام القضاء يصنف هذا األخري    

، ويف بعض التشريعات يطلق 2نه طلب فرعيأما الطلب املرتبط يصنف على أ) رئيسي(على أنه طعن أساسي 
 عليه تسمية التدخل التبعي ، وهو تدخل يسعى من ورائه تأييد طلبات و إدعاءات أحد أطراف الدعوى سواء

يكون التدخل فرعيا عندما يـدعم  على أنه من ق إ م إ 198هو ما نصت عليه املادة الطاعن أو املدافع و كان
و يف هذه احلالة يتقيد املُتدخل إذا ما قُبل تدخله بطلبات الطـرف الـذي    إدعاءات أحد اخلصوم يف الدعوى 

 ن اخلصومة ـطلبات جديدة فهو تدخل إنضمامي يطلب فيه شخص خارج ع إنظم ملصلحته، فال جيوز له إثارة

                                                             
. 128عبد العز ز عبد املنعم  ليفة ، املرافعات اإلداریة مـرجع سـابق، ص   1  
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 اإلنضمام إىل أحد أطرافها إما املدعي أو املدعى عليه مؤيدا لـه ومسـاندا   -غري أطراف الدعوى اإلدارية -
  .)املتدخل (   1ق مصلحة طالب التدخلـلطلباته ألن احلكم  بتلك الطلبات حيق

وبالرغم من الطبيعة القانونية للتدخل الفرعي املتمثلة  يف مساندة طلبات املتدخل ملصلحته، جيوز للمتـدخل     
 يكون قد التمسك بأي دفع موضوعي أو شكلي أو بعدم القبول و لو مل يتمسك به الطرف األصلي، على أالَ

سقط حق هذا األخري يف املطالبة به على أساس أن املتدخل يصبح خصما يف الدعوى بقبول تدخله و عليه من 
  .مناسبا من إجراءاتاذ ما يراه مصلحته إخت

وميتاز هذا النوع من التدخل اإلختياري بالرغم من كونه ال يهدف إال ملساندة موقف أحد األطراف فائدة    
خصوصا إذا كان الطرف اآلخر يتسم بصالبة  طرافيف الرتاع، ألنه قد يؤدي إىل دعم أحد األ كربى و حامسة

  . 2املوقف كما لو كانت اإلدارة
ميكن من الناحية العملية تقدمي طلب التدخل الفرعي ألول مرة أمام جهة اإلستئناف طاملا الطبيعة القانونية و   

املثارة من قبل األطراف األصلية للمنازعة اإلدارية لكونه تدخال  هلذا التدخل ال ينشئ طلبات جديدة غري تلك
تبعيا، و يلتقي التدخل الفرعي مع التدخل األصلي يف ضرورة توافر املصلحة املشروعة أثناء تقدمي طلب التدخل 

  .و عنصر اإلرتباط بني موضوع طلب التدخل و بني موضوع الدعوى األصلية
أن تدخل الغري يف الدعوى اإلدارية املرفوعة أمام القضاء اإلدارية أكان أصـليا   جيب اإلشارة يف األخري إىل   
فبصدور احلكم أو القرار يكون حجة على املتدخل بقدر ما هو حجـة  ) عيـتب(أو كان فرعي ) إختصامي(

  الطرف"علي األطراف األصلية ، املدعي و املدعى عليه مهما تعددوا 
يف  شـأنه حقه  يف  و من مت يكون له حق الطعن يف احلكم أو القرار الصادر  "، اإلدارةتخاصم مع اإلدارةامل 

  .شأن األطراف األصلية ذلك 
  "التدخل الو جويب " :اإلدخال يف الدعوى اإلدارية/ب
من خـالل تدعيمـه    ة املتدخل نفسه بغية حتقيق منفعة لهعكس التدخل اإلختياري بنوعيه الصادر عن إراد   

إجباره ب إمنا يتم إدخالهاإلدارية ،إن التدخل اإلجباري تنتفي فيه هذه الرغبة واإلرادة، و ألحد أطراف الدعوى
على التدخل  يف الدعوى اإلدارية مـن قبل ذوي احلق يف ذلك دومنا التقيد مبدة زمنية مادام مل يغلـق بـاب   

                                                             
.125عبد العز ز عبد املنعم   ليفة، املرافعات اإلداریة، مـرجع سـابق،ص  1  

.176ادیة إ راهمي احملرويق، مـرجع سـابق، ص ش  2  
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أطـراف الـدعوى   ثل التحقيق، و بقبول التدخل يصبح املدخل أحد أطراف الدعوى و يتم خماصمته مثله م
  .األصليني

بالدخول فيها ومن مث  وإختصام الغري هو إدخاله يف اخلصومة، ومبثابة تكليف هذا الغري اخلارج عن اخلصومة   
أو بأمر يصدر مـن   أطراف الدعوىوذلك بناءا على طلب أحد  1يصبح خصما فيها أو ماثال فيها على األقل

  :افمن األطر تلقاء اجلهة القضائية دون طلب
   :أطراف الدعوى  /1
جيوز ألي طرف يف الدعوى اإلدارية ، املدعي أو املدعى عليه طلب إدخال الغري ملخاصمته كطرف أصلـي    

يف الدعوى للحكم ضده ، أو قصد إلزامه  باحلكم  الصادر أو القرار الصادر عن اجلهة  القضائية اإلدارية هذا 
وإذا  ما مل يقدم طلب إدخال الغري عند رفع الدعوى اإلدارية و إ  من ق إ م  2و 199/1املادة  ما نصت عليه

طراف و بإذن مـن اجلهة  القضـائية  مل حيدث اإلدخال إبتداءا ، فإنه من اجلائز  إثارته الحقا  بطلب أحد األ
  . اإلدارية

   قـرار القضـائي   من إدخال الغري برغبة من األطراف زيادة عن جعل احلكم أو ال وقد يكون اهلدف املرجو
حجة على اخلصم املدخل و احلكم عليه بالطلبات املقدمة يف الدعوى فقد يقصد من طلب اإلدخال إلزام الغري 
املدخل تقدمي ورقة أو حمرر يف حوزته تكون حامسة يف  الرتاع  و من شأا املسـامهة للفصـل يف الـدعوى    

  .ملصلحته 
  :اجلهة القضائية اإلدارية /2
إدخال الغري يف  املنازعة اإلدارية بأمر مـن اجلهة القضائية املرفوع أمامها الدعوى رغبة  منها ميكن كذلك     

يف الوصول إىل حل الرتاع القائم فإذا رأت  بأن ذلك لن يتحقق إال مبثول شخص غري طرفا يف  الدعوى أمامها 
الدعوى  األصليني بإعالن ما تـرى  تأمر أحد أطراف فلها أن تأمر بإدخاله يف الدعوى و سبيلها يف ذلك بأن 

  . 2احملكمة النظر يف الدعوى إلمتام هذا اإلعالن احملكمة  إختصامه فـي الدعوى وتؤجل
وللقاضي اإلداري و لو من تلقاء نفسه أمر أحد األطراف عند اإلقتضاء إدخال الغريالذي يرى يف إدخالـه     

  09 – 08من القـانون   201الواردة يف املادة " أو"  فائدة حلسن سري احملاكمة أو إلظهار احلقيقة ، فحرف

                                                             
.66 دادي رش يدة، مــرجع س ابق، ص   1  
.130و 129عبد العز ز عبد املنعم  ليفة، املرافعات اإلداریة، مـرجع سـابق، ص ص   2  
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الفاصلة بني عبارة حسن سري العدالة و بني إظهار احلقيقة ختدم مصلحة أطراف الدعوى من خـالل توسـيع   
  . حاالت اإلدخال 

        اإلداريـة ،   وللفصل يف الرتاع يكفي حسن سري العدالة لتدخل القاضي و األمر بإدخال الغري يف الـدعوى    
احلقيقة القضـائية الـيت   و ليس بالضرورة  أن يؤدي  هذا اإلجراء إىل الوصول والكشف عـن احلقيقة هذه 

يصعب أحيانا الوصول إليها ، فاملادة وسعت مـن جمال تدخل  القاضي  اإلداري تدعيما يف ذلـك  للـدور   
  .لصيق بصفة القاضياحليادي ال اإلجيايب الذي ميتاز به القاضـي اإلداري وخروجه عن الدور

يكون التدخل مببادرة من قاضي املوضوع من خالل أمر موجه إىل أحد األطراف إلدخال الغري كخصـم     
هلا الشك كأن يكون حبوزة املدخل مستندات منتجة  ليؤو جديد يف الدعوى دف كشف احلقيقة اهولة أو

ن الغاية من أمر اإلدخال مسـاعدة و تـدعيم   يف الدعوى ، تدخل يف مفهوم السري احلسن للعدالة كأن يكو
وأيضا إذا رأى القاضي وجود دالئل جديدة على تواطؤ و الغش يدين اخلصوم لتحقيق اخلصوم   املدخل ألحد

  .1تلك الغاية
  .قـالعوارض املنهية  للتحقي: الفرع الثاين 

التحقيـق و إنقضـائه   أعمالرإىل توقيف سيـ العوارض املنهية  للتحقيق هي تلك اإلجراءات اليت تؤدي   
اإلدارية  من مرحلة التحقيق  بغلق باـا   القضائية بصورة  ائية ، و إذا ما حتققت حاالتـها خترج  املنازعة

 ،تنتهي بصدور حكم أو قرار قضائي يفصل يف املنازعة القائمةللة احملاكمة ـلتدخل مرحلة احلسم و هي مرح
  :دعاء بالتزوير و التنازلقيق يف كل من اإلوتتمثل هذه العوارض املنهية للتح

  :االدعاء بالتزوير: أوال 
مل يبتكر املشرع  اجلزائـري قواعد و أحكام خاصة فـي حالة الطعن بالتزوير أمام احملكمة اإلداريـة و ال     

ـ   ك أن أمام جملس الدولة ، فلقد صاغ القضاء اإلداري يف موضوع اإلدعاء بالتزوير مبادئ وأحكام قليلـة ذل
فتـح اال واسعا أمام القضاء املدين إذ  لعب  الطعن بالتزوير ليس من الكثرة مقارنة به أمام القضاء املدين  مما 

يت تبىن عليها دعاوى التزوير، وإن كـان املشـرع   القانونية ال ال و أساسي إلرساء املبادئ واألحكامدور فع

                                                             
.130عبد العز ز عبد املنعم  ليفة، املرافعات اإلداریة يف قضاء جملس ا و ، مـرجع سـابق، ص   1  
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لتزوير إذا تعلق األمر باحملررات اإلدارية فإن ق إ م إ جنده قد طبق على الطعن باتالفرنسي قد أنشأ قواعد خاصة 
  .1أحلنا إىل تطبيق القواعد العامة على احلالة الطعن بالتزوير واملتعلق بالقضايا العادية

على اإلحالة إىل تطبيق القواعد القانـونية املطبقـة   09 – 08من القانون  871وتبعا لذلك نصت املادة    
من الكتاب األول وتطبيقها علـى  الرابع القضاء العادي الواردة  يف الباب  التزوير املرفوع  أمام على اإلدعاء ب

املنازعة اإلدارية املرفوعة  أمام اجلهات القضائية اإلدارية و بذلك جيب علـى جهات القـضاء اإلداريـة أن  
  .نفسه القانون من  188إىل  175تطبق  قواعد  الطعن  بالتزوير املنصوص عليها يف املواد من 

  :مفهوم التزوير* 
  ،على النحو الذي يبينـه القـانون  ، 2هو كل تغيري للحقيقة قوال أو كتابة أو فعال أو مغايرة مضمون احملرر   
ة إذا ما توافر سبغ دعوى التزوير مبوضوع الدعوى العموميمن شأن هذا التغيري أن يسبب  ضرر للغري و قد تو

ـ  الرتاع عرض و فيه أركان اجلرمية دعوى ـأمام القضاء اجلزائي  كما قد تكون موضوع  دعوى أخرى  ك
اليت  تضم جمموعة من  ،وى التزويرـو يرفع اإلدعاء بالتزوير من  خالل دع. التعويض الناشئة من هذا الضرر

ثبوتية لـذلك  ال يهدف يف نفس الوقت إىل هدم القوة ثبات التزوير الوارد يف احملرر وإ يقصد منها  اإلجراءات
 وتنقسم دعوى التزوير إىل دعوى تزوير فرعية و دعـوى تزويـر أصـلية    . ويفقده احلجية يف اإلثبات  احملرر

  .و يف احملرر الرمسييكون موضوعها إما يف احملرر العريف أو
  :رر العريف ـدعوى التزوير يف احمل/أ

ثبات  يتوىل حتريره وتوقيعه أشخاص عـاديون   سند معد  لإلعريف هو ما يعرف بالعقد العريف وهو احملرر ال   
رر العـريف إىل  ـة وبذلك  يفتقر هذا احملـومي أو شخص مكلف  خبدمـدون تدخل املوظف أو ضابط عم

       ، ومع  ذلك غالبا ما يقبل عليه األشخاص نظرا ملا فيه من سرعة اإلعداد و اإلقتصـاد يف التكـاليف  الرمسية
  .و املصاريف 
ـ  هناك حمررات عرفية غري معدة لإلثبات مسبقا ـ رر العريف دليال  معـد  لإلثباتـذا احمله وحىت يعترب   ـ

  :نتوافر شرطان أساسيا

                                                             
. 262، ص 2004التوزیع، اجلزا ر، سن  ن ش يخ آث ملویة، م ادئ اإلثبات يف املناز ات اإلداریة،دار الهومة  لطبا ة و  ل رش و حل  1  
. 246عبد العز ز عبد املنعم  ليفة، املرافعات اإلداریة يف قضاء جملس ا و ، مــرجع سـابق، ص   2  
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تكون باللغـة   وال يشترط يف الكتابة هنا أن املـراد إثباا، على الوقائعوجود كتابة تنصب   :الشرط األول
بـل   بصياغة معينة أو قالب شكلي حمدد  تتقيد كذلك العربية، أو أن تكون خبـط  اليد أو باآللة الكاتبة وال

  .هي مسائل ترجع إىل رغبة أطراف هذا احملـرر
التوقيع ، وهـو شرط  جوهري ألنـه أساس نسبة  الكتابة إلـى الشخص  املتمسك ـا     :الشرط الثاين 

 ذه الورقة العرفية ذلك أن التوقيع يتضمن قبول ملا هو مكتوب.  
كون التوقيع  بيد من ينسب إليه احملرر العريف ، ويف حالة الوكالة يوقع الوكيل بإمسه اخلـاص و  وعادة ما ي   

قـد إعتـرف بـه    وصبع و هو توقيع شائع عند الفئة األمية بصفته الوكيل ، كما قد يكون التوقيع ببصمة اال
ب مهنة صاحن الشخص خاصة  إذا كا تم أو يتخذ  التوقيع  شكل اخلـ، 327يف املادة  1مشرعنا يف ق م 

يوضع  التوقيع عادة  فـي آخر الورقة العرفية ، كما قـد يوجد يف مكان  آخـر علـى   لطبيب، حرة  كال
  .تقدير قيمة هذه التوقيع الوارد بالورقة جهة القضائية اجلانب أو يف الوسط كل ما يف األمر لل

ذه احملررات فـي املنازعة ـى هل تطرح مثل هالرمسية، يا ترفي فيه ـرر العريف الذي تنتـوبعد تعريف احمل   
وهل نتصور وجود معامالت بـني   كطرف فيهاعلما أن هذه األخرية ال تتحقق إال بوجود اإلدارة  ، اإلدارية

من ق إ  871اإلدارة باحملرر العريف؟  توجه إنتقـادات كثرية  هلذه اإلحالة  اليت نص عليها مشرعنا يف املادة 
اليت نظمت  إجراءات اإلدعـاء بـالتزوير يف    178و 177و 176و 175واد احملال إليها م إ ومـن بني امل

دام مشرعنا نص عليها يلزم علينـا ذكـر   ما العقود العرفية  فما مدى  صحة هذه اإلحالة من عدمها ؟ إال أنه
  .جيبنا عن هذه التساؤالتيإجراءاا من باب األمانة العلمية ، ال رمبا الواقع العملي س

  .تزوير أصليةإما دعوى  تزوير فرعية أو دعوى : ترفع  دعـوى التزوير فـي الورقة العرفية بإتباع طريقني ل
  :دعاء بالتزوير يف احملرر العريفإجراءات اإل*
 :دعوى تزوير فرعية: أوال  

مة تتبـع  طعن بالتزوير يف احملرر العريف أثنـاء سيــر اخلصـو    قدم إذا ق إ م إ بأنهمن  175تنص املادة    
و ما يليهـا   165وأحكام املادة  ،ما يليها  من  هذا القانونو 165ي املادة اإلجراءات املنصوص عليها فـ

  .اخلطوط تتعلق  مبوضوع  اإلجراءات املتبعة يف مضاهاة
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األول  تفاديا  للتكرار سنتناول موضوع مضاهاة اخلـطوط يف املطلب الثاين  مــن املبحـث     :مالحظة 
  .إليهاـاين ، مع حتديد كل اإلجراءات املتبعة بشكل مفصل و دقيق لذا أحيلكم للفصل  الث

املقدم ضـده   طرفع اإلدعاء  بالتزوير يف الورقة  العرفية من خالل طلب فرعي إذا  ما أنـكر الـإذن يرف   
الغري ، و املقصود   احملرر العريف ، إما اخلـط أو التوقيع و رفض إنساما إليه  أو عدم إقراره  خلـط أو توقيع

  .رقة العرفيةتمسك بالويالذي س طرفبالغري هنا قد يكون أصول املنكر و قد  يكون حىت ال
د يقدم  هذا  اإلدعاء  بالتزوير أثناء سري املنازعة اإلدارية  أمام قـاضي املوضوع مبذكرة جوابية التـي يرل   

عى عليه على خصمه ملزاعمه و ينازعه يف مصداقية الورقة ون املدـفيها منكر الورقة  العرفية ، و غالبا ما يك
دعا إدعاءاته  مالعرفية الذي ي.  

طالب التزوير قصد دحض حجية الورقة العرفية املعروضة أمام  لص قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية رخو   
وير قصد  نفي صحة اخلط  أو القضاء  اإلداري اإلستفادة من إجراءات مضاهاة  اخلطوط  فـي دعوى  التـز

و كأصل عام يشترط لقبول الدفع بالتزوير و حبث شواهده أن  .التوقيع  الوارد يف احملرر العريف موضوع الرتاع 
أن تقضي بعدم قبوله ، إذ  من  غري  هة القضائيةإذا  كان غري كذلك  يتعني على اجلو يكون منتجا يف الرتاع 

ومسألة  تقدير ما . ما لو مت إثباته بالفعل ال يساعد القاضي لبلوغ حل الرتاعإثبات  طرافاملنطقي تكليف األ
، مـع إلتزامـه   ة  التقديرية لقاضي املوضوعإذا  كان الدليل منتجا فـي الدعوى  من عدمه متروك  للسلط

وإذا . 1الدعوىباملقابل بتبيني األساس الذي إستند عليه و محله على رفض الدفع بالتزوير بإعتباره غري مؤثر يف 
إقتنع القاضي الفاصل يف الدعوى األصلية بأن احملرر  العريف حمل الدفع  بالتزوير مؤثر يف الرتاع، و يتوقف عليه 

 عليهكل ما  ، ون األوجه اليت أسس عليها موافقته ال يلزم القاضي بتبيا  الرتاع األصلي فقرار املوافقةالفصل يف
دارية ويف مباشرة ويأمر بإيداع أصلها بأمانة ضبط احملكمة اإل)  الورقة العرفية (يؤشر على الورقة حمل الرتاع  أن

  .شفاهة األخري يأمر بإتباع إجراءات مضاهاة اخلطوط ، و قد يتخذ هذا األمر
على الوثائق املستعملة من قبل احملكمة إلجناح عملية مضاهاة  09 - 08من القانون  165/2ونصت املادة 

  :أنواع ) 03(اخلطوط و هي على 
  .، شهادة الشهود ، اإلستناد على اخلرباءاالعتماد على املستندات  -
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  :االعتماد على املستندات -1
قد يستعان  ببعض املستندات قصد  مقارنتها مع الورقة العرفية حمل الدفع  بالتزوير وهذه املستندات الـيت     

أو التوقيع الذي أنكره اخلصم مذكورة على سـبيل   ميكن أن تكون حمل مقارنة للمحرر العريف املتضمن للخط
  :جب فجاء فيها بأنه ال يسمح بإجراء مضاهاة اخلطوط إال مبو  09 - 08من القانون  167احلصر يف املادة 

  .العقود الرمسية اليت تتضمن توقيع اخلصم املنكر للمحرر حمل مضاهاة اخلطوط-
  .اخلطوط و التوقيعات اليت سبق اإلعتراف ا -
  .اجلزء من السند موضوع املضاهاة الذي مل يتم إنكاره-
وتشري نفس املادة السـابقة الذكر أنه  يتعني على القاضي إجراء مضاهاة  اخلطوط إسـتنادا إىل عناصـر      

املقارنة اليت توجد حبوزته ، ويف حالة عدم متكنه من ذلك مبعىن هذه العناصر غري متوفرة  لدى اجلهة اإلداريـة  
صة و الفاصلة فـي الرتاع ، يأمر القاضي يف هذه احلالة األطراف أو أحدمها بتقدمي الوثائق و املستندات املخت

ويؤشر القاضي على الوثـائق املعتمـدة   . اليت تسمح باجراء مقارنة و اليت مت ذكرها أعاله على سبيل احلصر
األمر بإيداعها لدى كتابة ضبط احملكمة اإلدارية للمقارنة و حيتفظ ا مع احملرر العريف املنازع فيه أو ميكن أيضا 

  .الفاصلة يف الرتاع
   :شهادة الشهود -2
يقصد ا إثبات صحة اخلط أو التوقيع الوارد فـي الورقة  العرفية من خالل مسـاع شـهادة الشـهود،       

ع الـذكر أنــه ال   والشهود هم أشخاص حظروا واقعة كتابة الورقة العرفية أو التوقيع عليها أو مها معا ، م
دج   100 000يكون  موضوع الشهادة التصرف  القانوين الوارد يف احملرر العريف إذا ما جتاوز قيمة الديـن 

  :فإنه ال يثبت بشهادة الشهود و إمنا  يثبت بالكتابة مع مراعاة إستثنائني ومها
  .وجود مانع مادي أو أديب حيول دون حتقيق الكتابة  :اإلستثناء األول

  .القاهرة  فقدان السند الكتايب بسبب أجنيب كالقوة :ستثناء الثاين اإل
     وحمل اإلثبات بشهادة الشهود يف حالتنا يقع موضوعها على صحة أو عدم صحة اخلط أو التوقيـع الـوارد   

  .يف احملرر العريف
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  :راء ـــاإلستعانة باخلب-3
املسائل  الفنية اليت ميكن للقاضي اإلستعانة بأهل اإلختصاص  إن  عملية مقارنة اخلـط أو التوقيع  تعترب من     

اخلبري يف هذه احلالة غري مقيد بأية وسـيلة  لى ضوئها يفصل يف موضوع الرتاع، وللوصول إىل احلقيقة اليت ع
ة من  ق إ م إ  فقـد يستعمل الوسائل احلديث 167إلجراء عملية املقارنة بني اخلط أو التوقيع يف حدود املادة 

للتحقيق يف هذه اخلطوط أو التوقيعات خاصة إذا كانت عقود ملزمة جلانبني ، كما له اإلعتماد على الوسائل 
 ا مند زمن بعيد التقليدية و اليت جرى العمل.  

اخلربة معا ه اإلستعانة  على شهادة الشهود وللقاضي اإلعتماد على خبري واحد أو على عدة خرباء ، كما ل   
ويف مجيع األحوال القاضي غري ملزم برأي اخلبري مع . ة و خدمة حلل و فض الرتاعتطلبات كل قضيمتاشيا مع م

عرضة للطعن  بالنقض تطبيقا لـما نصت عليـه  و  ضرورة تسبيب موقفه تسبيبا كافيا و إال كان قراره حمل 
  .ق إ م إ من 358من املادة  10و 09الفقرة 

 حمضر شهادة الشهود و تقرير اخلربة ، للقاضي السلطة التقديرية لترجيح وإذا ما وقع إختالف أو  تباين بني   
وسيلة عن أخرى كتفـضيل الشهادة عن تقرير اخلربة متاشيا مع قناعته الشخصية مع ضرورة تسبيب  حكمه 

لس أو قراره الذي من خالله يبىن موقفه ، و هذه املسألة موضوعية يثريها قاضي املوضوع غري خاضعة لرقابة جم
الشخصـية    خرى مسألة خاصة  متعلقـة بالقناعتـه  الدولة ، ألن إختيار وسيلة عن أخرى أو تغليبها عن األ

  .الرتاع اإلداري للقاضي الفاصل يف 
املقارنة مرفقة مبلف الـدعوى  وقـد تكون الوثائق املذكورة على سبيل احلصر املعتمد عليها إلجراء عملية    
ا مع األمر بإيداعها مصلحة كتابة الضبط  ليتم ضمها جبانب احملرر حمل مضـاهاة  التأشري عليهبالقاضي  يقومف

  .طوط أو عملية املقارنة اخل
يف حالة عدم إرفاق احملرر مبلف القضية يأمر القاضي األطراف أو أحدمها و عادة ما تكون هنـا اإلدارة  أما    

إيداعها أمام كتابة الضبط، كما جيـوز للقاضـي   بإحضار و تقدمي تلك الوثائق و تقدميها للتأشري عليها قبل 
من ق إ م إ أن يأمر من تلقاء نفسه حتت طائلـة الغرامـة التهديديـة     169اإلداري أيضا تطبيقا لنص املادة 

بإحضار األصل أو نسخة من الوثائق اليت حيوزها الغري إذا كانت مقارنتها باحملرر املتنازع فيه مفيدة، والغري هنا 
  .جنيب خارج عن أطراف الدعوى اإلدارية املرفوعة أمام القضاء املختصهو كل شخص أ
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  .دعوى تزوير أصلية : ثانيا 
إجـراءات رفـع   و  جيوز رفع دعوى تزوير يف احملرر العريف بطريقة أصلية من خالل إتباع نفس خطوات    

عوى القضائية مع إحتـرام  واملوضوعية لرفع الدمستوفية الشروط الشكلية  تكون أن  الدعوى القضائية، على
إجراءات التبليغات من تكليف باحلضور للطرف اآلخر قصد إحاطته علما بوجود دعوى قضائية مرفوعة ضده 

ة مرفوعة أمام القضاء قصـد حتضـري   بصفة أصلية موضوع اإلدعاء بتزوير احملرر العريف الذي مت إثارته يف قضي
ويشترط القانون أيضا ذكر مدعي التزوير أوجه هذا التزوير . عاءاتهعه وإدالطرف املبلغ له اإلدعاء بالتزوير دفا

يف ذلك  ها يف عريضته موضحا بذلك و مربزا للجهة القضائية اإلدارية نوع و شكل هذا التزوير تطبيقادو حيد
  "جيب أن يبني يف العريضة أوجه التزوير. .."من  ق إ م إ  176نص املادة 

لبعض احلروف أو بعض األرقام ، أو  شطب أو حمو بعـض العبـارات  أو    وهذه األوجه قد تكون إضافة   
األرقام ، أو إضافة لبعض األوراق إىل احملرر العريف حمل الدعوى األصلية للتزوير، ومن شأن هذه األفعال تغيري 

يف  وميكن  للمـدعى عليـه    .فحوى احملرر و تغيري موضوعه ليؤدي ذلك إىل تغيري إلتزامات و حقوق أطرافه
دعوى التزوير إاء إجراءات اإلدعاء  بالتزوير يف أيـة مرحلة من مراحل إجراءاا  بتنازله عن التمسك بتلك 
الورقة دون أن يتوقف حقه يف ذلك على قبول املدعي بالتزوير الذي يكون له يف هذه احلالة احلق يف ضـبط  

  . 1الورقة  أو حفظها مىت كانت له مصلحة مشروعة يف ذلك
على إمكانية تصريح املدعى عليه يف دعوى التزوير أكانت مرفوعة بإدعاء  ق إ م إمن  177ونصت املادة    

فرعي أو بدعوى أصلية للتزوير بعدم إستعمال الورقة العرفية حمل الطعن ، ليقدم القاضي اإلداري إشهادا عـن  
يستعمله و يقدمه كـدليل إثبـات    جيوز ملن كان يتمسك ذه الورقة أن ال ذلك للمدعي ، ويف هذه احلالة

  . قواله و موقفهتدعيما أل
اإلشهاد هو عندما يصرح املدعى عليه قوال أو كتابة بتخليه عن الورقة موضـوع الطعـن ويف رغبتـه    و    

 دعى عليه فيصدر القاضي إشهادا علىإلقصائها من إجراءات املنازعة فيتم توثيق هذا املوقف الصادر من قبل امل
إىل مدعي التزوير، واهلدف منه إذا ما تراجع املدعى عليه وقرر  إستخدم احملرر العريف الذي سبق و ذلك يقدم 

صرح بإستبعاده ، فكإجراء مضاد يقدم املدعي اإلشهاد ردا و صدا لتصرف املدعى عليه و تذكريه بأنـه قـد   
ليه إال البحث و السهر على تأمني سبق له و أن صرح بتخليه عن احملرر العريف حمل التزوير ، وما على املدعى ع
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أما إذا صرح املدعى عليه بتمسكه باحملرر العريف بالرغم من الطعن فيه . وسيلة أخرى ليدعيم ا وسائل دفاعه 
 .09 – 08من القانون  178بالتزوير فتتبع اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

  :ر ــوى التزويـأثر دع* 
ع ـورقة العرفية سواء رفع اإلدعاء مبناسبة الفصل يف الدعوى اإلدارية  من خالل الدفإذا ثبت التزوير ضد ال   

، أو من خالل رفع دعوى أصلية موضوعها اإلدعاء ة اجلوابية عن طريق اإلدعاء فرعيبالتزوير املقدم يف املذكر
دج إىل  5000: بنيبالتزوير ، فيحكم القاضي على متمسك باحملرر العريف املزور بغرامة مدنية مقـدرة مـا  

دج دون املساس حبق املطالبة بالتعويضات املدنية و املصاريف الناجتة عن دعوى التزويـر ونفـس    50000
  .إ م إ قمن  174احلكم مطبق بشأن مضاهاة اخلطوط طبقا لنص املادة 

  ؟ من يستفيد من هذه الغرامة املالية  -
إىل اخلزينة العامة للدولة ، وطبيعة الغرامة املدنية ال متس  174تذهب الغرامة املدنية املذكورة فـي نص املادة 

تقدم إىل قاضي   الذي حكم له يف دعوى التزوير  املطالبة بالتعويضات املدنية، من خالل مذكرة طرفحبق ال
  .املوضوع قبل الفصل يف اإلدعاء بالتزوير

عن الطعن  بالتزوير أمام نفس القاضي و  ةكما قد تكون املطالبة بالتعويضات املدنية  بدعوى أصلية مستقل   
بثبوت التزوير حيكم له بالتعويضات املدنية و زيادة عن ذلك حيكم  له باملصاريف القضائية اليت دفعها مبناسبة 
سري دعوى التزوير إذا ما طالب ا ، على أساس الضرر الذي قد يلحق باخلصم من دعوى التزوير من خالل 

  .صاحلهالتشهري به و تعطيل مل
ولعل اهلدف األساسي من وراء هذه العقوبة املالية غلق باب الدعاوى الكيدية اليت الغرض منها إطالة مـدة     

باإلضافة على أن هذه العقوبة . املنازعة اإلدارية و اخلصومة القضائية بصفة عامة، قصد ربح الوقت من جهته
إذا إعترف  أن احملرر العريف ال يعول عليه و ال يعترف به إال إال. املالية جزاء لسوء نية املتمسك بالورقة املزورة

وباتت  ,احملكمة بصحته ألن بإقرار املدعى عليه بصحة الورقة العرفية تنتهي القضية به مجيع أطرافه أو حكمت
ق يف أمره الوثيقة املكتوبة  وثيقة هلا قوة إثبات مبوجب احلكم و إن وقع نزاع يف  العقد أمرت احملكمة بالتحقي

  . 1وتصدر يف ذلك حكما متهيديا
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  :دعوى التزوير يف احملرر الرمسي  /ب
احملرر الرمسي هو كل سند أو عقد صادر عن موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف خبدمة عامـة ،     

ـ            ي يدون فيه  ما مت أمامه أو ما تلقاه  من ذوي الشأن متاشيا مع  األشكال احملددة قانونا  لكـل حمـرر رمس
صدر احملرر الرمسي، و العربة باإلختصاص وقت حتريره ملُ) النوعي و الزمين ( و يف حدود سلطته و إختصاصه 

 ،العمومية و ال يكون قد مت عزله أو أحيل على التقاعد  مـثال فيجب أن تكون للشخص صفة   .احملرر الرمسي
       العقد الرمسي  عقد يثبـت  فيــه موظـف     لى أناملدين  اليت تنص عمن القانون   324تطبيقا لنص املادة 

أو ضابط عمومي أو شخص مكلف خبدمة عامة ، ما مت  لديه أو ما تلقاه  من ذوي الشـأن وذلـك طبقـا    
-88 رقم من قانون 19وبشأن العقود املوثقة نصت املادة . قانونية ويف حدود سلطته وإختصاصهلألشكال ال

. ال يقبل ضمن العقد أي حتويل أو كتابة بني السطور أو إضافة كلمات"  :يلييف حالة تزويرها على ما  1 27
نص مشرعنا على اإلدعاء بالتزوير  وباإلضافة". وتعترب الكلمات احملررة أو املكتوبة بني السطور أو إضافة باطلة

  .من القانون نفسه 871املادة  اليت أحالتنا لتطبيقها ق إ م إمن  188إىل  179يف احملرر الرمسي من املادة 
واإلدعاء بالتزوير يف احملرر الرمسي هو دعوى دف إىل إثبات تزييف أو تغيري عقد سبق حتريره ، أو إضافة    

معلومات مزورة أو حىت صحيحة لكن غري املتفق عليها أثناء حترير احملرر، ودف أيضا إىل إثبـات الطـابع   
مثل يف كل ما ليس حقيقة من إدعاءات كاذبة ، وقد ينصب موضوع املصطنع هلذا العقد ، و الطابع املصطنع يت

  .رمسي مصطنعا بكاملهالتزوير على جزء من العقد أوعلى العقد كله كأن يكون العقد ال
  :إجراءات اإلدعاء بالتزوير يف احملرر الرمسي * 
و ميس الورقة يف  جزء منها، قد يقع اإلدعاء بالتزوير على كل الورقة الرمسية  وبكل ما تتضمنه من عناصر أ   

  .عي بالتزوير أو برفع دعوى أصليةعلى أن يثار هذا اإلدعاء من خالل طلب فر
  :اإلدعاء الفرعي بالتزوير: أوال 

لتزوير يف الورقة العرفية يتطلب اإلدعاء الفرعي بالتزوير يف احملرر الرمسي شأنه يف ذلك شأن اإلدعاء الفرعي با   
ليثـار اإلدعـاء   )  احملكمة اإلدارية أو الس الدولة(ية مرفوعة أمام القضاء اإلداري أن تكون دعوى قضائ، 

فترة التحقيق فيها نتيجة طرح أحد أطراف الـدعوى  ناء السري يف املنازعة اإلدارية  الفرعي بالتزوير مبناسبة وأث
وتية بإيداع مذكرة أمام قاضي ض مصداقيتها الثبـلوثيقة رمسية فيقوم الطرف األخر الطعن فيها بالتزوير لدح

                                                             
.14ر  دد .ج 2006-02-20املؤرخ يف  02-06، املعدل واملمتم بقانون رمق 1988یونيو  12: املتضمن لتنظمي  نة املوثق املؤرخ يف 1   



 
 

79 
 
 

م مبعرفة أمانة الضـبط  ـواجبة التبليغ إىل اخلصاسبة الفصل يف الدعوى األصلية ، على أن تكون املوضوع مبن
من ق إ م إ، ليحدد القاضي للمدعى عليـه أجـل    838/2رر حسب نص املادة ـحتت إشراف القاضي املق

  ).يه يف دعوى التزويراملدعي و املدعى عل( قصد الرد على طلب املدعي 
األوجه الـيت   وحىت يكون هذا اإلدعاء الفرعي بالتزوير مقبوال من الناحية القانونية جيب أن تتضمن املذكرة   

 من  ق إ م إ واليت 180يستند عليها اخلصم إلثبات التزوير حتت طائلة عدم قبول اإلدعاء تطبيقا لنص املادة 
زوير مبذكرة تودع أمام القاضي الذي ينظـر يف الـدعوى األصـلية    اإلدعاء بالت تثارإ ضرورة على أكدت

  .وتتضمن هذه املذكرة بدقة ، األوجه اليت يستند عليها اخلصم إلثبات التزوير، حتت طائلة عدم قبول اإلدعاء
ك يرجع سبب ذلاملرفوع  ضد  الورقة العرفية وإن هذا الشرط ال جند له أثـر يف اإلدعاء الفرعي  بالتزوير    

إىل احلجية القطعية و الضمانات اليت يوفرها احملرر الرمسي للمقبلني عليه وعلى احلماية الكبرية هلم فال ميكـن  
 .ارها إال وفق إجراءات صارمة إهد

ن على الطاعن أي املدعي يف دعوى التزوير حتديد نوع التغيري الوارد على احملرر الرمسي موضوع ـوعليه يتعي
 ، كما أنه ال يبحث شواهد دعوى التزوير وال يباشر يف مناقشة أدلتها إال إذا كان هلا أثر التزوير حتديدا مفصال

أثار أحـد  إذا " : بقوهلا  ق إ م إمن   2/  181يف الدعوى األصلية و منتجة فيها هذا ما نصت عليه املادة 
لك إذا رأى أن الفصـل  بالتزوير ضد عقد رمسي جاز للقاضي أن يصرف النظر عن ذ اخلصوم اإلدعاء الفرعي

يف الدعوى ال يتوقف على العقد املطعون فيه ، و إذا كان الفصل يف الدعوى يتوقف عليه يدعو اخلصم الذي 
  ".قدمه للتصريح عما إذا كان يتمسك به 

 كان الطعن بالتزوير منتجا  يف الدعوى  من عدمه سلطة تقديرية متروكة لقاضي املوضوع ، وتقرير ما إذا    
متوقف على الفصل أوال يف اإلدعاء بالتزوير املقدم وذا ما قرر القاضي أن الفصل يف الرتاع األصلي مرهون و إ

  :ةـزوير فتتبع اإلجراءات التاليضد احملرر الرمسي حمل الت
صـرح   بنيته يف التمسك باحملرر الرمسي ويف حالـة إذا ما عى الطرف الذي قدم احملرر الرمسي للتصريحيد -

 الرمسي ، ونتيجة لذلك ال يقبل الطعـن سكه به أو تنازل عنه أو أنه مل يبدي أي موقف فيستبعد احملرر بعدم مت
ن ألصـراحة  باحملرر الرمسي جيـب أن يعلن عن موقفه طرف و يف احلالة العكسية عندما يتمسك ال. بالتزوير 

  .السكوت يفسر ضده
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رف مدعي التزوير بإيداع أصل احملـرر الرمسـي و عنـد    وبإثارة الدفع بالتزوير يلزم قاضي املوضوع الط - 
) 08(اإلقتضاء تودع نسخة مطابقة عنه لدى أمانة ضبط اجلهة القضائية اإلدارية املختصة يف أجل ال يتعـدى  

  .نسخة املطابقة عنه أيام إبتداءا من يوم دعوة القاضي الطرف إىل إيداع أصل احملرر أو ال
كان أصل احملـرر  احملددة إليداع احملرر الرمسي يتم إستبعاده من املنازعة وأما إذا ويف حالة عدم إحترام املدة  -

الرمسي متواجد  ضمن احملفوظات العمومية كأن يكون على مستوى إدارة عمومية أو لدى املوثق يأمر القاضي 
ختصة بالفصل يف الرتاع اجلهة أو اإلدارة املوجودة لديها هذا املستند الرمسي ليسلمه إىل أمانة ضبط احملكمة امل

   املتعلقة بإجراءات التحقيـق   09 – 08من القانون  174،  170،  167،  165: لتطبق أحكام املواد 
        يف صحة احملرر املقدم من عدمه و هي نفس اإلجراءات املتبعة يف مضاهاة اخلطوط و نفـس احلكـم مطبـق   

  .تزوير احملرر العريف  يف دعوى
       على ضـرورة إرجـاء الفصـل     همن ق إ م إ حبكم جد مهم، يف نص 182 نص املادة صرح مشرعنا يف   

يف الدعوى األصلية اليت مت فيها إثارة احملرر الرمسي حمل التزوير إىل حني صدور احلكم أو القـرار يف دعـوى   
أشكاله أن يكون احملرر  التزوير و هذا احلكم نتيجة تبعية إلشتراط قبول الطعن بالتزوير يف كل حاالته و جبميع

و مباشر على مسار دعوى األصلية  ، وهذا راجع للتأثري الكبريلدعوى التزويرموضوع التزوير منتجا يف الدعوى
  . حالة ثبوت أفعال التزوير واليت تؤدي إىل إنتهاء الدعوى األصليةخاصة يف

         ع األصلي وال يتم السري فيـه إال بعـد   وعليه مبجرد قبول اإلدعاء الفرعي بالتزوير يتوقف الفصل يف الرتا   
أن يصبح احلكم أو القرار الصادر يف دعوى التزوير ائيا من جهة وغري قابل للطعن بالنقض أو رفض الطعـن  
بالنقض من جهة أخرى ، لسبب بسيط كون احلكم الصادر يف دعوى تزوير الفرعية خيضع جلميع طرق الطعن 

و تفعيـل    و سبب عدم السري يف الدعوى األصـلية  09 – 08القانون  من 4 / 183تطبيقا لنص املادة  
       إجراءاا إال بعد إستنفاد احلكم الصادر يف دعوى التزوير مجيع طرق الطعن مبا فيها الطعن بـالنقض بـالرغم   

فهي تعـد   من أن هذا النوع من الطعن ليس له أثر موقف كقاعدة عامة إال أن دعوى التزوير ذات أثر موقف
  .املبدأ العام حالة إستثنائية على 
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   :الدعوى تزوير أصلية: ثانيا 
 186نظم مشرعنا اجلزائري مسار الدعوى أصلية  للتزوير حتت  عنوان اإلدعاء األصلي للتزوير يف املـواد     
 .ق إ م إ من 188إىل 

أية مطالبة قضائية أخرى  فيتوجه املدعي   وقول الدعوى األصلية مبعىن أن  يرفع اإلدعاء بالتزوير إستقالال عن
بعريضته  املستوفية الشـروط  الشكلية و املوضوعية  إىل اجلهة القضائية  املختصة موضوعــها اإلدعـاء   

ا تقـدمي  بالتزوير، و عليه ال يكون هـذا الطلب  مبناسبة عرض قضية أمام القضاء ليتم أثناء السري يف إجراءا
  .مام الدفع الفرعي غري مستقلبالتزوير ألننا نكون هنا أأحد األطراف بالدفع 

متكـني   –العرفيـة   أكان يف احملرر الرمسي أو يف الورقة –من اللجوء إىل دعوى التزوير األصلية  واملقصود   
 لك فرصة للطرف الذيوبذاإلدعاء بتزويره الطرف احملتج باحملرر املدعى تزويره يف دعوى معروضة أمام القضاء 

  .ابية ، إما سهوا أو جهاله أجل الدفع بالتزوير الفرعي مبذكرة إضافية أو جوفات
        وبذلك يرفع اإلدعاء األصلي بالتزوير طبقا للقواعد والنظم املقررة لرفع الدعوى القضائية بإفراغ اإلدعـاء     

معتمد و يـبني فيهـا   يف شكل عريضة مكتوبة مستوفية الشروط الشكلية و املوضوعية موقعة من طرف حمام 
مواضيع التزوير واليت يستند عليها تأسيسا ملوقفه ليتم إيداعها لدى أمانة الضبط مقابل دفع الرسوم القضائية إن 
كانت واجبة ، مع ضرورة تبليغها إىل الطرف اآلخر مهما تعددوا ، وتكليفه باحلضور عـن طريـق احملضـر    

  .يمتثل أمامهالسة و ساعتها و اجلهة القضائية اليت سالقضائي ليبني له يف حمضر التبليغ تاريخ اجل
        على ضرورة إيداع املستند املطعون فيه بالتزوير لدى أمانة ضـبط احملكمـة    ق إ م إمن  187نصت املادة    

ولعل السؤال الذي يثار يف هذا املقام حول السبب الذي . أيام بأمر صادر عن القاضي) 08(يف أجل ال يتعدى 
أيام، ولعل أهم سبب هـو  ) 08(املشرع لتحديد مدة تقدمي احملرر الرمسي حمل الطعن بالتزوير و املقدر ب دفع
التسريع بإجراءات التحقيق املتبعة أمام احملاكم القضائية  قصد تصفية ص على تعجيل بالفصل يف القضايا واحلر

أيام ) 08(اتب القضاة، لتبدأ إحتساب مدة أكرب عدد ممكن من القضايا و التقليل من التراكم املوجود فوق مك
  .ام أمانة ضبط اجلهة القضائيةمن يوم إيداع عريضة اإلدعاء بالتزوير أم

  .باإلضافة إىل اإلهتمام القانوين الكبري الذي أواله املشرع هلذا النوع من احملررات اليت تكتسي الطابع الرمسي
أو التوقع املنسوب إليه ، أو مل  يعترف خبط أو توقيع الغري  أنكـر أحد أطراف العقد الرمسي اخلط  ما وإذا   

إ م إ و هي نفس األحكام املطبقة  يف  من ق 174، 170، 167، 165يطبق يف هذا  الشأن أحكام املواد 
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مضاهاة اخلطوط  املوضحة سابقا و لعدم  التكرار يرجى الرجوع إليها يف موضوع اإلدعاء الفرعي بالتزوير يف 
  .  لعريف احملرر ا

  . أثر  دعوى التزوير يف احملرر الرمسي *
تنتهي دعوى التزوير يف احملرر الرمسي أكانت مرفوعة بطريقة اإلدعاء فرعي أو بدعوى أصلية ، حبكم قضائي    

  :إحدى املوقفني يتخذ موضوعه 
  .العقد الرمسي حمل دعوى التزويرحالة احلكم بصحة :   احلالة األوىل

اجلهة القضائية الفاصلة يف دعوى التزوير بأن العقد حمل التزوير مرته عن أي تغيري أو تزييـف  إذا ما قررت    
ها ميستفيد منه الطرف الذي متسك بصحته وبالدفوع اليت يقدقاضي بصحة العقد موضوع التزوير، فويقضي ال

اية الكاذبة خاصة إذا مـا  وحيق هلذا الطرف أن يتابع الطرف املتمسك بالتزوير على أساس الوش. له هذا العقد
  ). دعوى كيدية( ثبتت سوء نيته يف الدفع بالتزوير 

  .لرمسي حالة ثبوت التزوير يف حق العقد ا  :احلالة الثانية 
يف حالة ما إذا قضت احملكمة أو جملس الدولة بثبوت التزوير ، فيتضمن احلكم أو القرار بإزالة أو إتـالف     

كليا إذا كان احملرر الرمسي مزور كليا أو يف جزء كبري منه و املهم ، كما ميكـن   احملرر و ميكن أيضا شطبه إما
رص القاضي على عملية تعديل العقد الرمسي املزور وح. شطب اجلزء الذي مسه التزوير دون اجلزء غري املزور

يطلـب الطـرف    حكم القاضي مبا مل يطلب منه إذا ملالذي يأمر به القاضي يف مفهوم  ال يدخل هذا التعديل
  . ق إ م إمن  183املتضرر التصحيح و ال التعديل ، ألا صالحية قانونية ممنوحة للقاضي مبوجب املادة 

ل القانون  لقاضي املوضوع صالحية األمر بتعديل احملرر املزور و تقومي اخلطأ فيه والتغيري إلرجاعه إىل خوو   
ـ  ـما إذا ل ه احلقيقية و إعادته إىل أصله ، يف حالةـحالت ة وفضـل  ـم يأمر القاضي بإسـتبعاده يف املنازع

تصويبه ي مؤثر يف املنازعة و يتم اإلعتماد عليه بعد تصحيحه و ـاد عليه، خاصة إذا كان احملرر الرمسـاإلعتم
  .ليساعده يف حل الرتاع

على هامش احملـرر  وبعد الفصل يف دعوى التزوير يف احملرر الرمسي املزور يسجل منطوق احلكم أو القرار    
و للقاضي حق التقرير إما إعادة  ،غري العاديةجلميع طرق الطعن العادية منها و و يكون قابلي املزور نفسه الرمس

 إستخرجه منها بعد عملية تصحيحه و له أيضا أن يأمراحملفوظات اليت مت  إدراج أصل احملرر الرمسي املزور لدى
  .ت التزوير الكلي  حال ما إذا ثبحبفظه على مستوى أمانة ضبط احملكمة يف
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  ات احملرر الرمسي املزور؟التزوير على ذ) القرار(ـ ماهي غاية املشرع من تسجيل منطوق احلكم 
ملا  ال وجود هلذا احلكم يف احملررات العرفية املزورة ، وإمنا هو حكم واجب اإلحترام فقط يف احملررات الرمسية،

ا هذه احملررات و الضمانات اليت  توفرها  للمقبلني عليها  فهذا العقد الرمسي اليت متتاز وحجية قطعية  من له
هلم صفة  العمومية  لذلك أي  تالعـب أو  وهو حمرر معد و صادر من قبل أشخاص مكلفني رمسيا بإعداده ، 
ـ  تغيري ميس هذه  الورقة الرمسية  اليت يتوىل ممثلني الدولة صاحبة الس          ثلـة  واملمدادها يادة والسلطة العامـة بإع

على مستوى احمللي فالدولة  ضابط عمومي، موظف عام، شخص مكلف خبدمة،: ذكرهم يف األشخاص التايل 
  .سلطتها عليهم  وزيعاليت تسهر على تعيينهم و ت هي
هو جزاء لكل شخص يستهني بقيمة احملرر الرمسي و جيعله عرضة و موضوع  تالعبـه وتزويـره ،  و يف   و   

غلق باب إمكانية  إستعماله مرة أخرى سواء أمام اجلهات القضائية أو يف تعامالم مع بعضهم أو مـع   ذلك
اإلدارة ، فهو جزاء أبدي الزم باحملرر الرمسي و ال داعي للطرف الذي يواجه هذا العقد الرمسي الـذي سـبق   

  .احلكم عليه بالتزوير مرة ثانية اللجوء إىل القضاء حىت يثبت تزويره
  ،تأكد من صحة وجود تغيري حلقيقة احملرريتم ال الرمسي عندماويتضمن احلكم أو القرار القاضي بتزوير احملرر    

مـن   أكداحلكم أو القرار عدم الت قرر يفأما إذا ت .ليحكم على من خسر دعواه بالغرامة املالية مع التعويضات
  .ةة على خاسر القضيمالي صحة الوثيقة فإا تسحب من املداوالت وتفرض غرامة

، قصـد  املوضوع هي من تعني اخلـبري  وغالبا ما يعتمد القاضي على اخلربة يف مثل هذه احلاالت واحملكمة   
 وثائقبو تعرض على اخلرباء وثائق  تسمى  موضوع دعوى التزوير، من صحة املكتوب يف العقد الرمسي التحقق

رة بكل  تأكيد عن املدعى عليه ليتبني إذا كانت الوثيقة حمـل  هي الوثائق صاداملضاهاة  أي وثيقة  املقارنة و
قد يؤمر املدعى عليه إذا كانت املضاهاة قليلـة أن يكتـب   و. خلط الوارد يف وثائق املضاهاةنزاع من نفس ا
  .1سطورا متلى عليه

  :الطبيعة القانونية للدفع بالتزوير *
، أكان مقدما  بطريـق  اإلدعاء الفرعي ضد الورقة رمسيةعقد العريف أو الضـد ال رفعالدفع بالتزوير سواء    

يا  متعلقا بإجراءات  اإلثبات موضوعه إهدار حجية السـند  ـأو بطريـق الدعوى األصلية ،  دفعا  موضوع

                                                             
.92محمود توف ق إسك در، مــرجع س ابق، ص   1  
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موقفه ومن مث يدخل يف إجراءات التحقيق يف الدعوى اإلدارية ، معتمدين يف ذلك على   طرفالذي يدعم به ال
 .و ما إىل ذلك املقررة قانونا من خربة وشهادة الشهود وسائل التحقيق 

ويترتب عن ذلك جواز التمسك ذا الدفع املوضوعي يف أية مرحلة تكون عليها الدعوى اإلدارية وقبل غلق    
ر  بعد قفل باب التحقيق فال يكيف ـ، وإذا ما رفع إدعاء بالتزويو عدم األمر بإعادة السري فيهأباب التحقيق 

  .وال يؤثر يف إجراءاته ألنه قدم بعد إختتام التحقيق عارض من عوارض التحقيقإلدعاء على أساس أنه هذا ا
فال يلزم احملكمة  رافعة و إذا ما قدم بعدهيف احلالة األخرية جيب التمسك باإلدعاء بالتزوير قبل إقفال باب املو   

ويصب  الدفع بالتزوير بوجهيه يف مصـلحة  .  راءاتهإجبإعادة فتح باب املرافعة للتقرير مدى قبوله و السري يف 
و ال يثريه القاضي من تلقاء  نفسـه و إمنـا   أطراف احملرر الرمسي أو العريف ،  فهو دفع ال يتعلق بالنظام  العام 

طال حجية احملرر املقدم للقضاء ، على أساس أنه ـه و التمسك به من طرف من له مصلحة يف إبـجيب  إثارت
ـ نتيجة  ذلك ميكن إثارته  اية  املصلحة  اخلاصة ألطرافه  ومع منح حلـدف ـ ول رة أمـام جهـة   ـو ألول م

  .اإلستئناف
القاطعة فهي توفر ضمانات ومحايـة كـبرية   ـقة  وومتتاز الورقة الرمسية عن الورقة العرفية  حبجيتها املطل   

 :باإلجراءات صارمة و بطيئة البطالن أو بن بالتزوير ـدارها إال عن طريق الطعـألطرافها  واليت ال ميكن إه

           إذا ما ثبت التزوير فالعقوبة تكون قاسية إذا ما كيفت على أا جناية ، وإذا تعـدى فعـل التزويـر   : صارمة
وإذا مل يثبت التزوير فيتابع املتمسك به علـى  ستعمال املزور، إىل إستعمال احملرر املزور تكون جناية التزوير وإ

  . ة الوشاية الكاذبة و ميكن حىت حتميله لتعويضات ماليةأساس جرمي
دمي الدفع إىل يـوم  ـمتتاز إجراءات الدفع بالتزوير بأا إجراءات تأخذ وقتا طويال ،إنطالقا من يوم تق:  بطيئة

 وخاصة إذا ما قدم الدفع أمـام . ن العادية و غري العادية ـصدور احلكم أو القرار النهائي مرورا بطرق الطع
على إعتبار اجلزائي يوقـف   ف النظر يف الدعوى اإلدارية حلني الفصل يف الدعوى اجلزائيةقالقضاء اجلزائي فيتو

  .العادي
وإلعتبار الدفع  بالتزوير عارض من عوارض التحقيق  املنهية إلجراءاته  أن حتكم احملكمة بثبوت األعمـال     

على أساس  فعال مزور، بأنه بة فيه أفعال التزوير املدعى ا وثا التزوير، و بذلك يتحقق و يتأكد  من أن احملرر
فبهذا احلكم تنتهي مرحلة التحقيق وتدخل الدعوى اإلدارية مرحلـة   أن احملرر حمل التزوير منتجا يف الدعوى،

  .واحملاكمة الفصل
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  :عبء إثبات شواهد التزوير * 
ويف سـبيل   )البينة على من إدعى(ة العامة لإلثبات دعيه تطبيقا للقاعدن ييناط عبء إثبات التزوير على م   

والقول أن عبء اإلثبات يقع على مـن  ، ذلك جيوز إثبات التزوير بكل طرق اإلثبات مبا فيها البينة و القرائن
يدعي التزوير قاعدة ليست آمرة إذ جيوز أن يتطوع أحد أطرافه حبمل العبء و حىت لو مل يكن مكلف حبمله ، 

عليه الغري املكلف بإثبات التزوير أن يبادر يف إثبات الواقعة بإحالة الدعوى للتحقيق فإذا أجابته فيجوز للمدعى 
احملكمة إمتنع عليه فيما بعد اإلحتجاج و يتمسك بالقاعدة العامة لإلثبات؛ البينة على من إدعى و بأنـه غـري   

  مكلف قانونا بإثبات اإلدعاء 
أو أا غـري   عليه يف تدعيم إدعاءاته أو عدم متكنه من احلصول عليها بالتزوير خاصة إذا فقد ما كان سيعتمد

  .بإثبات احملرر موضوع التزوير أمامها كافية ، و إمنا عليه اإللتزام أمام احملكمة اليت بادر
ي ، يقدم الدفع بالتزوير ضد احملرر الرمسي أو الورقة العرفية يف املنازعات اإلدارية أمام جهات القضاء اإلدار   

 االتزوير بأ أفعال غري أنه ميكن رفع دعوى التزوير أمام القضاء اجلزائي حسب رغبة املدعي على أساس تكييف
جرمية من الدرجة الثالثة يعاقب عليها قانون العقوبات ، بذلك ينعقد اإلختصاص اجلزائي بإعتبار جناية التزوير 

ري هذا املوضـوع وخصـها   عاجل قانون العقوبات اجلزائحتدث إرتباكا يف السري احلسن للنظام العام ، ولقد 
لذلك ون اإلجراءات املدنية واإلدارية، هلا عقوبة ردعية ال يوجد هلا حمل يف قانباجراءات وأحكام حازمة وقرر

شدة أكثر منه أمام القضـاء  قضاء اجلزائي ملا فيه من صرامة وقد يسعى ضحية التزوير اإلستئثار بإختصاص ال
  .اإلداري 

يف الفصل السابع مـن الكتـاب    253إىل  197لقد مت النص على التزوير يف قانون العقوبات يف املواد من و
  :أقسام وهي 08ىلث املقسم إالثال

  .النقودالتزوير يف : القسم األول
  .تقليد أحكام الدولة و الدمغات والطوابع العلمات : القسم الثاين

  .الرمسيةأو تزوير احملررات العمومية : ثالثالقسم ال
  .ية أو املصرفيةالتزوير يف احملررات العرفية أو التجار: القسم الرابع

  .اإلداريةالتزوير يف بعض الشهادات و الوثائق : القسم اخلامس
  .مشتركةأحكام : القسم السادس
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  .شهادة الزور: القسم السابع 
  .ماهلا و إساءة استعإنتحال الوظائف و األلقاب أو األمساء أ :القسم الثامن

  :طبقا لقانون العقوبات عقوبة التزوير يف احملررات العرفية*
املتضمن لقانون العقوبـات املعـدل    1561-66لقد خص مشرعنا يف قانون العقوبات الصادر بأمر رقم    
د قـانون  يف مـوا  قررة لكل واحدة يرجى اإلطالع عليهالكل صنف من أصناف التزوير العقوبة امل ،ممواملت

 .العقوبات

وإذا ما ثبت التزوير فيعاقب كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو كتابـات أو بطاقـات أو      
نشرات أو جوازات سفر أو أمر خدمة أو وثائق  سفر أو تصريح مرورأو غريها من الوثائق الـيت تصـدرها   

  سـنوات ) 03(ر إىل أشه) 06(اإلدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخص أو صفة أو منح  باحلبس من
دج ، كما ميكن حرمان اجلاين من حق أو أكثـر مـن    100.000دج إىل  20.000و بغرامة مالية من   

  .حق 12سنوات وتتمثل يف  )05(من قانون العقوبات ملدة  1مكرر 09احلقوق املذكورة يف املادة 
  :قانون العقوباتلطبقا عقوبة التزوير يف احملررات الرمسية * 
أو موظف أو قائم بوظيفـة  عموميـة شـريطة     بت التزوير يف احملررات الرمسية و يكون مرتكبه قاضٍإذا ث   

مـن   214إرتكاا  أثناء تأدية مهامه ،  فعقوبته احلبس  املؤبد يف حدود احلاالت األربعة املذكورة يف املادة 
  :وبات وهي قانون العق

  .مزورةإما بوضع توقيعات  -1
  .توقيعاتاحملررات أو اخلطوط أو إحداث تغيري يف  –2
  .أو بإنتحال شخصية الغري أو احللول حملها  – 3
   .إقفاهلاأو بالكتابة يف السجالت أو غريها من احملررات العمومية أو بالتغيري فيها بعد إمتامها أو  -4
من  214رين يف املادة وإذا ما إرتكبت جناية التزوير يف احملررات الرمسية أو العمومية غري األشخاص املذكو   

اليت عددم على سبيل احلصر ، فالعقوبة مقدرة بالسجن من عشر سنوات إىل عشرين سنة و بغرامة و  ق ع
دج كأقصى حد مىت حتققت احلاالت املنصوص  2.000.000دج إىل  1.000.000مالية تتراوح مابني 

  .عليها يف املادة

                                                             
  1 .49ر  دد .، ج2006د سمرب  20املؤرخ يف  23 -06: املعدل واملمتم  بقانون رمق 1966ونيو ی 08املؤرخ يف  
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        ها  فتتشدد إذا ما إرتكبت من  قبل شخص صـاحب سـلطة  وعليه ختتلف عقوبة التزوير بإختالف فاعل   
 و مسؤولية أثناء ساعات عملهم و بإسم الصفة اليت منحت هلم مبناسبة تقلدهم لوظائفهم، 

قل تكون أ بينما إذا إرتكبت جرمية التزوير خارج ساعات عملهم و مل يكن يتمتعون بصفة العمومية فالعقوبة
  .حدة

شرع يف ق ع عقوبة على من يستعمل احملرر املتوقف عند مرتكب أعمال التزوير وإمنا قررال ت زويروعقوبة الت
من ق  218مبوجب نص املادة  التزوير فعالأ مرتكب أنه ليس الشخص  من بالرغماملزور مع علمه بتزويرها 

  . ع واملقدرة باحلبس من سنة واحدة إىل مخسة سنوات، جبنحة إستعمال املزور
  زائية؟اجلتابعة باملون عناصر التزوير من طبيعة تسمح هل جيب أن تك-

، وهكذا يكون الطعن بالتزوير من بينهم األستاذ حممد إبراهيمي على اإلجابة بالنفي شراح القانونلقد إستقر 
كب التزوير عن حسن نية، وال يشكل التزوير املرتكب جرمية يتابع عليها جزائيامقبوال حىت وإن إرت.  

  :بالتزوير أمام جملس الدولة رفع اإلدعاء*
يرفع اإلدعاء بالتزوير أمام جملس الدولة مبوجب عريضة مكتوبة وتودع لدى أمانة ضبط الس و جيب على    

املدعي بالتزوير أن يرفع عريضته موقعة من قبل حمام معتمد لدى جملس الدولة ، وختضع العريضة للقواعد العامة 
من ق إ م إ  825إىل  815أمام احملاكم اإلدارية واملنصوص عليها يف املواد من  املطبقة لرفع الدعوى اإلدارية

  .القانون نفسه من 904اليت أحالة إليها املادة 
دد اخلصوم فــي  الدولة مصحوبة بعدد النسخ بقدر عتعرض عريضة اإلدعاء بالتزوير على رئيس جملس و   

 ,السابق ذكرها واملقامة أمام احملاكم اإلداريةاإلجراءات  نفس قتكرار تطبالوقوع يف العدم لاإلدعاء  بالتزوير و 
مع اإلشارة إىل أن اإلدعاء بالتزوير املقام أمام جملس الدولة ال .أكان يف حالة اإلدعاء الفرعي أو الطلب األصلي 

ولـم يطعـن  يقبل ضد حمرر أو مستند قد مت  عرضه أمام احملكمة  اإلدارية اليت أصدرت  احلكم  املطعون فيه 
  .إحتراما يف ذلك ملبدأ التقاضي على درجتني فيه بالتزوير

  .ـازلـالتن: ثانيا
مما يؤدي إىل إائها حبكم يعيد . ميكن للمدعي أن يتنازل عن طلباته باللجوء إىل القضاء طالبا ترك اخلصومة   

ق إ م إ على التنـازل عـن    من 872، وتنص املادة 1األطراف إىل احلالة اليت كانت قائمة قبل رفع الدعوى

                                                             
.  182حمدد صغري بعيل،الو زي يف اإلجراءات القضائية اإلداریة، مرجع سـابق، ص   1  
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       القضاء املـدين، واملنصـوص عليهـا    الدعوى واليت أحالتنا إىل تطبيق نفس األحكام املطبقة على التنازل أمام 
اإلجراءات إىل آثار التنازل عن التحقيـق يف املنازعـة    من القانون نفسه من حتديد 236إىل  231يف املواد 

  .ةاإلداري
من ق إ م إ  231/1املادة ولقد عرفت  صومةشرع بالتنازل عن اخلاملالقدمي مساه  إ م وترك اخلصومة يف ق   

ليكـون   ،عليه التخلي عن احلق يف الدعوى اخلصومة وال يترتبالتنازل هو إمكانية خمولة للمدعي إلاء بأن 
ك يكون ق إ م إ وبذل ،1التنازل إما كتابة أمام قاضي املوضوع أو بتصريح يثبت مبحضر حيرره كاتب الضبط

  :  فرق بني نوعني من التنازل ومها
   :التنازل عن الدعوى) 1
بالتنازل عن الدعوى تنتهي اخلصومة بصفة تبعية إلنقضاء الدعوى، فهو وضع اية للخصـومة وخاصـة      

  ترتـب التخلي عن حقه يف الدعوى، وذا التنازل ال جيوز له أن يرجع مرة ثانية أمام القضاء اإلداري حبيث ي
ويكثر . 2عن هذا التنازل إاء اخلصومة اجلارية ويف نفس الوقت ختليه عن حقه املذكور يف موضوع إحتجاجه

  .هذا النوع من التنازل يف القضايا املسؤولية عندما يتنازل املدعي املتضرر من عمل اإلدارة عن حقه يف التعويض
   :التنازل عن اخلصومة) 2
ل عن اخلصومة، ولكن يفهم من عبارة ال يترتب عليه ختليه عن احلق يف الـدعوى  مل يعرف ق إ م إ التناز   

          أن التنازل عن اخلصـومة يتمثـل  " يف التنازل عن اخلصومة " أعاله حتت عنوان  231الواردة يف نص املادة 
إلاء اخلصومة ال وبذلك يعترب التنازل عن اخلصومة إمكانية خمولة . 3يف إرادة املدعي يف وضع حد للخصومة

غري، وال يترتب عليه التخلي عن احلق يف الدعوى وبذلك يتخلى أو يتنازل املدعي عن مجيع اإلجراءات الـيت  
اُمر ا خالل مرحلة حياة اخلصومة اإلدارية، دون مساس هذا التنازل عن أصل احلق الذي يدعيه فيجوز لـه  

  .جتديد املطالبة به أمام القضاء

                                                             
،  2011ل رش و التوزیع، اجلزا ر، عبد هللا مسعود، الو زي يف رشح قانون اإلجراءات املدنية واإلداریة، ط الثالثة، ،دار الهومة    1 

.86ص    
.86رش يد  لويف، قانون املناز ات اإلداریة، اجلزء الثالث، مـرجع سابق،  ص   2  
.86و 85املــرجع نفس ه، ص ص   3  
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           هي السريورة القانونية اليت تنطلق من يوم إخطار القاضي الـذي يسـتعمل جمموعـة   : داريةواخلصومة اإل   
، لتضم وجتمع 1من اإلجراءات القانونية للفصل يف القضية املعروضة عليه وتنتهي عند الفصل فيها مبقر قضائي

وسائل املتاحة لذلك والعوارض اليت قد اخلصومة اإلدارية مجلة من اإلجراءات واملواضيع املتعلقة بالتحقيق وبال
اإلدارية متتد طول املدة املمتد من يوم تسجيل العريضة اإلفتتاحية أمـام  وعليه اخلصومة . متسها وتظهر عليها
  .صل يف الدعوى حمل الرتاعالقضائية املختصة إىل غاية الف كتابة ضبط اجلهة

قيد العريضـة  : مثال يت متر ا الدعوى القضائية اإلداريةوالتنازل عن اخلصومة هو تنازل عن هذه املرحلة ال   
اإلفتتاحية أمام كتابة ضبط جهة قضائية غري خمتصة، وعليه يترتب التنازل عن إقامة الدعوى أمام هذه اجلهـة  
القضائية اليت هي باألساس غري خمتصة وبالتايل جيوز للمدعي رفع دعواه مرة أخرى على أن يكون قيدها أمـام  

  .من ق إ م إ 832ة القضائية املختصة للفصل يف أصل الرتاع مع إحترام أحكام املاد اجلهة
كما قد يكون التنازل عن اخلصومة إذا تبني للمدعي أثناء سري اخلصومة عدم إعداده األدلة الكفيلة لكسب    

 قد تكلف املـدعي  ، و غالبا ما يثار التنازل عن اخلصومة  بغرض  ربح  الوقت وجتنب املصاريف اليت 2دعواه
  .فائدةمن دون 

   : إجراءات التنازل وآثاره*
يف املنازعة اإلدارية نفس  أحكام التنازل  املقررة يف  الدعوى املدنية واحملال  عن التحقيق يطبق على التنازل   

 النوعني على خالفه يظهر اإلختالف بني  نوعي التنازل من حيث اإلجراءاتيفرق بني  مل إليها ، حبيث ق إ م إ
 .ملترتبة عنهمن حيث أن لكل نوع آثاره الناجتة واو

ويكون التنازل من خالل التعبري عنه كتابيا، كما قد يكون بتصريح يصدر أمام القضاء ليثبت يف حمضر حيرر    
فيه مبعرفة أمني الضبط، على أن يثار موضوع التنازل ويقدم طلبه قبل إختتام التحقيق ما مل يؤمر بإعادة السري 

وبالتايل فجواز تقدمي التنازل وقبوله بعد إختتـام التحقيـق   ). مـن  ق إ م إ   873أنظر املادة ( من جديد 
  .متوقف حلني أمر القاضي اإلداري إعادة السري فيه من جديد

  

                                                             
.07رش يد  لويف، قانون املناز ات اإلداریة، اجلزء الثالث، مـرجع سابق ، ص   1  
. 268فضيل الع ش، مــرجع س ابق، ص   2  
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ب وزيادة على شرط توقيت تقدمي طلب التنازل، فحىت يرتب التنازل آثاره القانونية جيب أن يالقي هذا الطل   
دفع  بعدم القبول أو إستئنافا  فرعيا، أو . 1قبوال من املدعى عليه إذا ما قدم هذا األخري عند التنازل طلبا مقابال

  .من ق إ م إ 232عليه  املادة أو دفعا يف املوضوع هذا ما نصت 
 من القانون ذاته، جيب أن يؤسس رفض التنازل من طرف املدعى عليـه علـى أسـباب    233لتضيف املادة 

من الزمن رحبا للوقت  مشروعة كعندما يثبت املدعى عليه سوء نية املدعي يف طلب التنازل قصد إعطائه فسحة
بأوجه الطعن أمام احملكمـة العليـا يف    رنا هذه املادةكوالقاضي هو الذي يقدر األسباب، لتذ لتحضري هجومه

  .2انون القدميقال
  :آثـار التنازل*
  : ليه فور صدوره جمموعة من اآلثار نوجزها فيما يليبتحقق قواعد التنازل يترتب ع 
التحقيـق  نقضي يالرتاع   فبالتنازل التحقيق يف األثر  األساسي  للتنازل ، يتمحور يف رفع القاضي  يده عن  -

وبذلك يبدأ السري يف إجراءات احملاكمة وقد ميتد التنازل عن التحقيـق   ،أمور به يف املنازعة اإلداريةامل القضائي
ويف غيـاب   ، إذا ما جدده املتنازل أثناء السري يف احملاكمـة  واليت تنتهي هي األخرى به إىل الدعوى اإلدارية

احلكم القضائي املكسب لقوة  الشيء املقضي  فيه ال يوجد مانع  من إعادة رفع الدعوى أمام نفس القاضي إال  
     .3وفقدان احلق يف رفع الدعوى يف حد ذاتهإذا كان  إنقضاء اخلصومة نتيجة إنقضاء اخلصومة اإلدارية أ

راءات التحقيـق  جيع إمجإستبعاد  إىل عن التحقيق  يؤدي التنازل: آثار اإلنقضاء على احلقوق املتنازع عليها -
وهذا يعين إلغاء  مجيع اإلجراءات السري يف هذه اإلجراءات عودة اخلصوم إىل احلالة اليت كانا عليها قبل و املنفذة
الدعوى اإلدارية، مع إلغاء مجيع آثارها حبيث ال ميكـن   أعمال التحقيق يف ر ا واملثارة مبناسبة السري يفاملأمو

على أي حال اإلستناد على أي إجراء من إجراءات اخلصومة املتنازل عنها وال اإلحتجاج بالنتائج املتوصل إليها 
  .4 متت يف الدعوىلى إجراءات التحقيق اليتععدم اإلستناد ىل إيؤدي  ، و ذلك 

من ق إ م إ على حتميل الطرف الذي  طلب احلكـم   234تنص املادة : مصاريف اخلصومة املتنازل عنها -
 املدعى عليـه ، و عند  اإلقتضاء التعويضات املطلوبة من  هذه املرحلةمصاريف إجراءات    تحقيقبإنقضاء ال

                                                             
.وما یلهيا من املذ رة 63لتعریف الطلب املقابل راجع الصف ة   1  
.  86عبد هللا مسعود، مرج ع س ابق، ص   2  
.268و 267فضيل الع ش، مرجع سابق ص ص   3  
. 269الـمرجع نفسه، ص   4  
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مبلغ التسبيق املقرر للخبري إذا ما عني يف املنازعة وأمر  لتدخل  يف مفهوم التعويضات املطلوبة من املدعى عليه ،
وإىل ما غري ذلـك مـن    به القاضي اإلداري مثال ، أو تلك املصاريف املترتبة عن إتباع إجراء مساع الشهود،

ويف حالة  تقدمي عرائض  مجاعية  .املنازعة اإلدارية التحقيق يف راءاتمصاريف قد تصرف يف سبيل السري بإج
حالة القرار التنظيمي ال يؤثر تنازل  أحد  املدعني على أوضاع املدعني اآلخرين أي غري املتنـازلني، ألن  كفي 

  .التنازل له أثر شخصي يسري على صاحب التنازل دون سواه
األخـري   هلـذا  حالة قبول التنازل من قبل املدعى عليه ال جيوز أنه يفالتنازل هو  الذي يرتبه واألثر األخري -

ومىت صدر التنازل من الطاعن تنتهي أعمال التحقيق لتدخل الدعوى القضائية اإلدارية . لة طلباته املقابلةمواص
  .مرحلة أخرى وهي مرحلة احملاكمة

وإذا ما وقع التنازل خالل مدة التحقيق يف املنازعة اإلدارية أهم أثرينتج عليه هو إنتهاء التحقيق، ال وبل إنقضاء 
  .الدعوى اإلدارية ككل

 إجـراءات حول فكرته األساسية  كانت ة الذيذكروبالعوارض املنهية للتحقيق ينتهي الفصل األول من امل   
املقام أمام القضاء اإلداري وخاصة منه أمام احملكمة اإلداريـة،  فيها و لسري يف التحقيقإعداد الدعوى اإلدارية ل

حقيق، غري أن القاضـي اإلداري غـري ملـزم    وإذا كان من حق األطراف طلب تدبري أو أكثر من تدابري الت
باإلستجابة هلذا الطلب على أساس متتعه بسلطة حتريك وتسيري هذه العملية، فهو الذي يأمر بإجراءات التحقيق 

انه إذا إقتضى األمر ذلك، وال تنفـذ  مكحىت ولو كانت بطلب من أطراف الدعوى، وحيدد ميعاده وتارخيه و
د إستدعاء األطراف إما عن طريق التكليف حبضور أو بعد إخطارهم كمـا هـو   إجراءات هذه العملية إال بع

  .يه يف اخلربةاحلال عل
 يراد التحقـق ة و الوقائع اليت إذا كانت نوع القضي ق إالـالتحقيوجتدر اإلشارة إىل أنه ال يؤمر بتدابري       

ومتصل بوقائع دقيقة ومضبوطة،  يما كان الطلب بإجراء التحقيق جدوكل.  منها مؤثرة ومنتجة يف الدعوى
  .مر بهيأثلى لتكوين  القاضي  لقناعته فوكان التحقيق هو الوسيلة امل

ة عن التحقيق وتدابريه، فيا ترى ما هي هذه التدابري اليت يأمر ـا  ذكروكثر احلديث طيلة هذا اجلزء من امل   
ـ  دى فعق؟، ما هي طبيعتها ومـالقاضي اإلداري مرحلة السري يف التحقي ق ـاليتها اإلجيابية يف بلـوغ التحقي

حتت عنوان تدابري  ذكرةملقاصده؟ سنعمل على اإلجابة عن هذه التساؤالت وغريها يف اجلزء الثاين من هذه امل
  .ضاء اإلداريق املأمور ا أمام القـالتحقي
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  . اإلدارية ةيالقضائ تدابري التحقيق يف اإلجراءات: ثاينالفصل ال
   الدليل  صاحبه رد من الدليل يصبح عند املنازعة فيه و العدم سواء، وال فائدة من حق ما مل يقدمإن احلق ا

  .1معقد النفع فيهع أن الدليل هو قوام حياة احلق والذي أباحه القانون إلثبات هذا احلق و الواق
 ليت حددها القانون على وجـود  واإلثبات مبعناه القانوين هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق واإلجراءات ا   

 817املادة و )05( مسةااخل يف نقطنها 15وبالرجوع إىل نص املادة . أو صحة واقعة القانونية متنازع عليها
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، يستخلص من أحكامهما على أنه يرجع لكل طرف يف املنازعة اإلدارية 

  .    الواقعة املدعى ات تقدمي بكل الطرق املتاحة إلثبا
وعلى الطاعن رافع الدعوى إخطار القاضي اإلداري املختص ووضعه يف حالة متكنه وتسمح له من ممارسة    

وباملقابل على الطرف املدعى عليه أيضا . وظيفته القضائية قصد إستصدار احلكم القضائي احلامي أو املقر حلقه
  .لطرف املدعي عناصر تثبت طلباتهابل مع ااملشاركة يف هذه العملية، وتقدمي باملق

ملا هلـا مـن    عموميةنستبعد القول هنا الدعوى ال–وعلى أساس أن الدعوى القضائية هي ملك ألطرافها    
من القاضي قريرهن احلق املطالب تفيسمح لكل طرف تقدمي دفاعه ع -نها لعنصر احلق العامخصوصية لتضم ،

يزها القانون ليشمل كل الوسائل املمكنة، وصوال إىل األثر القانوين الذي ويقدم كل طرف ما لديه من أدلة جي
أثناء سري اخلصـومة   طرافاأل ةدستفاعلى إمن ق إ م إ   03/2املادة  أيضا يدعيه كل طرف، وهذا ما أكدته

  .من فرص متكافئة لعرض طلبام ووسائل دفاعهم
ة عدم تساوي أطرافها واملتمثلة يف الطرف الضعيف الذي ونظرا لطبيعة الدعوى اإلدارية واليت يسودها فكر   

تستمد قوا من سلطة الدولة على اليت و مقارنة مع ممثل اإلدارة الطرف القوي تخاصم مع اإلدارةف املهو الطر
على حتقيق ومحاية املصلحة العامة، وحبكم الطابع التحقيقي للمنازعـة اإلداريـة   ) اإلدارة(أساس أا الساهرة 

ول أنه مبدئيا يقع اإلثبات على أطراف الدعوى اإلدارية ولكن مع تدخل قاضي املوضـوع أي القاضـي   فنق
، ملا يتمتع به القاضي اإلداري من دور إجيايب يف حتريك جزء من هذا العبء وتسري إجراءاتهاإلداري ويف حتمل 

  . هاآليات اإلثبات ومن سلطة تقديرية يف تقدير أدلت

                                                             
.              08، ص  2000ة، ن  ل إ راهمي سعد، اإلثبات يف املواد املدنية والت اریة، النارش م شاة املعارف ، اإلسك دری  1  
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جزء من عبء اإلثبات مهما كانت اإلجراءات املتبعة و موضوع الـدعوى أو الطعـن   فاألطراف تتحمل    
طرف ثاين بصفته مدعى عليه أو احملامي عن حقـه يف  العارض، أو الاإلداري، سواء كان هذا الطرف بصفته 

  .مواجهة العارض
املنازعات اإلدارية، يف عة ـق املتبوسائل التحقيلأحكام خاصة ومفصلة بصورة كاملة على ص ق إ م إ ومل ين   

فيما عدى بعض النصوص اليت أشارت وعددت تسمية هذه الوسائل دون حتديد تفاصيلها وأحكامها وإمنـا  
أحالنا مشرعنا اجلزائري لتطبيق نفس األحكام واإلجراءات املتبعة أمام القضاء العادي، مع ذكر مـن احلـني   

  .ةدارييعة الدعوى اإلبلآلخر بعض أحكام خاصة، مبا يتفق وط
ق يف الدعوى اإلدارية عرب وسائل متعددة وخمتلفة حبسب طبيعة الرتاع القائم، وبالتايل ـويتم إجراء التحقي   

ق أمام القضاء اإلداري ذات أحكام خاصة تتماشى وطبيعة أطراف الدعوى اإلداريـة الـيت   ـوسائل التحقي
ـ  تنطوي على شخص من أشخاص القانون العام مما ينعكس بصورة وا ق ـضحة على النظام القـانوين للتحقي

وعلى دور القاضي اإلداري الذي يؤثر إجيابيا على جمريات التحقيق املأمور به نظرا لكون أصـول املنازعـات   
  .املقامة أمام القضاء العادي قـاإلدارية إستقصائية، باإلضافة إىل األحكام املشتركة بني مجيع إجراءات التحقي

تقدمي ما يوجد حتت يده من أوراق كما له أيضـا   -يف حاالت معينة–لب خصمه وحيق ألي طرف أن يطا   
طلب أي إجراء من التدابري املتاحة له قانونا واليت تؤكد طلبه وتنفي كل ما يقدمه خصمه من إدعاءات ، وعلى 

هو موضوع ا وهذاإلجراءات املدنية واإلدارية،  أن تكون هذه التدابري يف حدود ما هو مقرر هلا يف ظل قانون
ق يف املنازعة اإلداريـة واملقسـم إىل فكـرتني    ـالفصل الثاين من املذكرة الذي هو حتت عنوان تدابري التحقي

ق غري املباشرة واليت يتم تفويض أعماهلا هليئة غـري القاضـي   ـأساسيتني األوىل تدور حول إجراءات التحقي
لتحقيق واليت تتطلب تكوين علمي ومعرفـة خاصـة ال   اإلداري، نظرا للطبيعة اخلاصة هلذا النوع من تدابري ا

 وهم ما يعرفون بأعوان القضاء ، وهذه التدابري املتمثلة أساسا يف اخلربة. تماشى مع طبيعة تكوين هذا األخريت
  .ومضاهاة اخلطوط

على تنفيـذ  أما عن الفكرة الثانية  نشرح من خالهلا تدابري التحقيق املباشرة  واليت يعكف القاضي اإلداري    
يف قانون اإلجراءات املدنية واإلداريـة ومنـها  مـا  تركهـا       شرعاملأعماهلا، وهي عديدة منها ما ذكرها 

  .ة قصد الوصول للحل القانوينإلجتهادات القاضي اإلداري  خدمة يف ذلك للسري احلسن  للعدال
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  . املباشرة للتحقيقالتدابري غري: املبحث األول
دخول إجراءاا مـرحلة التحقيـق،   قضائية والدعوى اإلدارية خاصةلفصل يف الدعوى الغالبا ما يتطلب ا   

القيـام   طـراف ويف هذه املرحلة قد تثار مسائل قانونية و أحداث تقنية حيتاج إىل إثباا واليت ال ميكـن لأل 
  .و يف مرافعام الشفويةبتوضيحها من خالل عرائضهم املكتوبة أ

صاص  للقاضي اإلداري له إختاذ خمتلف التدابري سواء من تلقاء نفسه أو بعد طلب مـن  وعندما ينعقد اإلخت   
بأي إجراء من إجراءات   ، فيؤمر1أحد األطراف ويرجع األمر ذه التدابري يف فرنسا إىل قاضي األمور املستعجلة

، ليأمر القاضـي بـاإلجراء   قصد إقامة الدليل واإلحتفاض به إلثبات الوقائع اليت قد حتدد مآل الرتاعالتحقيق 
املطلوب يف أية مرحلة تكون عليها الدعوى سواء أمام قاضي الدرجة األوىل أو أمام الدرجة الثانية هـذا مـا   

  . 09- 08ون من القان 76نصت عليه املادة 
          ن اإلسـتعجال ق من إختصاص قاضي األمـور املسـتعجلة أل  ـدف من جعل األمر بتدابري التحقيـواهل    

من، الـذي قـد   من خصائصه احلفاظ على اآلثار الناجتة عن الواقعة اليت ميكن هلا أن تزول بسبب عامل الـز 
املوضوع حلني األمر بتلك التدابري مقارنة مع السرعة يف األمر بالتـدابري مـن قبـل القضـاء     يستغرقه قاضي 

  .2املستعجل
قاضي اإلداري ال تتعلق مبسألة قانونية بـل تقنيـة   وقد تكون مـرحلة التحقيق يف الدعوى القائمة أمام  ال   

متكني القاضي  ق إ م إ علىمن  75املادة  تنصوضوع الرتاع، يف هذه احلالة حتتاج إىل دراية وكفاءة علمية مب
بناءا على طلب األطراف أو من تلقاء نفسه، أن يأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق الـيت  

ون، على أن تكون طبيعة هذه التدابري ال تدخل يف  تأهيله القانوين فال يباشر أعماهلا وإمنا يعهـد  مسح ا القان
بتنفيذ إجراءاا إىل خرباء يف جمال ويف إختصاص النقاط التقنية، وهي أساسا تدبريين نـص عليهمـا قـانون    

  .ثهو موضوع مطالب هذا املبحهذا . اإلجراءات املدنية واإلدارية واملتمثلة يف اخلربة ومضاهاة اخلطوط
  
  
  

                                                             
1 Michel rousset , olivier rousset, op. cit , p :52.  
2 Michel rousset, olivier rousset, op . cit ,p:55.  
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 ’ciaireExpertise jurid( l(: اخلربة القضائية: املطلب األول

ليست هناك نصوص قانونية  خاصة تنظم أحكام اخلربة القضائية  يف املسائل اإلدارية يف التشريع  اجلزائري    
        حماكم القضاء العادي ، على الـرغم مـن   ، مثل ما هو األمر  عليه بالنسبة  للخرب القضائية  املأمور ا  أمام 

صراحة باإلعتماد على مبدأ إزدواجية املنظومة القضائية يف مادته  أقر  1996املعدل سنة  1989أن دستور 
  .منه 153و 152

إال أن إجراءات اخلربة القضائية  املطبقة أمام جهات القضاء اإلداري هـي  نفسـها  تلـك اإلجـراءات         
 من القانون 858من ق إم إ ، اليت أحالتنا  إىل تطبيقها املادة  145إىل   125عليها  يف املواد من املنصوص 

 .ية يتوجب علينا أوال تعريفهاوقصد الوقوف على املبادئ األساسية للخرب القضائ.  نفسه

   .مفهوم اخلربة القضائية : الفرع األول 
  :تعريف اخلربة القضائية *

 فيـدال  مـانيول و  اجلزائري اخلربة مما فتح اال إلجتهاد الفقه، وحسـب األسـتاذان  مل يعرف املشرع    

(Magnol et Vidal) اخلربة تتمثل يف معاينات و أراء موجهة لتنوير العدالة و صادرة بشأن مسائل خاصة
ا يف تكوين شخصيا غري ملزم يف شيء للقضاة املستقلني دوم اعن أناس ذوي معارف تقنية و يبدون اخلرباء رأي

  .1قناعتهم
اخلربة عمال عاديا للتحقيق الذي هو من القانون ، وأنـه   : وأما  تعريف احملكمة العليا فقد عرفتها كما يلي    

ل  مكتبه اللجوء إىل كافة الوسـائل الكفيلـة   وبإجرائها عمال  باملبدأ  الذي خيحيق لكل جهة  قضائية األمر 
ق  يعهد به  القاضي إىل ـتدبري من تدابري التحقي وعليه  اخلربة هي . 2قانونيالتنويرهم يف إطار ما ليس ممنوعا 

يسمى   باخلبري سواء  بطلب  مـن أحـد     )  طبيب أو مهندس أو حماسب أو مصريف أو سواه ( شخص  فين 
عينة يستلزم أطراف املنازعة اإلدارية أو  بأمر من القاضي من تلقاء  نفسه  خيتص مبهمة حمددة  تتعلق  بوقائع م

حبثا  وإبداء رأي فين  أو علمي ال يتوافر لدى الشخص العادي ،  وال يستطيع القاضي الوصول إليه وحده ، 
  .يةـل الفنئزا عن حل تلك املساوالذي جيد نفسه أحيانا عاج

  
                                                             

انية، اجلزا ر، نرص ا  ن هنوين ونعمية  راعي، اخلربة القضائية يف مادة املناز ة اإلداریة، دار الهومة  لطبا ة و ال رش والتوزیع، ط الث  1
. 26، ص  2009   

. 42، ص 2002،  س نة01مقداد  ورو يل، اخلربة القضائية يف ا ال اإلداري، جم  جملس ا و ، العدد   2  
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ـ  واخلربة بصفة عامة هي نوع من املعاينة يقوم ا أشخاص هلم إملام ودراية بأمور فنيـة ال     ا قاضـي  يعرفه
ما هي إال عدسة مكربة لألشياء والقاضي لـه القـدرة   " زبده مسعود"املوضوع، واخلربة كما يقول األستاذ 

  .هي واضحة أم الالصاحلة اليت متكنه بكل حرية يف فحص الصورة اليت يراها عربة العدسة وهل 
ت عملها أدت إىل تشـعب و  وحبكم التطور املتسارع الذي يشهده نشاط اإلدارة العمومية و توسع جماال   

تعقيد مواضيع املنازعات اإلدارية فيجد القاضي اإلداري نفسه غريبا عن اإلدارة اليت يراقبها حبكـم تكوينـه   
خمتص للفصل يف املسائل القانونية للقضية املعروضة عليه ، ولكن غالبا انوين وحبكم صالحياته فهو مؤهل والق

مـن  تخللها وقائع تقنية علمية يلجأ إىل اإلستعانة باخلربة القضـائية  يما تعرض على القاضي اإلداري نزاعات 
إستشارة أهل العلم، لتحليل تلك املسائل الدقيقة اليت حيتاج تقديرها إىل معرفة فنية  ودراية علميـة ال   خالل

  .تتوافر لدى القضاة حىت يتسىن له الفصل يف الرتاع
يه و بتعدد ااالت يتعدد اخلرباء ولكل نوع خصوصيته و ما ف بري يف امليدان و اال املختصوكل شخص خ

  .بعض أنواعهامييزه عن باقي األنواع األخرى و هذه 
 :أنواع اخلبـرة*

  :اخلربة غري القضائية  -أ
   ا خارج ساحات القضاء ومارهي تلك اخلربة اليت تا القاضي، إمنا س إجراءا ـ ال يأمر رة ـهي تلك اخلب

 يطلبها أطراف املنازعة اهلدف منها احلصول على معلومات علمية فنية بواسطة اإلستعانة علـى  اإلتفاقية اليت
وحتدد مهمة اخلبري بناءا على إتفاق أطرافها و كـذا علـى تـوفري    . اخلبري أو عدة خرباء على حسب اإلتفاق

ون فيها مقامسة إال إذا ـيتشارك رة، باإلضافة إىل حتديد أجرة اخلبري وـالوسائل املستعملة مبناسبة القيام باخلب
خيضع إىل إتفـاق  أعماهلا كان اإلتفاق على غري ذلك، فكل إجراءات اخلربة مند بدايتها إىل غاية اإلنتهاء من 

مصدر مسؤولية اخلبري فهو وعن  .أيضا بتسميتها  باخلربة الرضائيةاألطراف لذلك هذا النوع من اخلربة عرف 
كون ن اخلربة سـت ـو هذا النوع م 1ري بالتزاماته العقديةـناجتة عن إخالل اخلبمسؤولية عقدية  العقد، ألا

  .موضوع دراستنا خارج
  
  

                                                             
.28نرص ا  ن هنوين ونعمية  راعي، مـرجع سـابق، ص   1  
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  :اخلربة القضائية -ب
 من خـالل  ،باخلربة القضائية تلك اخلربة اليت يأمر بالسري يف إجراءاا بطلب وحتت إشراف القضاء  يقصد   

واقعة معينة ، حيتاج تقديرها إىل معرفة قيق يف  موضوع  يتضمن املعرفة إلعطاء تقييم دإستشار ة أهل العلم  و
 .الفصل يف الدعوى فنية و دراية  علمية ال تتوافر لدى القضاة حىت يتسىن

ـ  ـوتأيت اخلربة القضائية يف مقدمة وسائل التحقي نا ، ـق املألوفة أمام القضاء اإلداري وهي موضـوع دراست
ل القيام باملعاينة و الدراسات اليت تتطلب  قدرة فنية و معرفـة  ـأج خمتص منيستعني القاضي  فيها بشخص ل

ثال تقدير اخلطأ الطيب و حتديد جسـامته   فم. دقيقة  للوقوف على احلقيقة اليت تتطلب حلسمها معارف خاصة
بة جلسامة  الضرر امللحـق بالضـحية،   القريليس من إختصاص القاضي فقد ال يعطي لنا الدرجة  احلقيقية أو 

ليست  من مهمة القاضي املناقشة الفنية عند  تقرير مسؤولية األطباء إذ مهمته  ليست املفاضلة بـني طـرق    ف
وتتم هذه اخلربة القضائية إما بناءا على أمر صادر عن  القاضي إستجابة لطلب  أطـراف املنازعـة   . 1العالج 

 .فسهاإلدارية أو بأمر صادر عن القاضي من تلقاء ن

  :ة عدة أنواع نوجزها فيما يلي يوللخربة القضائ
   :اخلبـرة األوىل /1ب
هي خربة يأمر ا القاضي يف موضوع القضية املعروضة عليه للمرة األوىل عندما يتطلب الفصل يف مسائلها    

ري أو عدة خرباء يف نفس التخصص أو يف ختصصات خمتلفة ـالتقنية مساعدة أهل املعرفة ، فيطلب مساعدة خب
  . طبيعة و أمهية موضوع اخلربةو ذلك حسب 

   :اخلبـرة الثانية /2ب 
ط وضوعها يتعلق مبسائل و نقاقضية سبق له و أن أمر فيها بتعيني اخلبري ولكن هي خربة يأمر ا القاضي يف    

ويعني فيها خبري واحد أو عدة خرباء . النقاط اليت كانت موضوع اخلربة األوىلخمتلفة متاما عن تلك املسائل و
  .رةـاخلبموضوع لى حسب طبيعة ع
  
  
  

                                                             
نعمية  راعي، مــرجع س ابق، ص    .31نرص ا  ن هنوين و  1  
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  (La contre expertise):اخلبـرة املضادة/3ب
أعده  اخلبري يعتريه تباين أو غموض، لذي تتقرر هذه اخلربة يف  حالة ما  إذا إتضح للقاضي أن تقرير اخلربة ا   

عامة  عند قراءة القاضـي  العناصر القانونية ، بصفة ل  إليها  اخلبـري ال تتماشى مع  أو أن النتيجة اليت توص
  .بعدم  اإلرتياح ونوع من الشكوك لتقرير اخلربة  يتولد لديه  شعور

      صـحة املعطيـات    يف هذه احلالة  بإستطاعة القاضي أن يأمر خبربة مضادة ،  يدور  موضوعها حول  مراقبة 
ري ـيت سبقت، وذلك باإلستعانة خببأي اخلربة ال،1 و سالمة و صدق النتائج و خالصات اخلربة األوىل أو الثانية

  .حد أو عدة خرباءوا
  (La nouvelle Expertise) 2 :اخلبـرة اجلديدة /4ب
كعدم (حالة  عدم قبول تقرير  اخلربة األوىل و ترفض عناصرها  كعدم إحترام  أحد إجراءاا اجلوهرية يف    

ل اخلربة احملدد مسبقا من طـرف  او تعدي جمأ) ري ألطراف الدعوى اإلدارية مبوعد إجراء اخلربةـإعالن اخلب
القاضي، أو إرتكاب اخلبري مبناسبة تأدية أعمال اخلربة خطأ مهين ال ميكن جتاوزه، عندئذ يأمر القاضي خبـربة  

ا وأعماهلا من البدايةجديدة و تبدأ إجراءا.  
      (L expertise complémentaire) :اخلبـرة التكميلية /5ب
 و على  البيانات املطلوبـة  تقريرها ال يتضمنوالتكميلية   قصد تكملة خربة  سبق  إجراؤها يؤمر باخلربة    

، بري مل يؤدي مهامه كما جيـبالصورة الكافية أو عندما يشوب تقرير اخلربة  املقدم للقضاء نقصا أو أن اخلب
سئلة و النقاط الفنية وكما كان مطلوب منه بصفته صاحب االختصاص واخلربة ، كعدم اإلجابة  عن بعض األ

    .3التحريها من البحث واملعني ألجلها  أو أنه مل يستويف حق
تنفيذ أعمال  مبناسبة أو. ستكمال النقص و سد اإلغفاالت اليت تشوب تقرير اخلربةإفيأمر القاضي خبربة قصد  

 .كون من اية اخلـربة األوىل وقائع و مسائل فنية جديدة ، فيأمر القاضي خبربة تكميلية بدايتها ت تظهراخلربة  
وقد تسند هذه اخلربة التكميلية إىل نفس اخلبري الذي توىل اخلربة األصلية إذا ما كان النقص واإلغفال ناجتـان  

  .نقص خربته الفنيةليس جلهله و و ية اخلبري وعن سهو غري متعمد عن حسن ن

                                                             
.33عمية  راعي، مـرجع سـابق، ص نرص ا  ن هنوين ون    1  

.33ص , املرجع نفسه   2  
.33املرجع نفسه، ص    3  



 
 

99 
 
 

ربة يف النقاط اليت تفلت من معرفـة اخلـبري   كما قد تسند املهام إىل خبري آخر قصد تكملة نقص تقرير اخل   
        األول ، هذا كله  يرجع  إىل السلطة  التقديرية  لقاضي املوضوع ، أو أن موضوع اخلربة التكميليـة خيـرج   

 .ليعني خبري آخر املعني من ختصص اخلبري األول

و كذلك الوقوف على الفرق بني كل  يف جمال القضاءمهما وتلعب أمهية معرفة أنواع اخلربة القضائية دورا    
  نوع، وهدف و موضوع كل خربة  تفاديا لوقوع القضاة و احملامون يف اخللط بني 

اخلـربة   و بعد تبيـان أنـواع  . 1أنواعها فيأمرون أو يطلبون نوع يف حني أم كانوا يقصدون نوع آخر منها
          ر القاضي املكلف باختاذ احلكـم أو القـرار  يستنتج أن كل تلك األنواع تتشارك يف كوا إجراء يهدف لتنوي

فمن  خالل تعريف اخلربة ومعرفة أنواعها من غري القضائية إىل القضائية نلمس . و تدخل يف صنعه و تركيبه 
  :أن للخربة طبيعة خاصة ناجتة عن اخلصائص اليت متتاز ا وهذه اخلصائص هي

   :خصائص اخلربة القضائية * 
من أمهية، مـن الناحيـة    ة القضائية بعدة سيماة جتعلها ذات طبيعة خاصة تستدعي ذكرها ملا هلاتتميز اخلرب   

  .للقاضي و للمتعاملني مع القضاء على حد سواء ،والعمليةاملعرفية 
  :الصفة اإلختيارية للخربة القضائية ) 1
ئية األمر تلقائيـا بإجرائهـا دون   اخلربة القضائية من حيث املبدأ ذات طابع إختياري ، فيمكن للجهة القضا   

كما جيوز هلا رفض  ،2من ق إ م إ  126اإلنتظار طلب أطراف الدعوى اإلدارية و هذا ما نصت عليه املادة 
  .ري واألمر بإجراءاا إستنادا للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع يف هـذا اـال   ـاإلستجابة لطلب تعيني خب

طلب إجراء خربة يقدم إىل القاضـي ، و هلـذا   " الطرف املدين و اإلدارة " ومن جهة أخرى حيق للمتقاضني 
 .ضـرفب قرار البياألخري اإلستجابة له  فيأمر بإجراء اخلربة كما له رفض الطلب وعليه باملقابل تس

 وعليه يعد القاضي املرجع الرئيسي يف تقرير مدى ضرورة اإلستعانة خبدمات اخلبري مىت رأى األسباب سائغة   
ما توافرت لديه  يف عناصر الرتاع و األوراق املقدمة ما ه سلطة رفض طلب تعيني اخلبري إذا لذلك، و باملقابل ل

ري واحد أو أكثـر  ـيكفي لتكوين قناعته و بناء حكمه ومتتد هذه السلطة لتشمل التقرير إذا كان سينتدب خب
  :ىنحرية حتديد نوعية اخلرباء مبع من واحد  حبسب احلاجة و أيضا

  
                                                             

.33مــرجع س ابق، ص , نرص ا  ن هنوين ونعمية  راعي  1  
". جيوز  لقايض من تلقاء نفسه أو بطلب من اخلصوم تعيني خ ري أو  دة  رباء من نفس التخصص أو من ختصصات خمتلفة" 2  
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 :سلطة القاضي يف حتديد عدد اخلرباء*

    ة والقانون مل يـنص علـى   يتمتع القاضي حبرية ندب خبري واحد أو عدة خرباء على ضوء طبيعة كل قضي
د بعدد معني للخبري كحد أقصى فترك السلطة مفتوحة لقاضي املوضوع  حسب احلاجة علـى أسـاس   التقي

  .ة املعروضة على القضاء كل قضييفتشعب و توسع املسائل الفنية املثارة 
واحد مىت دعت  ثر مند أي مانع قانوين بتعدد اخلرباء أكووجمع عدم واملبدأ هو اإلعتماد على خبري واحد    

غري أن املشرع الفرنسي حدد يف بعض املواضيع عدد اخلرباء،  ففي املسائل الطبيـة يشـترط    .الضرورة لذلك
 ة إبطال البيع العقاري بسبب الغنب حيث ال ميكن إثبات الغنب إال عن طريقأطباء، كذلك يف حال) 03(تعيني 

 .خرباء) 03(

على األقل إال يف حاالت خرباء ) 02(أما يف املسائل اجلنائية فإن األصل يف القانون الفرنسي هو ضرورة ندب 
  .1نادرة تربر اإلستعانة خببري واحد فقط و يف هذه احلالة جيب تربير احلكم

  :ة القاضي يف حتديد نوعية اخلرباءسلط* 
بتعـدد هـذه   ن و ختصص أهله و أصحاب الكفاءة وتتعدد و تتنوع امليادين و التخصصات و لكل ميادي   

اخلرباء ، وما على القاضي إال أن خيتار خبريا من بني اخلرباء املقيـدين يف جـدول    نواعالتخصصات تتعدد أ
من املرسـوم  ) 02(خبري إمسه غري مقيد يف اجلدول حسب نص املادة  و يف حالة الضرورة جيوز تعيني. اخلرباء

   .1995- 10 -10املؤرخ يف  95 -310: التنفيذي رقم 
  :الصفة التبعية للخربة القضائية  )2
تعترب اخلربة القضائية طريقا من طرق الدعوى الفرعية ألن حتققها يتوقف على وجود دعوى قضائية مرفوعة    

ولكن  مثل هذا الطلـب  -ث املبدأ الطلب القائم على أساس تعيني خبري يكون غري مقبول مسبقا ، و من حي
الدعوى اليت موضوعها طلب تعيني خربة ، بـل يشـترط     ترفض عريضة إفتتاح  مبعىن -صار ممكنا يف فرنسا

وم صو قبل غلق باب التحقيق يتقدم أحد اخل دعوىوجود نزاع سابق معروض على القضاء و خالل مراحل ال
موضـوعها  فال ترفع عريضة إدارية   مبناسبة فض الرتاع املعروض على القضاءبطلب تعيني خربة بصفة تبعية و

  .ري بصورة مستقلة من خالل دعوى أصلية ـتعيني خب
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وسيلة من وسائل اإلثبات و من وسائل التحقيق يلجأ إليها من إعوزه الـدليل  هي وبإعتبار اخلربة القضائية     
ي نزاع قائم عن أ ،عزيز دليله املقدم أمام القضاء لذا ال جيوز أن تطلب اخلربة بدعوى أصلية و مستقلةأو قصد ت

فاخلربة القضائية هي من وسائل التحقيق يف املنازعة اإلدارية يعتمد عليها ملساعدة القضاء  .أمام القضاء اإلداري
 .لرتاع على الفصل يف موضوع ا

        لية قد دف اخلربة إىل إثبات حالة مستعجلة بصفة أصلية خيشى عليها مـن التغـيري  إال أنه من الناحية العم   
وعليه نقول يف النهاية أنه قد يرفع طلب تعيني خبري . أو حىت حيتمل أن يكون حمل نزاع يف املستقبل ,أو الزوال
دعوى املسـتعجلة  كما هو احلال يف ال أصليةبشأن دعوى أصلية أو مبوجب دعوى  طلب عارض من خالل

  . غري قابلة للتدارك مستقبالوالوقوع تفاديا ألضرار وخسائر حمتملة  عـقائوحالة إلثبات 
  :الصفة الفنية للخربة القضائية ) 3
ل املنازعة اإلدارية وقائع تتضمن نقاط تقنية و علمية تفلت من القاموس القانوين الذي يتشبع بـه  لقد تتخ   

        قضاة عموما ، لذلك يتم ندب خبري أو أكثر قصد تنوير اجلهة القضائية اليت عينتـه القاضي اإلداري ال وبل ال
يف املسائل اليت يستلزم الفصل فيها إستعاب النقاط الفنية البحثة أو العلمية اليت ال تشملها معـارف القاضـي   

أي يف املسائل الفنية اليت يصـعب  لتقتصر مهام اخلبري على إبداء الر ،إخل...العامة ، كاحملاسبة والطب واهلندسة
على القاضي إستقصاء كنهها بنفسه  دون املسائل القانونية ، ومن مث وجب على القاضي اإلداري الذي عينه 

عني للخروج وتوسيع جمـال خربتـه   حتديد إطار اخلربة حتديدا دقيقا و مفصل مع عدم ترك ثغرة أمام اخلبري امل
سائل القانونية اليت يعترب القاضي اخلبري األول و األخري للفصل فيها و تقييمها، تسهيال لعمله ، و الفصل بني املو

  .تدقيق فيها للخبري املعنيالو بني املسائل الفنية املسند 
فال جيوز تكليف اخلبري بإبداء رأيه يف مسألة قانونية و إذا تعرض اخلبري إىل ذلك يكون قد خرج عن حدود     

 – 08من قانون  125وقد نصت املادة . ذلك سبب كايف لرده أو إللغاء تقرير خربتهمهمته الطبيعية، ويكون 
  ."ة حمضة للقاضي دف اخلربة إىل توضيح واقعة مادية تقنية أو علمي" على هذه الصفة الفنية بقوهلا   09
  املسائل القانونية، وعليه للخربة غاية وحيدة وهي إعالم القاضي التقدير املادي للوقائع فال ميكن الفصل يف   

و لذلك القضاء و الفقه مل يعتمد على اخلربة يف جمال اإللغاء أو جتاوز السلطة اال املخصص للشـرعية أي  
واجلدير بالذكر أن املشرع اجلزائري عند تنظيمـه للخـربة القضـائية يف قـانون     .  1ميدان القانوين البحث
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ة الذي ال خيرج عن الوقائع املادية التقنية أو العلميـة إذ تـدارك    اإلجراءات املدنية واإلدارية حدد جمال اخلرب
   .قـإغفال الصفة الفنية للخربة القضائية يف ظل قانون اإلجراءات املدنية  الساب

 :الصفة النسبية للخربة القضائية ) 4

  :يتجلى الطابع النسيب للخربة القضائية من خالل نقطتني 
 الذي  يؤدي فيه مهامه، فهو ينشط داخل املساحة احملددة له مسـبقا يف أمـر   جمال احملدود املمنوح للخبري) أ

   خروج ة شخصية ألن يف ذلكرإنتدابه و ليس له اإلجتهاد من تلقاء نفسه مبباد
عند إسـتجوابه  أيضا  .ري آخرـويؤدي ذلك إىل رفض تقرير خربته وإستبداله خبب ،الصالحية املمنوحة لهعن 

إمنا يتلقى جمرد معلومات شفهية وعليه مبناسـبة  و مستوى الشهادةإىل  اإلستجواباتتلك  لألشخاص ال ترقى
القيام بأعمال اخلربة ال حيق للخبري حتليف اخلصوم و ال الشهود أو أي شخص آخر فاخلبري ال يتلقى شهادات 

  .تفساراتوإمنا يتلقى جمرد معلومات شفوية من خالل طرح األسئلة أو طلب إس
ـ ال يتقيد ال) ب            ي يف تـبين نتـائج اخلـربة    قاضي اآلمر باخلربة بفحوى تقرير اخلربة إستنادا ملبدأ حرية القاض

  .ل اإلستئناسألن تقرير اخلربة يأخذ على سبي 144/2، هذا ما نصت عليه املادة من عدمها
  :طبيعة اخلربة القضائية * 
اعه وصوال إىل احلل القـانوين للمنازعـة اإلداريـة     يتمتع القاضي اإلداري بسلطة واسعة يف سبيل بناء إقتن   

املشرع نظام إثبات قانوين ال يقيده مسـبقا بأمنـاط حمـددة إذ تـبىن      همنح، ويف سبيل ذلك املعروضة عليه
تقديريـة يف  ،  و يف سبيل ذلك للقاضي اإلداري سـلطة  1اإلجراءات اإلدارية على أساس االقتناع الشخصي

وهـذا   .ريـإلستجابة لطلب تعيني خبعدم اه من عدمها، باإلستجابة أوستعانة خبدماتواإلمسألة تعيني اخلبري 
الكالم ال يؤدي بنا إىل القول أن القاضي اإلداري حر التقرير يف املسائل والنقاط السابقة الذكر بدون رقابـة  

ة إنتهاء مهمة إىل غاي تذكر بل على العكس ، يتقيد القاضي اإلداري بقواعد جوهرية وأساسية مند تعيني اخلبري
 .ربة تقدمي تقرير اخلاخلبري و

ن اخلبري بغرض توضيح نقاط فنية و دون املساس باملسائل القانونية حتت أي عذر كان و مـن  يجب أن يعيف   
الثابت أن املسائل القانونية ال ميكن أن تكون حمل خربة فالقضاء يف ذات اال أورد إشارات واضحة ال سيما 
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مبعىن اخلربة ختص الوقائع فقط إذ أن املسائل القانونية من إختصاص القاضي الذي يلزمـه  . املسؤولية  يف جمال
 .1القانون صراحة أو ضمنا 

ومبدأ عدم إعتماد اخلبري يف املسائل القانونية قاعدة أساسية يرتكز عليها قطاع العدالة ككل، يتولد عليه قواعد 
  :يأخرى نوجزها فيما يل

اخلبري إعطاء تقديرات أو إصدار أحكام حول مسائل ذات الصفة القانونيـة  باملقابـل ال جيـوز     مينع على -
للقاضي إسناد تلك املسائل للخبري املعني سهوا أو عمدا، مع أنه يف بعض احلاالت يصعب إجياد حد فاصل بني 

         امل و الـدقيق لعناصـر القضـية   حبكم اإلملام القاضي الشلكن املواضيع الفنية و القانونية املكونة للمنازعة و
  تع ا تعتربنكة اليت من املفروض التمو وقائعها و احل

   فنية من أهل اخلـربة  تاج إىل إستشارة طوط الفاصلة بني اال الفين الذي حيضبط اخلالعناصر اليت من خالهلا ت 
  .ا لغريه بدون أي استثناء  جيوز له إسنادهو بني املواضيع القانونية اليت خيتص بالفصل فيها القاضي بنفسه و ال

ق والبحث يف النقاط الفنية والعلمية يصعب على القاضي إستعاا ألا خارجة عن تكوينه القانوين ـالتحقي -
ـ   ري ـلذلك مت إستحداث مهمة اخلبري لتكملة النقص املوجود يف تكوين القضاة ، مع العلم أنه مينع علـى اخلب

أو تقييم يف املسائل التقنية غري اال الذي إنتدب ألجله و خارج عن احلدود املسطرة لـه  اإلدالء بأي موقف 
  .من قبل قاضي املوضوع

  .اإلطار القانوين للخربة القضائية: الفرع الثاين 
   جد يف ملفها ويف وقائعها ما يساعد القاضي املوضوع للفصل وعرض على القضاء اإلداري منازعات يقد ت

دراية علمية وفنية يصعب عليه  إىل أية صعوبات تذكر،  وباملقابل قد يتصادف القاضي  بوقائع حتتاج فيها دون
  .ساعدة أصحاب اخلربةالفصل فيها دون اإلستعانة مب

يف دعاوى القضاء الكامل و على وجه هو  ولعل اال الذي يعد خصبا لتفعيل مهام اخلبري و يكثر األمر ا   
مسؤولية اإلدارة السيما يف املسائل الطبية واألشغال العامة إلستجالء حقيقة وطبيعة بعض اخلصوص يف دعاوى 

الوقائع ويف منازعات الضرائب والعقود اإلدارية، وكذا املسائل التأديبية، واملنازعات املتعلقة بالتعويضات خاصة 
إىل اخلربة يف دعاوى اإللغاء ولكن  يف دعاوى نزع امللكية من أجل املصلحة العامة ، و إن كان ميكن اإللتجاء

ق من بعض الوقائع مثل التحقيق مـن مـدى   ـبدرجة أقل من دعاوى القضاء الكامل، كما يف حالة التحق
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تعـيني خـبري   ل افيجد القاضي نفسه مضـطر .  1صالحية املوظف لإلستمرار يف اخلدمة بسبب حالته الصحية
وهذه الفكرة األخرية جترنا إىل  ،اخل...دسية أو حسابية للحصول على معلومات فنية سواء كانت طبية أو هن

 .كيفية تعيني اخلبري النقطة التالية وهي مسألة

  :ريـإجراءات تعيني اخلب* 
اب الكفاءة يف ميدان من خيتص القاضي اإلداري يف دعاوى اخلربة ، فيختار اخلبري من بني الفنيني من أصح   

أن يكون إمسه مقيد يف اجلدول اخلاص باخلرباء و فيه يذكر أمساء وألقاب كل ويشترط يف اخلبري املعني . امليادين
يوجد جدول واحد  –املقيدين فيه، مع ذكر إختصاص و جمال كل واحدة منهم و يراجع هذا اجلدول اء اخلرب
التصحيح أن يطلب مـن وزارة  الس من خالل عملية التجديد و مابني كل فترة زمنية كما ميكن لرئيس –
،  ولقيد اخلرباء يف 2يف حق اخلرباء الذين يستحقوا اليت تصل إىل غاية الشطب لعدل إختاذ العقوبات اخلطرية ا

  : من توافر فيه شروط وهي اجلدول البد
أن يكون اخلبري رجل شريف و يعرف عنه حسن السرية و مل يصدر يف حقه حكم جزائي أو تـأدييب عـن    -
، ويتم التأكد من هذه النقطة بواسطة سجله النظيف من خالل صحيفة الشرفال خملة بالقانون أو ماسة بأفع

  . العدليةالسوابق 
كافية باإلضافة أن يكون صاحب جتربة يف جمال عملـه، و   معرفية أن يكون اخلبري صاحب كفاءة و قدرة -

  .لكيكون كذلك حاصل على تكوين أكادميي أو مهين وحاصل على شهادة تشهد له بذ
تخاصم جسامة الضرر البدين امللحق بالطرف امل ىذلك عندما القاضي اإلداري يريد الوقوف على مدومثال    

من جراء حادث تسببت فيه اإلدارة فيستعان بالطبيب بصفته خبري يف جمال التمريض و الصـحة،   مع اإلدارة
منها مع العلم أن يف كلية اليت خترج الوحىت حيمل صفة الطبيب جيب أن يكون متحصل على شهادة صادرة من 

بالتحديد لنا عدة ختصصات و عليه جيب على اخلبري أن يكون متخصصا يف النقاط موضوع اخلربة جمال الطب .
علـى حسـب    من أطراف املنازعةو للقاضي تعيني خبري واحد أو أكثر من واحد من تلقاء نفسه أو بطلب 

  .احلاجة
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  :تعيني القاضي للخبري - 1
ا لتوضيح بعض الوقائع املادية عندما ال تتـوافر  ارة أهل الفن من أشخاص خمتصني فنيلى إستشتقوم اخلربة ع   

تمكن القاضي من احلكم بدرايـة  ية العناصر الكافية و الرباهني الالزمة للفصل يف الدعوى اإلدارية ليف القضي
و عندما ال تكشـف أوراق  شاملة، خاصة عندما تعرض عليه إدعاءات متعارضة صادرة من أطراف املنازعة، أ

م القاضي اإلداري مبختلف العلـوم  لفمن الصعب و من النادر جدا أن ي. باينةامللف معلومات كافية أو أا مت
ر معىن أو مدلول الوقائع الفنية، وال ميتلك أيضا إختصاص ذو طابع تقين كامل حىت يستطيع أن يكشف أو يظهِ

ي اإلداري أن تكون له أهلية قانونية ال أهلية تقنية، وهلذا السبب جيوز يف مجيع ااالت حبيث يطلب من القاض
والتثبت من  ،1خمتصة لتسهيل مهمته يف املسائل والوقائع املادية ) خرباء(للقاضي اإلداري أن يستعني بأشخاص 

  .  عناصرها الفنية
  :تعيني اخلبري بطلب من أطراف الدعوى -2
        ري إىل قاضي املوضوع فيقوم القاضـي بتعـيني خـبري   ـ طلب ندب خبجيوز أيضا ألطراف الدعوى تقدمي   

 09 – 08من قـانون   126أو عدة خرباء من نفس التخصص أو من ختصصات خمتلفة حسب نص املادة 
الذي يقدم لـه املعطيـات الفنيـة     ويتمتع القاضي اإلداري باحلرية يف إختيار فنيني إليقاع اخلربة .احملال إليها

وبعد . القاضي غري خمتص بأساس الرتاع ل التقنية مع العلم ال ميكن األمر بإجراء اخلربة عندما ال يكونواحللو
ري الذي وقع عليه اإلختيار ـهم إال إذا كان ال يتوافر يف اخلباره اللّاضي للخبري ال ميكن الطعن يف إختيتعيني الق

  . 2شروط الرتاهة واإلستقالل 
أحد  أطراف املنازعة مىت مل يقتنع القاضي بضـرورة   قبلاخلبري املقدم من  تعيني وعند رفض القاضي لطلب   

ة من الوضوح و ميكن  الفصل فيه  ربة و عدم جدواها يف حسم الرتاع ، و مىت كان  الرتاع على  درجاألمر خب
قابل جيب عليـه  وبامل ،ق إ م إمن  126و السند يف ذلك صيغة اجلواز اليت وردت ا املادة  خبريدون  تعني 

جيوز ألحد أطراف الدعوى اإلدارية  إذن . نفسه القانونمن  127تسبيب رفضه حسب ما نصت عليه املادة 
تقدمي  طلب تعني خبري أمام احملكمة اإلدارية  أو أمام جملس الدولة ،  كما جيوز للقاضي سواء أمام احملكمـة   

العناصر ) الطلب(أن يتقدم اخلصوم بطلب ندب خبري متضمن على . اإلدارية أو أمام جملس الدولة األمر باخلربة
  :  التالية
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مصدر التعيني صادر من اخلصم فـال   منطقي ألنو هذا  صرحيا، املقدم للقاضيأن يكون طلب تعيني اخلبري * 
  .يف ذلك عبري الصريح إلرادتهيكون إال عن طريق الت

  .ةطلب اخلربالطلب األسباب اليت دفعت به إىل  الذكر يف*
  .حتديد مجيع النقاط الفنية و التقنية حمل اخلربة مع توضيح مدى أمهيتها يف حسم الرتاع* 
 *ا و أن الغرض منه تنوير اجلهة القضائية  للفصل يف املنازعة حتقيقا للعدالة ، وإذا قـدم  أن يكون الطلب جدي

جتعل القاضي ال يتردد يف األمر  طلب للقاضي اإلستعجايل وجب بيان توفر عناصر اإلستعجال يف الدعوى اليت
  .1بإجراءاا

ري، غري أن الغرفة اإلدارية أو القسـم  ـومل ينص قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على كيفية إختيار اخلب   
مر بإيقاع خربة حول املسـألة الـيت   ليأموضوع الرتاع احلال يصدر قرار قبل الفصل يف  اإلداري على حسب

  .ع اإلداري و احلكم و يكون هذا األخري تدبري حتضريي للتحقيق يف الرتاحيددها القرار أ
 فما طبيعة هذا احلكم القاضي بتعيني اخلبري؟ -

مادام احلكم بتعيني اخلبري  سواء  قرره القاضي من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب أحد أطراف الـدعوى ، ال  
يف الدعوى اإلدارية، فهـو  حكم وقيت ما قبل الفصل  يفصل يف  املوضوع و إمنا يفصل يف تدبري وبذلك فهو

كون حكم متهيدي كما حتضريي و قد ي ق ،  فقد يكون حكمـحكم متعلق بسري الدعوى و إجراءات التحقي
  . ستعجايلقد يكون أمر إ

   (Jugement préparatoire) : احلكم التحضريي -
، فهو حكـم  نظره فيهأن يكشف عن وجهة  ونالرتاع دهو احلكم الذي ال يفصل فيه القاضي يف جوانب    

من أمثلـة  فيه على ضوء نتائجها و الرتاع والفصلاإلملام أكثر مبوضوع  تسمح للقاضيقات ـحتقي حمله إجراء
  :ذلك

  .احلكم بإجراء حتقيق مساع الشهود قصد حتديد املسؤولية عن حادث -
  . 2احلكم بتعيني موثق كخبري للقيام جبرد ممتلكات اهلالك -
  
 

                                                             
.109 نرص ا  ن هنوين ونعمية  راعي، مرجع سـابق، ص  1  
.110، ص مرجع نفسه   2  



 
 

107 
 
 

  (Jugement interlocutoire) :احلكم التمهيدي 
هو حكم يصدر أثناء سري الدعوى  يقضي بإجراء تدابري أو إجراءات من شأا  تنوير القاضي و من خالله    

له نيته يلمس موقف مسبق للقاضي و تظهر توجقاضي املوضوع ، وهذا  ا سيقضي بهيستشف من خالله عم
  :ني احلكم التحضريي و من بني أمثلته ختالف بينه وبهو جوهر اإل

 .انب الرتاعالفصل يف جانب من جو -

  .املساس حبقوق الطرفني -

  .إبداء القاضي رأيه يف الرتاع  -
تقسيم املسؤولية بني الطرف املدين و اإلدارة وتعـيني خـبري لتقـدير     ،ومن أمثلة احلكم يف دعوى التعويض

  .األضرار
  .العجز الذي أصاب الضحية م بتعيني خبري لتقديركاحل -
  :مضمون احلكم القاضي بتعيني اخلبري * 
 :كالتايلاحلكم اآلمر بإجراء اخلربة وهي  أن يتضمنها على العناصر اليت جيب ق إ م إمن  128تنص املادة    

، قاضي أو أسباب الطرف طالـب اخلـربة  عرض األسباب اليت دفعت إىل اللجوء للخربة أكانت أسباب ال -
 .ريـري واحد إذا ما عني أكثر من خبـتربير اإلعتماد على أكثر من خبوذكر 

 .إختصاصاته  املهين و ذكر أيضا هعنواننتدب مهما تعددوا بوضوح مع ذكر ري املـذكر إسم ولقب اخلب -

إطـالع  دا مفصال يتماشى مع تسهيل مهمة اخلربة وبيان دقيق و وصف كاف للمهمة املسندة للخبري حتدي –
القاضي هو الذي حيدد املأمورية اليت جترى فيها اخلـربة و النقـاط   و .ة و متابعتهاعلى أحداث اخلرباخلصوم 

 .التقنية

حتديد أجل إيداع تقرير اخلربة لدى أمانة ضبط احملكمة اإلدارية مصدرة أمر اخلربة والغرض من حتديد هذه  –
و حـىت ال تضـيع حقـوق     ،ل مرحلة التحقيقاملهلة لتقدمي تقرير اخلربة حىت ال تطول فترة التقاضي من خال

فاملدة حتدد على أساس حجم   ، 1ن مل حتدد للخبري مهلة إجباريةراء إمهال اخلرباء والالمباالة  إاملتقاضني من ج
وأمهيتها وإذا ما عني أكثر من خبري يتشاركون و يتقامسون مهام  واملسائل التقنية و تشعبها املهمة املسندة للخبري

  .تطويل يف إجراء اخلربة القضائيةعدم التكون املدة قصرية رحبا للوقت ولكن غالبا ما  اخلربة،
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ضـي  احلكم القااليت  جيب ذكرها يف  09 – 08من القانون  128وزيادة على البيانات الواردة يف املادة    
مل ألتعاب اخلـبري  ئي احملتلتسبيق على أن يكون  مقاربا قدر اإلمكان للمبلغ النهاباخلربة ، حيدد القاضي مبلغ ا

املصاريف، ومبوازاة  ذلك يعني القاضي الطرف أو األطراف املكلفني بدفع و إيداع مبلغ التسبيق ليودع لدى و
و يترتب عن عدم إيداع مبلغ التسـبيق يف   .دده القاضي لعملية اإليداعأمانة الضبط يف حدود األجل الذي حي
  .مر تعيني اخلبري الغياعتبار أع إاملوضو آجاله القانونية احملددة من قبل قاضي

إيداع  مبلغ التسبيق أن يتقدم بطلب متديد األجل أو طلب رفـع  ءا ميكن للخصم الذي فاتته آجال وإستثنا   
وهذا عندما  ،إلغاء تعيني اخلبري مبوجب أمر على عريضة إذا ما ثبتت حسن نية الطرف الذي فاته أجل اإليداع

ومينع على اخلبري أو اخلرباء تسلم أجرة أتعابه مباشرة من أطراف الدعوى و  .اخلبري يطلب أحد األطراف ندب
  .هة القضائية اليت أمرت بتعينه لقبض أتعابهإمنا عليه التقرب من خزانة اجل

بتعيني اخلبري بصدور حكم أو قرار التعيني و بعد تبليغه إياه بالسبل القانونية املقررة لذلك ويقبـل املهـام   و   
ولو كان ذلك بناءا على طلب أطراف الـدعوى   ملكلف ا ال جيوز له قطع تنفيذ مهمته بشكل عفوي حىتا

الذي عينـه   وإذا قدر اخلبري أن مهمته  قد فقدت مربر وجودها فإنه يكون عليه أن يلجأ إىل القاضي. اإلدارية
 .حىت يقرر صحة ذلك

   :يقــدخول اخلربة مرحلة التطب* 
 بري و صدور أمر تعيينه يف القضية املعروضة أمام القضاء اإلداري يتم إشعار اخلـبري املختـار  بعد إختيار اخل   
لمهـام، ويف  ه ل، باملقابل خيطر اخلبري املعني اجلهة القضائية اليت عينته بقبولة له باملهمة املوكل " مهما تعددوا"

القضائية  مصدرة أمر التعيني مـع  ذكـر    حالة رفضه  هلا أو عدم التمكن من أداء اخلدمة عليه إخطار اجلهة
ا يقبل اخلبري باحلكم القاضـي  وملَ . 1ق إ م إ من 132/2أسبابه و دوافعه ، حىت ال تطبق  عليه أحكام املادة 

ه يعكف شخصيا بتنفيذ مأموريته ويلتزم اخلبري غري املقيد يف اجلدول على تأدية اليمني اخلاصة باخلرباء أمام تعيينب
أديتها عند تقدمه مبلفه نته أما إذا كان اخلبري معتمد فإجراءات تأدية اليمني يكون قد مت تائية اليت عياجلهة القض
  .ءمسه يف جدول اخلرباقصد قيد إ

لرتاع املعروض عليه من خالل حكم قضائي يبني هدفها يس تشكيلة احلكم اخلبري املناسب وطبيعة اوخيتار رئ   
ـ و يتضمن كذلك  ،حدودها دو حيد ن كيفية تنفيذ املهمة و يتم تبليغ احلكم أو القرار إىل أطراف الدعوى ع
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من  135ستالم أو عن طريق حمضر قضائي عند اإلقتضاء حسب نص املادة نة مع إشعار باإلطريق رسالة مضم
  .ق إ م إ

 *ة لتنفيذ مهمة اخلربة األعمال األولي:  
بدون تأخر وشخصيا أعمال اخلـربة  عيني أن ينفذ مباشرة ور التيتوجب على اخلبري بعد إعالمه حبكم أو قرا   

  إىل املسائل القانونية، دائما مع عدم التطرقكلف ا احملددة له و يقوم جبميع التحقيقات اليت تتطلبها املهمة امل
 و إذا تعدى اخلبري املعني املهمة املسندة له فإن ذلك ال يؤثر يف صحة احلكم أو القرار الـذي يقتصـر علـى   

و يف اآلجال املضروبة له، وكـأول إجـراء    ،1إستعمال العناصر التحقيقية لوحدها و اليت حيتويها تقرير اخلربة
وعمل يقوم به اخلبري إخطار األطراف بيوم وساعة و مكان إجراء اخلربة عن طريق احملضر القضائي، وهذا مـا  

  .جراءات اإلدارية واملدنيةمن قانون اإل 135نصت عليه املادة 
وباملقابل يسهر اخلبري إلستدعاء مجيع أطراف املنازعة  وجوبا حلضور عمليات اخلربة ضمانا يف ذلك لشفافية    

القضائية، أكانت شخصيات طبيعية أو إعتبارية سواء لوجاهية يف إجراءات سري الدعوى العملية و تطبيقا ملبدأ ا
  ،2يف اجللسة اليت مت األمر فيها بإجراء هاته اخلربة ضرةااحلكانت خاضعة للقانون اخلاص أو القانون العام وهي 

طرف من أطراف الدعوى اإلدارية فيكون غري معين بعمليات اخلربة و عليه ال  إال إذا أخرج وإستبعد القاضي
  .يتم إستدعاؤه

مـن   كل ما حيوزه اخلبريمبعرفة فمن حق األطراف حضور إجراءات اخلربة و مراقبة سري أعماهلا، وهلم حق    
علم األطـراف ـذه   أن ي عليهومل تقضي طبيعة اخلربة غري ذلك يبين عليها خربته، ما  اليتمستندات وعناصر

العناصر مبجرد زوال هذا املانع كما يوجد حاالت يستحيل فيها حضور األطراف جللسات اخلربة بسبب طبيعة 
الذي جيرى له الفحوصات و مينع مبـدأ  ) ة(داخلربة  وموضوعها، كالقضايا الطبية فاخلبري ال يستدعي إال السي

، 3السر الطيب على الطبيب اخلبري أن يستقبل األطراف أثناء الفحص أللهم إال إذا قرر القاضي عكـس ذلـك  
  .أيضا يف حاالت اإلستعجال و

ـ  مبوعد إجراء اخلربة غري أنه يف ق إ موالقاضي هو الذي حيدد أجل إخطار اخلبري ألطراف املنازعة      ,دميالق
من موعد إجـراء   )05(بل مخسة أيام قمنه على أن يرسل اإلخطار إىل اخلصوم على األقل  53نصت املادة 
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لريسل اإلخطار إىل موطن اخلصوم احلقيقي أو إىل حمل اإلقامة أو إىل املوطن املختـار ألن اإلسـتدعاء    .اخلربة
  .وليس حماميهم  ياالذي يصدره اخلبري الغرض منه حضور أطراف الدعوى اإلدارية شخص

ويؤدي إىل بطالن خربته إغفاله يعد عيب يف اخلربة   ,وهريإجراء شكلي ج) اإلستدعاء ( ويعترب اإلخطار    
وعدم الصحة الناتج عن عدم دعوة أحد األطراف أو كليهما ال ميكن تغطيته بإطالع ذلك اخلصم الغائب على 

يف قضـية   2000أكتـوبر   23يف قراره الصادر بتاريخ وهذا ما قضى به جملس الدولة .  ما جرى يف غيابه
مديرية الضرائب لوالية ميلة ضد شركة التضامن إلنتاج البالط ، حيث قضى بإبطال تقرير اخلربة مع تعـيني  

اخلصومة وأن ذلك إجراء  ستدعاء اخلبري لطريفنفسها مؤسسا قراره على أساس عدم إخبري آخر ليقوم باملهمة 
  .1ن اخلربةجزاؤه بطالوجويب و

فاملشرع جعل إجراءات إخطار األطراف يف الدعوى بيوم  وساعة  ومكان إجراء اخلربة واجبا يقع علـى     
ويقع على األطراف باملقابل . اخلبري وال ميكن جتاوزه حىت بإتفاق مسبق أو الحق بني أطراف املنازعة اإلدارية

و كافة الوثائق املفيدة و يف حالة عدم اإللتزام ذا  واجب تسهيل عمل اخلرباء بإطالعهم على كافة املعلومات
  .2ينتقد عمل اخلرباءالواجب ال ميكن للطرف غري امللتزم بذلك أن 

حلقوق الدفاع أمام   ويرجع هذا اإلهتمام الكبري هلذا اإلجراء إلرساء املساواة بني أطراف املنازعة وإحتراما   
اء سري اخلربة وثائق أو أصدر تصرحيات أمام اخلبري جيب أن يتم ذلك ففي حالة ما قدم أحد اخلصوم أثن. اخلبري

  .دحض إدعاءاته  ويتمكن من مناقشة تلك الوثائق املقدمة  و اآلخر للمنازعة ليحاط به علماحبضور الطرف 
ـ     ذلك فمبدأ الوجاهية يف أعمال اخلربة يفرض على اخلبري القيام بأعمال اخلربة يف مواجهة أطراف املنازعة ل

ن إجراءات اخلـربة ال  ت اخلربة، فإذا ما تغيبوا بعد ذلك فإجيب إعالم األطراف حبضور كل جلسات و عمليا
  :   نستنتج مما سبق أن إجراء إخطار اخلبري لألطراف إجراء ميس بالنظام العام، مبعىنلتكون معيبة بأي عيب، 

قاضي من قبل الطرفني يف أية مرحلة تكون عليهـا  يف حالة عدم إحترام إجراء اإلخطار جيوز الدفع به أمام ال* 
 .الدعوى و لو ألول مرة أمام جهة النقض و ميكن إثارته من طرف القاضي من تلقاء نفسه

جزاء ختلف هذا اإلجراء يؤدي إىل بطالن اخلربة بطالن مطلق ألن قرار البطالن هو قرار كاشف للـبطالن  * 
ألطراف املنازعة إجراء واجب عليه إال أن هذا األخري حضـورهم   فإستدعاء و إخطار اخلبري.3وليس منشأ له 
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 كان إمتناعهم إرادي وليس بسبب قوة قـاهرة  بعد إستفاء إجراء اإلستدعاء و كانغري واجب طاملا أن غيام 
  .مكان اخلربةساعة وأو مانع حال دون حضورهم يف تاريخ و 

  :واجبات اخلبري املهنية * 
        ، وحتدد تلك األعمال والواجبـات ) غري اإلدارية(اء املنتدبني يف اخلصومة العادية هي نفس واجبات اخلرب   

 قبـل يف فحوى حكم أو قرار التعيني، على أن ينفذ واجباته شخصيا يف حدود اآلجال املضروبة له مسبقا من 
و صالحيات كل  قاضي املوضوع الذي عينه و إذا عني أكثر من خبري واحد فتحدد مهام كل خبري على حدا

توكل هلـم املهـام   ) أعوان(وال بأس مبناسبة تأدية مهامه أن يستعني اخلبري مبساعدين . خبري يف حدود قدراته
  .أو عملية املراسالت كتوصيل األوراق مثالالصغرية و اجلانبية 

أو شفوية على أن  وإذا دعت الضرورة أثناء القيام بأعمال اخلربة اإلستعانة مبترجم من خالل ترمجة مكتوبة   
 134املادة  ت عليهنص ما املوضوع حسبملعتمدين أو يرجع األمر إىل قاضي خيتاره اخلبري من بني املترمجني ا

  :ومن بني األعمال واملهام املكلف ا اخلبري من قبل اهليئة القضائية اليت عينته، أمهها. إ م إ من ق
- و مستندات  م و أقواهلم و تقدمي كل ما لديهم من وثائقاالجتماع مع اخلصوم قصد مساع و تلقي تصرحيا

ـ  هلا عالقة د يف تقريـر اخلـربة ،  مبوضوع اخلربة، وحيق لكل طرف يف املنازعة اإلدارية تقدمي مالحظاته لتقي         
و كل يتم تلقي التصرحيات والتقارير بصفة مشتركة و مجاعية أ  هيئة خرباءو يف حالة تعدد اخلرباء نكون أمام  

  .1ليه بصفة مضادة و إال كانت اخلربة غري منتظمة إحسب صالحياته  وجماله، وجيب عليهم مناقشة ما توصلوا 
ويف هذه احلالة جيب على هيئة اخلرباء العمل بشكل مجاعي، فال جيوز ألحدهم إستخدام بعض الوثائق اليت    

ا مل يعر مناقشة النتائج اليت توصل إليها كل واحد منـهم  بقية اخلرباء و جيب أيضا أن جيتمعوا من أجللف         
إال أنه ميكن للخرباء القيام بشكل منفصل باإلطالع على بعض األمور املادية و غـري  . و من أجل تبادل اآلراء

 ذا كان لكل خبري موضوعه لنقاط الفنية موضوع اخلربة، أما إهذا إذا كان اخلرباء مكلفني بنفس ا ،2األساسية
  . اله فيقومون بأعمال اخلربة كلّ يف جماله ليجتمعون يف مرحلة إعداد تقرير اخلربةو جم
التعبني واخلروج عن املهمة املسطرة لـه  )قرار(وال جيوز للخرباء جتاوز سلطتهم و احلدود املقيدة يف حكم    

ـ   مسبقا ، على أن يتحلى اخلبري على مر اصـمة ،  راف املتخمدة عمله باحلياد و أن يكون مستقال عـن األط
تعلـق األمـر    مـا  ة أعماله خاصة إذاالرتاهة كما يتوجب عليه احملافظة على سريوإحترام واجب اإلستقامة و

                                                             
.132نعمية  راعي، مـرجع سـابق، ص نرص ا  ن هنوين و    1  
.96 ایدة الشايم، مـرجع سـابق، ص    2  



 
 

112 
 
 

وأثناء تنفيذ اخلربة جيوز للخبري أن يطلب من األطراف تقدمي املستندات الـيت يراهـا   . خبصوصيات األطراف
خطر القاضي بذلك وميكن القاضي أن يرتب آثار كال يضرورية إلجناز مهمته دون تأخري، وإذا إعترضه أي إش

  .إ م إ من قا 137عن تقدمي مستندام للخبري حسب ما نصت عليه املادة األطراف إمتنع ما قانونية إذا 
ومدة إجناز اخلبري لواجباته تطول أو تقصر من خربة إىل أخري إال أن اخلرباء عادة ال يستهلكون وقتا طويال    

هم ، كاخلربة الطبية فهي خربة سريعة التنفيذ غري أن اخلربة اجلبائية تتطلب وقتا طويال ألداء املهمة و ألداء مهام
ـ   ة قد تتجاوز حىت املدة احملددة له، حينها ميكن للخبري طلب أجل جديد للخربة لدواعي مهنية متعلقـة بطبيع

مبوضوع األشغال العمومية، فهي أطول واخلبري هو احلال عليه بالنسبة للخربة املتعلقة  وكما. اخلربة  وموضوعها
  .1فيها رهني بني األطراف

        الشهود إن وجـدوا   مبناسبة تنفيذ اخلبري ملأموريته له اإلنتقال إىل عني املكان إلجراء معاينة من خالل مساع –
اخلرباء من أشار أو مساع ذوي العلم فيقومون بإستدعاء األشخاص و القيام بسماعهم كشهود وحىت هناك من 

  .2أن الشاهد فالن أدىل بأقواله بعد أداء اليمني
دىل ا أمام اخلبري إىل الدليل القـانوين ذلـك أن   إال أنه من الناحية العملية  والقانونية ال ترقى الشهادة املُ   

ض منه ، من مث كوسيلة إثبات احلق أو نفيه هي تلك اليت تؤدى داخل ساحة القضاء أو بتفويتربة الشهادة املع
فدور اخلبري يتمحور حول اإلستفسار . القاضي الذي عينه قبل على اخلبري عدم اخلروج عن املسار احملدد له من

و تقصي املعلومات من ذوي العلم دون حتليفهم لعدم إعتبار التقرير الصادر عنهم فاصل يف موضوع الـرتاع  
  .ير على سبيل اإلستئناسويؤخذ التقر

  احملامي يف إجراءات اخلربة القضائية ؟ما هو مركز  -
ودور أساسي للمحامي يف ظل  دنية و اإلدارية مركزا مهمامنح املشرع اجلزائري يف ظل قانون اإلجراءات امل   

جللسات اخلربة غري ضروري وال إلزامي مع أنه ميكن ألطـراف   حضورهأن  اإلدارية ، إالّ قضائيةاإلجراءات ال
ر احلسن لعملية طلب حضورهم قصد إشرافهم و التأكد من السيإستدعائهم و )عى عليهاملدعي و املد(الدعوى 

التصرحيات بصفتهم رجال القانون ومدافعني ته و خاصة عند حترير املعلومات واخلربة و مدى إحترام اخلبري ملهم
عن حقوق ممثليهم ، ليوأي اخلبري و احملاميد هذا احلضور تعاون بني اجلهتنيل ،.  
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   .شراف القاضي اإلداري على أداء اخلبري خلربتهإ*
 عدوت .بعد تعيني اخلبري على رأس مهمته يبقى حتت مراقبة القاضي الذي عينه طيلة مدة تنفيذه ألعمال اخلربة   

الرقابة القضائية من الوسائل الفعمن تعيني اخلربة واألصل أن مجيع أعمال و واجبات  الة لتحقيق اهلدف املرجو
بري تتم حتت إشراف القاضي اإلداري الذي أمر بإنتدابه  وتتجلى مظاهر نظام الرقابة القضائية على أعمـال  اخل

  :اخلبري من خالل
  .له القاضي يف فحوى أمر تعيينهاخلبري ال يقوم بأعماله إال يف حدود املسائل واملواضيع اليت حددها ) 1
    م ـا  قرير مكتوب يدون فيه مجيع تصرفاته   وتنقالته اليت قـا عند إنتهاء اخلبري من مهامه خيتتم أعماله بت )2

ودور القاضي اإلداري ال يتوقف عند هذا احلد حيث . ليودعه لدى أمانة الضبطيف سبيل تنفيذ أعمال خربته 
ميتد دوره حلني إصداره لقراره أو حكمه يف موضوع املنازعة اإلدارية من خالل بناء موقفه معتمدا فيه علـى  

للقاضي اإلداري األخذ بنتائج خربة أمر بإجراءاا  قاض آخـر  كما ميكن  .اده مجلةتائج اخلربة أو يتم إستبعن
 .1كان بأمر وحتت إشراف القضاء على أساس أن السري يف أعماهلا

  :إنتهاء اخلربة القضائية*
تهاء أعماله، وجب عليه أن نتهي اخلبري من أداء مهمته سواء بإنتهاء املدة املضروبة له أو بإعندما ين   

وال ختتـتم اخلـربة إال     .تعيينه يقدم تقرير مكتوب من إعداده ليودعه لدى كتابة ضبط احملكمة اليت أمرت ب
و لكل واحد منهم أن يربز نقاط إختالفه مـع   2بتقرير واحد حىت ولو تعدد اخلرباء يف نفس املوضوع اخلربة

حيدد القاضي يف حكمه أو قراره اهلدف مـن تكليـف   . ج اخلربةزميله و حيدد كل خبري موقفه من كل نتائ
اخلبري مبهام اخلربة ويبني هلا حدودها ووفقا لذلك ينجز اخلبري مهامه الفنية حمترما ملا جاء به حكم أو قـرار  

  .ها القاضي، فال جييب إال على األسئلة اليت طرحتعيينه
بتقــرير    د إىل القاضي جبواب و هذا ما يسـمى بعد إنتهاء اخلبري من أداء مهامه عليه أن يعوو   
  . Le rapport de l’ expertiseاخلبـرة  

الذي هو املستند النهائي الذي يقدمه اخلبري للمحكمة بعد إنتهاء مهمته، ويتضمن بيانا بالنتيجة الـيت  
اإلجراءات اليت إتبعها وال  ليشمل التقرير عادة حماضر األعمال ليثبت ا. إنتهى إليها يف املأمورية اليت كلف ا
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من  138، ولقد نصت املادة تفرغ مجيع األعمال اليت قام ا يف شكل كتايبوإمنا  يتبع اخلبري أية إجراء شفهي
  :  ق إ م إ على أهم العناصر الواجب ذكرها يف تقرير اخلربة وهي

  أقوال و مالحظات اخلصوم و مستندام،  -
  نه يف حدود املهمة املسندة إليه،عرض حتليلي عما قام به و عاي -
 .نتائج اخلربة -

  :وبذلك يعكف اخلبري لتضمني تقرير خربه العناصر التالية
  ةـالدباج: أوال
   لقبه ، عنوانه املهين بالتحديد ورقم هاتفه إمسه و : ة املتعلقة به وهييتناول فيها اخلبري البيانات األولي
كليفه و املرجع الذي أسند له مهام اخلربة، إذا كان حكم أو قرار و اجلهة القضائية اليت ذكر وقائع تإن وجد، 

  .يغة التنفيذية لهوذكر رقم القضية مبعىن يذكر بدقة منطوق احلكم القاضي بتعيينه مع الص. أصدرته و تارخيه
ـ إسم الطرف الذي بلّذكر تاريخ تسليم اخلبري احلكم الذي كلفه مبهمة اخلربة و          ه حكـم التعـيني  غ

  .اجنازها الفنية الواجب عليه املهمة حتديد طبيعة مع 
  .العـرض: ثانيا
يقوم اخلبري يف هذه املرحلة بعرض الوثائق و الظروف احمليطة مبوضوع خربته مع سرد املعاينات اليت    

ت فيها اخلربة، وذكر ين اليت أجرويقوم يف هذا اجلزء بتعريف األماك. قام ا مع بيان تأثريها على مسائل الرتاع
على وجه اخلصوص إىل إمتام إجراء  األطراف مع وكالئهم إن حظروا أو امتنعوا عن احلضور و يذكرحضور 

  .األوضاع القانونية املقررة لذلكتكليفهم باحلضور إىل جلسات اخلربة متاشيا مع 
  .جـالنتائ: ثالثا 

رتكز عليه اخلربة القضائية، و املتمثلة يف النتـائج املنطقيـة   تتمثل النتائج يف العصب احملوري الذي ت   
جوانب موضوع خربته بصفته للوقائع و مناقشات اخلربة، فهي خالصة أعماله ليوضح فيها رأيه اخلاص بكل 

ختصاص، وموضحا األساليب اليت إعتمد عليها للوصول إىل بناء موقفه املهين، ومن الناحية العملية صاحب اإل
مع اإلشـارة إىل   .شكاليات املطروحة من قبل القاضياإلأن جييب فيها على كافة األسئلة ولى اخلبري يتعني ع
من القانون اإلجراءات املدنية قد أجازت تقدمي تقرير اخلربة  شفاهة يف اجللسة ليقوم كاتب اجللسة  40املادة 

  .النادر اللجوء إليه أسلوب كان منبتسجيل و تدوين تصرحيات اخلبري بسجل اجللسة، إال أنه 



 
 

115 
 
 

مل حيدد مشرعنا يف ظل القانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية الكيفية و القالب الشكلي الذي يفرغ فيه تقرير و  
مدى قدرتـه  لعلمية واقريره على حسب قدراته املنهجية والفنية  واخلربة و إمنا ترك للخبري حرية تنظيم شكل ت

  .ه ذكرها بكل دقة ووضوح يف الصياغةعلى إدراج املعلومات الواجب علي
أثناءهـا   ألعمال اخلربة الذي جيـب أن يراعـى   وتعد عملية حترير تقرير اخلربة من املراحل األخرية و اهلامة  

إجراءات شكلية حمددة، مع حرص اخلبري على أن يكون مضمون تقريره واضحا كامال ومسـببا، وجيـب أن   
ا كان جمربا على إستخدامها يتوجب عليه شرحها وتوضيح معناهـا مـع   يتفادى العبارات التقنية احملضة وإذ

 املالحظة أن املشرع اجلزائري مل حيدد اللغة اليت حيرر ا 

العربية حىت ولو  هذا التقرير ، إال أنه يف إطار إنسجام العمل القضائي من املفترض حترير تقرير اخلربة باللغة     
مبترجم، ألن مجيع الوثائق و املستندات املعروضة على القضاء فرضت املـادة   تطلب األمر من اخلبري اإلستعانة

  .للغة العربية أن تقدم با 09 – 08من القانون  08
فبعد إعداد اخلبري لتقريره و تضمينه مجيع العناصر الواجب ذكرها ورأى أن تقريره أصبح جاهزا ينتقـل إىل    

 قتها وهي التوقيع اخلبري على التقرير يف آخر أوراقه كما له أن يوقـع اخلطوة التالية واليت ال تقل أمهية عن ساب
الة اخلرباء، فإن توقيع كل واحد منهم واجب ولكنه يف حويف حالة تعدد . على كل ورقة إن تعددوا ويؤرخه

ليل على التقرير ال يؤدي إىل بطالن اخلربة إذا مت تقدمي الدواحد منهما فقط على وجود خبريان إثنان فإن توقيع 
  .1وحتريره سوية وعلى تطابق وجهات نظرمهاأما قد تعاونا فعال على وضعه 

  :آثـار اخلبـرة *
  :لتنييز بني حايليها ، وعلى ذلك جيب التمير مكتوب يضمنه النتائج املتوصل إينهي اخلبري مهمته بتحرير تقر   

  :إذا جنح اخلبري يف مهمة اخلربة
يت كانت تسـبب  لاوميع عناصر املهمة املسندة له توضيح جيوكلة له عند متكنه من اخلبري يف املهمة امل حينج   

حملكمة اإلدارية اجلهة القضائية اليت عينته أكانت ا وبذلك ،طار حدود مهمتهإل هإحترمأيضا بوللقاضي مشاكل، 
لك مبثابـة  ويصبح بذ لفصل يف الرتاع املطروحال أثناء اتعتمد على تقرير اخلربة كعنصر فعأو جملس الدولة قد 

  .األرضية اليت ينطلق منها قاضي املوضوع يف حالة ما إذا قرر هذا األخري اإلعتماد عليه و تبين نتائج اخلربة
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  :إذا مل ينجح اخلبري يف مهمة اخلربة
 مل يتوصل إىل املعرفة التقنية اخلبري اخلربة ناقصة حسب رأي القاضي أو أن يف هذه احلالة قد تكون   

إختاذ مجيع التدابري الالزمة لسد هذا النقص من بينها  القاضيستطاعة فبإ  كان من املفترض الوصول إليها، اليت
ستدعاء أو إ 1قصد توضيح بعض النقاط اليت بقيت غري مفهومةلي من خالل اخلربة التكميلية إجراء حتقيق تكمي

ذا كـان  ية ، أو األمر خبربة مضادة خاصة إضروراخلبري أمام اجلهة اليت عينته لتقدمي اإلضاحات و املعلومات ال
 .تقرير اخلربة يشوبه غموض أو تناقض

تقريـره فإمـا    غالبا ما يتم إستبعاد املكلف ا و ففي مجيع هذه احلاالت يكون اخلبري املعني مل ينجه يف املهمة
  . تعوض خبربة مضادة أو يستبعد إجراء اخلربة من القضية ككل

   :أتعاب اخلبري* 
غري وتقديريا  اعندما يتم قبول تعيني اخلبري حيدد القاضي اآلمر باخلربة مبلغ التسبيق ويكون هذا املبلغ جزافي   

بعيدا عن أتعاب اخلبري ومصاريفه، ومن باب خربة القاضي وإملامه بإجراءات و األعمال اليت سيقوم ا يف سبيل 
 طرفويعني مع ذلك ال .ق إ م إمن  129ص املادة إمتام مهمته بالشكل الصحيح يقدر مبلغ التسبيق حسب ن

املكلفني بإيداع  هذا املبلغ أمام كتابة ضبط احملكمة اليت أمرت بإجراء اخلربة ويف اآلجال احملـددة   طرافأو األ
هري ال ميكـن  جال احملددة إلغاء تعيني اخلبري ألنه إجراء جواآللذلك ويترتب على عدم إيداع مبلغ التسبيق يف 

 .أو جتاوزه إغفاله

الذي فاته أجل إيداع مبلغ التسبيق طلب متديد األجل أو رفع إلغاء تعـيني اخلـبري    طرفإال أنه جيوز لل     
وجيوز للقاضي اآلمر  .إيداع مبلغ التسبيق مبوجب أمر على عريضة إذا كان حسن النية ، و يثبت حسن نيته يف

و حيدد أجل إليداعه لدى أمانة ضبط احملكمة، ويذكر الطرف  باخلربة أن يأمر بإيداع مبلغ إضايف ملبلغ التسبيق
املكلف بدفعه إذا ما إتضح أن مبلغ التسبيق املودع سابقا غري كاف إلمتام مهام اخلربة أو أنه مت إضافة مهـام  

  .ريـأخرى على عاتق اخلب
التنقل ملسـافة بعيـدة أو   نية كوقد يتطلب أثناء سري إجراءات تنفيذ اخلربة مبلغ مايل لسد اخلبري نفقاته اآل    

قد تفوق هذه التكاليف قدرة اخلبري ، الطائرة وقد يتطلب األمر كذلك املبيت يف الفندق ملدة معتربة التنقل عرب

                                                             
1 Charles Debbasch, Jaen- Claude ricci, op.cit, p: 453.  
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وطاقته املالية، أو حىت طلب مساعدة مترجم فله تقدمي طلب إىل القاضي اآلمر باخلربة حمددا فيـه دوافعـه و   
مبلغ التسبيق  قتطع له منت كدفعة مسبقة قتطاع مبلغ مايلإة ليأمر له بتربيراته اجلدي.  

ويبقى التحديد النهائي ألتعاب اخلبري املالية من صالحيات رئيس احملكمة اإلدارية من خالل تقـدمي اخلـبري     
 مذكرة أتعابه يرفقها بتقريره الكتايب  يدون فيها عدد األيام و الساعات العمل اليت أمضاها يف إجنـاز أعمـال  

املرخص له اإلنتقال إليهـا و  هلا عالقة بالرتاع حمل اخلربة و اخلربة وعدد التنقالت اليت أجراها بني األماكن اليت
و         اإلطالع على الوثائق واملستندات أو ترمجتها و كذا تصويرها و األوراق اليت إستهلكها والتصـاميم 

همته، مث يقدر اخلبري كل املصروفات اليت كلفته، ليقـوم  اخلرائط وغريها من احللول املستعملة من أجل إجناز م
 . أتعابهعة دقيقة و مفصلة لتقدير اخلبري رئيس احملكمة اإلدارية مبراج

 الـيت إسـتنفدها   ن لإلجراءاتويقارن مبلغ التسبيق الذي أمر به قاضي املوضوع مع تقرير اخلبري املتضم    
الة تعدد اخلرباء فإن هذا األمر ال حيتم كون األتعاب متساوية بني هيئـة  ويف ح .مبناسبة تأدية اخلبري ملهام اخلربة

احد ري وحجمها ومدى جناح كل وـاخلرباء إذ يؤخذ بعني اإلعتبار أمهية وجدوى األعمال اليت قام ا كل خب
 .منهم

يف ذلـك املسـاعي    د رئيس اجلهة القضائية اإلدارية أتعاب اخلبري النهائية بعد إيداع التقرير ويراعيدوحي    
جال احملددة وجودة العمل املنجز وال يتسلم األطراف نسخة من هـذا التقريـر إال بعـد    اآلاملبذولة وإحترام 

سدادهم ملصاريف أتعاب اخلبري لدى كتابة الضبط وال جيوز ألطراف الدعوى اإلدارية بأي حال من األحوال 
   واملصاريف مباشرة للخبري، أداء التسبيقات عن أتعاب

وإذا ما تسلم اخلبري املقيد يف اجلدول املصاريف مباشرة من األطراف يترتب على ذلك شطب إمسه من قائمة    
  . من ق إ م إ  140جدول اخلرباء و بطالن اخلربة وهذا ما نصت عليه املادة 

وفات احملكوم له ، ليتضمن مصرط احملكمة للخبري املعني نسخة من أمر حتديد أتعاب اخلبريوتسلم  أمانة ضب    
األعمال اليت قام ا ، ويتم التأشري على النسخة الرمسية من األمر بالصيغة التنفيذيـة و  بطبيعة احلال  ا مراعيا

وقد يكون املبلغ احملكوم به للخـبري نفسـه مبلـغ    . ملصلحته ألمر سندا تنفيذيا لفائدة من صدربذلك يكون ا
الذي كلف بإيداعه وإذا مل يسـد   طرفيرد إىل الة يف مبلغ التسبيق ذكر، فأي زيادالتسبيق فهنا ال مشكلة ت
  .املكلف بذلك طرفالاملبلغ من  بقيةال ستكمأتعاب اخلبري هلذا األخري إ مبلغ التسبيق املبلغ النهائي
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 وكأصل عام يتحمل دفع مبلغ التسبيق الطرف الذي طلب أجراء اخلربة مث يتوىل دفع األتعاب النهائية فيما     
الذي خسـر   طرفويف حالة إذا كان هذا ال. الذي خسر دعواه حىت ولو مل يطلب إجراء اخلربة طرفبعد ال

  .1دعواه معسرا، على اخلبري أن يطلب أتعابه من الدولة حتت عنوان تعاونه من أجل سري املرفق العمومي للعدالة
من الناحيـة   هر يف موضوع الدعوى، ألنوللخبري طلب دفع مستحقاته املالية قبل صدور احلكم أو القرا      

وقد يتضامن كل أطراف املنازعة اإلدارية . العملية غالبا ما تأخذ عملية دفع مستحقات اخلبري مدة زمنية طويلة
  .ملتابعة القانونيةبدفع أتعاب اخلبري و إذا ما ختلف الطرف املكلف بدفع أتعابه عن الوفاء بدينه للخبري حق ا

     يف اخلربة؟هل جيوز الطعن  -
لى عدم إمكانية إستأناف احلكم الذي أمر بـاخلربة  عيف فقرا األوىل  ق إ م إمن  145قد نصت املادة       

تشكيل املناقشـات  وأما عن فقرا الثانية نصت على عدم إمكانية . إال مع احلكم الفاصل يف موضوع الرتاع
القضائية اليت فصلت يف نتـائج   تكن قد أثرية مسبقا أمام اجلهة املتعلقة بعناصر اخلربة أسبابا للطعن فيه، إذا مل

  . اخلربة
اخلربة مادام أمر التقدير يعد من عناصر اخلربة، ومل حيدد  أتعاب أو اخلبري معارضة أمر تقدير طرافوميكن لأل   

واعد العامة من خالل تقدمي املشرع اجلزائري الكيفية اليت يتم ا التظلم يف أمر التقدير  وبالتايل ميكن تطبيق الق
عريضة يقدمها املتظلم لدى كتابة ضبط اجلهة القضائية مصدرة أمر التقدير حسب أحكـام رفـع الـدعوى    

تكون املعارضة أمام نفس اجلهة مصدرة أمر تقدير أتعاب لوبالطرق املعتادة  ويفصل يف التظلم يف أقرب اآلجال 
  .2اخلبري

أو اخلبري إذا مل يوافقوا على أمـر تقـدير   طراف إال أن لألري قابل ألي طعن، در يف املعارضة غوالقرار الصا   
أتعاب اخلبري بسبب أا باهظة و مكلفة بالنسبة للطرف املكلف بدفعه، أو أا غري كافية و جمحفـة يف حـق   

 .اخلبري، فلهم إستئناف األمر وحىت الطعن فيه بالنقض

القضـائي   يتقاضى اخلـبري  "  :على ما يلي ،3 310 – 95:رقممن املرسوم التنفيذي  15ونصت املادة    
ة عن خدماته وفقا للتشريع والتنظيم املعمول ما و حيدد مقدار هذه املكافأة القاضي الذي عينه و حتت مكافأ

                                                             
.138نرص ا  ن هنوين ونعمية  راعي، مـرجع سـابق، ص    1  
.141، ص مرجع نفسه  2  
، املتضمن لرشوط و يف ة  ال سجيل يف قوامئ اخلرباء القضائيون وحتدید 1995و ر أكت 10املؤرخ يف  310 -95املرسوم التنف ذي رمق  2

.60ر  دد .حقوقهم وواج اهتم، ج   
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 رقابة النائب العام ومينع منعا باتا حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف هذا اال على اخلبري أن يتقاضـى 
  ".املكافآت من خالل األطراف مباشرة

بفقراا فال جيوز حتـت أي   09- 08من القانون  140وهذا احلكم األخري يف هذه املادة قد زكته املادة     
ظرف لألطراف أداء التسبيقات عن األتعاب و املصاريف مباشرة إىل يد اخلبري، وإذا ما قبل هذا األخري وتسلم 

جيب اإلشارة إىل أن  ،القائمة اخلرباء  وإبطال اخلربة، وقبل غلق باب اخلربة القضائيةاملبلغ يتم شطب إمسه من 
اخلبري يكون طيلة مدة تنفيذ مهام اخلربة املوكلة له مسؤوال عن كل جمريات أعمال اخلربة وإذا ما إرتكب خطأ 

 :كيف ذلكتأديبيا و قد تصل حلد املسؤولية اجلزائية، و  أو تقصري تنعقد مسؤوليته مدنيا 

   :املسؤولية املدنية 
تتحقق إذا مل ينجز اخلبري املهمة املوكلة له يف حدود اآلجال املضروبة له أو أنه أجنزها يف غري اإلطار احملدد له   
 طلـب  من وراء تقصري اخلـبري ر يسبب ذلك ضررا يؤثر على القضية، ونتيجة ذلك جيوز لكل من تضرقد و

رفع الدعوى أمام القضـاء  ما إذا كان اخلطأ شخصي من جانب اخلبري فيمكن أ. تعويض أمام القاضي اإلداري
  .   1األطراف املتضررة من جراء تصرف اخلبرياملدين ويصبح نزاعا مدنيا بني اخلبري و

   :املسؤولية التأديبية 
مسه إ شطب قد تسلط على اخلبري العقوبة التأديبية من طرف جملس رقابة اخلرباء، و تتجسد هذه العقوبة يفو  

باشرة مهامه كخبري ملدة زمنية وتوقيفه عن العمل و حىت قافه من مول اخلرباء على املستوى الوطين، إيمن جد
   .ق إ م إمن  132ستبداله خببري آخر وهو ما نصت عليه املادة إ

  :املسؤولية اجلزائية 
جمرمة قانونـا،  خلربة أفعال معاقب عليها وعمال اتنعقد هذه املسؤولية إذا ما إرتكب اخلبري مبناسبة القيام بأ   

، فتنعقد  وحىت التزوير ستجوم أو إفشاء أسرار مهنتهبديل تصرحيات أحد األشخاص الذين إكالسرقات أو ت
ة ن القضيأنه بعد تقدمي اخلبري لتقريره فإ ويتلخص مما سبق. مسؤولية اخلبري اجلزائية ليعاقب أمام القضاء اجلزائي

  .ختاذ املوقف القانوين فيهاهزة للفصل فيها و مهيأة إلون جاحمل الرتاع تك
والقاضي اإلداري يف مجيع األحوال غري ملزم بتبين نتائج اخلبري ألن تقرير اخلربة ال يرقى إىل الدليل القانوين    

جديدة والـيت  ته وحيكم بإستبعاد تقرير اخلربة، فيستطيع أن يأمر خبربة و له أن يأمر بتحقيق إضايف لتكوين قناع

                                                             
. 149و  148محمود توف ق إسك در، مرجع سـابق، ص ص    1  
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خبـربة مضـادة    كـذلك  مـر له األيكون موضوعها نقاط جديدة غري اليت مت التعرض هلا يف اخلربة األوىل، و
غري أنه مطالب بتسبيب موقفه السليب إجتاه تقرير اخلربة تطبيقا لنص  ،1موضوعها نفس موضوع اخلربة األوىل

   .مه أو قراره على نتائج اخلربةحككما أنه ميكن للقاضي أن يؤسس  إ م إ من ق 144/2املادة 
إجـراءات التحقيـق،    وتعد اخلربة القضائية يف مادة املنازعات اإلدارية من املسلمات الضرورية وخاصة يف  

ـ  نفإمكانية اإلستغناء ع  ذاـها بشكل كلي و ائي أمر مستبعد الوقوع إن مل نقل مستحيل، خاصة أمـام ه
ااالت وإرتباطها ببعضها البعض األمر الذي يصـعب علـى    يف كل التحول العلمي و زحف التكنولوجي

إ م إ  مـن ق  125ن خالل املادة ـوم. جبميع هذه التحوالت وااالت غري اال القانوين اإلحاطةالقاضي 
من نفس القانون اليت حددت اهلدف األساسي هلذا التدبري نلمس جماهلا والـيت   858احملال إليها مبوجب املادة 

ل، ويف يف ـبعاد خاصة تتماشى وطبيعة املنازعة اإلدارية، فمجال اخلربة يتجلى يف دعوى القضاء الكامتأخذ أ
  .دعوى اإللغاء

  :جمال اخلربة يف دعوى القضاء الكامل /1
للضرر الذي  مقابلمايل إىل احلصول على تعويض مادي وامل دف أعمال اخلربة يف ظل دعوى القضاء الك   

إجراءات الذي يكون عادة الطرف املدين وكذلك األسباب اليت أدت إىل وقوعه وحىت تقدميو ،بالطاعن قأحل 
 وبالتايل فإن اال الطبيعي للخربة يف اخلصومة اإلدارية يوجد يف دعوى القضاء الكامل .وقائية لتفادي إنتشاره

فع البشكل جد .  
  :جمال اخلربة يف دعوى اإللغاء / 2
إىل البحث عن مشروعية عمـل إداري، أي    دف ور إجراء خربة يف دعوى إلغاءيتص مبدئيا و منطقيا ال   

ولكن جيوز للقاضي اإلداري بإجراء خربة يف . جمال خيص اجلانب القانوين الذي يعود النظر فيه للقاضي نفسه
املادية اليت أسـس   اإلدارية املتعلقة بدعوى اإللغاء، إذا كان موضوع اخلربة يهدف إىل توضيح الوقائعنازعة امل

     .2عليها العمل القانوين اإلداري حمل دعوى اإللغاء

                                                             
1 Charles debbach, jean-claude ricci, op.cit, p :453. 

.81لث، مرجع سـابق،ص رش يد  لويف، قانون املناز ات اإلداریة، ج الثا  2  
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بقطاع العدالة الذي يسهر  والرقي ضروريا خلدمة املصاحل العامة وألن تعاون اخلبري مع  قطاع العدالة أصبح أمر
يد ولكن ال ميكن ومن الثابت أيضا أنه ميكن احلكم من بع. املسؤولون عليه بإحداثه و مواكبة موجة التطورات

  .  1إجراء حتقيق إال من قريب
ويف مجيع األحوال فإن القاضي والفقه يترددان يف قبول اخلربة يف جمال جتاوز السلطة ويف موضـوع تقـدير    

التحقيق و العناية القانونيـة الـيت   أمهية اخلربة يف جمال إجراءات  من رغمفبال  ،2املشروعية ألن جماالا قانونية
 ا ال تعد الوأحاطهاأخرى تتداول بني جراء أخر ووسيلة جند إ ق ، إذـسيلة الوحيدة للتحقيا مشرعنا إال أ

  . ما سوف نعرضه يف املطلب الثاين ، هذااإلدارية وهي مضاهاة اخلطوط جلهات القضائيةعلى مستوى االقضاة 
  .وطـمضاهاة اخلط :املطلب الثاين  

من صدرت عنه، عادة ما يلجأ هذا األخري إىل إنكار توقيعه إن وجـد  عند اإلحتجاج بورقة عرفية على      
عليـه   ن إنكار التوقيع أو اخلط يعد رخصة لصاحل الطرف الذي حيتجها أو خطه املوجود فيها، وبذلك فإعلي
ط حجتها نكر فيها التوقيع أو اخلدعاء بتزويرها وبذلك تفقد الورقة العرفية امللورقة العرفية دون احلاجة إىل اإلبا
  .رها من الطرف املنكر هلا ىل حني التأكد من صدوإ

ي ويقع عبء إثبات صحة التوقيع أو اخلط حمل اإلنكار على عاتق الطرف املتمسك بالورقـة العرفيـة، أ       
إما التنازل عن التمسك ذه الورقة أو إختـاذ   الطرف الذي أثارها يف القضية والذي جيد نفسه أمام خياران؛

يتم املطالبة بإجراءاا من خالل رفع عوى حتقيق اخلطوط اليت و. إتباع إجراءات مضاهاة اخلطوطملطالبة بقرار ا
يف هذه عليه باحملرر الذي مت إنكاره، و موضوع احلق الذي يستدليف قد ترفع بدعوى فرعية تنشأ مبناسبة النظر 

  .     مضاهاة اخلطوط الفرعية احلالة يتوقف الفصل يف الدعوى األصلية إىل حني الفصل يف دعوى
و ذلك يف حالة مـا إذا أراد   أصليةال مينع رفع دعوى مضاهاة اخلطوط بصفة أصلية، عن طريق دعوى و    

 ق من صحة توقيع أو خط ـمستقبال أو إىل التحق ااملستفيد من الورقة العرفية أن يطمئن إىل إعتراف  خصمه
  . وهذه هي دعوى مضاهاة اخلطوط األصلية.خصمه قبل رفع الدعوى املوضوعية عليه

  
  

                                                             
.142نرص ا  ن هنوين ونعمية  راعي، مرجع سـابق، ص    1  

2 Charles debbasch, jean-claude ricci, op. cit, p : 451. 
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  .ضاهاة اخلطوطمب لألمرراءات القانونية املتبعة ـاإلج: الفرع األول
اليت نصت على تطبيق نفس اإلجراءات املطبقة علـى مضـاهاة    ق إ م إمن  862رجوعا إىل نص املادة    
ضاء اإلداري، وبذلك جيد القاضـي  وط املقامة أمام القـطوط أمام القضاء العادي، على مضاهاة اخلطـاخل

املطالبة بإجراء مضاهاة اخلطوط ، يكون ملزما علـى   يتضمن موضوعها اإلداري إذا ما عرضت عليه منازعة
  . ق إ م إمن  174إىل  164يق اإلجراءات العادية ملضاهاة اخلطوط و املنصوص عليها يف املواد من ـتطب

 فحص اخلط أو التوقيع أو بصـمة  ( La vérification dés écritures )ويقصد مبضاهاة اخلطوط 
األصبع اليت مت إنكارها و مقارنتها خبط أو إمضاء أو توقيع أو بصمة صحيحة للمنكر، ويكون ذلك بواسـطة  

  . 1خرباء اخلطوط إلثبات التشابه من عدمه
   دف  طلب إجراءات مضاهاة اخلطوط عن طريق رفع دعوىوت و التوقيع الوارد إثبات أو نفي صحة اخلط أ
، فأجـاز  صمه يف املنازعة و حتمل توقيعه أو خطهعرفية و ينسبها إىل خورقة  طاعن الورقة العرفية كتقدمي اليف

التوقيع املنسوب إليه، وبذلك تسقط حجية الورقة حمل اإلنكار كـدليل  هلذا األخري أن ينكر اخلط أو  القانون
ك، مبعىن على املدعى بالورقة إثبات أن التوقيـع أو اخلـط   إثبات وعلى من يتمسك بصحتها إثبات عكس ذل

والوسيلة اليت متكنه من ذلك هي املطالبة مبضاهاة اخلط . أنكره الوارد باحملرر العريف هو صادر من الطرف الذي
ـ   ت أو التوقيع، و املقصود باملضاهاة هي عملية مقابلة اخلط أو التوقيع حمل اإلنكار مع اخلط أو التوقيـع الثاب

  .  للمنكر
إجـراءات   مـن صول إليـه  ومن قانون اإلجراءات املدنية اإلدارية على اهلدف املراد ال 164فنصت املادة    

أو بنفيه، وإذا أنكر  ةمضاهاة اخلطوط و املتمثل أساسا إما بإثبات صحت اخلط أو التوقيع الوارد بالورقة العرفي
هـة  جلزالت على احملرر حجيته بصفة مؤقتة حىت تفصل فيها امن نسب إليه احملرر العريف قبل مناقشة املوضوع 

ق عـن  ـ، ويقع على احملتج باحملرر عبء إثبات صدوره من صاحب التوقيع فيطلب إحالته إىل التحقيالقضائية
  .طريق إجراءات حتقيق اخلطوط باملضاهاة 

نكاره من صاحبه وال حلف الـيمني  دقا عليه رمسيا فال جيوز إاوينبغي التوضيح هنا أنه إذا كان التوقيع مص   
وإمنا يلزم بدحضه اإللتجاء إىل الطعن بالتزوير ألن التصديق يتم مبحضر رمسي يتواله موظف رمسي خمتص ممـا  

                                                             
.269م شورات احلليب احلقوق ة، ص . 2007محمد حسن قامس، قانون اإلثبات يف املواد املدنية والت اریة، ط   1  
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وسكوت الشخص عند تقدمي خصمه . 1دق عليه كالبيانات الرمسية املدونة يف احملرر الرمسياجيعل التوقيع املص
صـرحيا فـال يكفـي    ن يكون واضحا وإنكار احملرر جيب أ، فبعد ذلك ورقة عرفية يسقط حقه يف إنكارها

  164/2وكما ذكرنا سابقا تقدم دعوى املضاهاة تطبيقا لنص املادة . التشكيك يف حصول التوقيع من صاحبه
  :بإحدى الطريقتني ومها على التوايل

  :دعوى مضاهاة اخلطوط الفرعية) أ
اهاة اخلطوط، ويثار هذا الطلب مبناسبة عرض دعوى إدارية أصلية وهو ما يصطلح عليه بالطلب الفرعي ملض   

معروضة أمام القضاء اإلداري مسبقا و يكون القاضي املختص بالفصل يف الطلب الفرعي موضوع مضـاهاة  
قاضي األصل هو قاضي الفرع، وعادة ما تقـدم  اخلطوط هو نفسه القاضي الفاصل يف الدعوى األصلية ألن 

  .      هي الدعوى الغالبة يف احلياة العمليةو وط بطريق الطلب الفرعيهاة اخلطدعوى مضا
   :الدعوى األصلية ملضاهاة اخلطوط) ب
قد خيشى فيها ستحق األداء إال بعد أجل الحق، وقد حيدث أن يكون احلق املستمد من الورقة العرفية غري م   

شهد عليه الورقة توقيعه عليها أو خطـه ،  احلق أن يتفاجأ عند حلول أجل إستحقاقه إنكار من ت هذا صاحب
  .ثبات توقيع أو خط ذلك الشخصفتكون قد فاتته الفرصة إل

اإلدارية على إجراءات االدعاء األصلي ملضـاهاة  ـري يف قانون اإلجراءات املدنية وومل ينص املشرع اجلزائ   
إ م  من ق 3/ 164نص املادة لكن حسب و، على اإلدعاء الفرعي للمضاهاة فى بالنصـاخلطوط، و إمنا إكت

ن مثل هـذه  فإ رنة مع بعض التشريعات األجنبيةميكن تقدمي دعوى مضاهاة اخلطوط كدعوى أصلية، و مقا إ
الدعوى ال تكون مقبولة بصفة أصلية إذا كان احملرر موضوع املضاهاة قد مت إستعماله يف دعوى عرضت أمام 

 .الفرعي فقط الطلب قلة بشأن نفس احملرر إذا ما رفعت عن طريالقضاء، و يف هذه احلالة تكون املضاهاة مقبو
ات املضاهاة من النادر األمر ا يف املنازعة القضائية اإلدارية، خاصة وأن كل من القضـاء  ءقى إجرابإال أنه ت

   .2اإلدارية اإلداري قليال ما يأمرون بإجراءاا خاصة يف حق هذه األعمال
وى مبتدأ لتحقيق اخلطوط، وتكون ـده حمرر عريف أو سند عادي أن يرفع دعنا من بيـولقد أجاز مشرع   

يف هذه احلالة دعوى أصلية و ليست متفرعة عن دعوى أخرى قائمة أمام القضاء اإلداري ، و تأخذ هنا حتقيق  
حلق الثابتـة يف  مضاهاة اخلطوط صورة دعوى أصلية من غري أن تكون هناك دعوى مرفوعة مسبقا مبوضوع ا

                                                             
.87و  86،  ص ص 2006بات التقليدي واإل كرتوين ، دار لفكر اجلامعي، اإلسك دریة، محمد حسن م صور، اإلث    1  

2 Charles debbasch, jean-claude ricci, op .cit, p : 460. 
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ويلجأ إىل هذه الطريق إذا أراد املستفيد من احملرر أن يطمئن إىل إعتراف خصمه به مستقبال أو .لورقة العرفية ا
  .1إىل حتقق من صحة توقيع خصمه من قبل رفع الدعوى املوضوعية عليه

ـ  تويف هذا اال تق    بة صر مهمة القاضي اإلداري املختص عند النظر يف الدعوى على التحقق فقط مـن نس
األصلية ملضـاهاة اخلطـوط بـنفس     احملرر العريف إىل املدعى عليه أو عدم نسبته إليه، على أن ترفع الدعوى

اإلجراءات املعتادة لرفع العريضة  االفتتاحية وذلك من خالل إعداد صحيفة العريضة اإلفتتاحية للدعوى على 
اصة، مع ضرورة التوقيع عليها من طـرف  واملوضوعية العامة منها و اخل تكون مستوفية الشروط الشكلية أن

اليت هـي حمكمـة   ضائية  اإلدارية املختصة حمليا وحمامي معتمد، على أن يتم قيدها لدى أمانة ضبط اجلهة الق
ذلك للقاعدة العامة لإلختصاص اإلقليمي، ليتم تبليغها وفقا للقواعـد العامـة   موطن املدعى عليه تطبيقا يف 

  . متاشيا مع ما ذكرناه يف الفصل األول العرائض،  إلجراءات تبليغ
  :شروط قبول دعوى مضاهاة اخلطوط* 
 حىت يكون هذا الطلب مقبوال أكان مقدم بطريق  دعوى أصلية أو مت إثارته مبناسبة النظر يف دعوى إداريـة    

امـه  من خالل طلب فرعي ملضاهاة اخلطوط و يستجيب له القاضي اإلداري املقـدم أم  مرفوعة أمام القضاء
  :عدة شروط نربزها فيما يلي دعوى مضاهاة اخلطوط و حبث شواهده  توافر 

  :أن يكون إنكار اخلط أو التوقيع إنكارا صرحيا -
يكـون  إن إعتراف الشخص بتوقيعه أو خطه املوجود على الورقة احملتج ا عليه، يكون صرحيا كما قـد     

و خطه ليستنتج إعترافه هلما، هذا عكس اإلنكـار  عدم إنكاره لتوقيعه أضمنيا بل يكفي سكوت الشخص و 
ل على نية املنكر على إنكاره، فال جيوز أن يكـون ضـمنيا   الذي جيب أن يكون صرحيا و بصورة جازمة تد     

  .من سكوت الشخص يستخلصأو 
غـري   باإلضافة إىل ذلك يكون من مصلحة املنكر أن يذكر لقاضي املوضوع أسباب اإلنكار، مع أن املنكر   

رتبه القانون على املتمسـك بالورقـة    بء إثبات صحة التوقيع أو اخلط ملزم ذا التوضيح على أساس أن ع
كما  الورقة من عدمهاالعرفية، على أن يرتب اإلنكار الصريح زوال حجية الورقة مؤقتا حلني الفصل يف صحة 

  .أشرنا إليه سابقا

                                                             
.264محمد حسن قامس، مـرجع سـابق، ص   1  



 
 

125 
 
 

إعترف خبطه أو توقيعه أو أن يكون قد ثبت صـحتهما بعـد   يكون قد  وبذلك جيب على منكر الورقة أالَ   
ة قد عرضة سابقا أمام القضاء، و ما على احملتج عليه بالورقة إال إتباع طريق الدفع بالتزوير إنكاره إيامها يف قضي

  .جراءاا املقررة هلا قانوناوفقا إل
  :أن تكون الورقة حمل اإلنكار منتجة يف الدعوى اإلدارية -
ر أحد انكإ على أنه يف حالة من ق إ م إ واليت تنص 165/1نص املادة كم ا الشرط واجب اإلحترام حبوهذ   

اخلصوم اخلط أو التوقيع املنسوب إليه، أو صرح بعدم اإلعتراف خبطه أو بتوقيع غريه، جيوز للقاضي أن يصرف 
  . النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غري منتجة يف الفصل يف الرتاع

وهذا الشرط هو شرط عام واجب التوافر و التحقق يف كل الوقائع اليت تكون حمال للتحقيق علـى النحـو      
السابق بيانه و تقدير ما إذا كانت إجراءات املضاهاة منتجة يف الدعوى من عدمه، قـدرة ممنوحـة للسـلطة    

 .  التقديرية للقاضي اإلداري

  :توقيعه أو خطه أال يكون املنكر قد سبق له و أن اعترف ب -
   أو أنه قد ثبت صحت التوقيع أو اخلط الورد بالورقة حمل اإلنكار بعد إنكاره إيامها وذلك مبوجب حكـم    

تباع سبيل الطعن بالتزوير يف حق إويف هذه احلالة مل يبقى له سوى . أو قرار ائي حائز لقوة الشيء املقضي فيه
وإذا ما ختلف أحد هذه الشروط السالفة الذكر، يرفض طلب املدعى . هذه الورقة إذا ما أراد منازعة حجيتها

  .عن بالتزوير فيهاعليه باحملرر العريف دون املساس حبقه بالط
  .احملكمة املختصة وإختصاصها*  

و يكون اإلنكار يف صورة أمبناسبة الفصل يف دعوى أصلية مرفوعة أمام القضاء اإلداري   اإلنكار أثريذا ما إ   
اجلهة القضائية املختصة  أمام يف صورة طلب فرعي، يقدمه املدعى عليه بالورقة العرفية موضوع اإلنكار دفع أو

بالفصل يف الدعوى األصلية هي اليت يتقرر هلا اإلختصاص للفصل يف طلب اإلنكار متاشيا مع القاعدة العامـة  
   .قاضي األصل هو قاضي الفرعاليت تقضي بأن 

ار الصادر يف حق الطلب الفرعي ملضاهاة اخلطوط نفس احلكم الصـادر يف الطلـب   ويأخذ احلكم أو القر   
الفصل يف دعوى املضاهاة الفرعيـة  ومن حيث سلطة القاضي اإلداري ب .عن فيه األصلي من حيث قابليته للط

على مرحلة التحقيق ليس إجراء واجب  علىفإن القانون خول له سلطة تقديرية واسعة حبيث أن إحالة القضية 
ى إعتبار إجراء غري منتج يف الرتاع لإذا ما رفض طلب إجراء مضاهاة اخلطوط ع القاضي األمر به، و بناءا عليه
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للفصل يف القضية، يتعني على القاضـي اإلداري أال   ومستنداا ما يكفيوقائع يف ملف القضية  وتوافرت لديه
كمه برفض طلب اإلنكـار، حـىت يتـرك    يقضي يف نفس الوقت يف موضوع الدعوى األصلية، بل يقتصر ح

  .للطرف يف املنازعة فرصة سلوك سبيل الطعن بالتزوير قبل الفصل يف الطلبات األصلية
شأن صحة اإلنكار ب تنداا ما يعينه على تكوين موقفه وإذا مل جيد القاضي اإلداري يف وقائع الدعوى و مس   

 ولكن. اخلطوط مستعينا يف ذلك بأحكام مضاهاة اخلطوطق ـتباع إجراءات حتقيإمن عدمه، فغالبا ما يأمر ب
 :هو موضوع الفقرة التاليةهذا  ما هي إجراءات هذا التحقيق و سبله؟ 

  .دخول مضاهاة اخلطوط مرحلة التطبيق: الفرع الثاين
       ى عليـه ـا للخـط    عا جاء يف حمتواها من خالل إنكار املدمبعدم اإلعتراف دحض الورقة العرفية و عند   

أو التوقيع املنسوب إليه، أو يدعي عدم تعرفه على اخلط أو التوقيع جيوز لقاضي املوضوع أن يصرف النظـر  
عنها و يع القائم بني طرفيهة إذا ما إقتنع بأن هذه الوثيقة غري منتجة للفصل يف الرتاقصيها من ملف القضي.  

  الرتاع األصـلي  لفصل يفلقة العرفية حمل اإلنكار مفيد أما إذا ثبت العكس وإقتنع القاضي اإلداري بأن الور   
ار لشروطه يقوم القاضي اإلداري بالتأشري عليها مباشرة بإمضـائه علـى الورقـة    ـاإلنكب اإلدعاء و باستفاء

ق من صحتها عن طريق عملية مضاهاة اخلطوط، ويأمر إيداع أصلها بأمانة ضـبط  ـاملطعون فيها، و التحق
 ة، كما قد يتخذ هذا املوقف فشـاهة دارية املختصة ليأمر يف األخري بإتباع إجراءات املضاهااجلهة القضائية اإل

  .من جانب قاضي املوضوع
إجراءات املضاهاة، يتوىل املهمة إما بنفسه عن طريق املقابلة بني األوراق أو بالقاضي اإلداري  أمروعندما ي   

حتت إشراف القاضي الذي أصدر أمـر  ن مهامهم بتكليف ويف اخلطوط يؤدوالوثائق، وإما بندب خرباء فنيني 
ويكون أمـر اجلهـة   . ، كما جيوز باملناسبة مساع شهادة الشهود قصد إثبات حصول الكتابة أو التوقيعتعيينه

  :ق يف صحة الورقة العرفية حمل اإلنكار مشتمال ملنطوق هذا األمرـالقضائية اإلدارية املتضمن للتحقي
  .قـكمة أو جملس الدولة ملباشرة أعمال التحقيندب أحد قضاة احمل/ 1
  .ذكر تعيني خبري هلذه املهمة قصد املساعدة/ 2
  .تقام فيها أعمال املضاهاةالساعة و املكان الذي تباشر وحتديد اليوم و /3
  األمر بإيداع الورقة العرفية حمل املضاهاة لدى أمانة الضبط -/4
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  .طالوسائل املستعملة يف مضاهاة اخلطو* 
جناح إجراءات مضاهاة اخلطوط منح مشرعنا للقائم إأنه يف سبيل  ق إ م إمن  165/2يفهم من نص املادة   

  :  وهي اهاةضامل ذه األعمال وسائل و تدابري لتسهيل عملية
  .االستعانة باخلربة املستندات، بعض شهادة الشهود،

  :شهادة الشهود) 1
لـذي مت  مبناسبة مضاهاة اخلطوط، قصد إثبات صحة اخلط أو التوقيع اقد يتم اإلعتماد على شهادة الشهود    

الشهود هم األشخاص الذين حضروا واقعة الكتابة أو و. والوارد يف الورقة العرفية، إنكاره أو عدم التعرف عليه
ى احملـرر  التوقيع، فال تسمع شهادة الشهود يف هذه احلالة إال فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو التوقيع عل

  .العريف موضوع املضاهاة
فيشهد الشاهد مهما تعددوا على أنه رأى الطرف املنكر للورقة و هو يوقعها أو وهو يكتبها، علـى أنـه      
صر الشهادة على تلك الواقعة املادية دون أن تتعداها إىل إثبات التعاقد مثال أو إثبات حقيقة الشروط املدونة تتق

التصرف القـانوين الـوارد يف    "الشهادة"يكون موضوعها  إثبات احلق الوارد فيها فالأو . يف الورقة املذكورة
  ".بالشهداء اإلحتفائيون" يف هذا النوع من الشهادة سمى الشهودوي. الورقة العرفية

   :املستــندات)2 
اء أعمال املضاهاة بعد األمر بإجراءات املضاهاة جيب على األطراف يف اليوم و الساعة واملكان احملددين إلجر   

وهذه الوثـائق  . احلضور يف املوعد و تقدمي ما لديهم من أوراق للمضاهاة  وما يصلح منها خدمة هلذه العملية
إ م إ  مـن ق  167محرر املنكر فيه توقيعه أو خطه مت ذكرها يف نص املادة لاليت ميكن أن تكون حمل مقارنة ل

ري إجراء مضاهاة اخلطوط وعملية املقارنة إستنادا إىل عناصر إذ يتوجب على القاضي اإلدا. على سبيل احلصر
واليت ذكرا املادة حتتوي على توقيعات الطرف املنكر املقارنة املتوافرة لديه باإلستعانة على العقود الرمسية اليت 

  :وهي يف فقرا الثالثة
  .ضمنها العقود الرمسيةالتوقيعات اليت تت-1
  .ا سبق اإلعتراف اخلطوط  والتوقيعات اليت-2
  .اجلزء من املستند موضوع املضاهاة الذي مل يتم إنكاره -3
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جيوز للقاضي اإلداري أمـر أحـد    عنها  ويف سبيل احلصول على عناصر املقارنة أو املقابلة إن صح التعبري   
ضي أيضا طلب من أحد كما ميكن للقا. أطراف املنازعة اإلدارية تقدمي أية وثيقة تسمح له بإجراء عملية املقابلة

  .ارنةأطراف املنازعة اإلدارية كتابة مناذج من إمالء منه لتستعمل يف عملية املق
 إجراء مضاهاة اخلطوطبالقاضي قوم ي ماعلى أنه عند تنص و اليت 167/11واملالحظ عند قراءة نص املادة    

ة و يف حالة ليت يتحصل عليها من ملف القضيعناصر املقارنة اليت توجد حبوزته و ابإلجناح العملية  ةنله اإلستعا
ل له القانون أمر أحد األطراف بتقدمي وثائق و مستندات الـيت  عدم التمكن من إستخالص أوجه املقارنة، خو

  .يف املادة أعاله على سبيل احلصرمتكنه و تسمح له بإجراء املقارنة، واليت مت ذكرها 
   :اإلستعانـة باخلرباء) 3
ملناظرة بني اخلط و التوقيع تعترب من املسائل الفنية اليت جيوز للقاضي اإلداري اإلستعانة فيها مبعرفة إن عملية ا   

قة و املتمثلة يف هذه احلالة التأكد من صحة إنساب اخلـط أو التوقيـع   ـأهل املعرفة قصد الوصول إىل احلقي
  .ملضاهاةة موضوع ادمه على الورقة العرفيـاملدعى به على املنكر هلما من ع

وإلجناح هذه العملية جيوز للقاضي اإلداري إرجاع و إسناد عملية املقارنة و تنفيذ إجراءاا إىل اخلبري مـن     
وكما ذكرنـا   .موضوعهامضاهاة اخلطوط  و ية عمليةخالل تعيني خبري واحد أو أكثر من واحد، حسب أمه

  .انونية ذلك خدمة للعدالة و داخل حدودها القري يف نفس املوضوع ما دام يفـسابقا ال مانع من تعدد اخلب
وبعد تعيني اخلبري و تكليفه مبهام مضاهاة اخلطوط باملقابل يكون غري مقيد بإنتهاج أية وسيلة حمددة إلجراء    

ق ـعملية املقارنة بني اخلطوط و التوقيعات كما له يف سبيل ذلك اإلعتماد على بعض الوسائل احلديثة للتحقي
 .اخلطوط و التوقيعات يف مضاهاة

و يف مسألة التعيني القانوين للخبري نرجع يف ذلك إىل القواعد العامة و األحكام اليت سبق ذكرها و املنصـوص  
  .09 – 08: من القانون رقم128إىل  126عليها يف املواد من 

كم يقضي بتعيني اخلبري من خالل أمر أو ح قرر قاضي املوضوع اإلستعانة باخلربة إلجناح أعمال املضاهاة وي   
لخبري املعني مهما تعـددوا و حتديـد   لاسم ولقب و العنوان املهين : أو عدة خرباء، حسب احلاجة ليذكر فيه

وحيدد كذلك بالتفصيل املهمة املوكلة للخبري و  .إىل هذا التعيني ختصصه مع ذكر األسباب اليت دفعت بالقاضي
اء  أعمال مهمته و خيتتم اخلبري كالعادة أعماله بتقرير اخلربة يسرد فيه حتديد حدودها، و املدة املمنوحة له إل

                                                             
". تو د حبوزتهیتعني  ىل القايض إجراء مضاهاة اخلطوط إس  ادا إىل عنارص املقارنة اليت:" نـص املادة   1  
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لدى كتابة ضبط اجلهـة  ) تقرير اخلربة(إيداعه بمجيع النتائج اليت توصل إليها طوال مدة عمله، ليقوم بعد ذلك 
ن طرف القاضي قا مالقضائية اليت عينته، سواء كانت احملكمة اإلدارية أو جملس الدولة يف آجاله احملددة له مسب

  .اإلداري الذي عينه
ولعدم تكرار نفس اإلجراءات جيب اإلشارة يف هذا املقام أنه مادام أننا هنا أمام خربة مضاهاة اخلطوط اليت    

والقواعد القانونية املتعلقة بأعمال اخلربة كـإجراء  فإنه تطبق نفس األحكام العامة  تعد نوع من أنواع اخلربة، 
من كيفية التعيني إىل إجراءات . ق إ م إمن  145إىل  125حقيق و املنصوص عليها يف املواد من من تدابري الت

  . تنفيذ مهام اخلربة إىل غاية إنتهاء أعمال اخلربة بإيداع تقرير اخلربة لدى كتابة الضبط
   أو التوقيعات،  د اخلبري من مساعدين قطاع القضاء، فهو أيضا يساعد يف إجناح عملية مضاهاة اخلطوطويع

ق من صحة ـلتحقية اإلستعانة  باخلرباء الفنيني لوإذا كانت الورقة العرفية  حتمل بصمة منكر هذه الورقة العرف
تظل على شكلها من دون تغيري حىت مماته، و ألنه ميا أن البصمة تولد مع اإلنسان والبصمة، فمن املسلم به عل

شاتان يف اخلطوط و املميزات حىت ولو كانا تـوأمني مـن   ثبت علميا عدم وجود شخصني هلما بصمتان مت
، فقد تكون هي أيضا موضـوع  1بويضة واحدة و لقد أخد بنظام البصمات كطريق لتحديد شخصية اإلنسان

هيـأة  "مع اإلشارة كذلك أنه ميكن للقاضي اإلستعانة خببري واحد أو أكثر من واحد علـى شـكل    اإلنكار
اد باملناسبة على شهادة الشهود يف نفس وقت تعيني اخلبري، فذلك خيضـع حلريـة   ، وله كذلك اإلعتم"اخلرباء

  .إقتناعهبناء  القاضي يف
بإتباع رأي اخلبري و تبين نتائجه املدونة يف تقرير خربته و الذي  غري ملزمويف مجيع األحوال القاضي اإلداري    

وع بذلك أن يقضي مبا خيالفه كليـا أو  إنتدب لإلشراف على أعمال مضاهاة اخلطوط، ويكون قاضي املوض
ببعضه آخذا جبزء منه و طارحا لآلخر إذا مل يقتنع به، على أن إستخالص القاضي قضائه يف هذا الشأن البـد  

  .2أن يكون إستخالصا سائغا مما أمر به و مما يكون يف ملف الدعوى من مستندات و قرائن 
اضي اإلداري  باملقابل تسبيب موقفه تسبيبا كافيا و إال كـان  ويف حالة إستبعاد رأي اخلبري يكون على الق   

 يفحكمه أو قراره عرضة للطعن بالنقض، و اخلبري له احلرية الواسعة يف إختيار الوسيلة اليت متكنه و تسـاعده  
من ق إ م إ ، و دون اخلـروج   167إستنتاج أوجه املقارنة للخط أو التوقيع و لكن يف حدود مضمون املادة 

                                                             
و  138ص ص  2008ط  األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسك دریة ،.عبد العز ز عبد املنعم  ليفة، اإلثبات أمام القضاء اإلداري 1 

139.   
.138املــرجع نفس ه، ص   2  
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كذلك يكون اخلبري عرضة للرد يف حدود حاالت فض واخلربة عرضة للرا، و إذا ما حتقق ذلك يكون تقريرعنه
  .الرد
وجيوز للقاضي اإلداري مساع شهادة الشهود اليت تعد احلل القانوين الثاين الذي ميكن أن يلجأ إليه القاضي    

عى ا يف املنازعة اإلدارية ممن نسبت إليه، و فية املداإلداري يف حالة إنكار اخلط أو التوقيع الوارد بالورقة العر
اجلمع بني التدبريين من الرغم من أن تعددها قد يؤدي  ق باخلربة فال مانع قانوين منـحقيموازاة مع األمر للت

إىل تناقض وتباين يف نتائجهما، إال أنه ال مانع من ذلك  فهذا التناقض إن حتقق فمرد تقدير قيمة كل تـدبري  
  .ري الفاصل يف املوضوعللقاضي اإلدا

   بـني أطـراف    لتوازنا لال واإلجيايب الذي يستأثر به القاضي اإلداري عن غريه حتقيقوهذا يربز الدور الفع
مهما تعددوا واألخذ من كل تدبري ما يقتنع به ليؤسس موقفه القضائي  وترجيح مـا يـراه أقـرب    الدعوى 

الشهادة على حساب اخلربة القضائية، أو العكس بشرط تسبيب القاضـي  قة، إذ هلذا األخري ترجيح ـللحقي
أما إذا كانت نتـائج   .ملوقفه ألا مسألة موضوعية خاصة بقاضي املوضوع، وغري خاضعة لرقابة جملس الدولة

اري تصبان يف نفس املوضوع يؤدي ذلك إىل زيادة إطمئنان القاضي اإلدغري متناقضتني وين متشاتني أو التدبري
  .اآلمر ا

موجـودة و   على سبيل احلصر قد تكـون  ةو بالنسبة للوثائق املعتمدة إلجراء مضاهاة اخلطوط و املذكور   
يا يف ذلـك إىل  مرفقة مبلف الدعوى، وكل ما على القاضي اإلداري إال التأشري عليها بوضع توقيعه عليها تفاد

و أمر يف نفس الوقت بإيداعها لـدى  . ت املضاهاةاءاضمانا يف ذلك للسري احلسن إلجرو أي تزوير أو تالعب
  .أمانة الضبط إىل جانب الورقة العرفية حمل املضاهاة

ق غري موجودة و مرفقة مبلف الدعوى فيأمر قاضي املوضوع أطـراف املنازعـة   ـأما إذا كانت هذه الوثائ   
م أمانة الضبط، كما جيوز للقاضي و طبقا وم بالتأشري عليها قبل إيداعها أماـاإلدارية بتقدميها و إحضارها ليق

حتت طائلة الغرامة التهديدية بإحضار األصـل أو  إ م إ  أن يأمر ولو من تلقاء نفسه،  من ق 169لنص املادة 
نسخة من الوثائق اليت حيوزها الغري إذا كان يف مقارنتها مع الورقة املتنازع عليها مفيدة، واملقصـود بـالغري   
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من ق إ م إ، هو كل شخص غري أطراف الدعوى املرفوعة أمام القضاء اإلداري يف  1691 املذكورة يف املادة
  . قضية الرتاع

له من نفـس   موفور تقدميها من قبل الغري أمام القضاء املختص تودع لدى أمانة الضبط، مقابل وصل يقد   
  .ه هلذه الوثائق املطالب بتقدميهااجلهة اليت أودع أمامها الوثائق، ليستظهره فيما بعد كدليل على عملية تقدمي

وباملقابل للقاضي اإلداري مطلق الصالحية يف إختاذ أي إجراء  يف سبيل احملافظة على هذه الوثائق وعـدم     
ال خلدمة املنازعة، وإذا ، ملا تلعبه هذه الوثائق من أمهية و دور فعا ضياعها أو تالعب أطراف املنازعة اإلدارية

إ م  من ق 170صل القاضي طبقا لنص املادة ـاخلطوط، يف ل األوراق املستعملة يف مضاهاةحوما وقع نزاع 
يف اإلشكال الوارد السيما أثناء عملية حتديد الوثائق املعتمدة بدون إصدار أي قرار أو حكم وذلك بالتأشري إ 

يتطرق و يشري إىل هـذه   على امللف، و جيب عليه فيما بعد عند عملية حترير حكمه أو قراره حبسب احلال أن
 .املسألة

نه ال اعترف ا، فإ ق اليت سبق له و أناإلدارية إلحدى الوثائ القضائية ويف حالة إنكار أحد أطراف املنازعة   
ميكن استخدام تلك الوثائق إلجراء مقارنة للخطوط أو التوقيعات فهذا الرتاع عندما يطرح على القاضي إما أن 

ن القاضي يفصل يف ذلك بدون أن يصدر أمرا أو حكما يف ذلك و إمنا يكفي بذكر ذلك يقبله أو يرفضه، و لك
  .يف حكمه النهائي

يتضح مما سبق أن عملية مضاهاة اخلطوط هو تدبري متعلق و خاص باألوراق العرفية وهي تلك األوراق اليت    
ة، و ال الضابط العمومي، و إن مل يتدخل يف حتريرها وإعداد مضموا، املوظف العام، أو شخص مكلف خبدم

نساب الورقة ق من إـهو التحقالتزوير يف كون هلما نفس اهلدف وكانت مضاهاة اخلطوط تشترك مع الطعن ب
  .إىل من يدعي تزويره أو ينكر اخلط فيه أو التوقيع 

يتمثل يف جمـال  يف كوا من وسائل  اإلثبات يف الدعوى اإلدارية إال أن هناك فارق جوهري كبري بينهما و   
ق من صحة الورقة العرفية بالتحري عن مدى صحة ـكل منها، حيث أن عملية مضاهاة اخلطوط تتعلق بالتحق

إنساب التوقيع أو اخلط املنكر إىل الطرف املنكر هلما، و ذلك عكس الطعن بالتزوير الذي ينصب على مجيـع  
  .2ث كوا رمسية أو عرفية األوراق املقدمة أمام القضاء بغض النظر عن طبيعتها من حي

                                                             
 س ة من الو ئق اليت حبوزة الغري إذا جيوز  لقايض أن یأمر ولو من تلقاء وحتت الغرامة ا هتدیدیة، بإحضار األصل أو : " نص املادة 1

". اكنت مقار هتا  حملرر املتنازع ف ه مف دة  
.138عبد العز ز عبد املنعم  ليفة، اإلثبات أمام القضاء اإلداري، مــرجع س ابق، ص   2  
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وال ميكن للقاضي أن حيكم بناءا على ورقة عرفية أو عقد عريف حمل إنكار من قبل أحد أطرافه، و يشـكك     
يف اإلمضاء أو اخلط املنسوب إليه خاصة إذا كانت الورقة يتوقف عليها الفصل يف الرتاع، بل على القاضـي  

  . 1زعة، أو األمر بإتباع إجراءات مضاهاة اخلطوط اإلداري إستبعادها أثناء الفصل يف املنا
  :احلكم يف دعوى مضاهاة اخلطوط* 
يفصل القاضي اإلداري املقدم أمامه طلب مضاهاة اخلطوط أكان بطلب فرعي أو من خالل رفع دعـوى     

ضاهاة على يصدر قراره أو حكمه بشأن صحة احملرر العريف موضوع امللأصلية للمضاهاة، يف الطلب املقدم إليه 
على ضوء القرائن و الوقائع الواردة يف الـدعوى،  جراءات املضاهاة اليت أمر ا، أو ضوء النتائج املترتبة على إ

ري األول واألعلـى يف  ـيق يف اخلطوط بصفته اخلبـهذا مع مراعاة أن القاضي اإلداري غري ملزم بنتيجة التحق
أو  ن يقضي مبا خيالف نتائج املضـاهاة ، حبيث له أي بيناه سابقاعلى النحو الذ ال إلزام عليه بإتباعهاالقضية و

ائه يف هذا الشأن ال بـد أن  و مستبعدا األخر إذا مل يقتنع به، إال أن استخالص القاضي لقض ايأخذ جزء منه
  .  ستخالصا يتماشى مع ما أمر به و منسجما مع موضوع الدعوىيكون إ

عتمد عليها يف إ ا دام تتوافر لديه األسباب اليتول دون معقب عليه موبصفة القاضي اإلداري هو اخلبري األ   
وعليه فإن حكم القاضـي اإلداري أو قـراره   . مؤدية للنتيجة اليت توصل إليهاوحكمه و كافية و صحيحة،  

لى الطرف الـذي  عيكون إما بصحة الورقة العرفية و معىن ذلك يؤكد القاضي  ويقرر صحة اخلط أو التوقيع 
ا، ويترتب عن ذلك اعتبار الورقة موضوع اإلنكار حجة على األطراف و خاصة على الطرف املنكر وال أنكرمه

  .ميكن دحض هذه احلجية إال بإتباع إجراءات الطعن بالتزوير
إما يقـر قاضـي    ,وعليه يتخذ القرار أو احلكم الصادر بعد إنتهاء أعمال مضاهاة اخلطوط إحدى املوقفني   

  لتوقيع  أو اخلط و يثبت من مضاهاة اخلطوط أن الورقة حمل الرتاع مكتوبة أو موقع عليهـا املوضوع بصحة ا
 50.000دينار جزائري إىل  5.000يحكم عليه بغرامة مدنية تتراوح مابني لمن قبل الطرف الذي أنكرها، 

واألدبيـة  ضرار املادية ة و ذلك مقابل األدون املساس بذلك يف حق املطالبة بالتعويضات املدني. دينار جزائري 
  .ك بالورقةاليت سببها اإلنكار للطرف املتمس

وقد يقضي القاضي كذلك بعدم صحة اخلط أو التوقيع الوارد يف الورقة العرفية ويؤدي ذلك إىل، استبعادها    
قفـه  من إجراءات الدعوى و ال يعتد ا أثناء الفصل يف موضوع الرتاع، وعلى املدعي بالورقة إال تدعيم مو
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ويف حالة ما إذا حضر املدعى عليه بالورقة العرفية و أقر بصحتها عليه فتثبت احملكمة . بدليل آخر مقبول قانونا
و بذلك تصبح . أو جملس الدولة حبسب احلال إقراره يف صيغة إشهاد، و يعطي القاضي اإلداري اإلشهاد بذلك

ز الطعـن  وال جيو. دوره من الشخص املنسوب إليهبصحة ص لقللورقة حجة احملرر الرمسي على األقل فيما يتع
و يعترب كذلك سكوت الطرف عند تقدمي خصمه ورقـة   ،1الطعن بالتزويرإجراءات   فيه فيما بعد إال بإتباع

  .عرفية ومل ينكرها أو مل ينسبها إىل سواه فيسقط حقه يف إنكارها الحقا
عى عليه املبلغ شخصيا برفع دعوى مضاهاة اخلطوط ب املدأنه يف حالة تغي ق إ م إمن  171ونصت املادة    

سبب قانوين و عذر مشروع ة الورقة ما مل يكن لتغيبه إقرارا بصح مبثابة  ر غيابه هذاسـباإلدعاء األصلي، فيف
وإذا مل حيضر املدعى عليه بعد إعالنه وفق الظروف القانونية هلذه العملية حيكم . دخل يف مفهوم القوة القاهرةي

رار يف ي اإلداري يف غيبته بصحة اخلط أو التوقيع املنكر وللمدعى عليه باملقابل أن يستأنف احلكم أو القالقاض
  .حدوده القانونية

ـ  ول    ب لحكم بصحة اخلط أو التوقيع حمل اإلنكار يف غيبة املدعى عليه يشترط أن يكون املدعى عليـه املتغي
دعاء األصلي ملضاهاة اخلطوط، ذلك أن إل حدود دائما ابدون عذر مشروع و يكون قد مت إعالنه شخصيا، يف

يه بالورقة، وتقدمي لدعاء الفرعي ملضاهاة اخلطوط يثار أثناء اجللسة و قد يكون حبضور الطرف اآلخر احملتج عإلا
تطبق إجراءات معاينة اخلطوط ل .يقدمها الطرف املنكر للورقة العرفيةالطلب الفرعي يكون يف مذكرة جوابية 

بصفة قليلة مع املوازاة ملا هو العمل عليه يف اخلصومة املدنية، الرغم من أن قانون اإلجراءات  املنازعة اإلداريةيف 
يقي ـاملدنية و اإلدارية نص على إمكانية األمر بإجراءاا، إال أا تبقى إجراء من النادر اللجوء إليها كتدبري حتق

  .2هاإال يف حدود النص علي الدعوى اإلدارية يف
ق من صحة الوقائع املسند إىل احملال ـولعل هذا التدبري جند له تطبيقا واسعا يف جمال قضاء التأديب، للتحق   

ألوراق حمل الدعوى إليه، إذ ال تطبق على احملررات اإلدارية مثل هذا اعلى التأديب و مدى نسبة املستندات و 
  .ةيعرض عليها مثل هذا التدبري يف احلياة العملي التدبري و لكن جملس الدولة و احملاكم اإلدارية قد

اإلدارية و مكانة خاصة ال ميكن اإلستغناء عليها، على القضائية يلعب الدليل الكتايب دور هام يف املنازعة و   
ن اإلدارة ال تتصرف وىل، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإاعتبار هذه األخرية ذات طابع كتايب من الدرجة األ

ختاذها ألعماهلا القانونية اإلداريـة إال يف  ب حمررات مكتوبة وغالبا ما حتدد موفقها إجتاه األفراد أثناء إمبوجإال 
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وهذا ال يعـين أن  . 1صيغة مكتوبة  وقد يكون القرار اإلداري املكتوب يف شكل إنذار أو إخبار للمتعاقد معها
  .اإلدارة ال تتخذ قراراا شفاهة

  .ت املضادة لكل من اخلربة  القضائية و مضاهاة اخلطوطراءاـاإلج :املطلب الثالث
ضمانا من املشرع حلياد اخلرباء ورفعا هلم عن مواطن الشك أباح لألطراف يف الدعوى اإلداريـة طلـب      

إستبعادهم وردهم عن املهام اليت كلفوا ا مىت توافرت يف حقهم إحدى احلاالت اليت جتعل هناك إحتمال قيام 
وعلى أساس إرتباط اخلربة بالقضاء فقد تشكل سببا حلكم القاضي . عمله كخبري ويف نزاهتهصدق  الشك يف

ا ليتأسس احلكم أو القرار على نتائج اخلربة املدو نة يف التقرير املعد مبعرفة اخلبري، األمـر الـذي دفـع    اآلمر
تلف تشريعات البلدان األجنبيةاخلبري وإستبداله وهذا املوقف متبىن من قبل خم مبشرعنا بإقرار قواعد رد.  

تنحيتـهم،  هـم و نا بينها يف موضوع قابلية ردعن اخلرباء فلقد ساوى مشرع وبالرغم من إختالف القضاة   
، وجتنبا للصدام الذي حيدث بـني رغبـام   القضاء عني مستاحلياد الواجب توافره يف كل من ي وصيانة ملبدأ

تواجدون ويتعايشون فيه، مع هدف تعيينه ملساعدة القضاء والذي يفترض الشخصية واليت تتأثر باحمليط الذي ي
  .ن للحق املتنازع فيهمعيبصفته مساعد للقضاء و منه أن يسعى للتحري حول احلقيقة،

مفهـوم نزاهـة    فعمل اخلبري يرتبط جبوانب إنسانية عدة شأنه يف ذلك شأن القاضي، فرتاهة اخلبري هلا نفس   
م إقرار هذا النظام يف فثال يظلل اخلبري العدالة حتت مفهوم حجية اخلربة اليت إختري ألدائها  وحياد القاضي وحىت

اخلبري وإستبداله من  ولقد نظم قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية موضوع رد .حق اخلبري املكلف بأعمال اخلربة
  : خالل فكرتني أساسيتني

  .إرتكب تقصري يف حق األعمال املوكلة لهتنحية القاضي للخبري الذي عينه إذا ما  -
- تقدمي أحد األطراف أو كالمها طلب ردويف كل األحوال يصح طلـب   .اخلبري إذا ما توافرت حاالت الرد

الرد متروك للسلطة التقديرية  يف كل حالة يتوافر فيها شك يف جدية ونزاهة اخلبري، وأمر التقرير يف طلب الرد
  .ةظروف كل قضياملوضوع تبعا ل لقاضي

  .اخلبري وإمكانية إستبداله خماصمة: الفرع األول
الئك اخلرباء املسـجلني يف دائـرة   ليس لتعيني اخلبري مقاييس حمددة فقاضي املوضوع يعني خبريا من بني أو   
ر أكث.ختصاص احملكمة أو الس التابع هلا كما له تعيني خبريا من املسجلني لدى دائرة اختصاص جملس آخرإ
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على أن يؤدي   ق إ م إمن  131من ذلك ميكن للقاضي ندب خبري غري مسجل يف اجلدول برخصة من املادة 
القاضي اآلمر ا و تودع نسخة من حمضر أداء الـيمني يف ملـف    ري غري املقيد يف اجلدول اليمني أمامـاخلب

ري أنه تقع يف بعض األحيان موانع غ .ة و حيرص القاضي على التأكد من أخالقيات اخلبري و حسن سريتهالقضي
ري أو بطلب مـن أحـد   ـحتول دون مباشرة اخلبري للمهام املوكلة له  أو أنه يرفض تأدية اخلربة رغبة من اخلب

أطراف الدعوى، فالقانون ال يلزم اخلبري على اإلستجابة ألمر إنتدابه و إجباره على مهامها فيمكنه اإلعتذار عن 
ه و للجهة حتراما ملهنتقضائية عن موقفه وعن أسباب رفضه إا عليه إال أن يعلم اجلهة الاملهمة املنوطة به كل م

  .حىت ألطراف املنازعة اإلدارية، فيأمر القاضي بإستبداله خببري آخر ليقوم بأعمال اخلربةالقضائية اليت عينته و
يقدمه اخلبري كأن ال جيـد  اخلبري أو ألي سبب جدي آخر  ىل أحد أسباب ردرده إويكون طلب اإلعفاء م   

وإذا قبل اخلبري لقرار التعيني مث  .1نفسه يف مستوى املهمة املنوطة به و غري كفؤ هلا و حىت ألسباب صحية مثال
تراجع  عن قبوله و إنسحب من املهمة املوكلة له دون أن يوضح دوافع ذلك ، يتخذ ضده إجراءات صارمة ، 

وميكن يف بعض احلاالت شطب إمسه مـن اجلـدول    ،2نفسه لقانونمن  ا 132/2هذا ما نصت عليه املادة 
  .ضاءـمساعد للق ري و تعرقل حياته املهنية بصفتهـالزم ملف اخلبتبقى نقطة سوداء توبذلك 

 *اخلبري بناءا على طلب أطراف الدعوى  رد:  
ية املنصوص عليها يف املـادة  التنحومن حاالت الردّ ةفسه معنيا بواحداجلدير باخلبري إذا كان خيشى أن جيد ن   

133 /2 نه ويبني له موقفـه ورغبتـه يف   من ق إ م إ، فإنه يعرض املوقف دون تأخري على القاضي الذي عي
  .التنحي 

 133املـادة   كما جيوز ألحد أطراف الدعوى اإلدارية تقدمي طلب تنحية اخلبري املعني وهذا ما نصت عليه   
توجه إىل القاضـي   اخلبري املعني يقدم عريضة تتضمن أسباب الرد ردألطراف اإذا أراد أحد  بقول ق إ م إمن 

ر ـبأمر غي  أيام من تاريخ تبليغه ذا التعيني و يفصل دون تأخري يف طلب الرد) 08(الذي أمر باخلربة خالل 
نونية املقـررة  ري يف حدود اإلجراءات القاـاخلب هذه املادة ألطراف املنازعة طلب رد مسحت، قابل ألي طعن

لذلك ، ليثار تساؤل حول إمكانية  طلب رد د يـرد  اخلبري الذي طلب تعيينه أطراف الدعوى أو أن طلب الر
  فقط على اخلبري الذي عينه القاضي من تلقاء نفسه؟
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ه ي عينتذاخلبري ال على اخلصم الذي يرغب يف رد"من قانون اإلجراءات املدنية القدمي  52لقد نصت املادة    
فقط على اخلبري الذي   اخلبري يرد ففي ظل القانون القدمي طلب رد ."...احملكمة من تلقاء نفسها أن يطلب الرد

إال أن . اخلبري الذي طلب تعيينه أحد أطراف الـدعوى  عينته احملكمة من تلقاء نفسها مبعىن ال ميكن طلب رد
بري املعني ، أي سواء كان التعيني  بطلب أحـد  من ق إ م إ  وردت بصيغة العموم وذكرت اخل  133  املادة

  .على حد السواء اإلدارية أو عني القاضي اخلبري من تلقاء نفسه أطراف الدعوى 
   فيمكن للطرف  طلب رد قد قام بعد إنتخابه من قبـل األطـراف    اخلبري الذي إنتخبه إذا كان سبب الرد

حيث ينبغي متكـني   ،اخلرباء احلال ومنطق األمور يف جمال رد وتعيينه من قبل احملكمة، وهذا ما يستلزمه واقع
اخلصم من رد قد جنم عن حادث قد طرأ بعد تعيينه من  اخلبري الذي عينته احملكمة بإختياره مىت كان سبب الرد
لب يف طشروط القانونية اليت جيب توافرها الوبالرجوع إىل نفس املادة نستشف من خالهلا أهم . 1قبل احملكمة 

اخلبري وهي  رد: 

- إدارة أو الطـرف   ،اخلبري خصما و طرفا يف الرتاع أكان مدعيا أو مدعى عليـه  جيب أن يكون طالب رد
  .تخاصم مع اإلدارةامل
 - عريضة مستوفية الشروط الشكلية و املوضوعية دون نسيان توقيع احملامي يف شكل تقدمي طلب الرد.  
- ضحا أسبابه اليت يؤسس عليها طلبه معلال و مو  أن يكون طلب الرد.  
أيام إبتدءا من تاريخ التبليغ الرمسي ألمر ) 08(تقدمي العريضة إىل اجلهة القضائية اآلمرة باخلربة خالل أجل   -

ترك  فإذا ماه، تعيني اخلبري املراد ردعلى إطالقه دون حتديد مدة زمنية للعملية، فذلك يبيح تعطيـل   طلب الرد
 البدء يف خربته، و مرحلة   من تقدمي طلبه حىت ما بعد طرفأخري الفصل فيها خاصة إذا تواىن الالرتاعات و ت

ضبط مهلة تقدمي الطلب ع إىل شراملب دفع  األمر الذي  جراءاتسري اإل  يف ذلك إضرارا للطرف اآلخر وإعاقة
تدعم طلبـه ليتـوىل القاضـي    يرفق عريضته بالوثائق اليت و. اخلبري حقه يف طلب رد  ها يسقطر، وبعد مرو

  .فيها قصد قبول الطلب من عدمه مناقشتها و البحث
اخلبري املعني أو على أكثر من خبري أوعلى مجيع هيأة اخلرباء املعينني إذا ما مت تعيني يف  يشمل طلب ردعلى أن 
ة أكثر من خبري واحدالقضي, خبري واحد دون البقية كما قد ميس طلب الرد.  

  

                                                             
. 163ص  2011 -1432ة مقارنة،دار الثقافة  ل رش والتوزیع،مراد محمود ش  اكت، اإلثبات  ملعاینة واخلربة يف القانون املدين، دراس 1  



 
 

137 
 
 

   :اخلبري  طلب ردالفصل يف -
وجه السرعة ، فإذا  كانت مستوفية شروط   اخلبري على رد اإلداري يف الدعوى موضوع   يفصل القاضي   

طلب رد  فيأمر بإسـتبعاد   ، فإذا ما إقتنع بتوافرها  جمتمعة يبحث قاضي املوضوع يف مدى توافر حاالت الرد
  .نفس الوقتيف آخر ليعوض اخلبري املستبعد  ريـبتعيني خب يأمر باملقابل اخلبري املعني و 

   اخلبري بالرفض و يرفض القاضي الطلب لسبب أو آلخر كفي حالة عـدم إحتـرام    كما قد يقابل طلب رد
مواعيد تقدمي الطلب أو عدم جدية أسباب الرد ا     دعوى  أو كانت دعوى الردكيدية عندما تكـون أسـبا

الغرض منها ربح الوقت و تطويل  نفسه من القانون 133/2ها يف املادة ومهية خارج األسباب املنصوص علي
تتلخص حتت مفهوم التعسف يف إستعمال احلق و يف هذه احلالة جيوز للخـبري حمـل   لسري إجراءات احملاكمة 

وجيب اإلشارة أنه يفصل . مسعته املهنيةبرتاهة اخلبري و إذا مس طلب الردطلب تعويضات خاصة  ردـدعوى ال
سواء كان نتيجته بالقبول أو بالرفض بأمر غري قابل ألي طعن و ذلك بصـريح نـص املـادة      طلب الرديف

  .ق إ م إ من 133/1
- آثار تقدمي طلب الرد:  
   إذا ما قدم طلب رد الطلـب   حلني الفصل يف  اخلبري إىل القاضي اإلداري فيتم إيقاف عمل اخلبري حمل الرد

 . جيوز الطعن يف القرار أو احلكم الصادر بشأن موضوع الرد وال باإلجياب أو السلب، 

 *نــاخلبري املعي أسباب رد:  
  هذه املواد يتولدقارئ إ م إ ول قمن  133و  132اخلبري يف املواد  شرع اجلزائري على حاالت رداملنص    

القضاة ولقد أشرنا سبب  حاالت ردكبري مع   تتشابه يف فحواها إىل حد اخلبري  بأن حاالت رد  لديه اإلنطباع
اخلبري على سبيل احلصر ،عكس بعـض التشـريعات    أسباب رد  ومل حيدد املشرع.ذلك  يف الفقرات السابقة

  .ى سبيل املثال وعلى سبيل الذكراألجنبية ، على غرار املشرع املصري و الفرنسي وإمنا ذكر بعض األسباب عل
أي سـبب  اخلبري و ختمت يف ايتها  بعبـارة   نية على بعض أسباب رديف فقرا الثا 133ونصت املادة    
كان موجود يف املادة  وعدم التحديد الذي إستدركت النقص قد   ق إ م إمن  133، و مع أن املادة  يجد
حتـدد   ومل  سبب القرابة القريبـة   ،اخلبري إذ جاء فيها امللغى اليت كانت تنص على أسباب ردمن ق إ م  52
  .ل مقصودهاــيف تأوي ء مما فتح الباب للفقها القريبة  و درجة هذه القرابة  يعةطب
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   فذهب جانب منه للقول أن أسباب الرد من ق 201القاضي املنصوص عليها يف املادة  هي نفس أسباب رد 
من ق إ م   64 الشاهد املنصوص عليها يف املادة اخلبري نفس أسباب رد أسباب رد أرجع ، و جانب آخر إ إ م

اخلـبري   يف فقرا الثانية عن أسباب رده من 133ورجوعا إىل القانون الساري التنفيذ نصت املادة  .1وبعدها 
إىل ثالثة طوائف كما يلي اواليت ميكن تقسيم حاال : 

  .وجود صلة قرابة أو مصاهرة جتمع اخلبري مع أحد أطراف الدعوى :الطائفة األوىل
القرابة غري املباشرة دخل يف مفهوم القرابة املباشرة ومن ق إ م إ واليت ت  133/2يه املادة وهو ما نصت عل   

  .هتهانزتؤثر يف رأي اخلبري وتفتح جمال قيام الشك مبوضوعيته و قد  إىل غاية الدرجة الرابعة ، و اليت
  :القرابة املباشرة -1 

كاجلد ، األب، : و فرعا  لآلخريكون أحدهم أصال أهي الصلة اليت جتمع بني أفراد جيمعهم أصل مشترك و    
حتسب درجة القرابة املباشرة بإعتبار أ و من ق 25بن، و القرابة درجات كما نصت عليه املادة اإلبن ، إبن اإل

كل فرع درجة عند الصعود إىل األصل دون حسابه ، فاإلبن قريب ألبيه من الدرجة األوىل و احلفيد قريـب  
 .و هكذا دواليك الثانية جلده من الدرجة 

  :القرابة غري املباشرة -2
وهي ما تعرف بقرابة احلواشي ، وهي قرابة تربط بني أفراد جيمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحـدهم     

أصال أو فرعا لآلخر ، فال يتسلسل فيها األقارب عن اآلخر، فالقرابة اليت جتمع بني األخ وأخته هـي قرابـة   
  .و فرعا له هم أصل مشترك أال هو األب ولكن ليس أحدهم أصل اآلخر أاحلواشي ألنه جيمع

نفس احلكم بالنسبة ألبناء األعمام ، وحلساب درجة احلواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع إىل األصل    
حتساب كـل  مث نزوال من األصل إىل الفرع بإاملشترك فيحسب كل فرع درجة و ال حيسب األصل املشترك 

اخلبري جيب أن تكون يف حدود الدرجـة الرابعـة،    وحىت تعد القرابة غري املباشرة من أسباب رد. فرع درجة 
  : وذلك يف احلاالت التالية

الدرجـة الرابعـة    إذا كان اخلبري أو زوجه أو كان ألحد أقرابه أو ألحد أصهاره، على العموم النسب لغاية* 
اإلدارية أو مع زوج هذا اخلصم ما مل تكن هذه الدعوى لدعوى خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد أطراف ا

  .اخلبري بقصد رد رفعتقد 

                                                             
.117نرص ا  ن هنوين ونعمية  راعي، مـرجع سـابق، ص   1  
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  .أو صهرا له حىت الدرجة الرابعة من أقربائه إذا كان اخلبري زوجا ألحد اخلصوم أو كان* 
إذا كان بني اخلبري وبني املدافع عن حقوق أحد اخلصوم يف الدعوى صلة قرابة أو مصاهرة لغايـة الدرجـة   * 
  . رابعةال

  .الدعوىة ومنفعة جتمع اخلبري مع أحد أطراف قيام مصلحة شخصي :الطائفة الثانية
 *نظـرا   إذا كان أحد أطراف املنازعة اإلدارية خادما عند اخلبري املعني، وقائما بالعمل عنده فتتحقق حالة الرد

  . لقيام عالقة التبعية
دي إىل عدم إستطاعة اخلبري من أداء مهام خربته بغـري  تؤة إذا كان بني اخلبري وأحد األطراف عداوة أو مود* 

  .حتيز إىل أحد األطراف دون إشتراط قيام خصومة قضائية
 *طرفا على هذا الإذا كان اخلبري وكيال عن أحد األطراف يف أعماله اخلاصة أو كان وصي ما عليهأو قي.  

  . هامه بكل نزاهةمينع اخلبري من القيام مب وجود سبب جدي :الطائفة الثالثة
   ويعد هذا السبب توسيع حاالت الرد ة ليدخل يف هذه احلالة من خالله ميكن إضافة أي سبب يتسم باجلدي

التقديريـة لقاضـي   ة متروك للسـلطة  من ق إ م إ، وعنصر اجلدي 2/ 133أي سبب غري مذكور يف املادة 
ة اليت قـد تـدفع   األسباب اجلدي ومن بني. ل قضيةيبث فيه إستنادا لظروف واملالبسات احمليطة بكلاملوضوع 

اخلبري القاضي قبول رد: 

 .عدم الكفاءة املهنية و العلمية للخبري -

 .عدم ختصصه يف املادة موضوع اخلربة  -

  . كل أعمال اخلربةعدم اجلدية يف البحث املطلوب يف -
  .1عدم الرتاهة واإلخالص يف العمل -

  :وهذه أمهها اخلري حاالت  ميكن فيها رد 08التشريع الفرنسي أورد  نّأوهنا نريد أن نشري إىل 
 .وجود دائن ومدين من أحد األطراف -1

  .وجود قريب أو حليف من أحد األطراف -2
  .أن يكون مكلفا بإدارة ممتلكات أحد األطراف -3
  .وجود عالقة رشوة مع أحد األطراف -4

                                                             
. 119ص, مــرجع س ابق, نرصا  ن هنوين ونعمية  راعي  1  
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و إستبدال اخلبري يف التشريع اجلزائري واليت تصـب يف   مة لعملية ردوأخريا جند أن النصوص القانونية املنظَ   
ه عن الدعوى، وهـذه األحكـام   وهي قيام سبب قانوين يكون من شأنه وقف مهمة اخلبري ورد ,غاية واحدة

على الطريق الصحيح، والذي خيـدم مجيـع   إجراءات التحقـيق سري  العدالة وحسن  كلها تسري يف خدمة 
اخلبري يف وضـعية  وهي وجود  على فكرة واحدة  تقوم مجيع أسباب الردة لتام يةنزاهة وحياداألطراف بكل 
  .ق منهـراد محايته أو التحقلحق املقي لـاحلقي الوصف و مـتقييالمتنعه من إعطاء 

   ر، حبيث يستطيع أطـراف  ذكري يف القانون اجلزائري جاء النص عليها على سبيل الـاخلب ومجيع حاالت رد
واجلدير بالقاضـي اإلداري  . اخلبري مىت حتققت أسباب تثري الشك يف حياده لدعوى أن يطلب من احملكمة ردا

اآلمر باخلربة أن يستجيب لطلب تنحية اخلبري عن التحقيق يف املسألة املثارة مىت إتفق أطراف الدعوى اإلدارية 
  .إتفاق األطراف دليل على عدم ثقتهم بهيف معا، ألن 

  :نـــر املعيـــل اخلبيإستبدا* 
   سبب عدم قدرته علـى تنفيـد    قدمستبدل اخلبري الذي صدر يف حقه أمر تنحيته إما بناءا على طلبه إذا ما ي

أعمال اخلربة املكلف ا، فيتم إعفائه  من املهمة، أو يكون أمر التنحية إستجابة لطلب مقدم من أحد أطراف 
مــانع مشـروع ألداء    تعيينـه بعد  ظهرمن تلقاء نفسه، عندما ت الدعوى أو كليهما أو من طرف القاضي

منه بإلتزامه،  أو عـدم إحترامـه    تقصرياطويل املدة، كذلك إذا مل ينفد مأموريته  املأمورية، كمرض أو سفر
وإىل ما غـري   ى اإلدارية أو إفشاء سـر مهنتهلألجل املمنوح له للبدء يف عمله أو عدم دعوته ألطراف الدعو

  .ذلك
وبعد صدور أمر التنحية يتم تعيني خبري آخر ليكلف هو بأعمال اخلربة مكان اخلبري املستبعد لتبدأ أعمال اخلربة 

  .وإجراءاا من جديد
  .وطـع بعدم صحة مضاهاة اخلطـالدف: الفرع الثاين

 :أحد املوقفني إذا أنكر أحد أطراف الدعوى اخلط أو التوقيع املنسوب إليه، فيتخذ القاضي

  .فصل يف الرتاععند الإذا رأى أن هذه الوسيلة غري منتجة  الوثيقة نيصرف النظر ع -
بـإجراء مضـاهاة   أصلها بأمانة الضبط، ليأمر بعـدها  يؤشر بإمضائه على الوثيقة حمل الرتاع ويأمر إيداع  –

  .اخلطوط إعتمادا على املستندات املوجودة مبلف الدعوى
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ر الشخصي للخصوم ومساع من كتب احملرر العريف حمل اإلنكار وعنـد  كما ميكن للقاضي أن يأمر باحلضو   
  .  من ق إ م إ 166 ابة ذلك احملرر أو توقيعه املادةاإلقتضاء مساع الشهود الذين شاهدوا عملية كت

) القاضـي (فيقوم القاضي بإجراء مضاهاة اخلطوط إستنادا إىل عناصر املقارنة اليت توجد حبوزته وإذا رأى    
جيوز له أن يأمر أحد أطراف الدعوى بتقدمي الوثائق اليت تسمح له بإجراء املقارنة واليت حددا علـى   ضرورة

من   ق إ م إ السابقة الذكر، كما ميكن للقاضي أن يقوم بإمالء مناذج على الطرف  167سبيل احلصر املادة 
  .هاةاملنكر لكتابتها ليقوم بعدها مبقارنتها مع املستند حمل إجراء املضا

وعند اإلقتضاء ميكن أو جيوز لقاضي املوضوع توكيل تنفيذ أعمال املضاهاة للخبري، مىت رأى ضرورة لذلك     
من ق إ م إ والذي ميكن للخبري املعني سحب الوثائق اليت إعتمد عليهـا القاضـي يف    165وفقا لنص املادة 

  .اإلجراءات األولية للتحقيق مبضاهاة اخلطوط
اخلربة، ومبعىن أدق هنا ميكن القول بأن مضاهاة اخلطوط ما هي يف احلقيقة إال عمل من أعمال وإنطالقا من    

، يق يف اخلطوطقموضوعها ينصب على التد ميكن إعتبار مضاهاة اخلطوط نوع من أنواع اخلربة ألا تعد خربة
  .بأعماهلا يسمى خبري خطوطواخلبري القائم 

 خطـوط   فهي بـذلك تسـمى أيضـا خبـربة     اخلط أو التوقيع، ومادامت املضاهاة ينصب موضعها على 

)Expertise graphologique  .(  
واملواضيع الواسعة للخربة إال أن  تاالق من اـتمثل يف كون املضاهاة هي شولكن رغم هذا اإلرتباط امل   

ات مستقلة وخاصة مشرعنا خص لكل من املضاهاة اخلطوط واخلربة القضائية بأحكام وقواعد قانونية وإجراء
بكل تدبري، على أساس لكل تدبري خصوصيته وباإلضافة إىل ذلك كون املضاهاة اخلطوط دعوى كثرية اإلنعقاد 

  . فمن الضروري إفرادها بأحكام وإجراءات  وبناء هيكلة قانونية مستقلة لكل تدبري
ضاهاة واخلربة أو اهليئة املنفذة ألعماهلا إال أن نقطة التماس بني التدبريين تكمن يف كون أن القائم بأعمال امل   

يكون اخلبري؛ ففي مضاهاة اخلطوط لنا خبري يف جمال حمدد وهو جمال اخلطوط، أما اخلبري يف تدبري اخلربة يكون 
طبيعة اخلربة املوقعة متاشيا مع ما تتطلبه موضوع اخلربةاالت وما على القاضي إال حتديد خبري يف مطلق  ا .  

وعلى إعتبار القائم بعملية املقارنـة و  ال الواسع للخربة، عتبار أن مضاهاة اخلطوط هي جزء من اوعلى إ   
هذه النقطة، إال أنه ميكن القول  ال اخلطوط وأمام سكوت املشرع يفاملناظرة ما هو يف احلقيقة إال خبري يف جم

باإلعتماد يف إجراء املضاهاة باخلربة فتسري بإمكانية خماصمة اخلبري املكلف بأعمال املضاهاة فمىت أمر القاضي 
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اخلبري ومع إمكانية إستبداله، أكان خببري آخر أو بإجراء آخر مـن اإلجـراءات    عليها نفس أحكام وقواعد رد
  .من ق إ م إ السابقة الذكر كاألمر بإتباع إجراءات مساع الشهود 165الوارد النص عليها يف املادة 

   من ق إ م إ، جيوز ألطراف الـدعوى   133و  132واملنصوص عليها يف املواد  فمىت توافرت شروط الرد
اخلبري املعني ، مع ذكـر   حبسب احلال، تقدمي طلب إيل القاضي اإلداري اآلمر بإجراءات مضاهاة اخلطوط رد

ـ  األسباب أو السبب الذي يؤسس عليه طلب الرد  ردوباملقابل يفصل القاضي يف الطلب، أكان بقبول طلب ال
مىت توافرت أسبابه وحججه وهنا القاضي يأمر بإستبعاد اخلبري وإاء أعماله، أما إذا كان قد إختـتم أعمالـه   
وأودع تقرير خربته لدى أمانة الضبط حسب ملا هو مقرر له قانونا، فيقوم بإبطال خربته وهنا القاضي إما يأمر 

مال اخلربة ويأمر بإجراء آخر ملضاهاة اخلطوط املتاحة له بإستبدال اخلبري خببري آخر وإما يستغين القاضي على أع
: هذا بإجياز ولعدم تكرار اإلجراءات يرجى الرجوع يف ذلك إىل الفرع األول السابق الذكر املعنـون   .قانونا

اخلبري وإمكانية إستبداله يف الفقرات السابقة إجراءات رد.  
اإلعتماد مبناسـبة   من ق إ م إ اليت نصت على إمكانية 165/2باإلضافة إىل ذلك وعلى أساس نص املادة    

األمر بإتباع إجراءات مساع الشهود، وعلى  الفصل يف دعوى مضاهاة اخلطوط األمر باخلربة، للقاضي اإلداري
أساس أن إجراءات مساع الشهود تقام أمام القاضي اآلمر ا أو أمام القاضي املنتدب هلذه العملية فهي تعترب من 

ق ويف غياب نص خاص ينظم املسألة، فهي األخرى ختضع لنفس األحكـام املطبقـة بشـأن    ـالتحقي تدابري
التجريح يف الشاهد، وعليه مىت أمر القاضي اإلداري بسماع الشهود الذين حضروا واقعة كتابة احملـرر حمـل   

ء ـا، أو طلـب   اإلنكار أو التوقيع عليه، من حق أي طرف يف الدعوى طلب إبطال الشهادة مىت مت اإلدال
ؤسس طلبه على أسباب التجريح املنصوص عليهـا يف املـواد   ـليِ .عدم مساع شهادتهوطلب  إستبعاد الشاهد

ة الشهود، فريجـى  من ق إ م إ وسوف نعرضها بالتفصيل يف املطلب الثاين حتت عنوان شهاد 157و  156
  . ذكرةالرجوع إليها  يف هذه امل

اخلبري والتجريح يف الشاهد املعتمد  أمام غياب نصوص خاصة تنظم  موضوع ردواية القول يف هذا الفرع    
لـذلك ميكـن الرجـوع إىل      عليهما يف تنفيذ إجراءات مضاهاة اخلطوط ويف أعماهلا، ويف غياب نص مانع

  ياغتهاخلبري ويف التجريح يف الشاهد رغم أسلوب اإلحالة الذي إعتمد عليه مشرعنا عند ص لرد األحكام العامة 
بنصوص خاصة   ينظم هذه املسألة  مل  شرعاملأن  يف املنازعة اإلدارية، إال   قـللمواد اخلاصة بتدابري التحقي

  .اخلبري والتجريح يف الشاهد مينع اإلعتماد على القواعد العامة لرد كما أنه مل 
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ـ ضي شخاص غري القااليت تعهد أعماهلا أل ـقيقلتدابري التح هذا كله بالنسبة    رف بتسـميتهم بـأعوان   يع
القضاء، أسست مهامهم ملساعدة قطاع العدالة، وباملقابل هناك تدابري يهتم قاضي املوضوع تنفيـد أعماهلـا   

        .وهي موضوع الفكرة التالية ومباشرة إجراءاا
  . املباشرة التحقيق تدابري: املبحث الثاين

قادر  غري ووقائع مادية جيد القاضي نفسه مسائل قانونية ة تتضمن تعرض على القضاء اإلداري قضيا عندم   
إجراءات تدابري التحقيق، من حضور أطـراف الـدعوى    فيؤمر بإتباع  وفك غموضها وتباينها  على حلها 

عند عملية   شخصيا ليتم مناقشتهم و إستجوام، أو أن يأمرهم بتقدمي وثيقة ميكن أن يستنتج منها قرائن تفيده
  . األمر بسماع الشهادة وأو أن يأمر باإلنتقال للمعاينة أ  قضيةالفصل يف ال

ق املعترف ـا  ـمن تدابري التحقي تدبريب أو مبوجب أمر مكتوب أو حكم  ليأمر القاضي اإلداري شفاهة    
إ  ق من  78 متتالية هذا ما ذهبت إليه املادة  راءاتبإج قانونا، كما له األمر بأكثر من إجراء يف آن واحد أو

باشر أعماهلا القاضي اآلمر يتلك التدابري اليت  من الفقه  بالتدابري املباشرة أي  وهذه التدابري مساها جانب  . م إ
ما ها و منها ونص على أحكام شرعاملمنها ما عددها به أو قاض منتدب لتلك األعمال، وهذه التدابري كثرية 

ق نفس أحكام املنصوص عليها ـد أحالنا املشرع إىل تطبياألحوال ق يف مجيعتركها إلجتهاد قاضي املوضوع و
 . بحثوهذا هو موضوع املطالب األخرية هلذا امل. واملطبقة على تدابري التحقيق املقامة أمام القضاء املدين

  ) La visite des lieux et Le Constat ( :نـاملعاينة و االنتقال إىل األماك: املطلب األول
مادية جيد القاضي اإلداري من الضروري معاينتها بالذات للوقوف و التثبت من  حداثألقد يتضمن الرتاع    

 و الوقوف على حقيقة وضعها لبلوغ احلل املرجوفصل فيها حالتها و أوصافها، و بكل ما حييط ا لتمكني ال
خالهلا يتمكن القاضـي   ق اليت تعتمد على الواقع املوجود فعال، و منـفاملعاينة من بني وسائل التحقي .بشأا

  .1اإلداري بنفسه من مشاهدة موضوع الرتاع للحصول على معلومات تتعلق بالوقائع املتنازع عليها يف مكاا
ويقصد باملعاينة قيام القاضي مبشاهدة موضوع الرتاع على أرض الواقع املوجود عليها، من خالهلا يـتمكن     

دعى به، فرغم وصف أطراف املنازعة له إال أن هذا الوصف قاضي املوضوع من الوقوف على حقيقة وصف امل
 هذا الوصف ولبا ما يتخالف األطراف يفاغوالذي غري حيادي، املهم أنه  يبقى وصفا ناقصا و غري واضحا و

  .ةقضيما قد يزيد تعقيدا لل
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ديـد  يعتها للمعاينـة و حت وجيد القاضي من الالزم معاينة املدعى به إذا كان من األشياء امللموسة القابلة بطب   
فهم واقعي لوقائع الرتاع، لذا فإن املعاينة تتيح للقاضي املزيد من اإليضـاح و  حالتها حىت يتمكن من تكوين و

ال يكفي للفصل فيهانت أوراق الدعوى و ملفها ناقصا وة خاصة إذا كاالوضوح للقضي.  
اإلدارية ملشاهدة حمل الرتاع يف موقعه أي يف عني مكانه وقد تنفذ املعاينة إما من خالل إنتقال اجلهة القضائية    

ة القضاء كأن نكون أمام حالـة  أإذا كان حمل املعاينة عقارا أو منقوال، وال جيوز أو ال ميكن إحضاره أمام هي
شخص يتعذر عليه الوقوف أمام القضاء بسبب مرض أو عجز يف حالته اجلسمية، ويراد تقدير حجم الضـرر  

غري أن هذه املعاينة قد ال تتحقق إذا كان حمل املعاينة شخصا أو منقوال، فمـن  . عمل اإلدارة الذي حلقه من
عليه من األصح تعريف املعاينة بأا هي مشاهدة القاضي اإلداري ملوضوع مكن معاينته يف جلسة احملاكمة، وامل

  .1الرتاع يف حمله
املنازعة اإلدارية بالنسبة لألشياء اليت يصعب أو يستحيل ق يف ـإال أنه تبقى املعاينة تتناسب كإجراء للتحقي   

اليت يتعذر نقلها خاصة إذا تعلق املوضوع ض املستندات وامللفات اإلدارية وايء ا و عرضها أمام القضاء كبع
  .  عاينةباملرافق احلساسة وإستراجتية كما هو احلال بالنسبة ملرفق الشرطة فينتقل القاضي إىل عني املكان قصد امل

   .نـاإلجراءات القانونية املتبعة يف املعاينة واإلنتقال إىل األماك:الفرع األول
األماكن يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،   اجلزائري على إجراء املعاينة واإلنتقال إىل  شرعامللقد نص    

مل ينص على إجراءات خاصة ا وإمنـا  ق ـمنه إال أن هذا اإلجراء كباقي تدابري التحقي 861يف حكم املادة 
  املأمور ا أمـام   نفس األحكام املطبقة على املعاينة واإلنتقال إىل األماكن بإحالتنا إىل تطبيق ع شرامل ىإكتف

 واليت سنعتمد علـى .من نفس القانون 149إىل  146واملنصوص عليها يف املواد من   جهات القضاء العادي
ألحكام العامة احمليطة باملعاينة ولكن سنعرض أوال أمهية املعاينة واإلنتقال إىل األمـاكن  هذه املواد يف دراستنا ل

  . اإلدارية اإلجراءات القضائيةقي يف ـكإجراء حتقي
   :اإلداريةالقضائية أمهية املعاينة يف املنازعة * 
الرتاع أثناء اجللسـة ويف  كما ذكرنا سابقا فقد تكون املعاينة يف صورة مشاهدة القاضي اإلداري ملوضوع    

مقر اجلهة القضائية، ويكون ذلك ممكنا إذا ما كان حمل املعاينة شخص أو منقول من املمكن إحضاره أمام هيئة 
القضاء، فتعاينه هذه األخرية أثناء اجللسة املخصصة لذلك، كما قد تكون املعاينة من خالل اإلنتقال خـارج  
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ا ما يعرف باإلنتقال إىل األمـاكن  ع املنازعة وموضوع املعاينة وهذساحة القضاء إىل مكان وجود حمل موضو
ألن املعاينة واإلنتقال إىل األماكن يف اإلجراءات اإلدارية القضائية تسـمح   خاصة إذا ما كان املدعى به عقارا

   .1للقاضي إعادة تقييمه وبصفة دقيقة للواقعة حمل الرتاع
جراءات التحقيق يف املنازعة اإلدارية على إعتبارها أقل كلفـة مـن   إلسن وللمعاينة أمهية بالغة يف السري احل   

متياز للوقوف على حقيقة موضوع الرتاع القائم على فهي وسيلة ناجحة و بإ يف التنفيذ، اخلربة و أكثر سرعة 
مضـاهاة   أوأساس أا إجراء ينفذه القاضي بنفسه وال يوكل مهمتها إىل غريه، كما هو احلال بالنسبة للخربة 

حاط القاضي اإلداري بكل وقائع الرتاع و هذا العلم ميكّنه مـن  وباملعاينة ي .أكثر ويف ذلك مصداقية  اخلطوط
عن احلل القانوين املناسب هلا إذ كل النقـائص و اإلغفـاالت  وكـذا    لية عن طبيعة املنازعة، وبناء فكرة أو

  .رتاعجتاوزها و سدها من خالل معاينة حمل الالتضارب الذي قد تتضمنه القضية املعروضة عليه ميكن 
وألا تضمن إنارة القاضي اإلداري باإلضافة إىل أا قد تؤكد وتثبت بعض الوقائع الـيت يعتريهـا لـبس       

ا على وقائع الرتع يف الدعوى اإلدارية ستدلُمبشاهدة القاضي هلا، زد على ذلك قد يستخلص منها قرائن ي .
من طمأنينة يف تكوين عقيدته مستقلة وبعيدا عن التأثر بأقوال األطراف فالقاعدة تقـول   فضال على ما توفره

  .ليس من رأى كمن مسع
املعاينة، أما إذا  ق فهي مشاهدة القاضي ملوضوع الرتاع  هذه هيـومعاينة بوصفها تدبري من تدابري التحقي   

هي املعاينة باإلنتقال إىل األماكن و اليت تعد من هذه فشاهدة موضوع الرتاع يف مكان وجوده مل اإلنتقال كانت
  .ق هذه الوقائعـأهم تدابري التحقيق يف املسائل املادية ألا وسيلة ناجحة لتقصي حقائ

فقد أثبتت التجارب القضائية أن مشاهدة موضوع الرتاع يف حمله و أثناء جلسة املعاينة يساعد بشكل كبري    
ة يف أقرب وقت و بأيسر  النفقات وتساعد كذلك يف إستنتاج وجه احلكم فيها ومهم يف إظهار حقيقة املنازع

ذلك أن عدم مشاهدة احملكمة ملوضوع الرتاع جيعلها تعتمد يف تكوين إعتقادها على ما يراه الغري  وهذا مهما 
متنح القاضـي   لذلك فإن املعاينة.  2بلغ من الدقة يف وصف املدعى به فإنه يف وصفه قد يكون خمطئا أو حماميا

اإلداري مزيدا من املعطيات و صورة مادية حمسوسة عن املوضوع بكل حيادية و إستقاللية، و اليت ال ميكن أن 
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تعطيه إياها أوراق الدعوى وال أقوال الشهود و ال تقرير اخلربة وتسمح طريقة املعاينة واإلنتقال إىل األمـاكن  
  .  1، حالة وشكل املسائل أو الشيء موضوع اخلالفللقاضي اإلداري أن ينتبه بصفة دقيقة لوضعية

فمبدأ املعاينة الذي يعطي للقاضي معلومات شخصية عن الوقائع اليت عاينها، ال يتعارض مع مبدأ عدم جواز    
أن يقضي القاضي بعلمه الشخصي عن وقائع الدعوى، ألن جمال املنع يسري على علمه السابق بالوقائع و اليت 

ج إجراءات الدعوى ودون رقابة من قبل أطراف الدعوى وعليه فإن مفهوم املعاينة و اإلنتقال حصل عليها خار
       إىل األماكن وتطبيقاا ال يتعارض مع مبدأ عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي إذا ما نفـدت أعماهلـا  

  . يف حدود إجراءاا القانونية
ء املعاينة يف فهم املنازعة اإلدارية، إال أنه قد حيجم عليهـا القضـاء   الرغم من املزايا اليت يوفرها إجراوعلى    

 ،خاصة إذا مل يطلبها أحد أطراف الدعوى اإلدارية، ألن الواقع العملي غالبا ما يعيق إجراءات هـذا التـدبري  
 لشحن جلسات احملاكمة بالعديد من القضايا وتراكمها حيول دون ختصيص القضاء لبعض الوقت و إستثماره

        لعملـه   فمعيار جناح و إتقان القاضـي . يف اإلنتقال إىل أماكن موضوع الرتاع خاصة ملن إعوزه هذا الوقت
سرعة يف الفصل يف الدعاوى املوجودة على مكتبه ألن تنقيط القاضي يكون على الكمية من الناحية العملية هو 

 .املقررات القضائية إىل نوعيةاملنجزة وليس النظر 

اخلبري مهما بلـغ   ألن تقرير املعروضة عليهم يلجأ القضاة إىل األمر باملعاينة يف القضايا من األجدر أن أنه إالَ   
من احليدة و الدقة ال يستطيع أن ينقل إىل القاضي الصورة الكاملة للواقع كما لو رآها بعينه هذا مع جتاوز عن 

م الدقة أو حتيز أو حماباة ، فـاألوىل أن يعـاين   كل ما ميكن أن يشوب عمل اخلبري من خطأ أو قصور أو عد
  .2القاضي بنفسه حمل الرتاع  وال بأس من أن يندب خبريا و إصطحابه عند املعاينة إذا تطلب األمر ذلك

  . إجراءات املعاينة و اإلنتقال إىل األماكن* 
   ن اإلجراءات املدنية واإلدارية يف نص شرع اجلزائري إجراء املعاينة و اإلنتقال إىل األماكن يف قانوامل لقد أقر

ـ  مل ينص على قواعدها   نهأ  إال  861مادته  ق نفـس  ـوإجراءات خاصة ا و إمنا نص على جـواز تطبي
 اليت مت النص عليهـا   لعادي وا ملعاينة واالنتقال إىل األماكن املقامة أمام جهات القضاء اعلى  كام املطبقة األح

  . وحددت هذه املواد العناصر األساسية هلذه العملية 149إىل  146يف املواد من 
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    أن للقاضي األمر بتدبري املعاينة واإلنتقال لألماكن قصد إجـراء معاينـات    إ م إ  من ق 146نصت املادة    
يف عني املكان سواء إستجابة يف  إعادة متثيل الوقائع اليت يراها ضرورية   و تقييمات و تقديرات و حىت إمكانية

افة لك لطلب أحد أطراف الدعوى أو من تلقاء نفسه إذا ما قدر ضرورا وفائدا للفصل يف القضية،باإلضذ
ن حبيث يكو  تكون إجراءاا جمدية و منتجة يف املنازعة ن اإلنتقال إىل األماكن أإىل ذلك يشترط يف املعاينة و

  .أن املسألة املتنازع عليهاق بشـمعطيات تساهم يف التحقيتقدمي عناصر و  من شأن مباشرا
أو منقوال، و كل ما يقع عليه الرتاع و مما يصلح أن تكون   كانت طبيعته عقارا ويتسع موضوع املعاينة أيا    

إذا ما أمكن نقل الشيء حمل املعاينـة   املعاينة يف مقر اهليئة القضائية  تنفذ ه جمدية يف الدعوى، كما قد معاينت
اهليئة بنفسها و املتمثلة يف قاضي املوضوع شخصيا، كما ميكن أن يعهد باملعاينة إىل قاض إليها، كما قد تنتقل 

فيـه    املوقع املوجود أخر توكل له مهام بالنيابة عن القاضي األمر ا ليقوم هذا األخري باالنتقال إىل املكان و
ن تنفيذه من طرف القاضـي  ة فيمكما تقرر اإلنتقال للمعاينة من طرف تشكيلة مجاعي موضوع املعاينة، وإذا 

  .املقرر
   :إىل األماكـن قالـة و االنتـنطلب إجراء املعاي *

يكون األمر بإجراء املعاينة و اإلنتقال إىل األماكن كتدبري من تدابري التحقيق يف املنازع اإلدارية إما إستجابة    
على رغبة القاضي اإلداري من تلقـاء  لطلب يقدمه أحد أطراف الدعوى أو من كالمها، كما قد يكون بناءا 

لقاضي من تلقاء نفسه ا جواز أمرعلى  تاليت نصمن نفس القانون و 146نفسه و ذلك بناءا على نص املادة 
ة يتقييمات أو تقديرات أو إعادة متثيل الوقائع اليت يراها ضرورواخلصوم، القيام بإجراء معاينات أو بطلب من 

  .اقتضى األمر ذلك مع االنتقال إىل املكان إذا
   :تقدمي طلب إجراءات املعاينة واإلنتقال إىل األماكن بطلب فرعي*

قبل غلق بـاب  ء سري إجراءات الدعوى اإلدارية وتكون هذه احلالة عندما يقدم أحد أطراف الدعوى  أثنا   
بيـة أو مـن   ب األمر بإجراءات املعاينة بواسطة مذكرة جوالق على الطرف الراغب أن يطـإجراءات التحقي

، إذا كـان منقـوال أو   اخالل الدفع يف املوضوع ضد خصمه، على أن يبني يف طلبه موضوع املعاينة وطبيعته
املالحظة األهم اليت عليـه  و. ه و موقعه خاصة إذا كان عقاراعقارا باإلضافة إىل ذكره بالتفصيل مكان وجود

القائمة أمام القضاء و درجة حسمها للمنازعة ويبقى ذكرها طالب املعاينة هي عالقة موضوع املعاينة باملنازعة 
لقاضي املوضوع كامل الصالحية يف قبول الطلب مىت إقتنع بضرورة اإلعتماد على هذا التـدبري أو يقابلـها   
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ق و نظرا لوجود ما يكفي لتكـوين عقيدتـه يف   ـبالرفض مىت وجد أا تدبري غري الزم يف إجراءات التحقي
ألدلة والوثائق اليت بني يديه ما يغنيه عن األمر باملعاينة لتوقيع احلل القـانوين املناسـب   الدعوى إذا ما كانت ا

  .ضرورة املعاينةو بأمهية و للقضية املعروضة عليه و ذلك ناتج ومتعلق بإقتناع القاضي اإلداري
   :تقدمي طلب إجراء املعاينة واالنتقال إىل األماكن بدعوى أصلية* 
اع معامل واقعة حيتمل أن تصبح حمل نزاع يف املستقبل أمام القضاء اإلداري أن يطلب يف جيوز ملن خيشى ضي   

القاضـي اإلسـتعجايل   مواجهة أصحاب الشأن وبالطرق املعتادة لرفع الدعوى أمام القضاء اإلستعجايل، من 
مستعينا يف ذلـك  لمعاينة من خالل رفع دعوى إثبات حالة ليقوم يف هذه الدعوى القاضي بنفسه أو اإلنتقال ل

وحىت تقبل هـذا   .ريجهات القضاء اإلدا مباخلربة إلثبات حالة الوقائع اليت من شأا أن تؤدي إىل نزاع أما
النوع من الدعاوى شروط بتوافرها تتحقق أمام القضاء، وبتخلف أحدها ترفض شـكال و قبـل النظـر يف    

بقوهلـا، ويشـترط    09 – 08من قانون  939الشروط مت النص عليها من قبل نص املادة وهذه .املوضوع
  :شروط للقضاء ا ثالثة

 .أن يكون الطلب إجراء حتفظيا ووقتيا -

 .عدم املساس بأصل احلق -

 .عنصر االستعجال -

  :االستعجال /1 
بالزوال مما يقضي السرعة و العجلة يف إنقادها من اخلطـر،   قد حييط خطر ببعض احلقوق فتصبح مهددة    

ها طول الوقت ضررا يصعب إصالحه و تداركه فمثل هذه القضايا خيتص بالفصل فيها القضاء وحىت ال يزيد
فالقضايا املستعجلة ختضع ملعيار موضوعي . املستعجل ألا قضايا مستعجلة بطبيعة ظروفها ال برغبة أشخاصها

سـريعة بشـأن   وال ختضع ملعيار شخصي فعنصر اإلستعجال ليس معياره رغبة املتقاضني يف صدور أحكـام  
وعنصر اإلستعجال يف مسألة املعاينة يتحقق يف اخلشية من ضياع و تغيري معامل  واقعة إحتمـال أن  . نزاعام

  .بنسبة كبرية أمام القضاءرد تصبح حمل منازعة مستقبال وا
   :عدم املساس بأصل احلق /2
إثبات حالة، هو عدم املسـاس   الشرط الثاين إلنعقاد إختصاص قاضي األمور املستعجلة للحكم يف دعوى   

بأصل احلق و ال يكون موضوع طلب املدعي باملعاينة من شأنه املساس بأصل احلق، وإذا ما تـبني للقاضـي   
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اإلستعجايل ومن ظاهر ملف القضية أن الوقائع موضوع املعاينة تدخل يف موضوع احلق األصـلي، وبـذلك   
 املنتدب إلثبات حالة هو جمرد حتديد التصور املـادي  اخلبريإختصاصه نوعيا ألن مهمة القاضي ويقضي بعدم 

  .ألن تكون حمال للرتاعللواقعة أو الوقائع اليت يهدف إىل محايتها من التغيري والضياع و اليت تصح 
   :أن يكون الطلب إجراء وقتيا و حتفظيا /3
ال اإلستعجال، أو إذا يف مجيع أحو "على هذا الشرط قائلة   09 – 08من قانون  299لقد نصت املادة    

غري منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض  تدبري حتفظيإقتضى األمر الفصل يف إجراء باحلراسة القضائية أو بأي   
القضية بعريضة إفتتاحية أمام احملكمة الواقعة يف دائرة اختصاصها اإلشكال أو التدبري املطلوب، وينادى عليها يف 

  " ....أقرب جلسة
طلب إجراء املعاينة أمام القضاء اإلستعجايل إلثبات حالة حق وقيت، كما لو طلب املدعي  فيجب أن يكون   

دون النظر يف  بطالنـه  بقبول الطلب يتم وقف تنفيذ هذا القرار .  وقف تنفيذ قرار إداري القاضي دم مرتله
بل تنفيذه خاصـة إذا مت  ع احلالة إىل ما كانت عليه قاخاصة إذا كان بتنفيذه عدم القدرة على إرجمن عدمه 

وبتوافر الشروط الثالثة جمتمعة، ترفع دعوى إثبات حالة بإتباع نفس إجراءات  .احلكم ببطالن القرار اإلداري
كمة اإلدارية الواقـع يف  فتتاح الدعوى لدى أمانة ضبط احمليف املوضوع من خالل تقدمي عريضة إرفع الدعوى 

  .رالسابقة الذك 299طلوب ، تطبيقا يف ذلك لنص املادة ختصاصها اإلشكال أو التدبري املدائرة إ
خيشى مـن ضـياع    وجيوز لقاضي األمور املستعجلة أن يقرر اإلنتقال بنفسه إىل حمل الرتاع أو الواقعة اليت   

خبريا متخصصـا لإلنتقـال و   ستعجايل لكن يف الغالب أن يعني القاضي اإل. معاملها ، ملعاينتها وإثبات حالتها
أقوال الشهود، أو الفنيني أو إىل مع تح للخبري أن يسامسضافة ميكن له أيضا ة مبوجب أمر على عريضة باإلاملعاين

نتقال إىل األماكن دف معرفة سبب احلادث، وقصد يف عني مكان املعاينة يف حالة اإلاألشخاص املوجودين 
 .قيقةإستجالء احل

ا هو حمدد ملا بأال ميس بأصل احلق و ال يتدخل يف عمل خارج وعند تنفيذ اخلبري ألعمال املعاينة يلتزم هو أيض
  .بهادإنتله يف أمر 

لتتسع أعمال اخلبري ذه املناسبة للبحث عن مدى الضرر الذي أصاب أحد الطرفني وذلك إختصارا للوقت    
. وضـوع إلجراءات، وبذلك ال يضطر املتضرر مرة أخرى إىل طلب ندب خبري هلذه املسألة أمام قاضي امللو

 شكل أمر حيدد ويتقرر إجراءاا يف. ليلتزم اخلبري املعني إشعار املدعى عليه  فور تعيينه على رأس أعمال املعاينة
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وزمان و يوم املعاينة أو اإلنتقال إىل األماكن كما له األمر به خالل اجللسة شفاهة مـا مل   فيه القاضي مكان 
 .1يرى ضرورة إصدار أمر كتايب

حبيـث   اوالساعة احملددين هل ن هلا ويف املكاناليوم املعيتنفيذ األمر بإجراء املعاينة و اإلنتقال يف  على أن يكون
ينتقل القاضي اآلمر ا أو القاضي املنتدب هلذه املهمة بعد إصدار إنابة قضائية لصاحله إىل حمل موضوع املعاينة 

  .لهلسة إذا ما كان من املمكن نقأو يتم عرض موضوعها يف اجل
، أو بعد دعوم حسب 2وتسري إجراءات املعاينة يف صورة وجاهية أي حبضور كل أطراف الدعوى اإلدارية   

األصول القانونية املقررة له من خالل إخطار األطراف أو حماميهم حلضور املعاينة باملكان و الزمان املعلن عنه، 
  .الدفاع املكرسة دستورياحلقوق  و يف ذلك ضمانا ألدىن حد من الشفافية و إحتراما

وإذا ما تغيب أطراف الدعوى أو أحدمها أو حماميهم عن اجللسة اليت أمر بإجراء فيها للمعاينة و اإلنتقال إىل    
ستالم يرسل من قبل أمني ضبط اجلهة القضائية الـيت  نة مع اإلشعار باإلاألماكن فيتم إستدعاؤهم برسالة مضم

نتقال للمعاينة ذكر ما إذا كانت مجيع أعضاء تشكيلة احلكم األمر القاضي باإلعلى أن يتضمن . أمرت بالتدبري
عهد للقاضي املقرر كما قد ي. قف األمر على أحد أعضائها فقطسوف تنتقل يف زمان و مكان املعاينة، أو يتو

سة و مستشارين اثنني يف حالة ما إذا تقرر تدبري املعاينة و التنقل من طرف تشكيلة مجاعية املتمثلة يف رئيس اجلل
  .بفقراا الثالثة 146تطبيقا يف ذلك لنص املادة 

املعروضـة علـى    وقد حتدث يف بعض األحيان إن مل نقل يف أغلب املواقف و نظرا لطبيعة املنازعة اإلدارية   
زت القضاء واليت تتخللها وقائع ال ميكن إدراكها إال بعد مساعدة أصحاب اإلختصاص و ذوي املعارف فأجا

إذا ما إقتضت الضرورة عند معاينة حمل الرتاع و اإلنتقال للمعاينة معارف تقنية جيوز   ق إ م إ من  147املادة 
لقاضي املوضوع أن يأمر يف نفس احلكم أو القرار بإصطحاب من خيتاره من التقنيني و أهل اخلربة ملساعدته و 

  . اخل...اخلرباء من أطباء و خرباء خطوط اإلستعانة به ك
ـ   سائلفأثناء  القيام بأعمال املعاينة قد يواجه القاضي اإلداري أو القاضي املنتدب م     سـائل كامل ةفنيـة حبث

اهلندسية أو الزراعية أو الطبية أو الصناعية، فيجوز يف هذا املقام تعيني خبري يف هذه املسائل لإلستعانة بـه يف  
  . اجة ماسة إىل أعمال اخلربة وذلك خالل اإلنتقال للمعاينةأعمال املعاينة، و إذا ما شعر القاضي اإلداري حب

                                                             
. 164ـرجع سـابق، ص حلسن  ن ش يخ آث ملویة، م ادئ اإلثبات يف املناز ة اإلداریة، م   1  

2  Charles debbasch, jean-claude ricci, op.cit, p :455. 
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ـ ، فكلما أمـق يف املنازعة اإلداريةويف الواقع إن املعاينة و اخلربة أمران متالزمان أثناء مرحلة التحقي    ر ــ
من النادر  ئل الفنية، إذقاضي املوضوع  بندب خبري أو أكثر حسب احلاجة، ملساعدته يف املسا يأمرباملعاينة إال و
اخلبري، طاملا أن موضوع املعاينة يف األسـاس يتمحـور    أعمالباملعاينة دون أن يستعني القاضي ب جدا أن يأمر

اإلنتقال إىل األماكن إلجناح ل من اخلبري والقائم باملعاينة وعلى ضرورة تعاون ك حول وقائع مادية  وهذا يدلَ
وختتلف املعاينة عن اخلربة القضائية كوسيلة مـن   ازعة اإلدارية،ق  يف  املنـالتحقي التدبريين  يف خدمة مرحلة

ستقى من الطبيعة يف مق يف املنازعة اإلدارية يف كون املعاينة يقصد ا احلصول على دليل مادي ـوسائل التحقي
اإلدراك حني أن اخلربة القضائية هي وسيلة للتقدير الفين لألدلة املادية و املعنوية عن طريق إسـتخدام ملكـيت   

، ولعل اإلختالف اجلوهري بني التدبريين يتجسد يف اجلهة القائمة بأعمال كل تدبري فأعمال اخلـربة  1واحلكم
ة خاصة وال صلة له بتشكيلة احلكم إال من خـالل قـرار   القضائية تنجز مبعرفة شخص ذو خربة فنية وكفاء

  .م أعماهلاتعيينه، يف حني أن املعاينة يعكف القاضي اإلداري شخصيا بإمتا
كما جيوز أيضا للقاضي اإلداري و مبناسبة تنفيذه للمعاينة أن يسمع شهادة أي شخص يرى من املناسب و    

قاء نفسه أو بناء على طلب أحد األطراف احلاضرين ألعمال املعاينة أمتـت  ـمن الضروري مساع أقواله من تل
 147تقال إىل موقع حمل املعاينة هذا ما نصت به املـادة  هذه األخرية داخل اجلهة القضائية اآلمرة ا أو مت اإلن

  .إ م إ من ق
قانونا كتـدبري   وجيدر التنويه يف هذه الفكرة األخرية أن الشهادة املقصودة ا ليست شهادة الشهود املعتربة   

الروايات ق، ألا تؤدى خارج ساحة القضاء و يستعان ا ملساعدة القاضي جلمع أكثر املعلومات و ـللتحقي
ا تساعد القاضي يف أعمال أل وارد بكثرة  إالَ أا وترجع إليه لغربلتها و تقييمها، ورغم إحتمال عدم صحتها

يف القضية وإمنا  وهذا النوع من الشهادة ال يقدم أدلة إثبات. املعاينة، مثال يف حتديد حدود األرض حمل املنازعة
لشروط و الشكل الذي ختضع له وبذلك ال ختضع هذه الشهادة لعية، ق واقـقائتوضيحات حلتقدم معلومات و

 152ق، فالشاهد يف هذا اال ال يؤدي اليمني املقررة للشاهد مبوجب املادة ـالشهادة املعتمدة كتدبري للتحقي
ـ كما ميكن مساع القاضي ألشخاص ليسوا أهال للشهاد ق إ م إمن  2/ ي ة كغري البالغني لسن الرشد و ناقص

  .يف مرحلة التحقيق ة، لتدخل هذه الشهادة يف مفهوم مساع ألقوال األشخاصاألهلي

                                                             
. 70مراد محمد ش  اكت، مـرجع سابـق، ص   1  
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هنا يدخل تدبريين يف نفس القضية و مها املعاينة و الشهادة و هذه املنحة مبثابة نقطة متاس بني التدبريين من و   
حكامـا و  خالله تتضافر جهود كل تدبري قصد تسهيل أعمال القاضي اإلداري ضمانا يف ذلك إلستصـدار أ 

التطبيق السليم للقانون، و خدمة لتعزيز مكانة مرفق القضاء وى تطلعات املقبلني على القضاء وقرارات يف مست
  .   القضائية اترقراملعة ثقة اتمع بكل أطيافه  بو عدم زعز

قصـد   وأيضا ال مانع من مساع القاضي أطراف الدعوى اإلدارية أو أحدهم ممن حضروا مبناسبة املعاينـة    
ق يف املنازعـة  ـواإلنتقال مسايرة إلجراءات التحقيمرتبطة مبوضوع املعاينة  اإلستفسار و مناقشتهم ملواضيع

  .اإلدارية
  .نـإختتام أعمال املعاينة واإلنتقال إىل األماك: الفرع الثاين

   :إنتهاء أعمال املعاينة واالنتقال إىل األماكن* 
اىل األماكن وفقا إلجراءاا القانونية فإن كل ما قام به القاضـي اإلداري أو   اإلنتقالاينة ومىت مت إجراء املع   

القاضي املنتدب هلذه املهمة، ونظرا ألمهية ما تسفر عنه املعاينة واإلنتقال إىل األماكن من نتائج و دالئل هـي  
ه يف الدفاع واحلكم، و مهم جدا للفصل يف القضية، أوجب القانون حترير حمضر باملعاينة لكي ميكن الرجوع إلي

  . إفراغ  كل إجراءات املعاينة و اإلنتقال اليت إتبعت و احملافظة عليها يف حمضر املعاينة
ساعة أعمال املعاينـة  الذي باملناسبة يكون حاضرا يوم وويتم حترير حمضر املعاينة من قبل كاتب الضبط       

ن فيه مجيع كاتبه املتمثل يف أمني الضبط يبيبأعمال املعاينة وداري الذي قام ليتم التوقيع عليه من قبل القاضي اإل
األعمال اليت نفذت مبناسبة املعاينة، ليذكر فيه أيضا تاريخ املعاينة و ساعتها و مكاا، و بيان أمساء من حضـر  

حيدد أوصاف  من األطراف و مجيع األعمال اليت قام ا القاضي املعاين يف سبيل تنفيذ أعمال املعاينة باإلضافة
و اإلنتقال ستغرقت يف أعمال املعاينة إقاضي املوضوع أو القاضي املنتدب واملدة اليت املتنازع فيه، ومشاهدات 

  .األماكن  إىل
وحيدد كاتب الضبط ساعة بدأ األعمال و ساعة إنتهائها و عدد األيام اليت إستغرقتها تدبري املعاينة، وذكـر     

أقواهلم أثناء مـدة املعاينـة    ت معخلربة و كذا بيان أمساء كل األشخاص اللذين سالقاضي إذا ما إعتمد على ا
وبصفة عامة هذه هي األعمال املتعلقة باملعاينة و اإلنتقال إىل األماكن و الـيت  . ليضم إليه أيضا تقرير اخلربة 

حينها  قابلة لإلبطال مىت متسك  جيب توثيقها يف حمضر املعاينة، وأي إغفال أو إمهال هلذا اإللتزام تكون املعاينة
به صاحب املصلحة من أطراف املنازعة اإلدارية، وإذا ما حكم القاضي اإلداري معتمدا يف حكمه أو قـراره  
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على نتائج حمضر هذه املعاينة حيق لكل ذي مصلحة من أطراف الدعوى طلب بطالن حكمه أو قراره الـذي  
  .بلة لإلبطالقايف األصل  كانت اليتإعتمد على املعاينة 

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، على ضرورة حترير حمضر عن املعاينـة و   149ولقد نصت املادة    
اإلنتقال إىل األماكن بعد اإلنتهاء من أعماهلا ليوقع عليه كما ذكرنا سابقا القاضي و كاتبه، وبعد إسـتكمال  

الرجوع اليه عند االقتضاء، كما ميكن ألي طرف تقـدمي   هذا اإلجراء يتم إيداعه لدى كتابة الضبط لتمكني
الغائب عن جلسة املعاينة طلب نسخة من هذا احملضر وعلى نفقته و غالبا ما يكون طالب النسخة، هو الطرف 

طالع على جمريات أعمال املعاينة والنتائج املستخلصة من هذا التدبري ليتمكن من حتضـري دفاعـه و   دف اإل
  .ابهجو
ناسب املعاينة واإلنتقال إىل األماكن للتحقيق يف منازعات القضاء الكامل لتعلق الفصل فيها يف حـاالت  وتت   

هو اال اخلصب الـذي  ف 1كثرية بوقائع و مسائل مادية، ومن أمثلة ذلك دعاوى املسؤولية والعقود اإلدارية
 .ل إىل األماكنينشط فيه تدبري املعاينة و اإلنتقا

من إعتمادها يف دعاوى اإللغاء املرتبطة برقابة املشروعية كما يف حالة إنتقال القاضي اإلداري  وهذا ال مينع   
ق يف البيانات الواردة يف أصل القرارات اإلدارية املطعون فيها والذي يتعذر إيداعها ضـمن ملـف   ـللتحقي

أما إذا مت األمر  ،ي طلب األمر اأما عن نفقة املعاينة و اإلنتقال إىل األماكن، فيتحملها الطرف الذ .الدعوى
ا بناءا على رغبة القاضي اإلداري ففي األمر باملعاينة حيدد فيه القاضي الطرف املعين بدفع نفقاا، ويف كـل  
األحوال فإن املبلغ الصروف يف سبيل هذا األجراء يضم فيما بعد إىل نفقات و مصاريف الدعوى ليتحملـها  

ةالطرف اخلاسر للقضي. 

   .مكانة املعاينة يف إجراءات التحقيق يف املنازعة اإلدارية *
بعد تقدمي طلب إجراء املعاينة إىل القاضي اإلداري مبناسبة الفصل يف الدعوى اإلدارية باألسـاليب املتاحـة      

لذلك قانونا يبحث فيه القاضي املوضوع من حيث قبوله أو رفضه وبعد تقرير القاضي اإلداري اإلستفادة من 
بـادرة  مبجراءات املعاينة و اإلنتقال إىل األماكن، أكان ذلك إستجابة لطلب أحد أطراف الدعوى اإلدارية أو إ

ق يف القضية اإلداريـة   ـيف إجراءات التحقي اليت تلعبه دور االجيايب واحلاسمإذا ما إقتنع هذا األخري إىل ال همن

                                                             
1 Charles debbasch, jean-claude ricci, op.cit, p : 455.  
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دبه هلذه العملية تنفيذ إجراءاا متاشيا ملا هو مقرر هلا املعروضة عليه، فيتوىل قاضي املوضوع بنفسه، أو من ينت
   .ال املعاينةقانونا ليختتم أعماله بإعداد حمضر املعاينة يذكر فيه مجيع األعمال اليت قام ا يف سبيل تنفيذ أعم

 دليال قائما يف وإذا ما متت املعاينة وفقا لكل هذه املتطلبات القانونية فإن كل ما يتضمنه حمضر املعاينة يعترب   
ق يف املنازعـة  ـم على القاضي اإلداري أن يقول كلمته فيه  وملا كانت املعاينة من تدابري التحقيالدعوى حيت

ها فقد تكون يف بعض احلاالت دليل قاطع يغين ذفيتنيتوىل القاضي اإلداري مباشرا واإلدارية املباشرة أي اليت 
  .ق فيهاـالتحقي ى يستعني ا حلسم الرتاع و إختتام مرحلةقاضي املوضوع عن البحث عن وسائل أخر

ملموسـة  مر ا من أخذ صورة واقعية وها اخلاصة و اليت متكن القاضي اآلوتستمد املعاينة أمهيتها من طبيعت    
عة وهذه املشاهدة املباشرة تعطي لقاضي املوضوع اإلعتقاد الصحيح عن حقيقة املناز. يف عني مكان حمل املعاينة

واجلدير بالذكر أنه يف  مبثابة قرينة تقنع القاضي اإلداري اإلدارية القائمة، وعليه فهو إجراء قد يعطينا دليل يعد
ولكن رغم هـذه  . 1القانون الفرنسي ال يلجأ للخربة إالَ يف حالة عدم كفاية املعاينة يف توضيح وقائع الدعوى

نه ال يعد تدبري إلزامي على القاضي اإلداري األخذ به وذلك  مـن  املكانة املمتازة و اخلاصة هلذا اإلجراء إال أ
   :خالل نقطتني

عند تقدمي طلب املعاينة و اإلنتقال إىل األماكن من قبل أحد أطراف الدعوى اإلدارية ال يكون القاضي جمربا  -
أن حمضر املعاينة  و باإلضافة 2فهو ذو طابع إختياري حىت يف حالة تقدمي طلب صريح من قبل األطرافلقبوله،

هو أيضا ال يعد وثيقة إجباري األخذ مبحتواها، كيف ذلك؟ للقاضي سلطة تقديرية واسعة أوال للقيام بإجراء 
املعاينة من تلقاء نفسه أو عدم األمر به مىت توافرت لديه معطيات يف ملف القضية اليت هي مرفوعة أمامه واقتنع 

ق تتفق كلها يف طبيعتها غري اإللزامية لعدم تعلقها بالنظام العام ـالتحقي وملا كانت تدابري. حبسمها يف املنازعة
رفض  كما ميكن للقاضي وال تغريها وذلك مبدئيا،وألا ال حتسم املنازعة، وال حتدد مراكز أطراف الدعوى 

هذا اإلجراء  طلب أحد األطراف املتضمن إلجراء املعاينة و اإلنتقال إىل األماكن إذا كانت القضية يف غىن عن
  .مهاوغري منتجة حلس

التدبري املطلـوب   فالشرط الذي يتكرر بني مجيع تدابري التحقيق هو ضرورة وجود تأثري مباشر وإجيايب بني   
ة لقاضي املوضوع وخيضع تقدير هذا الشرط للسلطة التقديري. وبني موضوع و حمل هذا التدبرياألمر بإجراءاته 

                                                             
.65مراد محمد ش  اكت، مـرجع سـابق، ص   1  

2 Charles debbasch, jean-claude ricci, op.cit, p :455. 
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فيه قاضي املوضوع  قرررية مبثابة مساحة حرية للقاضي و مسبح خاص الذي يـقدياليت تعترب هذه السلطة التو
  .امع تربير موفقه إجتاهها و ذلك يف حالة رفضه هل ةحبري
وبالرجوع إىل موضوع املعاينة و اإلنتقال إىل األماكن فإن للقاضي السلطة يف تقدير الدليل الناتج عن املعاينة    

رحها مىت شعر أنه متت تغيريات قد دخلت على حمل املعاينة خاصة إذا كان حملـها  ، فله األخذ بنتائجها أو ط
عقار حبيث مل يعد يطابق احلقيقة وأن املعاينة مل تعد تؤدي إىل تكوين قناعته، كأن جيد احلدود حمل املعاينة قد 

حصل عليه من علم  إنصهرت أو إنطمرت سواء مت ذلك بفعل املناخ أو البشر، فالقاضي حر يف مدى األخذ مبا
ا بتسبيب قرار الرفض كما هو احلال بالنسبة ألي دليل مقنع نة، ولكن ملزم يف حالة عدم األخذ نتيجة املعاي

  .  1ولكنه غري ملزم
ترب حجة قاطعة تع ماكن الثابتة يف حمضر املعاينة حجية نتائج املعاينة و اإلنتقال إىل األبالرغم من ذلك فإن و   

و احلجية القاطعة ناجتة عن ما تتميز به املعاينة كإجراء للتحقيق على أا تؤدي يف الكـثري مـن    ملا جاء فيه،
  .ةلذي قد يعتليه ملف القضياألحيان و احلاالت إىل املزيد من اإليضاحات  للنقائص و الغموض ا

قع حبوزا أو حتت تى اجلهة اليت وإلجناح عملية املعاينة و اإلنتقال إىل األماكن يف حتقيق الغاية منها يتعني عل   
قع يف نطاق إختصاصها الواقعة حمل املعاينة تقدمي كافة أنواع العون للقائم باملعاينة تسهيال ملأموريته، تيدها أو 

  .2فإذا نكلت عن ذلك فيذكر نكوهلا يف حمضر املعاينة مع جواز إخطار السلطات الرئاسية هلا بذلك األمر
 من خالل إصدارن ينتدب لذلك تتم مبعرفة القاضي اإلداري اآلمر ا بنفسه أو من قبل م وملا كانت املعاينة   

، البأس أن نتوقف يف هذا املقام تسريع و تقليل كلفة املعاينة واإلنتقال إىل األماكنإنابة قضائية قصد تسهيل و
 . لشرح أهم أحكام اإلنابة القضائية من خالل هذه الفقرة التايل ذكرها

  :ابـة القضائيةاإلن*
قد جيد القاضي اإلداري نفسه غري قادر على إمتام إجراءات املعاينة واإلنتقال إىل األماكن بشأن حمل يقـع     

خارج اإلقليم اجلغرايف الذي يبسط عليه إختصاصه، وقصد تسهيل وتسريع أعمـال املعاينـة واإلنتقـال إىل    
 -08من قانون  864ية إصدار إنابة قضائية واليت أحلتنا املادة األماكن جاءت املنحة القانونية املتمثلة يف إمكان

، حبيث نظمت املـواد  نفسه من القانون 124إىل  108واد من إىل تطبيق نفس األحكام املذكورة يف امل 09

                                                             
.  87مـراد محمود ش  اكت، مـرجع سـابق، ص  1  
.71و  70عبد العز ز عبد املنعم  ليفة، اإلثبات أمام القضاء اإلداري، مـرجع سـابق، ص ص   2  
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ـ وبذلك ت. تنفيذها، وذكر أنواعها املذكورة أعاله مجيع اإلجراءات اخلاصة بكيفية إستعماهلا، م اإلنابـة  قس
  .ا وجماالاية إىل إنابة قضائية داخلية، وإنابة قضائية دولية، ولكل واحدة إجراءاا وشروطها وتطبيقاالقضائ

  :اإلنابة القضائية الداخلية/1
من ق إ م إ، فتصدر اإلنابة الداخلية إذا تعـذر   111إلـى  108جاء النص عليها يف أربع مواد من املادة    

ة إختصاصه بسبب بعد املسافة، أو بسبب إرتفاع املصاريف، على أن تكون ل خارج دائرقاعلى القاضي اإلنت
أن تنتهي هذه اإلنابة فور إستفاء مجيع املسائل على   .ريةـيم الدولة اجلزائحدودها ال تتعدى خارج حدود إقل

شـكلية  واإلجراءات املطلوب تنفيذها من قبل اجلهة القضائية املنابة وختتمه مبحضر يستويف مجيع شـروطه ال 
  .ية املنيبةواملوضوعية لتسلم نسخة منه اجلهة القضائ

  :اإلنابة القضائية الدولية/2
جمال هذا النوع من اإلنابة القضائية خارج إقليم دولة اجلزائر ، فتصدر جهة قضائية إدارية جزائريـة إنابـة      

نظرا خلصوصية هذا النوع من اإلنابـة  قضائية هنا يف الوطن ليتم تنفيذ اإلجراءات الواردة ا يف دولة أجنبية، و
إيل  112مادة من  12القواعد فجاء النص عليها يف شرعنا جمموعة معترب من األحكام والقضائية خصص هلا م

بعناية كبري تضمن  مشرعنا تفاديا يف ذلك لتضارب سيادة الدول فيما بينها فأحاطهاق إ م إ  من  124املادة 
تنفيذ على أراضيها إجراء أو التدبري حمل اإلنابـة  الام سيادة الدولة األجنبية املراد تطبيقها تطبيقا سليما مع إحتر

  .القضائية يف إطار التعاون القضائي فيما بني الدول
 

      Le témoignage: مساع شهادة الشهود: املطلب الثاين
للذين يدلون أمام القضاء وال مساع الشاهد مهما تعددوا تم من خاليإن التحقيق عن طريق شهادة الشهود    

بتصرحيام  عما شاهدوه أو مسعوه، هذا وأن مساع شهادة الشهود ولو مل تكن هلا نفس القوة و الضمانة اليت 
ميتاز ا الدليل الكتايب خاصة احملررات الرمسية، إال أا تستعمل كثريا و خاصة عندما يتعلق موضوع املنازعـة  

  .بوقائع مادية
وأشهدوا ذوي عـدل مـنكم وأقيمـوا    ... : ( كبري يف القرآن الكرمي مصداقا لقوله تعاىل وفضل الشهادة   

ولقد جاء تعريف الشـهادة يف  . 2)...واستشهدوا شاهدين من رجالكم ... ( ,وقوله أيضا 1)... الشهادة هللا

                                                             
.02: سـورة الطالق،اآلیـة  1 
.281: سـورة البقرة، اآلی ة  2  
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ما الشهادة يـا  سأله أحدهم قائالّ ", صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم, عن رسول اهللا ياحلديث الشريف إذ رو
 ."رسول اهللا رد عليه خري األنام ومؤشرا إىل السماء هل ترى الشمس قال نعم رد عليه  رسول اهللا فبها إشهد

ـ   بق حقيقـة  اومبعىن احلديث الشريف أن يشهد اإلنسان حبقيقة ما شاهده بال زيادة أو نقصان وبشـهادة تط
  .األمور

هود يف العصر القدمي، والشرائع القدمية والذي إحتلت فيه مكانـة  وال أحد ينكر اإلمتداد الكبري لشهادة الش  
متميزة ومركز الصدارة يف ترتيب وسائل اإلثبات وذات املقام األول نظرا ألن القاضي كان يعيش يف جمتمـع  
حمدود األطراف يعلم ويعرف عن كل منهم مقدار صدقه وأمانته وإدراكه لألمور، ولذلك كان القاضي يثـق  

لشاهد كما لو كان هو من عاين األمر بنفسه وما كان خيشى على الشهادة إال التأثري السليب للـزمن  بأقوال ا
  .ى ذاكرة هؤالء األشخاصعل
ختالطها حيث تزعزعت الثقة يف األشخاص ويف غياب لية ومع توسع أطرافه وفئاته وإااحلأما يف اتمعات    

هرة قول الزور أثر ذلك سلبا على مكانة  الشهادة ما أدى ذممهم وكثرة إحتمال الكذب و النفاق، وتفشي ظا
إىل ضياع قيمتها، هذا ما يفسر إعتبارها يف الوقت الراهن دليل مقنع وليس دليل ملزم للقاضي مـع إعطائـه   

 .سلطة مطلقة لتقدير قيمتها واحلرية التامة لألخذ ا من عدمه

حكام خاصة وأحاطها بضمانات ومحاية قانونية تكفـل  بأ القانون خصهاع ذلك الزال القضاء يلجأ إليها ووم
  . Faux témoignageمصداقيتها، كفرض عقوبة مشددة لشاهد الزور

عدد فيها الوقائع املادية، وهذا ال يتعارض مـع  توشهادة الشهود جتد هلا جمال واسع يف املواد اجلزائية حيث ت   
ا ما نصت عليه املادة عتبارها إحدى تدابري التحقيق فيها، وهذإمكانية إعتماد إجراءاا يف املنازعات اإلدارية وإ

اإلدارية تطبيقا يف ذلك لنفس األحكام املطبقـة  واليت نصت على مساع الشهود يف الدعوى من ق إ م إ  859
  . نفسه من القانون 162إىل  150من واملنصوص عليها يف املواد  على مساع الشهود املقامة أمام القضاء املدين

جلس الدولة األمر بـإجراء مسـاع   مبوتبعا لذلك جيوز للقسم اإلداري للمحكمة اإلدارية أو الغرفة اإلدارية    
  .  الشهود يف مرحلة التحقيق و قبل غلق باا حول الوقائع اليت تكون من طبيعتها قابلة لإلثبات بالشهادة
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  .األحكام املرتبطة بالشهادة: الفرع األول
  :ادةتعريف الشه *

وه وما مسعوه من وقائع ـاألمان حول ما عاين أشخاص معروفني بالصدق و  تعرف الشهادة بأا تصرحيات   
ا إخبار اإلنسان يف جملس القضاء حبق على غريه لغريهشراح القانون فها بعض وأحداث، وقد عر1بأ.   

فيها احتمال الصدق على الكـذب   ي حتتمل الصدق أو الكذب ولكن يرجحالشهادة إخبار فه أن وباعتبار   
على أساس أن الشاهد حيلف على صدق ما يقوله ومن املفترض ال مصلحة له يف الكذب ومن املفترض فيه أنه 

ق يف الدعوى اإلدارية واليت حيق للقاضي اإلداري ـوتعترب شهادة الشهود وسيلة من تدابري التحقي. شاهد عدل
  .لقانوين إجتاه الرتاع القائماإلستعانة ا يف سبيل بناء موقفه ا

إىل تاليف نقائص القاضي  هذا التحقيق ال يهدفالتحقيق بالشهادة هو وسيلة مباشرة من تدابري التحقيق فو   
من الناحية التقنية أو الفنية كما هو احلال عليه يف اخلربة القضائية، وإمنا املقصود منها هو تدارك نقصه يف العلم 

وتتمتع شهادة الشهود خبصائص نوجزها يف مـا   .2فيها تحقيقباملنازعة املعروضة عليه للبوقائع معينة متصلة 
  :يلي
الشهادة حجة مقنعة وليست ملزمة يتمتع القاضي اإلداري بسلطة يف تقدير قيمتها، إذ ال يلتزم بـاحلكم  ) 1

إذا مل يطمئن إليها،  الشهود كليالقاضي أقوال ا ستبعد متاشيا ملا جاء يف موضوعها، إال إذا إقتنع بداللتها فقد ي
وهو غري ملزم يف هذا الشأن إىل إبداء أسباب عدم اإلطمئنان، وقد يأخذ القاضي بأقوال شاهد دون آخر وقد 

وهذا راجع ملا يتمتع به القاضـي  .  3يرجح شهادة عن أخرى دون أن يكون ملزما ببيان أسباب هذا الترجيح
  .دتقدير أقوال الشاه من سلطة واسعة يف

نفيـه    يقبـل الشهادة حجة غري قاطعة فهي ال تعد تدبري حاسم يف الرتاع املستفىت فيه إذ ما تثبته الشهادة ) 2
اإلداريـة،    يف املنازعـة    ق املتاحـة ـوسائل التحقي تدبري ووسيلة أخرى من   بشهادة أخرى ال و بل بأي

  .ذلك اليمنيأصدره و ك منيعترب حجة على  وختتلف يف ذلك عن اإلقرار الذي 
اإلشـكاالت  و مجيع احلاالت ويف مجيع املسـائل الشهادة دليل مقيد فال جيوز اللجوء إليه وال األمر به يف ) 3

  .حمدودةلشهادة يصح فقط يف حاالت معينة والقانونية املعروضة على القضاء وإمنا جمال ا
                                                             

.73داري، مــرجع سـابق، ص عبد العز ز عبد املنعم   ليفة، اإلثبات أمام القضاء اإل  1  
2Charles Debbasch, Jean-Claude ricci, op. cit, p : 454.  
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إذ تقبل إلثبات وقائع دون أخرى ومثال لذلك يقال عن الشهادة بأا من الطرق املقيدة وذات القوة احملدودة 
  .ا يف ما يثبت بالكتابةذلك ال جيوز األخذ بإجراءا

  :أنـواع الشهادة* 
ـ     ا ميكـن أن  األصل يف الشهادة أن تكون مباشرة أي أن الشاهد يديل أو يشهد مبا رآه أو مسعه مباشرة كم

 .من اإلدالء ا كتابة ال مانعنه قد تقدم الشهادة شفاهة  وتكون غري مباشرة، كما أ

  )(Témoignage directe: الشهادة املباشرة*
وهي عندما يديل الشاهد و يصرح أمام اهليأة القضائية ما وقع حتت مسعه و بصره شخصيا ومباشـرة مـن      

أنه  وقائع فالذي مييز الشاهد إذن هو أنه يشهد على وقائع عرفها معرفة شخصية للواقعة فإما أنه رآها بعينه وإما
وهذه هي  املتعاقيني يتفقون على بنود العقد أو الصفقة،مسعها بأذنه، كما إذا كان قد حضر جملس العقد ومسع ا

 .األصلح

    e(Témoignage indirect (:  الشهادة غري املباشرة*
كـون  هذا النوع من الشهادة عكس الشهادة املباشرة، فيها يشهد الشاهد ويديل مبا نقله إليه شخص آخر ي   

هذا األخري قد عاين بنفسه الوقائع موضوع الشهادة، وهذا النوع من الشهادة مردود عليه وغري مقبول أمـام  
القضاء ألن الشاهد يف هذه احلالة يديل مبعلومات وشهادات اليت صرحها له غريه وليس عن ما شـاهده هـو   

 .ه باملوضوعربشخصيا ويف ذلك شك حول صدقه أو صدق الشخص الذي أخ

   renommée(Témoignage par commune(: لشهادة بالتسامعا*
الشهادة بالتسامع هي نوع خاص من الشهادة حبيث أا ال تتصل مباشرة بالوقائع اليت شـاهدها الشـاهد      

فهي شهادة مبا يتسـامعه  يه لوع ار يف الرأي العام،عما د ه ومسع وبنفسه، بل هي تتعلق مبا وصل إىل شخصيا
   .1الواقعة املراد إثباا قعة فهي تتمحور حول الرأي الشائع بني الناس علىالناس عن الوا

 حلقيقيـة ابنسختها وال إىل القاضي  وصوهلا إىل الشاهد  ال يضمنهذه الشهادة   وهذه الطبيعة اليت متتاز ا   
عنـد  عتماد عليها على القاضي اإل مستبعدة متاما أمام القضاء وحيرمو  ممنوعكإجراء على هذا األساس فهي 

  .اتشائعاإلكمه على القاضي حل تأسيس و ال القانوين  فمن غري املنطقي. قرره القضائيملإعداد 
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 )  (témoinage verbale :الشهادة الشفهية*

يتم اإلدالء بالشهادة يف هذه احلالة من خالل  التصريح الشفوي، حبيث أن الشاهد يصرح شخصيا أمـام     
بـه   ائع مسعها أو أبصرها معتمدا يف ذلك على ذاكرته وتكون على شكل تصريح يديلقاضي املوضوع عن وق

  . ذكر الوقائع اليت عرفها معرفة شخصيةوي
  :الشهادة املكتوبة*

األصل أن تؤدى الشهادة شفويا والتصريح ا يكون أمام اجلهة القضاء اليت أمرت ا ولكن ال مانع من أن    
من النادر حتققها إال أنـه حيبـذ    طريقةاله يف قالب شكلي مكتوب وإن كانت تفرغ تصرحيات الشاهد و أقو

األطراف اإلقبال عليها خشية رفض الشاهد من احلضور جللسة احملاكمة أو بسبب طول اإلنتظار أو حىت لبعد 
هـة أو  املسافة بني حمل إقامته  وبني مكان اإلدالء بشهادته، وغالبا ما يكون سببها هو اإلستحياء مـن مواج 

ميارس عليـه   هد ضدهاخلجل من الطرف الذي تضره شهادته و حىت اخلشية منه كأن يكون الطرف الذي يش
  . أو رب عملهالسلطة الرئاسية 

ومثال عن هذا النوع من الشهادة التصرحيات الواردة فيما تسمى يف اجلزائر بالتقارير أو األوراق اإلعترافية    
فإن الوسائل السمعية البصرية قد أظهرت نوعا آخر من الشهادة املتمثلـة يف   أو يف الرسائل و زيادة عن ذلك

التسجيالت و األشرطة، و لكن الزال القضاء يتقبل هذه األدلة بتحفظ شديد، وقد إعترب اإلجتهاد الشـهادة  
  .1املكتوبة هي شهادة مقبولة وذلك بعد حلف اليمني اليت يكون أداؤها خطيا أيضا 

  :ع شهادة الشهود أمام القضاء اإلداريشروط قبول مسا* 
ق املقامة أمام القضاء اإلداري نفس الشـروط  ـيشترط يف شهادة الشهود املعتربة كتدبري من تدابري التحقي   

لتنقسم بذلك  ق إ م إ من  153املطلوبة لسماع الشهود يف الدعوى املدنية و املنصوص عليها يف نص املادة 
شروط شخصية وهي الواجب توافرها  ىلذاا، وإعية مرتبطة بالشهادة يف حد هذه الشروط إىل شروط موضو

  .الشاهد نفسه يف شخص احلالف أي
  :الشروط املوضوعية*

ية على أن تصدر يف جملس القضاء طبقا لألوضاع املقررة هلا قانونا فال عربة هاألصل أن تكون الشهادة شف ـ
يصرح ا يف جملس القضاء دون إحترام أوضاعها القانونيـة  تؤدى خارج ساحة القضاء، أو حىت  ألي شهادة 
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  وأمهها صدور حكم أو قرار باإلحالة إىل التحقيق متضمنا بيان الوقائع املراد إثباا بشهادة الشهود، باإلضـافة 
  .ق باطالـإىل حتليف الشاهد اليمني قبل أداء الشهادة وإال كان التحقي

ز القانون اللجوء فيه لسماع شهادة الشهود وتشمل املنازعة أحـداث  أن يكون موضوع الشهادة مما جيي ـ 
الوقائع املادية اليت تقع فجأة دون توقع من أحد، مما كووقائع تكون بطبيعتها ال تتعارض مع موضوع الشهادة 

كذلك  لذلك كان التحقيق فيها جائز بكل الوسائل مشتملة . جيعل من العسري إعداد الدليل هلا مسبقا إلثباا
  فيها بالكتابة  ، وغالبا ما يكون التحقيق الشهادة على عكس التصرفات القانونية اليت تنفد عن تدبر وإحتياط

  .خاصة يف جمال املنازعة اإلدارية اليت متتاز اإلجراءات اإلدارية بالصفة الكتابية
  :الشروط الشخصية*

  :قضاء اإلداري وهذه الشروط هيأمام ال هناك شروط حتاط بالشاهد جيب توافرها حىت تقبل الشهادة   
أن يكون الشاهد بالغ سن الرشد فمن مل يبلغ سن الرشد فال تسمع شهادته، أما عن القاصر الذي بلغ سن  ـ

  .ستدالل ال أكثرالتمييز فتسمع شهادته على سبيل اإل
وقت اإلدالء بشهادته ال سنة، و العربة بسن الشاهد  19 ـمن القانون املدين ب 40وسن الرشد حددته املادة 

 اوقت حصول الواقعة اليت يشهد.  
أن يكون الشاهد سليم اإلدراك فال يكفي أن يكون الشاهد مميزا و بالغ سن الرشد، وإمنا جيب أيضـا أن   ـ

  .    يكون سليم اإلدراك و مل تصبه آفة عقلية تنقص إدراكه أو تعدمه كالعته
 يف ة تسقط عنه أهلية الشهادة مثـل ـكون حمكوم عليه بعقوبة جنائيي وهناك بعض التشريعات من تشترط أالّ

  .1القانون اللبناين 
 من  153 يكون على صلة أو قرابة مع أحد أطراف الدعوى اإلدارية إذ نصت املادة يشترط يف الشاهد أالّ ـ

جيـوز مسـاع   ال ف .ال جيوز مساع أي شخص كشاهد له قرابة أو مصاهرة مع أحد اخلصوم على أنهق إ م إ 
ال جيوز أيضا مساع شهادة اإلخـوة و   ، وولو كان مطلقا زوجه مشهادة زوج أحد اخلصوم يف القضية اليت 

ز اجـو على  اليت تنص 06و  05ومن نفس املادة يف فقرا  طراف،ألحد األ إخل...األخوات و أبناء العمومة
غري ال ر الذين بلغوا سن التمييز على سبيل اإلستداللمساع القص.  
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واحلكم الذي نصت عليه املادة سابقة الذكر يف فقرا ، تقبل شهادة باقي األشخاص، ماعدا ناقصي األهليةل   
املادة ما عـدى ناقصـي   األخرية حكم جد هام واملتمثل يف قبول شهادة مجيع األشخاص الغري املذكورين يف 

 تزامات وإتيان التصرفات القانونية، و األهليـة حتمل اإللية هي الصالحية إلكتساب احلقوق وواألهل . األهلية
  :نوعني على

شـخص ألن  هي صالحية الشخص لوجوب احلقوق املشروعة له أو عليه، أو هي قابليـة ال   :أهلية الوجوب
  .تكون له حقوق أو واجبات

يـة األداء  به قانونا وعليه أهل هي صالحية الشخص لصدور العمل القانوين منه على وجه يعتد  :أهلية األداء
  .ليست سوى صالحية الشخص للتعبري عن إرادته تعبريا يرتب أثارا قانونية

هذا عن الشخص الطبيعي، أما عن الشخص االعتباري العام الذي يعترب الطرف اآلخر يف املنازعة اإلداريـة     
ية قانونية و عتباري عام متنح له شخصإفإن مند تأسيسه كشخص  ق إ م إ  من  800/2وجوبا وحبكم املادة 

املتمثلة يف متتعه بكل احلقوق والواجبات ما عدى تلك احلقوق اللصيقة بالشخص الطبيعي، فله صالحية السلطة 
العامة اليت تتجسد يف سلطة إختاذ القرارات اإلدارية ذات التنفيذ املباشر و سلطة إبرام العقود اإلدارية، وسلطة 

  .التقرير دف حتقيق املصلحة العامة
وباإلضافة إىل الشروط السابقة الذكر، يشترط كذلك يف شخص الشاهد أن يكون شخص نزيه وصاحب    

سرية حسنة ومرتهة من كل ما قد يقدح يف صدقه من كذب ونفاق ويقول الفقهاء مازو و شـاباس يعتـرب   
تيان بذكر اإلثبات بشهادة الشهود خطري، ليس فقط إلمكانية إغراء بعض الشهود لكن لكونه يصعب عليه اإل

الوقائع بصفة حمضة وبسيطة دون حتويرها، وعلى األقل جيب أن يطلب من الشاهد بأن ال يصرح إال مبا رآه أو 
ويرجع دائما مسألة تقدير قيمة الشهادة املدىل ا إىل القاضي اإلداري اآلمر ا نتيجـة لصـفتها    .1ما مسعه

  .اقبول الشهادة من عدمهاإلختيارية املتمثلة يف 
إىل  150من  شرع اجلزائري مسألة تلقي الشهادة حتت عنوان التحقيقات وهذا يف املواداملم وعليه لقد نظَ   

وهي القواعد و األحكام املطبقة  على الدعوى املدنية املقامة أمام القضاء العادي، حيث أن إ م إ  من ق 162
وكل األحكام اخلاصة بسماعه الشهادة أثناء  ممارسة إجراءات الشهادة و الشروط اليت جيب توافرها يف الشاهد
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وهذا ما من القانون نفسه  859ا على أساس اإلحالة اليت نصت عليها املادة هنطبقالتحقيق يف املنازعة اإلدارية 
  .تبيانه يف الفرع الثاين يتم وف س

  .اإلجراءات القانونية لسماع الشهادة:الفرع الثاين
ضي بصدور واقعة من غري الشاهد تثبت حقا لشـخص و بقبـول  القاضـي    ر أمام القاخباإتعين الشهادة    

اإلداري اإلعتماد على شهادة الشهود كتدبري من تدابري التحقيق يف القضية املعروضة  عليه، يكون األمر ا من 
دوا، قبل تشكيلة احلكم الفاصلة  يف املنازعة، أو من قبل القاضي املقرر الذي يقوم بسماع الشاهد مهما تعـد 

عتقد أن يف مساعه ورده على األسئلة املطروحة اوعليه يتم إستدعاء أي شخص قصد مساع أقواله تلقائيا إذا ما 
  .يةمن القانون اإلجراءات املدنية و اإلدار 860يف الدعوى، وهذا ما نصت عليه املادة  تأثريعليه فائدة و

إال بناءا على حكم أو قرار صادر مـن احملكمـة    والقاعدة اليت حتكم مساع الشهادة هي عدم جواز مساعها   
اإلدارية أو جملس الدولة على حسب احلال، وال يصدر هذا األخري إال بناءا على طلب صادر من أحد أطراف 
الدعوى اإلدارية وهذا هو الغالب من الناحية العملية ولكن  ليس هناك مانع أن يقوم قاضي املوضوع من تلقاء 

  .اع إجراءات مساع الشهودقرار إحالة الدعوى اإلدارية إىل التحقيق بإتب نفسه بإصدار حكم أو
وعلى الطرف الذي يطلب إجراء مساع الشاهد أن يبني يف طلبه الوقائع موضوع الشهادة ويقـوم قاضـي      

  .ملوافقة على الطلب أو يرفضهوبعد ذلك يبث با ,املوضوع بالتحقق من توافر الشروط الالزمة هلذا التدبري
يصدر من تلقاء نفسه  قيق بإتباع إجراءات مساع الشهود إقتنع القاضي اإلداري لضرورة التحمىت مع ذلك و   

قائع  موضوع الشـهادة ويـذكرا   حكما أو قرارا بإحالة الدعوى إىل التحقيق، على أن يبني فيه الواقعة أو الو
يف األطراف باحلضور وإحضار شهودهم اليوم  وساعة اجللسة احملددة لسماع الشهود كما يتضمن تكل أيضا؛

يف اليوم والساعة احملددين لذلك و اجلهة القضائية اليت يتقدمون أمامها وبعد صدور احلكم أو القرار القاضـي  
ستالم أو عـن  دارية برسالة مضمنة مع إشعار باإلبتدبري مساع الشهود يبلغ هذا األخري إىل أطراف املنازعة اإل

   .االقتضاء ندطريق احملضر القضائي ع
  : إجراءات مساع الشهادة* 
عندما يقرر القاضي اإلداري اإلستعانة بالشهود كطريقة من طرق التحقيق يف الدعوى اإلدارية، يكون ذلك    

عن طريق إستصدار حكم قبل الفصل يف املوضوع حيدد فيها القاضي الوقائع املراد التحقق فيها و يوم وساعة 
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املادة (تضمن هذا احلكم دعوة األطراف للحضور و إحضار شهودهم يف املوعد احملدد اجللسة احملددة لذلك وي
  .من ق إ م إ) 151/2

مبجرد صدور احلكم أو القرار املتضمن لسماع شهادة الشهود سواء كان ذلك سعيا من القاضي اإلداري و   
جلسة السماع سعيا من الطرف أو  أو استجابة للطلب املقدم له، يتم تكليف الشاهد مهما تعددوا باحلضور إىل

األطراف الراغبة يف تنفيذ هذا التدبري وعلى نفقته، أما إذا كان اإلجراء صادر من مبادرة القاضي حيدد هـذا  
إيداع املبالغ الالزمة لتغطيـة   , الطرف املكلف بعملية التبليغ على وباملقابل.الطرف املكلف ذه املهمةاألخري 

  .إ م إ من ق 154واملقررة له قانونا، وهذا ما نصت عليه املادة  لشهودل التعويضات املستحقة 
وهذه التعويضات املستحقة للشاهد تقررت لسببني أساسيان، فالشاهد عند حضوره جللسة السماع املعلن    
 ها قد يكلف ذلك مشقة احلضور التنقل من حمل إقامته إىل مكان اجللسة وما ينتج عنها من تكاليف مرتفعةنع

أو بسيطة على حسب بعد أو قرب املسافة وعليه تقررت له هذه املستحقات املادية تعويضا عن ما أنفقـه يف  
سبيل احلضور تسهيال يف ذلك إلجراءات مساع الشهادة وحىت ال تكون تكاليف مساع الشهادة حاجزا يعيـق  

الشاهد املتخلف عـن جلسـة   ، وال حجة يتمسك ا اعهحضور الشاهد أمام اجلهة القضائية اليت أمرت بسم
  .السماع

باإلضافة تقررت هذه التعويضات على الطرف املعين ا على إيداعها حىت ال يستعمل هذا الطلب لتطويـل     
ء صاحب اإلجراءات و رحبا للوقت وعليه تقررت هذه التعويضات  حىت يكون الطرف الذي طلب هذا اإلجرا

نيغلق باب العابثو ة من التدبريإرادة جدي.  
اع أمام اجلهة القضائية اإلدارية اليت أمرت باإلجراء يـديل  ـد مهما تعددوا جللسة السمـوحبضور الشاه   

ذلك  ,1د بشهادته أمام اهليئة القضائية ليلتزم الشاهد حتت طائلة البطالن بأداء اليمني على قول احلقيقةـالشاه
: نت قابلة لإلبطال على أن تكون الصياغة كالتايلبعد حلف اليمني شفاهة على قول احلقيقة وإال شهادته كا

مل يشترط هذه الصياغة  ق إ م إمن  152/2ولكن نص املادة .  2حلقيقة وال يقسم باهللاأقسم على أن أقول 
 :اليمني الواجب تأديتها من قبل الشاهد هي كالتايلعلى العموم فو

                                                             
1Charles debbasch, jean-claude ricci, op.cit,p : 454.  

.179حلسن  ن ش يخ آث ملویة، م ادئ اإلثبات يف املناز ة اإلداریة، مــرجع سـابق، ص  2  



 
 

165 
 
 

هذا ة لإلبطال، مل يؤديها كانت شهادته قابلوإن . "أقسـم باهللا على قول احلـق وال شـيء غري احلـق "
 حددت أحكامه الصياغة والطريقة النموذجية الواجبة اإلحترام من قبل الشـاهد،  عكسه يف املادة اجلزائية اليت

أقسم بـاهللا  : " من ق إ ج على تأدية الشاهد لليمني ويده اليمىن مرفوعة بالصيغة التالية 93/2نصت املادة ف
  . 1"ن أقول كل احلق وال شيئ غري احلقأبغري حقد وال خوف والعظيم أن أتكلم 

ويلتزم الشاهد باإلدالء و التصريح بكل ما لديه من معلومات وحقائق مرتبطة بوقائع موضوع الشـهادة،     
قصد تسليط الضوء على حقيقة الوقائع أو الواقعة املتنازع عليها والشهادة يف املواد اإلدارية تسعى إىل احلصول 

ى معلومات يستدل ا يف التحقيقات، دون إستهداف تقدمي معلومات فنية أو قانونية للقاضي كما هو احلال عل
  .بالنسبة ألعمال اخلربة

ويسمع كل شاهد على إنفراد يف حضور أو غياب أطراف الدعوى اإلدارية، ويعرف بإمسه ولقبه ومهنتـه     
ويديل الشاهد ذه الشـهادة دون  . تبعته ألطراف الدعوىوسنه وموطنه وعالقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو 

ـ  158ر سابقا متاشيا مع نص املادة اإلستعانة بأي نص مكتوب وال مذكرة مكتوبة أو نص حمض ، 2إ م إمن ق
يف ذلـك   اعدم التحضري املسبق لألجوبة اليت يديل و يصرح ا أمام القضاء، وحتقيق هو واحلكمة من هذا املنع

  .ة و مباغتة الشاهدلعنصر مفاجأ
وأثناء جلسة مساع الشاهد جيوز للقاضي اإلداري اآلمر بالشهادة أو القاضي املنتدب هلذه املهمة من تلقـاء     

        نفسه أو بناءا على طلب من أحد األطراف أن يوجه للشاهد مجيع األسئلة اليت يراهـا ضـرورية و حامسـة   
إستفسارام مباشرة على الشـاهد أثنـاء   ز لألطراف توجيه أسئلتهم وال جيووباملقابل  .يف الرتاع ومنتجة فيه

    ا إىل القاضي الذي يطرحها بنفسه و نيابـة عنـهم، زد   جلسة السماع إال مرورا بقاضي املوضوع فيقدمو
  .إ م إمن ق 159شهادته طبقا ألحكام املادة  إسترساله يفعلى ذلك ال حيق هلم مقاطعة الشاهد فترة 

تركيزه مكيدة يف الطرف ويش عليه دف تشتيت أفكاره والتشا املنع عدم مقاطعة الشاهد وف من هذواهلد   
ومبناسبة ذلك مينح  .املستفيد من الشهادة، أو حىت التلميح له بعبارات  وبأسلوب طرح تلك األسئلة لتخويفه

           ة للشـخص الشـاهد  للقاضي اإلداري سلطة رفض أي سؤال لعدم إرتباطه مبوضوع الشـهادة أو اإلسـاء  
  .و باإليضاحباإلنقاص أ اوالتعديل فيه ة األسئلةأو إلحراجه، وميكن حىت طلب إعادة صياغ

                                                             
.24، ص 2010 ن شاوش كامل ، ا ليل القضايئ  لميني  لقسم، دار الهومة  لطبا ة وال رش والتوزیع، اجلزا ر،   1  
".یديل الشاهد  شهادته دون قراءة نص مك وب:" نص املادة  2  
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     الرجـوع  وعليه للقاضي وحده سلطة مقاطعة الشاهد أثناء اإلدالء بشهادته و طرح األسئلة مباشـرة دون    
  .داريةءات القضائية اإلجرالإلإىل أية سلطة أخرى بصفته مسري 

وبعد إنتهاء الشاهد من اإلدالء بشهادته و إستكمال مجيع األسئلة من جانب القاضي و من جانب أطراف    
السابقة الذكر ختتتم  جلسة السماع لتدون مجيع أقوال  159الدعوى مهما تعددوا، مع إحترام أحكام املادة 

         لذي يكون حاضرا أثنـاء جلسـة السـماع   الشاهد املدىل ا يف حمضر مساع الشاهد مبعرفة كاتب الضبط ا
 :و يتضمن هذا احملضر البيانات التالية

 .مكان ويوم وساعة مساع الشاهد -1

  .وغياب األطرافأحضور  -2
  .إسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد -3
  .أداء اليمني من طرف الشاهد ودرجة قرابته أو مصاهرته مع اخلصوم أو تبعيته هلم -4
  .ريح املقدمة ضد الشاهد عند اإلقتضاءأوجه التج -5
  . ق إ م إمن  160وهذا ما نصت عليه املادة . أقوال الشاهد والتنويه بتالوته عليه -6
على هذا احملضر من طرف  وبعد ذلك يعاد تالوة أقوال الشاهد على مسامعه من طرف كاتب الضبط ويوقع   

 مستندات القضية وإذا كان الشاهد ال يعـرف أو ال  أمني الضبط و الشاهد ويضاف هذا احملضر إىلالقاضي و
يستطيع التوقيع يشار إىل ذلك يف احملضر، وميكن لألطراف احلصول على نسخة من هذا احملضر مـن كاتبـة   

  ).إ م إ  ق من   162و  167املادة  (الضبط 
كل شاهد على إنفراد ، يقوم القاضي اإلداري بسماع إىل ويف حالة تعدد الشاهد إىل أكثر من شاهد واحد    

ال يتوقف عليه إمتام ووذلك حبضور أطراف الدعوى إن حضروا أو يف غيام، ذلك أن حضورهم غري ضروري 
م ال يبطل إجراءاهادة طبقـا  فالذي يبطلها هو عدم إعالمهم مبوعد جلسة مساع الش ا،جلسة السماع وغيا

 وملزم على اإلجابة عليه به، ويكون أول سؤال يطرح عليهعلى أن يعرف الشاهد بامسه ولقلظروفها القانونية، 
  .هو إن كانت هناك قرابة أو مصاهرة أو عالقة خدمة أو دائنية بينه وبني أحد أطراف املنازعة

كما جيوز إعادة مساع الشهود وإذا ما تعددوا جيوز ترتيب لقاء بينهم قصد مواجهتهم يبعضهم البعض خاصة    
التوصل إىل احلقيقة  هو اهلدف من هذه املواجهةوالتصرحيات املقدمة متضاربة ومتباينة  إذا كانت الشهادات و 
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لقاضي أن يفصل يف القضـية  لوجيوز . وتكوين القاضي لفكرة حول مالبسات املنازعة املعروضة عليه جوةرامل
  . ق إ م إمن  163فور مساع الشهود أو يؤجلها إىل جلسة الحقة طبقا لنص املادة 

  : طلب مساع شهادة الشهودتقدمي* 
القاعدة العامة ال جيوز مساع شهادة الشهود، إال بعد صدور حكم من احملكمة اإلدارية أو قرار صادر عـن     

جملس الدولة، وال يصدر ذلك إال بناءا على طلب يقدمه أحد أطراف الدعوى اإلدارية أثناء السري يف إجراءاا 
لقاضـي اإلداري  كان هو الغالب إال أنه ليس هناك مانع من أن يقوم ا نه يف مذكرة جوابية، وإنكدفع يضم

وإحالة القضية إىل التحقيق إذا ما إقتنـع بضـرورة    .ويصدر حكمه أو قراره من تلقاء نفسهمببادرة شخصية  
  .  األمر ذا التدبري

  : التحقيق بالشهادة بتقدمي طلب فرعي لسماع الشهادة*
أحد األطراف أو كليهما، يكون ذلك أثناء سري الدعوى من خالل طلب فرعي،  يف حالة تقدمي الطلب من   

اليت تقدم من  ، 1يقدم مبناسبة نزاع معروض على القضاء اإلداري،  فإن هذا الطلب يعد من الطلبات العارضة
  .ة اليت حتكم هذه الطلباتاألطراف وبالتايل تطبق على إجراءاا و أحكامها القواعد العام

          ب على طالب التدبري أن يبني الوقائع حمل الشهادة، واإلشارة لطبيعة هذه الشـهادة أكانـت كتابيـة   وجي   
ويتأكد من عـدم  توافر الشروط الالزمة هلذا الطلب  إىلق باإلضافة ـأو شفهية وعلى قاضي املوضوع التحق

         .  على النحو السـابق بيانـه   2ة للشهادةالشاهد يف احلاالت العادية اليت تدخل يف مفهوم املوانع املبطلوجود 
  .على أن جياب الطالب على طلبه وفقا ملا يتوافر من ظروف يف الدعوى اإلدارية

ومىت إقتنع القاضي اإلداري من ضرورة  اإلستعانة على إجراءات مساع الشهود له أن يصدر من تلقاء نفسه    
         على أن يذكر يف هذا األخري الوقائع حمل الشـهادة باإلضـافة  حكما أو قرارا بإحالة الدعوى على التحقيق، 

         ويتم تبليغ هذا احلكم أو القرار الصادر يف هـذا الشـأن  ، إىل ذكر موعد ويوم وساعة ومكان مساع الشهادة
    عتبـار  د مهما تعددوا لتمكينهم من احلضور جللسة مساع الشهادة يف املوعد املقرر لذلك، على إـإىل الشاه

وجاهيـة   أن إجراءات مساع الشهادة تقام يف حضور كل أطراف املنازعة اإلدارية إحترامـا يف ذلـك ملبـدأ   
  .اإلجراءات

                                                             
.178، ص 2000ن  ل إ راهمي سعد،اإلثبات يف املواد املدنية والت اریة، م شاة املعارف، اإلسك دریة،   1  

2 Charles Debbasch, Jean-Claude ricci, op. cit, p :454. 
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وإذا مل حتترم إجراءات التبليغ فيلتزم طالب التدبري بإحضار شهوده أو إعادة تكليفهم باحلضور جللسة أخرى    
ضي بعد، وإن مل يستدرك طالب التدبري ذلك  بسعي منه يسقط حقه يتم حتديدها طاملا أن ميعاد التحقيق مل ينق

 .يف اإلستشهاد بالشهود الذين مل يكلفهم باحلضور

  :التحقيق بالشهادة بإتباع إجراءات أصلية*
بعد أو مل يعرض بعد على  ستشهاد بالشاهد على موضوع مل ينتج نزاعجيوز ملن خيشى فوات فرصته يف اإل   

ويقدم هذا الطلب بالطرق . ل عرضه عليه، أن يطلب يف مواجهة ذوي الشأن مساع الشاهدالقضاء ولكنه حيتم
املعتادة أمام القاضي اإلستعجايل على أن يتحمل مجيع مصروفات الدعوى الطرف طالب التدبري، ويأمر القاضي 

  .راءات السابقةبالتدبري مىت كانت الواقعة مما جيوز إثباا بالشهادة ويتبع يف هذا التحقيق نفس اإلج
وبعد اإلنتهاء من إجراءات مساع الشهود يعد يف سبيل ذلك حمضر مساع الشهود ليحفظ احملضر املشـتمل     

ل مساع الشهادة أمام القضاء املستعجل وال تسلم نسخة منه وال يقـدم إىل  يمجيع اإلجراءات اليت إتبعت يف سب
صلها يف نفس موضوع املنازعة اليت سبق ومت عرضها أمـام  القضاء إال إذا رأت اجلهة القضائية اإلدارية عند ف

القضاء املستعجل جواز إثبات الواقعة املتنازع عليها بشهادة الشهود، ويف املقابل للطرف اآلخر حق اإلعتراض 
  .نفي ملصلحته أمام حمكمة املوضوع على قبول هذا الدليل باإلضافة إىل إمكانيته لطلب مساع شهود

  :ال تقبل فيها الشهادةاحلاالت اليت * 
نـص املـادة   (  ال جيوز مساع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد األطراف   

، باإلضافة ال جيوز مساع شهادة الزوج أحد اخلصوم يف القضية اليت تعين زوجه ولو بعد الطالق، وال ) 153
 .املقصود من هذا اخلصم هو الطرف املـدين حد اخلصوم وت و أبناء العمومة ألتقبل شهادة اإلخوة و األخوا

والبد من أن يكون الشاهد مكتمل األهلية ألن املشرع جعلها شرطا لصحة أي إجراء إال أنه إستثناءا جيـوز  
سابقا بين امل على النحو ولكن على سبيل اإلستدالل فقط) سنة 13(مساع شهادة القاصر الذي بلغ سن التمييز 

قانونا  كرت احلاالت السابقة الذكر ميكن الطعن يف الشاهد ويف شهادته بإتباع السبل املتاحة لذلوإذا ما تواف
  .  وهذا هو موضوع الفقرة التايل ذكرها
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  :ح فـي الشاهـدـالتجري* 
د مبجموعة من األحكام القانونية، اليت تكفل محايته وكرامته مـن أي  ـشرع اجلزائري الشاهامللقد أحاط    

 . إ م إ مـن ق  167و  156 ادته، ومت إفراغ ذلك يف املادتنيبصمعته وشخصه بسبب اإلدالء بشهمساس 
مت التجريح يف الشاهد يفصل القاضي يف احلال مبوجب  نفسه على أنه إذا من القانون 156لقد نصت املادة ف

  .  غري قابل ألي طعن أمر
طرف الذي يشهد الشـاهد ضـده لـيمس    تشكيك أحد أطراف الدعوى وعادة ما يكون ال: هو والتجريح

وبذلك هو املساس مبصداقية وصحة تصرحيات الشاهد فالتجريح هو طلب  ,التشكيك يف صحة أقوال الشاهد
اإلجـراءات املدنيـة   من قانون  157أحد أطراف الدعوى اإلدارية إلستبعاد شهادة الشاهد وفقا لنص املادة 

  . واإلدارية
زعزع صدق أقوال الشاهد وهذه األسباب متعددة، منها ما متـس شخصـه   ويسند التجريح على أسباب ت   

كعدم أهليته أو نقصها أو ألسباب متصلة بعالقته مع  أطراف املنازعة أو أحدمها كسبب قرابتـه مـع أحـد    
  آخر كوجود عالقة مصلحة جتمع بني الشـاهد  جدي   اإلدارية، كما يكون التجريح لسبب  أطراف املنازعة
     راف، أو شراكة وحىت عداوة وخصام أو ألي سبب جدي أخر كأن يكون ذو سـوابق عدليـة   و أحد األط

أو له عالقة مبوضوع الرتاع ولقد ترك املشرع اجلزائري يف ذلك سلطة واسعة طرفا يف الدعوى اإلدارية  أو كان
  .لقاضي املوضوع  بقوله أو ألي سبب جدي آخر

قبول شهادته أو إبطاهلا يف حالة إستكمال إجراءات مساعها أمام اهليأة عدم  دف التجريح يف الشاهد رفعوي   
ثار أوجهه قبل اإلدالء بالشهادة وإذا قـدم التجـريح    واألصل يف التجريح أن ي. القضائية اليت أمرت بسماعها

بالشهادة  بعدها فريفض هذا األخري، إال يف حالة ظهور سبب التجريح أثناء مساع شهود آخرين، أو بعد اإلدالء
بعد إنعقاد املنازعة اإلدارية ويفصل القاضي فورا مبوجب أمر غري  هوعلى مقدم التجريح أن يثبت ظهور أسباب

  .ألي طعن قابل 
ببطالن الشهادة على أساس وجود مانع من موانـع  قضى  الشاهد التجريح يفطلب بالالقاضي  وإذا ما قبل   

ي اإلداري إال إستبعاد الشاهد ، و كل ما على القاض إ م إمن ق 153قبول الشهادة املنصوص عليها يف املادة 
أو يعتمد القاضي على تدبري . قدم أحد األطراف شاهد آخرما بشاهد آخر إن وجد أو إذا  ليستبدلوشهادته 

  .داريةآخر من التدابري املتاحة له يف مرحلة التحقيق يف الدعوى اإل



 
 

170 
 
 

يف الدعوى  ضائية االدارية إلجراء مساع الشهادة كأحد تدابري التحقيقولقد تأكد إمكانية جلوء اجلهات الق   
ة أثناء مرحلة التحقيق أدلة خطية أو أـا  إذا مل تتوافر يف ملف القضي إ م إ  من ق 859االدارية حبكم املادة 

قل من بينهم قضاة على األ) 03(موجودة لكن غري كافية، فيعمد القاضي املقرر أو تشكيلة احلكم املتمثلة من 
بالنسبة للمحكمة اإلدارية أما بالنسبة لتشكيلة احلكم يف جملس الدولة حسب املادة ) 02(رئيس و مساعدان  

) 03(ال ميكن أية غرفة أو أي قسم الفصل يف قضية إال حبضور ثالثة " 01 -98 العضوي من القانون 34/1
د من املوظفني أو غريهم من أعوان اإلدارة وطلب إىل مساع شهادة الشهو ،1"من أعضاء كل منهما على األقل

  .يف القضية ةأا مفيد مساعهايف ى حضورهم لتقدمي إيضاحات ير
   ا بدون نص خـاص  وتعترب الشهادة من وسائل التحقيق اليت ميكن للمنازعة اإلدارية اإلستفادة من إجراءا 

األحداث اليت ال حتتـاج  ضي بشأن الوقائع ومعلومات القا ل ، والقصد منها هو إكمالكل منازعة على حدى
 إىل قدرات فنية وتقنية كما هو احلال بالنسبة يف اخلربة القضائية أو وقائع جيب معاينتها مثل ما هو يف إجراءات
املعاينة واإلنتقال إىل األماكن، هذا ما يدفعنا للتساؤل حول مكانة الشهادة كتدبري للتحقيق القضائي يف املنازعة 

  رية؟اإلدا
  :مكانة الشهادة كتدبري حتقيـقي* 
أمـا يف  على النحـو املـبني سـابقا    للشهادة فضل كبري يف التشريعات الدينية، وخاصة يف القرآن الكرمي    

 و,التشريعات الوضعية واحلديثة إحنصر دور الشهادة و تقلص جماهلا باملوازاة مع تقدم دور الكتابة على حساا
وتلـك املكانـة   .  من عيوب و إلعتمادها على أمانة شخص الشاهد ومدى صدقه ملا تنطوي عليه الشهادة

نظرا لتزايد عدد شهود الزور أو تعرض الشهود للنسـيان  تعد تستأثر ا يف العصر احلايل املتميزة للشهادة مل 
ع حمـل  وتأثري الزمن على ذاكرم، ذلك أن الشهادة تعتمد على مساع الشهود بعد وقوع األحداث و الوقـائ 

  . ق الفائدة املنتظرةـالشهادة، ومرور مدة زمنية قد تطول وقد تقصر على حسب احلال، مما قد حيول من حتق
لذلك ينظر القاضي اإلداري إىل الشهادة على أا أقل مرتبة وأدىن حجية من األوراق اإلدارية اليت تقف يف    

إلطمئنان يف صحة بياناا ملا حيوطها عادة من ضمانات املقام األول يف جمال اإلداري حبيث تبعث على الثقة وا
وهذا نتيجة خلصوصية اإلجراءات اإلداريـة ذات   .2، وهي يف ذات الوقت الطريق الذي يالئم العمل اإلداري

سيادة كتابية لذلك القانون ال جييز األمر بالشهادة يف بعض التصرفات وجييزها يف غريها وهذا عكس الكتابـة  
                                                             

.01-98: من القانون العضوي رمق 34إىل  30ملعلومات أكرث يف هذا املوضوع  ر  الرجوع إىل املواد من   1  
.100 اد صفا، مـرجع سـابق، ص   2  
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        جيوز األمر ا يف مجيع التصرفات و اليت تعترب حجة بذاا ما مل ينكرها الطرف احملتج ـا عليـه   بنوعيها اليت
  .سالفايناه بعلى النحو الذي  أو يدعي تزويرها أو دحضها

فل غاليت ي ولكن هذا القول ال ينكر الدور اهلام الذي متتاز به الشهادة كإجراء حتقيقي بالنسبة لتلك الوقائع   
مداوالا وال يف حماضرها، فكثريا ما رة واليت ال تدوا يف ملفاا وكتابتها سواء من قبل الفرد أو من قبل اإلدا

يلجأ إليها القاضي اإلداري يف قضايا الوظيفة العامة، وقضايا التأديب، وتكثر الشهادة يف قضـايا اإلنتخـاب   
تعني القاضـي اإلداري بالشـهادة    لشهود أثر كبري فيها، فيسلطبيعة هذه املنازعة اخلاصة واليت يكون ألقوال ا

لتوضيح بعض البيانات واألوراق أو لتكملة بعض عناصر امللف و الوقوف على وقائع ليس مـن طبيعتـها أن   
حنراف بالسلطة كما لـو  بالنسبة للوقائع اليت تشري إىل  إكما هو احلال . تدون يف التقارير والسجالت اإلدارية

ق املصلحة العامة وإمنا قصد منه اإلضرار باملعين بالقرار اإلداري فـيمكن  ـدارة بقرارها ليس حتقيقصدت اإل
إثبات هذه النية بشهادة شهود حضروا جلسة مداوالت السابقة لصدور القرار قد أثرية فيهـا رغبـة اجلهـة    

  . 1ن توافر وجه املصلحة العامةاملصدرة يف اإلضرار مثال بالفرد املعين بالقرار اإلداري أو اإلنتقام منه دو
وخالصة القول أن للقاضي اإلداري األمر بإجراءات مساع الشهادة يف مجيع املنازعات القضاء الكامل، ويف    

دون نسـيان املسـائل   . ألقوال الشهود أثر كبري فيهـا واملنازعات اإلنتخابية نظرا خلصوصية هذه املنازعات 
العامة كعدم قيام املقاول بتنفيذ أعمال البناء طبقا ملا إلتزم به يف  ألشغالملنازعة االتعاقدية كما هو احلال بالنسبة 

عقد املقاولة فهي واقعة مادية جيوز التحقق من حقيقتها بطريق شهادة الشهود وميكن اإلستعانة باملوازاة مـع  
  .أعمال اخلربة

تندات و الوثائق وجتد الشـهادة جماهلـا   وكذلك يف خمالفات الطرق الكربى، باإلضافة يف حالة ضياع املس   
لتتلخص سلطة القاضي اإلداري يف اإلعتمـاد   ة الوقائع املادية املرتبطة بهاألصيل فيما يتعلق بالتحقق من صح

هادة الشهود علـى  على شهادة الشهود يف ثالثة نقاط ، إذ  أعطى القانون سلطة تقديرية واسعة يف تقدير ش
  :النحو التايل

  
  
  

                                                             
.75سـابق، ص عبد العز ز عبد املنعم  ليفة،  اإلثبات أمام القضاء اإلداري، مــرجع  1  
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   :قاضي اإلداري يف إجابة طلب اإلستماع إىل الشاهدسلطة ال*
ق كل طرف يف الدعوى اإلدارية طلب مساع الشهود إذا ما كان هذا اإلجراء جائزا قانونا ولكـن  ـمن ح   

ة لقاضي املوضوع سلطة تقديرية يف إجابة الطالب باملوافقة أو بالرفض على أساس قد حتتوي املنازع دائما يبقى
إعتماد الشهادة للوصول إىل حل مقنع للقاضي اإلداري، أو يكـون مسـاع    و وثائق تغين على اإلدارية وقائع

ليس مستساغا نظرا لكون وقائع املنازعة ليست من طبيعتها قابلة للتحقيق بالشهادة وال سبيل إلقتناع  الشهود 
هادة وال خيضع هـذا الـرفض   تعذر اإلدالء بالشيكأن تكون الوقائع قد تقادم العهد ا حبيث  أو. القاضي ا
 .الدولة كجهة نقض لرقابة جملس

   :سلطة القاضي اإلداري يف األمر لسماع الشهادة من تلقاء نفسه*
كلما إقتنع القاضي اإلداري بفائدة للوصول إىل احلقيقة  يأمر بسماع الشهود قبل غلق باب التحقيـق يف     

فيصدر باملناسـبة  وتكون إجاباته منتجة يف املنازعة القائمة،  املنازعة اإلدارية وإستدعاء من يراه مناسبا لذلك
  .تباع إجراءات مساع الشهادة متاشيا لإلجراءات السابقة الذكرحكما أو قرارا بإ

   :سلطة القاضي االداري يف تقدير الشهادة وكفايتها*
وإستخالص املراد منها  ي حمضر السماعـدير أقوال الشهود املوثقة فـللقاضي اإلداري سلطة واسعة يف تق   

د بعدد الشهود أو جنسهم أو حىت صفتهم فقد يأخذ بشهادة واحد وال يقتنع بشـهادة آخـر أو   دون أن يتقي
يأخذ ما يصدقه و يطرح ما أن البقية اآلخرين كما ال يكون القاضي ملزما بتصديق الشاهد يف كل أقواله بل له 

قدير قيمة الشهادة من حيث املوضوع بصورة مطلقة، فقد يرى على أن يرجع لقاضي املوضوع ت.مل يطمئن إليه
أن الشهادة كافية إلثبات الوقائع أو بعض الوقائع املدعى ا  طاملا أنه جائز مساع الشهادة يف موضوعها وقـد  
يرى القاضي عكس ذلك فيستبعدها كليا على أن يأمر بتدبري آخر ليستخلص منه حكمه أو قراره، من قرائن 

  . من ظروف الدعوى ووقائعهاتستخلص 
  .التدابري األخرى للتحقيـق: املطلب الثالث

يف هذا املطلب األخري من الفصل الثاين للمذكرة، تدابري التحقيق يف املنازعة اإلدارية واليت مل حيددها  عاجلسن   
الرابـع، املتعلـق    كتـاب للإمسيا قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف صياغته للقسم الثاين من الفصل الثاين 

أسلوب احلصر يف مجع تدابري التحقيق، وإمنا أورد تعـدادها   مل يتبع  شرعاملبإجراءات اخلصومة اإلدارية إذ أن 
يف " التدابري األخرى للتحقيـق "إىل القول اية موضوع تدابري التحقيق سبيل املثال ال احلصر ليخلص يف على 
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تدابري التحقيق  لجيوز لرئيس تشكيلة احلكم تعيني أحد أعضائها للقيام بك:" من ق إم إ بقوهلا 863نص املادة 
فنص هذه املادة فتح باب اإلجتهاد القضائي  ."أعاله  861إىل  858غري تلك املنصوص عليها يف املواد من 

احلقيقة لإلعتماد على أي وسيلة حتقيق غري منصوص عليها يف ق إ م إ ويف ذلك خدمة للمنازعة اإلدارية لبلوغ 
وتفعيال يف ذلك للسلطة التقديرية اليت يستأثر ا القاضي اإلداري، وميكن تلخيص هذه . احلل القانوين للقضيةو

  :الوسائل األخرى للتحقيق يف ما يلي
   .ـوابـاالستج: لفرع األولا

الـيت   863ادة االستجواب إىل وسائل التحقيق يف الدعوى القضائية، ودائما باالعتماد على صياغة امليضم   
السابقة الذكر اليت أعطت للقاضي اإلداري األمر بأي تدبري حتقيقي غري تلك التدابري الوارد  ق إ م إنص عليها 

  .نفسه القانونمن  861اىل  858النص عليها يف املواد من 
سـياق   حتقيقـي يف  وبذلك يرخص للقاضي اإلداري األمر بإجراء االستجواب مادام أنه وسيلة ذات طابع   

ستدعاء الطرف اآلخر أو أحد مـن  إالتحقيق الذي جيريه، من خالله يطلب القاضي من أحد أطراف املنازعة 
على أسئلة معينة والـيت قـد    املوظفني املتخصصني إلستضاح بعض األمور و الوقائع الفنية منها واملادية، بالرد

  .القضاء اإلداري ة القائمة أمامتكشف اإلجابات عنها وجه احلقيقة يف املنازع
أو تخاصم مع اإلدارة سواء كان الطرف امل1 ب يف هذا املقام ال يكون إال طرفا يف الدعوى اإلداريةوجواملست   

اإلدارة اليت ينوب عنها ممثلها القانوين،  ذلك أن مساع أقوال الغري واستجوام ال تكون إال يف صورة مسـاع  
  .ةالشهادة أو تدخل يف أعمال اخلرب

تباعها يف ظـل  إعملية استجواب األطراف واليت ميكن   إ م إ من ق 107اىل  98مت املواد من ظولقد ن   
، فنصـت  إجراءاـا  بذلك ميكن إتباع  .تعاجل هذه املسألة اإلجراءات اإلدارية مادام ال يوجد نصوص خاصة

   خلصوم أو أحدهم باحلضور أمامهمميكن للقاضي يف مجيع املواد أن يأمر ا على أنهمن القانون نفسه  98املادة 
معا، ما مل  طرافيتم استجواب األ من خاللهاملقصود من هذا احلضور هو إلستجوام  100/1لتؤكد املادة 

  .ةنفراديإتتطلب القضية إستجوام بصفة 
ن وبذلك قد جرى العمل من قبل القاضي املقرر أو قاضي املوضوع يف بعض األحيان بإستدعاء ذوي الشأ   

إستيضـاح   بعض الوقائع و ميكن حىت اإلتصال م هاتفيا وذلك قصـد  بشأنمن رجال اإلدارة وإستجوام 

                                                             
1 Bernard pacteau, op. cit, p: 271.  



 
 

174 
 
 

كيفية تطبيق القواعد القانونية اليت يستند إليهـا  وظروف اليت سامهت يف إصدار القرار اإلداري املطعون فيه ال
  .1الستجواب هنا صورة النقاشمالبسات ذلك ويأخذ اىت كيفية تنفيذه للعقد اإلداري والقرار أو ح

، هـو القاضـي   يهمنا أعطى حكمها للقاضي يف مجيع املواد والذي من ق إ م إ 98وبالرجوع إىل املادة    
اإلداري سلطة األمر بإستجواب أطراف الدعوى اإلدارية وما هو للكل فهو للجزء مبعىن اسـتجواب أحـد   

ستجواب الطرف اآلخر اأيضا لكل طرف تقدمي طلب أطراف الدعوى دون اآلخر، من تلقاء نفسه كما حيق 
ولقبول طلب حضور األطراف  .طعنمهما تعددوا على أن يفصل القاضي يف هذا الطلب بأمر غري قابل ألي 

فأوال جيب تقـدمي   .التحقيق اليت سبق الوقوف عليها إلستجوام خيضع لنفس شروط تقدمي طلب أحد تدابري
باإلضافة جيب أن يكـون   ،أن يقدم قبل غلق باب التحقيق يف املنازعة الطلب بشكل صريح أو مكتوب على

موضوع هذا الطلب املتمثل يف اإلستجواب له تأثري إجيايب على جمريات القضية فيما معناه أن يكون إستجواب 
يق تطويل مدة مرحلة التحقفقط يف املنازعة وال يقصد به  والوقائع حمل االستجواب منتجة األطراف أو أحدهم

على أن يقـدم   .رحبا للوقت مثال ليتدخل يف هذه النقطة األخرية قاضي املوضوع لتقدير عنصر التأثري اإلجيايب
هذا الطلب كطلب فرعي أثناء السري يف إجراءات اجللسة، وبعد صدور أمر االستجواب، حيضر الطرف املعين 

 يف غرفة املشورة على مستوى نفس اجلهة به  شخصيا أمام اجلهة اليت أمرت باإلجراء يف جلسة علنية أو حىت
  .جراءات املدنية واإلداريمن قانون اإل 99القضائية طبقا لنص املادة 

   تتم عملية إستجواب األطراف املعني جراء من خالل توجيه أسئلة متعلقة باملنازعة مهما تعددوا معا، ذا اإلة
ذلـك   لتتم مواجهتهم فيما بعد إذا ما طلب أحـدهم  ما مل تتطلب ظروف القضية إستجوام بصفة انفرادية 

  .السابقة الذكر 100ملادة ا لنص
ا لإلحـراج أو خلصوصـية   يفهناك بعض القضايا حلساسيتها يفضل استجواب كل طرف على انفراد تفاد   

ـ  و أكثر منهأمام القضاء اجلزائي  خاصة حة؛ ويكون ذلكواملوقف و طبيعة األسئلة املط ات، يف حمكمة اجلناي
وميكن أيضا ولنفس األسباب استجواب أي طرف يف غياب الطرف طالب إجـراء االسـتجواب و بـاقي    
األطراف إن تعددوا والغري املعنيني باألجراء، وهذا ال مينع من حق الطرف الغائب من اإلطالع علـى حمضـر   

غاب الطرف املراد  وإذا .االستجواب فغياب أحد األطراف ال حيول عن معرفتهم بأحداث جلسة االستجواب
استجوابه و كان بسبب عذر مربر مينعه من احلضور يف املوعد احملدد جللسة االستجواب، ميكن ختصيص جلسة 

                                                             
. 79عبد العز ز عبد املنعم  ليفة، اإلثبات أمام القضاء اإلداري، مــرجع سـابق،ص   1  
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ها استجوابه، أما يف حالة حضوره  ومل يقدم أية إجابات أو إقتصر األمر على إجابات مبهمة أو يأخرى ليتم ف
، أما إذا مل حيضر اخلصم ات أو يعتمد عليها كبداية لإلثباتثبغري واضحة فقد يستخلص منها القاضي قرائن لإل

أو مل يرد على اإلستجواب فإن القاضي يقدر أثر ذلك و قيمته على ضوء ظروف الدعوى، وقـد ينتـهي إىل   
  . 1اعتباره مبثابة إقرار ضمين من ذلك الطرف 

واب ميكن للقاضي املكلف بعملية ستحالة حضوره جلسة االستجوإذا قدم أحد األطراف املستجوبة مربرا إل   
ق للطرف اآلخر الذي ميكنـه  ـاالستجواب االنتقال لسماعه وطرح األسئلة املعدة للتدبري بعد اإلخطار املسب

وهدف إخطار  . إ م إ من ق 106احلصول على نسخة من احملضر احملرر بشأن هذا اإلجراء طبقا لنص املادة 
  .نتقال اىل مكان إجراء أعمال االستجوابإن مل يوجد مانع لإلاحلضور أيضا  الطرف اآلخر لتمكينه من

  :إجراءات اإلستجواب* 
أثناء جلسة االستجواب ال جيوز ألي طرف املوجهة إليه األسئلة أن جييب عليه شخص آخر ينوب عنه ولو    

ألسئلة على أن قاضي املوضوع هو الذي يوجه ا.  لى أساس أن االستجواب هو إجراء شخصيع كان حماميه
تسـاهم يف   أن واملسائل املتعلقة مبوضوع املنازعة واليت من املفـروض  ويطلب من املستجوب توضيح النقاط 

لتوصل إىل حل قانوين للرتاع القائم وإلجالء الغموض أو اللبس الذي يشوب القضـية، وجيـب أن تكـون    ا
القاضي اإلداري إعطاء ميعاد  ذا أقراإلجابات  والتوضيحات يف اجللسة نفسها، أي يف جلسة االستجواب إال إ

آخر لتقدمي إجاباته، على أن تكون اإلجابة يف مواجهة طالب االستجواب ولكن ال يتوقف االستجواب علـى  
  . 2حضوره على أن تدون األسئلة و األجوبة بالدقة والتفاصيل مبحضر اجللسة

أجوبـة  األسـئلة و  ر حمضر عنه لتدون فيـه وكباقي تدابري التحقيق فإن االستجواب ختتتم إجراءاته بتحري   
إجابام عن األسـئلة  اع عن تقدمي تصرحيام ومتنإلىل غيام إن حتقق أو اإقتضاء األطراف ، ويشار عند اإل

ن يف احملضر باإلضافة إىل ذلك تاريخ وساعة ومكان حتريره على أن يوقع عليه من قبـل  املطرحة عليهم، ويبي
ضافة إىل الطرف املستجوب بعد قراءته له من قبل أمني الضبط، ليشار إىل رفضه عن القاضي وأمني الضبط باإل

 ليتمكن القاضي استخالص من هذا املنع قرائن قد يهتدي ا أو يعتمـد عليهـا   ,إن حتقق التوقيع على احملضر
  .إقتناعهكبداية لتكوين 

                                                             
.104 اد صفا، مـرجع سـابق، ص   1  

.210، ص 2006محمد حسن م صور، اإلثبات التقليدي واإل كرتوين، دار الفكر اجلامعي، اإلسك دریة،    2  
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الستجواب أمام القضاء العـادي و  ية انفس أمهوعلى أية حال ليس لإلستجواب يف جمال القضاء اإلداري    
ذلك أن . خاصة أمام القضاء اجلزائي ملا فيه من وقائع وأحداث كثرية و متعلقة بأطرافها لطبيعة القضايا اجلزائية

احلقوق و االلتزامات يف القانون اإلداري تستند أساسا على قرارات ووثائق ومستندات تتفق مع الطابع الكتايب 
ق دف الوصول ـلعام، ومع ذلك جيوز للقاضي اإلداري اعتماد هذا التدبري يف مرحلة التحقيلقواعد القانون ا

إىل إيضاحات يستنري ا يف فهم موضوع الرتاع وميكن أن تتضمن اإلجابات أدلة على الوقائع املتنازع عليهـا  
  .سم الرتاعليها حلتعد مبثابة قرائن قضائية يستند ع كما قد تتضمن على بعض التناقضات اليت

قـرائن أخـرى   مبثابة بداية ثبوت بالكتابة تعززها  وللقاضي أن يعترب أجوبة اخلصم الثابتة  مبحضر اجللسة   
، وكل ما يف ذلك يلتزم القاضي اإلداري بتطبيق نفس القواعد املنصوص عليها يف 1للفصل يف موضوع الرتاع 

كـون األسـئلة الـيت    ت وقد. طبيعة املنازعة اإلداريةيتعارض مع  قد إال فيماإ م إ  من ق 107إىل  98املواد
  يطرحها القاضي اإلداري على الطرف املستجوب 

إقـرار  اإلستجواب  فقد يتخلل ،2يهدف من ورائها إىل إثارة إقرار الطرف املستجوب خبصوص وقائع حمددة
بذلك قد يكون هـذا  الطرف بوقائع و أحداث عن نفسه وغالبا ما يكون إقرار صريح يعتمد عليه القاضي، و

  .اإلقرار وسيلة يعتمد عليها يف بناء حكمه أو قراره ملا له حجة على املقر
هو التصريح الذي يعترف مبوجبه شخص ما بصحة واقعة واليت يؤخذ ا كأا ظاهرة يف مواجهتـه   واإلقرار

م القضاء و يكون غري قضائيا إذا رح به أما، ويكون اإلقرار القضائي إذا ما ص 3ومن شأا أن تنتج أثارا قانونية
  .قدم على غري هذا الوجه

ويعرف الفقه اإلسالمي اإلقرار أنه إخبار اإلنسان عن ثبوت حق عليه آلخر، وملا كان اإلقرار الوسيلة الثانية    
ال بـاحلكم  ) اإلقـرار (من وسائل اإلثبات املطلقة وتوصف بأا كذلك وسيلة غري مباشرة فإن احلق يثبت به 

  .لقضائيا
 بقوهلا 341قرار جاء يف أغلب التشريعات ومنها القانون املدين اجلزائري يف مادته لإلوعن التعريف القانوين    
اإلقرار هو اعتراف اخلصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى ا عليه وذلك أثناء سري الدعوى املتعلقة ـذه  " 

  :إلقرار أنواع وهي ل أنبأن نستنتج  هذا التعريفميكن من و". الواقعة
                                                             

. 208، ص ر مرجع سابقمحمد حسن م صو   1  
2 Charles debbasch, jean- claude ricci, op. cit, p: 455. 

. 318، ص 2008الثالثة، : ، دار الهومة  ل رش والطبا ة والتوزیع، ط2حلسن  ن ش يخ آث ملویة،املتنقى يف قضاء جملس ا و ،ج   3 
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  :اإلقرار الصريح واإلقرار الضمين*
غالبا ما يتخذ اإلقرار صورة اعتراف صريح من خالل أن املقر يعترف صراحة بوجود الواقعة املتنازع مـن     

أجلها، وهذا االعتراف قد يصرح به شفويا أو كتابيا، مثل األقوال اليت يديل ا قبل أو أثناء اجللسـة والـيت   
شكل مثال اإلقرار الناجم عن إجراء من إجراءات املرافعة، أو املتضمن يف جمرد املراسلة كما قد يصدر اإلقرار ت

تلقائيا مببادرة شخصية من املقر أو عن حتريض أو نتيجة إلستجوابه، ولكنه يف كل األحوال جيب أن يكـون  
نفسه أو يكـون   ر حيصل مببادرة من املقروعلى كل فاإلقرا. صادرا عن إرادة حرة وسليمة ومرتهة عن عيوا

  . هناجتا عن استجواب
لذلك فإن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فيما خيص إلجراءات التحقيق يف الدعوى اإلدارية ينص علـى     

جراءات التحقيق قد يصـدر  إلوجه التحديد ضرورة احلضور الشخصي ألطراف املنازعة ألنه أثناء حضورهم 
باإلقرار الضمين، مثل ما حيصل عن عـدم االحتجـاج أو     ات و رد فعل يستخلص منه ما يعرفعنهم تصرف

ـ هذا هو اإلقرار . االعتراض أو اإلنكار ة دالضمين الذي يستنتج عن سكوت الطرف املعين به بالرغم من القاع
  .قوالالقائلة ال ينسب للساكت 

  .اإلقرار القضائي واإلقرار غري القضائي*
القضائي سواء كان صرحيا أو ضمنيا، هو الذي يصدر أمام القاضي الفاصل يف الرتاع املتعلق بالواقعة اإلقرار    

،  ويكون غري قضائي يف احلاالت األخرى، أي الذي يتم خارج ساحة القضاء )القاضي املختص( حمل اإلقرار
  .مام اخلبريئي أو ذلك الصادر أومل يكن متصل بالدعوى موضوع اإلقرار كاإلقرار الصادر أثناء التحقيق اجلزا

ويكون اإلقرار يف صورة إقرار غري قضائي شفوي يتلفظ به املقر خالل املناقشة كما قد يكون كتابيا إذا ما    
كان مفرغا يف رسائل أو أوراق عادية غري معدة إلثبات الوقائع وهنا نقطة التالقي والتشابه بني اإلقرار القضائي 

 مبناسبة نقلب اإلقرار غري القضائي إىل إقرار قضائي إذا جدده املقر وصرح به أما القضاءوقد ي .و غري القضائي
 .املرتبطة مبوضوع اإلقرارالدعوى املقامة أمامه و النظر يف

يكمن الفرق بني اإلقرار القضائي وغري القضائي يف حجية كل نوع، إذ أن اإلقرار القضائي يكتسي أمهيـة  ل   
إلقرار القضائي هو الذي يرتكز عليه إقتناع القاضي وبه تثبت الواقعة ال باحلكم القضـائي  وعليه ا ،قوة الدليل

أما عن اإلقرار غري القضائي فهو خاضع للسلطة التقديرية للقاضي الـذي  . األخري يعطيه الصورة الرمسية هذاو
ء اإلداري اليعترف ـذه  وأن كان القضا بواسطته ميكن استنتاج عالمات و إمارات لقرائن يبين عليها موقفه
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إذ أحيانا ما يرتب آثارا قانونية على اإلقرار غـري   املوجودة بني اإلقرار القضائي واإلقرار غري القضائي، التفرقة
القاضي بأن قضـاة   1999-06-28الصادر يف  ف أكده جملس الدولة اجلزائري يف قرارهقهذا املو يالقضائ

رح به خارج ساحة القضاء له حجية يف اإلثبات على إعتبار أن القاضـي  جملس الدولة إعتربوا أن اإلقرار املص
 وخيضع اإلقرار القضائي  .ق م  341ومل يطبقوا يف ذلك نص املادة  ،1اإلداري يسعى إىل البحث عن احلقيقة

(L’aveu judiciaire)من القانون املدين وهي 341دة إىل عدة شروط املنصوص عليها يف املا :  
 .قرار من اخلصم أو من موكلهأن يصدر اإل -

 .أن يصدر اإلقرار أمام القضاء -

 .أن يصدر أثناء سري الدعوى املتعلقة بالرتاع موضوع اإلقرار -

  .أن يتضمن اإلقرار إعترافات عن وقائع متعلقة مبوضوع الرتاع -
  :أن يصدر اإلقرار من اخلصم أو موكله) 1
الدعوى اإلدارية، ويستوي يف ذلك أن يصدر مـن الطـرف   ومعىن ذلك أن يصدر اإلقرار من الطرف يف    

ويستوي كذلك أن يصدر من الطرف شخصيا أو . إختصاميا الدعوى األصيل أو كان قد اختصم أو تدخل يف
ال بد من وكالـة   "من القانون املدين اليت تنص 574من ينوب عنه مبقتضى توكيل خاص طبقا ألحكام املادة 

والتحكـيم   اإلقـرار ل اإلدارة ال سيما يف البيع والرهن والتربع والصلح وامعأخاصة يف كل عمل ليس من 
  "....عة أمام القضاءرافوتوجيه اليمني وامل

، به أصبح إقرار 2املتضمن ملهنة احملاماة 04 – 91من قانون  02أو من خالل توكيل عام وفقا لنص املادة    
، على أن يكون هذا املوكل قد تصرف نتائجه على موكله نونا و يرتباحملامي واعترافه مكان موكله معترب قا

  . نتهت مدة وكالتهإبصفته وكيال حىت ال يكون ملتزما باإلقرار الذي صرح به باإلضافة ال تكون قد 
الصادرة عن املمثلني القانونني لعدميي األهلية، هو بدون مفعول وال تترتب أيـة  والقاعدة العامة أن اإلقرار    

الصادرة عن أعوان القضاء ، مثل احملضر القضائي أو احملامي فمـن   ة لعدميي األهلية، ولكن اإلقراربنتيجة بالنس
املعلوم أن أعوان القضاء ميثلون و ينوبون عن موكليهم، وهذا مبقتضى وكالة ممنوحة هلم بقوة القانون، لكنه ال 

صة، على أم مفوضون بإصدار إقـرار مـن   ميكنهم اإلدالء بإقرار عمن ميثلوم وعليه يتعني إثبات وكالة خا
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الطرف الذي يتمسك باإلقرار، لكنه بالنسبة للتوكيل يف الدعوى اإلدارية البد من مراعـاة   قبلطرفهم أو من 
 :احلاالت التالية

ملوكل هو على التوكيل وأن ا اخاصة، فإن املمثل القانوين يعترب أنه تصرف بناء يف حالة عدم وجود وكالة   -
  .  لقضاءمسه، ما مل يرفع دعوى بإنكارها أمام اباإلقرار الصادر بإملزم 

بسهولة وبدون تردد مثل احلالة اليت يكون   يقبل القاضي اإلداري على األخذ بإثبات الوكالة هذا وكثريا ما -
 ميثلـون  فيها املوكل على علم بالتصرفات و املبادرات اليت قام ا املمثل، وأما فيما خيص احملـامني، فهـم ال  

يف حالة وجود  إالّ( هذا األخريموكليهم، بل يساعدوم، وعليه فإن صدور منهم إقرار عن موكليهم، فال يلزم 
 .)وكالة خاصة

   :أن يصدر اإلقرار أمام القضاء) 2
يرى بعض الفقه أنه جيب أن يكون القاضي الذي صدر أمامه ضف على وجوب صدور اإلقرار أمام القضاء    

ا حىت ميكن اعتبار اإلقرار قضائيا، لكن هذا الرأي يلزم هذا اجلانب من الفقـه، وال  ا وحمليتصا نوعياإلقرار خم
يلزم البقية ألنه حسب هؤالء الفقهاء جيب أن يصدر يف اجللسة و أثناء التحقيق يف الدعوى اإلدارية أو أثنـاء  

ا يف شكل مذكرات أو طلبات معلنـة  يكون شفويا أو كتابيعلى أن ق، ـقبل غلق باب التحقيواالستجواب 
ة خمتصة، وإن كان جانب ـر من صاحبه أمام جهة قضائيدأن يصوللطرف اآلخر يف الدعوى موضوع اإلقرار 

يف  ألنه يفتح اال للتراجع عن اإلقرار وإظهار سوء النية كما أنه يتسـبب  1الفقه ال يساير هذا الرأي من آخر
أما عن اإلقرار الصادر أمام اخلبري فأرجح الرأي ال يعتربه إقرارا قضائيا  . تقاضنياملزعزعة الثقة بني املتعاملني و
  .اخلربةقاضيا، ضف إىل ذلك أن تقرير اخلربة يف حد ذاته غري ملزم للقاضي اآلمر ببعلى أساس أن اخلبري ليس 

ارا قضائيا على اعتبار أن هيئـة  أما عن اإلقرار الصادر أمام النيابة العامة هناك جانب من الفقه ال يعتربه إقر   
حـافظ  مبتتمثل النيابة العامة يف املنازعة اإلداريـة  إن كانت النيابة العامة ليست هلا سلطة الفصل يف الرتاع، و

حىت القاضي املقرر املعني من قبل تشكيلة احلكم مبناسبة النظر يف املنازعة اإلدارية قـد   الدولة ضف إىل ذلك
الطرف أثناء مرحلة االستجواب، إذا صرح به أمام هذا األخري إال أن اجلانب العملـي  يصدر أمامه إقرارا من 

أثبت لنا أن اإلقرار الصادر أمام هذه اهليئات املكلفة بالتحقيق يف املنازعة اإلدارية يعترب إقرارا قضائيا على أساس 
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لثالثة؛ قاضي املوضوع، القاضي و تتضافر جهود السلطات ا اأن اهليئتان يعكف القاضي اإلداري على تعيينهم
  . املقرر، حمافظ الدولة، للعمل سويا خدمة للتوصل اىل احلل املناسب للقضية املعروضة على القضاء اإلداري

  :أن يصدر اإلقرار أثناء سري الدعوى املتعلقة مبوضوع اإلقرار) 3
ا قضائيا جيب أن يصدر من صاحبه أثناء ال يكفي أن يصدر اإلقرار أمام القضاء املختص وإمنا حىت يعترب إقرار   

إذا أنه إقرار قضـائي إال  بمرحلة سري إجراءات الدعوى املرتبطة بالواقعة حمل اإلقرار، إذ أن اإلقرار ال يوصف 
وبعدها يستوي أن يكون اإلقرار قد صدر عن املقر من تلقاء نفسه أو . الدعوى يف أثناء نظر ه ب وقع التصريح

سواء، مت األمر باالستجواب بناءا على طلب الطرف اآلخر أو أمرت به احملكمة من تلقاء صدر إثر إستجوابه و
 .1نفسها

الفقه عند شرحهم  ال يعترب إقرارا قضائيا، وهذا ما ذهب إليه بعضرار الصادر أثناء دعوى سابقة فأما عن اإلق
  .من القانون املدين 341لمادة ل
  )موضوع الرتاع(  :قعة املتعلقة باملنازعةأن يتضمن اإلقرار إعترافات عن الوا) 4 

هذا الشرط األخري يعترب شرط منطقي، فاإلقرار أساسا يقوم فيه مصدره مبجموعة من التصرحيات اليت يقـر     
فيها بوقائع، وحىت يصبح إقرارا مؤثرا يف الدعوى القائمة جيب أن تتعلق هذه التصرحيات بالواقعة املراد التحقق 

قيق، أما عن إقرار املقر بوقائع ثابتة يف ذمته ولكن غري تلك الوقائع حمل موضوع املنازعة،  ال منها و حمل التح
  .القضيةموضوع وعليه جيب اإلقرار الصادر أن يكون منتجا يف . يعتد ذا اإلقرار ويفرغ اإلقرار من حمتواه

تمعة فيه وخاصة الشرط وجـوب  ولعلى ما يربر إحاطة اإلقرار القضائي ذه الشروط الواجب توافرها جم   
صدوره أثناء سري الدعوى اخلاصة مبوضوع الرتاع، األثر القانوين الذي خيلفه وحيققه مبجـرد صـدوره مـن    
صاحب احلق يف ذلك،  إذ مبجرد وقوعه ينتج هذا األثر املباشر املتمثل يف إفراغ قاضي املوضوع مضمونه  يف 

واعتباره حجة قاطعة يف حقه، يف حني وصفه الفقيه بارتان على أنه  حكمه الصادر بشأن الواقعة حمل املنازعة،
  .  واجبة اإلتباع 2حتويال لإلثبات وهو مبثابة قرينة قانونية 

علـى  ، فجانب من إعتربه قرينة إختلف الفقه حول طبيعة اإلقرار القضائي   :يعة اإلقـرار القضائـيـطب* 
جمرد وسيلة إلعفاء املدعي من إثبات الواقعة حمـل اإلقـرار    من إعتربهجانب آخر صحة ما يقر به مصدره، و

  .دا من الدليلومنهم من اعتربه تنازال من جانب املقر من امليزة اليت يتمتع ا عندما يكون خصمه جمر
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له واإلقرار يف احلقيقة هو اجتاه إرادة املقر إىل اإلعتراف مبا يدعيه خصمه سواء تعلق اإلقرار بواقعة أو كان حم   
خصوصية اإلقرار  تظهر تصرف فهو بذلك ينتج أثارا قانونية ضده ولصاحل الطرف الذي أقر ملصلحته، وبذلك

  :من خالل النقاط التايل شرحها  القضائي
  :اإلقرار تعبري عن اإلرادة* 
االعتراف مبا  من ق م  يف تعريفها لإلقرار بأنه؛ اعتراف بواقعة قانونية تتجه إرادة املقر اىل 341نصت املادة    

على هـذا  فهو تصرف قانوين باإلرادة املنفردة للمقر يشترط فيه شروط شخصية فلديه الطرف اآلخر، وعليه 
األخري أن يكون أهال ملثل هذا التصرف، وحسب القاعدة العامة فإن اإلقرارات الصادرة عن املمثل القـانوين  

ى عدمي األهلية، كما أن اإلقرارات الصادرة عن أعوان عللعدميي األهلية هي بدون مفعول وال يرتب أية نتيجة 
احملامي فمن املعلوم أن أعوان القضاء ميثلون وينوبون عن مـوكليهم وهـذا    القضاء؛ مثل احملضر القضائي أو

  .مبقتضى وكالة ممنوحة هلم بقوة القانون
أحد أطراف الدعوى الـذي   وبذلك ال يكون اإلقرار منتجا يف إجراءات الدعوى اإلدارية إال بصدوره من   

 .يشترط فيه األهلية الكاملة و السليمة ونفس الشرط بالنسبة ملن ينوب عنهم اخلاص باملمثل الشرعي والقانوين

 إذن يتعنيفتنازل عن حق أو إعتراف حبق لفائدة غريه  والذي يؤدي إىلومبا أن اإلقرار إجراء خطري النتائج    
الكاملة فال عربة بإقرار القاصر أو احملجور عليه وأما إذا كنا أمام إقـرار غـري   أن يكون املقر متمتعا باألهلية 

  .تقدير هذا اإلقرارقضائي صادر عن ناقص األهلية، مبدئيا للقاضي اإلداري السلطة التقديرية يف تقييمه و
  :أن تتجه اإلرادة إىل ترتيب األثر املقصود من اإلقرار*

إىل جمرد االعتراف، وإمنا جيب على الطرف املقر أن يكون اعترافه بالوقائع اليت ال يكفي أن تتجه إرادة املقر    
يدعيها خصمه مبا يترتب عليه حسم الرتاع ، وجيب أن يكون هذا االعتراف على سبيل اجلزم والـيقني، وأن  

من عبارات  لذلك ال يعترب من قبيل اإلقرار ما يصدر عن الشخص.  يكون تعبري املقر عن إرادة جدية وحقيقية
 .1التودد أو ااملة طاملا مل يقصد اإلدالء ا أن يتخذها من وجهت إليه دليال عليه

  :اإلقرار تصرف باإلرادة املنفردة ال حيتاج إىل القبول*
هو قبول الطرف اآلخر يف الدعوى اإلدارية اليت جتمع بينهما طاملا أن اإلقرار قد صـدر   به املقصودالقبول و   

يف الظروف املقررة له  قانونا، فبذلك يرتب اآلثار القانونية املقررة له، وال تتوقف هذه اآلثار على من صاحبه 
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قبول الطرف اآلخر املقر لصاحله ألن اإلقرار ينتج أثاره فور صدوره من املقر، وباملقابل ال جيوز له الرجوع أو 
نت هذه األخرية مستبعدة فغالبا ما يلقى اإلقرار التراجع عنه حبجة عدم قبول الطرف اآلخر هلذا اإلقرار وإن كا

  .الطرف املقر لصاحله رضى
   :اإلقرار واقعة يرتب عليها القانون أثارا*

من القانون املدين، سواء كان اإلقرار  341حمل اإلقرار القضائي يكون دائما وقائع قانونية وهذا بنص املادة    
على ذلك ال يعترب اإلقرار اإلخبار حبكم القانون أي باحلكم الواجب تصرفا قانونيا أو كان جمرد واقعة مادية، و

  . 1التطبيق على الرتاع
   :ال يتقيد اإلقرار بشكل خاص*

ال يشترط القانون أن يفرغ اإلقرار القضائي يف شكل حمدد، فقد يتجسد اإلقرار يف صورة إقرار شـفوي أو     
يف احلالة األخرية أن يكون واضـحا و يسـتخلص    رمكتوب،  أو يصدر صراحة أو ضمنا وكل ما على املق

  .ة لنتيجة خطورة  نتائج اإلقراربوضوح من ظروف اجللس
  :حجيـة اإلقـرار القضائي* 
مما ال شك فيه أن اإلقرار يعد طريقا من طرق التحقيق يف املنازعة اإلدارية ولكن كيف يتعامل القاضي مـع     

لسـلطة  مرده إىل االذي وا أمام اإلقرار القضائي أو اإلقرار غري القضائي طبيعة اإلقرار؟ خيتلف األمر إذا ما كن
  .يرية للقاضيالتقد
من القانون املدين اجلزائري واليت تلزم  القاضي على األخذ  342/1رد النص عليها يف املادة هذه القاعدة و   

ب ذلك هو صـدور اإلعتـراف   قضائي، وبذلك فاإلقرار حجة على املقر، وسبالقرار إلبالتصريح املتضمن ل
بالواقعة من ذات الشخص املقر لذلك جند ترجيح إحتمال الصدق من طرف املقر، وإذا كان اإلقـرار حجـة   

( قاطعة فمعىن ذلك أن الواقعة أصبحت ثابتة وال ميكن للقاضي أن يلجأ إىل سلطته التقديرية وعليه فإن املدعي 
ره طة باإلقرار، وما على القاضي اإلداري إال إشهاد الطرف اآلخر مبا أقعفى من إثبات الواقعة املرتبي) املقر له 

  .الطرف املقر
الواقعة املقر ا، معىن ذلك ال ميكنه مساع شهود  شأنوال جيوز للقاضي اإلداري إجراء أي حتقيق أو حبث ب   

يطعن املقر يف إقراره بعـد   أو توجيه ميني أو إجراء مقابلة شخصية، زد على ذلك يرى الفقه أنه ال مانع من أن
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صدوره على إعتبار أنه إقرار صوري أو ناتج عن غلط أو تدليس أو أكراه أو أي عيب من عيوب اإلرادة، فإذا 
ما ثبت ذلك وإستطاع  الطرف املقر إثبات هذه العيوب بالطرق القانونية، فإن احملكمة اإلداريـة  ال تبطـل   

العيوم اليت متس  أحدبومشوب  قابل لإلبطال إلقرار وإمنا على أساس أنه اإلقرار إلعتبار أنه يصح العدول على ا
احلالة الوحيدة اليت ميكن  ألاال ميكن موافقة هذا الرأي اللهم إال إذا  تعلق األمر بعيب اإلكراه  ولكن ،سالمته

باإلقرار حبجة ضف إىل ذلك فإن جانب العملي ال يقبل الطعن  ،تصورها، مع ذلك جيب إثبات أركان اإلكراه
  .سأنه صوري أو أنه ناتج عن هزل أو غلط أو حىت تدلي

خاصـة وأن   وتعليقا على ذلك فبمجرد أن تتم كتابة احلكم أو تصرحيات املقر، يصبح اإلقرار حجة قاطعة   
هذه التصرحيات مدونة حتت إشراف القاضي وأن حجية القاطعة لإلقرار تلزم  املقر وحده دون غريه، وذلك إن 

قر هذا األخري بدين مشترك بينه وبني باقي األشخاص املعنيني بالقرار التنظيمي مثال، فإن مثل هـذا اإلقـرار   أ
يلزمه لوحده وال يسري على بقية الشركاء، وسبب ذلك أنه من احملتمل أن يكون املقر يهدف من وراء إقراره 

   .اإلضرار بالغري
ذه احلالة على حالة الشركاء لكن حقيقة األمر أنه إن كان أحد وقد يتبادر يف ذهن البعض أنه ميكن قياس ه   

الشركاء  املقر هو مسري أو مدير مصلحة فإقراره يلزمه لوحده  وال يلزم مجيع الشركاء كأن نكون أمام عقد 
  .ه على البقيةاألشغال العامة جيمع أكثر من إدارة عمومية فإقرار إدارة واحدة ال يسري آثار

 هاإلسالمية يرى العلماء أن اإلقرار حجة على املقر فقط و ال يتعدى أثره للغري لذلك عندما عرف ويف الشريعة   
وبذلك اإلقـرار   .اإلمام إبن عرفة قال اإلقرار خرب يوجب صدق حكمه على قائله فقط باللفظة أو بلفظ نائبه

كونوا قوامني بالقسط شهداء باهللا و يا أيها اللذين آمنوا  ...( :عز وجلّحجة قاطعة على املقر مصداقا لقوله 
لإلقـرار   ونفس هذه احلجية القاطعة تقر. ، فإقرار املرء على نفسه حجة يقضي ا عليه1)...لو على أنفسكم

  .الصادر  يف ظل  اإلجراءات اإلدارية
  :آثـار اإلقرار القضائي* 
إذا قام على وقائع متعـددة وكـان   اإلقرار على صاحبه إال  ئةجتز على عدم ق م من  342/2 تنص املادة   

اإلقرار ال يتجزأ وهذا هو املقصود بقاعدة عدم  فنقول أن وجود واقعة منها ال يستلزم حتما وجود واقعة أخرى
أو يترك بكامله، هذه القاعدة ال تطرح إشكال يف حالة اإلقرار البسـيط   ذ به كلياخيؤ هجتزئة اإلقرار، مبعىن أن
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اقعة دون أن ينازع فيها  مبعىن آخر عدم جتزئة اإلقرار تطرح إشـكاالت خـارج   أي حينما يقر الطرف بالو
وصفا مـن  )  اإلقرار(حاالت اإلقرار البسيط، وهي يف حالة اإلقرار املوصوف وهذا األخري هو الذي يلحقه 

ـ  ازع يف شأنه أن يفسد اإلقرار بالواقعة وعليه فاإلقرار املوصوف هو إعتراف الطرف بواقعة مدعى ا لكن ين
، مثل اإلقرار الصادر من اإلدارة املشترية الـيت   تهوصفها فيجعل إعترافه مقترن بشرط يغري من وجوهره وطبيع

تعترف بوجود عقد البيع، ولكنها تدعي بأن الثمن أقل مما يدعيه البائع، فهنا يقع اإلشكال يف القاعدة حبيـث  
  .هذه احلالة ال يقبل التجزئة اإلقرار يف

هو الذي يعترف فيه املقر بالواقعة املدعى ا، ولكن يضيف إليها ويربطها بواقعـة   اإلقرار املركبأما عن    
الطرف املدين بـاإللتزام ولكنـه   أخرى، واليت قد تنقص من قوة اإلقرار املتصل بالواقعة األصلية مثل إعتراف 

رار أثار إختالف بني الفقهاء يف غيـاب  اإلق وهذا النوع من. يدعي بتربئة ذمته و أنه قد سبق له تنفيذ إلتزامه
 .نص ينظم املسألة

بالواقعة األصلية فإن اإلقرار ال يتجـزأ إمـا     فجانب منه قال إذا كانت الواقعة املتصل ا اإلقرار هلا إرتباط -
لواقعة أما إذا كان العكس، أي مىت كانت الواقعة املتصلة باإلقرار غري مرتبطة با .يؤخذ بكامله أو يطرح بكامله

  . األصلية، فاإلقرار هنا يتجزأ ويأخذ القاضي فقط اجلزء الذي خيدم الواقعة املتنازع عليها
اإلقرار فعمل ا يف عدة مناسبات قصد خلق  من حدة قاعدة عدم جتزئة  أما عن القضاء يف فرنسا قد خفف -

ه القاعدة إلحباط دعوى خصمه، واإلحتجاج ذ الطرف سيئ النية من التذرع عنحلول عملية من شأا أن مت
أما علماء الشريعة  .لذلك فإن الفقه يف فرنسا مل يفرق يف بعض احلاالت فيما إذا كان اإلقرار موصوفا أو مركبا

  .اإلسالمية عملوا بقاعدة عدم جتزئة اإلقرار أحيانا وتركوها أحيانا أخرى
ددة مدعى ا عليه أثناء سري الدعوى املرتبطة ـذه  وملا كان اإلقرار هو إعتراف املقر أمام القضاء بواقعة حم   

الواقعة، وبسبب الصفة الكتابية اليت متتاز وتنفرد ا الدعوى اإلدارية، فإن اإلقرار أمام القاضي اإلداري غالبا ما 
يفرغ يف قالب شكلي من خالل كتابات يف املذكرات أو املستندات املرفقة مبلف القضية كما قد يتحصل على 

إلقرار كنتيجة لإلستجواب، حبيث يصدر من أحد أطراف الدعوى اإلدارية وذلك إما الطرف املدين أو مـن  ا
ممثل اإلدارة خاصة فيما يتعلق بإثبات حالة اإلحنراف يف إستعمال السلطة وإن كان لإلدارة أن تقدم إقرارا مبـا  

إال إذا كان صادرا من اجلهة أو السلطة املختصة  نشأ من وقائع متعلقة بنشاطاا، وباملقابل ال يعتد ذا اإلقرار
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قانونا أما اإلقرار الصادر عن سلطة غري خمتصة فإنه ال أثر له وعلى سبيل املثال ميكن إثبات تاريخ تبليغ صاحب 
  .1الشأن بالقرار اإلداري من إقراره

بل يف مجيع القضايا املعروضة ، ية وبذلك ال جيب إنكار الدور الالفت الذي حيققه اإلقرار يف املنازعة اإلدار   
، واإلقرار أمـام القضـاء   على القضاء مبا فيه من فائدة يف مرحلة التحقيق خدمة لإلثبات أمام القضاء اإلداري

اجلزائية األمر خيتلف فاإلقرار يصطلح عليه بـاإلعتراف  جمال الدعوى  اجلزائي له حجية خاصة على إعتبار أنه
التقديرية للقاضـي اجلزائـي    قضاء يف هذا النوع من القضاء فهو متروك للسلطة صدوره أمام ال وبالرغم من

املتمثلة يف تسليط عقوبة جسمانية ماسة حبريته، فيبقى اإلقرار وفحجيته حمدودة على أساس النتائج املترتبة عليه 
قد يصدر بدافع  لقضاء وملا فيه من تغليط ل ا ما يستبعده القاضي اجلزائييف هذا النوع من القضايا حمدود غالب

 مرتكب اجلرمية محاية الشخص املتهم من العقاب وأحيانا يكون اإلعتراف شخص بريئ مقابل مبلغ مايل يقدمه
  .احلقيقي

  (Le serment) .اليمـني: الفرع الثاين
   ا ذلك احللف الذي يصدر من أحد أطراف املنازعة اإلدارية على صحة ما يدعيـه  تعرأو ف اليمني على أ

عدم صحة ما يدعيه الطرف اآلخر، وملا كانت اليمني عمال دينيا فإنه من يكلف حبلف اليمني أن يؤديها وفقا 
ويكون أداؤها بأن يقول احلالف أحلف ويذكر الصياغة اليت أقرها القانون لذلك، . لألوضاع املقررة يف ديانته

الكتابة فيـتم  يعرف الكتابة أما إذا كان يعرف  ويعترب يف حلف األخرس و نكوله إشارته املعهودة إذا كان ال
  .حلفه أو نكوله ا

ويتفق الفقهاء على أن ميني هي عمل ديين وقانوين معا يتخذ فيها احلالف اهللا شاهدا على صحة أقواله، أما    
جوء إىل اليمني عند اليمني اخلالية من ذكر اهللا شاهدا أو منتقما، ال تعترب ميينا باملعىن القانوين، ويكون غالبا الل

عدم توافر لدى أحد أطراف الدعوى حجج يدعم ا أقواله ومركزه، وعلى حد قول بعض الفقهاء؛ يلجأ إىل 
اليمني من إعوزه الدليل القانوين، فيحتكم إىل ضمري خصمه وشعوره بعظمة املقسم به، كل ذلك ليس علـى  

األطراف بتأديتـها   يوية، ولذلك عند توجيه اليمني ألحدأساس القانون وإمنا على أساس العدالة الدينية أو الدن
حيسم ا الرتاع، وتسمى هذه اليمني احلامسة باإلضافة  ميكن أن يلجأ إليها القاضي إلمتام ما يف األدلـة مـن   

  .باليمني املتممة نقص، فيوجهها من تلقاء نفسه إىل أي من طريف الرتاع وتسمى
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ميكن تصور بأن التصرحيات اليت يديل ا الطرف احلالف  من شأا تدعيم  ويف هذا املقام يثار تساؤل كيف   
طلباته، وتؤخذ بعني اإلعتبار على أن هذا يتعارض مع عدم إمكانية إعداد الطرف سند اإلثبات لنفسه ولكـن  

  .بةجيوز ذلك ومربره  تقرير املتابعة القضائية و عقوبة ملن يؤدي اليمني الكاذ
بالوحيد على أن الطابع الديين لليمني و تأدية احللف يف إجراءات خاصة قد جيعل القاضي  وهذا املربر ليس   

كاألمر بتأديتها  عنهان صح التعبريإمتت يف ظروف مشددة  إذايثق ويطمئن لتصرحيات الطرف احلالف، خاصة
ن املراوغة والكـذب يف  فيشعر احلالف بالرهبة غالبا ما متنعه م .يف املسجد ويف يوم اجلمعة وبعد صالة اجلمعة

  .تصرحياته
  (Le serment décisoire ) :اليمني احلامسة /1
جيوز لكل من  بالقول على أنهمنه  343 وإمنا إكتفت املادةليمني احلامسة يف القانون املدين، يرد التعريف ل مل   

لطرف إىل الطرف األخـر  اليت يوجهها اتلك  وتعرف بأا اخلصمني أن يوجه اليمني احلامسة إىل اخلصم اآلخر
الذي  النوع من اليمني الطرف الذي إعوزه الدليل وبتأديتها من قبل هذا األخري حيسم الرتاع، ويلجأ إىل هذا 

اع، فإذا أدى الطـرف  وضمريه طالبا إليه أن حيلف ليحسم الرت يتطلبه القانون، حمتكما بذلك إىل ذمة خصمه
سر من نكل دعواه ، ومن نكل عنها فبنكوله  خي أنه   يؤديها أوالطرف اآلخر دعواه، كما قد الاليمني خسر 

فإذا أداها الطرف الذي ردت إليـه   ها له ىل الطرف الذي وجهاليمني إمكانية ردها إذا النوع من هأهم آثار 
  .خيسر دعواه مبا حلف عليه،  أما إذا رفض تأدية اليمني بذلك حكم لصاحله

عدم صحة ما يدعيه الطرف الذي صدر منه النكول وقد يكـون النكـول     فالنكول يعد مبثابة قرينة على   
صراحة كأن يقول الطرف أمام القضاء ال أحلف، كما قد يكون النكول ضمنيا وذلك عندما يتغيب الطرف 

  .بدون عذر شرعيليمني املوجهة له اليمني عن اجللسة احملددة ألداء ا
وز ملن وجهة إليه اليمني من خصمه أن يردها عليه وبـذلك  جي على أنه 1من ق م 343 ولقد نصت املادة   

ما أن يرفض تأدية اليمني إيتخذ هذا األخري أحد املوقفني؛ إما أن حيلف ويؤدي بذلك اليمني ويكسب دعواه  و
ة  وبذلك خيسر دعواه، وال جيوز  يرد اليمني احلامسة  مرة ثانية فالرد على الرد غري مقبول وإمنا ترد اليمني احلامس

  .مرة واحدة
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في جمال املنازعات اإلداريـة الـيمني   فوبعد حبث مفهوم اليمني احلامسة واألحكام القانونية اليت تؤدى فيها    
مستبعدة متاما أمام القضاء اإلداري حيث إستقر اإلجتهاد يف فرنسا على عدم جواز اإللتجاء  نقول أا احلامسة

ام العام، وطبيعة الدعوى اإلدارية اليت تقوم بني طرفني أحـدمها اإلدارة  إليها يف اإلثبات إلعتبارات تتصل بالنظ
وإذا كانـت  . اليت تتصرف للمصلحة العامة وهو ما يتعارض مع توجيه اليمني احلامسة وال يتفق مع أحكامها

لمساواة بني اليمني احلامسة مستبعدة بوجه اإلدارة فإا تكون مستبعدة أيضا بوجه الفرد اخلصم لإلدارة حتقيقا ل
  .1الطرفني

وبذلك نقول أن اليمني احلامسة ال ميكن توجيهها يف واقعة متصلة بالنظام العام ألن اليمني احلامسة تعترب إتفاق   
أطراف الدعوى من أجل حسم الرتاع، ولذا ال جيوز توجيهها يف نزاع قائم على حقوق ال ميكن أن تكون حمل 

ال جيوز ألي كان أن حيتكم إىل ضمري خصمه حلسم الرتاع ما مل تكـون  وهذا يتأكد من أنه . صلح أو تنازل
الواقعة أو احلق متعلق بالطرف شخصيا ونظرا للطبيعة اخلاصة للمنازعة اإلدارية ال جتد فيها اليمني احلامسة حمال 

  . هلا
  )le serment supplétif  ou  supplétoire( :اليمـني املتممة /2
عة، بغـرض  لك اليمني اليت يوجهها قاضي املوضوع من تلقاء نفسه ألحد أطراف املنازاليمني املتممة هي ت   
غالبا ما تكون هذه  ، وتنازع عليهااملسألة امل خبصوص  نظرته حول القضية و  قناعتهب  كتمال نقص أو شكسإ
  .ل لديهتتمة الدليوقاضي لقناعته إنارة اليهدف هذا النوع من اليمني إىل سألة غامضة أو ناقصة الدليل،  فامل

يكون مببادرة من قاضي املوضوع على أن  اليمني املتممة أن توجيه   على 2من ق م 348املادة  وجاء نص   
موضوعها دائما حول واقعة متنازع عليها يف الدعوى ال تتوافر فيها الدليل الكامل بشـرط أال تكـون    كوني
  .دعوى باملقابل خالية من أي دليلال

 املتممة ومدى إعتبارها يف إجراءات الدعوى اإلدارية ، فأمجع الفقه على إستبعاد توجيهها ملمثل وعن اليمني   
اإلدارة لذات اإلعتبارات املتعلقة باليمني احلامسة وخلروجها عن طبيعة اإلجراءات املوضوعية وتعلقها بأحاسيس 

متثيله و التصرف نيابة عنه هذا  و مشاعر داخلية و شخصية، واإلدارة شخص معنوي يتوىل الشخص الطبيعي
  .ويصعب بلوغهاما حيول بني معرفة النوايا الداخلية 
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أما عن إمكانية توجيهها إىل الفرد دون اإلدارة، فهناك رأي آخر يرى أنه ال مانع من توجيه اليمني املتممـة     
ا تتفق مع طبيعة األفراد و القاضي إىل الفرد، على إعتبار إذا كانت هذه اليمني مستبعدة التوجيه لإلدارة إال أ

يعامل كل طرف مبا يتفق مع طبيعته وظروفه خصوصا أن التفرقة بني اإلدارة والشخص الطبيعي ال تتعارض مع 
مبدأ املساواة بينهما أمام القضاء طاملا أن هذه التفرقة تفرضها طبيعة كل منهما بالنظر إىل اليمني املتممة الـيت  

وعلى أساس الطبيعة اخلاصة لليمني املتممـة والـيت ال     1لدعوى على خالف احلامسةتفرضها أحيانا ظروف ا
  .حتسم الرتاع على خالف اليمني احلامسة

ويتضح أن دور اليمني املتممة هو إستكمال إقتناع القاضي يف حالة تقدمي أدلة يف الدعوى غـري كافيـة،      
ألمر ا إذا توافرت يف الدعوى الدليل الكامل إلختتام ومهمتها هو إستكمال هذا الدليل ومعىن ذلك ال جيوز ا

  .يل أو جمهولة املعطياتمرحلة التحقيق أو كانت خالية متاما من أي دل
التحقيق ولو ألول  باب إجراءاتبعد وجيوز توجيهها يف أية مرحلة كانت عليها اإلجراءات مادام مل يغلق    

اإلداري الذي أمر باليمني املتممة  أن يرجع عنها بعد ما كان قد مرة أمام جهة اإلستئناف، وباملقابل للقاضي 
  .ل الدليلأمر ا يف حالة ما إذا إستجد يف ملف قضية احلال ما يكفي إلختتام مرحلة التحقيق وإستكما

  :حجية اليمـني املتممة* 
م توجيههـا إىل أحـد   ن اليمني املتممة ال تعدو أن تكون إجراء حتقيقي يستقل القاضي بتوجيهها أو عدإ   

أطراف الدعوى اإلدارية، ولذلك ال جيوز ردها على الطرف اآلخر من قبل الطرف الذي وجهة إليه، كما ال 
ونتائجها غري ملزمة للقاضي اإلداري، مبعـىن لـه أن يأخـذ      ،يترتب على تأدية اليمني املتممة حسم الرتاع

تممة ذات حجية غري قاطعة جيوز للطرف اآلخر أن يثبـت  بنتائجها، أو ال يأخذ ا لذلك نقول أن اليمني امل
  .د ما أداها الطرف املكلف اكذا بع

نلمس أن حجية اليمني املتممة هي أقل من حجية اليمني احلامسة، حبيث أن اليمني املتممة هي إجراء حتقيقي ل   
تها أو إسـتبعادها  مقيد بتأدي طالع على الوقائع وهو حر يف تقدير قيمتها وغرياإليساعد القاضي على حسن 

اإلسـتئناف   يكون احلكم الصادر على أساس اليمني املتممة قابل لإلستئناف، وال تكون جهة ومن أهم آثارها
جهة اإلستئناف بعكس ما قضت بـه احملكمـة    تقضيتوصل إليها القاضي اإلبتدائي فقد مقيدة بالنتائج اليت 

ي سوى سبيل يلجأ إليه القاضي اإلداري إلنارة و تكملة الدليل املتـوفر  و بذلك اليمني املتممة ما ه. اإلبتدائية
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اليمني املتممة ذات حجيـة   ول أنقوال .لديه على أن يكون هذا الدليل موجودا ولكنه غري كايف لبناء إقتناعه
  :النتائج التالية يرتب عليهحمدودة خاضعة لسلطة القاضي اآلمر ا 

  .منيري ملزم بتوجيه اليالقاضي غ -
  .على اليمني املتممة جيوز رفع اإلستئناف يف حكم إعتمد -
واليمني املتمة املعترب قانونا على أا وسيلة حتقيق يف الدعوى اإلدارية، هي تلك اليمني اليت يؤديها الطـرف     

ري القضـائية،  خارج ساحة القضاء تسمى باليمني غ األمر ا ، أما اليمني اليت تنفذاملعين ا أمام القضاء بعد 
. واليت يتفق أطراف الرتاع على تأديتها على أن تكون بعيدا عن إشراف القضاء فهذا النوع غري معترب قانونـا 

باملقابل جيب يف اليمني املتممة أن تؤدى أمام القضاء الذي أمر ا وستثناءا قد تؤدى  خارج ساحاا على أن 
كون حتت إشرافه وتتجلى هذه احلالة خصوصا بالنسب للطـرف  أن ي ويأمر القاضي اإلداري ذا اإلستثناء، 

 .الغري قادر على احلضور واملثول أمام القضاء

  )  (Les présomptions .القرائـن: الفرع الثالث
   ملف الدعوى  حتتل القرائن مكانة هامة يف اخلصومة القضائية إذ يلجأ إليها القاضي اإلداري خاصة عند خلو

ت كافية، وحىت عندما يتعذر على طريف الدعوى اإلدارية وخاصة الطرف املدين الذي يأخذ من أدلة  ومعطيا
وتعرف القرينة على . عادة مركز املدعي من تقدمي املستندات و الوثائق واحلجج امللموسة املؤيدة لطلبه وموقفه

ب تـوافر  حقق هذه القرينة جيوحىت تت ،1أا إستنباط أمر غري ثابت من أمر ثابت بناء على الغالب يف األحوال
  :فيها العناصر التالية

   :العنصر املادي
و اإلمـارات،  أقة وهي األمر الثابت يف القضية وتسمى بالـدالئل  ـيتجسد هذا العنصر يف الواقعة املتحق   

بتة وبذلك هذا العنصرهو الذي ينطلق منه مستخلص القرينة حبيث يكون على علم ودراية باألمر أو الواقعة الثا
ق منها بأي وسيلة حتقيق ـقة  الوجود وغري متنازع فيها أكانت ثابتة يف حماضر إدارية أو مت التحقـأمامه وحمق

أما ". شواهد احلال  "اخلربة ، فالعنصر املادي هو األرضية اليت تبىن عليها الواقعة املستنتجة  مثل يف تقريرأخرى 
ص القرينة هو أمر غري ثابت وإمنا جمرد واقعة حمتملة الوقوع فال إذا كان األمر الذي يعد نقطة إنطالق إلستخال

  .تصلح ألن تكون مصدرا إلستخالص وإستنتاج القرينة
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  :العنصر املعنوي
فهو يتمثل يف العملية  ،تج القرينة مبا له من سلطةيف ذلك اجلهد الذهين الذي يقوم به مستن هذا العنصر يتمثل   

فالعنصـر   . 1إستخالص سائغ  مؤيد عقال إىل النتيجة اليت ينتهي إليها يف حكمـه  أو ما يعرب عنه بأنه الذهنية
لذلك يقال بأن القرائن ليست أدلة  ،املعنوي إذا هو العملية الذهنية إلستخراج من شواهد احلال الوقائع اهولة

 ص وقائع مـن وقـائع  مباشرة للتحقيق وإمنا تعد من الوسائل غري املباشرة تقوم على اإلستنتاجات  إلستخال
أحيانا جند القانون ف ن القانونية والقرائن القضائية وهي القرائ  من القرائن؛ولقد فرق القانون بني نوعني. أخرى

هو الذي يتوىل مهمة إستخالص النتائج من الوقائع املعلومة عن وقائع جمهولة، وأحيانا أخرى القاضي هو الذي 
الفقيهان مازو و شاباس القرائن بأا النتائج اليت يستخرجها القانون أو يقوم باجلهد الذهين وعلى ذلك يعرف 

  .2القاضي من وقائع معروفة عن وقائع جمهولة
اإلمـارات والـدليل    باإلضافة إىل العنصر املادي واملعنوي، جيب توافر تلك الصلة أو النتيجة احلتمية بـني    

عىن اإلرتباط بني الواقعة املعلومة وبني الواقعـة اهولـة،   املستنتج على أن تكون قائمة على أسباب تربرها، مب
وهذا اإلستنتاج قد يتواله املشرع وبذلك نكون أمام قرينة قانونية، وأما إذا قام يه  قاضي املوضوع فتكون هذه 

قابلة إلثبـات  قرينة غري  القرينة  قرينة قضائية، ويف كلتا احللتني تكون القرينة إما قرينة قابلة إلثبات العكس أو
  . العكس

  :القرينة القانونية  :أوال
هي وسيلة يهدف ا املشرع إىل إثبات واقعة غري معلومة، ومل يقم أي دليل على ثبوا إستنادا يف ذلك إىل    

اإلثبات بالنسبة لواقعة  عناصرأمور أخرى ثابتة، فقد يلجأ املشرع إىل هذه الطريقة يف احلاالت اليت يبدو فيها 
بعـض  تحقـق  األمـر، و ب هذا  فيه تيثبقانوين  على حكماملشرع  نصفي عليها، لمن الصعب احلصونة معي

يستطيع أطراف الدعوى و  قانونيةالقرينة النشأ ت، وبذلك احلكم القانوين اهنيعتربها كافية إلستنباطه مالظروف 
نون وبذلك تعفي الطرف الـيت  التمسك ا  واإلستفادة من حكمها إذا وجد يف الظروف اليت نص عليها القا

تقررت ملصلحته وتغنيه عن تقدمي الدليل الذي كان جيب عليه تقدميه لوال وجود هذه القرينة ، ومن ذلك يظهر 
أن القرينة القانونية ليست دليال من أدلة اإلثبات باملعىن احلريف وإمنا هي قاعدة يعفي ا املشرع أحد أطـراف  

  .إدعائه كال أو بعضا يام بإثباتالدعوى يف ظروف معينة من الق
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القرينة القانونية تغين من تقررت ملصلحته عن أية طريقـة   على أنم ق  من  337ولقد نصت عليها املادة    
. أخرى من طرق اإلثبات، على أنه جيوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما مل يوجد نص يقضي بغري ذلك

ينة القرار الضمين إذ يفسر سكوت اإلدارة املتظلم أمامها ملدة  معينة واليت ومن أمثلة هذا النوع من القرائن، قر
مبثابة قرار برفض التظلم وعدم اإلستجابة له، كذلك قرينة علم الـيقني، فـالطرف   ) 02(ال تقل عن شهرين 

  .املتظلم عليه فقط إثبات قيامه بإجراء التظلم من خالل مراسلة اإلدارة والتأشري عليها
    دف القرائن القانونية  بتحققها إىل حتقيق املصلحة اخلاصة كما هو احلالة عليه يف املثال السابق اخلاص وقد

الذي يستفيد منها الطرف املتظلم من القرار اإلداري أو الفئة املعنية بالقرار التنظيمي كما هو  بالتظلم اإلداري،
   .1ن طلب إنشاء مجعية يعد  قرار بقبول الطلبع) 03(احلال لسكوت اإلدارة ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر

القانون املدين اليت  من 338كما قد يكون هدفها حتقيق املصلحة العامة كالقرينة املنصوص عليها يف املادة    
تنص على األحكام احلائزة لقوة الشيء املقضي به، واليت هي قرينة على صحة ما أصل فيه فاملصلحة العامـة  

القاعدة من النظام العام يف جمال القانون املدين وإمنـا  يف األحكام القضائية، وال تعد هذه  تستوجب وجود ثقة
وال جيـوز  : " من القانون املدين اليت تنص على أنه 338/2حكم املادة  جيوز لألطراف التنازل عنها متاشيا مع

  .ألننا أمام مصلحة اخلواص "للمحكمة أن تأخذ ذه القرينة تلقائيا 
ا خالفا ملا هو عليه يف املنازعة اإلدارية اليت تعترب هذه القرينة من النظام العام خاصة بالنسبة لألحكـام  وهذ  

والقرارات الصادرة بشأن دعوى جتاوز السلطة، فعندما تقضي احملكمة اإلدارية أو جملس الدولة بإبطال القرار 
النظام العام ال جيوز ألي طرف التمسـك بـالقرار   اإلداري فإن القرار القضائي ائي يصبح قرينة قانونية من 

  .2باملقابل جيوز للقاضي اإلداري إثارة حجية الشيء املقضي به من تلقاء نفسه باطلاإلداري ال
وهذا اإلختالف منطقي على أساس الطبيعة اخلاصة للدعوى اإلدارية وخاصة دعوى جتاوز السلطة اليت تعد    

  .تجسيد موضوعها و املتمثل يف احلفاظ على مبدأ املشروعيةيف حد ذاا من النظام العام ل
ملاذا هي من النظام العام؟ ألنه ال ميكن التنازل عن هذه الدعوى مىت رفعت أمام القضاء اإلداري، أو حىت إذا    

  . بالتنازل عن الدعوىتركها رافعها كما يعرب عنه يف الرتاع املدين
أساسا نص القانون، وال شيء غري ذلك وال ميكن أن تقوم القرينة القانونيـة  فعنصر القرينة القانونية إذا هو    

والقرينة القانونية ال ميكن أن يقـاس عليهـا   . القانونية فتقوم القرينةق النص ـبغري نص من القانون، وإذا حتق
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الذي يفرضها على وال سلطة للقاضي اإلداري يف جمال القرائن القانونية فالقانون هو . بغري نصو بقرينة أخرى 
   .القاضي وعلى األطراف

جيب تفسريها تفسريا حمدودا وبعيدا عن توسيع جماهلا إىل ما يشاها من احلاالت، وعلة ذلك يكمـن يف  كما 
  . 1اخلطورة النامجة من أن القرائن القانونية مبنية على اإلفتراض

   :حجية القرائن القانونية* 
صاحل اخلصم فهي تعفيه من إثبات الواقعة اليت يستخلصها القانون مـن هـذه   إذا تقررت القرينة القانونية ل   

واألصل أن كل قرينة قانونية تقبل إلثبات العكس ومع ذلك فإنه يفرق يف هذا الصدد بـني القـرائن   . القرينة
املـادة   وهذا التقسيم للقرائن القانونية يستخلص من فحوى نص ، 2القانونية القاطعة، والقرائن غري القاطعة 

 .من القانون املدين 337

  (La présomption Simple) :القرينة القانونية البسيطة  -)1
األصل يف القرائن القانونية أن تكون غري قاطعة الداللة أي أا قابلة إلثبات عكس ما تدل عليه، والسبب يف    

هذا يدعو إىل إحتمال عدم مطابقتـها  ذلك هو أا مبنية على الغالب من األحوال، واملقررة يف صياغة عامة و
  .للوقائع يف بعض احلاالت

  (Laprésomption irrefragable) :القرائن القانونية القاطعة أو املطلقة -)2
وتسمى هذه القرائن قاطعة ألن القانون ال يسمح بإثبات ما خيالفها، وذلك لوجود إعتبارات هامة يقدرها      

هي علـى  ق له هدفه التشريعي وـإحترامها، حىت يتحق وجوب ا وعلى املشرع وحيرص على عدم اإلخالل
 :نوعني

القرائن القانونية القاطعة املتعلقة بالنظام العام ، فهذا النوع من القرائن تعد قاعدة موضوعية  وهي: النوع األول
 ،ها من الوسائل األخرىأو غري نيثابتة ال جيوز إثبات عكس ما جاء فيها بأي طريقة كانت؛ ال باإلقرار أو اليم

من ق إ م إ اليت تنص على أنه يف حالة عدم تقدمي املدعي للمذكرة اإلضافية اليت أعلن عن  850كحكم املادة 
  .من إعذاره أو مل يقم بتحضري امللف يعترب متنازال عن طلبه متقدميها بالرغ
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قابال للوقائع الواردة يف عريضة املدعي املدعى عليه يعترب  أنّ من القانون نفسه تنص على 851ويف نص املادة 
قرينة قاطعة ال تقبل إثبات  يف كلتا احلالتني  حكم املادتني توصف بأماأية مذكرة، وإذا مل يقدم رغم إعذاره 

  .عكس مدلوهلا
 اليت دف حلماية النظام وعلى أساس أن املنازعة اإلدارية تتخللها يف غالب األحوال عنصر املصلحة العامة   

بدعاوى املسؤولية والقضاء الكامل  العام فمن الصعب وجود ما ينايف الثابت يف القرينة القانونية إال فيما خيص
  .الثاين من هذه القرائن القانونيةوهذا النوع 
 تقبل إثبـات  إذا كانت القرائن القاطعة الة بالنظام العام، فقغري متعل هي القرائن القانونية القاطعة: النوع الثاين

كـذلك   ومادام األمر تعترب من قواعد اإلثبات فالقرائن القاطعة ،العكس فليس معىن ذلك أا ال تدحض أبدا
حالـة   أو يف كفي حالة اإلقـرار،   يف جانب القرائن اليت مل توضع لتحقيق النظام العام  تقبل أن تدحضفهي 

ال يستطيع املسؤول إثبات عكس القرينة إال أنه على اخلطأ املفترض القائمة على قرينة قاطعة فاملبنية املسؤولية 
، ذلك أن القرينة قد تقررت )من تقررت القرينة لصاحله ( مع ذلك ميكن نفيها بإقرار يصدره الطرف املتضرر 

، أو اإلقرار ال ميكن قبوهلما لدحض ما دلت عليه القرينة القاطعـة بالنسـبة   غري أنه يالحظ أن اليمني لصاحله
ا عالقة بالنظام العام وكما هو احلال عليه هلذا النوع من القرائن القانونية القاطعة اليت ال تتعلـق  للقضايا اليت هل
  .1بالنظام العام

   :الصفة العامة للقرينة القانونية* 
ة يف اإلثبات فهي تعترب دليال كامال جيوز اإلستناد عليها يف احلكـم، وإذا  قالقرائن القانونية هلا حجية مطل    

تقوم ل كامل األهلية اليعترب 2 سنة 19فهي ال تقبل العكس وذلك كالشخص الذي مل يبلغ سن   قاطعة كانت
القرائن القانونية على فكرة ما هو راجح الوقوع، على أن يكون مصدرها هو القانون وبالتايل فهي قائمة على 

إذا ما حتققت يسقط عبء  ق م من  337صفة الوجوب، فالقرينة القانونية كما هو وارد النص عليه يف املادة 
اإلثبات عن من كان مكلف به فالقانون هو الذي يعترب الواقعة حمل الرتاع اهولة ثابتة مبقتضى النص القانوين 
لكن هذا اإلعفاء ال يعين أن القرائن القانونية غري قابلة للنقض إذ أنه ميكن نقض هذه القرينة بالدليل العكسـي  

يغري ذلك وعلى إعتبار أن القرينة القانونية تشكل وسيلة إعفاء أراد ـا املشـرع أن    ما مل يوجد نص يقضي
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خيفف من عبء اإلثبات، وباملقابل ال سلطة للقاضي يف تقريرها أو إستبعادها على أساس أا قرينـة ملزمـة   
  .قانونية البسيطةرينة الللقاضي إال أن هناك حاالت ميكن نقض هذا النوع من القرينة إذا ما كنا أمام الق

ها باإلجراءات املدنيـة  اة يبقى جماال حمدودا يف املنازعات اإلدارية إذا ما قارنـة القانونيـإال أن جمال القرين   
 .للرتاع واليت تلعب فيه القرائن القانونية بصفة عامة دور كبري يف مساعدة القاضي للتوصل إىل احلل املطلوب

األطراف من البحث  قرائن القانونية نوع من ختفيف عبء اإلثبات أو إعفاء أحدويف األخري يرى الفقه أن ال   
وتقدمي حجج عن موقفه ومطالبه القضائية على أساس أن الواقعة أو الوقائع ثابتة يف النص القانوين لذلك فـإن  

الفقـرة   وهذا هو موضـوع  ق يف املنازعات اإلداريةالقرائن القضائية هي لوحدها تدخل ضمن وسائل التحقي
  .التالية
  :القرائن القضائية: ثانيا
القرائن القضائية هي النتائج اليت يستخلصها القاضي وحيكم بثبوا من الوقائع وإمارات معلومة ومعروضـة     

بأا تلك النتائج و احللول اليت يستنتجها  مبعىن آخر تعرف القرائن القضائية، و1عليه إلثبات واقعة متنازع فيه 
ن وقائع معلومة وثابتة ملعرفة وقائع أخرى غري معلومة أو متنازع فيها، وكان يستحيل أو يصـعب  القاضي م

إثباا من الناحية العملية لذلك ذهب جانب من الفقه إىل إعتبار القرينة القضائية ال متـنح القاضـي الـدليل    
وعلى إعتبار أن القرينة القضائية . القاطع، وإمنا هي سبيل إلنتقاله من مرحلة الشك و التردد إىل مرحلة اليقني

تعد من وسائل التحقيق غري املباشرة فاإلمارات اليت يعتمد عليها قاضي املوضوع ال تثبت بنفسها وجود الواقعة 
موضوع الرتاع، ولكن هذه اإلمارات تكون متصلة إتصاال جيعل القاضي يقوم مبهمة الكشف عنها وحتديـد  

  .ال جهده الفكريعمدرجة عالقتها ا وهذا بإست
إستنباط كل قرينة مل يقررها القانون وال  و تقديرب  السماح للقاضي على ق ممن  340ولقد نصت املادة    

ومعىن ذلك أنه يسـتعان ـذا    جيوز اإلثبات ذه القرائن إال يف األحوال اليت جييز فيها القانون اإلثبات بالبينة
  :الت التالية النوع من القرائن يف احلا

  .حالة وجود بداية ثبوت بالكتابة -
  .حالة إستحالة تقدمي دليل كتايب -
 .ان عريف أو رمسيحالة التدليس أو الغش يف الدليل الكتايب أك -
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ويف املنازعات اإلدارية يلجأ القاضي اإلداري إلستعمال سلطة إستنتاج القرائن يف مجيع األحوال مادام األمر   
  . 1ونظرا للدوره الرئيسي يف حتريك أعمال التحقيق لهاح يف خدمة القضية للوصول إىل

بواسـطة قـرائن    وبإستطاعة القاضي اإلداري إستنباط املسؤولية اإلدارية أو عدم مشروعية القرار اإلداري   
قضائية كعند طلب قاضي املوضوع من اإلدارة تقدمي معلومات أو وثائق معينة ذكرها املدعي يف مذكرته فإن 

رة اإلستجابة لطلب القاضي يعترب قرينة على عدم مشروعية القرار اإلداري أو على خطـأ اإلدارة  رفض اإلدا
وميكن للقاضي اإلداري إستنتاج الوقائع املراد التحقق . 2والذي صدر عنها أثناء قيامها بالعمل املسبب للضرر

لقضاء العادي،  فيتمتع القاضـي  من صحتها من خالل الوقائع الثابتة لديه يف القضية مثله مثل قاضي جهات ا
اإلداري بسلطة واسعة يف هذا اال على أنه قد يتمسك بعالمات يستخلصها من الظروف احمليطة بالقضـية،  

  .لس الدولةوهذا عكس القرائن القانونية واليت قد تثري عند تطبيقها مسائل قانونية تستدعي رقابة جم
  :يةسلطة القاضي اإلداري يف القرائن القضائ -
إن ااالت اليت يستمد منها القاضي خمتلف األدلة واإلمارات إلستخالص القرينة القضائية هـي جمـاالت      

متنوعة وغري حمدودة، والقاضي حر يف إستخراج أدلته من أي عنصر من عناصر الدعوى ولقد إستقر هذا املبدأ 
ا يستنبط منـه يف ملف الدعوى لوقائع الثابتة ومعىن ذلك أن القاضي حر يف إختيار أي واقعة من ال 3يف القضاء

الصـادرة   ت األطراف ومواقفهمإثباا وله أن يستمد عناصر القرائن من تصرفاقرينة على صحة الوقائع املراد 
  .عنهم عند مثوهلم أمام اجلهة القضائية

كوين قناعته، وهـي   تسد فيه حرية القاضي يف الوصول إىلفالقرائن القضائية هي اال الرحب الذي تتج   
وبذلك ميكـن للقاضـي   .  4عنصر اإلثبات الذي يتبلور من خالله مبدأ إقتناع القاضي بكل جالء ووضوح

نها له حماضر املعاينة اليت أجراها بنفسه أو بواسـطة  يستشفها و تؤم اليت اإلداري إسناد قناعته على اإلمارات
ومات الواردة يف تقرير اخلربة أو يف حمضر مساع الشهود قاض منتدب لذلك أو حىت احملضر القضائي، ومن املعل

ولو كانت اخلربة أو الشهادة مل يؤسس القاضي اإلداري عليها موقفه القانوين من املسألة وحـىت الشـهادات   
  .املتداولة بني اإلدارات العموميةالطبية ومن املراسالت 

                                                             
1 Barnard pacteau, op.cit, p : 271. 

.288،  مـرجع سـابق، ص حلسن  ن ش يخ آث ملویة، م ادئ اإلثبات يف املناز ة اإلداریة  2  
.196حيي  كوش، مـرجع سـابق، ص   3  
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   :القاضي وإستنباط القرينة*
دأ اهود الفكري الشاق يبل ،مة للدليل وأيسر يف إستنباط القرينةئقعة اليت يراها مالبعد أن خيتار القاضي الوا   

فيتخذ بـذلك  . ق منهاـله ليستخرج من هذه الواقعة الثابتة الدليل على ثبوت الواقعة اليت يراد التحقالذي يبذ
ومهما يكن تنوع هـذه الـدالئل    .حمل الرتاع دليال على ثبوت الواقعة اهولة  احملققة  من القرينة املعلومات

وتعددها، فإن القاضي اإلداري مقيد مبا إذا كانت هذه الوقائع متصلة مع الواقعة موضوع الرتاع إتصاال وثيقا 
تسمح له بإستخالص النتائج املشروعة، مبعىن أن يكون الدليل الذي يستند إليه القاضي متصال بالدعوى علـى  

  .غري املباشرة إلثبات الوقائعإعتبار أن القرائن من الوسائل 
واقعة يف تستعمل أسلوب التصريح، فهي تتمثل ية يف كون الثانية انونية عن القرينة القضائوختتلف القرينة الق   

يف حـني   .النص القانوين ويعترب وجودها كايف لبناء القاضي موقفه إجتاه الواقعة املعروضة عليهيف مصرح ا 
قاضي املوضوع قصد إجالء الغموض الذي جهة على أسلوب اإلستنتاج واإلستنباط من القرينة القضائية تعتمد 

غالبا ما يشوب القضية اإلدارية وباألساس هي متروكة لسلطته التقديرية وباملقابل على  القاضي أن يتبىن فقط 
ة والواضحة واملتماشية مع طبيعة الدعوى املنعقدة أمام القضاء اإلداريالقرائن اجلدي .   

 مصدر كل واحـدة؛ فمصـدر   يفولعل الفارق الواضح بني النوعني واملستنتج من تعريف كل نوع يكمن    
نصوصه ومـن خـالل   القرينة القانونية واضح من تسميتها الذي هو القانون واليت تستمد حجيتها من حجية 

 تقرير القرينة القضائية أما القرينة القضائية تصدر من سلطة القاضي ـ وإن كانت سلطة القاضي يف  .أحكامه
ممنوحة له مبوجب القانون ـ هذا ورغم إختالف القرينتني يف املصدر إال أن كالمها تلتقيان يف مصب واحد ،  

ق يف املنازعة اإلدارية واليت تعترب ـودفان لنفس الغاية املتمثلة يف تدليل الصعوبات و مساعدة القاضي للتحقي
 .توصله إىل احلقيقة املرجوة عدم توافر عناصرمبثابة خمرج ومنفذ حقيقي عند 

  : خصائص القرينة القضائية* 
ما متتاز به القرينة القضائية أا تدبري مقيد مبعىن أن جلوء القاضي اإلداري إليها وإعتمـاد  : وسيلة مقيدة - 1

ربة أو مسـاع  قة من خالل باقي الوسائل األخرى كـاخل ـعندما ال يسعفه التوصل إىل احلقيق ـيتحقحلوهلا 
، باإلضافة إىل أن الصالحية يف اإلستعانة ا تكون يف حـدود  من الوسائل وإىل ما غري ذلك ود أو املعاينةالشه

األحوال اليت جيوز اإلثبات بالبينة، مبفهوم املخالفة مينع على القاضي اإلداري اإلعتماد على أحكـام القرينـة   
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نه أو أ موقفه بالقرينة يف هذه احلالةكتايب فيعزز القاضي اإلداري خارج عن هذه احلالة؛ كحالة وجود الدليل ال
  .يريد نفي الثابت يف الدليل الكتايب بالقرينة

على أسـاس   يعاب على القرينة القضائية على أا قرينة غري قاطعة الدالئل ألا تقوم: عيـتدبري غري قط –2 
قاضي يبقى إنسان حيتمل يف هذا األخري اخلطأ ، إستخالصات و إستنتاجات القاضي و إجتهاده الشخصي وال

وقد تتحول القرينة القضائية  .ما جاء فيها بكافة الوسائل املتاحة لذلك حجية لذلك من حق أي طرف دحض
إىل قرينة قانونية ليتبىن موضوعها املشرع، عند إعداده لنصوص القانون إذا ما إستقر القضاء على األخذ ا ومت 

عمل ا قضائيا، وكان يف ذلك منفعة ترجع على الدعوى املقامة وخاصـة أن أصـل القـانون    التواتر على ال
  .حلد الساعة القانون اإلداري ومازال يلعبهاإلداري هو قضائي ، وما لعبه القضاء يف إرساء أهم ركائز ومبادئ 

   :حتول القرائن القضائية إىل قرائن قانونية*
يف الواقع من األمر إال قرينة قضائية قام القانون بتعميمها وتنظيمها وهـذا  إن القرينة ليست " يقول بارتان   

فالقرينة القانونية ليست يف األصل إال قرينة قضائية تـواتر وإضـطرد   ". صحيح من حيت التكييف و التأصلي
ى املشـرع  وقوعها فإستقر عليها القضاء ومن مث مل تصبح هذه القرينة متغرية الدالئل من قضية إىل أخرى، فرأ

  .يف تبنيها وإستقرارها ما جيعلها تستحق أن ينص على توجيه داللتها وتصبح بذلك قرينة قانونية
التأصيل، دة من حيث التكييف وــمن طبيعة واحرغم من أن القرينة القضائية والقرينة القانونية ــوبال   

إجيايب تتجلى فيها السلطة التقديرية الـيت   إال أما ختتلفان من حيث مهمة كل منهما، فالقرينة القضائية طريق
ونية فهي إعفاء من تقدمي الدليل أما عن القرينة القان.يستأثر به القاضي اإلداري خصوصا وتفعيال لدوره اإلجيايب

 .ة تقبل العكس أو ال تقبل ذلككانت القرين ما مؤقت أو دائم وفقا إذا

  .الصفة العامة للقرائن القضائية* 
على أن كل قرينة مل يقررها القانون بنص خـاص يتـرك لتقـدير القاضـي      ق ممن  340ة نصت املاد   

إستنباطها، حبيث هلذا األخري سلطة تقديرية يف إختيار الواقعة الثابتة واليت تسمي العالمة والذي جيد  نفسه أمام 
أن تكون بنص خاص يقضي  فالقرينة القانونية حدد جماهلا القانون على. عدة عالمات تساعده يف هذه العملية

  . ذه القرينة وكل ما خيرج عن النص القانوين للقاضي إستنتاج القرائن حسب ما هو مقرر هلا قانونا
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على أنه يتمسـك بعالمـات   وإذا كان للقاضي اإلداري سلطة واسعة عند التعامل مع القرائن القضائية و   
لعملية ال ختضع لرقابة اجلهة القضائية اليت تعلوه علـى  اهذه يستخلصها من كل الظروف احمليطة بالقضية، فإن 

  :شروط وهي كتايلبعض ال فيها توافرالفال بد من   وعليه عكس القرائن القانونية،
وضعت حتـت   جيب فيما يتعلق باملستندات اليت يتمسك ا القاضي على أساس أا اإلمارات أن تكون قد -

ـ تصرفه من قبل األطراف ويف مواجهتهم مم ق مبـدأ الوجاهيـة يف   ـا يضمن حياد القاضي من جهة، وحيق
  .ات من جهة أخرىاإلجراء

ق، وعليه ختضع القرائن القضائية لقبوهلا إىل أمرين؛ ـجيب أن تكون العالمات ذات صلة بالوقائع حمل التحقي -
 يف األحوال اليت جييز هي إجراء متروك للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع ، كما أنه ال جيوز اإلعتماد عليها إال

  .ون املدينمن القان 340القانون اإلثبات فيها بشهادة الشهادة طبقا للمادة 
  :قضائية يف مرحلتني متعاقبتنيتتجلى السلطة التقديرية للقاضي لتقرير القرائن الل 

ات ثابتـة حقـا يف   مارق إن كانت الواقعة املتضمنة لإلـيبدأ القاضي اإلداري أوال يف التحقي: املرحلة األوىل
من ناحية أنه ال يتقيد بأن تكون هذه الواقعة مستمدة من أوراق ملف  كذلك واسعة تتجلىال الدعوى وسلطته

كما هو احلال بالنسبة لتقرير  ذه املرحلةتلحق  أو من أوراق أخري املعد أثناء قيد عريضتها اإلفتتاحية الدعوى
مادام أن القاضي إقتنع بنتائج التدبري املتخذ ومادام أن تلـك   ،يـقالتحق من احملاضر اخلربة وإىل ما غري ذلك

  .طرف اآلخراألوراق مت تبليغها لل
من خالل تقييم القاضي اإلداري من الواقعة الثابتة لديه ويقرر قرينة على قيام الواقعة حمل  تنفذ: املرحلة الثانية

املتنازع فيها وغري معلومة إعتمادا على اإلمارات الثابتة الرتاع أي أن  سلطته التقديرية تتجسد يف تقدير الواقعة 
  .يف الواقعة اليت إقتنع بتحققها

واملبدأ العام أن القرائن القضائية خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي اإلداري وهذا املبدأ له بعض اجلوانـب     
من تربير موقفه عنـد األخـذ   اخلطرية فمن ناحية، هو يعفي القاضي اإلداري أي قاضي املوضوع بصفة عامة 

ـ  ،عليها إقتناعه من دون تسبيب موقفه بعالمات و اإلمارات اليت يبين قت ـومن ناحية جماهلا واسع مىت حتق
  .شروط العمل ا

وبذلك القرائن القضائية غري خاضعة لرقابة جملس الدولة مادام جاء األخذ ا يف حدودها القانونية، أمـا يف     
 1353املادة (فقد حث القاضي  على األخذ فقط بالقرائن الدقيقة واملطابقة ملا يتعلق بالواقعالقانون الفرنسي 
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ضائية وسيلة تعدي القاضي لسلطته رغبة منه حلل املنازعة يف قحىت ال تصبح القرائن ال ).القانون املدين فرنسي
  .أقرب اآلجال وجبهد أقل

ارها دليال كامال إذ هي جمرد إستنتاجات تقوم علـى عمليـة   لذلك نقول أن القرينة القضائية ال ميكن إعتب   
، وال جيوز بناء املقرر القضائي عليها لوحدها دون وجود دليـل آخـر يف   منطقية حتليلية قد تصح وقد ختطئ

الوقوع يف اخلطأ، مث أن اإلستنتاج الدعوى هذا يعين بناء احلكم على إستنتاج أو إفتراض األمر الذي يؤدي إىل 
ومهية ومن الظلم إعتبار اإلستنتاجات املبنيـة   أوالوقائع قد تكون غري صحيحة  وهذه عادة من الوقائعيستمد 

   .1على وقائع غري يقينية دليال كامال يف الدعوى
يف غايـة اخلطـورة،   نازعة اإلدارية تعترب القرينة القضائية وسيلة إثبات يستعان ا يف مرحلة التحقيق يف املو   

صل القاضي يف غالب األحيان إىل احلقيقة الكاملة إذ إحتمال الوقوع يف الغلط وارد، حىت ولـو  لكوا ال تو
الية القرائن القضائية متوقف على مـدى  إعتمد القاضي اإلداري مبناسبة ذلك خبربة رجل خمتص، إذ جناح وفع

املتوصل إليها وتقدميها يف وقد يساهم األطراف يف تقدمي القرائن  وتدخل حىت يف خربته، فطنة قاضي املوضوع
من خالل املناقشات اليت يدخلون فيهـا   ملف القضية وللقاضي اإلداري سلطة تقديرية باألخذ ا أو طرحها

  .أمام القضاء
وكثريا ما يتخذ القاضي احلذر بشأن تسجيالت أشرطة الكاسيت وحىت تسجيالت اهلواتف النقالة وإىل ما    

املتطورة واليت يكثر فيها التزوير  واإلصطناع، واليت يعد مصدرها مشكوك فيـه  ذلك من األجهزة اإللكترونية 
  . ميكن اإلنطالق منها لبناء احلل للقضية واليت يقوم األطراف بإقحامها يف ملف القضية على أا قرائن

فيـف الضـغط   للقاضي اإلداري إستنتاج وقائع جمهولة من وقائع ثابتة لديه قصد متكينه من ختإال أنه يبقى    
امللقى على كاهل املدعي يف املنازعة اإلدارية والذي يكون غالبا الطرف املدين فيها وبإعتباره الطرف الضعيف 

يف مواجهة اإلدارة املتمتعة بصالحيات   من ناحية مركزه القانوين ومن ناحية وسائل الدفاع يف املعادلة اإلدارية
وإن كان هو األوىل بالرعاية  .املركز القانوينمن إمتيازات وقوة  السلطة العامة وكل ما ينتج عن هذه السلطة

ـ القضائية حتقيقا يف ذلك للتوازن فيما بينه وبني اإلدارة من خالل ما يتمتع به القاضـي اإلداري مـن     دورال
رائن من اضي اإلداري أوسع تقديرا يف القـجيايب يف حتريك جمريات املنازعة اإلدارية لذلك فإن القالتوفيقي واإل

ادي، فمجال القرائن القضائية يف القانون اإلداري جمال واسع وأرحب منه يف القضاء العادي وهذا القضاء الع
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يتعذر أو يصعب احلصول على أدلـة  يظهر من خالل الدور العملي الذي تؤديه هذه القرائن يف ااالت اليت 
وقائع جماورة ومالزمة للوقائع حمل الرتاع يستخلصها إثبات فيقوم القاضي حينئذ باللجوء إىل اإلثبات من خالل 

  .1يف الغالب من األوراق اليت حيويها ملف الدعوى
وتتـرابط مـع    كسـن مكتوبة قابلة إلثبات العـوعليه تعترب القرائن القضائية يف القضاء اإلداري إال قرائ   

يم القاضي حكمه يف الكثري من األحيـان  بعضها إلثبات الوقائع املتنازع عليها، لذلك كان من الطبيعي أن يق
ومن أمثلة القرائن القضائية اليت يسـتنتجها القاضـي    .2على القرائن القضائية وحدها دون إشتراط دليل آخر

دخول البضائع إىل البالد مرورا بإدارة اجلمارك هو مبثابة قرينة قضائية على سداد الرسوم اجلمركية كاإلداري، 
من خالل وثائق تثبت عدم سداد تلك الرسوم اجلمركية من قبـل مـن    عكس ذلك ةاردعنها ما مل تثبت اإل

  .ليهتقررت ع
ق القضـائي يف  ـق املأمور ا يف مرحلة التحقيـإىل آليات ووسائل التحقي السابقة يف الفقرات لقد أشرنا   

تركت للسلطة التقديريـة   يتالعليها و غري املنصوصعليها يف ق إ م إ أو تلك املنصوصاملنازعة اإلدارية سواء 
األساسي واألصلي لتدابري التحقيق يف حدود إحتـرام   لى أساس أنه احملركللقاضي اإلداري مسألة حتديدها ع

  . اإلجراءات  القانونية الواجبة اإلتباع 
ميكـن   وعليه باإلضافة إىل تلك التدابري اليت مت ذكرها يف هذا الفصل هناك تدابري أخرى للتحقيق والـيت ال    

السري يف إجراءاا إال من قبل القاضي اإلداري وهي ما تعرف بالطرق اخلاصة، خاصة ألا ترجـع للقاضـي   
مـن ق إ م إ والـيت تسـمح     844/2وهي ما جاء النص عليها يف املادة  مسألة التقرير فيه، اإلداري وحده

، أو طلـب  3تفيد الفصل يف القضية للقاضي اإلداري أن يوجه طلب إىل األطراف لتقدمي أي مستند أو وثيقة
تقدمي توضيحات وتفسريات اليت يراها ضرورية ومؤثرة يف الرتاع، ليحدد يف نفس الوقت أجل تقـدمي هـذه   

كأن يطلب القاضي اإلداري من إحدى شركات السينمائية مثال أن متكنه من  .الوثائق والتفسريات املطالب ا
إعطائهـا   لم يتضمن مشاهد متس بالنظام العام أم ال قبـل يان هذا الفلم للتأكد إن كياإلطالع عن مشاهد الف

  .املسرح يف قاعةعرضها  رخصة
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ق القضائي ميكن للقاضي اإلداري تقرير إجراء تسـجيل صـويت أو   ـوأيضا مبناسبة القيام بأعمال التحقي   
من ق إ م إ  864ادة وهذا ما نصت عليه امل .ق أو يف جزء منهاـبصري لكل أعمال التحقي -بصري أو مسعي

ق، جيوز لتشكيلة احلكم أن تقرر إجراء تسجيل صويت أو بصري أو ـعندما يؤمر بأحد التدابري التحقي على أنه
  .لكل العمليات أو يف جزء منها  بصري -مسعي

اينة من خربة، معاملأمور ا يف تدابري التحقيق  ويقصد بالعمليات هي جمريات التحقيق لتشمل مجيع األعمال   
وإىل ما ذلك من تدابري، لينصب هذا التسجيل على مجيع التدابري املأمور ا أو يف جزء منها حسب ما تأمر به 

األمر ذا اإلجراء  وجيبيف التحقيق،  1الوجاهيةتندرج طريقة التسجيالت يف اإلعالم مبدأ تشكيلة احلكم، و
  .وصية األطراف وحيام اخلاصةإحترام خصفيه  على النحو الذي يضمن على إختالف أنواعه

ليجد هذا اإلجراء جماال واسعا له عند األمر باملعاينة واإلنتقال إىل األماكن، فيتم إرفاق وسـائل التسـجيل      
قصد إلتقاط صور حملل املعاينة أو إجراء تسجيالت مسعية بصرية إلستجواب أشخاص تواجدوا يف موقع مكان 

ما يلجأ إليه القضاء اإلداري لتقاطعه مع قواهلم كشهود، إال أن هذا اإلجراء قلّاملعاينة كأن يكون عقار لتسمع أ
  .مبدأ إحترام خصوصية أطراف الدعوى

واملأمور ـا مبناسـبة    ذكرةيف هذه امل روجيب اإلشارة يف هذا املقام أن مجيع هذه اإلجراءات السابقة الذك   
اإلدارية ميتد العمل ا أمام جملس الدولة وهذا حسب ما نصت السري يف إجراءات التحقيق يف املنازعة القضائية 

إىل  838من ق إ م إ واليت صرحت بصريح العبارة على تطبيق األحكام الواردة يف املواد من  915عليه املادة 
قد أشرف على النهاية ألختتم أعمالـه  ا البحث وذا القدر تكون هذ من ق إ م إ أمام جملس الدولة، 873

  .ذكرةسة ألوجزها يف خامتة املة من اإلستنتاجات واليت تولدت عن هذه الدرامبجموع
  
  
  
  
  
  

                                                             
.82رش يد  لويف، قانون املناز ات اإلداریة، مـــرجع س ابق، ص  1  



 
 

202 
 
 

  : اخلــامتـــة
ق املأمور ا يف املنازعة اإلدارية، واليت هي مبثابة ـال ميكن ألحد إنكار الدور املهم الذي تلعبه أعمال التحقي   

عملية على املنظومة القضائية اإلدارية، والـيت  مـرحلة حتضريية مللف الدعوى وتستمد ضرورا من الفوائد ال
القاضي اإلداري من اإلطالع بصفة دقيقة على حقيقة الوقائع املتنازع فيها للتوصل إىل احلـل  " نتائجها"متكَن 

  .ونيةوق األطراف ومحاية مراكزهم القانـوتساهم يف املقابل يف إرساء حق القانوين املناسب هلا،
ت بإمكانية األمر بإجراءات التحقيق يف املنازعة اإلدارية ري من بني التشريعات اليت أقرَويعد التشريع اجلزائ   

لتهيئة ملف الدعوى للفصل فيها، غري أن مسألة تنظيم هذه املرحلة التحضريية مازالت تثري نقاشا وجدال واسعا 
اإلزدواجية القضـائية املكرسـة    بني األوساط القضائية، فبالرغم من حماولة املشرع اجلزائري يف إرساء قواعد

دستوريا ورغم إصداره لقواعد قانونية خاصة لتنظيم املنازعة اإلدارية، إال أن هذا املبدأ الزال يكتنفه تناقضات 
ونقائص، ولعل هذه الدراسة عكست الصراع القائم بني حتمية صياغة قواعد قانونية تتماشى مع خصوصـية  

  .ن اخلاصإستقاللية قواعد القانون اإلداري عن قواعد القانو الرتاع اإلداري وبني إحترام مبدأ
رغم إصداره لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وختصيص كتاب منفصل باإلجراءات املتبعة   شرعاملإال أن    

حرر من أمام اجلهات القضائية اإلدارية إال أنه بقي متأثرا بأحكام الشريعة العامة للقانون والذي كلما حاول الت
قيودها إال ويرجعنا إىل تطبيق أحكامها من خالل سياسة اإلحالة اليت إنتهجها يف صياغته لقواعد اإلجـراءات  

ق يف املنازعة اإلداريـة، وخصوصـا يف تـدابري    ـاإلدارية، وبالتحديد تلك القواعد املأمور ا مبناسبة التحقي
تطبيق نفس األحكام املطبقة أمام القضاء العـادي،  التحقيق واليت جاءت نصوصها كلها عبارة عن إحالة إىل 

وعليه ما ميكن إستخالصه من . بإستثناء بعض النصوص واليت مل يكن هلا تأثري كبري على سري إجراءات التحقيق
  :التاليةكل ما سبق ذكره يف هذه الرسالة أهم اإلستنتاجات 

بيل تسيري إجراءات التحقيق املأمور ا، أكثر من ببدء منـح ق إ م إ للقاضي اإلداري دور إجيايب يف س ءباد   
ذلك سلطة توجيه أوامر لإلدارة على تقدمي أية مستند أو إعطاء تفسريات وتوضيحات هلا صلة بالرتاع القائم، 
إال أن أكرب حتدي يواجه القاضي اإلداري هو إمتناع اإلدارة على تربير أعماهلا والتذرع يف ذلك بقاعدة أسرار 

كما جيب باملقابل على القاضي اإلداري خبصوص الطلبات املوجهة للسلطة اإلدارية األخذ بعني اإلعتبار املهنة، 
  .لق األمر مبجال األمن الوطينتلك الوثائق اليت تكون حممية قانونا وإستحالة تقدميها خاصة إذا تع
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تلك السلطة  اإلدارة العمومية زد على ذلك يكمن أهم صدام يعترض الرقابة القضائية املمارسة على أعمال   
التقديرية اليت متلكها اإلدارة مبناسبة تسيري أعماهلا واليت قد تفلت من هذه الرقابة على أساس أا الساهرة على 
إحترام املصلحة العامة وتتجلى مظاهر هذه السلطة التقديرية خصوصا يف أعمال نزع امللكية اخلاصة للمصلحة 

) قانون نزع امللكية اخلاصة للمصـلحة العامـة  ( 11 -91انات اليت جسدها قانون العامة، بالرغم من الضم
للملكية اخلاصة وكذا يف أعمال اإلستالء، واليت تثري اإلدارة موضوع املصلحة العامة والنظام العـام لتمريـر   

  .الطعن فيها وإلغائها أعماهلا وضمان عدم
ألزمه ق إ  -ع األخذ بعني اإلعتبار ما قيل يف الفقرة السابقةم-ومبقابل هذا الدور الريادي للقاضي اإلداري    

ق إ م إ واليت أحالتنا إليها  144/2م إ على تسبيب مجيع األحكام الفاصلة يف موضوع التحقيق؛ كنص املادة 
من القانون نفسه واليت تنص على ضرورة تسبيب القاضي اإلداري ملوقفه القاضي بإستبعاد نتائج  852املادة 
ربة، لنقول أن القاضي حر يف تكوين قناعته الشخصية ويف إتباع نتائج التحقيق اليت يطمئن إليهـا إال أنـه   اخل

  .تخذباملوازاة لذلك عليه توضيح األسباب اليت إهتدى إليها بشأن موقفه امل
ال أن ق يف املنازعة اإلداريـة، إ ـعالوة عن ذلك رغم اهلدف األساسي الذي شيدت عليه إجراءات التحقي   

املمارسة القضائية أظهرت أا إجراءات بطيئة بسبب ما يطبعها من شكليات وبسبب كذلك تشـارك فيهـا   
هيئات قضائية متعددة يف تسيري دواليب أعماهلا وما ينتج عن  ذلك أيضا من تكديس امللفات أمـام القضـاء   

يه إنتقادات كثري هلذه املرحلة بسبب أا والتأخر يف إصدار املقرر القضائي بشأا، مما دفع بعض الفقه إىل توج
  .راءات القضائية اإلداريةال تأيت جبديد وإمنا هي وسيلة لتطويل إج

ويشهد اإلطار القانوين الذي نص عليه ق إ م إ على جمموعة من اإلحاالت كما سبق ذكره، هذه اإلحاالت    
قها واليت مل يأخذ فيها بعني اإلعتبار خصوصـية  أظهر اجلانب العملي أا تثري العديد من املشاكل مرحلة تطبي

القضايا اإلدارية وال طبيعة مواضيعها، واليت دف أساسا إىل البحث عن شرعية العمل اإلداري، وخاصة فيما 
من القانون نفسه يف فقرا  164من ق إ م إ إىل تطبيق نص املادة  862يتعلق باإلحالة اليت نصت عليها املادة

 تنص على إمكانية رفع دعوى مضاهاة اخلطوط ضد احملرر العريف، فهل نتصور وجود أعمال إدارية الثالثة واليت
تغيب فيها الرمسية واليت تستمد من صالحيات السلطة العامة، أكثر من ذلك هل خيتص القاضي اليت عرفية؟ و

الرمسية؟ أي تلـك األعمـال    اإلداري بالنظر والفصل يف تلك األعمال اليت تقوم ا اإلدارة يف غياب صفتها
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العادية واليت ترتل اإلدارة فيها عن مركزها كمرفق عمومي، لتتصرف بصفتها شخص عادي، علما أن القاضي 
  .شرعية األعمال اإلداريةاإلداري ال ينعقد إختصاصه إال بالنظر يف 

األعمال اإلدارية هـي  ار أن غري أنه  ال يتصور وجود  أعمال إدارية   توصف بأا  أعمال عرفية على إعتب   
 أعمال رمسية ، و إذا ما تصرفت  بصفتها شخص عادي  فأي نزاع قد تثريه تلك األعمال يؤول  النظر فيـه  
من قبل القضاء  العادي و ليس القضاء اإلداري ، إال إذا كان مشرعنا حاول  ذه اإلحالة توسـيع  جمـال   

و نفس اإلنتقـاد  . مال العادية اليت تقوم ا اجلهات اإلداريةإختصاص القاضي اإلداري و الفصل يف تلك األع
اليت نصت على تطبيق  نفس األحكام ومن ق إ م إ   858يوجه يف موضوع اإلحالة  اليت نصت  عليها املادة  

 اغتها خصوصـية قضاء العادي واليت مل يراعى يف صياملطبقة  على التزوير يف  احملررات  العرفية املقامة أمام ال
  .املنازعة اإلدارية

وحىت عند صياغة األحكام اخلاصة باملنازعة اإلدارية مل ترقى إىل توقعات ومطالب الفقه وشراح القـانون     
اإلداري واليت غالبا ما إعتمد املشرع على نصوص تتسم بالنقص يف املعاجلة القانونية وحىت الغموض ويظهـر  

صوص القانونية مل تبني لنا بدقة ما هي هذه املهام وإمنا إكتفت ذلك خاصة عند حتديد مهام حمافظ الدولة فالن
ا يفـتح البـاب لطـرح عـدة     ممبالرجوع إىل إسنادها لنفس مهام النيابة العامة ويف ذلك إحالة مرة أخرى 

مهـام تتعـدى    إستفهامات حول ما املقصود ذه املهام، هل هي جمرد مطالبة احملافظ بتطبيق القانون أو هناك
  .ذلك

وهذا الوضع ال خيدم اهلدف الذي كان مقصود من وراء إصدار قواعد وإجراءات خاصة باملنازعة القضائية    
اإلدارية ليؤدي بنا القول إىل ما ضرورة إلغاء قانون اإلجراءات املدنية السابق وإستبداله بقانون آخر مادام قـد  

أمام القضاء العادي، فهذا األسلوب ال يساعد  إعتمد على أسلوب اإلحالة والرجوع إىل أحكام القانون املطبق
  .ات القضاء اإلداريوال يواكب إستقاللية حقيقية واملطلوبة على مستوى قواعد اإلجراءات املقامة أمام جه

اإلدارية وما ميكن أن تقدمـه  القضائية إال أن هذا القول ال يتعارض مع ضرورة املرحلة التحضريية للمنازعة    
  .قضائيمن نتائج ومستخلصات ميكن اإلنطالق منها يف حتضري القاضي اإلداري ملقرره ال قـحماضر التحقي

عمال التحقيق على أكثر من هيئة يف ذلك مسامهة  للتخفيف من الضغط الذي قد أزد على ذلك إن توزيع     
مـع   -ها يقع فيه قاضي املوضوع لتساعده تلك اهليئات للتوصل إىل فك رموز القضية والفصل يف موضـوع 

وخاصة إذا ما مت حتديد مواعيد خاصة لكل هيئة لتقدمي أعماهلا  -إحترام اإلنتقاد املوجه هلذا التقسيم املبني سابقا
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وحتضري تقاريرها، خاصة على مستوى القاضي املقرر والذي مل يقيده ق إ م إ مبيعاد إلعداد تقريره كما فعـل  
  .وم تسلمه ملف الدعوىمع حمافظ الدولة واليت قُدرت بشهر واحد من ي

التغـيري الـذي    فعموما إن متتبع النظام القضائي اإلداري يف اجلزائر فترة ما بعد اإلستقالل، يالحظ مدى   
حدث بني مرحلة وأخرى سواء على مستوى اهلياكل القضائية أو على مستوى القواعد املتبعة يف سري الدعوى 

ا املقام إال التساؤل حول ما مدى جناعة هذا القانون املتبع يف مرحلـة  القضائية اإلدارية، إال أنه ال يسعنا يف هذ
ا، وهل نفرح بقواعـد هـذا   التحقيق القضائي واليت تلعب دورا حامسا يف حتضري الدعوى ملرحلة الفصل فيه

ومبا محله من أحكام ونصوص، أو أننا نأسف على هذه القواعد واليت مل حتمل يف طياا " 09-08"  القانون 
فكل ما علينا سوى . رياح التغيري وال التجديد واليت كان يطالَب ا فترة تطبيق قانون اإلجراءات املدنية السابق

  .عن هذه التساؤالت وغريهاالترقب لعل املمارسة القضائية املستقبلية جتيبنا 
اإلدارية، بعـون مـن اهللا   وذا القدر نكون قد إنتهينا من حبثنا حتت عنوان إجراءات التحقيق يف املنازعة    

سبحانه وتعاىل وال أجزم بأين قد وفيته حقه كامال أو إستكملته من مجيع جوانبه وإمنا قد حاولت بذل قصارى 
صـدق اهللا  ." ..ال يكلف اهللا نفسا إالوسـعها :" عمال بقوله تعاىل  ذكرةجهدي وطاقيت إلستكمال هذه امل

ـ  اإذا الق غري أنه) 286:رة البقرة اآليةسو.   (العظيم ق اهلـدف  ـرضا املتصفحني فيها يكون بذلك قد حق
 ق كل ذي علـم األكرب منها، وأعتذر للقارئ الكرمي عن كل خطأ وقع يف هذا البحث بسريرة من يعرف فو

  .عليم
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  :املصادر واملراجـعقائـمة 
  .املصــادر: أوال

  :ورــالدست -1
  . 76ر عدد .، ج1996ديسمرب  08دستور الصادر يف املعدل واملتمم بال 1989فرباير  23دستور  -
  :ةـني العضويـالقوان -2
املتضمن إلختصاصـات جملـس الدولـة     ،1998 -5-30املؤرخ يف  01-98رقم القانون العضوي  -

  .37ر عدد .وتنضيمه وعمله، ج
املتضمن إلختصاصـات حمكمـة التنـازع     ،1998-6-03املؤرخ يف  03-98القانون العضوي رقم  -
  .39ر عدد .نضيمها وعملها ، جوت
، 01-98ل واملتمم للقانون العضوي رقم املعدَ 2011 7-26املؤرخ يف  13-11القانون العضوي رقم -
  .43ر عدد .ج
  :نــالقواني -3
  .37ر عدد .املتضمن لتنضيم احملاكم اإلدارية، ج ،1998-5-30املؤرخ يف  02-98قانون رقم  -
 املعدل  ،14 ر عدد.، املتضمن لتنضيم مهنة التوثيق، ج2006-02-20املؤرخ يف  02-06قانون رقم  -

  .27-88لقانون رقم  واملتمم
  .14ر عدد .، جاملتضمن لتنضيم مهنة احملضر القضائي ،2006-02-20املؤرخ يف  03-06قانون -
ر عدد .املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج ،2008-02-25املؤرخ يف  09-08قانون رقم  -

21.  
 .23ر عدد .املتضمن لتنضيم مهنة احملامي، ج، 1991-4-27املؤرخ يف  04-91ن رقم قانو-

  :رــاألوام -4
  .45ر عدد .املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية، ج، 1966-01-08املؤرخ يف  154-66رقم األمر  -
ر عدد .ملعدل واملتمم، جاملتضمن لقانون العقوبات، ا ،1966-6-08املؤرخ يف  156-66األمر رقم  -

49.  
  .78ر عدد .، املتضمن للقانون املدين ، املعدل واملتمم، ج1975-9-26املؤرخ يف  58-75األمر رقم -
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  .املتضمن لقانون املساعدة القضائية، املعدل واملتمم ،1971-7-03املؤرخ يف  57-71األمر رقم  -
  :راسيم التنفيذيةــامل -5
املتضمن لتحديد شـروط التسـجيل يف    ،1995-10-10املؤرخ يف  310-95املرسوم التنفيدي رقم -

  .60ر عدد .القوائم اخلرباء القضائيون وكيفياته وحتديد حقوقهم وواجبام، ج
  .املتضمن لتعيني أعضاء جملس الدولة ،1998-5-30املؤرخ يف  187-98املرسوم الرئاسي رقم  -
املتضمن لكيفيات تطبيق القانون رقـم   ،1998-11-14املؤرخ يف  356-98رقم ي ذياملرسوم التنف -

    .   85ر عدد .اخلاص باحملاكم اإلدارية، ج 98-02
   .قائمة املـراجع املرتبة ترتيبا هجائيـا: ثانيا

  قائمـة املراجـع  باللغـة العربيـة*
  :الكتب العامة /أ

للطباعة والنشر والتوزيع، ســنة   اجلزائر دار اهلومة. بن شاوش كمال، الدليل القضائي لليمني للقسم  -1
2010 .  

  .، لبنان منشورات احلليب احلقوقية2003: الطبعة. توفيق حسن فرج، قواعد يف املواد املدنية والتجارية -2
  . 2009منشورات احلليب احلقوقية،  . جهاد صفا، أحباث يف القانون اإلداري، الطبعة األوىل -3
دراسة مقارنة للنظم القضائية يف مصر، فرنسا،  -يف املنازعة اإلدارية حسن السيد البسيوين، دور القضاء -4

  .  1988عامل الكتب، : القاهرة. اجلزائر
  . 2002ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر. رشيد خلويف، القضاء اإلداري تنظيم وإختصاص -5
  .2007، عة و للنشروالتوزيعدار اهلومة للطبا: ائراجلز.طاهري حسني، التنظيم القضائي اجلزائري -6
  .2007منشأة املعارف،: اإلسكندرية. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، الدفوع اإلدارية -7
توزيـع منشـأة   : اإلسـكندرية .عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرافعات اإلدارية يف قضاء جملس الدولة -8

  .2005املعارف، 
دار اهلومة : الطبعة الثالثة، اجلزائر. اإلجراءات املدنية واإلدارية عبد اهللا مسعودي، الوجيز يف شرح قانون -9

  . 2011للنشر والطباعة والتوزيع،



 
 

208 
 
 

اجلزء الثاين، الطبعة الثانية، . عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعة اإلدارية يف نظام القضائي اجلزائري -10
  .ديوان املطبوعات اجلزائرية: اجلزائر

جسـور للنشـر   : اجلزائر. القضاء اإلداري يف اجلزائر دراسة وصفية حتليلية مقارنةعمار بوضياف،  -11
  . 2008-1429والتوزيع، 

  .2011دار الثقافة، : عمان. فهد عبد الكرمي أبو العثم، القضاء اإلداري بني النظري والتطبيقي -12
 .  2009رات أمني، منشو: اجلزائر. فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية -13

اهلومة للنشر اجلزء الثاين، الطبعة الثالثة، دار . حلسن بن شيخ آث ملوية، املتنقى يف قضاء جملس الدولة -14
  . 2008والطباعة والتوزيع، 

  . 1988دار اجلامعية، : اإلسكندرية. دراسة مقارنة -ماجد راغب احللو، القضاء اإلداري -15
  .2000منشأة املعارف، : اإلسكندرية. ء اإلداريماجد راغب احللو، القضا -16
دار املطبوعـات اجلامعيـة،   : اإلسكندرية. حممد حممد حممد شتا، املوجز العملي يف الدفوع اإلدارية -17

1996  .  
  . 2004دار العلوم للنشر والتوزيع، : عنابة. حممد صغري بعلي، القضاء اإلداري جملس الدولة -18
  .1995توزيع منشأة املعارف، : الطبعة الثانية، اإلسكندرية. الدفوع اإلداريةمعوض عبد التواب،  -19
ديـوان  : اإلسـكندرية . حممد رفعت عبد الوهاب و حسني عثمان حممد عثمان، القضـاء اإلداري  -20

  .2000املطبوعات اجلامعية، 
ات احللـيب احلقوقيـة،   منشـور : لبنان. حممد حسن قاسم، قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية -21

2007.  
  . 2006دار الفكر اجلامعي، : اإلسكندرية.حممد حسن منصور، اإلثبات التقليدي واإللكتروين -22
دار الثقافة للنشـر  . مـراد حممود شنيكات، اإلثبات باملعاينة واخلربة يف القانون املدين دراسة مقارنة -23

  . 2011-1432والتوزيع، 
اجلزء .ادئ العامة للمنازعة اإلدارية األنظمة القضائية املقارنة واملنازعات اإلداريةمسعود شيهوب، املب -24
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  :الكتب املتخصصة /ب
دار اخللدونية للنشر والتوزيـع، الطبعـة   : اجلزائر. دراسة مقارنة -حسن فرجية، شرح املنازعات اإلدارية -1
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  :قائمة املراجع باللغة الفرنسية* 
Ouvrages  spécialises :* 

1- Bernard Pacteau , contentieux administratif. 7 édition refondue, 
présses universitaires.    
2- Charles Debbasch, jean-claude ricci , contentieux administratif , 7 
edition , edition dalloz , 1999 . 
3-Martine Lombard , droit administratif , 3 edition , coues dalloz , 
1999 . 
4-Michel Rousset , Olivier Rousst , doit administratif , le contentieux 
administatif , tome 2 , 2 edition , 2004 , presses universitaires de 
grenoble .   
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http://www.conseil –etat.fr- 
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الملخص

تنعق    د المنازع    ة اإلداری    ة م    ن ت    اریخ قی    د عریض    تھا االفتتاحی    ة أم    ام كتاب    ة ض    بط الجھ    ة     

.القضائیة اإلداریة المختصة وفقا لإلجراءات واألشكال المقررة لھا قانونا 

وع   ادة م   ا ت   دخل المنازع   ة اإلداری   ة قب   ل الس   یر ف   ي إج   راءات المحاكم   ة بمرحل   ة التحقی   ق مرحل   ة   

إط   الع القاض   ي اإلداري بك   ل عناص   ر القض   یة حت   ى ی   تمكن م   ن الفص   ل فیھ   ا بص   فة  الھ   دف منھ   ا 

قانونی    ة وبص    فة موض    وعیة خاص    ة إذا م    ا احت    اج الفص    ل فیھ    ا إل    ى إلثب    ات وق    ائع ال یمك    ن        

.ة وال حتى في مرافعاتھم الشفویةلألطراف إثباتھا من خالل عرائضھم المكتوب

متع   ین القاض   ي المق   رر یت   ولى مھم   ة تحض   یر     وعن   د األم   ر بالس   یر ف   ي أعم   ال التحقی   ق یت   یم    

ال   دعوى وتھیئتھ   ا المرافع   ة لیق   دم عن   د االنتھ   اء م   ن أعم   ال التحقی   ق تقری   ر مكت   وب یق   وم بإرس   الھ   

مرفق  ا بمل  ف ال  دعوى إل  ى مح  افظ الدول  ة لیق  دم بش  أنھ التماس  اتھ المكتوب  ة ف  ي اج  ل ش  ھر واح  د م  ن          

.تاریخ إحالة ملف القاضیة من قبل القاضي المقرر 

وال یخ   رج التحقی   ق ف   ي ال   دعوى اإلداری   ة ع   ن التحقی   ق المنص   وص علی   ھ ف   ي القواع   د الع   ام          

والمطبق   ة عل   ى ال   دعوى المدنی   ة وخاص   ة م   ا تعل   ق منھ   ا بت   دابیر التحقی   ق م   أمور بھ   ا ف   ي ھ   ذه           

ش    ھادة –المعاین    ة واالنتق    ال إل    ى األم    اكن –مض    اھاة الخط    وط –ك    الخبر القض    ائیة ‘المرحل    ة 

م  ا غی  ر ذل  ك م  ن الت  دابیر الغی  ر المنص  وص علیھ  ا ف  ي ق  انون اإلج  راءات المدنی  ة           وال  ى‘الش  ھود 

واإلداری    ة وذات الط    ابع التحقیق    ي والت    ي م    ن ش    أنھا المس    اھمة ف    ي أعم    ال التحقی    ق وھ    ذا م    ن   

خ    الل أس    لوب اإلحال    ة ال    ذي اتبع    ھ المش    رع الجزائ    ري بمناس    بة ص    یاغتھ ألحك    ام وإج    راءات      

.اریةتدبیر التحقیق في الدعوى اإلد

وعن    د االنتھ    اء م    ن جمی    ع أعم    ال إج    راءات التحقی    ق یت    یم تحری    ر محض    ر مكت    وب للتحقی    ق 

.یدون فیھ جمیع األعمال المنفذة في ھذه المرحلة لیرفق بملف القضیة 

ولھ   ذه المرحل   ة دور ایج   ابي باعتبارھ   ا مرحل   ة تحض   یریة س   ابقة لمرحل   ة الفص   ل ف   ي موض   وع          

یتھ  ا م  ن النت  ائج العملی  ة الت  ي توفرھ  ا محاض  ر التحقی  ق والت  ي         ال  دعوى اإلداری  ة والت  ي تس  تمد أھم   

ھ  ي مرحل  ة غالب  ا م  ا تنق  ل قاض  ي الموض  وع م  ن مرحل  ة الش  ك والغم  وض إل  ى مرحل  ة قریب  ة م  ن           

.إرساء حقوق المقبلین على القضاءالیقین قصد بلوغ حل القاضیة وقصد 

:الكلمات المفتاحیة

مض     اھاة الخط     وط؛ ؛ المنازع     ة اإلداری     ة ؛ اإلداری     ةدعوى ل     ا؛ ت     دبیر التحقی     ق ؛ قی     إج     راءات التحق

.القاضي المقرر؛ محافظ الدولة؛ شھادة الشھود؛ االنتقال إلى األماكن؛ المعاینة


