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إﻟﻰ ﻣن ﺣق ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻻ ﺗﻘل ﻟﻬﻣﺎ أف وﻻ ﺗﻧﻬرﻫﻣﺎ وﻗل ﻟﻬﻣﺎ
ﻗوﻻ ﻛرﯾﻣﺎ ،واﺧﻔض ﻟﻬﻣﺎ ﺟﻧﺎح اﻟذل ﻣن اﻟرﺣﻣﺔ وﻗل رﺑﻲ ارﺣﻣﻬﻣﺎ ﻛﻣﺎ
رﺑﯾﺎﻧﻲ ﺻﻐﯾ ار
إﻟﻰ أﻣﻲ اﻟﻌزﯾزة ﻧﺑﻊ اﻟﺣﻧﺎن اﻟﺻﺎﻓﻲ
إﻟﻰ أﺑﻲ اﻟﻌزﯾز رﻣز اﻟﻧﺑل واﻷﺧﻼق ،واﻟﺟود واﻟﻛرم
إﻟﻰ أﺧواﺗﻲ

إﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﺳﻣﻧﻲ ﻣﺗﺎﻋب ﻫذا اﻟﻌﻣل ،ﺧطﯾﺑﻲ اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻠﯾﺋﺔ
ﺑﺎﻟﺧﯾر ﯾﺎﺳﯾن
إﻟﻰ ﻛل أﺳﺎﺗذﺗﻲ اﻟﻛرام ﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻋرﻓﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﯾل
إﻟﻰ ﻛل زﻣﻼء اﻟدراﺳﺔ
إﻟﻰ ﻛل ﻫؤﻻء أﻫدي ﺛﻣرة ﺟﻬدي

ﯾﺎ رب ﻟك اﻟﺣﻣد واﻟﺷﻛر ،ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﺟﻼل وﺟﻬك وﻋظﯾم ﺳﻠطﺎﻧك ﻋﻠﻰ أن وﻓّﻘﺗﻧﻲ
وأﻋﻧﺗﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﺑﺣث؛ راﺟﯾﺔ أن ﯾﻛون
ذﻟك اﺑﺗﻐﺎء ﻣرﺿﺎﺗك.
ﺧﯾر ،أﺳﺗﺎذﺗﻲ اﻟﻣﺷرﻓﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﺗز ﺑﺈﺷراﻓﻬﺎ
أﺳﺄﻟك أن ﺗﺟﺎزي ﻋﻧﻲ ا

اﻟدﻛﺗورة "إرزﯾل اﻟﻛﺎﻫﻧﺔ"
ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ اﻹﺷراف وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻟﻬذا ﻟﺑﺣث ،وﺗﻌﻬدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﺻﺣﯾﺢ واﻟﺗوﺟﯾﻪ
اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﺑﻧﺻﺎﺋﺣﻬﺎ ّ
ِﻟك ﻣﻧﻲ ﻛل اﻟﺗﻘدﯾر واﻻﺣﺗرام أﺳﺗﺎذﺗﻲ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ.
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ﻣﻘـدﻣـــﺔ
ّ

مقدمــــــــــــــة
مقدمــــــــــة
نتج عن التطور التكنولوجي ،والعلمي ،واالجتماعي ،تطور السوق وعولمة االقتصاد
وتزايدت بذلك البيروقراطية التي أدت إلى تهديد استقرار النشاطات االقتصادية الحساسة
كالمساس بحرية المنافسة ،وحرية االتصال...،إلخ ،فأصبحت الدولة الحديثة عاجزة عن
مسايرة متطلبات الضبط االقتصادي ،مما أدى بها إلى البحث عن هيئات جديدة لضبط هذه
النشاطات المستهدفة من كل هذه المستجدات ،فقامت بخلق هيئات متخصصة تتماشى
تشكيلتها وطبيعتها القانونية مع حاجة الضبط االقتصادي.
تم إدماج هذه الهيئات ضمن الهيكل اإلداري للدولة ،وتم منحها بعض الصالحيات
المعهودة لإلدارة التقليدية ،مع تمتعها ببعض الخصائص التي تميزها عن السلطات اإلدارية
التقليدية ،ومن أهمها ميزة "االستقاللية".
تعددت المصطلحات التي أطلقت على هذه الهيئات ،فمنها مصطلح Independent
 "Administrative Agenciesفي الدول األنجلوسكسونية ،ومصطلح " les autorités
 "administratives indépendantesفي فرنسا ،والذي يجمع كافة خصائصها.
يالحظ نفس الشيء في الجزائر ،حيث تعددت المصطلحات الممنوحة لهذه السلطات
من قبل المشرع ،بين هيئة إدارية ،سلطة إدارية،هيئة مستقلة ،لجنة ضبط ،سلطة ضبط
مستقلة ،سلطة إدارية مستقلة ،وهو ما يعكس غياب رؤية متجانسة لديه ،حول النظام
القانوني الواجب إعطائه لهذه الهيئات الجديدة ،وكأنه يتخوف من اعتبارها بشكل صريح
على أنها سلطات إدارية مستقلة.
يرجع ظهور أول سلطة ضبط في الجزائر إلى بداية التسعينات ،إذ شهدت سنة 0991
ظهور أول سلطة ضبط في مجال اإلعالم ،وهي المجلس األعلى لإلعالم ،والتي كيفت
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مقدمــــــــــــــة
صراحة من قبل المشرع «بسلطة إدارية مستقلة» ،1وفي نفس السنة صدر القانون رقم
،01-91المتعلق بالنقد والقرض ،الذي أنشأ كل من مجلس النقد والقرض ،واللجنة
المصرفية ،2وتوالى بعد ذلك إنشاء سلطات عديدة في مجاالت متعددة منها المنافسة،
التأمين ،البريد واالتصال المناجم ،الكهرباء ،النقل ،الفساد ،الصحة... ،إلخ.
كان الهدف من إنشاء سلطات الضبط اإلدارية ،السهر على ضمان المنافسة الشريفة
والعادلة في المجال االقتصادي ،لذا خول لها المشرع بموجب النصوص القانونية المنشأة لها
عدة صالحيات ،منها إصدار األنظمة ،توقيع العقوبات على األعوان االقتصاديين ،في حالة
مخالفتهم لألنظمة والقوانين ،وصالحيات التحكيم بينهم.
تلتزم سلطات الضبط اإلدارية ،أثناء تأديتها لهذه المهام مراعاة شروط قانونية ،تجسيدا
لمبدأ المشروعية وسيادة القانون من جهة ،وضمان حقوق وحريات األعوان االقتصاديين
الناشطين في السوق من جهة أخرى.
تصدر سلطات الضبط في إطار هذه المهام ق اررات إدارية ،باعتبارها شخص من
أشخاص القانون العام ،والتي قد تنشأ بمناسبتها منازعات إثر تعارض مصالحها مع مصالح
األعوان االقتصاديين الناشطين في القطاع الخاص بها ،فنكون بذلك أمام منازعات سلطات
الضبط اإلدارية.
ومن هنا تبرز أهمية موضوع منازعات سلطات الضبط اإلدارية ،من خالل محاولة
حصر مختلف إجراءاتها ،خاصة وأنها تكتنفها بعض اإلشكاالت القانونية ،التي تعود إلى
صمت المشرع بشأنها في بعض األحيان ،واعتماده بصفة آلية على القانون الفرنسي في
أحيان أخرى.
 -1تنص المادة  95من القانون رقم  ،90-59المؤرخ في  90أبريل  ،0559المتعلق باإلعالم،ج ر عدد  ،01صادر في
 1أفريل  ،0559على مايلي« :يحدث مجلس أعلى لإلعالم وهو سلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية

واالستقالل المالي( ،»...ملغى).

 -2قانون رقم  ،01-91مؤرخ في  01أفريل  ،0991يتعلق بالنقد والقرض ،ج ر عدد  ،01صادر في  01أفريل 0991

(ملغى).
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وتسليط الضوء على الرقابة القضائية ،واإلشكاالت التي تطرحها ،بدءا بمدى
دستوريتها ،وكذا مدى إقرار مسؤولية هذه السلطات ،وكيفية تنفيذ الق اررات القضائية الصادرة

بشأنها ،لذا ال بد من التساؤل حول كيفية تنظيم المشرع الجزائري ،لمنازعات سلطات الضبط
اإلدارية ،عندما يتعلق األمر بأدائها لوظيفة الضبط اإلقتصادي ،من خالل توليها إصدار
ق اررات في مواجهة المتعاملين االقتصاديين.
لذا ارتأينا اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي ،من خالل تحليل النصوص القانونية ،وما
تيسر لنا من بعض االجتهادات القضائية ،مع لفت النظر إلى بعض النقائص كلما اقتضى
األمر ذلك ،واالستعانة في بعض األحيان بالقانون الفرنسي ،لما له من أثر مباشر في ظهور
هذه السلطات في المنظومة القانونية الجزائرية دون أن ترقى هذه الدراسة إلى دراسة مقارنة.
ال يخلو النظام القانوني المنظم لمنازعات سلطات الضبط اإلدارية في هذا الصدد ،من
الغموض والنقص والتعقيد التي تشوب اإلجراءات الواجب إتباعها للفصل فيها ،إذ تتشتت
بين القواعد العامة أحيانا ،والنصوص الخاصة بهذه السلطات أحيانا أخرى ،ويبقى سكوت
المشرع في بعض الحاالت يزيد من كل هذه التعقيدات ،مما يصعب األمر على العون
االقتصادي المخاصم لها(الفصل األول).
ترتبط منازعات سلطات الضبط اإلدارية بالتفكير مباشرة بتدخل القاضي لحل الخالف
القائم بين سلطات الضبط اإلدارية وبين األعوان االقتصاديين ،من خالل رفع دعوى قضائية
أن تحديد هذه الجهات ال يخلو أيضا من
لتفصل فيها الجهات القضائية المختصة ،إالا ا
إشكاالت قانونية ،بدءا بأساس توزيع االختصاص بين جهات القضاء اإلداري ،وجهات

القضاء العادي ،وصوال إلى كيفية سير الدعوى وضمانات تنفيذ القرار القضائي الفاصل
فيها(الفصل الثاني).
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ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

الفصل األول:

النظام القانوني لمنازعات سلطات الضبط اإلدارية في المجال االقتصادي

استغنت الدولة عن احتكارها للقطاعات االقتصادية ،بفتحها الحدود للتجارة الدولية
والمنافسة الحرة ،مما أدى إلى تطور النشاط االقتصادي ،وتشعب مجاالته وتعقيده ،حيث
نظر
ا
أصبحت الدولة عاجزة عن مواجهة المستجدات الجديدة ،وتنظيم هذه األنشطة
لخصوصيتها وتطورها السريع.
دفعت كل هذه المستجدات الدولة إلى تغيير طبيعة تدخلها ،إذ انسحبت جزئيا من
الحقل االقتصادي ،فتحولت من دولة مسيرة إلى دولة ضابطة ،تتدخل بواسطة سلطات حديثة
والذي يعتبر الوجه الجديد لها.
دخلت هذه السلطات الجديدة على النظام المؤسساتي ،المكون للجهاز اإلداري في
الجزائر ،نتيجة التحول السياسي واالقتصادي الذي انتهجته ،إذا انتقلت من دولة متدخلة إلى
دولة ضابطة.
وكان ظهور هذه السلطات المستوحاة من التجربة الفرنسية ،أكثر من ضروري لتنظيم
المجاالت التي كانت محمية من الدولة ،السيما في المجال االقتصادي والمالي ،لضبط
النشاط االقتصادي في السوق ،الذي يتعلق أساسا بوضع إطار لتطور الحياة االقتصادية
وحماية األعوان االقتصاديين من هيمنة الدولة.
تتمتع هذه الهيئات بسلطة اتخاذ الق اررات لضبط النشاطات االقتصادية ،وعلى هذا
األساس سميت "سلطات الضبط" ،التي تطورت في خضم نزاعات عديدة بشأن ظهورها
حيث تدور هذه النزاعات حول وصفها الحقيقي ،الذي جعلها تنشئ منازعات قائمة
بذاتها(المبحث األول) ،غير أن خصوصية المنازعات المتعلقة بالمجال االقتصادي ،جعل
المشرع ينظمها بقواعد خاصة ،مقارنة مع منازعات السلطات اإلدارية التقليدية(المبحث
الثاني).
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النظام القانوني لمنازعات سلطات الضبط اإلدارية في المجال االقتصادي

المبحث األول
ماهية منازعات سلطات الضبط اإلدارية في المجال االقتصادي
أوكلت مهمة "الضبط االقتصادي" لسلطات الضبط اإلدارية ،التي أصبحت المسير
الوحيد لضبط مختلف النشاطات االقتصادية ،وأثناء تأدية مهامها قد تثور بينها وبين
المتعاملين االقتصاديين منازعات ،نتيجة تأثر المصالح المختلفة بالق اررات المتخذة من قبل
هذه السلطات ،ولتسويتها يقتضي علينا تحديد طبيعة هذه المنازعات(المطلب األول).
تظهر هذه المنازعات من الناحية اإلجرائية خصوصية معينة ،إذ لم يخضعها المشرع
لنفس اإلجراءات المطبقة على منازعات السلطات اإلدارية التقليدية ،نظ ار لطبيعة النشاط
االقتصادي ،الذي يستدعي الفصل في نزاعاته في أسرع وقت ممكن (المطلب الثاني).

المطلب األول
أسس تحديد منازعات سلطات الضبط اإلدارية في المجال االقتصادي
تتحدد طبيعة منازعات سلطات الضبط اإلدارية في المجال االقتصادي ،بربطها
بالهيئات التقليدية الموجودة في الدولة ،بتطبيق المعيار العضوي عليها ،وذلك بالنظر إلى
طبيعة الشخص المعنوي مصدر القرار (الفرع األول).
لم يكتف المشرع في تحديد طبيعة المنازعات اإلدارية على المعيار العضوي ،بل اعتمد
معيار آخر ،يتعلق بطبيعة النشاط الممارس من طرف هذا الشخص المعنوي(الفرع الثاني).
ا
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الفرع األول

المعيار العضوي أساس لتحديد منازعات سلطات الضبط اإلدارية
يعتبر المعيار العضوي " ،"le critère organiqueأساس تحديد المنازعة اإلدارية حيث
يعتمد على طبيعة أحد أطراف الخصومة ،1لذا يتميز بالسهولة إذ يستطيع المتقاضي العادي
تحديد مجال اختصاص القاضي اإلداري ،فيكفي أن يكون خصمه أحد األشخاص اإلدارية
العمومية ،2لينعقد االختصاص للقضاء اإلداري.
فكل نشاط أو تصرف صادر من اإلدارة هو نشاط إداري ،ينظمه القانون اإلداري
ويخضع بذلك في منازعاته الختصاص القضاء اإلداري.3
كرس قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،4المعيار العضوي كأصل لتوزيع االختصاص
بين جهات القضاء العادي واإلداري من جهة ،وبين جهات القضاء اإلداري ذاتها من جهة
أخرى  ،5ومن خالل تعرضنا للمعيار العضوي سنحاول البحث عن مكانة سلطات الضبط
اإلدارية بين األشخاص العامة.
تنص المادة ( )109من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في هذا اإلطار على ما يلي:

« يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة ،بالفصل في دعاوي اإللغاء والتفسير
وتقدير المشروعية ،في الق اررات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية.
كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة»
 -1نويري عبد العزيز" ،المنازعة اإلدارية في الجزائر ،تطورها وخصائصها" ،مجلة مجلس الدولة ،عدد6882 ،80

ص ،44أنظر أيضا -:بودوح ماجدة شاهيناز" ،قواعد اختصاص القاضي اإلداري في ظل قانون اإلجراءات المدنية

واإلدارية  ،"80-80مجلة المنتدى القانوني ،عدد  ،82كلية الحقوق ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،6880 ،ص.642
2

- BOUABDELAH(Mokhtar), L’expérience algérienne du contentieux administratif (étude critique), Thèse pour
le Doctorat d’État en Droit, faculté de droit, Université des frères Mentouri, Constantine, 2005,p 104.

 -3بسيوني حس ن السيد ،دور القضاء في المنازعة اإلدارية ،دراسة مقارنة للنظم القضائية في مصر ،فرنسا والجزائر عالم
الكتاب ،القاهرة ،2000 ،ص.260

 -4قانون رقم  ،80-80مؤرخ في  62فيفري  ،6880يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ج ر عدد  62صادر في
 62أفريل .6880

5

-BOUDIAF Ammar, le critère organique et ses problématiques juridiques a la lumière du code de
procédure civil et administrative, Revue de conseil d’État , n°10, 2012, p 25.
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يقابل اختصاص مجلس الدولة في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،اختصاصه
في ظل القانون العضوي رقم  ،10-89المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
إذ نجد المادة ( )18منه تنص على مايلي:

«يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة ،بالفصل في دعاوي اإللغاء والتفسير
وتقدير المشروعية ،في الق اررات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية والهيئات
العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. 1»...
نجد بالمقارنة بين المادتين ،أن المشرع اكتفى من خالل المادة ( )109بالنص فقط
على السلطات اإلدارية المركزية ،إذ لم تشمل الهيئات العمومية الوطنية ،وال المنظمات
المهنية الوطنية ،على خالف المادة ( )01التي جاءت صياغتها أكثر دقة.
وعليه فإن اختصاص مجلس الدولة ،يتحدد في ثالثة فئات وذلك تطبيقا للقانون
العضوي رقم  ،10-89المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وهي:
 السلطات اإلدارية المركزية :يقصد بها الدولة بمفهومها اإلداري الضيق الموجودة علىمستوى العاصمة ،وتدخل فيها رئاسة الجمهورية ،ورئاسة الحكومة.
المنظمات المهنية الوطنية :وتتمثل في الجمعيات المهنية الوطنية ،ذات الطابع الوطنيالتي نص قانونها التأسيسي أن بعض نزاعاتها يعود الفصل فيها إلى مجلس الدولة ،منها
منظمة المحامين ،منظمة المحضرين القضائيين ،منظمة األطباء...الخ.2
 -1قانون عضوي رقم  ،82-00مؤرخ في  28مايو  ،2000يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ،ج ر عدد

 ،23صادر في  82جوان  ،2000معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم  ،22-22مؤرخ في  62جويلية 6822
 ،42صادر في  82أوت .6822

ج ر عدد

 -2بوجادي عمر ،اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر ،رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون ،كلية الحقوق جامعة
مولود معمري ،تيزي وزو ،6822،ص.620

أنظر أيضا - :خلوفي رشيد ،قانون المنازعات اإلدارية(،تنظيم واختصاص القضاء اإلداري) ،الطبعة الثالثة ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،6883 ،ص.422

 -عدوان سميرة ،نظام تجميع المؤسسات في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،كلية الحقوق

والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،6822،ص.22

-voir aussi : MICHEL Leroy, Contentieux Administratif, 2éme édition, Bruylant Bruxelles, 2000, p 256.
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الهيئات العمومية الوطنية :1يقصد منها مجموعة المرافق العامة ،ذات الطابع العامالوطني ،وتتمحور مهمتها األساسية في حماية وتحقيق النظام العام.
فكيف نبرر اختصاص مجلس الدولة ،في منازعات سلطات الضبط اإلدارية؟ على
اعتبار عدم اإلشارة إليها ضمن األشخاص المحددة لالختصاص العضوي له ،حيث يبين
واقع هذه الهيئات عدم وجودها ضمن الهرم التسلسلي لإلدارة العامة ،2ولم يتم الفصل بعد في
مسألة تكييفها.3
نجد في المقابل أن هناك مؤشرات تشير إلى إدراج سلطات الضبط اإلدارية ،ضمن
اختصاص مجلس الدولة ،ليس على أساس المادة ( )109الفقرة األخيرة منها ،التي تقضي
أن يختص بموجب نصوص خاصة ،بل نتيجة إدماجها ضمن الهيئات العمومية الوطنية
لكونها الفئة األنسب لمثل هذه الهيئات الجديدة ،إذ ال يمكن إدخالها ضمن السلطات
المركزية ،وال ضمن المنظمات المهنية الوطنية ،كما ال يمكن اعتبارها مؤسسات عمومية
وطنية ذات صبغة إدارية.4
يمكن القول مما سبق أن منازعات سلطات الضبط اإلدارية هي منازعة إدارية ،على
أساس المعيار العضوي ،حيث تتكون من شخص معنوي عام ،وهو إحدى سلطات الضبط
ثانيا).
اإلدارية(أوالا) ،وطرف آخر هو العون االقتصادي( ا

أوالا -سلطات الضبط اإلدارية :ومنها سلطات الضبط المالية التي تشمل كل من مجلس
النقد والقرض ،5اللجنة المصرفية ،6لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،1وبعدها تم
1

- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, édition
Belkeise, Alger 2012, p216.
2

 -جبار عبد المجيد ،مفهوم القرار اإلداري في القانون الجزائري ،إدارة ،عدد  ،2002 ،86ص .62

 -3ماتسة المية ،الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،6826 ،ص.00
 -4خلوفي رشيد ،مرجع سابق  ،ص .422
 -5تنص المادة 20من القانون رقم  ،28-08المتعلق بالنقد والقرض  .مرجع سابق(،ملغى).
 -6المادة  242من القانون رقم  ،28-08المتعلق بالنقد والقرض ،على ما يلي ،المرجع السابق(،ملغى).
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مجلس المنافسة ،2وفي سنة  0000تم إنشاء سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية
والالسلكية ،3وبعدها أنشأ في قطاع المناجم سلطتي ضبط مكلفتين بمهمة اإلشراف على
النشاطات المنجمية والتنسيق فيما بينها ،4وتبعها مرفق الكهرباء حيث تم إنشاء لجنة لضبط
الكهرباء والغاز ،5وتم إنشاء في مجال النقل سلطة ضبط النقل ،6وفي سنة  0002أنشأت
سلطة ضبط المياه ،7وفي مجال التامين تم إنشاء أنشئت لجنة اإلشراف على التأمينات

8

وبازدياد ظاهرة هدر المال العام تم إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه ،9وفي

 -1المادة  82من المرسوم التشريعي رقم  ،28-02المؤرخ في  62ماي  ،2002يتعلق ببورصة القيم المنقولة

ج ر

عدد ،24الصادر في 62ماي  ،2002المعدل والمتمم بموجب القانون رقم ،84-82المؤرخ في  23فيفري 6882ج ر
عدد ،22الصادر في  20فيفري.6882

 -2المادة  62من ألمر رقم  ،82-82المؤرخ في  20جوان  ،6882يتعلق بالمنافسة ،ج ر عدد ،42صادر في  68جوان ،6882

(معدل ومتمم)

 -3المادة  28من القانون رقم  ،6888-82يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية .

 -4المادة  44من قانون رقم  ،28-82المؤرخ في  2جويلية  ،6882يتضمن قانون بالمناجم ،ج ر عدد 22الصادر في
 84جويلية  ،6882المعدل والمتمم باألمر رقم  ،86-83المؤرخ في  82مارس ،6883ج ر عدد  22الصادر في 83

مارس.6883

 -5المادة  226من القانون رقم  ،82-86المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.

 -6المادة  286من القانون رقم  ،22-86المؤرخ في  64ديسمبر  ،6886يتضمن قانون المالية لسنة  ،6882ج ر عدد ،02صادر

في  62ديسمبر .6886

 -7المادة 22من القانون رقم  ،26-82المؤرخ في  84أوت  ،6882يتعلق بالمياه ،ج ر عدد  ،28صادر في 84

سبتمبر  ، 6882المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،82-80المؤرخ في  62جانفي ،6880ج ر عدد  ،84الصادر في
 63جانفي  ،6880والمعدل باألمر رقم  ،86-80مؤرخ في  66جويلية  ،6880ج ر عدد  ،44الصادر في  62جويلية
.6880

 -8المادة  62من القانون رقم  ،84-82المؤرخ في  68فيفري  ،6882يعدل ويتمم األمر رقم  83-02المؤرخ في 62
جانفي  ،2002المتعلق بالتأمينات ،ج ر عدد  ،22صادر في  26مارس .6882

 -9المادة 23من القانون رقم  ،82-82المؤرخ في  68فيفري  ،6882يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،ج ر عدد24

الصادر في  80مارس  ،6882المتمم بموجب األمر رقم  ،82-28المؤرخ في  62أوت  ،6828ج ر عدد 28الصادر

في  82سبتمبر ،6828المعدل والمتمم ،بموجب األمر رقم  ،22-22المؤرخ في  86أوت  6822ج ر عدد  ،44الصادر
في 28أوت .6822
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مجال الصحة تم إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية.1
ثانيا -المتعامل االقتصادي:
ا

استعمل المشرع الجزائري العديد من التسميات لتحديد المتعامل االقتصادي ،فسماه

المتدخل في قانون االستهالك ،2وسماه بالعون االقتصادي في قانون الممارسات التجارية

3

وسماه بالمتعامل في قطاع البريد والمواصالت ،وقطاع الكهرباء ،والمناجم ،4والذي قد يكون
منتج أو موزع أو موفر خدمات ،وسماه الوسيط بالنسبة لقطاع البورصة ،وقطاع التأمين

5

كما سماه بالمؤسسة في قانون المنافسة.6

 -1تنص المادة  83من القانون رقم  ،22-80المؤرخ في  68جويلية  ،6880يعدل ويتمم القانون رقم 82-02المؤرخ في

 22فيفري  ،2002المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ،ج ر ،عدد  ،44صادر في  2جويلية  ،6880على مايلي« :تنشأ
وكالة وطنية للمواد الصيدالنية ،المستعملة في الطب البشري والمسماة أدناه "الوكالة"
الوكالة سلطة إدارية مستقلة.»...
 - 2قانون رقم  ،82-80مؤرخ في  62فبراير  ،6880يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،ج ر عدد  ،22صادر في

 80مارس 6880
 -3تنص المادة  82من القانون رقم  ،86-84المؤرخ في  62جوان  ،6884يحدد القواعد المطبقة على الممارسات
التجارية ،ج ر عدد  ،42الصادر في  63جوان ،6884المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،82-28المؤرخ في  22أوت

 ،6828ج ر عدد  ،42صادر في  20أوت ،6828على ما يلي« :يقصد في مفهوم هذا القانون ما يأتي:
 -عون اقتصادي :كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات ،أيا كانت صفته القانونية.»...

 -4تنص المادة  ،80من القانون رقم  ،82-6888يحدد القواعد العامة المطبقة على البريد والمواصالت السلكية والالسلكية

على مايلي «:يقصد في مفهوم هذا القانون...:

المتعامل:كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة عمومية للمواصالت السلكية والالسلكية أو يقدم للجمهور خدمة
المواصالت السلكية والالسلكية ،»...مرجع سابق.

 -تنص المادة  86من قانون رقم  ،82-86يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،على مايلي«:يقصد في مفهوم

هذا القانون بما يأتي :ا لمتعامل كل شخص طبيعي أو معنوي يساهم في النشاطات المذكورة في المادة األولى من هذا

القانون ،»...مرجع سابق.

 -تنص المادة  82من قانون رقم  ،28-82يتضمن قانون المناجم( ،المعدل والمتمم)،على مايلي«... :يمكن كل متعامل

ممارسة األ نشطة المنجمية ،»..مرجع سابق.

 -5انظر المواد -:المادة  22من القانون  ،84-82يتعلق بالتأمينات ،مرجع سابق.

 -المادة  82و 82من المرسوم التشريعي رقم  ،28-02يتعلق ببورصة القيم المنقولة ،مرجع سابق.

 -6المادة 82من القانون رقم  ،26-80يعدل ويتمم األمر رقم ،82-82يتعلق بالمنافسة .مرجع سابق.
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تتفق كل هذه النصوص القانونية ،على أن المتعامل االقتصادي قد يكون شخص
معنوي أو شخص طبيعي.
أ -المتعامل االقتصادي شخص معنوي:
يكون المتعامل االقتصادي شخص معنوي عام ،عندما يتعلق األمر بالدولة ،أو إحدى
هيئاتها ،عندما تتصرف كتاجرة في السوق ،كالبنوك العامة ،مثل القرض الشعبي الوطني
بنك التنمية الريفية ،كما يمكن أن يكون مؤسسة مالية ،1والتي تتمثل في شركات األعمال
التي تتكون أوصولها بصفة أساسية من األصول المالية  ،2كالوسطاء الماليين في البورصة
وكذا الوسطاء في مجال التأمين ،ونجد في مجال الغاز والكهرباء المتعامل العمومي سونلغاز
المحتكر لعملية نقل الكهرباء والغاز.
تاجر
ا
كما يمكن للمتعامل االقتصادي أن يكون شخص معنوي خاص ،عندما يكون
وفق ما هو مقرر في القانون التجاري ،في شكل شركات تجارية ذات أسهم ،3ومن أمثلتها
البنوك الخاصة

التي ظهرت بصدور قانون النقد والقرض ،4منها الشركة الجزائرية للتأمين

) (SAAوكذا شركات التأمين واعادة التأمين).(CAAR

 -1تختلف المؤسسات المالية عن البنوك ،في كون هذه األخيرة تقوم بكافة األعمال المصرفية ،من تلقي األموال من
الجمهور ،وكذا عمليات القرض ،أما المؤسسة المالية تقوم باألعمال المصرفية ،ما عدا تلقي األموال من الجمهور.

لتفصيل أكثر أنظر - :المواد  38و  32من األمر رقم  ،22-82المؤرخ في  62أوت  ،6882يتعلق بالنقد والقرض ج ر
عدد ،26الصادر في  63أوت  ،6882المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،84-28المؤرخ في  62أوت ، 6828ج ر عدد 28
الصادر في  2سبتمبر .6828

 -2حنفي عبد الغفار ،رسمية قرياقص ،األسواق والمؤسسات المالية ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،األ ازريطة ،القاهرة 2000
ص.26

 -3تنص المادة 02من األمر رقم  ،22-82المتعلق بالنقد والقرض ،على مايلي «:يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات
المالية الخاضعة للقانون الجزائري على شكل شركة المساهمة  ،»...المرجع السابق.

4

 -تنص المادة  42من القانون  ،28 -08المتعلق بالنقد والقرض(،ملغى)« ،يتخذ المجلس الق اررات التالية :الترخيص

بفتح البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية واألجنبية ،»...جاءت صياغة هذه المادة عامة إذ لم تفرق بين البنوك العامة

أو الخاصة ،مرجع سابق.
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ويمكن أن يكون العون االقتصادي شخص معنوي أجنبي ،بشرط حصوله على
الترخيص واالعتماد من الهيئات المختصة.1
ب -المتعامل االقتصادي شخص طبيعي:
وهو الشخص المنافس ،والمخاطب بقواعد المنافسة ،2الذي يصح أن تنطبق علية مختلف
التسميات السابقة ،أما إن كان المتعامل شخص طبيعي أجنبي ،فعليه الحصول على بطاقة
التاجر األجنبي.3

الفرع الثاني
المعيار الموضوعي أساس لتحديد منازعات سلطات الضبط اإلدارية
يقصد بالمعيار الموضوعي محتوى العمل اإلداري أو النشاط اإلداري ،4ولما كان
نشاط اإلدارة يجد تعبيره بشكل أكثف في الق اررات اإلدارية ،5نقوم بعرض خصائص القرار
اإلداري(أوالا) ونحاول مطابقتها مع مختلف ق اررات سلطات الضبط اإلدارية(ثانيا).

-1

تنص المادة 86من النظام رقم  ،86 -6888المؤرخ في  86أفريل  ،6888يعدل ويتمم النظام رقم  82 -02المؤرخ في

 82أفريل  ،2002الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية،ج ر عدد

 ،63الصادر في  28ماي ،6888على مايلي« :يمنح صاحب الطلب الترخيص بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية أو إقامة
فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية في أجل أقصاه شهرين ( ،)2بعد تسليم كل العناصر والمعلومات التي يتشكل منها

الملف والمنصوص عليها في المادتين  2و 3أعاله ،ويدخل هذا الترخيص حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه».

 -2بوجميل عادل ،مسؤولية العون االقتصادي في الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة
الماجستير في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،6826 ،ص 20
 -3المادة  82من المرسوم التنفيذي رقم  ،424-82مؤرخ في  22ديسمبر  ،6882يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة
لألجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني ،ج رعدد  ،08صادر في 22

ديسمبر .6882
 -4بوحميدة عطاء اهلل ،الوجيز في القضاء اإلداري( ،عمل وتنظيم واختصاص) ،دار هومة ،الجزائر 6822 ،ص.264
- POSTIF Thiery, Initiation au droit public et aux institutions administratives, Ellipses paris, 2000.p

5

124.
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أوالا -خصائص القرار اإلداري:
يعرف القرار اإلداري على انه عمل قانوني انفرادي ،يتخذ من جهة إدارية عامة الهدف
منه التأثير في حقوق والتزامات الغير دون رضاهم.1
كما يمكن تعريفه على أنه ذلك القرار التنفيذي ،الذي من شأنه أن يؤثر في المركز
القانوني ألحد األفراد ،2وبتعبير آخر يمكن تعريفه على أنه العمل القانوني االنفرادي الصادر
من جهة إدارية عامة ،ذو طابع تنفيذي يلحق أذى بذاته ،وبالتالي يمكن إجمال عناصره فيما
يلي:
أ -القرار اإلداري عمل قانوني صادر عن جهة إدارية:
يقصد بالعمل القانوني ،العمل الذي تصدره األشخاص اإلدارية ،3ويرتب حقوق والتزامات ويغير
في المركز القانوني القائم ،4من خالل إنشاء مركز قانوني جديد ،أو تعديله،
ب -القرار اإلداري قرار إنفرادي ذو طابع تنفيذي:
تصدر اإلدارة ق ارراتها بإرادتها المنفردة ،دون مشاركة األشخاص المخاطبين بها ،وبهذا
يتميز القرار اإلداري عن العقد اإلداري ،الذي هو عمل قانوني صادر عن تطابق إرادتين.5
ال يقصد بالطابع االنفرادي ،ضرورة صدور القرار من مسؤول فرد أو شخص واحد ،بل
يحصل وأن تشترك أكثر من جهة إدارية في إصداره ،كالق اررات الو ازرية المشتركة.
ونظر لخاصية األولوية الذي يتميز به القرار اإلداري فإنه ينفذ تلقائيا ،6بمجرد صدوره
ا
ار تنظيميا.1
ار فرديا ،أو بمجرد نشره إن كان قر ا
وتبليغه لألطراف إن كان قر ا
 -1الطماوي سليمان محمد ،القضاء اإلداري(قضاء اإللغاء) ،الكتاب األول ،دار الفكر العربي ،القاهرة 2002 ،ص.202
 -2عبد المجيد جبار ،مرجع سابق ،ص.28

-3سامي جمال الدين ،إجراءات المنازعة اإلدارية ،في دعوى إلغاء الق اررات اإلدارية ،منشأة المعارف،اإلسكندرية 6882،ص
.22

 -4بوحميدة عطاء اهلل ،مرجع سابق ،ص.202
 - 5عبد المجيد جبار ،المرجع السابق ،ص.22
6

- DUPUIS George, GUEDON José- marie, PATRICE chrétien, Droit administratif, Armand colin, 5éme
édition, paris, 1996, p428.
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ثانيا -طبيعة نشاط سلطات الضبط اإلدارية:
ا

يتمثل نشاط سلطات الضبط اإلدارية في مختلف الق اررات التنظيمية والفردية ،التي

تصدرها ،حيث نجد مجلس النقد والقرض يتمتع بسلطة إصدار الق اررات التنظيمية والتي
تهدف إلى:
 وضع األطر العامة التي يتخذها بنك الجزائر على المستوى المركزي -تحديد السياسة النقدية واإلشراف عليها ومتابعاتها

2

 تحديد شروط إقامة البنوك والمؤسسات المالية وفروعها تحديد شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبيةنجد أيضا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،بدورها تصدر ق اررات تنظيمية
وتتولى من خاللها وضع النصوص التنظيمية التي تشكل اإلطار التنظيمي العام للبورصة

3

وتتمثل في:
اعتماد الوسطاء في البورصة.اعتماد القوانين األساسية لشركات االستثمار ذات رأسمال متغير.العروض العمومية التي يمكن شرائها.4نالحظ في كل من الق اررات التنظيمية التي يصدرها مجلس النقد والقرض ،وكذا تلك
التي تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،أنها عبارة عن قواعد عامة وغير

- DUPUIS George, GUEDON José- marie, PATRICE chrétien, ibid., p 419.

1

 -2نجد من بين هذه األنظمة ،نظام رقم  ،86-84مؤرخ في  84مارس  ،6884يحدد شروط تكوين الحد األدنى االحتياطي
اإللزامي ،ج ر عدد  ،63الصادر في  60أفريل . 6884

 -3زوار حفيظة ،لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون كلية
الحقوق ،بن عكنون ،الجزائر ،6884 ،ص.0
 -4المادة  22من المرسوم التشريعي  ،6882 ،28-02المتعلق ببورصة القيم المنقولة( ،المعدل والمتمم) ،مرجع سابق.
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خاصة ،ألزم المشرع سلطات الضبط نشرها في الجريدة الرسمية ،1وبهذا فهي تعبر عن
ممارسة امتيازات السلطة العامة ،المعترف بها تقليديا للسلطات اإلدارية ،2وعليه فإنها تكتسي
طابع إداري.3
نجد باإلضافة إلى هذا النوع من الق اررات ،الق اررات الفردية والتي تصدرها أغلب
سلطات الضبط اإلدارية في المجال االقتصادي ،والتي تعتبر األسلوب النموذجي لنشاطها
وهو أبرز مظهر تتجسد فيه االمتيازات العامة التي تتمتع بها ،والتي تخاطب من خاللها
المتعاملين االقتصاديين في السوق ،دون أن يكون لهؤالء الحق في المشاركة في هذا القرار.
يرى األستاذ "زوايمية رشيد" ،بخصوص الق اررات العقابية التي تصدرها سلطات الضبط
اإلدارية ،أنها في األصل كانت ق اررات قضائية ،كونها كانت في السابق من اختصاص القاضي
الجزائي ،4لكن تمتع سلطات الضبط باختصاص فرضها ،تحول طابعها من القضائي إلى
اإلداري ،لتندمج في مهمة "الضبط االقتصادي" التي منحها المشرع لها.5
يؤدي قرار سحب االعتماد من البنوك الذي تتخذه اللجنة المصرفية ،إلى إلغاء مركز
قانوني قائم ،وهو زوال البنك ،كما تؤدي هذه الق اررات إلى تعديل في هذه المراكز كمنح
تراخيص للبنوك من أجل تعديل قوانينها األساسية ،وق اررات الترخيص بالتجميعات
االقتصادية التي يمنحها مجلس المنافسة ،وقرار تعليق السند المنجمي أو الرخصة المنجمية
 -1فتوس خدوجة ،االختصاص التنظيمي لهيئات الضبط االقتصادي بين النصوص القانونية والواقع ،الملتقى الوطني
حول أثر التحوالت االقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية ،الجزء األول ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
الصديق بن يحي ،جيجل ،أيام  28نوفمبر و 82ديسمبر ،6822،ص .129
 -2بوجملين وليد ،سلطات الضبط االقتصادي في القانون الجزائري ،دار بلقيس للنشر ،الجزائر ،6822 ،ص.62

 -3فتوس خدوجة ،االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادي ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية  ،6828،ص.22
 -4كان قمع المخالفات المنافية لمنافسة من اختصاص القاضي الجزائي في ظل قانون األسعار لسنة (2000القانون رقم
 ،26-00مؤرخ في  82جويلية  ،2000يتعلق باألسعار ،ج ر عدد ،60صادر في 2جويلية ( ،2000ملغى))،وبصدور
األمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة انتزع هذا االختصاص من القاضي ليبت فيه مجلس المنافسة.

5

- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la
gouvernance, édition Belkeise, Alger, 2013, p149.
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التي تتخذه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ،1والتي اعتبرها قانون المناجم ق اررات إدارية
تكون محل طعن باإللغاء أمام مجلس الدولة.2
تؤدي أيضا هذه الق اررات إلى إنشاء مراكز قانونية جديدة ،فنجد قرار منح االعتماد الذي
يصدره مجلس النقد والقرض ،بفتح البنوك والمؤسسات المالية ،أو الترخيص بفتح مكاتب تمثيل
البنوك األجنبية ،يرمي إلى إنشاء البنوك ،ونفس الشيء بالنسبة لرخص االستغالل ،التي تمنحها
سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية ،على شكل ترخيص أو تصريح بسيط.
تتمتع لجنة ضبط الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،بسلطة تقديرية في منح
الترخيص للوكيل التجاري.3
فكل هذه الق اررات سواء الق اررات الفردية التي تتضمن منح التراخيص أو اإلعتمادات أو
العقوبات التأديبية ،أو الق اررات التحكمية ،والق اررات التنظيمية ،تمس كلها بالمراكز القانونية
لألعوان االقتصاديين ،سواء تعلق األمر بالق اررات التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية ،أو
تلك التي يعتمد لها طريق التبليغ ،طبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،فتعتبر كلها
ق اررات تنفيذية تعود أصال لسلطة العامة ،فيمكن القول في األخير أن نشاط هذه السلطات
نشاطا إداريا.
أكد مجلس الدولة على الطابع اإلداري لق اررات سلطات الضبط اإلدارية ،في قرار له
بتاريخ  02جوان  ،0002إثر فصله في دعوى إلغاء قرار سحب االعتماد الذي رفعه البنك
العام المتوسطي ضد اللجنة المصرفية ،حيث كيف صراحة قرار سحب االعتماد بأنه قرار
إداري وهو ما يظهر من خالل حيثيته التالية:
1

 -تنص المادة  02من القانون رقم  ،28-82المتعلق بقانون المناجم (،المعدل والمتمم) ،على مايلي «:يمكن الوكالة

الوطنية للممتلكات المنجمية أن تعلق السند المنجمي أو الرخصة المنجمية أو تسحبه من صاحبه ، «...مرجع سابق.

 -2تنص المادة( )19من القانون رقم  ،28-82المتعلق بقانون المناجم(،المعدل والمتمم) ،على ما يلي...«:إن قرار سحب
السند المنجمي أو تعليقه يخول صاحبه الطعن أمام الجهة القضائية اإلدارية ،»..المرجع السابق.

 -3تنص المادة 06من قانون  ،82-86المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،على مايلي « :يخضع نشاط
الوكيل التجاري للغاز أو الكهرباء للترخيص بالممارسة تمنحه لجنة الضبط ،»...مرجع سابق.
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«حيث أعابت الشركة الطاعنة المسماة "البنك العام المتوسطي" على القرار اإلداري
األول الذي سحب اعتمادها عندما طلبت رخصة توسيع نشاطها إلى العمليات البنكية
المتعلقة بالتجارة الخارجية والتعامل الدولي رغم أنها لم ترتكب أي خطأ ،وأن القرار الثاني
عين مصفيا لها بدون وجه حق ،وعليه طلبت إبطال القرارين اإلداريين المطعون فيهما
الصادرين عن اللجنة المصرفية».1

المطلب الثاني
خصوصية إجراءات الطعن في ق اررات سلطات الضبط اإلدارية
تتميز إجراءات منازعات سلطات الضبط اإلدارية في المجال االقتصادي،عن
المنازعات اإلدارية ببعض الخصوصيات ،التي أفرزتها طبيعة النشاط االقتصادي ،وهو ما
يظهر بالنسبة إلجراء التظلم اإلداري المسبق ،ومواعيد الطعن القضائي(الفرع األول) ،وكذا
مسألة األثر الموقف لهذا الطعن(الفرع الثاني).

الفرع األول
التنظيم اإلجرائي السابق لرفع الطعن القضائي
تتميز منازعات سلطات الضبط عن المنازعات اإلدارية ،2بمجموعة من القواعد اإلجرائية
الخاصة بها ،منها التظلم اإلداري المسبق(أوال) ،وكذا الطابع الخاص بمواعيد الطعن(ثانيا).

 -1مجلس الدولة ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  ،22220مؤرخ بتاريخ  63جوان ،6883قضية ("البنك العام المتوسطي" الشركة
ذات األسهم المسماة) ضد (الجنة المصرفية) ،يتعلق بدعوى إلغاء ق اررين ،األول يتعلق بسحب االعتماد للبنك والثاني يتعلق
بتعيين مصفي لهذا البنك ،قرار غير منشور ).أنظر الملحق رقم .)82
2

- AUTIN Jean- Louis, Le contrôle des autorités administratives indépendantes par le conseil d’état
est-il pertinent? R.D.P, T 107, 1991, paris, p1534.
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أوالا -شرط التظلم اإلداري المسبق
يعتبر التظلم اإلداري المسبق إجراء يوجه ضد قرار اإلدارة غير المشروع ،قصد إعادة النظر
فيه ،1إما بالتعديل ،أو التصحيح ،أو السحب ،أو باإللغاء ،وبذلك ينتهي النزاع في مرحلته األولى،
قبل أن يتحول إلى منازعة قضائية ،2إضافة إلى ذلك أن صدور القرار معيبا ،ال يعني بالضرورة
أن اإلدارة قصدت ذلك.3
أصبح التظلم اإلداري المسبق في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،اختياريا
بعدما كان إجباريا في ظل قانون اإلجراءات المدنية الملغى ،معتمدا في ذلك على التظلم
الوالئي ،4إذ يرفع إلى الجهة اإلدارية نفسها ،التي صدر عنها القرار اإلداري المطعون فيه.5
أزال المشرع بهذا التعديل الغموض حول مسألة هذا اإلجراء ،بالنسبة لسلطات الضبط
اإلدارية ،ما يعتبر شيء إيجابيا ،خاصة وأن النصوص المنشأة لها ،لم تشر إلى إجراء
التظلم اإلداري المسبق كشرط لرفع دعوى اإللغاء أمام مجلس الدولة.
هذا كقاعدة عامة ،لكن ترد عليه استثناءات فيما يتعلق بمنازعات مجلس النقد
والقرض ،ومنازعات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة.
حيث تنص المادة( )72من قانون النقد والقرض على مايلي:

 -1طاهري حسين ،شرح وجيز لإلجراءات المتبعة في المواد اإلدارية ،دار الخلدونية للنشر ،الجزائر ،6882 ،ص.0
 -2بسيوني عبد الغني عبد اهلل ،وقف تنفيذ القرارات اإلدارية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،د ،س ،ن ،ص.20
 -3طلبة عبد اهلل ،القانون اإلداري(الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة) ،الطبعة الثانية ،منشورات جامعة ،سوريا د.س.ن
ص.648

 -4بوفراش صفيان ،عدم فعالية التظلم اإلداري المسبق في حل النزاعات اإلدارية في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير
في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،6880 ،ص .02
 -5المادة 083من قانون  ،80-80والتي تحيلنا إلى المواد من  060إلى ،026حيث تنص المادة  ،028على مايلي«:

يجوز للشخص المعني بالقرار اإلداري تقديم تظلم إلى الجهة اإلدارية مصدرة القرار في األجل المنصوص عليه في المادة

 928أعاله ،»...مرجع سابق.
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« ال يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في الق اررات التي يتخذها المجلس بموجب المواد98
98 ،98أعاله ،إال بعد قرارين بالرفض ،وال يجوز تقديم الطلب الثاني ،إال بعد مضي أكثر
من( )01أشهر من تبليغ رفض الطلب األول».
يتعين من خالل المادة أعاله ،على المتعامل االقتصادي المتضرر من القرار الصادر عن
مجلس النقد والقرض ،المتعلق برفض الترخيص أو االعتماد ،الحصول أوال على ق اررين بالرفض
من مجلس النقد والقرض ،على أن تفصل بينهما مدة عشرة ( )90أشهر ،ليرفع بعد ذلك دعوى
اإللغاء أمام مجلس الدولة ،وهذا في حالة الرد الصريح لمجلس النقد والقرض.
لم تشر المادة ( )72من قانون النقد ،إلى حالة سكوت مجلس النقد والقرض عن التظلم
المقدم أمامه ،وتطبيقا للقواعد العامة يعتبر هذا السكوت رفض ضمني ،ما يعطي الحق
للمتعامل االقتصادي ،في رفع دعوى اإللغاء أمام مجلس الدولة.
يمكن اعتبار الطلبين بمثابة تظلم إداري مسبق ،1لكن مع بعض الخصوصية تتعلق بعدد
المرات التي يتظلم فيها العون االقتصادي ،وهي مرتين وجوبا ،وكذا المدة التي تفصل بينهما وهي
عشرة ()90أشهر ،التي تختلف عن مدة التظلم اإلداري المعمول بها في القواعد العامة.
ال يمكن إثارة التظلم اإلداري المسبق بشأن الطعون المقدمة ضد ق اررات مجلس
المنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ،كون االختصاص بالفصل في منازعتها
يعود للغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر.
في حين نجد أن ق اررات رفض التجميع ،يمكن أن يقدم بشأنها طلب الترخيص به إلى
السلطة التنفيذية ،ممثلة في الو ازرة المعنية التي يمكنها قبول طلبهم.2
 -1بزغيش بوبكر ،خصوصية إجراءات الطعن في الق اررات الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلة ،الملتقى الوطني حول

السلطات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي والمالي ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة عبد الرحمان ميرة

بجاية ،يومي  62و 64ماي ،6883 ،ص.224

 -2تنص المادة 62من األمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي« :يمكن أن ترخص الحكومة
تلقائيا ،إذ اقتضت المصلحة العامة ذلك ،أو بناءا على طلب األطراف المعنية ،بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس

المنافسة ،وذلك بناءا على تقرير الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع » مرجع سابق.
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لكن ال يمكن اعتباره تظلما إداريا مسبقا ،كونه ليس بتظلم والئي إذ ال يرفع لنفس الجهة
مصدرة القرار وهو مجلس المنافسة ،كما ال يعتبر بتظلم رئاسي حيث ال يخضع مجلس المنافسة
لرقابة رئاسية للسلطة التنفيذية ،لذا يمكن اعتباره "تظلما إداريا من نوع خاص".
أما عن موقف مجلس الدولة فيما ي تعلق ب إج راء التظلم اإلداري  ،نجده متذبذب
بين قبوله ورفضه  ،حيث رفض األخذ به في الق رار الصادر له بتاريخ
 ، 0002 / 09 / 01وطبق الميعاد الخاص برفع الطعن المنصوص عليه في قانون
البريد والمواصالت السلكية والالسلكية  ،وهو ما يظهر من خالل حيثي ا ته التالية :

«حيث أن هذه األخيرة أي الشركة "الوطنية التصاالت الجزائر" الطاعنة الحالية
بنسخة من القرار المذكور بتاريخ  8118/08/88وجهت رسالة للمطعون ضدها رافضة
مضمون القرار المذكور.
حيث بما أن الطاعنة استلمت القرار المطعون فيه في شهر ديسمبر 8118
ولم تسجل طعنها أمام م جلس الدولة إال بتاريخ  8112/18 /08حسب ختم كتابة
مجلس الدولة فإن طعنها يكون وارد خارج أجل الشهر المحدد في المادة 01
القانون  8111 -10مما يتعين عدم قبول ه شكال.»1
بينما أخذ به في قرار أخر بتاريخ  ،0002/09/02وهو ما تبينه الحيثيات التالية:

«حيث قدم المدعي تظلما أمام السلطة مصدرة القرار بتاريخ .8118/12/88
وحيث تلقى المدعي ردا على التظلم من طرف المؤسسة مصدرة القرار بتاريخ
 ،8118/12/81وهذا يعد قرار سلبي من طرف المدعى عليه على المدعى.» 2
 -1مجلس الدولة ،الغرفة الخامسة ،قرار رقم  ،826232مؤرخ في  ،6883/82/80قضية (الوطنية لالتصاالت الجزائر)
ضد (سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية) ،يتعلق بدعوى اإللغاء ،قرار غير منشور( ،أنظر الملحق

رقم.)86

 -2مجلس الدولة ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  ،820402مؤرخ في  ،6822/82/63قضية (الشركة ذات الشخص الوحيد
وذات المسؤولية المحددة) ضد (الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية) ،يتعلق بدعوى إلغاء ضد قرار مزايدة على سند

منجمي ،قرار غير منشور( ،أنظر الملحق رقم )82
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قضى في قرار أخر بتاريخ  ،0009/99/90بإلزام رافع التظلم إثبات الرفض الثاني
الصادر عن مجلس النقد والقرض ،بخصوص الطعن في قرار رفض طلب اعتماد بنك
حيث صرح في حيثياته مايلي:

«وأنه وحتى باعتبار مراسلة األمين العام أول رفض ضمني فإن الطاعن لم يقدم ما يثبت
به الرفض الثاني.»1
يعتبر هذا خروجا عن القواعد العامة ،فرافع التظلم مطالب فقط بإثبات رفعه التظلم
وذلك بكل الوسائل المكتوبة ،2وغير مطالب بإثبات رفض اإلدارة وخصوصا أن هذه األخيرة
غير ملزمة بالرد الصريح عن هذه التظلمات.
ثانيا -تشتت ميعاد الطعن القضائي:
ا

لم يحدد المشرع مواعيد الطعن القضائي ،بالنسبة لمنازعات سلطات الضبط اإلدارية في

المجال االقتصادي ،إذ تتميز بالغموض والتعدد في المدة ،3فأحيانا يحددها باأليام ،وأحيانا
أخرى باألشهر ،ما يؤدي إلى االلتباس على األعوان االقتصاديين.4
تقدم الطعون ضد الق اررات الفردية والتنظيمية الصادرة عن مجلس النقد والقرض
وق اررات اللجنة المصرفية عند ممارستها للسلطة القمعية ،خالل ستين( )00يوما ابتداء من

 -1مجلس الدولة ،الغرفة الثانية ،قرار رقم  ،882224مؤرخ في  ،6882/22/26قضية( :يونين بنك) ضد(محافظ بنك
الجزائر) ،يتعلق بدعوى اإللغاء ضد قرار رفض اعتماد بنك ،مجلة مجلس الدولة ،عدد ،6882 ،82ص  26وما يليها.

أنظر أيضا - :مجلس الدولة ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  ،26282مؤرخ في  ،6882/84/82قضية (البنك الجزائري الدولي)
ضد (محافظ بنك الجزائر ومن معه) ،يتعلق بدعوى اإللغاء ضد قرار تعين متصرف إداري مؤقت ،مجلة مجلس الدولة
عدد ،6882 ،82ص  24وما يليها.

 - 2تنص المادة 028من قانون  ،80-80على مايلي....« :يثبت إيداع التظلم أمام الجهة اإلدارية بكل الوسائل
المكتوبة ،ويرفق مع العريضة » ،مرجع سابق.

3

-AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de
magister en droit, faculté de droit, université Abderrahmane mira, Bejaia, 2010, P152.
4
-ZOUAIMIA Rachid, le régime contentieux des autorité administratives indépendantes en droit
algérien, IDARA, N°01, 2005, p23.
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تاريخ التبليغ ، 1في حين يكون ميعاد الطعن بالنسبة للجنة مراقبة عمليات البورصة
وتنظيمها  ،في ق اررات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وكذا الق اررات التأديبية
والتحكمية التي تصدرها في أجل شهر واحد( ، )09يبدأ سريانه من تاريخ تبليغ القرار،2
أما فيما يخص الق اررات التنظيمية التي تصدرها هذه اللجنة ،فقد اكتفى المشرع بالنص
على مايلي:

« يمكن في حالة حصول طعن قضائي أن يأمر بتأجيل تنفيذ أحكام الالئحة
المطعون فيها إذا كانت هذه األحكام مما يمكن أن تنجر عنه نتائج واضحة الشدة
واإلفراط ،أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها».3
أغفل المشرع في المادة أعاله ،ذكر ميعاد الطعن وأطرافه ،والجهة التي يرفع إليه
ونظرا لهذا الفراغ التشريعي ،يتحتم علينا تطبيق القواعد العامة المنظمة في قانون
اإلجراءات المدنية واإلدارية.4
وحدد ميعاد الطعن في ق اررات مجلس اإلدارة لسلطتي الضبط المنجمي المتمثلتين
في الوكالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة المنجمية ،أمام مجلس الدولة في ميعاد
ثالثين( )00يوما ابتداء من تاريخ التبليغ ،5ويقدم الطعن ضد ق اررات مجلس سلطة

 -1تنص المادة  107من األمر رقم  ،22-82المتعلق بالنقد والقرض( ،المعدل والمتمم )،على مايلي « :تكون ق اررات
اللجنة المتعلقة بتعين قائم باإلدارة مؤقتا ،أو المصفي والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي ،يجب أن يقدم
الطعن في أجل ( )06ستين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكال » ،مرجع سابق.
 -2تنص المادة 82من القانون رقم  ،84-82المؤرخ في  23فيفري  ،6882المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم ،28-02

المتعلق ببورصة القيم المنقولة ،ج ر عدد  ،22صادر في  20فيفري ،6882على مايلي ...« :يجوز لطالب االعتماد أن يرفع
طعنا باإللغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة ،في أجل شهر( )1واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة..
يبت مجلس الدولة في الطعن باإللغاء و يصدر قراره خالل ( )3ثالثة أشهر من تاريخ تسجيله» ،مرجع سابق

-3المادة 22من المرسوم التشريعي رقم  ،28-02المتعلق ببورصة القيم المنقولة( ،المعدل والمتمم) ،المرجع السابق

 -4قوراري مجدوب ،مدى رقابة القاضي اإلداري لق اررات سلطات الضبط المستقلة ،مجلة دراسات قانونية ،العدد 80مركز
البصيرة للعلوم واالستشارات والخدمات التعليمية ،الجزائر ،6828 ،ص .42

 -5تنص المادة  40من القانون  ،86-82المتعلق بقانون المناجم( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي ...«:يمكن الطعن في ق اررات مجلس
اإلدارة لدى مجلس الدولة في أجل ثالثين ( )36يوما من تاريخ التبليغ وال يوقف الطعن مجرى الق اررات» مرجع سابق.
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ضبط البريد خالل شهر واحد( )09ابتداء من تاريخ التبليغ.1
لم ينص القانون المنشئ للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،وال النصوص
التنظيمية الملحقة به،2على الطعن في الق اررات الصادرة عنها ،مكتفيا باإلشارة إلى أهليتها
في التقاضي.3
نميز في مجال المنافسة ،بالنسبة للق اررات التي يصدرها مجلس المنافسة ،بين الق اررات
المتعلقة بقمع الممارسات المنافية للمنافسة ،والتي يختص بالفصل في منازعتها القاضي
العادي لدى الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر ،4حيث يطعن فيها خالل أجل شهر()09
واحد ،تسري من تاريخ تبليغ القرار ،في حين يطعن في التدابير المؤقتة خالل أجل
عشرين( )00يوما.
لم يحدد المشرع بالنسبة للق اررات الخاصة برفض التجميعات االقتصادية ،والتي يختص
بالفصل في منازعتها مجلس الدولة ،ميعاد الطعن فيها ،5لذا تطبق في هذه الحالة القواعد

 -1تنص المادة 23من القانون  ،82-6888المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية
مايلي« :يجوز الطعن في ق اررات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر( )1واحد ،»...مرجع سابق.
2

 -سعادي فتيحة ،المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون

كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،6822 ،ص .68
 -3المادة 80من المرسوم الرئاسي رقم  ،422-82مؤرخ في  66نوفمبر  ،6882يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من
الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها ،ج ر عدد ،34صادر في  66نوفمبر .6882
 -4تنص المادة 22من القانون رقم  ،26-80المعدل والمتمم لألمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة ،على مايلي:

« تكون ق اررات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر...في أجل
ال يتجاوز شهر ( )1واحد ابتداء من تاريخ استالم القرار ،يرفع الطعن في اإلجراءات المؤقتة المنصوص عليه في المادة
 60من هذا األمر  ،في أجل عشرين يوما ،»...مرجع سابق.
5

 -تنص المادة 20من األمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي ...«:يمكن الطعن في قرار

رفض التجميع أمام مجلس الدولة» ،المرجع السابق .
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العامة المعمول بها في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،1على الرغم من أنها ال تتماشى
وطبيعة النشاط االقتصادي الذي يتميز بالسرعة.
أما فيما يخص الق اررات التي تصدرها لجنة اإلشراف على التأمينات ،فقط الق اررات
المتعلقة بتعيين متصرف إداري مؤقت ،وحدها القابلة لطعن باإللغاء أمام مجلس الدولة ،دون
تحديد ميعاده.2
ويالحظ نفس الشيء بالنسبة للق اررات الصادرة عن لجنة ضبط الكهرباء وتوزيع الغاز
بواسطة القنوات ،حيث أخضعها المشرع لطعن باإللغاء أمام مجلس الدولة دون تحديد
ميعاده ،3مما يستلزم الرجوع للقواعد العامة في هذه الحاالت.4
لم تشر النصوص القانونية المنظمة لكل من سلطة ضبط التبغ ،والوكالة الوطنية
للمواد الصيدالنية ،وكذا سلطة ضبط المياه ،إلى الطعن باإللغاء ضد ق ارراتها رغم أنها تقوم
بإصدار ق اررات إدارية كل في مجال اختصاصها ،لكن هذا ال يعني أنها محصنة من الرقابة

 -1يكون ميعاد الطعن باإللغاء وفقا للمادة  083من القانون رقم  ،80-80أربعة( )84أشهر من تاريخ التبليغ أو نشر
القرار ،لكن اإلشكال الذي يطرح في حالة ما إذا وجه تظلم للحكومة من طرف العون االقتصادي بقرار رفض التجميع

الصادر من مجلس المنافسة هل الميعاد في هذه الحالة يبدأ من تاريخ تبليغ الحكومة؟ وماذا عن سكوت هذه األخيرة وعدم
ردها على التظلم؟ فهذه كلها ثغرات المشرع لم ينتبه إليها .للتفصيل أكثر أنظر -:عمورة عيسى ،النظام القانوني لمنازعات

مجلس المنافسة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو  ،6882ص
.223
 -ماتسة المية ،مرجع سابق ،ص.288

 -2تنص المادة 22من القانون رقم  ،84-82المتعلق بالتأمينات ،على مايلي ...«:تكون ق اررات لجنة اإلشراف على
التأمينات فيما يخص تعيين المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة» ،مرجع سابق.

 -3تنص المادة 228من قانون رقم  ،82-86يتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز بواسطة القنوات ،على مايلي« :يجب أن

تكون العقوبات مبررة ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي» ،مرجع سابق.

 -4ماديو ليلى ،تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري ،الملتقى الوطني حول
سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة عبد الرحمان ميرة

بجاية ،يومي 62و 64ماي  ،6883ص.632
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القضائية ،فمبدأ المشروعية المكرس دستوريا ،يقتضي خضوع ق اررات السلطات اإلدارية
لرقابة القضاء.1

الفرع الثاني
التنظيم اإلجرائي الالحق لرفع الطعن القضائي
تعتبر الق اررات اإلدارية التي تصدر عن مختلف اإلدارات العمومية ،واجبة النفاذ حيال
األفراد المخاطبين بها بعد تبليغهم  ،2نظ ار لما تتميز به من خاصية النفاذ المباشر الناتج عن
قرينة المشروعية التي تتسم بها كقاعدة عامة.3
لكن ترد على المبدأ استثناءات ،حيث يمكن لألفراد المتضررين منها رفع دعوى وقف
التنفيذ ،4إذا كان من شأن تنفيذها إحداث أضرار يستحيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه
عند صدور قرار اإللغاء.5
إن الغاية من تكريس هذا االستثناء ،هو إحداث توازن بين المصلحة العامة ،التي
المرفق العمومية ،وعدم
تستوجب النفاذ المعجل للق اررات اإلدارية  ،6احتراما لمبدأ استم اررية ا
السماح بشل نشاطها ،نتيجة الطعون المقدمة ضدها ،7وبين المصلحة الخاصة لمن صدر
بشأنه القرار الذي قد يضره تنفيذه ،ويستحيل تدارك األضرار الناتجة عنه.
أقر المشرع بموجب المادة ( )190من قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية ،والتي أحالتنا
1

 -تنص المادة 242من دستور 02على مايلي« :ينظر القضاء في الطعن في ق اررات السلطات اإلدارية» ،مرجع سابق.

 -2بعلي محمد الصغير ،الوجيز في المنازعات اإلدارية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،الجزائر ،6882 ،ص .202

 -3أوقارت بوعالم  ،وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية في أحكام اإلجراءات اإلدارية والمدنية الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة
الماجستير في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،6826 ،ص.86
- PACTEAU Bernard, Contentieux administratif, 4ème édition, P.U.F, Paris, 1997, p 241. «…Le sursis en
quelque sorte c’est la détention provisoire de l’acte non encore condamnés mais déjà inculpé…».
4

 -5جروني فائزة ،طبيعة قضاء وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري ،رسالة لنيل درجة دكتوراه في
القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،6822 ،ص .28

 -6جروني فائزة ،المرجع السابق ،ص .22
7

- YOUNSI-HADDAD Nadia, Le sursis à exécution devant les juridictions administratives, R.A. S.J P,
N°04, 2007, p103.
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إلى تطبيق المواد من ()700إلى( ،)702إمكانية وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية ،بناءا على
أمر صادر عن رئيس الجهة القضائية المختصة ،بعد طلب من المعني باألمر.1
يعتبر موقف المشرع غامضا ومتذبذب ،بخصوص إمكانية وقف تنفيذ الق اررات الصادرة
عن سلطات الضبط اإلدارية ،ويظهر ذلك من خالل كيفية تنظيم مختلف النصوص القانونية
ثانيا) ،ومنها
المنشأة لهذه الهيئات لهذا المبدأ ،فمنها من كرسته (أو اال) ،ومنها من استبعده ( ا

من سكت عن النص عليه(ثالثاا).

أوالا -التكريس الصريح لمبدأ وقف التنفيذ:
منح المشرع لسلطات الضبط اإلدارية ،حق توقيع عقوبات ضد األعوان االقتصاديين
من جهة ،2ومن جهة أخرى كرس مبدأ وقف تنفيذ هذه الق اررات ،3المبدأ الذي اعتبره المجلس
المجلس الدستوري الفرنسي ضمانة أساسية لحقوق الدفاع.4
كرس المرسوم التشريعي المتعلق بالبورصة ،مبدأ وقف التنفيذ بشأن األنظمة التي
تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،متى توفرت الشروط القانونية والمتمثلة في
خطورة النتائج التي يمكن أن تنجر عن تنفيذها.5
وكرس األمر رقم  ،10-10المتعلق بالمنافسة ،مبدأ وقف تنفيذ الق اررات الصادرة عن
مجلس المنافسة ،حيث تنص المادة ( )00منه على مايلي:

1

-KOUROGLI Mokdad, Le contrôle juridictionnel exercé par les juridictions administratives sur l’action
de l’administration, Revue du conseil d’tat, N° 03, 2003, p13.

 -2عيساوي عز الدين ،السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي والمالي ،مذكرة لنيل شهادة
الماجستير في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،6882 ،ص .240
 -3زغاتري كريمة ،المركز القانوني لسلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية ،،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في
القانون ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة أمحمد بوقرة  ،بومرداس ،6826 ،ص.220

 -4عيساوي عز الدين ،المرجع السابق ،ص.243

 -5تنص المادة 22من المرسوم التشريعي رقم  ،28-02المتعلق ببورصة القيم المنقولة( ،المعدل والمتمم)،على مايلي:

«يمكن في حالة حصول طعن قضائي أن يأمر بتأجيل تنفيذ أحكام الالئحة إذا كانت هذه األحكام مما يمكن أن ينجر
عليه نتائج واضحة الشدة.»...
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« ال يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لق اررات مجلس
المنافسة،غير أن ه يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر ،في أجل ال يتجاوز خمسة
عشر( )08يوما ،أن يوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين  88و 82أعاله
الصادرة عن مجلس المنافسة ،عندما تقتضي الظروف ذلك أو الوقائع الخطيرة».
يظهر من خالل المادة أعاله ،أن وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية ،الصادرة عن مجلس
المنافسة يعتبر استثناءا عن األصل الذي يقتضي عدم جواز وقف تنفيذها ،حيث حصره
المشرع في ما نصت عليه المواد()52و( )50من األمر رقم  00-00المتعلق بالمنافسة دون
أن يتعدى إلى كل الق اررات الصادرة عنه.
تتعلق المادتين السالفتين الذكر باألوامر والتدابير التحفظية فقط ،1ويكون وقف التنفيذ
بناء على طلب صاحب الطعن باإللغاء ،أو من طرف وزير التجارة.2

ثانيا -االستبعاد الصريح لمبدأ وقف التنفيذ:
ا

أكدت بعض النصوص المنشئة لسلطات الضبط اإلدارية ،عدم خضوع ق ارراتها لمبدأ

وقف التنفيذ عند رفع الطعن القضائي ضدها ،األمر الذي يعرض مصالح المتعاملين
االقتصاديين ،لخطر قد ال تستطيع دعوى اإللغاء أن تمحوه أو تصلحه.3

 -1تنص المادة 42من األمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي « :يتخذ مجلس المنافسة
أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة ،»...تضيف المادة 42من األمر نفسه « :يمكن

لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة

للمنافسة موضوع التحقيق ،»..مرجع سابق.

 -2تنص المادة 20من األمر  ،82-82المتعلق بالمنافسة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي « :يتم طلب وقف تنفيذ

المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 03أعاله ،طبقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية ،يودع صاحب الطعن

الرئيسي أو الوزير المكلف بالتجارة طلب وقف التنفيذ ،»..المرجع السابق.

 -3رحموني موسى ،الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير
في القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة لحاج لخضر ،باتنة ،6822،ص .264
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ال تخضع األنظمة التي يصدرها مجلس النقد والقرض ،1وكذا الق اررات التي تتخذها
اللجنة المصرفية ،لوقف التنفيذ ،2رغم أن العقوبات التي تتخذها هذه األخيرة خطيرة ،كسحب
االعتماد من البنوك والمؤسسات المالية ،التي يصعب معالجة أثارها.
صرح المشرع في المجال المنجمي ،باألثر غير الموقف للطعن باإللغاء ،3بالرغم من
اآلثار الهامة التي قد تحدثها السيما تلك الخاصة بسحب الرخص أو تعليقها ،4فمثل هذه
الوضعية تؤثر على المؤسسات المعاقبة ،خاصة إذا تبين فيما بعد أن العقوبات غير
مشروعة ،وال يمكن بعد ذلك إصالحها.5
تتمتع سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية باختصاص توقيع العقوبات دون
تكريس األثر الموقف لق اررات هذه السلطة ،ما يعتبر تقصي ار في حقوق الدفاع للمتعاملين
االقتصاديين ،6رغم أن مبدأ وقف التنفيذ في مجال الضبط االقتصادي يحقق نتائج ال تحققها
دعوى اإللغاء ،حيث أنشأ المشرع سلطة ضبط البريد تقليدا منه للمشرع الفرنسي 7لكنه قلل
 -1تنص المادة  283من األمر 22-82المتعلق بالنقد والقرض(،المعدل والمتمم) ،على مايلي « :تكون الطعون من
اختصاص مجلس الدولة وهي غير موقفة التنفيذ» ،مرجع سابق.

 -2تنص المادة 22من األمر رقم  ،22-82المتعلق بالنقد والقرض( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي « :يكون النظام
الصادر والمنشور  ،كما هو مبين في المادة  06أعاله ،موضوع طعن باإلبطال يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام

مجلس الدولة ،...وال يكون لهذا الطعن أثر موقف ،»..المرجع السابق.

 -3تنص المادة 40من القانون  ،28-82المتعلق بقانون المناجم( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي ...«:يمكن الطعن في
ق اررات مجلس اإلدارة لدى مجلس الدولة في أجل ثالثين يوما( )36من تاريخ التبليغ ،وال يوقف الطعن مجرى الق اررات»

مرجع سابق.

 -4تنص المادة 02من القانون  ،28-82المتضمن قانون المناجم (،المعدل والمتمم) ،على مايلي« :يمكن الوكالة الوطنية
للممتلكات المنجمية أن تعلق السند المنجمي أو الرخصة المنجمية أو تسحبه من صاحبه ،»...المرجع السابق.

 -5عيساوي عزالدين  ،السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي والمالي ،مذكرة لنيل شهادة
الماجستير في القانون ،مرجع سابق ،ص.228

6

 -تنص المادة 23من القانون رقم  ،82-6888المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والموصالت ،على مايلي....«:يجوز

الطعن في ق اررات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة...وليس لهذا الطعن أثر موقف» ،مرجع سابق.

 -7فتحي وردية ،وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلة ،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط

المستقلة في المجال االقتصادي والمالي ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،يومي 62

و64ماي  ،6883ص.226
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من الضمانات التي تحمي حقوق وحريات الفاعلين فيها ،والتي كرسها هذا األخير ،1فطبقا
للمادة( )00الفقرة الثامنة من قانون البريد واالتصاالت ،2تخول محكمة استئناف باريس
االختصاص في وقف تنفيذ الق اررات الصادرة عن هذه اللجنة.

ثالثاا -السكوت عن النص عن مبدأ وقف تنفيذ:
نص المشرع على قابلية الق اررات الصادرة عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز ،للطعن
القضائي أمام مجلس الدولة ،دون أن يبين األثر الموقف لهذا الطعن من عدمه ،3وأمام هذا
الفراغ القانوني يتحتم علينا الرجوع للقواعد العامة ،التي تخول للمتعاملين االقتصاديين
إمكانية طلب وقف تنفيذها متى توفرت شروطه.
وفي مجال البورصة وعلى خالف األنظمة التي تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة
والتي كرس المشرع بصددها وقف التنفيذ ،فان الق اررات األخرى ،بما في ذلك الق اررات
التأديبية والعقابية ،سكت عن مسألة األثر الموقف للطعن رغم خطورتها ففي سلطة واحدة
نالحظ تذبذب موقفه ،بشأن وقف التنفيذ  ،4فكان األحرى به لو عمم المبدأ على كل هذه
الق اررات.
لم يرد بشأن الق اررات الفردية المتعلقة بالنشاطات المصرفية ،والتي تصدرها اللجنة
المصرفية إمكانية وقف تنفيذها من عدمه ،مما يجعلنا نلجأ إلى تطبيق القواعد العامة كذالك
في هذا المجال.
حصر القانون المتعلق بالتأمين ،الق اررات التي تقبل الطعن باإللغاء أمام مجلس الدولة
في تلك المتعلقة بتعيين متصرف إداري مؤقت ،دون تحديد أثره ،على الرغم من أن هذا
 -1زعاتري كريمة ،مرجع سابق ،ص .248
2

-L 36-8 du code des poste et de télécommunications dispose que: «Le recours n'est pas suspensif.
Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible
d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa
notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité ».www.ligifrance .fr.

 -3تنص المادة  228من القانون رقم  ،82-86المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات«،يجب ان تكون العقوبات
مبررة ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي» ،مرجع سابق.

 -4فتحي وردية ،مرجع سابق ،ص.246
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اإلجراء خطير جدا ،بالنظر لتمتع المتصرف بكل الصالحيات الالزمة لتسير وادارة الشركة
ما قد يؤدي بها إلى التصفية ،1ومهما كانت قيمة التعويضات المالية في هذه الحالة ،فإنها
قليلة األهمية باعتبار أن الشركة المعنية تكون قد فقدت مكانتها في السوق وخسرت ثقة
المتعاملين معها ،2ويعتبر إجراء وقف التنفيذ وحده من يحول دون وضع الشركة قيد
التصفية ،3ورغم ذلك لم ينص عليه المشرع .
لم تشر النصوص القانونية المنشئة لكل من سلطة ضبط التبغ ،والوكالة الوطنية
للمواد الصيدالنية ،وكذا سلطة ضبط المياه ،إلى وقف تنفيذ ق ارراتها ،وال يعني هذا أنها ال
تخضع للرقابة القضائية ،فباعتبارها سلطات إدارية ،تنطبق عليها أحكام القواعد العامة ،ومن
بينها مبدأ وقف التنفيذ متى توفرت شروطه.
لم يأخذ مجلس الدولة ،بما جاء في القوانين التي تنظم سلطات الضبط اإلدارية ،والتي
استبعدت مبدأ وقف تنفيذ ق ارراتها ،حيث يقبل به كلما رأى ضرورة لذلك ،وهو ما يظهر من
خالل قراره الصادر بتاريخ  00ديسمبر ،0000حيث نصت حيثياته على

ما يلي:

«حيث وجود نزاع مطروح أمام المحاكم بين البنك الخارجي الجزائري ،والبنك التجاري
الصناعي الجزائري ،من شأنه أن يجعل العارضين يشكون في حياد المصفي.
حيث هذا االرتياب بالرغم من عدم ثبوته بأي دليل من شأنه إعاقة التسيير المنصف
لعمليات التصفية التي من شأنها إلحاق الضرر بمجموع الغير...
لهذه األسباب...

 -1بوجريو ياسمينة ،السلطة القمعية للجنة اإلشراف على التأمينات ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحي ،جيجل ،6826 ،ص .262

 -2بوجريو ياسمينة  ،المرجع السابق ،ص.262
 -3بركات جوهرة ،نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط االقتصادي ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون
كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ، 6883،ص.04
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في الموضوع:األمر بوقف تنفيذ القرار رقم  18المؤرخ في .1»...8110/19/80
كما قضى في قرار أخر بتاريخ  00ديسمبر ،0000أن جدية المخالفات المعاينة من طرف
اللجنة المصرفية ،ال تبرر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،حيث ورد في حيثياته ما يلي:

«حيث أن المخالفات المعاينة من طرف اللجنة المصرفية ،للشروع في إجراء تأديبي ضد
البنك التجاري والصناعي الجزائري ،تبدو جدية ليس من شأن األوجه المثارة على ضوء ما
توصل إليه التحقيق الحالي في الملف ،تبرير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه»

2

في حين نجده رفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر من طرف سلطة ضبط البريد
والموصالت السلكية والالسلكية ،كون المدعية لم تثبت الضرر الذي يستوجب وقف التنفيذ
وليس بناءا على ما نصت عليه المادة ( )92من قانون البريد والمواصالت ،التي استبعدت
صراحة مبدأ وقف التنفيذ ،3إذ جاء في حيثياته ما يلي:

«حيث أن الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ ألي قرار ،يجب أن تكون مؤسسة على
أسباب جدية ال جدال فيها ،ومن ثمة تكون معلقة على نشوء ضرر يصعب إصالحه من
جراء هذا التنفيذ ،بينما في الدعوى الحالية فشرط الضرر الذي يصعب إصالحه لم تتمكن
الطالبة من إثباته.4»...
 -1مجلس الدولة ،الغرفة الخامسة ،قرار رقم  ،20802مؤرخ في  28ديسمبر 6882قضية "مساهمي البنك التجاري
الصناعي الجزائري" ،ضد "اللجنة المصرفية" ،يتعلق بدعوى وقف تنفيذ قرار تعين مصفي بنك ،مجلة مجلس الدولة

عدد ،6882 ،82ص ص .34-36

 -2مجلس الدولة ،الغرفة الخامسة ،قرار رقم  ،820426مؤرخ في  28ديسمبر ،6882قضية "مساهمة البنك التجاري

والصناعي الجزائري" ضد "اللجنة المصرفية" ،يتعلق بدعوى إلغاء قرار سحب االعتماد ،ووقف تنفيذ القرار المتعلق بتعين

مصفي للبنك  ،مجلة مجلس الدولة ،عدد ،6882 ،82ص.02

 -3تنص المادة 23من قانون رقم  ،82-6888يحدد القواعد العامة للمواصالت السلكية والالسلكية ،على مايلي:

« يجوز الطعن في ق اررات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة ،في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها ،وليس
لهذا الطعن أثر موقف» ،مرجع سابق.

 -4مجلس الدولة ،الغرفة الخامسة ،قرار رقم  ،822222مؤرخ في  22ماي ،6882قضية "أوراسكوم تيليكوم الجزائر" ضد

"سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية" ،يتعلق بدعوى وقف التنفيذ ،قرار غير منشور(،أنظر الملحق رقم
.)84
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قرر اللجنة
ورفض في قرار أخر صادر بتاريخ  09أفريل ،0000طلب وقف تنفيذ ا
المصرفية الرامي لتعيين متصرف إداري مؤقت ،كون الطلب أصبح دون محل طالما أن
المجلس رفض الدعوى األصلية في الموضوع ،وأن طلب وقف التنفيذ يشكل إجراء تبعي
لطعن أصلي ،1وليس على أساس المادة ( )902من قانون النقد والقرض ،التي استبعدت
وقف التنفيذ.
كما رفض وقف التنفيذ في ق ارره الصادر بتاريخ  05سبتمبر ،0007بسبب عدم
التأسيس ،وليس بسبب تطبيق المادة( )92من قانون البريد والمواصالت السلكية والالسلكية
حيث صرح بما يلي...« :رفض طلبات إيقاف التنفيذ لعدم التأسيس. 2»...

1

 -مجلس الدولة ،الغرفة الخامسة ،قرار رقم  ،824400مؤرخ في  82افريل  ،6882قضية "أجيريان أنترناسيونال" ضد

"محافظ بنك الجزائر ومن معه" ،يتعلق بوقف تنفيذ قرار تعين متصرف إداري مؤقت ،مجلة مجلس الدولة ،عدد 82
 ،6882ص ص . 02-04

 - 2مجلس الدولة ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  ،20226مؤرخ في  64سبتمبر ،6880قضية "أوراسكوم تيليكوم الجزائر شركة
ذات أسهم" ضد "سلطة الضبط للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية" ،يتعلق بدعوى اإللغاء ،قرار غير منشور(،أنظر
الملحق رقم .)82
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المبحث الثاني
مضمون منازعات سلطات الضبط اإلدارية
إن الهدف من إنشاء سلطات الضبط اإلدارية ،هو التأكد من احترام القواعد القانونية
المنظمة للنشاط االقتصادي ،األمر الذي يبرر تمتعها باختصاصات قد تتشابه مع
اختصاصات الهيئات التقليدية.
نجد النصوص القانونية المنظمة لسلطات الضبط اإلدارية ،حددت بالضبط موضوع
النزاعات التي قد تنشأ بينها وبين المتعاملين االقتصاديين الخاضعين لها ،والتي يمكن
تصنيفها إلى نزاعات تخص السلطات اإلدارية القطاعية(المطلب األول) ،ونزاعات تخص
السلطة اإلدارية العامة (المطلب الثاني).

المطلب األول
مضمون منازعات سلطات الضبط القطاعية
زودت سلطات الضبط القطاعية بصالحيات عديدة ومتنوعة ،وذلك حسب القطاع الذي
تعمل على ضبطه ،انطالقا من صالحياتها في إصــدار األنظمــة ،مرو ار بصالحياتها في
التحكيم بين المتعـامليـن المتنافسين في السوق ،وصوال إلى سلطتها الرقابية(الفرع األول).
وتعتبر سلطة قمع المخالفات من بين أهم مميزات سلطات الضبط اإلدارية ،بالمقارنة
مع الهيئات اإلدارية التقليدية ،والتي تسمح لها بأن تلعب دور الضبط والتنظيم ،وتوقيع
الجزاء على كل من يخالف القوانين والتنظيمات القانونية(الفرع الثاني).
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الفرع األول

المنازعات المتعلقة باالختصاصات غير القمعية لسلطات الضبط القطاعية
تنازلت الدولة لسلطات الضبط اإلدارية ،عن بعض اختصاصاتها في الميدان
االقتصادي ،بهدف ضمان وجود منافسة شرعية وشريفة في السوق ،وحماية مصالح
المتعاملين االقتصاديين والمستهلكين ،منها :االختصاص التنظيمي(أوال) ،االختصاص
التحكيمي(ثانيا) وكذا اختصاص الرقابة والتنظيم(ثالثا).

أوالا -االختصاص التنظيمي:
يقصد باالختصاص التنظيمي ،سلطة سن إجراءات وقواعد عامة ،مجردة وغير شخصية،
تنشئ التزامات وحقوق على عاتق األعوان االقتصاديين ،1كان هذا االختصاص في السابق للسلطة
التنفيذية باعتراف دستوري ،إال أن االتجاه الجديد للدولة ،سمح لها بالتنازل عن جزء منه ،لصالح
سلطات الضبط اإلدارية ،2األمر الذي أثار كثي ار من االنتقادات حول دستوريته.3
حاجز
ا
يرى االجتهاد الدستوري الفرنسي أن مبدأ الفصل بين السلطات ،ال يعتبر
لممارسة سلطات الضبط اإلدارية لالختصاص التنظيمي ،طالما انه يمارس في نطاق
ضيق ،4ومحدد صراحة من طرف القانون.5
نجد في الجزائر غياب تبرير لمنح هذه السلطات مثل هذا االختصاص ،سواء من طرف
المشرع أو من القضاء ،وخصوصا عندما نجد الدستور يخول االختصاص التنظيمي للسلطة
 -1عيساوي عز الدين ،المكانة الدستورية للهيئات اإلدارية المستقلة( ،مآل مبدأ الفصل بين السلطات) ،مجلة اإلجتهاد
القضائي ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،عدد ،6880 ،84ص. 682

 - 2رابح نادية  ،النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،6826 ،ص.04

 -3عيساوي عز الدين ،المرجع السابق ،ص .680

4

- AUTIN Jean- Louis, Le devenir des autorités é administratives indépendantes, colloque sur les,
autorités administratives indépendantes, R.F.D.A, N°5, 2010, p876.
5
- voir : -RENE Dossière et Christian Vannest, Les autorités administratives indépendantes, Rapport
d’information de l’assemblée nationale, France, 6828, p22, http://www.assembleenationale.fr/12/rap-off/i3166-ti.asp.
- conseil d’État, Les autorités administratives indépendantes, jurisprudence et avis de 6888, la documentation
française, N°52, 2001, p295. www.conseil-état.fr/media/document/rapport.public 2001.pdf.
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التنفيذية ،وفي المقابل نجد النصوص التشريعية لسلطات الضبط اإلدارية تعترف لها بممارسته.
يرى األستاذ "زوايمية رشيد" ،في هذا الخصوص ،أن السلطة التنظيمية لها صور
مختلفة ،فمنها السلطة التنظيمية العامة المذكورة في المادة( )902من الدستور ،والتي
يمارسها فقط كل من رئيس الجمهورية والوزير األول ،1ومنها سلطة تنظيمية خاصة ممنوحة
لسلطات مختلفة في الدولة ،كالهيئات المحلية ،الو ازرات..الخ.
ومنح المشرع االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط اإلدارية ،ال يعد خرقا للدستور
طالما أنها خاصة وال تتعدى على السلطة التنظيمية العامة ،2وتخضع للمراقبة والموافقة
المسبقة من طرف السلطة التنفيذية ،فمثال األنظمة التي تصدرها لجنة تنظيم عمليات
البورصة ومراقبتها ،أخضعها المشرع إلجراءات المصادقة من قبل السلطة التنفيذية .3
نجد من بين سلطات الضبط اإلدارية ،التي تتمتع باالختصاص التنظيمي ،مجلس
النقد والقرض ،حيث خول له قانون النقد والقرض ،اختصاصات معتبرة تؤهله لممارسة
سلطة تنظيمية حقيقية ،4في المجال المصرفي ،5إذ له إمكانية تقنين مجاالت جد هامة.6

 -1تنص المادة  ،262من دستور  ،2002على مايلي « :يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير
المخصصة للقانون ،يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة» ،مرجع سابق.
2

- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes en Algérie, colloque national sur
les autorités administratives indépendantes en Algérie, faculté de droit et de sciences politiques,
université de 08 mai 1954, Guelma le13 et 14 Novembre 2012, P 09.

 -3المرسوم التنفيذي رقم  ،286-02المؤرخ في  22مارس  ،2002يتعلق بتطبيق المادة 26من المرسوم التشريعي رقم
 ،28-02المؤرخ في  62ماي  ،2002يتعلق ببورصة القيم المنقولة ،ج ر عدد ،20صادر في  22مارس .2002
 -4تنص المادة  26من األمر رقم  ،22-82المتعلق بالنقد والقرض( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي« :يخول مجلس النقد
والقرض بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما يأتي :إصدار النقد كما هو منصوص في المادتين  6و 5من هذا

األمر وكذا تغطيته ،مقاييس وشروط عمليات البنك المركزي ،...تحديد السياسة النقدية واإلشراف عليها ...شروط اعتماد
البنوك والمؤسسات المالية،...التنظيم القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرف ،»...مرجع سابق.

 -5كايس شريف ،استقاللية مجلس النقد والقرض بين النظرية والتطبيق ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،كلية
الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،عدد ،6828 ،20ص .24
أنظر أيضا :أعراب أحمد ،السلطات اإلدارية المستقلة في المجال المصرفي ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانونكلية الحقوق ،جامعة أمحمد بوقرة ،بومرداس ،6883 ،ص  20وما يليها.
 -6بلطرش منى ،السلطات اإلدارية المستقلة في المجال المصرفي ،وجه جديد لدور الدولة ،إدارة ،عدد  6886 ،86ص.20
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وتنقسم األنظمة التي يصدرها مجلس النقد والقرض ،إلى أنظمة تعتني بتنظيم المهنة
المصرفية ،وأنظمة تنظم حركة رؤوس األموال وسوق الصرف ،1وعلى هذا األساس هناك
من يعتبره برلمان مصغر للبنوك والمؤسسات المالية.2
تتمتع كذالك لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،باالختصاص التنظيمي ،إذ يمكن
تلخيص موضوع األنظمة التي تسنها ،في تلك المتعلقة بسوق بالقيم المنقولة ،3وتلك المتعلقة
بالمتدخلين في بورصة القيم المنقولة،4التي تنشر في الجريدة الرسمية ،5والى جانب السلطة
التنظيمية العامة ،نجد اللجنة تتمتع بسلطة تنظيمية فردية ،والتي تخص شخص معنوي أو طبيعي
معين بذاته ،6والتي تتمثل في سلطة منح التراخيص واالعتمادات ،7إال أنه يجب عليها أن تستند
تستند في إصدارها على قواعد تنظيمية عامة واال اعتبرت غير مشروعة.8
-1كايس شريف ،مرجع سابق ،ص .24
 -2حدري سمير ،سلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشريع والتنظيم المتعلق باالستثمار ،إدارة ،عدد86
 ،6828ص .23

3

 -يقصد بالقيم المنقولة األسهم والسندات ،محل العمليات القائمة بين المتعاملين داخل البورصة ،أنظر:

 -فتوس خدوجة ،االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادي ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  ،مرجع

سابق ،ص.22

 -4تواتي نصيرة  ،مدى دستورية السلطة التنظيمية لسلطات اإلدارية المستقلة ،مثال لجنة تنظيم ومراقبة عمليات

البورصة ،الملتقى الوطني حول السلطات اإلدارية المستقلة في الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة  80ماي

 ،2042قالمة  ،يومي 22و24نوفمبر ،6826،ص.86

 -5تنص المادة  26من المرسوم التشريعي رقم  ، ،28-02المتعلق ببورصة القيم المنقولة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي:

«يوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة عن طريق التنظيم ،وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية مشفوعة بنص الموافقة» ،مرجع سابق.

 -6بن زيطة عبد الهادي ،نطاق اختصاص السلطات اإلدارية المستقلة في القانون الجزائري( ،دراسة حالة لجنة تنظيم عمليات

البورصة وسلطة الضبط للبريد والمواصالت) ،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي ،كلية
الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،يومي 62و  64ماي  6883ص.236

 -7يقصد بالترخيص ،اإلجراء الذي يمكن لإلدارة أو السلطة العامة من ممارسة رقابتها على بعض األنشطة ،والذي على
أساسه تقبل ممارسة أو عدم ممارسة هذا النشاط ،مع احتفاظها بصالحية وضع شروط تختلف من نشاط إلى أخر ،أما
االعتماد هو أيضا عبارة عن تصرف إداري إنفرادي ،وهو ثاني إجراء بعد الحصول على الترخيص ،ومن خالله تقبل اإلدارة
وجود نشاط معين في السوق ،لتفصيل أكثر أنظر - :أعراب أحمد ،مرجع سابق ،ص  24وما يليها.
 -8زوار حفيظة ،مرجع سابق ،ص.02
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نجد سلطات ضبط إدارية أخرى تساهم في المجال التنظيمي ،لكن بشكل قليل بالمقارنة
مع السلطتين السابقتين ،وهي سلطة ضبط البريد والمواصالت ،حيث تنحصر سلطتها
التنظيمية في المسائل التقنية فقط ،1في حين تنحصر السلطة التنظيمية للجنة ضبط
الكهرباء والغاز ،2في التعريفات دون غيرها.3
كما تكون المساهمة في النشاط التنظيمي عن طريق االستشارة التي تكون إلزامية
كالتي يتمتع بها مجلس المنافسة في حالة االرتفاع المفرط لألسعار بسبب اضطرابات في
السوق ،وبالتالي البد من الرجوع إليه ،والتقيد باستشاراته كونه الخبير في هذا المجال.4
وقد تكون أيضا اختيارية ،كالتي تتمتع بها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
حيث أهلها المشرع لتقديم استشارتها للحكومة ،5غير أن هذه األخيرة غير ملزمة باألخذ
بها ،6ولكن هذا ال يعني أنها غير مجدية ،باعتبار اللجنة أدرى بمجال البورصة بحكم
 -1تنص المادة  22من القانون  ،82-6888المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية ،على

مايلي« :تتولى سلطة الضبط المهام التالية -:السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والمواصالت
السلكية والالسلكية...
 -منح الترخيصات االستغالل واعتماد تجهيزات البريد والمواصالت السلكية والالسلكية،وتحديد المواصفات والمقاييس

الواجب توفرها..،
 .يستشير الوزير المكلف بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية سلطة الضبط بخصوص ما يأتي-:تحضير أيةمشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاع البريد ،»...مرجع سابق.
 -2تنص المادة  222من القانون رقم  ،6888-82المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،على مايلي«:تقوم
اللجنة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة  116أعاله بما يأتي:
المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به
تحديد التعريفات الواجب تطبيقها على الزبائن الخاضعين لنظام التعريفات..-إعداد حساب التكاليف والخسائر المتعلقة بتبعات المرفق العام وتكاليف الفترة االنتقالية ،»...مرجع سابق.

-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la
gouvernance, op.cit, p98.
3

 -4بلكعيبات مراد ،دور مجلس المنافسة في الجزائر ،الملتقى الوطني حول آليات تفعيل مبدأ المنافسة في التشريع
الجزائري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة لحاج لخضر ،باتنة ،يومي  22و 22ماي ،6822 ،ص .20

 -5لباد ناصر ،السلطات اإلدارية المستقلة ،إدارة ،عدد ،6882 ،82ص.22

 -6تنص المادة 24من المرسوم التشريعي  ،28-02المتعلق ببورصة القيم المنقولة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي:

« يمكن للجنة أن تقدم مقترحات نصوص تشريعية أو تنظيمية تخص إعالم حاملي القيم المنقولة والجمهور ،وتنظيم
بورصة القيم المنقولة وسيرها ،والوضعية القانونية للوسطاء في عمليات البورصة» ،مرجع سابق.
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تشكيلتها وصالحيتها ،فهي األنسب لتقدير وضعية البورصة ومعاينة مختلف النقائص فيها.
نجد أيضا مساهمات أخرى في المجال التنظيمي بطرق مختلفة منها:
تقديم االقتراحات والتوصيات :التي تتمتع بها كل من الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنيةالوكالتين المنجميتين ،وتساهم لجنة اإلشراف على التأمينات هي أيضا بهذا االختصاص
وذلك باقتراحها نصوص تشريعية أو تنظيمية على الحكومة .1

ثانيا -االختصاص التحكيمي:
ا

يقتصر دور سلطات الضبط اإلدارية عند ممارستها لالختصاص التحكيمي ،في

الفصل في المنازعات التي تثور في القطاع المكلفة بضبطه بين المتعاملين االقتصاديين

2

وبهذه الصفة فهي ال تكون طرفا في النزاع بل تمارس دور المحكم.
حيث تفصل في المنازعات التي تنشأ بين المتعاملين االقتصاديين ،بإصدارها ق اررات
تحكيمية ذات طابع تنفيذي ،3مما قد ينشأ منازعات أخرى بينها وبين التي صدرت في حقهم
هذه الق اررات ،4ما يمنح لهم الحق في رفع دعوى اإللغاء ضدها أمام مجلس الدولة على
اعتبار أن الق اررات الفاصلة في المجال التحكيمي ق اررات إدارية.5
تتمثل سلطات الضبط اإلدارية ،التي تتمتع باالختصاص التحكيمي ،في كل من ،لجنة
تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،والتي استحدث المشرع على مستواها غرفة تأديبية

1

 -تنص المادة 22من المرسوم التنفيذي رقم  ،222-80ج ر عدد  ،68صادر في  82أبريل ،6880يوضح مهام لجنة

اإلشراف على التأمينات ،على مايلي«::يمكن لجنة اإلشراف على التأمينات وفي إطار المهام المخولة لها أن تعرض على
الوزير المكلف بالمالية كل اقتراح تعديل للتشريع وللتنظيم المعمول بهما».

 -2مخلوف باهية ،االختصاص التحكيمي لسلطات اإلدارية المستقلة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،كلية
الحقوق ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،6828 ،ص.22

- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigence de la

3

gouvernance, op.cit, p 135.

- BABALY Sall, Contribution à l’étude des autorités administratives indépendantes, université de

4

Poitiers, Faculté de droit et des sciences sociales, thèse pour le doctorat en droit, France,1990 , P193.

 -5مخلوف باهية ،المرجع السابق ،ص .282
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وتحكمية مهمتها الفصل في النزاعات ذات الطبيعة التقنية عن طريق التحكيم.1
تشمل المنازعات التي تتدخل الغرفة لتسويتها ،في تلك المتعلقة بالطابع التقني الناتجة
عن تفسير القوانين ،واللوائح المتعلقة بتنظيم بورصة القيم المنقولة ،ولممارسة اللجنة هذا
االختصاص يستلزم وجود أعضاء محددين في النزاع ،وهو ضرورة وجود الوسيط أحد
أطراف النزاع.2
يتولى المهمة التحكمية على مستوى سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية
والالسلكية مجلس السلطة ،حيث حصر المشرع اختصاصه التحكيمي في المنازعات التي
يكون موضوعها التوصيل البيني ،3الناتجة عن العالقة التعاقدية للمتعاملين االقتصاديين

4

وأضافت المادة األولى من القرار رقم  ،5 03/sp /pc/0000فئة أخرى من النزاعات وهي
المتعلقة بتقاسم منشآت المواصالت السلكية والالسلكية.6

1

- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie,
édition Houma, Alger, 2005.p130.
2

 -تنص المادة  26من المرسوم التشريعي رقم  ،28-02المتعلق ببورصة القيم المنقولة( ،المعدل والمتمم) ،على ما يلي:

«تكون الغرف ة المذكورة أعاله مختصة في المجال ألتحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين واللوائح
السارية على سير البورصة وتتدخل فيما يلي- :بين الوسطاء في عمليات البورصة - ،بين الوسطاء في عمليات
البورصة وشركات إدارة بورصة القيم -،بين الوسطاء في عمليات البورصة وشركات المصدرة لألسهم ،بين الوسطاء

في عمليات البورصة واألمرين بالسحب في البورصة» ،مرجع سابق.

 -3يقصد بالتوصيل البيني الخدمات المتبادلة التي يقدمها متعامالن ،أنظر الفقرة ( )84من المادة ( ،)80من قانون رقم
 ،82-6888المتعلق بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية ،مرجع سابق.
 -4مخلوف باهية ،أثر التحوالت االقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية ،الملتقى الوطني حول أثر التحوالت
االقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية ،الجزء الثاني ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد بن الصديق

جيجل ،يومي  28نوفمبر و 82ديسمبر  ،6822ص.232
5

-Décision n03/sp/pc/2002/ du 08/07/200/, Relative aux procédure en cas de litige en matière
d’interconnections et encas d’arbitrage, www.arpt.dz.

 -6يقصد بمنشآت المواصالت السلكية والالسلكية كل األمواج الالسلكية الكهربائية ،الذبذبات الالسلكية الكهربائية،
المجهزات المطرفية ،لتفصيل أكثر أنظر  :مخلوف باهية ،االختصاص ألتحكيمي لسلطات اإلدارية المستقلة ،مذكرة لنيل

شهادة الماجستير في القانون ،مرجع سابق ،ص.24
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استحدث المشرع ضمن لجنة ضبط الكهرباء وتوزيع الغاز غرف التحكيم 1ويستوجب
لممارستها هذا االختصاص ،ضرورة أن يكون النزاع بين متعاملين في قطاع الكهرباء
والغاز ،وأن ال يكون موضوعه متعلق بالحقوق وااللتزامات التعاقدية.2

ثالثاا -االختصاص الرقابي:
يعد االختصاص الرقابي على قدر كبير من األهمية ،والسيما بالنسبة لسلطات الضبط
اإلدارية التي تتمتع بالسلطة التنظيمية ،لكونه يكمل االختصاص التنظيمي فاألول يسن
القوانين ،والثاني يسهر على مراقبة مدى احترامها وتطبيقها ،3ويسمح لها بالتدخل قبل نشوب
النزاع والمخالفات.4
تتمتع غالبية سلطات الضبط اإلدارية باالختصاص الرقابي ،فنجد سلطة ضبط البريد
والمواصالت السلكية والالسلكية ،تتمتع بعدة أنواع من الرقابة منها :رقابة االلتحاق بالسوق
وذلك عن طريق منحها لرخص االستغالل على شكل ترخيص أو تصريح بسيط 5ورقابة
السوق وذلك عن طريق مراقبة مختلف المعلومات ،والوثائق المتعلقة بالنشاط.
حصول المتعامل االقتصادي على هذه الرخص يبقيه خاضعا لرقابة ،6وقد تتعدى هذه
الرقابة إلى تحقيقات جبرية ،في إطار البحث عن المخالفات التي قد تتبع بالتفتيش والحجز.7
 -1تنص المادة  222من القانون رقم  ،82-6886المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،على مايلي «:تؤسس
لدى لجنة الضبط مصلحة تدعى غرفة التحكيم ،»...مرجع سابق
 -2تضيف المادة  ،222مايلي....« :تتولى الفصل في الخالفات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين،بناءا على طلب أحد
األطراف،باستثناء الخالفات المتعلقة بالحقوق والواجبات التعاقدية» ،المرجع السابق.
 -3عبد الهادي بن زيطة ،مرجع سابق ،ص .208

 -4راشدي سعيدة ،مفهوم السلطات اإلدارية المستقلة ،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال
االقتصادي والمالي ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،يومي 62و 64ماي  ،6883ص.462

5

-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique,
IDARA, N°02, 2003, p 30.

 -6نايل نبيل محمد ،اختصاص القاضي اإلداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة (دراسة نظرية) ،مذكرة لنيل شهادة
الماجستير في القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،مولود معمري ،تيزي وزو ،6822 ،ص.22

 -7.حدري سمير ،السلطات اإلدارية المستقلة الفاصلة في المواد االقتصادية والمالية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في
القانون ،كلية الحقوق والعلوم التجارية ،جامعة أمحمد بوقرة ،بومرداس ،6882،ص .288
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تتمتع لجنة ضبط الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،هي األخرى بمراقبة السوق
حيث تقوم بمهمة التحقيق والسهر على احترام القوانين ،والتنظيمات المعمول بها وضمان
تطبيقها.1
نجد لجنة اإلشراف على التأمينات ،تحوز هي أيضا مثل هذا االختصاص ،وعلى هذا
األساس وصفها المشرع على أنها إدارة الرقابة في مجال التأمين ،2نفس الشيء بالنسبة
للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،3وأيضا بالنسبة للوكالتين المنجميتين ،وفي إطار هذه
الرقابة تصدر مختلف سلطات الضبط اإلدارية ق اررات تنفيذية قد تلحق أذى بالمخاطبين بها،
مما يحق لهم الطعن فيها باإللغاء أمام مجلس الدولة.

الفرع الثاني
المنازعات المتعلقة باالختصاصات القمعية لسلطات الضبط القطاعية
تتمتع سلطات الضبط اإلدارية باالختصاصات القمعية ،التي تسمح لها بتوقيع
العقوبات والتي فرضتها مهمة الضبط لديها ،4فإن حصل ولم يمتثل العون االقتصادي
للقواعد القانونية المطبقة في المجال االقتصادي ،فلها الحق في توقيع العقوبات التي تراها
ضرورية ،5والتي تنازلت عنها الدولة لتمكينها من ممارسة نشاطها بشكل فعال.6

 -1المادة  223من القانون رقم  ،82-86يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،مرجع سابق.

 - 2تنص المادة  680من القانون رقم  ،84-82المتعلق بالتأمينات ،على مايلي « :تنشأ لجنة اإلشراف على التأمينات

التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية» ،مرجع سابق.

 -3تنص المادة  68من القانون رقم  ،82—82المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي:

«تكلف الهيئة السيما بالمهام التالية -:اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون تعكس
النزاهة والشفافية،....االستعانة بالنيابة العامة لجمع األدلة والتحري في وقائع ذات عالقة بالفساد ،»...مرجع سابق.

-FOURNIER Jaques, La régulation des services publics en réseaux, télécommunication et électricité,

4

L.G.D.J, paris, 2002, p397.
5
-DUPUY Joëlle, Réflexion sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaines autorités
administratives indépendantes, R.F.D.A, N°03, 2003, p556.
6
-EMAMANUEL piwinca, La dévolution d’un pouvoir de sanction aux autorités administratives
indépendantes, R.F .D.A, N°05, 2010, p915.
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وجب على سلطات الضبط اإلدارية عند ممارسة االختصاص الرقابي ،احترام إجراءات
قانونية من شأنها ا لحفاظ على الحريات العامة للمتعاملين االقتصاديين ،1أهمها قرينة
البراءة ،2وعدم توقيع عقوبات سالبة للحرية ،وتطبق مبدأ التناسب بشأنها ،الذي يترجم إلى
االلتزام بالمعقولية في توقيع الجزاءات اإلدارية ،وعدم التعدد الجزائي على مخالفة واحدة

3

بصفة عامة خضوع العقوبات التي توقعها للمبادئ الدستورية.
يرى الفقه الفرنسي أن تمتع هذه السلطات بمثل هذا االختصاص ،ال يهدر مبدأ الفصل
بين السلطات ،4بل البد منه إذ يساعد من فعالية الضبط.
تعتبر العقوبات التي توقعها سلطات الضبط اإلدارية ،ميزة لصالح األعوان
االقتصاديين ،إذ ال تسجل في سجل السوابق العدلية الخاصة بهم ،5وبالتالي فالسلطة القمعية
القمعية التي تمارسها هذه الهيئات تتميز بالطابع التأديبي ال غير.6
وعلى هذا األساس فهي تتميز بالبساطة والفعالية والسرعة ،7مقارنة مع البطء الذي
تشهده مختلف القضايا الجزائية أمام الجهات القضائية ،وتت اروح العقوبات التي توقعها
سلطات الضبط اإلدارية على األعوان االقتصاديين بين العقوبات غير المالية(أوالا)
ثانيا)
وعقوبات مالية( ا
 -1نايل نبيل محمد ،مرجع سابق ،ص 22
2

- MARIE Anne frison roche, Règle et pouvoirs dans le système de régulation, volume 2, DALLOZ,
paris, 2004, p39.

 -3موكة عبد الكريم ،مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعية لسلطات الضبط ،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط

المستقلة في المجال االقتصادي والمالي ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،يومي 62و 64ماي
 ،6883ص.262
4

- voir :- AUTIN Jean- Louis, Le devenir des autorités administratives indépendantes, op.cit p 879
-GENTOT Michel, Les autorités administratives indépendantes, édition Montchrestien, 1991
p77
- ROUYERE Aude, op.cit, p 89.
- conseil d’État, Rapport publique 6882, op.cit, p 295.
5
- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques O.P.U, benAknoun, Alger, 2010, p 66.
6
- conseil d’État, Les pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanction, la documentation
française, paris, 1995, p 44.
7
- EMAMANUEL piwinca, op.cit, p915.
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أوالا -العقوبات غير المالية:
يطلق عليها العقوبات السالبة للحقوق ،1وهي أشد من العقوبات التي يقررها القاضي
الجزائي ،كقرار سحب الترخيص ،قرار سحب االعتماد ،حيث يترتب عليه تصفية البنك أو
المؤسسة المالية.2
نجد قرار المنع من مزاولة النشاط االقتصادي ،أشد من الغرامة المالية وذلك لما ينجر
عنه من أثار سلبية على العون االقتصادي المعاقب ،والسيما عند نشره بكل الوسائل واطالع
األعوان االقتصاديين األخريين عليه.
تتمتع معظم سلطات الضبط اإلدارية ،بصالحية توقيع مثل هذه العقوبات على األعوان
االقتصاديين المخالفين لألنظمة والقوانين االقتصادية ،فنذكر مثال اللجنة المصرفية لها أن
تأمر بمنع ممارسة بعض العمليات ،3أو سحب االعتماد أو توقيف مؤقت لمسير أو تعيين
قائم مؤقت باإلدارة.4
نجد لجنة ضبط الكهرباء والغاز ،لها سلطة فرض هذه العقوبات ،التي تهدف كلها إلى
احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بالقطاع ،5كالسحب المؤقت أو النهائي لرخصة

- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économique, op, cit. p66

1

 -2شكالط رحمة ،األجهزة الرقابية على القطاع المصرفي ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،كلية الحقوق جامعة
مولود معمري ،تيزي وزو ،عدد  ،6882 ،86ص .224

3

- MACHOU Benaoumer, présentation de la commission bancaire dans la dimension
institutionnelle et ses procédures, séminaire à institut national de la magistrature, ben-aknoun, 14
octobre, 2003, p12.
Voir aussi : ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en
Algérie, édition Houma, Alger, 2002, p 40.
4
- ZOUAIMIA Rachid, les pouvoirs de la commission bancaire en matière de supervision bancaire,
IDARA, N°02, 2010, p55.
Voir aussi : BOUABDELAH Mokhtar, op.cit, p 105.

 -5عسالي عبد الكريم ،لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز ،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال

االقتصادي والمالي ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،يومي 62و  64ماي  ،6883ص
.232
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االستغالل ،وفرض تعويضات للمستهلكين ،1ونفس الشيء بالنسبة للجنة مراقبة عمليات
البورصة وتنظيمها ،حيث أهلها القانون المنشأ لها على توقيع عقوبات اتجاه الوسطاء
المتعاملين في البورصة.2
تتمتع سلطة ضبط البريد والمواصالت ،بصالحيات السحب الجزئي للرخصة
االستغالل للمدة المحددة قانونا ،وفي حالة عدم امتثال المتعامل االقتصادي للقانون عند
انتهاء األجل الممنوح له ،لها أن تقوم بالسحب النهائي للرخصة ،مع اتخاذها التدابير الالزمة
الستم اررية الخدمة ،3وفي حالة ما إذا كان األمر يتعلق أو يمس بمقتضيات الدفاع الوطني
أو األمن العمومي ،فلها أن تأمر بتعليق الرخصة فورا ،بعد إعالم وزير االتصال بذلك.4
اكتفى المشرع في مجال التأمين ،بمنح لجنة اإلشراف على التأمينات سلطات قمعية
أقل شدة بالمقارنة مع باقي سلطات الضبط اإلدارية األخرى ،5إذ ليس من صالحياتها سحب

 -1حدري سمير ،دور الهيئات اإلدارية في حماية المستهلك ،الملتقى الوطني حول المنافسة وحماية المستهلك ،كلية
الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،يومي 23و 20نوفمبر  ،6880ص .288

 -2المادة  22من المرسوم التشريعي رقم  ،28-02المتعلق ببورصة القيم المنقولة( ،المعدل والمتمم) ،مرجع سابق.
 -3تنص المادة  22من القانون رقم  ،82-6888المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية،

على مايلي«:في حال عدم احترام المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغالل شبكات عمومية ،لشروط المقررة
بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ،تعذره سلطة الضبط لالمتثال للشروط المحددة في هذه الرخصة في أجل ثالثين

( )36يوما ،»...وتنص المادة  22من القانون نفسه ،على مايلي"«:إذا لم يمتثل المتعامل عند انقضاء هذه اآلجال ،يمكن
أن يتخذ ضده قرار السحب النهائي للرخصة في نفس األشكال التي أتبعت لمنحها  ،»...المرجع السابق.

 -4تنص المادة 22من القانون رقم  ،82-6888المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية،

على مايلي « :إذا لم يمتثل المتعامل عند انقضاء هذه اآلجال ،يمكن أن يتخذ ضده قرار السحب النهائي لرخصة في
نفس األشكال التي أتبعت لمنحها  ،وفي هذه الحالة تتخذ سلطة الضبط التدابير الالزمة لضمان استمرارية الخدمة

وحماية مصالح المترفقين ،»...المرجع السابق.

وتضيف المادة  ،20مايلي «:في حالة انتهاك المقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني واألمن العمومي ،تكون سلطة

الضبط مؤهلة لتعليق الفوري لرخصة بعد إعالم الوزير المكلف بالمواصالت السلكية والالسلكية ،»...المرجع السابق.

 -5ارزيل الكاهنة ،دور لجنة اإلشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمينات" ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية
واالقتصادية والسياسية ،مرجع سابق  ،ص.603
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سحب االعتماد من شركات التأمين واعادة التأمين ،1بل يخول االختصاص للوزير المكلف
بالمالية.2
ال تتمتع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،باالختصاص القمعي ،3حيث يقتصر دورها
في حالة ما إذا توصلت إلى وقائع ذات وصف جزائي ،بتحويل الملف إلى وزير العدل ،الذي
يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية ،فعليه فإن الهيئة مجرد جهاز
استشاري ال غير ،4الشيء نفسه نالحظه بالنسبة لسلطة ضبط المياه فهي األخرى ال تتمتع
بهذه السلطة وذلك بالنظر للصالحيات المخولة لها ،5التي تعتبر أهداف أكثر منها
اختصاصات.6
 -1تنص المادة  43من القانون رقم  ،84-82المتعلق بالتأمينات ،على مايلي « :العقوبات المطبقة على شركات التأمين
واعادة التأمين وفروع شركات التأمين األجنبية هي:

 -1عقوبات تقررها لجنة اإلشراف على التأمينات:

-عقوبة مالية ،اإلنذار ،التوبيخ ،إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين بتعين أو دون تعين وكيل متصرف مؤقت.

-2عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية بناءا على اقتراح لجنة اإلشراف على التأمينات ،بعد أخذ رأي المجلس الوطني

للتأمينات:

 -السحب الجزئي أو الكلي لالعتماد

-التحويل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمين».

-2خن لمين ،خصوصية العقوبات التأديبية المطبقة على األعوان االقتصاديين في القطاع المالي ،الملتقى الوطني حول

أثر التحوالت االقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية ،الجزء الثاني ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد بن

الصديق ،جيجل ،يومي  28نوفمبر و 82ديسمبر ،6822 ،ص .680

 -3تنص المادة  66من قانون رقم  ،82-82المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته(،المعدل والمتمم) ،على مايلي:

« عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي ،تحول الملف إلى وزير العدل ،حافظ األختام الذي يخطر النائب
العام المختص بتحريك الدعوى العمومية عند االقتضاء» ،مرجع سابق.

 -4زوايمية رشيد ،مالحظات حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،المجلة النقدية للقانون

والعلوم السياسية ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،عدد ،6880 ،82ص .23

 -5المادة  22من القانون رقم  ،26-82مؤرخ في  84أوت  ،6882يتضمن قانون المياه ،ج ر عدد ،28صادر في 84
سبتمبر  ، 6882معدل ومتمم بالقانون رقم  ،82-80مؤرخ في  62جانفي  ،6880ج ر عدد  ،84صادر في  63جانفي
 ،6880ومعدل باألمر رقم  ،86-80مؤرخ في  66جويلية ،6880ج ر عدد ،44صادر في  62جويلية .6880
 -6عيساوي عز الدين ،ضبط المرافق العامة (نموذج مرفق المياه) ،المجلة األكاديمية للبحث القانوني ،كلية الحقوق
والعلوم االقتصادية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،عدد ،6828 ،86ص.282
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ثانيا -العقوبات المالية:
ا

يقصد بالعقوبة المالية تلك العقوبة التي تلحق الذمة المالية للعون االقتصادي ،المخالف
للقانون المعمول به في المجال االقتصادي ،وبهذا فهي تشبه الغرامة الجزائية.1
منح المشرع ألغلب سلطات الضبط اإلدارية ،صالحية فرض عقوبات مالية ،فنجد
اللجنة المصرفية ،لها سلطة واسعة في تحديد مبلغ العقوبة ،المفروضة على العون
االقتصادي المعاقب ،2وتتمتع الغرفة التأديبية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
بصالحية فرض غرامات على العون االقتصادي المرتكب للمخالفة.3
تتمتع لجنة اإلشراف على التأمينات ،بسلطة فرض غرامات مالية على شركات التأمين
واعادة الـتأمين ،التي ال تؤدي التزاماتها كما ينبغي.4
زودت سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية ،بصالحيات عقابية هدفها
تحقيق متطلبات الضبط االقتصادي في هذا المجال ،5أما في مجال ضبط الكهرباء وتوزيع
الغاز فللجنة أن تفرض غرامات مالية محددة بموجب القانون الخاص بها ،على كل متعامل
لم يحترم القواعد التقنية لإلنتاج ،والمحددة لكيفية تموين الزبائن(،قواعد النظافة

األمن

 -1حدري سمير ،دور الهيئات اإلدارية في حماية المستهلك ،مرجع سابق ،ص.282

 -2تنص المادة  224من األمر رقم  ،22-82المتعلق بالنقد والقرض( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي...«:وزيادة على ذلك
يمكن للجنة،أن تقضي إما بدال عن هذه العقوبات المذكورة أعاله ،واما إضافة إليها بعقوبة مالية تكون مساوية على

األكثر لرأسمال األدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره ،وتقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة »...مرجع

سابق.

 -3تنص المادة  22من قانون رقم  ،28-02المتعلق ببورصة القيم المنقولة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي « :العقوبات
التي تصدرها الغرفة في في مجال أخالقيات المهنة والتأديب هي:

اإلنذار

التوبيخ

حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا

سحب االعتماد أو فرض غرامات يحدد مبلغها بعشر ماليين دينار ،أو بمبلغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ

المرتكب ،»...مرجع سابق.

 -4إرزيل الكاهنة ،مرجع سابق ،ص .280

 -5أنظر المادتين  22و 20من القانون رقم  ،82-6888المتعلق بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية ،مرجع سابق.
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والبيئة) ،والقواعد الناتجة عن تطبيق المرفق العام ،1ولها كذالك أن تضاعف مبلغ الغرامة
في حالة العود ،2وبخصوص مصير هذه الغرامات المحصلة من األعوان االقتصاديين،
فتقدم إلى الخزينة العمومية.3
تتمتع أيضا سلطات لضبط اإلدارية بصالحية توقيع عقوبات معنوية ،كالتوبيخ،
واإلنذار ،إن كانت األفعال المنسوبة للمتعاملين االقتصاديين ليست بالخطيرة ،والتي تهدف
إلى التصحيح واإلصالح ،4وبعث نوع من الحذر لديهم.
تخويل المشرع مثل هذا االختصاص لسلطات الضبط اإلدارية ،ال يعتبر إجحافا في
حق األعوان االقتصاديين ،حيث كفل لهم المشرع حماية حقوقهم ،والسيما إن كانت الق اررات
الصادرة بمناسبة ممارسة هذه السلطة غير مشروعة ،إذ يحق لهم اللجوء للقضاء اإلداري
للمطالبة بإلغائها.

المطلب الثاني
مضمون منازعات مجلس المنافسة
يسهر مجلس المنافسة على ضمان تطبيق قواعد المنافسة ،في جميع القطاعات
االقتصادية ،وذلك بهدف ضمان التوازن والشفافية بين األعوان االقتصاديين ،ومن أجل ذلك
منح له المشرع صالحيات متعددة ،منها الصالحيات غير القمعية(الفرع األول).

 -1تنص المادة242من القانون رقم  ،82-86المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،على مايلي « :يعاقب

بالغرامة المنصوص عليها في المادة  168أدناه كل متعامل ال يحترم القواعد التقنية لإلنتاج،...القواعد الناتجة عن

تطبيق قواعد المرفق العام ،»...مرجع سابق.

 - 2المادة  222من القانون رقم  ،82-86يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،المرجع السابق.

 -3إرزيل الكاهنة ،مرجع سابق ،ص .228
 -4تواتي نصيرة ،تسوية منازعات سوق األوراق المالية ،المجلة األكاديمية للبحث القانوني ،كلية الحقوق والعلوم

االقتصادية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،عدد ، 6828 ،82ص .280
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كما خول له المشرع سلطة قمع الممارسات المنافية للمنافسة ،المرتكبة من قبل
المتعاملين االقتصاديين ،وبذلك أنتزع هذا االختصاص من القاضي الجزائي ،ليمنحها لمجلس
المنافسة(الفرع الثاني).

الفرع األول
المنازعات المتعلقة بالصالحيات غير القمعية لمجلس المنافسة
منح المشرع لمجلس المنافسة صالحيات اتخاذ ق اررات ،قصد تمكينه من أداء وظيفته
والتي تتمثل أساسا في ضبط المنافسة في السوق ،فله أن يتخذ ق ار ارت متعلقة بمجال مراقبة
التجميعات االقتصادية(أوالا) ،كما له أن يتخذ ق اررات الترخيص ببعض الممارسات
المحظورة(ثاني ا) ،وله كذلك صالحيات توجيه أوامر واتخاذ تدابير وقائية(ثالثاا).

أوالا -الق اررات المتعلقة بالتجميعات االقتصادية:
نظم المشرع مختلف الحاالت المتعلقة بالتجميعات االقتصادية ،بموجب األمر رقم
 ،00-00المتعلق بالمنافسة ،1مما يستنتج أن التجميعات االقتصادية تعتبر في األصل
مشروعة  ،2إذ تسمح للمؤسسات في المساهمة الفعالة في تطوير وترقية االقتصاد ،ما
ينعكس باإليجاب على القدرة الشرائية للمستهلك ،من انخفاض في األسعار مع النوعية الجيدة
للسلع.
 -1تنص المادة  22من األمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة ( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي «:يتم التجميع في مفهوم

هذا األمر إذا:

 -اندمجت مؤسسان أو أكثر كانت مستقلة من قبل.

 -حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على األقل ،أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات

على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة ،أو غير مباشرة عن طريق أخذ أسهم في رأس المال

أو عن طريق شراء عناصر أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأية وسيلة أخرى

 -أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة» ،مرجع سابق.

 -2يقصد بالتجميع تكتل عدة مؤسسات اقتصادية( األعوان االقتصاديين) ،من شأنها أن تكون أقل عدد وأكثر قوة على

مستوى السوق ،ويحصل هذا التكتل إما بطريقة مباشرة كاالندماج ،أو بطريقة غير مباشرة كممارسة المراقبة.
لتفصيل أكثر أنظر- :عدوان سميرة ،مرجع سابق ,ص  22وما يليها.
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لكن إن لم تتم مراقبة هذه التجميعات ،فإنها يمكن أن تمس بالمنافسة عن طريق تعزيز
وضعية الهيمنة في السوق ،ومن أجل تفادي ذلك ،يتدخل مجلس المنافسة بموجب ترخيص
مسبق ،1حيث منح له المشرع السلطة التقديرية في إمكانية قبول أو رفض الترخيص
بخصوصها ،بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة ،أو الوزير المكلف بالقطاع المعني بعملية
التجميع.2
يفصل مجلس المنافسة في الطلب المقدم له من طرف األعوان االقتصاديين
بالترخيص لعملية التجميع ،بموجب قرار إما بالقبول أو بالرفض ،ففي الحالة األولى ،يكون
القبول إما مباش ار دون وضع شروط ،أو يكون بتحفظ ومقيدا بشروط يمليها عليهم ،كتقديم
تعهدات مناسبة ،ويمكن له أن يسحب قرار الترخيص في حالة عدم احترامهم هذه الشروط.3
أما في الحالة الثانية ،وان تبين لمجلس المنافسة ،أن التجميع من شأنه المساس
بالمنافسة في السوق ،فله أن يرفضه ،مع ضرورة تسبيب ق ارره ،4الذي يكون محل دعوى
إلغاء أمام مجلس الدولة.
وفي حالة إلغاء مجلس الدولة قرار مجلس المنافسة ،ال يعني أن عملية التجميع
تأسست ،أو أن مجلس المنافسة سيرخصها ،بل إن قرار اإللغاء هذا سيسمح بإعادة طلب
الترخيص من جديد أمام مجلس المنافسة.5
أغفل المشرع مسألة مهمة ،وهي حالة سكوت مجلس المنافسة على طلب التجميع
فكيف نكيف سكوته؟ ،ونظ ار لهذا الفراغ التشريعي يمكن تكييف هذا السكوت حسب القواعد
العامة برفض ضمني ،وعكس المشرع الجزائري نجد نظيره الفرنسي كان أكثر وضوحا في
p 1243.

- NICINSKI Sophie, L’autorité de la concurrence, R.F.D.A, N°6, DALLOZ, paris, 2009

1

 -2تنص المادة  83من القانون  ،26-80المعدل والمتمم لألمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة ،على مايلي «:يمكن

مجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة ،أو الوزير المكلف

بالقطاع المعني بالتجميع ،»...مرجع سابق.

- NISINSKI Sophie, ibid, p1245.

3

 -4المادة  83من القانون  ،26-80المعدل والمتمم لألمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة ،المرجع السابق.
-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger, 2012, p 186.
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هذه المسألة ،حيث عند مرور األجل الممنوح لسلطة المنافسة بالبت بطلب التجميع ،عليها
إخطار الوزير المكلف باالقتصاد من أجل الترخيص به.1
يرى األستاذ "زوايمية رشيد" ،أن مجلس المنافسة باختصاصه هذا ،يؤسس فقه في مادة
2

التجميع ،األمر الذي يجعله " مؤسسة ضبط السوق"

ثانيا -الق اررات المتعلقة بالترخيص بممارسة بعض النشاطات المحظورة:
ا

تنص المادة( )00من األمر رقم ،00-00المتعلق بالمنافسة ،أن االتفاقات المحظورة

هي االتفاقات التي تمس بالمنافسة ،والتي من شأنها أن تعرقل أو تحد منها في السوق.3
واستثنت المادة ( )01من األمر نفسه ،االتفاقات التي ترمي إلى التقدم التقني
واالقتصادي من هذا الحظر ،4ما يثبت أن المشرع تبنى مبدأ الحظر النسبي ،الذي يدل على
مرونة القواعد المطبقة على االتفاقات المقيدة للمنافسة ،وعليه فاالتفاق في حد ذاته غير
محظور 5وانما يحظر فقط في الحالة التي يرمي فيها إلى تقيد المنافسة.
يكمن دور مجلس المنافسة بالنسبة لالتفاقات المحظورة ،في منحه الترخيص
بممارستها ،إذ كان من شأنها أن تساهم في التطور االقتصادي والتقني ،وأمام صعوبة وضع
مفهوم دقيق له ،6يأتي دور مجلس المنافسة ،في تحديد أهم معاييره وأسسه ،حيث كلما ظهر

1

-Art L430-5-iv, du code de commerce dispose que : «Si l’autorité de la concurrence ne prend aucune
des trois décisions prévues…,elle en informe le ministre charger de l’économie, l’opération est réputé
avoir fait l’objet d’une décision d’autorisation…»www.ligifrance.fr.

-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit. , p 61.

2

 -3تنص المادة  82من األمر رقم  ،82-8المتعلق بالمنافسة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي« :تحظر الممارسات
واألعمال المدبرة واالتفاقات الصريحة أو الضمنية ،عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد

منها أو اإلخالل في نفس السوق أو في جزء جوهري منه ،»...مرجع سابق.

 -4تنص الفقرة  86من المادة  80من األمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي«:يرخص باالتفاقات

والممارسات التي يمكن ان يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني  ،»...المرجع السابق.

5

- ZOUAIMIA Rachid, Le régime des ententes de la concurrence en droit Algérien, R.C.D.S.P.,
N°01,2012, p 10.

-ZOUAIMIA Rachid,ibid,p46.
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ظهر التطور االقتصادي والتقني في االتفاق له أن يرخص بالنشاط المحظور ،وان تبين له
العكس يرفض الترخيص به.
يبين تمتع مجلس المنافسة بسلطة منح مثل هذه الترخيص السلطة التقديرية الواسعة له
في هذا المجال ،الذي عليه أن يمارسها بدقة شديدة وبمالحظة ثاقبة ،حيث في بعض
األحيان تظهر هذه االتفاقات فعال أن من شأنها أن تمنح التطور االقتصادي والتقني ،لكن
في الواقع قد تفسح المجال للعديد من التعسفات ،وذلك حينما يستعمل األعوان االقتصاديين
هذه الحجة كذريعة للحصول على الترخيص واإلفالت من الرقابة.1
أما بالنسبة للنشاطات التي استثناها المشرع من الحظر بموجب المادة ( )01من األمر
رقم  ،00-00المتعلق بالمنافسة ،لم تشترط الترخيص بخصوصها ،لوجود نص تنظيمي أو
تشريعي يبررها ،2لكن ماذا عن دور مجلس المنافسة في هذه الحالة؟هل الترخيص غير
إلزامي ؟ وفي حالة وجود نزاع من المختص بالفصل فيه؟ طالما أن مجلس المنافسة لم يمنح
الترخيص لهذه االتفاقات؟.
نجد في المقابل المادة( )02من األمر رقم  ،00-00المتعلق بالمنافسة ،تؤكد في هذا
الخصوص اختصاص مجلس المنافسة ،3فيمكن القول أن اختصاص هذا األخير يبقى قائما
حتى وان برر التنظيم أو التشريع االتفاقات ،إذ يبقى منح الترخيص شرطا جوهريا البد منه.4
منه.4

 -1ناصري نبيل ،المركز القانوني لمجلس المنافسة بين األمر رقم  82/02واألمر رقم  ،82/82مذكرة لنيل شهادة
الماجستير في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،6884 ،ص .32

 -2تنص المادة 80من األمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي « :ال تخضع ألحكام
المادتين  0و 7أعاله االتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي أتخذ تطبيقا له »...مرجع

سابق.

 -3تنص المادة  20من القانون  ،26-80المعدل والمتمم لألمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة ،على مايلي...« :إذا أثبتت

التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة ،بأن تطبيق هذه النصوص يترتب

عليه قيود على المنافسة ،فإن مجلس المنافسة يتخذ كل إجراء مناسب لوضع حد لهذه القيود » مرجع سابق.
 - 4ناصري نبيل ،المرجع السابق ،ص .32
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ثالثاا-الق اررات المتعلقة باتخاذ األوامر والتدابير الوقائية:
منح المشرع لمجلس المنافسة صالحيات اتخاذ بعض التدابير األولية ،كحل وقائي
ترمي إلى منع تفاقم المخالفة ،منها صالحية اتخاذ األوامر ،وصالحية اتخاذ التدابير
المؤقتة.
أ -صالحية اتخاذ األوامر:)le pouvoir d’injonction) :
يقصد بسلطة توجيه األوامر ،الصالحيات التي من خاللها يمكن لمجلس المنافسة إلزام
العون االقتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسة ،القيام بعمل أو عدم القيام به ،1بهدف
إيقاف المخالفة أو إيقاف ممارسة من شأنها المساس بمصالح األشخاص ،2الذين يختص
المجلس بحمايتهم.3
وتتميز هذه األوامر بالطابع التقويمي والتصحيحي ،لكونها تهدف إلى تصحيح
االختالل الذي سببته الممارسات المقيدة للمنافسة ،4وبهذه الصفة فإنها تعتبر بمثابة سلطة
التحكم الفعالة.5
حدد المشرع حالة واحدة ،أين يمكن لمجلس المنافسة توجيه أوامر ،وهي الحالة التي
يهدف من خاللها إلى وضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة ،6مع ضرورة تسبيبها ،لكي
تكون لها القوة التنفيذية ،7ويمكن للمجلس أن يقرنها بالغرامة التهديدية إن استلزم األمر
 -1بلكعيبات مراد ،مرجع سابق .ص .36
- conseil d’État, Les pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanctions, op.cit, p 44.
- GENTOT Michel, op cit, p83.

2
3

 -4كتو محمد الشريف ،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) ،رسالة لنيل
درجة دكتوراه دولة في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،6882،ص .228
- GENTOT Michel, ibid. ,p 83.

5

 -6تنص المادة  42من األمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي:

« يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة ،عندما تكون العرائض
والملفات المرفوعة إليه أو التي يبادر هو بها من اختصاصه ،»...مرجع سابق.

 -7كتو محمد الشريف  ،المرجع السابق ،ص .243
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ذلك ،1وباعتبار هذه األوامر تخرج عن الق اررات الخاصة بالتجميعات االقتصادية ،2فإنها
تخضع لطعن باإللغاء أمام الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر.3
ب -التدابير المؤقتة أو التحفظية: (les mesures provisoires):
يقصد بالتدابير المؤقتة التدابير االستعجالية ،التي تهدف إلى تجنب تفاقم خطورة حالة
ضارة ،أو تجنب استمرار حالة غير مشروعة ،4كما تهدف أيضا إلى الحفاظ على الحقوق
المشروعة والحريات األساسية لألفراد ،5وكذا الحفاظ على الصالح العام.6
تعتبر هذه التدابير أمر مستحدث في مجال المنافسة ،بموجب األمر رقم ()00-00

7

ذلك أن اتخاذ هذه التدابير من شأنه أن يحمي المؤسسات واألعوان االقتصاديين ،من ضرر
قد ال يمكن إصالحه بعد ذلك.8
ينظر مجلس المنافسة في التدابير المؤقتة ،قبل فصله في موضوع النزاع ،بعد تأكده
من توفر الشروط القانونية التي تتمثل في ضرورة وجود ضرر محدق ،9وتوفر عنصر
االستعجال الذي يبرر اتخاذها.
 -1تنص المادة 63من القانون رقم  ،26-80المعدل والمتمم لألمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة،على مايلي «:يمكن لمجلس

المنافسة إذا لم تنفذ األوامر واإلجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادتين  65و 60من هذا األمر ،في اآلجال المحددة ،أن

يحكم بغرامات تهديدية ال تقل عن مبلغ مائة وخمسين ألف دينار(156.666د ج) عن كل يوم تأخير ،».مرجع سابق.

2

- ZOUIAMIA Rachid, Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien,
IDARA, N°02, 2008, p15.

-3تنص المادة  22من األمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة (،المعدل والمتمم) ،على مايلي « :تكون ق اررات مجلس
المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية ،»...المرجع السابق.

4

 -بلعابد عبد الغني ،الدعوى االستعجالية وتطبيقاتها في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،كلية الحقوق

والعلوم السياسية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،6880 ،ص.06

 -5بربارة عبد الرحمان ،شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،منشورات بغدادي ،الجزائر ،6880 ،ص .423
 -6بلعابد عبد الغني ،المرجع السابق ،ص .06

 -7تنص المادة  42من األمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي«:يمكن لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أو

من الوزير المكلف بالتجارة ،اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق ، »...المرجع السابق.
- AREZKI Nabila, op.cit, p 119.
 -9يكمن الخطر المحدق في المساس بقواعد السوق بصفة عامة ،أو بقطاع اقتصادي ما ،وكذا بمصالح المستهلكين

8

والمؤسسات المخطرة :أنظر - :عمورة عيسى ،مرجع سابق ،ص .22
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ألغى مجلس استئناف باريس في هذا الخصوص ،التدابير التحفظية التي نطق بها
مجلس المنافسة ،لعدم توفرها على شرط االستعجال والضرر ،وأيدته محكمة النقض الفرنسية
في ذلك.1
أما عن كيفية قيام مجلس المنافسة باتخاذ هذه التدابير ،فيكون بعد تلقيه الطلب من
المعني باألمر حيث حصرهم المشرع في شخصين هما:
 المدعي :وهو المتضرر من الممارسات المقيدة للمنافسة ،واستعمال المشرع لمصطلحالمدعي هو إبراز تبعية اتخاذ التدابير المؤقتة لدعوى األصلية(دعوى اإللغاء) ،كأن ترفع
مؤسسة طلب في الموضوع وهي المدعية ،وتصاحبه بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية
مصالحها لكون دعوى اإللغاء تتميز بالبطء عند الفصل فيها.
 -الوزير المكلف بالتجارة :يمثل الطرف الذي يحمي المصالح االقتصادية العامة.

2

يمكن لمجلس المنافسة أثناء اتخاذه التدابير الوقائية ،أن يقرنها بالغرامة التهديدية عن
كل يوم تأخير ،3وباعتبارها ق اررات إدارية ،4فإنها تكون في األصل محل مراقبة
القضاء.اإلداري ،لكن المشرع خرج عن هذا األصل ،بإخضاعها لرقابة القضاء العادي
المتمثل في الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر.5
1

)- cour de cassation 20 février 2007, Demandeur : Messageries lyonnaises de presse(Sté
Défendeur : Ministre de l’Économies, Décision attaquée ; cour d’appel du Paris, Recueil DALLOZ,
N°11,2007.

 -2تنص المادة  42من األمر  ،82-82المتعلق بالمنافسة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي «:يمكن لمجلس المنافسة
بطلب من المدعي أو الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة ،»...مرجع سابق.

 -3تنص المادة 63من القانون رقم  ،26-80المعدل والمتمم لألمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة ،على مايلي:

« يمكن لمجلس المنافسة إذا لم تنفذ األوامر واإلجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادتين  65و60من هذا األمر،
في اآلجال المحددة ،أن يحكم بغرامات تهديدية ال تقل عن مبلغ مائة وخمسين ألف دينار(156.666د ج) عن كل يوم

تأخير» ،مرجع سابق.

4

- DIB Said, La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie,
Revue du conseil d’État, N°03, 2003, p 117.

 -5تنص الفقرة  86من المادة 22من القانون رقم  ،26-80المعدل والمتمم لألمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة على

مايلي...«:يرفع الطعن في اإلجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة  60من هذا األمر في أجل عشرين ()26
يوما ،وال يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف ،»...المرجع السابق.
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الفرع الثاني

المنازعات المتعلقة باالختصاصات القمعية لمجلس المنافسة
تتمثل االختصاصات القمعية لمجلس المنافسة في العقوبات المالية ،التي يفرضها على
المؤسسات واألعوان االقتصاديين ،المخالفين لقواعد المنافسة في السوق(أوالا) ،كما يمكن
ثانيا).
للمجلس أن يفرض عقوبات تكميلية أيضا( ا

أوالا -العقوبات المالية):)les sanctions pécuniaires
يتمتع مجلس المنافسة بموجب األمر رقم  ،00-00المتعلق بالمنافسة ،بصالحيات
الضبط االقتصادي عن طريق فرض عقوبات مالية ،لتفادي الممارسات المقيدة للمنافسة
وزيادة الفعالية االقتصادية ،وضمان ضبط السوق وترقيته ،1وبذلك أصبح يلعب دور القاضي
الجزائي.

2

فإن رأى مجلس المنافسة عند استالمه لملف الدعوى ،أن الوقائع مدعمة بأدلة مقنعة
يتخذ ق اررات تتضمن األمر بوضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة ،3وهو ما تنص عليه
المادة ( )52من األمر رقم ،00-00المتعلق بالمنافسة:

«يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ،ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة
للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إليه ،أو التي يبادر هو بها من
اختصاصه.»...
وفي حالة عدم تنفيذ األوامر التي أمر بها مجلس المنافسة من طرف األعوان
االقتصاديين المخاطبين بها ،يلجأ المجلس إلى توقيع العقوبات المالية ،حيث تضيف
الفقرة( )00من المادة نفسها مايلي:
 -1جالل مسعد ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ،رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون ،كلية الحقوق جامعة
مولود معمري ،تيزي وزو ،6826 ،ص .203
2

-ZOUAIMIA Rachid, Les fonction répressive des autorités administratives indépendantes statut en
matière économique, IDARA, N°02, 2004, p131.
3
- BERRI Norddine, La régulation des services publics, le secteur des Télécommunication, R.A.R.J ,
N°02, 2010, p20.
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«كما يمكن أن يقرر المجلس عقوبات مالية إما نافذة فو ار واما في اآلجال التي
يحددها عند عدم تطبيق األوامر.»...
تتميز هذه العقوبات بالنفاذ المباشر ،أي تنفذ بمجرد حصول الفعل المخالف لقواعد
المنافسة ،أو عند عدم االمتثال لألوامر الصادرة عنه في اآلجال المحددة.1
ال يتمتع مجلس المنافسة عند فرضه لمثل هذه العقوبات بالسلطة المطلقة ،إذ يجب
عليه احترام إجراءات قانونية محددة.2
حيث ال يمكن فرضها إال بعد تلقيه اإلخطار،إما من طرف الوزير المكلف بالتجارة،3
أو من طرف الجماعات المحلية ،وكذا من الهيئات

االقتصادية والمالية ،والجمعيات

المهنية ،وجمعيات المستهلكين ،كما يمكنه فرضها تلقائيا ،4بعد ذلك يتأكد المجلس من أن
هذه األفعال والممارسات المرفوعة إليه ،تدخل ضمن إطار تطبيق المواد ( )00و()02
و( )90و( )01و )99(99و( )90من األمر رقم( )00-00المتعلق بالمنافسة.
يقوم مجلس المنافسة بفتح تحقيق إلثبات وقوع هذه الممارسات ،إلضفاء المشروعية
على أعماله ،واستدعاء األطراف الذين لهم صلة بالقضية لعقد جلسات بينهم لسماعهم.
وال تصح الجلسات إال بحضور ثمانية أعضاء مجلس المنافسة على األقل ،دون
مشاركة األعضاء الذين لهم مصلحة في القضية ،أو لهم صلة قرابة بين أحد أطراف القضية

1

- ZOUIAMIA Rachid, Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien,
Op.cit, p 15.

 -2إقلولي ولد رابح صافية ،تكريس الرقابة القضائية على ق اررات مجلس المنافسة في التشريع الجزائري ،الملتقى الوطني

حول آليات تفعيل مبدأ المنافسة في التشريع الجزائري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة لحاج لخضر باتنة ،يومي 22
و 22ماي ،6822 ،ص .02
3

 -تنص المادة  44من األمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي «:يمكن أن يخطر الوزير

المكلف بالتجارة مجلس المنافسة ،ويمكن للمجلس أن ينظر في القضايا من تلقاء نفسه ،أو بإخطار من المؤسسات أو

بإخطار من الهيئات ،»...مرجع سابق.

 -4المادة  44من األمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة ،المرجع السابق.
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إلى غاية الدرجة الرابعة ،1وبعد ذلك يتم إجراء المداولة ويرجح صوت الرئيس في حالة
تساوي األصوات.2
يصدر مجلس المنافسة قرار توقيع الجزاء على العون االقتصادي ،الذي ثبتت إدانته
مراعيا عند تقديره للعقوبة ،مدى خطورة الممارسة المرتكبة ،ومقدار الفوائد المحصلة منها
والضرر الذي لحق باالقتصاد ،ومدى تعاون العون االقتصادي معه خالل التحقيق في
القضية.3
ينتج عن األخذ بهذه المعايير تفاوت قيمة العقوبات ،ويمكن لمجلس المنافسة أن
يفرض غرامة تهديدية على العون االقتصاد المعاقب ،في حالة عدم تنفيذ ق ارراه ،أو عدم
تنفيذه لإلجراءات المحددة في المادتين ( )52و( )50من األمر المتعلق بالمنافسة ،على أن
ال تقل هذه الغرامة عن مبلغ مئة وخمسين ألف دينار(  920.000د.ج) عن كل يوم تأخير.
يفرض مجلس المنافسة كذلك عقوبات مالية ،على المؤسسات المالية عند تقديمها
ل معلومات خاطئة ،أو غير كاملة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقديمها ،بناء على
تقرير المقرر.

 -1تنص المادة  24من القانون  ،26-80المعدلة للمادة  60المعدل والمتمم لألمر رقم ،82-82المتعلق بالمنافسة على
مايلي"« :ال تصح جلسات مجلس المنافسة إال بحضور ثمانية( )9أعضاء على األقل ،»...مرجع سابق.

 -2تنص الفقرة  84من المادة  24من القانون  ،26-80المعدل والمتمم لألمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة ،على

مايلي ...« :تتخذ ق اررات مجلس المنافسة باألغلبية البسيطة ،وفي حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس
مرجح ،».المرجع السابق.

 -3تنص المادة  26مكرر  2من القانون  ،26-80المعدل والمتمم لألمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة،على مايلي:

«تقرر العقوبات المنصوص عليها في أحكام المواد من  50إلى  02من هذا األمر ،من قبل مجلس المنافسة ،على
أساس معايير متعلقة ،السيما خطورة الممارسة المرتكبة ،والضرر الذي لحق باالقتصاد ،والفوائد المجمعة من طرف

مرتكبي المخالفة ،ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خالل التحقيق في القضية و أهمية وضعية

المؤسسة المعنية في السوق ،».المرجع السابق.
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حيث ال تتجاوز هذه العقوبات مبلغ ثمانية أالف دينار ( 7000.000د ج) ،وال تقل
عن مائة ألف دينار ( 900.000د ج) ،عن كل يوم تأخير ،1ومن أجل ردع الممارسات
المنافية للمنافسة بشكل فعال قام المشرع عند تعديله لألمر رقم  00-00المتعلق بالمنافسة
في  ،0007برفع قيمة العقوبات المالية.
تتميز العقوبات التي يفرضها مجلس المنافسة بالخطورة على المؤسسات االقتصادية
لكونها تمس ذمتها المالية ،لذا أخضعها المشرع للرقابة القضائية 2،حيث منح حق الطعن
ضدها لألطراف المعنية ،أمام الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر ،3وهو الوضع نفسه
المعمول به في التشريع الفرنسي ،حيث يختص مجلس قضاء باريس ،بمثل هذه الطعون
الصادرة عن سلطة المنافسة.4
إلى جانب العقوبات المالية التي يفرضها مجلس المنافسة ،له أن يفرض عقوبات أخرى
والتي تتمثل في العقوبات التكميلية.
ثانيا-العقوبات التكميلية:تصدر هذه العقوبات في إطار ممارسة مجلس المنافسة
ا

الختصاصه المتعلق بحماية وضمان المنافسة ،5وتتمثل العقوبات التكميلية في نشر القرار

موضوع العقوبة ،في الجرائد بمختلف أنواعها ،أو في المنشورات المهنية ،أو في أجهزة إعالم
المستهلك ،كما له أن يأمر بتعليق هذا القرار في األماكن التي يحددها ،أو توزيعه.

1

 -تنص المادة  60من القانون  ،26-80المعدل والمتمم لألمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة ،على مايلي ...«:يمكن المجلس

أيضا أن يحكم بغرامة تهديدية ال تقل عن مائة ألف دينار(166.666د ج) عن كل يوم تأخير» ،المرجع السابق.

-GENTOT Michel, op.cit, p112.

2

 -3تنص المادة  22من األمر رقم  ،82-82المتعلق بالمنافسة( ،المعدل والمتمم) ،على مايلي « :تكون ق اررات مجلس
المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية من األطرف المعنية أو من الوزير

المكلف بالتجارة ،»...مرجع سابق.

- AREZKI Nabila, op.cit, p 150.

4

 -5بخضرة نورة ،االندماج المصرفي مابين اللجنة المصرفية ومجلس المنافسة ،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط

المستقلة في المجال االقتصادي والمالي ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،يومي 62و64
ماي  ،6883ص .232
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ويشمل هذا النشر جميع ق اررات مجلس المنافسة ،دون استثناء بما في ذلك التدابير
التحفظية التي أمر بها ،طبقا للمادة ( )52من األمر رقم ( ،)00-00المتعلق بالمنافسة،
التي تنص على مايلي ...«:ويمكن أيضا أن يأمر بنشر ق ارراه أو مستخرج منه أو توزيعه
أو تعليقه».
وباعتبار أن نشر القرار في هذه الحالة عبارة عن عقوبة تكميلية ،وعليه فال يمكن
الخلط بين نشر مجلس المنافسة لق ارراته في الجريدة الرسمية ،الذي يدخل ضمن اختصاصه
حيث يأخذ هذا النشر الطابع اإلعالمي ال غير ،1بينما نشر القرار موضوع العقوبة هو
العقوبة التكميلية ،التي تمنح قيمة تنفيذية للعقوبة األصلية. 2
لم يحدد المشرع عند نشر مجلس المنافسة العقوبة التكميلية ،المدة التي يستغرقها هذا
النشر ،أو التعليق ،مما أدى إلى وجود فراغ قانوني بشأنها ،األمر الذي يضر بالذمة المالية
للمؤسسة المعاقبة ،كون تكاليفه تقع على عاتقها.3
خصوصا إن تم اللجوء لوسائل اإلعالم كالقنوات التلفزيونية ،أين تكون تكاليف النشر
فيها باهظة ،ال سيما إن استمر لمدة طويلة ،4ويعتبر هذا النشر في هذه الحالة أقسى من
العقوبة المالية ذاتها ،كونه يمس بسمعة المؤسسة المعاقبة ،مما ينتج عنه فقدانها لزبائنها،
خاصة وان طالت مدة تداول العقوبة بين األعوان االقتصاديين.
يكون قرار نشر موضوع العقوبة محل مراقبة القضاء ،وفي هذا الخصوص قضى
مجلس استئناف باريس أن نشر مجلس المنافسة لقرار موضوع العقوبة ،يمكن أن يكون محل
طعن باإللغاء والتعويض في حالة إلغائه والحاق الضرر بالمؤسسة المعاقبة.5

1

- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p215.
- DOSIERE René et VANNESTE Christian, op.cit, p 121.
3
- ZOUAIMIA Rachid, ibid., p 215.
2

 - 4عيساوي عز الدين ،السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي والمالي ،مرجع سابق ،ص.20
5

- cour d’appel du Paris, 26Décembre, 6882, Demandeur : Ministre de l’économie- Défendeur :
Broissiat Décision attaquée Conseil de la concurrence, Recueil DALLOZ, N° 04, 2007.
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ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر
ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ﻫﯾﺋﺎت إدارﯾﺔ ،ﯾﻘﺿﻲ اﻟﻣﺑدأ ﺧﺿوع أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻷﺣد أﺻﻧﺎف ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻛن
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻔﻠت ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ،ﺣﯾث ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻻ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ وﻻ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟوﺻﺎﺋﯾﺔ.
وﺑذﻟك ﺟﺎءت ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ دور اﻟﻘﺿﺎء ،ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗ اررات ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ
ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ)اﻟﻣﺑﺣث اﻷول(.
ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﺳط رﻗﺎﺑﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط
اﻹدارﯾﺔ واﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ،وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﻣﻧﻬﻣﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ
ﯾﺳﺗطﯾﻊ إﯾﺻﺎل ﻧزاﻋﻪ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﺿﻲ ،وﻫﻲ "اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ" ،ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة)(03
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ":ﯾﺟوز ﻟﻛل ﺷﺧص ﯾدﻋﻲ ﺣﻘﺎ ،رﻓﻊ
دﻋوى أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺣق أو ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ".
ﻻ ﺗﻛون اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ،إﻻّ ّإذا اﺳﺗوﻓت ﺷروط رﻓﻌﻬﺎ ،ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﺑﻌد ذﻟك
ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ،ﺑﺈﺻدارﻫﺎ ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ،واﻟذي ﯾرﺗب
أﺛﺎرﻩ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ طرق اﻟطﻌن ﺿدﻩ ،وﻛذا ﺗﻘرﯾر ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣن أﺟل ﺗﻧﻔﯾذﻩ)اﻟﻣﺑﺣث
اﻟﺛﺎﻧﻲ(.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ
إن اﻟﻬدف ﻣن إﻧﺷﺎء ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻫو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﻓﺈذا
اﻧﺣرﻓت ﻋﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻛﺎﻧت ﻗ ارراﺗﻬﺎ ﻣﺷوﺑﺔ ﺑﻌﯾوب اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻸﻋوان
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻣﻧﻬﺎ طﻠب إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗص
ﺑﻔﺣص ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ )اﻟﻣطﻠب اﻷول(.
ﺳﺗﺛﻧﺎءا ﻋن ذﻟك أﻛدت اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔّ ،أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري
وا ً
ﻟﯾس اﻟوﺣﯾد اﻟﻣؤﻫل ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﺣﯾث أﺳﻧد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻔﺻل
ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻪ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي )اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ(.

اﻷول
اﻟﻣطﻠب ّ
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻷﺻﯾل ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري
ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﺧﺗﺻﺎص ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺈذا
اﻧﺣرﻓت ﻋن ﻫذﻩ اﻷطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ّﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌرض ﻗ ارراﺗﻬﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ)اﻟﻔرع اﻷول( ،ﻣﻊ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘرﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ ،إذا ﻣﺎ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ إﺣداث أﺿرار،ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻗﻲ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي)اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ(.
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اﻷول
اﻟﻔرع ّ
ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
ﯾﻛﻣن دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛور ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،وﺑﯾن اﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻣﻌﻬﺎ ،1وذﻟك ﻋن طرﯾق دﻋﺎوى اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن دﻋوى ﻓﺣص ﻣﺷروﻋﯾﺔ
وﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻘ اررات ،أو دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ،وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أﻫم ﻫذﻩ اﻟدﻋﺎوى ،ﻧﻘﺗﺻر
ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ)أوﻻً ( ،وﯾﻛون ذﻟك ﻣﺗﻰ ﺷﺎب اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ
إﺣدى اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗرﺗب إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ)ﺛﺎﻧﯾﺎً(.

أوﻻً -ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻗ اررات ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ:
ﯾﺗﻣﺛل ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻗ اررات ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ،وﻛذا اﻟﻘ اررات
اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ.
أ -رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ:
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ،ﻓﻲ ﻣن ﻛل ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺻدرﻫﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض،وﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔٕ ، 2وان ﻛﺎن اﻟﻧص اﻟذي ﯾﻧظم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾﺷوﺑﻪ ﺑﻌض
اﻟﻐﻣوض ،ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺷرع ﻣﺻطﻠﺢ »اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ«،3إﻻّ أﻧﻪ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم
ﺑﺄن ﻫذا اﻟطﻌن ﻣﺎ ﻫو إﻻ طﻌن
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ إدارﯾﺔ ،ﻓﻼ ﯾوﺟد ﺷك ّ
ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء.
1

- IMOUDACHE Nadir, Le contentieux bancaire en Algérie, mémoire en vue de l’obtention du
diplôme de magister en sciences économiques, faculté des sciences économiques, commerciales et
de gestion, université Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou, S.D.S, p08.
2
- DIB Said, op.cit , p127.

 -3ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 33ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  ،10-93اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ) ،اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم( ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ :ﯾﻣﻛن

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻول طﻌن ﻗﺿﺎﺋﻲ أن ﯾؤﻣر ﺑﺗﺄﺟﯾل ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﺎ ،إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن
ﺗﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ واﺿﺣﺔ اﻟﺷدة أو اﻹﻓراط ،أو طرأت وﻗﺎﺋﻊ ﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺧطورة ﻣﻧذ ﻧﺷرﻫﺎ ،«.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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ﻓﺻل ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد
واﻟﻘرض ،ﺣﯾث ﺻرح ﺑﻌدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻣﺎدة ) (15ﻣن اﻟﻧظﺎم رﻗم  07/59اﻟﺻﺎدر ﻋن
ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،ﻣﻛﺗﻔﯾﺎ ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘط .دون
ﺗﺟﺎوزﻩ إﻟﻰ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ،ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﺣﯾث إّﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض إﻋداد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﺧذة
ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم 10/90ﻓﺈﻧّ ﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺿﯾف إﻟﻰ اﻟﻧص
ﺣﯾث إّﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  15ﻣن اﻟﻧظﺎم رﻗم  07/95اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
 1995/12/23ﻋﻠﻰ ّأﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺳﺣب ﺻﻔﺔ اﻟوﺳﯾط اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻرف
ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﺗﺟﺎﻫل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة  156اﻟﺗﻲ ﺗوﻛل ﻫذﻩ
ّ
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻘط.

ﺣﯾث إّﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺄن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة  15ﻣن اﻟﻧظﺎم
اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ ﺑﺎطﻠﺔ ،...وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎدة  15ﻣن اﻟﻧظﺎم رﻗم
 07/95اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1995/12/23ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ.1«...
ب -رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻔردﯾﺔ:
ﺗﺻدر ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻗ اررات ﻓردﯾﺔ ﺗﺄﺧذ أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
اﻟﻘ اررات اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ واﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ،اﻟﻘ اررات اﻟﺗﺣﻛﻣﯾﺔ ،2وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء ،ﺗﻛر ًﯾﺳﺎ
ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،3وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت اﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.
اﺧﺗﻠف ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ إﺧﺿﺎع ﻫذﻩ اﻟﻘ اررات ﻟدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ،ﺣﯾث أﺟﺎز اﻟطﻌن
ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺿد اﻟﻘ اررات اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑورﺻﺔ دون اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ.4
 -1ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،002138ﻣؤرخ ﻓﻲ  08ﻣﺎي  ،2000ﻗﺿﯾﺔ "ﯾوﻧﯾن ﺑﻧك" ﺿد "ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﻧك
اﻟﺟزاﺋر" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺿد ﻗرار ﺳﺣب ﺻﻔﺔ اﻟوﺳﯾط ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد 2005 ،06

-DOSIERE René et VANNESTE Christian, op.cit, p55.

GUEDON José- Marie, Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, paris, 1991, p133.

 -4اﻟﻣﺎدة  ،18ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم  ،04-03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

أﺣﻛﺎم ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي

ارت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،دون ﺗﺣدﯾد
وﻣﻧﺢ ﺣق اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺑطﻼن ﻟﻠﻘر ا
اﻟﺟﻬﺔ ،1وﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣق اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﯾن ﻗﺎﺋم إداري ﻣؤﻗت
دون اﻟﻘ اررات اﻷﺧرى.2
أﺧﺿﻊ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﯾن ﻗﺎﺋم إداري ﻣؤﻗت ،واﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻟﻠطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ دون ﻏﯾرﻫﺎ.3
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣﻧﺢ ﺣق اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ وﻛﺎﻟﺗﻲ ﺿﺑط اﻟﻣﻧﺎﺟم

4

وﻛذا

اﻟﻘ اررات اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺿﺑط اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ،5ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ .
ﻧﺟد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،أن ﻗرار رﻓض اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ وﺣدﻩ اﻟﻘﺎﺑل ﻟطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أﻣﺎم
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،دون ﻗرار اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﺣق أﺿرار
ﺑﺎﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ.6
أﺧﺿﻊ اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻣﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻌﺎدي ،7ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﺿوع ﻗرار ﻧﺷر ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘ اررات اﻟﺗﺣﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ
وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣن ﻋدﻣﻪ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟدﻩ أﺧﺿﻊ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﺣﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ
ﺳﻠطﺔ ﺿﺑط اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء.8

 -1اﻟﻣﺎدة  65ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،11-03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض)،اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
2

 -اﻟﻣﺎدة  31ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،04-06اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -3اﻟﻣﺎدة  107ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،11-03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
 -4ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  48ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،10-01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺟم) ،اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم( ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ... » :ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﻲ

ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻹدارة أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،«...ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

-5ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة139ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،01-02ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ »:ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗ اررا اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺑررة وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺣل طﻌن

ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻟدى ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ«  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
 -6ﻋﻣورة ﻋﯾﺳﻰ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق .ص .152

 -7اﻟﻣﺎدة 63ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،03-03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ) ،اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
 -8اﻟﻣﺎدة  17ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم  ،03-2000اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑرﯾد واﻟﻣوﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

أﺣﻛﺎم ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي

ارت اﻟﺗﺣﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﻟﺟﻧﺔ
واﺳﺗﺑﻌد ﺻراﺣﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ،ﺿد اﻟﻘر ا
اﻟﻣﻧﻊ إﻻّ ّأﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺣﺻﻧﺔ ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،طﺑﻘًﺎ
ﺿﺑط اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ،1ورﻏم ﻫذا ّ
ﻟﻠﻣﺎدة ) (143ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗﻲ أﺧﺿﻌت اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.2
ﻓﺻل ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ،ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن
ﺳﻠطﺔ ﺿﺑط اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ،إﺛر ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑﯾن
اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ أوراﺳﻛوم اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر .3
ﻟم ﯾﺷر اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﺿوع ﻗ اررات ﻛل ﺳﻠطﺔ ﺿﺑط اﻟﺗﺑﻎ ،ﺳﻠطﺔ ﺿﺑط
اﻟﻣﯾﺎﻩ ،واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ،ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻠطﺎت إدارﯾﺔ
ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻵراء واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت،اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻻ
ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﺑل اﻟﻘ اررات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ وﺣدﻫﺎ ﺗﻘﺑل ذﻟك ،4وﻧﻔس اﻟﺷﻲء
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹﺻدار ﻗ ارراﺗﻬﺎ ،5ﻛوﻧﻬﺎ
ﻟﯾﺳت ﺑﻘ اررات ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﺑدورﻫﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ.6

ﺛﺎﻧﯾﺎً-ﻋﯾوب ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻗ اررات ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ:
ﺗﺷﻣل ﻋﯾوب ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻗ اررات ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻌﯾوب اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
 -1ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  137ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،01-02ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑﺎء وﺗوزﯾﻊ اﻟﻐﺎز ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﻧوات ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ»:ﻗرارات ﻏرﻓﺔ

اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ،وﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻬﻲ واﺟﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ« ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

- ZOUIAMIA Rachid, le statu juridique de la commission de supervision des assurances, IDARA, N°

2

01, 2006, p 139..

 -3ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،031657ﻣؤرخ ﻓﻲ  ،2006/11/28ﻗﺿﯾﺔ "اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر" ﺿد "ﺳﻠطﺔ
اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ" ﺑﺣﺿور "أوراﺳﻛوم اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار ﺗﺣﻛﯾﻣﻲ ﺻﺎدر
ﻋن ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد ،ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور) ،أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم .(06
4

- voir : - GUEDON José- Marie, op.cit, p132.
- GERADIN Damien et PETIT Nicolas, Droit de la concurrence et recours en annulation à l’ère
poste- modernisation, Revue trimestrielle de droit commercial, DALLOUZ, paris, N°04, 2005,p799.
5
- MASSOT Jean, La répartition du contentieux entre les deux ordres, R.F.D.A, N°05, 2010, P907.

-FOURNIER Jaques, op.cit, p 452.
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أ -اﻟﻌﯾوب اﻟداﺧﻠﯾﺔ:
ﺗﺷﻣل اﻟﻌﯾوب اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷوب ﻗ اررات ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ،ﻛل ﻣن ﻋﯾب
اﻟﺳﺑب ،واﻟﻣﺣل ،واﻟﻐﺎﯾﺔ.
-1ﻋﯾب اﻟﺳﺑب:
ﯾﺗﻣﺛل ﺳﺑب اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ دﻓﻌت اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ
ﻹﺻدار ﻗ ارراﻫﺎ ،1وﻟﻬذا ﯾﺟب اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺳﺑب ) ،(le motifاﻟذي ﯾﻌﺗﺑر رﻛن ﻣن أرﻛﺎن
اﻟﻘرار اﻹداري ،واﻟﺗﺳﺑﯾب )  ،(la motivationاﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ذﻛر اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت
ﺑﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻹﺻدار ﻗ ارراﻫﺎ،ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷﺧﯾر إﺟراء ﺷﻛﻠﻲ.2
ﻛﺄﺻل ﻋﺎم ﻓﺈن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ﻏﯾر ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺳﺑﯾب ﻗ ارراﺗﻬﺎ ،إﻻّ إذا ﻧص اﻟﻘﺎﻧون
ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﻘ اررات ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد أو اﻟرﺧص ،ﻟم ﯾﺷﺗرط اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط
اﻹدارﯾﺔ ﺿرورة ﺗﺳﺑﯾﺑﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﻓض ﻣﻧﺢ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟرﺧص أو
ﺳﺣﺑﻬﺎ أو ﺗﻌﻠﯾق اﻹﻋﺗﻣﺎدات ﻓرض اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﺿرورة ﺗﺳﺑﯾﺑﻬﺎ.3
ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗ ارراﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  09ﻓﯾﻔري ،1999أّن ﻋدم ﺗﺳﺑﯾب اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻘ ارراﺗﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﺣﯾث ورد ﻓﻲ إﺣدى ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

»إن اﻟﻣﻘرر اﻟﻣﺗﺿﻣن وﻗف اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺟﺎء ﻏﯾر ﻣﺳﺑب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﺑذﻟك اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺑﯾب اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﺿر ﺑﺣﻘوق اﻟطرف اﻷﺧر...

 -1طﺎﻫري ﺣﺳﯾن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.96
 -2رﺣﻣوﻧﻲ ﻣوﺳﻰ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.103

 -3ﻧذﻛر ﺑﻌض اﻟﻣواد ﻣﻧﻬﺎ -:اﻟﻣﺎدة  09ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  ،10-93اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ )اﻟﻣﻌدل

واﻟﻣﺗﻣم( ،ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ...»:ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺿﻬﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ،«...ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

-اﻟﻣﺎدة  41ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  ،03-2000اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ،ﺗﻧص ﻋﻠﻰ

ﻣﺎﯾﻠﻲ...»::ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻛل رﻓض ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺑﺑﺎ« ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -اﻟﻣﺎدة 19ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،03-03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ)،اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم( ،ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ» :ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أن

ﯾرﺧص ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﯾﻊ أو ﯾرﻓﺿﻪ ﺑﻣﻘرر ﻣﻌﻠل ،«...ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻷﻣر ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذﻩ ،ﻧظرا ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﻘﺻوى طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 171
ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ.«1
وﻗﺿﻰ ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت ﻗرار أﺧر ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 01أﻓرﯾل  ،2003ﺑﺷﺄن إدﻋﺎءات اﻟﺑﻧك
اﻟﺟزاﺋري اﻟدوﻟﻲ ،ﺑﺎﻧﻌدام اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

»ﺣﯾث أن ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﺎن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  155ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 10/90اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﺗﻌﯾﯾن ﻣﺗﺻرف إداري ﻣؤﻗت ،ﻓﻬو ﻛﺎف ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  155ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  10/90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1990/04/14اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟظروف
اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﺗﻌﯾﯾن ﻣﺗﺻرف إداري ﻣؤﻗت.«...2
-2ﻋﯾب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون أو ﻋﯾب اﻟﻣﺣل(la violation de la loi):
ﯾﺗﻣﺛل ﻣﺣل اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ اﻷﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺣدﺛﻪ اﻟﺗﺻرف ﻣﺑﺎﺷرة ،3وﻋﻠﯾﻪ
ﯾﻌﺗﺑر ﻗرار ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﻌﯾب ﺑﻌﯾب اﻟﻣﺣل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﻘﺎﻧون ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻋﻣدا،أو ﻋن ﺟﻬل ﺑﻪ ،4أو
ﻋن اﻟﺗطﺑﯾق واﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻪ.5
أﻟﻐﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻟﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،2009ﻗرار ﺳﻠطﺔ ﺿﺑط
اﻟﻣﻧﺎﺟم ﺑﺳﺑب ﻋﯾب اﻟﻣﺣل ،ﺣﯾث ورد ﻓﻲ إﺣدى ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 -1ﻗرار رﻗم  ،001325ﻣؤرخ ﻓﻲ  09ﻓﯾﻔري  ،1999ﻗﺿﯾﺔ ﺑﯾن "إﺗﺣﺎد اﻟﺑﻧك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ" ﺿد
"ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،إدارة ،ﻋدد ،1999،01ص ص .199-193

-2ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،12101ﻣؤرخ ﻓﻲ 2003/04/01ﻗﺿﯾﺔ "اﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋري اﻟدوﻟﻲ"  ،ﺿد

"ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر وﻣن ﻣﻌﻪ" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺿد ﻗرار ﺗﻌﯾن ﻣﺗﺻرف إداري ﻣؤﻗت ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻋدد06

 ،2005ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -3ﺑوﺑﺷﯾر ﻣﺣﻧد أﻣﻘران ،ﻋن اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو ،2006،ص .208
édition, DALLOZ, paris, 1977, p 253.

émé

- RIVERO jean, Droit administratif,8

4

 -5ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﻧﺷﺎط اﯾﺟﺎﺑﻲ ،ﻛﺈﺻدار ﻗرار ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻧص اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺷﺎط
ﺳﻠﺑﻲ ﻛﺎﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ ﻋن إﺻدار ﻗرار إداري ﯾﻠزم ﻗﺎﻧون ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ إﺻدارﻩ.
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»ﺣﯾث أن طﻠب اﻟﻣدﻋﻲ ﻣؤﺳس وأن ﺗﺻرف اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻌد ﺗﺟﺎوز ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ أﻋﻼﻩ،وﻋدم ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  230ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﺟم
وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﺟﺎء ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣواد  91ﻣﻛرر230 ،132 ،
 ،223ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  01/01ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب إﻟﻐﺎﺋﻪ«.1
-3ﻋﯾب اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ )(le détournement du pouvoir
ﯾﺗﻣﺛل ﻋﯾب اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ،اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﻬدف أو اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن
إﺻدار اﻟﻘرار اﻹداري ،2اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ ان ﯾﻛون دوﻣﺎ ﻓﻲ ﻏرض ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻋﻠﯾﻪ إذا اﻧﺣرﻓت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ ،أو ﻋن اﻷﻫداف اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻗرارﻫﺎ ﯾﻛون ﻣﻌرﺿﺎ ﻟﻺﻟﻐﺎء.
ﯾرﺗﺑط ﻋﯾب اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ،ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة ،3واﻟﺑواﻋث
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻣﺻدر اﻟﻘرار ،4وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﻬو ﺻﻌب اﻹﺛﺑﺎت ،ﻟذا ﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯾﺑﺎ
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻟو طﻌن ﻓﻲ ﻗرار إداري ﺑﺳﺑب ﻋﯾب ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻷﺧرى ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ إﺣداﻫﺎ ،وﯾﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن ﻫذا اﻟﻌﯾب.5
ب-اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ:
ﺗﻧﺻب رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻷرﻛﺎن
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻘ اررات ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻹﺻدار ﻗ ارراﺗﻬﺎ ،وﺗﺗﻣﺛل
اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ :ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ،وﻋﯾب اﻟﺷﻛل واﻹﺟراءات

.

 -1ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،050300ﻣؤرخ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،2009ﻗﺿﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذات اﻟﺷﺧص
اﻟوﺣﯾد وذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة "ﺳﻲ -أل -أ" ﺿد اﻟوﻛﺎﻟﺔ " اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ وﻣن ﻣﻌﻬﺎ"،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء
ﺿد ﻗرار رﻓض ﻣﻧﺢ رﺧﺻﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺣﺟرة ،ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور) ،أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم .(07
- RIVERO Jean ,op ,cit, p250

2

 -3طﺎﻫري ﺣﺳﯾن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.99
-ZOUIMIAI Rachid et ROUAULT marie- Christine, Droit administratif, Berti édition, Alger,2009, p260.

4

 -5ﺑوﺣﻣﯾدة ﻋطﺎء اﷲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.248
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-1ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص(l’incompétence):

ﯾﺗﻣﺛل ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺷﺧص أو ﺟﻬﺔ إدارﯾﺔ ﺑﺈﺻدار
اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ ،1ﻛوﻧﻪ ﻻ ﯾدﺧل ﺿﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ.2
وﯾﻧﺗﺞ ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻣﺎ ﻋن ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﺳﯾم ،3ﻛﺧرق ﻗﺎﻋدة ﺗوازي
اﻷﺷﻛﺎل ﻋﻧد إﺻدار اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ ،اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ،ﻓﻣن ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ
اﻟﺗﻌﯾﯾن ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ اﻹﻧﻬﺎء ،ﻛﺄن ﺗﻘوم ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﺑﺳﺣب اﻟﺗرﺧﯾص ﻣن
ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟذي ﯾﻌود ﻟﻠوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻫذا اﻟﻌﯾب ﻋن ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑﺳﯾط ،ﻛﺄن ﺗﺻدر إﺣدى ﺳﻠطﺎت
اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻗ ار ار إداري ،وﻫﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺑﻌد ﻣﺧﺗﺻﺔ أوﻗد اﻧﺗﻬﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ 4ﻛﺎﺗﺧﺎذ
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗرار اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ،وﻫو ﻟم ﯾﻌﯾن ﺑﻌد ،أو اﻧﺗﻬﯨت ﻣدة ﻋﻬدﺗﻪ،
أﻣﺎ ﻋن ﻋﯾب اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط
اﻹدارﯾﺔ ﻟﻛون اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ وطﻧﻲ.
ّأﻛد ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ،ﻓﻲ ﻗ ار ار ﻟﻪ ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  08ﻣﺎي
 ،2008ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺑﯾن ﯾوﻧﯾن ﺑﻧك وﻣﺣﺎﻓظ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋري ،ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ إﺣدى ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ
ﻣﺎﯾﻠﻲ:
»ﺣﯾث ّأﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧص ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم رﻗم  07/95اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
ﻓﺈﻧﻪ ﻗد
 ،1995/12/23ﻋﻠﻰ ّاﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺳﺣب ﺻﻔﺔ اﻟوﺳﯾط اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻرفّ ،
 -1ﺑﻌﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﺟزاﺋر ،2009 ،ص .179
- Michel Leroy, op.cit, p333.

2

 -3ﻟﺗﻔﺻﯾل أﻛﺛر أﻧظر:

 -ﻋواﺑدي ﻋﻣﺎر ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻧظرﯾﺔ اﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ

دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر ،2004 ،ص 501
 -ﺑودرﯾوة ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ،ﺟزاء ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ -درﺟﺎت اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ -ﻣﺟﻠﺔ

ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد ،2004 ،05ص  109وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ.

- LOMBAD Martin, op.cit, p429.
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ﺗﺟﺎﻫل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة  156اﻟﺗﻲ ﺗوﻛل ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻓﻘط.

ﺣﯾث ّأن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺄن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة  15ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ
ﺑﺎطﻠﺔ وﻋدﯾﻣﺔ اﻷﺛر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟدﻋوى اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.1«...
وﻓﻲ ﻗرار أﺧر ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 27ﺟﺎﻧﻔﻲ ،2007أﻟﻐﻰ ﻗرار اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ ،إذ
ﺻرح ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

» ّأﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم  188/08اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ّ ،2008/05/01أن رﺧﺻﺔ ﻣﻘﺎﻟﻊ اﻟﺣﺟﺎرة
واﻟﻣراﻣل ﺗﻣﻧﺢ ﻣن طرف اﻟواﻟﻲ ،ﻋن طرﯾق اﻟﻣزاﯾدة وﻟﯾس اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔٕ ،واّن
إﻋﻼن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻟﻠﻣﻧﺟﻣﯾن ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﻫو ﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟواﻟﻲ ﺑﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻣﺎ
ﯾﺳﺗوﺟب إﺑطﺎل اﻟﻘرارﯾن«.2

-2ﻋﯾب اﻟﺷﻛل واﻹﺟراءات): (le vice de forme et de procédure
ﯾﻌرف ﺷﻛل اﻟﻘرار اﻹداري ّأﻧﻪ اﻟﻘﺎﻟب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻔرغ ﻓﯾﻪ،أﻣﺎ اﻹﺟراءات ﻓﻬﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣراﺣل
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻟﻘرارﻫﺎ،ﻓﻧﺟد ﻣﺛﻼ اﻷﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓرض
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذﻩ ﻟﻘ ارراﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ إﺗﺑﺎع إﺟراءات ﻣﺣددة.
وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﺗﺗﺧذ اﻟﻘ اررات ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﺑل ﯾﺟب أن
اﻟﻘررات ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب،ووﻓﻘً ﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟ ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔٕ ،واﻻ ﺗﻌرﺿت ﻗ ارراﺗﻬﺎ
ﺗظﻬر ﻫذﻩ ا
ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻐﺎء.
ﻧﺟد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ،أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎرس رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗ اررات
ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻗ اررﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20أﻓرﯾل 2004
اﻟذي ورد ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،002138ﻣؤرخ ﻓﻲ  08ﻣﺎي  ،2000ﻗﺿﯾﺔ "ﯾوﻧﯾن ﺑﻧك" ﺿد "ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﻧك

اﻟﺟزاﺋر" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺿد ﻗرار ﺳﺣب ﺻﻔﺔ اﻟوﺳﯾط ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد  ،2005 ،06ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -2ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،058486ﻣؤرخ ﻓﻲ  27ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2007ﻗﺿﯾﺔ "اﻟﺷرﻛﺔ ذات اﻟﺷﺧص اﻟوﺣﯾد

وذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة" ﺿد " اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺿد ﻗرار ﻣزاﯾدة ﻋﻠﻰ ﺳﻧد
ﻣﻧﺟﻣﻲ ،ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور) ،أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  ،(03ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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»ﺣﯾث ّأن ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺳﯾد )ب.ع( ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري ﻻ ﯾﻣﻛن إﺑطﺎﻟﻪ ﻣن طرف ﻗﺎﺿﻲ اﻹﺑطﺎل ،إﻻ
إذا ﻛﺎن ﺧﺎطﺋﺎ ﺧطﺄ واﺿﺣﺎ أو ﻛﺎن ﻣؤﺳﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻠط ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ أو ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،أو إذا
ﻛﺎن ﻗرارا ﻣﻌﯾﺑﺎ ﺑﺎﻧﺣراف اﻟﺳﻠطﺔ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.

ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ ﺑﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟدى ﺑﻧك وﺑﯾن ﻣﻬﻣﺔ
اﻟﻣﺻﻔﻲ ﻏﯾر ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ... ،ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ إﺣداث ﺷﻛوك ﻟدى
اﻟطﺎﻋﻧﯾن ﺑﺧﺻوص ﺣﯾﺎد وﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻﻔﻲ.

ﺣﯾث ّأﻧﻪ ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﺄن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻗد ارﺗﻛﺑت ﺧطﺄ واﺿﺢ ﻗﻲ ﺗﻘدﯾر
درﺟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎد اﻟﺿرورﯾﯾن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن إﺑطﺎﻟﻪ«.1

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ
ﯾﺗرﺗب ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ أﺿرار
ﺗﻣس ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب
أن ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻸﺳس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ)أوﻻً (.
وﺗﺑﻘﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ﻗﺎﺋﻣﺔ ،ﻧظ ار ﻟﻌدم
ﺛﺎﻧﯾﺎ( ،وﻛذا اﻟﻘﺎﻧون
إﺷﺎرة اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ) ً
اﻟواﺟب ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ )ﺛﺎﻟﺛﺎً(.

 -1ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،019080ﺻﺎدر ﻓﻲ  ،2004/04/20ﻗﺿﯾﺔ "اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
اﻟﺟزاﺋري" ،ﺿد "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣن ﻣﻌﻬﺎ"،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺿد ﻗرار ﺗﻌﯾن ﻣﺻﻔﻲ ﻟﻠﺑﻧك،ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور)،أﻧظر
اﻟﻣﻠﺣق رﻗم.(08
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أوﻻً  -أﺳﺎس ﻗﯾﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ:
ﻓﺈن أﺳس ﻗﯾﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﺗﻛون ﻧﻔﺳﻬﺎ أﺳس
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ﻫﯾﺋﺎت إدارﯾﺔّ ،
ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻛون إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ ،أو دون ﺧطﺄ.
أ -اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ:
ﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﺧطﺄ ﻋن ﻗﺻد أو
ﻋن ﻏﯾر ﻗﺻد ،ﯾرﺗب ﺿرر ﻻ ﯾﻣﻛن اﺣﺗﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،1ﻛﻔﻘداﻧﻪ ﻟﻣﯾزة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺟراء اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﺗﻛب ﻣن ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ،2أو ﻓﻘداﻧﻪ ﻟﺑﻌض زﺑﺎﺋﻧﻪ أو ﻛﻠﻬم ﻛﺎﻹﺷﻬﺎر
اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣن طرﻓﻪ ،أوﻧﺷرﻩ ﺗﻘرﯾر ﻋن
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣس ﺑﺳﻣﻌﺗﻬﺎ ،أو ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ رﻓﻊ ﻋدد زﺑﺎﺋﻧﻪ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺗﻔوﯾت
اﻟﻔرﺻﺔ ،وﻟﻘﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﯾﻛﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ
اﻟﻣرﺗﻛب ﻣن ﻗﺑل ﻫذﻩ ﺳﻠطﺎت واﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل ﻟﻪ.
ب -اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ دون ﺧطﺄ:
ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ دون ﺧطﺄ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ،أو ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ ،3ﻛﺈﺻدارﻫﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،4ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻠﺣق أﺿرار ﺑﺑﻌض اﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق .

1

- AUBY Jean- marie et AUBY Jean -Bernard, Institution administratives,7é édition, DALLOZ, paris,
1996, p 506.
2
- GERADIN Damien et PETIT Nicolas, op.cit., p 824.

-TERNEYRE Filipe, Intervention économique, DALLOZ, 2006, p 05 .

3

- AUBY Jean- marie et AUBY Jean –Bernard, op.cit, p 505.
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اﻋﺗرف ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﻷول ﻣرة ﺑﻘﯾﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﻣﻧﻊ ﺻﻧﻊ وﺑﯾﻊ
ﻛل ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزﺑدة ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﺣﻠﯾب ،ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
ﺣﯾث ﻣﻧﺢ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﻠورﯾت» ،«la fleuretteاﻟﺗﻲ
اﺿطرت إﻟﻰ وﻗف ﻧﺷﺎطﻬﺎ ،اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﺎدة ﺗﺳﻣﻰ » ،«Gradineاﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺷﻛل
ﺑﺄن اﻟﻌبء اﻟذي وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ
ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رأى ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ّ
ﻣن أﺟل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺗﺳﺗﺣق ﻣن أﺟﻠﻪ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻷﻋﺑﺎء
اﻟﻌﺎﻣﺔ.1

ﺛﺎﻧﯾﺎً -اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ:
ﻟم ﺗﺷر اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض
ﺿدﻫﺎ ،وﻻ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ،2ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة)(801
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
»ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ:

-1دﻋﺎوي إﻟﻐﺎء اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ واﻟدﻋﺎوي اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ودﻋﺎوي ﻓﺣص اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘ اررات
اﻟﺻﺎدرة ﻋن:

 اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﯾر ﻣﻣرﻛزة ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﯾﺔاﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺧرى ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ1

- LONG(M), WEIL(p), BRAIBANT (G), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 7e édition,
1978, paris, P244.

 -2ﺻرح اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲّ ،أن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘ اررات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري ﺗﺗﻌدى

دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء إﻟﻰ دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ،وﻋن أﺳﺎس ﺗﻛرﯾﺳﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،ﻓﻛرﺳﻬﺎ ﻷول ﻣرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳﯾم ،ﺛم
أﺻﺑﺢ ﯾﻛرﺳﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ اﻟﺑﺳﯾط أﻧظر:
.- GUEDON José- Marie, op.cit, p 135
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اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ -2دﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل.«..
ﻣﻧﺣت اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ،اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ دون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺷﺧص اﻹداري طرف ﻓﻲ اﻟﻧزاع.
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ،أﯾن ﻗﯾد اﻟﻣﺷرع اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ دﻋﺎوى
إﻟﻐﺎء اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ ،واﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ،ودﻋﺎوى ﻓﺣص اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ،ﺑوﺟود إﻣﺎ اﻟوﻻﯾﺔ أو
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﻣرﻛزة ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻫﺎ ،أو ﺑوﺟود اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ أو ﺑوﺟود اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاع.
اﻛﺗﻔﺎء اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل ،دون
ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﺻﻧف ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﯾﻛون ﻗد ﻗﺻد ﻛل أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌﺎم ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ.
وﺑﺎﻟﻌودة ﻟﻠﻣﺎدة) (809ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧطر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑطﻠﺑﺎت ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ دﻋوى ﺗدﺧل ﻓﻲ
اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ،وﺗﻛون ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑطﻠﺑﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ دﻋوى أﺧرى ﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،وﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ،ﯾﺣﯾل رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟطﻠﺑﺎت أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ«.
ﻋﻠﯾﻪ إذا وﺟد ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ،ﺑدﻋوى
اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﺗﺣﯾل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻠف اﻟدﻋوى إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
ﻟﯾﺑت ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﯾن ًﻣﻌﺎ.
أﻣﺎ ﻋن اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬذﻩ ﻟﺳﻠطﺎت أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ،ﻓﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ
ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ.
 اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺗﺷﻣل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛل ﻣنﻧظر ﻻﻧﻌدام أﻫﻠﯾﺔ
ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،وﻟﺟﻧﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ،و ً ا
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اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ،ﻓﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺻﺎدر ﺿدﻩ،إﻻّ
رﻓﻊ دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ﺿد اﻟدوﻟﺔ.1
 اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﺗﺷﻣل ﺑﺎﻗﻲ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ اﻷﺧرى ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺳﺑﻬﺎ أﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ،2ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌوﯾض اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ
ﺟراء اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛﺑﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،3ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.4

ﺛﺎﻟﺛﺎً-اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ:
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻏﯾﺎب أﯾﺔ إﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻧﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ دﻋﺎوي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،وﻣن ﺧﻼل اﻟﻘ اررات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻧﺟدﻫﺎ ﺻرﺣت أن
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد أﺧذﻫﺎ
ﺑﻣﺑﺎدئ ﻗرار ﺑﺎﻻ ﻧﻛو.5
ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف اﺗﺧذﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟذي ﻗﺿﻰ ﻓﻲ أول ﻗﺿﯾﺔ ﻋرﺿت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺧص ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ،أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣدﻧﻲ ،ﺑل ﻟﻬﺎ ﻗواﻋدﻫﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﺣﺳب اﻟظروف وﺣﺳب ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم

1

-RACINE, Le contrôle juridictionnel de l’action des organes de l’état dans les secteurs bancaire et des
assurances, Revue de conseil d’État, N°06, 2005,p35.
2

- GELARD Patrice, Rapport sur les autorités administratives indépendantes, T 01, N°404, 2005, p72
http://www.senat.fr/notice-rapport/2005/r05-404-2-notice.html.

-GELARD Patrice, Ibid., p71.

3

 -4ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  828ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ» :ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ أو

اﻟوﻻﯾﺔ أو اﻟﺑﻠدﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺑﺻﻔﺔ ﻣدﻋﻲ أو ﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ،ﺗﻣﺛل

ﺑواﺳطﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻌﻧﻲ،اﻟواﻟﻲ ،رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ،واﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ذات

اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ«،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -5ﻋواﺑدي ﻋﻣﺎر ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،2004 ،ص .183
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وﺿرورة اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﺣق اﻹدارة وﺣق اﻷﻓراد ،1ﻏﯾر أن ﻣوﻗﻔﻪ ﻟم ﯾدم طوﯾﻼ ﺣﯾث ﺗراﺟﻊ ﻫو
اﻷﺧر ﻋن ﻣوﻗﻔﻪ ،إذ أﺻﺑﺢ ﯾطﺑق ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ.
وﻧﺟد ﻗ اررﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  25ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2007ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ ﺑﺳﺑب وﻓﺎة ﻣرﯾض ﻣﻘﯾم ﻟدﯾﻪ ،ﺿد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن )وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ( أن
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ رﺗب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ إﺣدى

ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻘرار»ﺣﯾث أن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف )اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ( ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻣﺎدام اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻛﺎن ﻣﻘﯾم ﻟدﯾﻪ ،وﻟم ﺗﻘدم ﻟﻪ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﯾﻘوم ﺑﺣراﺳﺗﻪ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌوﯾض.2«...
أﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﻣﺎي  1999ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ إذ ﺟﺎء ﻓﻲ إﺣدى ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺎدة  138ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺄن ﻛل ﻣن ﺗوﻟﻰ ﺣراﺳﺔ
ﺷﻲء وﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﻗدرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟﺗﺳﯾﯾر ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺋوﻻ ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺣدﺛﻪ ذﻟك
اﻟﺷﻲء.3«...
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﺧذ ﺑﻘواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﻘﺑول ﻓﻲ ظل وﺣداﻧﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ،إﻻ أن اﻷﻣر ﻟﯾس
ﻛذﻟك ﻓﻲ ظل ازدواﺟﯾﺗﻪ ،ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ إﻟزام اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد ﻏرﯾﺑﺔ ﻋﻧﻪ

4

- ZOUAIMIA Rachid, Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit

1

Algérien, op.cit, p29.

 -2ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻗ ار ار رﻗم  ،034181ﻣؤرخ ﻓﻲ  ،2007/07/25ﻗﺿﯾﺔ "اﻟﻣرﻛز اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ" ﺿد "اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ ،ﻗرار ﻏﯾر
ﻣﻧﺷور) ،أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم .(09

 -3ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،160017ﻣؤرخ ﻓﻲ  ،1999/05/31ﻗﺿﯾﺔ )ب.ع( ،ﺿد )ﺑﻠدﯾﺔ ج.س( ﯾﺗﻌﻠق
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أﺣﻛﺎم ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي

ﻓﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﯾﺎر أﺧر ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﺷواﺋﻲ
اﻟذي ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺗﺎرة ،وﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﺗﺎرة أﺧرى.1

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي
إذا ﻛﺎن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻫو اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ
ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ،إﻻ أن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أورد اﺳﺗﺛﻧﺎءا ﻋﻧﻬﺎ ،ﺑﻣﻧﺣﻪ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي ﺳﻠطﺔ
اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻪ ،وﺑﻬذا ﺗﺗﻘﺎﺳم اﻟﻬﯾﺋﺗﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺗﯾن)اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﺎدﯾﺔ( ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺳﻬر
ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾد ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة.
ﻻ ﯾﺑرر ﻫذﻩ اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﺳوى ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣﺷرع ﻟﻧظﯾرﻩ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ)اﻟﻔرع اﻷول( ،وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗم ﻣﻧﺢ ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ
ﺑﻌض ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ)اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ(.

اﻷول
اﻟﻔرع ّ
أﺳﺎس ﻣﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي
ﺑﺄن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻫو ﺻﺎﺣب اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻻﺳﺗﺋﺛﺎري واﻟﻣﺎﻧﻊ
ﯾﻘﺿﻲ اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم ّ
ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ  ،و ّأن ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾﻔﺗرض
أن ﯾﻛون ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻗﺎﺿﯾﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ.2
ﻏﯾر ّأن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ،ﯾﺟد اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻫﯾﺋﺔ إدارﯾﺔ ،وﻗ ارراﺗﻪ ﻗ اررات إدارﯾﺔ ،ﺗم إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌد

- ZOUAIMIA Rachid, Ibid,p41.

 -2ﻋﯾﺳﺎوي ﻋز اﻟدﯾن ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص.117
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ﺧروﺟﺎ ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،1وﻟﻐﯾﺎب ﻣﺎ ﯾﺑرر ﻫذا اﻟﺗﺣوﯾل
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،ﻧﺣﺎول دراﺳﺔ أﺳﺎس ﺗﺣوﯾل ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ)أوﻻً ( ،ﻟﻧﺑﯾن ﺑﻌد ذﻟك ّأن ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘﻠﯾد
ﺛﺎﻧﯾﺎ(.
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻧظﯾرﻩ اﻟﻔرﻧﺳﻲ) ً

أوﻻً  -ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ:
ﺗﺧﺿﻊ ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري)ﻣﺟﻠس
اﻟدوﻟﺔ( ،وذﻟك ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر ،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1دﯾﺳﻣﺑر  ،1986اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣرﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر
واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﻘ ارراﺗﻪ ،وﻛذا اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد رﻓﻊ طﻌن ﻗﺿﺎﺋﻲ
أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﺧﻼل أﺟل ﺷﻬرﯾن ) (02ﺗﺳري ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ.2
ﺗﺿﯾف اﻟﻣﺎدة ) (12ﻣن اﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ،أن ﻛل ﻣن اﻷواﻣر واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺣﻔظﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺄﻣر
ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﺗﺧﺿﻊ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ.3
ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌد ذﻟك اﻷﻣر رﻗم  ،86-1243ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،499-87اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 6
ﺟوﯾﻠﯾﺔ  1987وﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗم ﺗﺣوﯾل اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻣن
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي )ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎرﯾس(.4
ﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺷﺄن ﻫذا اﻟﺗﺣوﯾل،ﻟﯾؤﻛد ﺧﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻟﺟﻬﺎت
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،ﻟﻛن طﺎﻟﻣﺎ أن ﺗﺣوﯾل اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي ،ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت
 -1ﺣﻧﻔﻲ ﻋﺑد اﷲ ،اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،2000 ،ص .120
2

Art 15 de l’ordonnance N°89-1243 du 1ere décembre 1986, relative a la liberté des prix et de la
concurrence, dispose que :«les décisions du conseil de la concurrence sont communiquées aux
intéressés et au ministre chargé de l’économie qui peuvent, dans les deus mois, former un recours
de plein juridiction devant le conseil d’État» www.légifrance.fr.
3
- Art 12, de l’ordonnance N°89-1243, dispose que: «le conseil de la concurrence peut prendre des
mesures conservatoire pouvant comporter une suspension de la pratique concernée ainsi que
l’injonction aux intéressée de revenir à l’État antérieur, ces mesures peuvent faire l’objet d’un
recours en référé devant le président de la section de la contention du conseil d’État», ibid.

-BABALY Sall, op.cit, P 306.
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:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ

 واﻟذي ﻣﻔﺎدﻩ أن ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ، ﻛﺎن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻌداﻟﺔ،ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 وﻣﻊ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق،1ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ واﺣدة ﺗﺧﺿﻊ ﻹﺷراف ورﻗﺎﺑﺔ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ واﺣدة
 ﻓﺈن،2ﻟﻼﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري إﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي
 ﺣﯾث ورد ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر،ﻫذا اﻟﺗﺣوﯾل ﻻ ﯾﻣس اﻟﺑﺗﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت
:ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ
«conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure
au nombre des principes fondamentaux, reconnus par les lois de la république
celui selon lequel, a l’exception des matières réservée par nature a l’autorité
judiciaire, relevé en dernier ressort de la compétence de la juridiction
administrative l’annulation ou la reforme des décisions prise, dans l’exercice
des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir
exécutif… cependant dans la mise en œuvre de ce principe lorsque l’application
d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des
contestations contentieux diverse qui se repartiraient, selon les règles
habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction
judiciaire, il est loisible au législateur dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice d’unifier les règles de compétences juridictionnelle au sein de
l’ordre juridictionnelle principalement intéressé»3.

 إذ ﻗرر ﻣﺑدأ اﻷﺛر،ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﺿﯾن
.4اﻟﻣوﻗف ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎرﯾس ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ

.121 ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ﻣﺎﺗﺳﺔ ﻻﻣﯾﺔ: ﻧﻘﻼ ﻋن، ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻫﻲ أﺑو ﯾوﻧس-1
2

- BABALY Sall, ibid, p 306
Voir aussi :
-DOSIERE René et VANNESTE Christian, op.cit, p57.
- DECOOPMAN Nicole, Le contrôle juridictionnel des autorités administratives indépendantes, p 214.
http://www.upicardie.fr/labo/curapp/revues/root/31/nicole_decoopman.pdf_4a07e02582e00/ni
cole_decoopman.pdf.
3
- . MENESSON Nicolas, le contentieux des sanction de l’autorité des marches financiers, mémoire en
vue de l’obtention du diplôme de magister en droit , Faculté de droit économique et des sciences
sociales, université de panthéon-Assas, paris II,2007,p 26.

.4 - DECOOPMAN Nicole, op.cit, p214.
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ﺣﯾث ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎرﯾس ،ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ)ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﺣﺎﻟﯾﺎ( ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،1وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺧرق
ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻣﺑدأ ﺣق اﻟدﻓﺎع ،ﺑﻔرﺿﻪ ﻏراﻣﺔ ﺿد ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻏﯾﺎﺑﻲ.2
ﺛﺎﻧﯾﺎً-ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري:
ﺗم ﻣﻧﺢ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي
اﻟﻣﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ،ﺣﯾث ﻧﺟد ﻏﯾﺎب ﺗﺑرﯾر ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺢ ﻓﻲ
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺳوى ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻧظﯾرﻩ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،دون أن ﯾﻬﺗم ﺑﻣدى ﺗﻧﺎﺳﺑﻪ ﻣﻊ
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،أو ﯾﻬﺗم ﺑﺄﺳﺎس ﺷرﻋﯾﺗﻪ.
ﺣﯾث ﺗم ﻣﻧﺢ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،واﻹﺟراءات
اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧطق ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﺣد ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ،ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣﺎدة) (63ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،03-03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﺗﻛون ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن
أﻣﺎم ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر اﻟذي ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،...وﯾرﻓﻊ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻹﺟراءات
اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  46أﻋﻼﻩ ﻓﻲ أﺟل ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ) (8أﯾﺎم.« ...
إن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻌﻧﻲ أﻛﺛر ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻫو اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ،ﻟﻛون ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺟﻠس
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ﻋدة ﻣﻧﺎزﻋﺎت ،ﻣدﻧﯾﺔ ،ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،ﺗﺟﺎرﯾﺔ ،وذﻟك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟطﺑﯾﻌﺔ
اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.3

 -1إﻗﻠوﻟﻲ وﻟد راﺑﺢ ﺻﺎﻓﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .100
2

- Cour d’appel du paris, 23 janvier 2007, demandeur ; Effage construction(Sté),défendeur ; Ministre
de l’économie, Décision attaquée ; conseil de la concurrence (sursis à exécution).
- ZOUAIMIA Rachid،Remarque critiques sur les contentieux des décisions du conseil de la
concurrence en droit Algérien, EL MOUHAMAT, Revue des avocats de la région de Tizi-Ouzou, N° 2
2004, p55.
3
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ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،دون اﻟوﻗوع ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻻت
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎ ،1ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟذي وﻗﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷرع ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي
اﻟﻣﺣدد ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،واﻷﻣر رﻗم  03-03اﻟﻣﻘرر ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (63اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
ﺣﯾث ﯾﻘرر اﻷول ﺳﻠطﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧظر ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن
اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ،واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،وﻛذا اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﯾدﺧل ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻓﺎﻷﺻل أن ﯾﺧﺗص
ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻟﻛن ﺧرج اﻟﻣﺷرع ﻋن اﻟﻣﺑدأ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺧﺎص ،ووﻗوﻋﻪ ﻓﻲ ﺗداﺧل
وﺗﻐﻠﯾب أﻣر ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻋﺎدي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﻋﺿوي.2
ﯾﺗرﺗب ﻋن ﻫذا اﻟﻧﻘل ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدة ) (63ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،03-03اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﺧرﻗً ﺎ ﺻرﯾﺣﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  ،01-98اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻋﻣﻠﻪ،ﻓﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ً
ﺻﺎرﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،3وﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺗﺟﺎﻫل ﻣﺑدأ ﺗدرج اﻟﻘواﻧﯾن اﻟذي
ﯾﻘﺿﻲ أن ﯾﻛون اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﻬرم ،ﺛم ﯾﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ،ﺛم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎدي
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر.
ﻧﺟد اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ،ﯾؤﻛد ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺳﻣو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎدي،ﻛﻧظرﻩ ﻓﻲ ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون

- ZOUAIMIA Rachid, Ibid., p111.

1

 -2ﻗﺻوري رﻓﯾﻘﺔ ،دور اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول آﻟﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ

ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ،ﺑﺎﺗﻧﺔ ،ﯾوﻣﻲ  15و 16ﻣﺎي ،2013 ،ص .83

 -3ﻧﺑﺎﻟﻲ ﻓطﺔ" ،دور اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟﻠدﺳﺗور" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ

ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو،اﻟﻌدد  ،2008 ،02ص.127
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اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻋﻣﻠﻪ ﻟدﺳﺗور ،1وﻛذا ﻧظرﻩ ﻓﻲ ﻣدى
ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ،2ورأﯾﻪ اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  ،01-98اﻟﻣﺣدد ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻋﻣﻠﻪ ﻟدﺳﺗور.3
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﯾﻌدل ﺟوﻫر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ،ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﻪ

4

ﻓوﺣدﻩ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ وﺿﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص اﻷﺳﺎﺳﻲ ،أو اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﻣﺟﻠس
اﻟدوﻟﺔ.
ﻛﺎن اﻷﺣرى ﺑﺎﻟﻣﺷرع ﻋﻧد ﻣﻧﺣﻪ ﻟﻬذا اﻻﺧﺗﺻﺎص،ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ،أن ﯾﻘوم ﺑﻪ
ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻋﺿوي ،5اﺣﺗراﻣﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﺎت اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (122و) (123ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻠﺗﺎن
ﺣددﺗﺎ ﻣﺟﺎل ﺗدﺧل ﻛل ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي واﻟﻌﺎدي.
أدى اﻟﻧﻘل اﻟﺣرﻓﻲ ﻣن طرف ﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻣﺑدأ ﺗدرج اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻛذا اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ ﺟﻬﺎت اﻟطﻌن ﺿد ﻗ اررات ﻣﺟﻠس
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.

 -1رأي رﻗم /02ق.ع/م.د ،04/ﻣؤرخ ﻓﻲ  22أوت  ،2004ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﻠدﺳﺗور ،ج.ر ،ﻋدد ،57ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺳﺑﺗﻣﺑر .2004
 -2رأي رﻗم /02رق.ع/م د ،/04/ﻣؤرخ ﻓﻲ  22أوت  ،2004ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﻠدﺳﺗور ،ج ر ﻋدد ،57ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺳﺑﺗﻣﺑر .2004

 -3رأي رﻗم /02ر.م.د 11/ﻣؤرخ ﻓﻲ  06ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2011ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون

اﻟﻌﺿوي رﻗم  ،01-98اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30ﻣﺎي  ،1998اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻋﻣﻠﻪ ،ج ر ﻋدد43
ﺻﺎدر ﻓﻲ .2011
 -4رأي رﻗم /06د.ق.ع/م.د ،98/ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﻣﺎي  ،1998ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺻوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻋﻣﻠﻪ ﻟدﺳﺗور ،ج ر ﻋدد ،37ﺻﺎدر ﻓﻲ  1ﺟوان .1998
- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger,2012, p 234.
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (63ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12-08اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﺗﻛون ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن أﻣﺎم ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر اﻟذي ﯾﻔﺻل ﻓﻲ
اﻟﻣواد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أو ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة وذﻟك ﻓﻲ أﺟل ﻻ
ﯾﺗﺟﺎوز ﺷﻬر واﺣد)(01اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼم اﻟﻘرار وﯾرﻓﻊ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  46أﻋﻼﻩ ﻓﻲ أﺟل ﻋﺷرﯾن) (20ﯾوﻣﺎ.«...
ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ ،طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﻌﻬود ﺑﻪ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ،ﻣﺎ
ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن طﺑﯾﻌﺗﻪ ،ﻫل ﻫو اﺳﺗﺋﻧﺎف أم دﻋوى إﻟﻐﺎء؟ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ وﻗ ارراﺗﻪ إدارﯾﺔ ،1ﻓﺈن ﻫذا اﻟطﻌن ﻟﯾس ﺑﺎﺳﺗﺋﻧﺎف ،ﻓﻼ ﯾﻘدم ﻫذا اﻷﺧﯾر إﻻ ﺿد
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻋﺎدﯾﺔ أو إدارﯾﺔ ،2ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )(332ﻣن
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
»ﯾﻬدف اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ«
ﺑﻘﻲ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻷﻛﯾد ،وﻫو أن ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر )اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ( ،ﯾﻧظر
ﻓﻲ ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﺄول وآﺧر درﺟﺔ وﯾﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ،إن ﺷﺎب ﻗ ارراﺗﻪ أﺣد ﻋﯾوب
اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ،وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗرار ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌﻠﯾﺎ.

 -1دﯾﺑﺎش ﺳﻬﯾﻠﺔ  ،ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
 ،2010ص.118
 -2ﻣﺎدﯾو ﻟﯾﻠﻰ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.281
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ﻧﺟد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻛﺛر دﻗﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻌون اﻟﻣﻘدﻣﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎرﯾس
ﺿد ﻗ اررات ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة) (464ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،أﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﺣل طﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أواﻟﺗﻌدﯾل.1
ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﺳواء اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو
اﻷواﻣر ،ﺣﯾث ﺗﻛون ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣﺣل طﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أو اﻟﺗﻌوﯾض ،أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﺳﺗﺋﻧﺎف
ﺑﺎرﯾس.2
ﯾﻣﻠك اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ اﺛر ﻓﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﻗ اررات ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺔ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﺣﯾث ﻟﻪ أن ﯾﻠﻐﻲ اﻟﻘرار ،وﻫﻧﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻘﺎﺿﻲ إﻟﻐﺎء ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻛﻣﺎ
ﻟﻪ أن ﯾﻘوم ﺑﺗﻌدﯾﻠﻪ وﯾﺄﻣر ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻪ ،ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻹﻟﻐﺎء.3
رﻏم ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر اﻻﺧﺗﺻﺎص
ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد ﺳﻠطﺎت ﻫذﻩ اﻟﻐرﻓﺔ ،وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﺻﻠﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطﻌون.4
ﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ّأﻧﻌﻧد ﻓﺻل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي)اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر(
ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﯾﻪ ﺿد ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔّ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺻدد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ذات
طﺑﯾﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻣﺎ ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ أن ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑل ﯾﺗﻌﯾن أن
1

- Art L-464-7 du code du commerce français, dispose que : « la décision du conseil prise au titre de
l’article(L.464.1) peut faire l’objet d’un recours en annulation ou en reformation par les parties en
cause et le commissaire du gouvernement devant le cour statue dans le mois du recours »,
www.légifrance.gov.fr.
2

- Art L464-8 de du code du commerce français, dispose que : « les décisions du conseil de la
concurrence mentionnées aux articles L.462-8, 1, K464-2, L464-3, L464-5 et L464-6 sont notifiées
aux parties en cause et au ministre charge de l’économie qui peuvent dans le délai d’un mois,
introduire un recours en annulation ou en reformation devant la cour d’appel de Paris » du code de
commerce, Ibid.
3
- MENESSON Nicolas, op.cit, p42.

 -4ﺟﻼل ﻣﺳﻌد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .441
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ﯾﺳوﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻠول ﻗ ار ارﻩ ﻣﺣل ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،1أو ﺗﻌدﯾل ﻗ اررﻩ وﻫو ﺑﻬذا اﻟﺗﻌدﯾل
ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺿﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة.2
ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي)اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر(
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻧظرﻩ ﻓﻲ دﻋﺎوي ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻓﻲ :ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ إن
ﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻻ ﯾﺷوﺑﻪ ﻋﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ )أوﻻً (،أو ﺗﻌدﯾﻠﻪ)ﺛﺎﻧﯾﺎً(،أو إﻟﻐﺎﺋﻪ )ﺛﺎﻟﺛﺎً(.
أوﻻً -ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ:
إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي ّأن ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﺻدر وﻓﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻘررة ،وّأﻧﻪ ﺧﺎل ﻣن أي ﻋﯾب ﻗد ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺣﻼ ﻟﻺﻟﻐﺎء ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾؤﯾد ﻗرار ﻣﺟﻠس
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟطﺎﻋن ،إﻻ ﺗﻧﻔﯾذﻩ أو اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﻘض أﻣﺎم
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ.
وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺎﻧون ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ،ﻟذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻗﺑوﻟﻬﺎ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ،ﺗﺣﯾل اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻣﺷﻛﻠﺔ
ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺟدﯾدة ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة ) (64ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،03-03واﻟﺗﻲ ﺗﻧص
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»...وﯾرﻓﻊ اﻟطﻌن أﻣﺎم ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ﺿد ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل
أطراف اﻟﻘﺿﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ « ،وﺑﺈﻟﻐﺎء ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻧطﺑق أﺣﻛﺎم
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻣﺎدة)(349ﻣﻧﻪ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ،اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘرارات اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ،واﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ
أﺧر درﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ«.

ﺛﺎﻧﯾﺎً-ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ:
 -1ﺑوﺑﺷﯾر ﻣﺣﻧد أﻣﻘران ،ﻋن اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .300
2

- FRISON Rosh- ANNE Marie, Les régulations économiques, (légitimité est efficacité) DALLOZ, paris,
2004, p138.
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ﺗﺗﻌدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي )اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ( ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟرد إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ ﻣن
طرف ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻠﻪ ،1إذ ﻟﻪ أن ﯾﺣل ﺑﻘ اررﻩ ﻣﺣل ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻷواﻣر ٕواﺟراءات اﻟﻧﺷر ،وﻛذا اﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻔظﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،إن ﻛﺎﻧت ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠف
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑذﻟك ،ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻧطق ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ دون أن ﯾﺗﻌدى إﻟﻰ
ﺗﺷدﯾدﻫﺎ ،2وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧوع اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي.3
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي أن ﯾﻌدل أﯾﺿﺎ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻗد أﻣر ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠس
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻛﺄن ﯾﻘﺑل ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن رﻓﺿﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس ،أو ﯾﺳﺗﺑﻌدﻫﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ
وﻟﻪ أن ﯾﻧظر ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑﻌدﻣﺎ ﯾﺄﻣر ﺑﺈﺟراء ﺗﺣﻘﯾق.4
ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي أن ﯾﺣﯾل اﻹﺟراء ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻻﺗﺧﺎذﻩ ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻘﺎﻧون

5

وﺗﻧﺣﺻر ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﯾوب اﻟداﺧﻠﯾﺔ دون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،6ﺣﯾث ﺗﺳﺗوﺟب ﻫذﻩ
اﻷﺧﯾرة اﻹﻟﻐﺎء إذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻌدل اﻟﻘرار اﻟﻣﺷوب ﺑﻌﯾب اﻹﺟراءات أو اﻟﺷﻛل.

ﺛﺎﻟﺛﺎً-إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ:
ﯾﻠﺟﺄ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ،ﻋﻧد ﻓﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت
ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﺣﯾث ﯾراﻗب اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻘ اررات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﻫﺎ ﺿد ﻫذا اﻟﻌون.
ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻔﺣص ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘ اررات ﻣن ﻛل اﻟﺟواﻧب ،إذ ﯾﺗﺄﻛد
ﻣن ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم  03-03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،وﯾﺗﺄﻛد ﻣن

- DECOOPMAN Nicole, op.cit, p222.

-DECOOPMAN Nicole, Ibid,p222
- GENTOT Michel, op.cit, p 95.

 -4ﻣﺎﺗﺳﺔ ﻻﻣﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .146

 -5ﻣﺎدﯾو ﻟﯾﻠﻰ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.282

-MENESSON Nicolas, op.cit, p45.
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إﺗﺑﺎﻋﻪ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﻧد إﻗ اررﻩ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ،1وﻣدى
ﺻﺣﺔ ﺗﻛﯾف اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ.2
ﯾﺗﺄﻛد ﻛذاﻟك ﻣن ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻘرار ﻣﺣل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻠﻌون
اﻻﻗﺗﺻﺎديٕ ،3وان رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي )اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر( أﻧﻪ ﻟﯾس
ﺑوﺳﻌﻪ إﺻﻼح أو ﺗﻌدﯾل اﻟﻘرار ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ،4ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻗرار اﻹﻟﻐﺎء ﻣن
اﻟﻘ اررات اﻟﻛﺎﺷﻔﺔ ﻻ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ.
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،طﻠب
اﻟﺗﻌوﯾض ،ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة ) (48ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،03-03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص:

»ﯾﻣﻛن ﻟﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺗﺿررا ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻘﯾدة
ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻓق ﻣﻔﻬوم أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻷﻣر ،أن ﯾرﻓﻊ دﻋوى أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
طﺑﻘﺎ ﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ«.
ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺎدة ،ﻟم ﺗﺣدد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑدﻋﺎوي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺟﻠس
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻫل ﻫﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﺻﺎﺣب
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ دﻋﺎوي إﻟﻐﺎء ﻗ ارراﺗﻪ؟ ،أم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻗ اررات ﻣﺟﻠس
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗ اررات إدارﯾﺔ.
إن ﺳﻠﻣﻧﺎ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،وذﻟك
اﺳﺗﻧﺎدا أن ﻣﺑدأ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ،ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺎ ﻫو إﻻ
اﺳﺗﺛﻧﺎء.5

 -1ﻋﻣورة ﻋﯾﺳﻰ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.141
 -2ﻣﺎدﯾو ﻟﯾﻠﻰ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.282
 -3ﺟﻼل ﻣﺳﻌد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.442
4

- AREZKI Nabila, op.cit,p 147.
- ZOUAIMIA Rachid, Remarque critiques sur les contentieux des décisions du conseil de la
concurrence en droit algérien, op.cit,p47.
5
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ﺳﯾؤدي ﻫذا اﻟطرح ﺑﺎﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ رﻓﻊ طﻌﻧﯾن ﺿد ﻗرار واﺣد ،أﻣﺎم ﺟﻬﺗﯾن ﻗﺿﺎﺋﯾﺗﯾن
ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ،اﻷول أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻹﻟﻐﺎء ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
اﻹداري)اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ( ،ﻗﺻد إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ،ﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺻدور ﻗ اررات ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘﺿﯾﺔ.1
ﻓﻲ ﺣﯾن ّأن اﻟﻬدف ﻣن ﻧﻘل اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻫو
ﺗوﺣﯾد اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﻣﺎم ﻧﻔس اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.2
ﻛﺎن اﻷﺣﺳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﻟو ﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ،ﻓﻲ
دﻋﺎوي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻘ اررات اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،وﻫذا ﺑﻬدف ﺗوﺣﯾد
اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ،3وﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ﻣن
ﺟﻬﺔ أﺧرى.

1

- ZOUAIMIA Rachid, ibid.,p48.
-ZOUAIMIA Rachid, droit de la régulation économique, édition Berti, Alger, 2006, p182.
3
- ZOUAIMIA Rachid, droit de la régulation économique, ibid., p 182.
2
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ
ﯾﻌﺗﺑر رﻓﻊ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت
ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻟذا ﻗﯾدﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ
ﻟﻌرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ،ﻟﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ)اﻟﻣطﻠب اﻷول(.
وﻣﺗﻰ ﺗم اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﻣﻣﺎرﺳﺔ طرق اﻟطﻌن
اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻘرر ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣن أﺟل ﺗﻧﻔﯾذﻩ ،ﻣﺗﻰ ﺣﺎز اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻗوة اﻷﻣر
اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ)اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ(.

اﻷول
اﻟﻣطﻠب ّ
إﺟراءات ﺳﯾر اﻟدﻋوى
ﺗﺧﺿﻊ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺿد ﻗ اررات ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺣرﯾﻛﻬﺎ إﻟﻰ ﺷروط
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ ،إذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎﻟم ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺷروط رﻓﻌﻬﺎ)اﻟﻔرع
اﻷول( ،وﻣﺗﻰ ﺗم ذﻟك ﯾﺑﺎﺷر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ،ﻣﺗﺧذا إﺟراءات ﻋدﯾدة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ
ﺑﺈﺻدار اﻟﺣﻛم اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ(.
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اﻷول
اﻟﻔرع ّ
ﻛﯾﻔﯾﺔ رﻓﻊ اﻟدﻋوى
ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﺗوﻓر ﺷروط ﻋﺎﻣﺔ ﻟرﻓﻌﻬﺎ،واﻟﺗﻲ
ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدﻋﺎوي ﺳواء اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻹدارﯾﺔ،1ﻟذا ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ )أوﻻً (
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟدﻋﺎوي اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ )ﺛﺎﻧﯾﺎً(.
أوﻻً-اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى:
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى ،ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑراﻓﻊ اﻟدﻋوى ،وﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ.
أ -اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑراﻓﻊ اﻟدﻋوى:
إذا ﻛﺎن ﺣق رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻣﻛﻔول ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻛﺎﻓﺔ ،إﻻّ ّأن اﻟﻣﺷرع ﻗﯾدﻩ ﺑﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣدى ﺗواﻓرﻫﺎ ﻗﺑل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ،إذ ﯾﺗرﺗب ﻋن ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ
اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ،واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺔ ،واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷرط أﺧر
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻫﻠﯾﺔ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﺑطﻼن اﻟﻌﻣل اﻹﺟ ارﺋﻲ.
-1اﻟﺻﻔﺔ(la qualité):
ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (13ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﻻ ﯾﺟوز ﻷي ﺷﺧص اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ،وﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ أو ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون.«...
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ ،أن أول ﻣﺳﺄﻟﺔ ﯾﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن
راﻓﻊ اﻟدﻋوى وﻣوﺿوﻋﻬﺎ ،2واﻟذي ﯾﻘﺻد ﻣﻧﻪ أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣق ﺑﻧﻔﺳﻪ ،وﻫذا ﻻ

 -1ﺷﯾﻬوب ﻣﺳﻌود ،اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ) ،ﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص( ،اﻟﺟزء اﻷول ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،دﯾوان
اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،2007 ،ص.252
 -2ﺑﺎرش ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري ،اﻟﺟزء اﻷول ،دار اﻟﻬدى ،ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ،اﻟﺟ ازﺋر 2006 ،ص.09
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ﯾﻣﻧﻊ ﻣن أن ﯾﻣﺛل اﻟﻣدﻋﻲ وﻛﯾﻠﻪ أو ﻧﺎﺋﺑﻪ أو ﻣﻣﺛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،1وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺻﻔﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم
اﻟﻌﺎم ﻓﯾﺟوز إﺛﺎرﺗﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ.2
-2اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ:
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﺷرط ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ،اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ
راﻓﻊ اﻟدﻋوى ،3واﻟﻬدف ﻣن اﺷﺗراطﻬﺎ ﻫو ﺿﻣﺎن اﻟﺟدﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻘﺿﺎء ،4ﻟﺗﻔﺎدي
اﻟدﻋﺎوي اﻟﻛﯾدﯾﺔ واﻟﺗﻌﺳف ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ.
ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗﻛون ﻣﺷروﻋﺔ ،5أي ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣق أو ﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗﺗواﻓق
ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وأن ﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ وﺣﺎﻟﺔ ،ﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻬﯾﺊ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺟﻠب ﻧﻔﻊ أو دﻓﻊ ﺿرر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﺟراء ﺟدﯾد
ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،6وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗﻛون إﻣﺎ ﻣﺎدﯾﺔ
أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺳﻣﻌﺔ.7
ﯾدﻣﺞ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﯾن اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ،ﻣﻧﻬم"ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي " ،ﺣﯾث ﯾﺑرر
ﻣوﻗﻔﻪ أن ﻓﺻل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋن اﻟﺻﻔﺔ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﻛون اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﻬﺎ
ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣق ،أﻣﺎ ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓ ﻠﯾس ﻣن اﻟﺿروري ﻣﺑﺎﺷرة ﺻﺎﺣب اﻟﺣق ﺑﻧﻔﺳﻪ
اﻟدﻋوى ،ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﻘﺎﺻر ﺻﺎﺣب ﺣق ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى ،ﻟ ﻛن ﺳﻠطﺔ ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ ﺗﻛون

 -1ﺑوﺟﺎدي ﻋﻣر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.265

 -2ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  13ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم...» ،09-08ﯾﺛﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ اﻧﻌدام اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﻋﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ«...

ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -3ﺑﺎرش ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.13
 -4ﺑرﺑﺎرة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.83
 -5ﻓرﯾﺟﺔ ﺣﺳﯾن ،اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،2010 ،اﻟﺟزاﺋر
ص.6
 -6ﺑوﺟﺎدي ﻋﻣر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.265
- Hugues Le Berre, Droit du contentieux administratif, 2éme édition, ellipses, paris, 2010, p132.
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ﻟﻠوﺻﻲ اﻟذي ﻻ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ،وﺑذﻟك ﻗﺻر اﻟ ﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى
اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﺷرطﯾن ﻫﻣﺎ :اﻷﻫﻠﯾﺔ،اﻟﺻﻔﺔ أو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.1
ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف اﺗﺧذﻩ"ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي" ،ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر أن اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ دﻋوى
اﻹﻟﻐﺎء ﺗﻧدﻣﺞ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،إذ ﯾرى أن ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻫو
ﻧﻔﺳﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻌﻬﺎ.2
-3اﻷﻫﻠﯾﺔ:
ﺗﻌرف اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗدرة اﻟﺷﺧص ،ﺳواء ﻛﺎن طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف
أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻪ وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ،3وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة) (65ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات
اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ »:ﯾﺛﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ اﻧﻌدام اﻷﻫﻠﯾﺔ.«...
ﯾﻌود ﻋدم ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷرط ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة) (13ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات
اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ،ﻛوﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﻓﻘط ﺑﺷروط رﻓﻊ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﺷرط
ﻋﺎم ﯾﺗﻌﯾن ﺗوﻓرﻩ ﻓﻲ ﻛل ﺷﺧص ﯾﺑﺎﺷر أي ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ،إذ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم
اﻟﺧﺎص "ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺑطﻼن " ،ﻋﻠﯾﻪ ﻟو رﻓﻊ ﺷﺧص دﻋوى دون أن ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ أﻫﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺑطﻼن اﻟﻌﻣل اﻹﺟراﺋﻲ.
واﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻫﻧﺎ ﻫﻲ أﻫﻠﯾﺔ اﻷداء ،وﻫﻲ ﻗدرة اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ إﺑرام اﻟﺗﺻرﻓﺎت
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺣددت اﻟﻣﺎدة) (40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،ﻫذﻩ اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺑﺑﻠوغ اﻟﺷﺧص
اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺗﺳﻌﺔ ﻋﺷرة) (19ﺳﻧﺔ ،4أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺳﺑﻪ أﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ.1
 -1اﻟطﻣﺎوي ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.135
 -2ﻋواﺑدي ﻋﻣﺎر ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.417
 -3ﺑوﺣﻣﯾدة ﻋطﺎء اﷲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.173
 -4ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  40ﻣن أﻣر رﻗم  ،58-75ﻣؤرخ ﻓﻲ  20أﻛﺗوﺑر ،1975ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدﻧﻲ ،ج ر ﻋدد )1975 (78
ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،01-83ﻣؤرخ ﻓﻲ  29ﺟﺎﻧﻔﻲ ،1983ج ر ﻋدد) ،(05ﺻﺎدر ﻓﻲ 01ﻓﯾﻔري 1983ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،14-88ﻣؤرخ ﻓﻲ  03ﻣﺎي ،ﺻﺎدر ﻓﻲ 04ﻣﺎي  ،1988ج ر ﻋدد ) ،(18ﺻﺎدر ﻓﻲ  1988ﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
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ﻧﺟد ّأن ﻣﻌظم ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻠﻬﺎ أﻫﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣدﻋﯾﺔ أو ﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﻛل ﻫﯾﺋﺔ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،أﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر ﻟﻬﺎ ﻓﺗﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ.
ب-اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟدﻋوى:

ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟدﻋوى ،اﻟورﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣررﻫﺎ اﻟﻣدﻋﻲ ﺑﻧﻔﺳﻪ أو ﻋن طرﯾق
ﻣﺣﺎﻣﯾﻪ ،ﻗﺻد ﻋرض وﻗﺎﺋﻊ ﻗﺿﯾﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ ،وﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل طﻠب ﯾﺣدد ﻓﯾﻪ طﻠﺑﺎﺗﻪ
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،2وﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟدﻋوى ،اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺻت
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ) (904ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣواد
) (815إﻟﻰ ) (825ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ ،إذ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد ﻣن ) (815إﻟﻰ ) (825أﻋﻼﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى
أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ«.
وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة) ،(815ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرى إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة
) (15ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌرﯾﺿﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ:
 اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ إﻟﯾﻬﺎ اﻟدﻋوى. اﺳم وﻟﻘب اﻟﻣدﻋﻲ وﻣوطﻧﻪ. -اﺳم وﻟﻘب وﻣوطن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ،ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﻣوطن ﻣﻌﻠوم ،ﻓﺂﺧر ﻣوطن ﻟﻪ.

رﻗم  ،01-89ﻣؤرخ ﻓﻲ  07ﻓﯾﻔري ،1989ج رﻋدد ،06ﺻﺎدر ﻓﻲ  07ﻓﯾﻔري  ،1989ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧوﻧرﻗم10-05

ﻣؤرخ ﻓﻲ  20ﺟوان ،2005ج ر ﻋدد  ،44ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2005ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،05-07ﻣؤرخ ﻓﻲ

 13ﻣﺎي  ،2007ج ر ﻋدد  ،31ﺻﺎدر ﻓﻲ  ،2007 13ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﻛل ﺷﺧص ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﻘواﻩ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ،وﻟم ﯾﺣﺟر ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون ﻛﺎﻣل اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،وﺳن
اﻟرﺷد  19ﺗﺳﻌﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ«.
1

 -اﻟﻣﺎدة  50ﻣن اﻷﻣر رﻗم ) ،58-75اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم( ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

2

 ﻓرﯾﺟﺔ ﺣﺳﯾن ،إﺟراءات دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،إدارة  ،ﻋدد ،2002 ،02ص .92100

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

أﺣﻛﺎم ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي

 اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺳﻣﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ،وﻣﻘرﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﺻﻔﺔ ﻣﻣﺛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أواﻻﺗﻔﺎﻗﻲ.
 ﻋرض ﻣوﺟز ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ واﻟطﻠﺑﺎت واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﻋوى. اﻹﺷﺎرة ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻠدﻋوى.وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ﻋرﯾﺿﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺗﻌدد ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺧص اﻟﻣدﻋﯾن ،وﯾؤﺧذ ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺄي واﺣد ﻣﻧﻬم ،ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﻣرﻛزﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣدﻋﯾﯾن
اﻵﺧرﯾن.1
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ،ﻛﺄن ﯾﻛون ﻣدﻋﻲ واﺣد ،ﻟﻛن ﯾرﻓﻊ دﻋواﻩ ﺿد ﻗ اررﯾن
.

أو أﻛﺛر ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ واﺣدة ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻘ اررات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ)(les actes connexes

ﺗودع ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺑط ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ طﺑﻘﺎ
ﻟﻠﻣﺎدة ) (821ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﺗودع اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ اﻟرﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﻣﺎ ﻟم
ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك«.

ﺛﺎﻧﯾﺎً-اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ:
ﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
ﻓﻘط ،وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷرط اﻟﻘرار اﻹداري ،وﺷرط اﻟﻣﯾﻌﺎد ،وﻛذا ﺷرط اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺑﻣﺣﺎم ﻣﻌﺗﻣد ﻟدى
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ.
أ -ﺷرط اﻟﻘرار اﻹداري:
أوﺟﺑت اﻟﻣﺎدة) (819ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي
أن ﯾرﻓق اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻗرار ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣطﻌون

 -1ﺧﻠوﻓﻲ رﺷﯾد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص273
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أﺣﻛﺎم ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي

ﻓﯾﻪ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻣﺑرر ﻣﺎﻧﻊ  ،وذﻟك ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑطﻼن ،ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﯾﺟب أن ﯾرﻓق ﻣﻊ اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء أو ﺗﻔﺳﯾر أو ﺗﻘدﯾر ﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرار
اﻹداري ،ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋدم اﻟﻘﺑول ،اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺑرر.«...
وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘ اررات اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ.
ﺗﺿﯾف اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ٕ ...واذا ﺛﺑت أن ﻫذا اﻟﻣﺎﻧﻊ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻣﺗﻧﺎع اﻹدارة ﻣن ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣدﻋﻲ ﻣن اﻟﻘرار
اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ،أﻣرﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر ﺑﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻓﻲ أول ﺟﻠﺳﺔ ،وﯾﺳﺗﺧﻠص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻟﻬذا اﻻﻣﺗﻧﺎع«.
ﯾﻔﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ ،اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا رﻓﺿت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﺗﺳﻠﯾم
اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻟﻠﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﯾذﻛر ﻫذا اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺗﻪ
ﻟﯾﻘوم ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﺄﻣرﻫﺎ ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻓﻲ ّأول ﺟﻠﺳﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻗرار إداري ﻛﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛوت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﻣﻘدم
ﻟﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﻓﺣﺳب اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳﻛوت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻌﺑﯾر ﺿﻣﻧﻲ
ﺑﺎﻟرﻓض ،1وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﺛﺑﺎت ﻫذا اﻟرﻓض إﻣﺎ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟذي ﯾﺛﺑت ﻗﯾﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻟﺗظﻠم اﻹداري إن ﻗﺎم ﺑﻪ ،أو ﯾرﻓﻊ ﻣﺑﺎﺷرة دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ.
ب -ﺷرط اﻟﻣﯾﻌﺎد:
ﯾﻘﺗﺿﻲ رﻓﻊ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺷﺄن ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواﻋﯾد
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ ،إﻻّ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻛت اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ
ﻫذﻩ اﻟﻣواﻋﯾد ،ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ.
1

-DEBBASCH Charles , CLAUDE jean- Ricci , Contentieux administratif, 4ème édition, DALLOUZ, Paris
1994,p 276.
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ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻣﺎدة )(907ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق
اﻟﻣﺎدة) ،(829ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ ،ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﯾﺣدد أﺟل اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ) (4أﺷﻬر ،ﯾﺳري ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ
اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻔردي ،أو ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ أو
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ«.
ج -ﺷرط اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺑﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﻌﺗﻣد ﻟدى ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ:

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (905ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ»:ﯾﺟب أن ﺗﻘدم
اﻟﻌراﺋض واﻟطﻌون وﻣذﻛرات اﻟﺧﺻوم ،ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋدم اﻟﻘﺑول ،ﻣن طرف ﻣﺣﺎم ﻣﻌﺗﻣد ﻟدى
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (800أﻋﻼﻩ«.
ﯾطﺑق ﻫذا اﻹﺟراء ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،دون ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ
ﻓﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ إدارة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻔﺎة ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻣﺛﯾل ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣدﻋﯾﺔ أو ﻣدﻋﻰ
ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،أﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر
ﻟﻬﺎ ﻓﺗﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ،وذﻟك ﺑواﺳطﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘطﺎع.1

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى
ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣدﻋﻲ ﻟﻛﺎﻣل اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟرﻓﻊ دﻋواﻩ ،وﺑﻌد ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻛﺎﻣل
ﺷروطﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﯾﺗﻘدم اﻟﻣدﻋﻲ إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺿﺑط ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ

 -1ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 828ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ » :ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ أو اﻟوﻻﯾﺔ

أو اﻟﺑﻠدﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺑﺻﻔﺔ ﻣدﻋﻲ أو ﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ،ﺗﻣﺛل ﺑواﺳطﺔ
اﻟوزﯾر اﻟﻣﻌﻧﻲ ،اﻟواﻟﻲ ،رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ،واﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ

اﻹدارﯾﺔ« ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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ﻟﯾﺗوﻟﻰ ﻛﺎﺗب اﻟﺿﺑط ﻗﯾدﻫﺎ ،1ﺛم ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ)أوﻻً (
ﻟﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟدﻋوى ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع )ﺛﺎﻧﯾﺎً(.

أوﻻً  -ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ:
ﺑﻌد إﯾداع اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟدﻋوى ،وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣذﻛرات واﻟﻣﺳﺗﻧدات2ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ
ﺿﺑط ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ،ﯾﺳﻠم ﻟﻪ أﻣﯾن اﻟﺿﺑط
وﺻﻼ ﯾﺛﺑت إﯾداع اﻟﻌرﯾﺿﺔ ،وﯾؤﺷر ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ أول ﺟﻠﺳﺔ ﺗﻌرض ﻓﯾﻪ اﻟدﻋوى ،وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا
اﻟﻘﯾد أول إﺟراء ﻣن إﺟراءات ﺳﯾر اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،وﺑﻌد ذﻟك ﺗﺗم ﺟدوﻟﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ.3
ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺦ ﻣن ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى ،اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﻌدد اﻟﺧﺻوم ،وﻣذﻛرات اﻟرد
ﻟﻠﺧﺻوم ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن اﻟرد ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ،4ﻋن طرﯾق ﻣﺣﺿر ﻗﺿﺎﺋﻲ ،وﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﺗﺑﺎدل ﻓﻲ
اﻟﻣذﻛرات ﻟﻠطرﻓﯾن ﺑﺎﻹطﻼع ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ دﻓﺎﻋﻬﻣﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺗوازن ﺑﯾن طرﻓﻲ
اﻟﺧﺻوﻣﺔ.
ﺻرح ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ،اﻧﻪ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات
اﻟواﺟب ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ،وﻟو ﺑدون ﻧص ﺻرﯾﺢ أﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ
ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز اﻻﻋﺗداد ﺑﻣﺳﺗﻧد اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدﻋوى ،إﻻ إذا ﺗﻣﻛن اﻟطرﻓﺎن اﻟﻌﻠم ﺑﻪ
وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ،وﻋدم اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻣن أوراق اﻟﻣﻠف ﯾﻌﺗﺑر إﺧﻼل ﺑﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع ،وأﻟﻐﻰ ﻓﻲ
ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﺳﺗﻧﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻟم ﯾطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧﺻم.5
 -1ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  821ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ»:ﺗودع اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ

اﻟرﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﻣﺎﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ، «.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

 -2ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 823ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ ...»:ﯾﺳﻠم أﻣﯾن اﻟﺿﺑط ﻟﻠﻣدﻋﻲ وﺻﻼ ﯾﺛﺑت إﯾداع اﻟﻌرﯾﺿﺔ،

ﻛﻣﺎ ﯾؤﺷر ﻋﻠﻰ إﯾداع ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣذﻛرات واﻟﻣﺳﺗﻧدات«،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

 -3ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  824ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ»:ﺗﻘﯾد اﻟﻌراﺋض وﺗرﻗم ﻓﻲ اﻟﺳﺟل ﺣﺳب ﺗرﺗﯾب ورودﻫﺎ ﯾﻘﯾد

اﻟﺗﺎرﯾﺦ ورﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﯾﺿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ« ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

- RIVERO jean, op.cit, p221.

4

- RIVERO jean, Ibid, p221.

5
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ﺗﺑرز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻺﺟراءات ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﻗﺎﺋﻊ
واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ،1ﻟذا ﺗﻌد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أﻫم أﻧواع اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ،2وأﻫم دﻟﯾل ﯾﻌﺗد ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري.3
ﯾﻠﺟﺄ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠف وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺣﻘﯾق ،ﻗﺻد
ﺗوﺿﯾﺢ واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ أو ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ ،ﻛﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ،وﺳﻣﺎع اﻟﺷﻬود ،وﻣﺧﺗﻠف
اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت واﻻﺳﺗﺟواﺑﺎت ،وﻣﺿﺎﻫﺎة اﻟﺧطوط ،4واﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ ﺗﺟد ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت
اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻟﻌدم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺿﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي،ﻟذا ﻓﻬو
ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣن ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺳﺎءل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.5
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن وﺳﺎﺋل اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ،ﻟم ﺗرد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر وﻫو ﻣﺎ
ﯾﻔﻬم ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (863ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛم ﺗﻌﯾﯾن اﺣد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻛل ﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻏﯾر
ﺗﻠك اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  858إﻟﻰ  861أﻋﻼﻩ«.
ﯾﻬدف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺧﻼل دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ،إﻟﻰ اﻹﺳراع ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى
وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻌﺎدل ﺑﯾن اﻷطراف ،ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﻌﺎوﻧﻬم ﻣﻌﻪ ،ﺑﺣﯾث ﯾظﻬر اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ
ﺻورة ﺣوار ﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﯾن اﻹدارة واﻟﻔرد ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻘﺎﺿﻲ.6

 -1ﺑن ﺳﻧوﺳﻲ ﻓﺎطﻣﺔ ،اﻟدور اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺑن ﻋﻛﻧون ،اﻟﺟزاﺋر ،ﻋدد ،2007 ،04ص .124
- WALINE Marcel, Précis de droit administratif, édition Montchrestien, 1969, paris, p 176.

2

 -3ﺣﻠﻣﻲ ﻣﺣﻣد  ،ﻧﻘﻼ ﻋن :ﺑن ﺳﻧوﺳﻲ ﻓﺎطﻣﺔ  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .124

 -4ﯾﻛون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺿﺎﻫﺎت اﻟﺧطوط ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﻛر أﺣد اﻟﺧﺻوم ﺗوﻗﯾﻌﻪ أو ﺧطﻪ ،ﻓﻲ اﻟﻣﺣرر اﻟﻌرﻓﻲ دون اﻟرﺳﻣﻲ ﺣﯾث

ﯾطﻌن ﻓﻲ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺗزوﯾر ،وﻫو ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة  164ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم  » ،09-08ﺗﻬدف دﻋوى ﻣﺿﺎﻫﺎة
اﻟﺧطوط إﻟﻰ إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ أو ﻧﻔﻲ اﻟﺧط أو اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣرر اﻟﻌرﻓﻲ ،«...ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

-GERADIN Damien et PETIT Nicolas, op.cit, p 829.

5

 -6ﺑن ﺳﻧوﺳﻲ ﻓﺎطﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.125
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ﺗﻛون اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت إﻣﺎ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ ،ﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﻣﺎع اﻟﺷﻬود
واﻷطراف،ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻷﻣﻛﻧﺔ ،ﺑﺣﺿور اﻷطراف ﺑﻌد إﺧطﺎرﻫم ﺑﺈﺟراء
اﻟﺗﺣﻘﯾق،وﻟﻬم إﺣﺿﺎر اﻟﺷﻬود ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ واﻟﯾوم اﻟﻣﺣددﯾن ﻓﻲ اﻟﻘرار.1
ﺗظﻬر ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق أﻛﺛر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ
اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ،ﻓﺈن ﻛﺎن دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻬذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺳﻬل ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﺣﯾث
ﯾﻘﺗﺻر دورﻩ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻓﺈن دورﻩ ﯾﻛون أﺻﻌب ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ
ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺣﯾث ﻧﺟد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺧص ﻣﻧﺣﻪ اﻟﺗرﺧﯾص ،ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺣظورة ،إن رأى أﻧﻬﺎ ﺳﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗطور
اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻘﻧﻲ.
وﻣﻊ ﻏﯾﺎب ﻣﻔﻬوم دﻗﯾق وﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻘﻧﻲ" ،ﺗﺗدﺧل
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺗﻘدﯾرﻩ ووﺿﻊ أﺳﺳﻪ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺿﻌف ﻣن ﻣرﻛز اﻟﻌون
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﺛر ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس.
ﯾﺣدد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺗﺗﺎم اﻟﺗﺣﻘﯾق ،2ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﻬﯾﺄة ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ،ﺑﻣوﺟب
أﻣر ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻷي طﻌن ،وﯾﺑﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ أﺟل ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر) (15ﯾوﻣﺎ
ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺗﺗﺎم اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻷﻣر.3

 -1طﺎﻫري ﺣﺳﯾن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.55

 -2ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 852ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ »:ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﻬﯾﺄة ﻟﻠﻔﺻل ،ﯾﺣدد رﺋﯾس ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛم ﺗﺎرﯾﺦ

اﺧﺗﺗﺎم اﻟﺗﺣﻘﯾق ،ﺑﻣوﺟب أﻣر ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻷي طﻌن ،«...ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -3ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  852ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ...»:ﯾﺑﻠﻎ اﻷﻣر إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺻوم ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺿﻣﻧﺔ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم أو

ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ،ﻓﻲ أﺟل ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر) (15ﯾوﻣﺎ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺧﺗﺗﺎم اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻷﻣر« اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
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ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ ،إن ﻟم ﺗط أر ﻋوارض ﺗﻌﯾق ﺳﯾر اﺳﺗﻣرار اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ

1

وﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘرﯾر وﻣﻠف اﻟﻘﺿﯾﺔ وﺟوﺑﺎ وﻛل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻟﻪ
إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ،ﻟﯾﻘدم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺗﻘرﯾرﻩ اﻟﻣﻛﺗوب ﺧﻼل ﺷﻬر)(01واﺣد ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼﻣﻪ
ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر.2
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر ﻋرض ﻣوﺟز ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ واﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ،وﯾﻘدم رأﯾﻪ ﻓﻲ
اﻟﻧزاع وﯾﺧﺗﻣﻪ ﺑﺗﺣدﯾد طﻠﺑﺎﺗﻪ ،وﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﯾﺷﺎرك ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺻورة أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ
ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ.

ﺛﺎﻧﯾﺎً -ﻣرﺣﻠﺔ ﺻدور اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ:
ﺗﻘوم أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺿﺑط ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﺧﺻوم ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺧﻼل ﻋﺷرة) (10أﯾﺎم ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ،وﯾﺟوز ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣدة إﻟﻰ ﯾوﻣﯾن) ،(02ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺑﺄﻣر ﻣن رﺋﯾس ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛم.3

ﺗﻧﻌﻘد اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم واﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎ ،وﯾﺑدأ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﻘرر ﺑﺗﻼوة ﺗﻘرﯾرﻩ ،وﺑﻌد
ذﻟك ﯾﺄﺗﻲ دور اﻟﺧﺻوم أو ﻣﺣﺎﻣﯾﻬم ﻷداء ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم اﻟﺷﻔوﯾﺔ ،وﻗد ﯾﺗم ﺳﻣﺎع أﻋوان ﺳﻠطﺎت
اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،أو أي ﺷﺧص ﯾرﻏب أﺣد اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ ﺳﻣﺎﻋﻪ ،ﯾﺗﻧﺎول ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻣدﻋﻰ
ﻋﻠﯾﻪ وﻫﻲ إﺣدى ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﻌد اﻟﻣدﻋﻲ ،وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ
اﻷﺧﯾر دور ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﻹﺑداء طﻠﺑﺎﺗﻪ.

 -1ﻟﺗﻔﺻﯾل أﻛﺛر ﺣول ﻋوارض اﻟﺧﺻوﻣﺔ أﻧظر:

 -ﺑرﻛﺎت ﻣﺣﻣد ،ﻋوارض اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون  ،09/08ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ،ﺑﺳﻛرة ،ﻋدد) ،(08ص 41

وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ.

 -ﻧﺎﯾل ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .129

 -2ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 897ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ »:ﯾﺣﯾل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر وﺟوﺑﺎ ،ﻣﻠف اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر واﻟوﺛﺎﺋق

اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ،ﻟﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾرﻩ اﻟﻣﻛﺗوب ﻓﻲ أﺟل ﺷﻬر واﺣد ) (1ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼﻣﻪ اﻟﻣﻠف ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻓظ

اﻟدوﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﻣﻠف واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر ﺑﻣﺟرد اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻣذﻛور« اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

 -3ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 876ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ » :ﯾﺧطر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺻوم ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟذي ﯾﻧﺎدى ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ

اﻟﻘﺿﯾﺔ ،ﯾﺗم اﻹﺧطﺎر ﻣن طرف أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺿﺑط ﻋﺷر ) (10أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ،ﯾﺟوز
ﺗﻘﻠﯾص ﻫذا اﻷﺟل إﻟﻰ ﯾوﻣﯾن) (02ﺑﺄﻣر ﻣن رﺋﯾس ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛم « ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
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ﯾﺗم ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻗﻔل ﺑﺎب اﻟﻣراﻓﻌﺔ ﻟﺗﺟرى اﻟﻣداوﻟﺔ ﺳرﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺣﺿرﻫﺎ ﻗﺿﺎة ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ
اﻟﺣﻛم ﻓﻘط ،وﺗﺗﺧذ اﻟﻐرﻓﺔ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺻوات،وﺗﺻرح ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ وﻓق اﻟﺷﻛل
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،1ﺣﯾث ﯾﺷﻣل اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ:أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﻓﻬﻲ دﻟﯾل وﺟودﻩ وﺻدورﻩ ﻣن
ً
رﻛﻧﺎ
ﺗﻌد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ً
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔٕ ،واﻻ أﻋﺗﺑر ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﻧﻌدم ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻘرار ﻗﺿﺎﺋﻲ
ﻏﯾر ﻣﻛﺗوب،وﻻ ﯾﺳﺗﻧﻔذ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻻ ﯾﺣوز ﻋﻠﻰ ﺣﺟﯾﺔ اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ.
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ:ﯾﺟب ذﻛر ﻓﻲ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋﺑﺎرة "ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ" ،ﻛوﻧﻪ ﻣﺻدر اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ذﻛر أﺳﻣﺎء ﻛل ﻣن اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﯾن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ إﺻدارﻩ ،ﻣن ﻗﺿﺎة ﻫﯾﺋﺔ
اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟرﺋﯾس ،وﻛذا ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر ،أﻣﯾن اﻟﺿﺑط.2
أطراف اﻟﺧﺻوﻣﺔ :ﯾﺟب ذﻛر أﺳﻣﺎء وأﻟﻘﺎب ﻛل ﻣن اﻟﻣدﻋﻲ واﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪٕ ،وان ﻛﺎناﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﯾﺗم ذﻛر اﺳﻣﻪ وﻟﻘﺑﻪ ،وﻛذا اﺳم اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ ﺣﻘﻪ أﻣﺎ
إن ﻛﺎن ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﯾﺗم ذﻛر ﻋﻧواﻧﻪ وﻣﻘرﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو
إﺣدى ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﯾﺗم ذﻛر ﻣﻘرﻫﺎ واﺳم ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرة
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ" ،ﺿد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻣن طرف رﺋﯾﺳﻬﺎ اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرﻫﺎ" ...
ذﻛر اﻟطﻠﺑﺎت واﻟدﻓوع: -1ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  276ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ»:ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻵﺗﯾﺔ :اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ

اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻪ ،أﺳﻣﺎء و أﻟﻘﺎب وﺻﻔﺎت اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﯾن ﺗداوﻟوا ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧطق ﺑﻪ ،اﺳم وﻟﻘب أﻣﯾن اﻟﺿﺑط اﻟذي

ﺣﺿر ﻣﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛم ،«..،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

 -2اﻟﻣﺎدة 276ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،09-08اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
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ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﺻدرﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،طﻠﺑﺎت اﻟﻣدﻋﻲ ودﻓوع اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ،
وﻣﺟﻣل اﻷﺳﺎﻧﯾد اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت واﻟردود.1
اﻷﺳﺑﺎب :ﯾﻘﺻد ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﯾﺎن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﺟﺞ واﻷﺳﺎﻧﯾد ،اﻟﺗﻲ أﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻪاﻟﻘرار ،2ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل دﻓوع وطﻠﺑﺎت اﻷطراف.
ﻣﻧطوق اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ(le dispositif):ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧطوق اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣن أﺣد أﻫم أﻗﺳﺎﻣﻪ،3ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺑر ﻋن رأي اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
وﻗﻧﺎﻋﺗﻬﺎ ،ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن طﻠﺑﺎت اﻟﻣدﻋﻲ،واﻟذي ﺗﺣﺳم ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻧزاع إذ ﺑدوﻧﻪ ﻻ
ﯾوﺟد ﺣﻛم أو ﻗرار ،4وﻫو اﻟذي ﯾﻧﺷﺊ ﻟﻠﺧﺻوم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ،ﻹزاﻟﺔ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﻣن ﻋﯾوب،
أو ﺗﻔﺳﯾرﻩ إذا ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﻏﻣوض ،أو ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣن أﺧطﺎء.5

ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻧطوق اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻘب اﻷﺳﺑﺎب وﺗﻔﺻل ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻋﺑﺎرة »ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻗرر
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ".
ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻛﺎﻣل إﺟراءات وأﺷﻛﺎل اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﯾﻧطق ﺑﻪ رﺋﯾس ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ
ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ ،6ﻣﺎ ﻟم ﺗﻣس اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 -1ﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣد ،إﺟراءات اﻟﺧﺻوﻣﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾوﺳف
ﺑن ﺧدة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،د.س.م ،ص .321
 -2إﺑراﻫﯾم اﻟﻣﺣروﻗﻲ ﺷﺎدﯾﺔ ،اﻹﺟراءات ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ

 ،2005ص.283

-ROUAULT Marie-Christine, Contentieux administratif, l’extenso éditions, paris, 2008, p 461.

3

 -4ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ،اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،2008 ،ص.177
 -5ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.178

 -6ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  144ﻣن دﺳﺗور  ،1996ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ » :ﺗﻌﻠل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،وﯾﻧطق ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻠﻧﯾﺔ«

وﺗﺿﯾف اﻟﻣﺎدة 276ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺎﯾﻠﻲ» :ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻵﺗﯾﺔ...اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋﺑﺎرة اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم

ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ« ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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وﯾﺗم ﺑﻌد ذﻟك ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار إﻟﻰ اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ ﻣوطﻧﻬم ﻋن طرﯾق ﻣﺣﺿر ﻗﺿﺎﺋﻲ ،1وﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﯾﺄﻣر ﺑﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻋن طرﯾق أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺿﺑط.2

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﺛﺎر ﺻدور اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﺗﺗوج اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺻدور ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓﺎﺻل ﻓﯾﻬﺎ ،وﺗﻌﺗرف ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧظم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﺿدﻩ أن ﯾﻛون ﻟﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﯾطﻌن ﺑﻬﺎ ،ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣن وﺟﻬﺔ
اﻷول(.
ﻧظرﻩ ﻫو اﻟﺣق )اﻟﻔرع ّ
ﯾرﺗب ﺻدور اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،إﻟزام
اﻟﺷﺧص اﻟﺻﺎدر ﺿدﻩ ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ ،وﺑﻣﺎ أن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣرﻛز اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ،ﻓﻬﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﺿدﻫﺎ ،ﺣﯾث أﻗر
اﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟذﻟك )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ(.

اﻷول
اﻟﻔرع ّ
اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻛرس اﻟﻣﺷرع ﻷطراف ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت ،ﻋن طرﯾق اﻟﺳﻣﺎح
ﻟﻬم ﺑطﻠب ﻓﺣص ﺟدﯾد ﻟﻠﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺣق ﻟﻠﻌون
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻣﺎرﺳﺔ طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ )أوﻻً ( أو ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ )ﺛﺎﻧﯾﺎ(.

أوﻻً  -طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ:
 -1ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  894ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ » :ﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻸﺣﻛﺎم واﻷواﻣر إﻟﻰ اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ

ﻣوطﻧﻬم ،ﻋن طرﯾق ﻣﺣﺿر ﻗﺿﺎﺋﻲ ،«.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

 -2ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 895ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ،09-0ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ »:ﯾﺟوز ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أن ﯾﺄﻣر ﺗﺑﻠﯾﻎ

اﻟﺣﻛم أو اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﺧﺻوم ﻋن طرﯾق أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺿﺑط « ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

ﺗﺗﻣﺛل طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ،واﻻﺳﺗﺋﻧﺎف،اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ
ﺿﻣن اﻟﻣواد ﻣن) (949إﻟﻰ) (955ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ.
أ -اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف:
ﯾﻔﺻل ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗﺎﺿﻲ أول وأﺧر
درﺟﺔ،وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة) (901ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﯾﺧﺗص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻛدرﺟﺔ أوﻟﻰ وأﺧﯾرة ،ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ دﻋﺎوي اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺗﻔﺳﯾر
وﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ.«...
ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ ﻗ اررات ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻛوﻧﻪ ﻻ ﯾرﻓﻊ إﻟﻰ ﻧﻔس درﺟﺔ
اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺑل إﻟﻰ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.1
ب -اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ:
ﺗﻌرف اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أﻧﻬﺎ طﻌن اﺳﺗدراﻛﻲ ،ﯾﺧول ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﻣﺻدرة اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار اﻟﻐﯾﺎﺑﻲ ،2ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻪ ﻣن ﺟدﯾد ﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻧون ،3وﻫو ﺣق
ﻣﻘرر ﻟﻠطرف اﻟﻣﺗﻐﯾب ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻗد ﺑﺎﺷرﻫﺎ ﺿدﻩ اﻟﻣدﻋﻲ.4
ﯾﺣدد أﺟل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﺧﻼل ﺷﻬر
واﺣد)(01اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻘرار اﻟﻐﯾﺎﺑﻲ.

- GOHIN Olivier, Contentieux administratif, 7é édition, lexis nexis, paris, 2012, p418.

1

 -2ﻣﻌﺎﺷو ﻋﻣﺎر ،ﺗﺷﻛﯾل واﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد ) ،2004 ،(05ص.62
أﻧظر أﯾﺿﺎ -:ﺻﺎش ﺟﺎزﯾﺔ ،ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة

اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻣﻌﻬد اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،1994 ،ص .212

 -3داودي إﺑراﻫﯾم ،طرق اﻟطﻌن ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾد ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﺗطورات واﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ

ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران ،أﯾﺎم  20و 21ﺟﺎﻧﻔﻲ ،2009ص.21

 -4دﻻﻧدة ﯾوﺳف ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻓق ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
اﻟﺟدﯾد ،دار ﻫوﻣﻪ ،اﻟﺟزاﺋر ،2008 ،ص.163
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وﯾﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ،ﺣﯾث ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﺗﺑﻠﯾﻎ رﺳﻣﻲ ﻗﺑل
اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ ،وﻻ ﺑﻌد اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﺳﺎءا ،وﻻ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻌطل إﻻّ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺿرورة ،وﺑﻌد إذن ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ.1
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا أﺻدر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻗرار ﻏﯾﺎﺑﻲ ﻣﺷﻣول ﺑﺎﻟﻧﻔﺎذ
اﻟﻣﻌﺟل ،أن ﯾطﻠب إﯾﻘﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس ﻋرﯾﺿﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ،أو ﻟﻪ أن ﯾرﻓﻊ دﻋوﯾﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن
إﺣداﻫﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ،وأﺧرى ﯾﻌﺗرض ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻌﺟل أﻣﺎم ﻗﺿﺎء
اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ،طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة)(325ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﻻ ﯾﻘﺑل اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻌﺟل ،إﻻ إذا ﺛﺑت أن اﻟﺣﻛم اﻟذي أﻣر ﺑﻪ طﻌن ﻓﯾﻪ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أو اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ«.
ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر إﺛر اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ،ﺣﺿورﯾﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺻوم
وﻫو ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن ﺟدﯾد ،واﻷﺻل ّأن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
إﻻ إذا أﻣر ﺑﺧﻼف ذﻟك ،طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (955ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ.2

ﺛﺎﻧﯾﺎ -طرق اﻟطﻌن ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ:
ً
ﺗﺗﻣﺛل طرق اﻟطﻌن ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ،اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج
ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ،اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر ،ودﻋوى ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ.
أ-اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض:
ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض إﻻّ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧﻔذت طرق
اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ،وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة ) (11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون
 -1ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  416ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ»:ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﺗﺑﻠﯾﻎ رﺳﻣﻲ ﻗﺑل اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ

وﻻ ﺑﻌد اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﺳﺎء وﻻ أﯾﺎم اﻟﻌطل ،إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة وﺑﻌد إذن ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ« اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

 -2ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  955ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ » :ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ أﺛر ﻣوﻗف ﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾؤﻣر ﺑﺧﻼف

ذﻟك«،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
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اﻟﻌﺿوي رﻗم  ،01-98اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻋﻣﻠﻪ ،ﺑﻧﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﯾﻠﻲ:

» ﯾﻔﺻل ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌون ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ ﻗ اررات اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ
اﻟﺻﺎدرة ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ وﻛذا اﻟطﻌون ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ«.
ّأﻛد ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز ﻧﻘض ﻗ ارراﺗﻪ ،ﻓﻲ ﻗ ار ار ﺻﺎدر ﻟﻪ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ ،2012ﺣﯾث ورد ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

»ﺣﯾث ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻫو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري وﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ
ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ،اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ،ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف
اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻊ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺗوﺣﯾد اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام
اﻟﻘﺎﻧون ،وﻣن ﺛم اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻪ ﺗﻛﺗﺳﻲ طﺎﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣطﻠق ،ﻻ ﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ إﻻ
ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر أو ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي.

ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ،أن اﻟطﻌن اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺳﺟل ﺧرﻗﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
ﻣﻣﺎرﺳﺔ إﺟراء اﻟﻧﻘض ،أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﻟذا ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌدم ﻗﺑوﻟﻪ.1«.
ﻓﺈن اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ،ﺣﯾث ﻻ ﯾﻌﻘل
وﻋﻠﯾﻪ ّ
أن ﯾﻧﻘض اﻟﻣﺟﻠس ﻗ ارراﻩ ﺑﻧﻔﺳﻪ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻗ اررات ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺑل
اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض.
ﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ ﻓﺋﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘ اررات ﺗﻘﺑل اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ،وﻫﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة) (63ﻣن اﻷﻣر رﻗم  03-03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،واﻟﺗﻲ
ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )(70ﻣن
اﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

 -1ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،072652ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2012ﻗﺿﯾﺔ "م.ع" ﺿد ﺑﻠدﯾﺔ" ﺑﺋر ﻣراد
راﯾس" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌدم ﺟواز ﻧﻘض ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد ،2012 ،10ص ص .173-170
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»ﺗرﺳل اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر وﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻋن ﻣﺟﻠس
اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻟﻰ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻰ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ«.
ﻓﻣﺎ دام أن ﻫﻧﺎك ﻗرار ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻓﯾﺗﺻور أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻘرار ﻫو
اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺿد ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر.
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺎﻧون ،ﻓﻬﻲ إذن ﻻ ﺗﻔﺻل ﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗﺎﺋﻊ،ﻓﺈذا ﺗوﻓرت
إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة ) (385ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات
اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،1اﻟﺗﻲ ﺣددت اﻷوﺟﻪ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن إﺛﺎرة اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ اﻟﻘرار
ﺗﻌﯾد اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر،ﻟﯾﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.2
ب-اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ
ﯾﻬدف اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ أو إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟذي ﻓﺻل
ﻓﻲ أﺻل اﻟﻧزاع ،ﺣﯾث ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣن ﺟدﯾد ﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻧون ،3أﻣﺎم ﻧﻔس
اﻟﺟﻬﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار ،وﻻ ﯾﻛون اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣﻘﺑوﻻ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن
ﺗﺄﻛدﻩ اﻟﻣﺎدة) (961ﻣن
ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑوﺻل ﯾﺛﺑت إﯾداع ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻟدى أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺿﺑط ،وﻫو ﻣﺎ ّ
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﺗطﺑق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣواد ﻣن  381إﻟﻰ  389ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ،أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ«.
 -1ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  959ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ» :ﺗطﺑق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﻣﺎدة  ،358ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ« ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -2ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  364ﻣن ﻗﺎﻧون  »،09-08إذا ﻧﻘض اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ،ﺗﺣﯾل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻘﺿﯾﺔ ،إﻣﺎ

أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺟدﯾدةٕ ،واﻣﺎ أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﺧرى ﻣن ﻧﻔس اﻟﻧوع
واﻟدرﺟﺔ ،«...اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

 -3ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  960ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ»:ﯾﻬدف اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ أو

إﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار اﻟذي ﻓﺻل ﻓﻲ أﺻل اﻟﻧزاع،وﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣن ﺟدﯾد ﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻧون« ،اﻟﻣرﺟﻊ
اﻟﺳﺎﺑق.
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وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻔﻘرة ) (02اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (389ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ وﺟوب دﻓﻊ ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ،ﺣﯾث ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﻻ ﯾﻘﺑل اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑوﺻل ﯾﺛﺑت إﯾداع
ﻣﺑﻠﻎ ﻟدى أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺿﺑط ،«...،ﺣﯾث ﯾﺣﺟز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺿﻪ.1
ﯾﺷﺗرط أنﻻ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻐﯾر طرﻓً ﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ،وأن ﺗﻛون ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻧد ﻣﺑﺎﺷرﺗﻪ إذ
ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (381ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋل ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﯾﺟوز ﻟﻛل ﺷﺧص ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ وﻟم ﯾﻛن طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاع وﻻ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار أو
اﻷﻣر اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﺗﻘدﯾم اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ«.
ﯾرﻓﻊ اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ،ﺧﻼل ﻣﯾﻌﺎد ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ )(15

ﺗﺳري ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﻘرار ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ،ﻏﯾر أن ﻫذا اﻷﺟل
ﯾﺣدد ﺑﺷﻬرﯾن) ،(02ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺣﻛم أو اﻟﻘرار أو اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻐﯾر ،ﺣﯾث
ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (384ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﯾﺑﻘﻰ أﺟل اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار أو اﻷﻣر ،ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻟﻣدة
ﺧﻣس ﻋﺷرة ) (15ﺳﻧﺔ ،ﺗﺳري ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورﻩ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك.

ﻏﯾر أن ﻫذا اﻷﺟل ﯾﺣدد ﺑﺷﻬرﯾن) ،(2ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺣﻛم أو اﻟﻘرار أو اﻷﻣر
إﻟﻰ اﻟﻐﯾر«...
ﯾﻘﺗﺻر ﻗرار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء أو
ﺗﺄﻛدﻩ اﻟﻣﺎدة
ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘرار اﻟﺗﻲ اﻋﺗرض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻐﯾر واﻟﺿﺎرة ﺑﻪ ،وﻫو ﻣﺎ ّ
)(387ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»إذا ﻗﺑل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار أو
اﻷﻣر ،ﯾﺟب أن ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء أو ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار أو اﻷﻣر
 -1ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  388ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ» :إذا ﻗﺿﻲ ﺑرﻓض اﻋﺗراض اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ... ،

ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌدم اﺳﺗرداد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ« ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
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اﻟﺗﻲ أﻋﺗرض ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻐﯾر واﻟﺿﺎرة ﺑﻪ وﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار اﻷﻣر اﻟﻣﻌﺗرض ﻓﯾﻪ ﺑﺂﺛﺎرﻩ
إزاء اﻟﺧﺻوم اﻷﺻﻠﯾﯾن ﺣﺗﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺑطﻠﺔ.«...
وﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻘرار ﺑﺂﺛﺎرﻩ اﻟﻣﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻬﺎ إزاء اﻟﺧﺻوم اﻷﺻﻠﯾﯾن،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻪ
اﻟﻣﻠﻐﺎة ،1ﻣﺎ ﻋدا ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘرار ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳري اﻟﺗﻌدﯾل أو اﻹﻟﻐﺎء
ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻘرار ،وﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﯾﻪ ﺑﻧﻔس طرق اﻟطﻌن اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻘ اررات
اﻹدارﯾﺔ.2
ﻻ ﯾوﻗف اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر ﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ،ﻟﻛن ﯾﺟوز
ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل أن ﯾوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (386ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ
واﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺗﻰ ﺗوﻓر ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺑرر ذﻟك ،ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل أن ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار أو اﻷﻣر اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ،
ﺑﺎﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺣﺳب اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل«.
ج-اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر:
ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺟواز رﻓﻊ اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ،إن ﺗوﻓرت إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﺿﻣن
اﻟﻣﺎدة ) (967ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
»ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻵﺗﯾﺗﯾن:
 إذا أﻛﺗﺷف أن اﻟﻘرار ﺻدر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق ﻣزورة ﻗدﻣت ﻷول ﻣرة أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ.إذا ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻم ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﻘدﯾم وﺛﯾﻘﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺗﺟزة ﻋﻧد اﻟﺧﺻم«.ﻛﻣﺎ ﺣددت اﻟﻣﺎدة ) (968ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ ،ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ ﻫذا اﻟطﻌن ﺑﻧﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

 -1دﻻﻧدة ﯾوﺳف ،طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
دار ﻫوﻣﻪ ،اﻟﺟزاﺋر ،2009 ،ص.181

 -2ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  389اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ»ﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار أو اﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻋﺗراض

اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺑﻧﻔس اﻟطرق اﻟﻣﻘررة ﻟﻸﺣﻛﺎم« ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
116

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

أﺣﻛﺎم ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي

» ﯾﺣدد أﺟل اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺑﺷﻬرﯾن ) (2ﯾﺳري ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻘرار أو ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗزوﯾر أو ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗرداد اﻟوﺛﯾﻘﺔ
اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﺑﻐﯾر ﺣق ﻣن طرف اﻟﺧﺻم «
ﺗﺧﺿﻊ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻟﻸﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻟرﻓﻊ ﻋرﯾﺿﺔ
اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ،وﻻ ﯾﺟوز رﻓﻌﻪ ﻣن ﺟدﯾد ﺿد اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﯾﻪ ،وﻫو
ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ اﻟﻣﺎدة ) (969ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

» ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ دﻋوى
اﻻﻟﺗﻣﺎس.
د -دﻋوى ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ:
ﯾﻘﺻد ﺑدﻋوى ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ ﯾرﻓﻌﻬﺎأﺣد أطراف اﻟﻧّ زاع
أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻗﺻد ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ أو اﻹﻏﻔﺎل اﻟذي ﯾﺷوب ﻗراراﻩ  ،1واﻟذي ﻗد
ﯾﻛون إﻣﺎ ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب أو اﻷرﻗﺎم ،أو ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر أو ﺳﻬوﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ
إﺣدى اﻟطﻠﺑﺎت.2
وأﺣﺎﻟت اﻟﻣﺎدة) (963ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،3إﺟراءات اﻟﻔﺻل ﻓﻲ
دﻋوى ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواد ) (286و).(287
ﺗرﻓﻊ دﻋوى ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧ طﺄ اﻟﻣﺎدي ﻣن أﺣد اﻟﺧﺻوم ،أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻋن طرﯾق
ﻋرﯾﺿﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺟوز رﻓﻌﻬﺎ وﻟو ﺑﻌد ﺣﯾﺎزة اﻟﻘرار ﻟﻘوة اﻟﺷﻲء

- ROUAULT Marie-Christine, op.cit, P471.

 -2ﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.329

1

 -3ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  963ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ»:ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن 286و  287ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ
ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ«  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ ﺧﻼل ﺷﻬرﯾن) ،(02ﯾﺳري ﻣن ﺗﺎ رﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻘرار اﻟﻣﺷوب ﺑﺎﻟﺧطﺄ
اﻟﻣﺎدي.1

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﺑﻌد اﺳﺗﻧﻔﺎذ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻟﻛل طرق اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﯾﺻﺑﺢ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ،وﯾرﻗﻰ ﺑذﻟك إﻟﻰ
ﻣرﺗﺑﺔ ﻗوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ ،ﻓﺄي ﺣﻛم ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ ،ﯾﺣوز ﻓﻲ ﻧﻔس
اﻟوﻗت ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ ،2واﻷﺻل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت
ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ أن ﯾﻛون اﺧﺗﯾﺎري.
ﯾﺷﻣل ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻘرار اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺻﺎدر ﺿدﻫﺎ ،إﻣﺎ اﻟﺗزام إﯾﺟﺎﺑﻲ
ﺑﺈﻋﺎدة اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻗﺑل اﺗﺧﺎذﻫﺎ اﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻰ ،ﻛﺄن ﺗﻘوم ﺳﻠطﺔ ﺿﺑط
اﻟﺑرﯾد ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟذي ﺳﺣﺑﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي دون وﺟﻪ ﺣق.
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﺗزام ﺳﻠﺑﻲ ،ﻛﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﺗﺧﺎذ أي إﺟراء ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار
اﻟﻣﻠﻐﻰ ،ﻛﻌدم أﻣر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻرف اﻹداري اﻟﻣؤﻗت ﺑﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻬﺎﻣﻪ ،ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻐﺎء
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻟﻘرار ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ
ﻟﻛن أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺻﺎدف اﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺷﻛل ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ إن ﻛﺎن ﻋدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺻﺎدر ﻣن طرف ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،واﻟذي ﯾﺗﺧذ ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻛﺎﻟﺑطء أو اﻹﺳﺎءة ﻓﻲ
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،أو اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﺎﻗص ،أو اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺎ ﻗﺻدﻩ اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗرﻓض ﺻراﺣﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﻣﺑررات ﻛﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم.

 -1ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  964ﻣن ﻗﺎﻧون  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ ...» :ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم دﻋوى ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أﺟل

ﺷﻬرﯾن) (2اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺣﻛم أو اﻟﻘرار اﻟﻣﺷوب ﺑﺎﻟﺧطﺄ« ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
 -2ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﺣﺳن اﻟﺳﯾد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .408
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ُﻛﯾﱢف ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﻧﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء
اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون،1وﺗﺳﻣﺢ ﺑذﻟك ﻟﻠﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ
ﻟرﻓﻊ دﻋوى ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ،2ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ رﻓﻊ دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺣﯾث أن ﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ ﯾﺷﻛل ﺧطﺄ ﻣرﻓﻘﻲ ،ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض.
ﺑﺎﺳﺗﻘراء اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻟم ﻧﺟد أي ﻧص ﯾﻠزم ﻫذﻩ
اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺿدﻫﺎ ،ﻣﺎﻋدا ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة) (70ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  12-08اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﺗرﺳل اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر وﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻋن ﻣﺟﻠس
اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻟﻰ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ٕواﻟﻰ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ«.
ﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ ،أّن ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ،ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
وﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل أن اﻟدﺳﺗور ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء ،وﻫو ﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻪ
اﻟﻣﺎدة ) (145ﻣﻧﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﻋﻠﻰ ﻛل أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أن ﺗﻘوم ﻓﻲ ﻛل وﻗت وﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف،
ﺑﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء.«3
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻣن ﻫم ﻣﻛﻠﻔون ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻓﺈن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﺟﺎﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ،وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات
 -1ﻛﻣون ﺣﺳﯾن ،ظﺎﻫرة ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻹدارة ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺿدﻫﺎ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو ،د.س ،م  ،ص.64
 -2ﺑوﺣﻣﯾدة ﻋطﺎء اﷲ  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.333
 -3دﺳﺗور  ،1996ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ،1إذ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﺿدﻫﺎ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﺗﺣت إﺷراﻓﻬﺎ.2
وﻧظرا ﻟﻌدم ﺗﻧظﯾم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻧﺎ
ً
اﻟرﺟوع ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻗﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ،ﺣﯾث ﻟم ﯾﺑق اﻷﻣر
دون ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻬذا اﻟﻣﺷﻛل ،إذ أﻋطﻰ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري وﺳﺎﺋل ﻟﺣﻣل
ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﻓﯾﻣﻛﻧﻠﻠﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي أن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻘﺻد
ﻓرض ﻏراﻣﺔ ﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﺿدﻫﺎ)أوﻻً ( ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ طﻠب ﺗوﺟﯾﻪ أﻣر ﻟﻬﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﺛﺎﻧﯾﺎ(.
اﻟﺻﺎدر ﺿدﻫﺎ) ً

أوﻻً -ﺳﻠطﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ:
ﺳﺎد اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻠﻐﻰ ،اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻏﻣوض
وﺗﺿﺎرب اﻵراء ﺣول ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻷﻣر ﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ،ﻹﺟﺑﺎر اﻹدارة
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ،إ ّﻻ ّأﻧﻪ ﺑﺻدور ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﺗﺧﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﻋن
ﻫذا اﻟﻐﻣوض ﺑﺗﻛرﯾﺳﻪ اﻟﺻرﯾﺢ ﻟﻬﺎ.
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﺗﻬدﯾد ﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺿد أي ﺷﺧص ﻣن أﺷﺧﺎص
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم،أو أي ﺷﺧص ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة ﻣرﻓق ﻋﺎم ﺑﻘﺻد
ﺿﻣﺎن ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛﻣﻪ.

 -1ﯾﻌﯾش ﺗﻣﺎم أﻣﺎل ،ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ أواﻣر ﻟﻺدارة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ،ﺑﺳﻛرة ،2012 ،ص .25
 -2ﺑوﺑﺷﯾر ﻣﺣﻧد أﻣﻘران  ،ﻋن اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.333
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وﻻ ﺗﻬدف اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﻺدارة ،ﺑل ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ إﻛراﻩ
ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻫﯾﺑﺔ ،1ﻓﺎﻟﻬدف ﻣن ﻓرﺿﻬﺎ ﻫو ﺣﺛﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ،2ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون.3
ﻟﻛن ﻓرض اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗﻧﻌﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﻟﯾس
إﺟﺑﺎري ﺑل ﺟوازي ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﺿﻬﺎ
ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ ،4وﻫو ﻣﺎ ّأﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة ) (980ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻧص
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﯾﺟوز ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬﺎ اﺗﺧﺎذ أﻣر ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن
 978و 979أﻋﻼﻩ أن ﺗﺄﻣر ﺑﻐراﻣﺔ ﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﯾﺎن ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ«.
ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻋن ﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر ،اﻟذي ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺟراء
ﺗؤﻛدﻩ اﻟﻣﺎدة 982
اﻟﻘ اررات ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ّ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،واﻟﺗﯾﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
»ﺗﻛون اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر«.
ﺣﯾث ﺗﻔرض اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﺣﯾن اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﻔرض ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺟراء إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ
اﻹدارﯾﺔ.
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋﻧد ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل
ﻣن ﺟراء ﻋدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﻓﻛل واﺣد ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻷﺧر ،ﻏﯾر أن اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻻ ﯾﺗﺳﻠم

 -1ﺑوﺑﺷﯾر ﻣﺣﻧد أﻣﻘران ،ﺣدود اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ

اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو،ﻋدد  ،2010 ،01ص.60
 -2ﻣﻧﺻور ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ،ﻧﻘﻼ ﻋن :ﻛﻣون ﺣﺳﯾن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.70
 -3ﺑوﺑﺷﯾر ﻣﺣﻧد أﻣﻘران ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.60
 -4ﻛﻣون ﺣﺳﯾن ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.88
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ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻐراﻣﺔ إﻻ ﺑﻘدر اﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎﺑﻪ ،ﻓﺈذا ﺗﺟﺎوزﺗﻪ ﺗﻘرر ﻋدم دﻓﻊ اﻟﺟزء اﻟزاﺋد ﻣﻧﻬﺎ إﻟﯾﻪ
ﺣﯾث ﯾﺄﻣر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

1

اﻟﻐرﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺗﻘررت
أﻣﺎ ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ا
ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ،اﻟﻠﺟوء ﻣﺟددا إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،أو ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم طﻠب ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ ﻟﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺿرر
اﻟﻼﺣق ﺑﻪ ،ﻣن ﺟراء ﻋدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ.2
ﻻ ﯾﺣوز اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﺣﺟﯾﺔ اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ ،ﺣﯾث ﯾﺟوز ﻟﻠﺟﻬﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻣرت ﺑﻬﺎ أن ﺗﺧﻔض ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أو ﺗﻠﻐﯾﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺿرورة ،3ﻛﺄن ﯾﻛون ﻋدم
اﻟﺗﻧﻔﯾذ راﺟﻊ ﻟظروف ﺧﺎرﺟﯾﺔ أو أن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،أو ﺗﻌطﯾل ﻣرﻓق
ﻋﺎم ،4وﻋدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾرﺗب ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻟﻪ ،اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم
اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺛﺎﻧﯾﺎ -ﺳﻠطﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷواﻣر:
ً
ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )(978ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر أو اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار ،إﻟزام اﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻫﯾﺋﺔ
ﺗﺧﺿﻊ ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﺗﺄﻣر
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬﺎ ذﻟك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﺑﺎﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣطﻠوب
ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﺟل ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء«.
 -1ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  985ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ»:ﯾﺟوز ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أن ﺗﻘرر ﻋدم دﻓﻊ ﺟزء ﻣن اﻟﻐراﻣﺔ

اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﻋﻲ ،إذا ﺗﺟﺎوزت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرر،وﺗﺄﻣر ﺑدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ« ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -2ﺑوﺑﺷﯾر ﻣﺣﻧد أﻣﻘران ،ﺣدود اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ
ﺳﺎﺑق ،ص.60

 -3ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  984ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ» :ﯾﺟوز ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ

ﻋﻧد اﻟﺿرورة«،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

 -4ﻛﻣون ﺣﺳﯾن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.89
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ﺗﺿﯾف اﻟﻣﺎدة ) (979ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر أو اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار ،إﻟزام أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻫﯾﺋﺔ
ﺗﺧﺿﻊ ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻟم
ﯾﺳﺑق أن أﻣرت ﺑﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﻋدم طﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﺄﻣر اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬﺎ ذﻟك ﺑﺈﺻدار ﻗرار ﺟدﯾد ﻓﻲ أﺟل ﻣﻌﯾن«.
ﺗﻛرس اﻟﻣﺎدﺗﯾن أﻋﻼﻩ ،ﺻراﺣﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷواﻣر ﻟﻸﺷﺧﺎص
اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،وﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻷواﻣر ﺣﺎﻟﺗﯾن وﻫﻣﺎ:
ﺗوﺟﯾﻪ اﻷواﻣر ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻟﻔﺻل ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗدﺑﯾراﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد أﺟل ﻟﻬذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،1ﻓﺎﻟﻘرار ﻫﻧﺎ ﯾﻘﯾد ﺳﻠطﺔ
اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري.2
ﻛّرس اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ،ﺣﯾث أﻟﻐﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺻﺣﺔ ،ووﺟﻪ ﻟﻬﺎ أﻣر ﺑﺳﺣﺑﻬﺎ ﺧﻼل أﺟل  15ﯾوم ﻣن إﺻدار ﻗرارﻩ ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻫذﻩ
اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺳﺣب ﺗﻌﻠﯾﻣﺗﻬﺎ.

3

 ﺗوﺟﯾﻪ اﻷواﻣر ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق واﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺟدﯾد ،ﺣﯾث ﯾﺄﻣرﻫﺎاﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻋﻧد ﻓﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ٕواﻟﻐﺎء ﻗرارﻫﺎ ﺑﺈﺻدار ﻗرار ﺟدﯾد ،ﻣﺣددا ﻟﻬﺎ أﺟل
ﻟذﻟك ،ﻓﻣﺛﻼ ﻋﻧد رﻓض ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد أو اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﯾﻌﺎت
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﯾﺄﻣرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻫذا اﻟطﻠب ٕواﺻدار ﻗرار ﺟدﯾد.

 -1ﯾﻠس ﺷﺎوش ﺑﺷﯾر ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﺗطورات واﻟﻣﺳﺗﺟدات

ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران ،أﯾﺎم  20و21ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2009ص.52
 -2ﯾﻠس ﺷﺎوش ﺑﺷﯾر ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.52

3

-DOSIERE René et VANNESTE Christian, Rapport d’information sur les autorités administratives
indépendantes, N°4020, op.cit,p55.
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ﯾﻣﻛن ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل أﯾﺿﺎ أن ﯾﺄﻣر ﺑﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ ،وذﻟك ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻣﺗﻰ
طﻠب ﻣﻧﻪ ذﻟك.1
ٕوان ﻟم ﺗﻧﻔذ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ اﻷواﻣر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺿدﻫﺎ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذﻩ
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ،ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ رﻓﻊ دﻋوى إﻟﻐﺎء ﺟدﯾدة ﺿد ﻛل ﻗرار ﺗﺻدرﻩ وﯾﺄﺗﻲ
ﺗﺟﺎوزا
ً
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي ﺳﺑق وأن أﺻدرﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،2ﻛون ﻫذا اﻻﻣﺗﻧﺎع ﯾﻌد
ﻟﻠﺳﻠطﺔ.
وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﺧطﺄ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ،ﻓﻘد ﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻟﯾواﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﻫذا
اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن طرﯾق رﻓﻊ دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ،ﺣﺗﻰ وﻟو أﺛﺑﺗت اﻧﺗﻔﺎء ﺧطﺋﻬﺎ ،وأﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﺑل
رﺗب اﻟﻣﺷرع ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣوظف ﻋﻧد اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻘ اررات.3

 -1ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  920ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  ،09-08ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ» :ﯾﻣﻛن ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل.أن ﯾﺄﻣر ﺑﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ

ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻛﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ،«...ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
 -2ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .289

 -3ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  138ﻣﻛرر ﻣن أﻣر رﻗم  ،156 -66ﻣؤرخ ﻓﻲ  8ﺟوان  ،1966ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ج ر ﻋدد 49
ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  11ﺟوان  ،1966ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون رﻗم  ،09-01ﻣؤرخ ﻓﻲ  26ﺟوان  ،2001اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت،ج رﻋدد  ،34ﺻﺎدر ﻓﻲ 27ﺟوان  ،2001اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ،23-06ﻣؤرخ ﻓﻲ  23دﯾﺳﻣﺑر
 ،206ج ر ﻋدد  ،84ﺻﺎدر ﻓﻲ  24دﯾﺳﻣﺑر ،2006اﻟﻣﻌدل ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ،14-11ﻣؤرخ ﻓﻲ  02أوت  2001ج ر
ﻋدد  ،14ﺻﺎدر ﻓﻲ 10أوت  2011ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:

»ﻛل ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ اﺳﺗﻌﻣل ﺳﻠطﺔ وظﯾﻔﺗﻪ ﻟوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ،أو اﻣﺗﻧﻊ أو اﻋﺗرض أو ﻋرﻗل ﻋﻣدا ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﯾﻌﺎﻗب
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ) (6أﺷﻬر إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ) (3ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن 5.000دج إﻟﻰ50.000دج«.
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خطى المشرع خطوة مهمة فيما يخص ضبط النشاطات االقتصادية ،وذلك بتبنيه
هيئات إدارية مستقلة تعنى بضبط هذه النشاطات ،وبالرغم من وجود مختلف النصوص
التأسيسية لهذه الهيئات إالا اأنها ال تكفي لمواجهة مختلف المنازعات التي قد تط أر بينها وبين
نظر لوجود العديد من النقائص والثغرات في مختلف نصوصها
ا
األعوان االقتصاديين،
القانونية.
حيث في كثير من األحيان ،نجد المشرع يأخذ مواقف مبهمة اتجاه بعض اإلجراءات
ويلتزم الصمت أحيانا أخرى ،األمر الذي يؤدي باألعوان االقتصاديين إلى التشتت بين
القواعد الخاصة المنظمة لهذه السلطات وبين القواعد العامة ،مما يخلط عليهم األمور
ويشكل عقبة أمامهم بسبب عدم وضوح واالنسجام في هذه القوانين.
ونالحظ في هذا الخصوص ،غياب األساس القانوني لتكييف هذه السلطات في
النصوص المنشأة لها ،ولم تنظمها المادة ( )088من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
أن المادة ( )80من القانون العضوي رقم 80-00
التي حددت األشخاص اإلدارية ،كما ا

تم إدراجها
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله لم تذكرها أيضا ،إالا اانه ا

األنسب لطبيعة نشاطها.
ضمن الهيئات العمومية الوطنية  ،كونها ا

وعليه تعتبر منازعات سلطات الضبط إدارية ،تخضع لرقابة القضاء اإلداري ممثال في

مجلس الدولة كقاعدة عامة ،باستثناء بعض منازعات مجلس المنافسة التي تخضع لرقابة
الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر.
لم يتبع المشرع طريقة واحدة لتنظيم اإلج ارءات التي تحكم هذه المنازعات ،إذ تختلف
من سلطة ضبط إلى أخرى ،فبالنسبة إلى إجراء التظلم اإلداري المسبق ،لم تشر النصوص
المتعلقة بسلطات الضبط اإلدارية إليه إطالقا ،ماعدا قانون النقد والقرض الذي نظمه
بطريقة تختلف عما هو معمول به في القواعد العامة ،حيث فرض على العون االقتصادي
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المخاصم لق اررات مجلس النقد والقرض ،الحصول أوال على ق اررين بالرفض من قبل هذا
األخير ،ليرفع بعد ذلك دعوى اإللغاء أمام مجلس الدولة.
أما فيما يخص مواعيد الطعن القضائي ،فإنها تختلف من سلطة إلى أخرى ،فأحيانا
يحددها باألشهر وأحيانا أخرى باأليام ،بينما يسكت في حاالت أخرى عن تحديدها ،مما
يستلزم الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
نفس الشيء نالحظه بالنسبة لوقف تنفيذ الق اررات الصادرة عن سلطات الضبط
اإلدارية ،حيث يجيزه المشرع أحيانا ،ويستبعده أحيانا أخرى ،ويسكت عن النص عليه في
دور فعاال
أن مبدأ وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية ،يلعب ا
حاالت أخرى دون تبرير لذلك ،رغم ا
في هذه المنازعات.

أما موضوع منازعات سلطات الضبط اإلدارية ،فيتعدد بتعدد نشاطاتها ،إذ تنشأ هذه
المنازعات عن الق اررات التنظيمية التي يصدرها مجلس النقد والقرض ،أو لجنة تنظيم
عمليات البورصة ومراقبتها ،كما قد تنشأ عن االختصاص التحكيمي الذي تمارسه سلطة
ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية ،وكذا لجنة ضبط الكهرباء وتوزيع الغاز
بواسطة القنوات ،وكذا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،إضافة إلى المنازعات التي قد
تنتج عن االختصاص القمعي التي تمارسه أغلب هذه السلطات.
تخضع منازعات سلطات الضبط اإلدارية ،كأصل عام لرقابة القضاء اإلداري ممثال
في مجلس الدولة ،واستثناء تخضع بعض منازعات مجلس المنافسة لرقابة القضاء العادي
ممثال في الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر ،حيث ال نجد أي تبرير لهذا االزدواج
القضائي سوى التقليد األعمى للمشرع الفرنسي.
ويختص مجلس الدولة في هذه المنازعات باعتباره قاضي مشروعية ق اررات سلطات
الضبط اإلدارية ،إذ يمكن للعون االقتصادي رفع دعوى تجاوز السلطة ضدها ،كلما شابها
إحدى عيوب المشروعية الخارجية أو الداخلية.
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غير أن المشرع لم يخضع كل الق اررات الصادرة عن سلطات الضبط اإلدارية لرقابة
القضاء اإلداري ،حيث يجيز الطعن في البعض منها ويرفضه في األخرى ،واألبعد من ذلك
قرراتها إلجراءات موحدة ،إذ يجيز
نالحظ حتى في السلطة نفسها يتذبذب موقفه في إخضاع ا
الطعن في البعض منها ،ويرفض الطعن في األخرى ،دون تقديم أدنى تبرير لهذا التقسيم
الغريب.
حيث نجد في مجال التأمين ،الق اررات المتعلقة بتعيين متصرف إداري مؤقت التي
تصدرها لجنة اإلشراف على التأمينات ،وحدها القابلة للطعن باإللغاء أمام مجلس الدولة دون
الق اررات األخرى.
ونفس الشيء بالنسبة لق اررات التحكيم التي تصدرها لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي
أخرجها المشرع من مجال الرقابة القضائية ،وهو ما يمس بمبدأ المشروعية.
لم تتطرق النصوص المنشئة لسلطات الضبط اإلدارية ،لدعوى المسؤولية اإلدارية مما
يجعلنا نطبق القواعد العامة بشأنها ،والتي منحت االختصاص للفصل فيها للمحاكم اإلدارية
ولكن متى وجد ارتباط بين دعوى اإللغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة ،ودعوى التعويض
المرفوعة أمام المحكمة اإلدارية ،فيختص مجلس الدولة بالفصل فيهما معا.
بالنسبة إللغاء الق اررات المنافية للمنافسة الصادرة عن مجلس المنافسة ،منح
أما ا

المشرع االختصاص للغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر ،دون تحديد كيفية الفصل
أن الغرفة التجارية تفصل فيها
فيها ،وباعتبار مجلس المنافسة هيئة إدارية ،فيمكن القول ا
بنفس إجراءات فصل القاضي اإلداري.

لم ينظم قانون المنافسة دعوى المسؤولية الناتجة عن هذه الق اررات ،مما أدى إلى فراغ
قانوني ،خصوصا أن منح االختصاص في دعوى اإللغاء للغرفة التجارية ما هو إلى
استثناء ،فاألصل أن ال تكون هذه الغرفة مختصة في دعاوي التعويض ،حيث يعود
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االختصاص للقضاء اإلداري ممثال في المحاكم اإلدارية ،ما قد يؤدي إلى صدور ق اررات
متناقضة في نفس المنازعة ،وهو ما يتنافى مع المبادئ الدستورية.
أما عن إجراءات الفصل في منازعات سلطات الضبط اإلدارية ،فهي ال تختلف عن
إجراءات رفع الدعوى اإلدارية عامة ،فبعد رفع الدعوى من العون االقتصادي صاحب
المصلحة والصفة بموجب عريضة افتتاحية للدعوى ،متوفرة على الشروط القانونية ،وبعد
استكمال إجراءات التحقيق فيها ،يفصل القاضي باعتباره قاضي أول وأخر درجة ،بموجب
قرار قضائي.
ويكون هذا القرار قابل للمعارضة دون االستئناف ،كون هذا األخير يرفع إلى جهة
أعلى عن تلك التي أصدرته ،كما ال يقبل الطعن بالنقض ،إذ ال يمكن لمجلس الدولة أن
ينقض ق ارراه بنفسه ،في حين يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر ،وكذا اعتراض الغير الخارج
عن الخصومة ،إضافة إلى دعوى تصحيح األخطاء المادية ،متى توفت الشروط التي أوجبها
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لذلك.
وفي األخير من أجل ضمان تنفيذ الق اررات القضائية الصادرة في هذه المنازعات منح
المشرع للقاضي وسائل من أجل تنفيذها ،السيما إن صدر ضد سلطات الضبط اإلدارية
باعتبارها سلطة عامة يجعل التنفيذ ضدها صعب نوعا ما ،حيث يملك القاضي سلطة توجيه
األوامر لها مع تحديد أجل التنفيذ ،وكذا فرض الغرامة التهديدية ضدها ،ما يشكل ضمانة
للمتعاملين االقتصاديين ،في مواجهة امتيازات هذه السلطات.
ونظر لنقائص التي لمسناها من خالل دراستنا لموضوع منازعات سلطات الضبط
ا
اإلدارية ،تفرض علينا تقديم بعض االقتراحات لتفادي أو التقليل على األقل منها:
 إدراج سلطات الضبط اإلدارية صراحة ضمن األشخاص العامة لدولة ،وهذا عن طريقإدماجها ضمن نص المادة ( )088من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،تفاديا لكل مساس
بالقواعد الدستورية.
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نظر لخصوصية النشاطات االقتصادية ،تستدعي قانون إجرائي قائم بذاته ،بعيدا عن
ا
اإلحالة في كل مرة إلى القواعد العامة ،وذلك عن طريق جمع كل القوانين المتناثرة لمختلف
سلطات الضبط اإلدارية في تقنين واحد ،جامع لكافة النصوص المتعلقة بالضبط االقتصادي
ميزته األساسية السرعة والمرونة في البت في منازعات سلطات الضبط اإلدارية.
 في حالة عدم إمكانية إنشاء قانون خاص بالضبط االقتصادي ،يجب على األقل محاولةالقضاء على الطابع الفوضوي لكافة إجراءات الفصل في هذه المنازعات ،ومحاولة توحيدها
بين كل هذه الهيئات ،خاصة ما تعلق منها بمسألة المواعيد.
 تكريس الضمانات الكافية لألعوان االقتصاديين ،وذلك من خالل إقرار مبدأ وقف تنفيذق اررات سلطات الضبط اإلدارية ،كلما استدعت الضرورة ذلك ،وتعميمه على كافة هذه
السلطات بنصوص صريحة ال تحمل التأويل.
 إقرار مسؤولية سلطات الضبط اإلدارية ،والنص صراحة على اختصاص مجلس الدولة فيدعوى التعويض.
 التقليل من التعديالت المتكررة لنصوص القانونية لهذه السلطات ،وان كان البد منهافيجب أن تكون ذات الفائدة ،وذلك من خالل ملئ لمختلف الثغرات والنقائص الموجودة فيها.
 االبتعاد عن التقليد األعمى للمشرع الفرنسي ،األمر الذي جعل المشرع الجزائري يمس فيكثير من األحيان بالقواعد الدستورية ،كمنحه اختصاص الفصل في منازعات مجلس
المنافسة للغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر.
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أوﻻً  -اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:
 -1اﻟﻛﺗب:
 -1إﺑراﻫﯾم اﻟﻣﺣروﻗﻲ ﺷﺎدﯾﺔ ،اﻹﺟراءات ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.2005 ،
 -2ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﺣﺳن اﻟﺳﯾد ،دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ )،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻧظم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ
ﻣﺻر ،ﻓرﻧﺳﺎ  ،واﻟﺟزاﺋر( ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب ،اﻟﻘﺎﻫرة.1988 ،
 -3ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ،وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
د .س .ن.
 -4ﺑﻌﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺟزاﺋر
.2005
-5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﺟزاﺋر
.2009
 -6ﺑرﺑﺎرة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﻣﻧﺷورات ﺑﻐدادي ،اﻟﺟزاﺋر
.2009
 -7ﺑوﺟﻣﻠﯾن وﻟﯾد ،ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،دار ﺑﻠﻘﯾس ﻟﻠﻧﺷر
اﻟﺟزاﺋر.2011،
 -8ﺑوﺣﻣﯾدة ﻋطﺎء اﷲ ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري) ،ﻋﻣل وﺗﻧظﯾم واﺧﺗﺻﺎص( ،دار ﻫوﻣﺔ
اﻟﺟزاﺋر.2011 ،
-9ﺣﻧﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ،رﺳﻣﯾﺔ ﻗرﯾﺎﻗص ،اﻷﺳواق واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻷ ازرﯾطﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة.1999 ،
-10ﺣﻧﻔﻲ ﻋﺑد اﷲ ،اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة.2000 ،
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 -11ﺧﻠوﻓﻲ رﺷﯾد ،ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ)،ﺗﻧظﯾم واﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري( ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر.2007 ،
 -12دﻻﻧدة ﯾوﺳف ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻓق ﻗﺎﻧون
اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺟدﯾد ،دار ﻫوﻣﻪ ،اﻟﺟزاﺋر.2008،
 -13ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘﺿﺎء
اﻟﻌﺎدي واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،دار ﻫوﻣﻪ ،اﻟﺟزاﺋر.2009 ،
 -14ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ،إﺟراءات اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ ،ﻓﻲ دﻋوى إﻟﻐﺎء اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ ﻣﻧﺷﺄة
اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.2000 ،
 -15ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري) ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء ( ،اﻟﻛﺗﺎب اﻷول ،دار اﻟﻔﻛر
اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة.1986 ،
 -16ﺷﯾﻬوب ﻣﺳﻌود ،اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ) ،ﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص( ،اﻟﺟزء اﻷول
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر.2007 ،
 -17طﺎﻫري ﺣﺳﯾن ،ﺷرح وﺟﯾز ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر
اﻟﺟزاﺋر.2005 ،
 -18طﻠﺑﺔ ﻋﺑد اﷲ ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري )اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة( ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب ،ﺳورﯾﺎ ،د.س.ن.
 -19ﻋواﺑدي ﻋﻣﺎر ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري )،ﻧظرﯾﺔ
اﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ( ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
اﻟﺟزاﺋر.2004 ،
 -20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ)،دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ،ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ( ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر.2004 ،
 -21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،اﻹدارﯾﺔ ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر.2010 ،
 -22ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ،اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.2008 ،
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 -2اﻟرﺳﺎﺋل واﻟﻣذﻛرات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:
أ -رﺳﺎﺋل اﻟدﻛﺗوراﻩ:
 -1ﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣد ،إﺟراءات اﻟﺧﺻوﻣﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،د.س.م
 -2ﺑوﺑﺷﯾر ﻣﺣﻧد أﻣﻘران،ﻋن اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو.2006،
 -3ﺑوﺟﺎدي ﻋﻣر ،اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو .2011
 -4ﺟروﻧﻲ ﻓﺎﺋزة ،طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺿﺎء وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،.ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد
ﺧﯾﺿر ،ﺑﺳﻛرة2011 ،
 -5دﯾﺑﺎش ﺳﻬﯾﻠﺔ ،ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة ،اﻟﺟزاﺋر.2010 ،
 .-6ﻣﺳﻌد ﺟﻼل ،ﻣدى ﺗﺄﺛر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو
.2012
 - 7ﯾﻌﯾش ﺗﻣﺎم أﻣﺎل ،ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ أواﻣر ﻟﻺدارة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ،ﺑﺳﻛرة،
2012
ب -ﻣذﻛرات اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر:
 -1أﻋرب أﺣﻣد ،اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة ،ﺑوﻣرداس.2007 ،
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-2أوﻗﺎرت ﺑوﻋﻼم ،وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو.2012 ،
-3ﺑﻠﻌﺎﺑد ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ،اﻟدﻋوى اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
. 2008
 -4ﺑرﻛﺎت ﺟوﻫرة ،ﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ﺗﯾزي وزو
.2007
 -5ﺑوﺟرﯾو ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ،ﻣذﻛرة

ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة

اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻣﺣﻣد

اﻟﺻدﯾق ﺑن ﯾﺣﻲ ،ﺟﯾﺟل.2012 ،
 -6ﺑوﺟﻣﯾل ﻋﺎدل ،ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺟزاﺋري ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو.2012 ،
 -7ﺑوﻓراش ﺻﻔﯾﺎن ،ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻲ ﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود
ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو.2009 ،
-8ﺣدري ﺳﻣﯾر ،اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل
ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺣﻣد
ﺑوﻗرة ،ﺑوﻣرداس.2005،
 -9راﺑﺢ ﻧﺎدﯾﺔ ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة.2012 ،
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 -10رﺣﻣوﻧﻲ ﻣوﺳﻰ ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ،ﺑﺎﺗﻧﺔ2013،
 -11زﻋﺎﺗري ﻛرﯾﻣﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺳﻠطﺔ ﺿﺑط اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ،ﻣذﻛرة
ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة ،ﺑوﻣرداس .2012
 -12زورا ﺣﻔﯾظﺔ ،ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم وﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ ﻛﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة  ،اﻟﺟزاﺋر
.2004
 -13ﺳﻌﺎدي ﻓﺗﯾﺣﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل
ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد
اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ.2011 ،
 -14ﺻﺎش ﺟﺎزﯾﺔ ،ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻣﻌﻬد اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.1994 ،
 -15ﻋدوان ﺳﻣﯾرة ،ﻧظﺎم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة
ﺑﺟﺎﯾﺔ.2011،
 -16ﻋﻣورة ﻋﯾﺳﻰ ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو.2006 ،
 -17ﻋﯾﺳﺎوي ﻋز اﻟدﯾن ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي
واﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو.2005 ،
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 -18ﻓﺗوس ﺧدوﺟﺔ ،اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ
.2010،
 -19ﻛﻣون ﺣﺳﯾن ،ظﺎﻫرة ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻹدارة ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺿدﻫﺎ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو ،د.س.م.
-20ﻣﺧﻠوف ﺑﺎﻫﯾﺔ ،اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﺣﻛﯾﻣﻲ ﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ
.2010
 -21ﻣﺎﺗﺳﺔ ﻻﻣﯾﺔ ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة
ﺑﺟﺎﯾﺔ.2012،
 - 22ﻧﺎﺻري ﻧﺑﯾل ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻷﻣر رﻗم  06/95واﻷﻣر رﻗم
 ،03/03ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو.2003 ،
 -23ﻧﺎﯾل ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ،اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )دراﺳﺔ
ﻧظرﯾﺔ( ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو.2013 ،
 -3اﻟﻣﻘﺎﻻت:
 -1إرزﯾل اﻟﻛﺎﻫﻧﺔ" ،دور ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﺿﺑط ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺑن
ﻋﻛﻧون ،اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻌدد  ،2011 ،01ص ص .312 -289
 -2ﺑودرﯾوة ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم" ،ﺟزاء ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ -درﺟﺎت اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ
اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ ،" -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد  ،2004 ،05ص ص-103
.115
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 -3ﺑرﻛﺎت ﻣﺣﻣد" ،ﻋوارض اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون  ،"09/08ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ،ﺑﺳﻛرة،ﻋدد  ،08ص ص - 41
.64
 -4ﺑﻠطرش ﻣﻧﻰ" ،اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ -وﺟﻪ ﺟدﯾد ﻟﻠدوﻟﺔ ،"-إدارة
اﻟﻌدد ،2002 ،02ص ص . 82-57
 -5ﺑوﺑﺷﯾر ﻣﺣﻧد أﻣﻘران " ،ﺣدود اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات
اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ﺗﯾزي وزو ،ﻋدد ،01،2010ص ص .65-34
 -6ﺑن ﺳﻧوﺳﻲ ﻓﺎطﻣﺔ" ،اﻟدور اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺑن ﻋﻛﻧون،
اﻟﺟزاﺋر ،ﻋدد 2007 ،04ص ص 141- 123
-7ﻣﺎﺟدة ﺑودوح ﺷﺎﻫﯾﻧﺎز" ،ﻗواﻋد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ
واﻹدارﯾﺔ  ،"09-08ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ،ﺑﺳﻛرة ﻋدد ،2009 ،6ص ص .247-237
-8ﺗواﺗﻲ ﻧﺻﯾرة" ،ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﻋدد 01
 ،2010ص ص .117-108
 -9ﺟﺑﺎرﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد" ،ﻣﻔﻬوم اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري"،إدارة ،ﻋدد ،1995 ،2ص
ص.151-5
 -10ﺣدري ﺳﻣﯾر" ،ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر" ،إدارة ،ﻋدد  ،2010 ،02ص ص .54 -35
 -11ﺷﻛﻼط رﺣﻣﺔ" ،اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو ،ﻋدد2006،02
ص ص .145- 109
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 -12ﻋﯾﺳﺎوي ﻋزاﻟدﯾن" ،اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )ﻣﺂل ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن
اﻟﺳﻠطﺎت(" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ،ﺑﺳﻛرة ،ﻋدد ،2008 ،4ص ص .222 -204
 " ،___________ -13ﺿﺑط اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻧﻣوذج ﻣرﻓق اﻟﻣﯾﺎﻩ(" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ﺑﺟﺎﯾﺔ
ﻋدد ،2010 ،02ص ص .110 -99
 -14ﻓرﯾﺟﺔ ﺣﺳﯾن" ،إﺟراءات دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر" ،إدارة  ،ﻋدد2002 ،02
ص ص.107-83
 -15ﻗرﻣﯾس ﻋﺑد اﻟﺣق" ،ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ)،ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض(" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ،ﺑﺳﻛرة اﻟﻌدد ،2006 ،03ص ص
.245-230
 -16ﻗوراري ﻣﺟدوب" ،ﻣدى رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻟﻘ اررات ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ" ،ﻣﺟﻠﺔ
دراﺳﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﻌدد ،8ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾرة ﻟﻠﻌﻠوم واﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،2010 ،ص ص .56-39
 -17ﻛﺎﯾس ﺷرﯾف" ،اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ﺗﯾزي
وزو،ﻋدد  ،2010 ،02ص ص.45-31
 - 18ﻟﺑﺎد ﻧﺎﺻر" ،اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ" ،إدارة ،ﻋدد ،2001،01ص ص . 23- 7
 -19ﻣﻌﺎﺷو ﻋﻣﺎر" ،ﺗﺷﻛﯾل واﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ" ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد 05
 ،2004ص ص .64 -51
 -20ﻧﺑﺎﻟﻲ ﻓطﺔ" ،دور اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟﻠدﺳﺗور" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي
وزو،اﻟﻌدد ) ،2008 ،(02ص ص .174-124
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 -21ﻧوﯾري ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز" ،اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﺗطورﻫﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ" ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس
اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد ،2006 ،08ص ص .108-15
 -4اﻟﻣداﺧﻼت:
 -1إﻗﻠوﻟﻲ وﻟد راﺑﺢ ﺻﺎﻓﯾﺔ ،ﺗﻛرﯾس اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻟﺟزاﺋري ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول آﻟﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻟﺟزاﺋري ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ ،ﯾوﻣﻲ
 15و 16ﻣﺎي ،2013 ،ص ص .103-95
 -2ﺑزﻏﯾش ﺑوﺑﻛر ،ﺧﺻوﺻﯾﺔ إﺟراءات اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد
اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﯾوﻣﻲ  23و 24ﻣﺎي  ،2007ص ص-308
.319
 -3ﺑﻠﻛﻌﯾﺑﺎت ﻣراد ،دور ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول آﻟﯾﺎت
ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ،ﺑﺎﺗﻧﺔ ،ﯾوﻣﻲ  15و 16ﻣﺎي ،2013 ،ص ص-64
.74
 -4ﺑن زﯾطﺔ ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ،ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر
)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ وﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد
واﻟﻣواﺻﻼت (  ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﯾوﻣﻲ 23و  24ﻣﺎي  ،2007ص ص
.199 -178
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 -5ﺑوﺧﺿرة ﻧورة ،اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﯾوﻣﻲ 23
و 24ﻣﺎي  ،2007ص ص .385 -367
 -6ﺗواﺗﻲ ﻧﺻﯾرة ،ﻣدى دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻣﺛﺎل ﻟﺟﻧﺔ
ﺗﻧظﯾم وﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي
 ،1945ﻗﺎﻟﻣﺔ ،ﯾوﻣﻲ 13و14ﻧوﻓﻣﺑر ،2012،ص ص.10 -2
 -7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،دور اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﯾوﻣﻲ 17
و 18ﻧوﻓﻣﺑر ،2009ص ص.305-299
 - 8ﺧن ﻟﻣﯾن ،ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
اﻟﻣﺎﻟﻲ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول أﺛر اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد
ﺑن اﻟﺻدﯾق ،ﺟﯾﺟل ،ﯾوﻣﻲ  30ﻧوﻓﻣﺑر و 01دﯾﺳﻣﺑر  ،2011ص ص
.298-284
 -9داودي إﺑراﻫﯾم ،طرق اﻟطﻌن ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾد ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول
اﻟﺗطورات واﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران ،ﯾوﻣﻲ  20و 21ﺟﺎﻧﻔﻲ ،2009ص ص-21
.29
 -10ﻋﺳﺎﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ،ﻟﺟﻧﺔ ﺿﺑط ﻗطﺎع اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺳﻠطﺎت
اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﯾوﻣﻲ 23و 24ﻣﺎي
 ،2007ص ص .177-160
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 - 11ﻓﺗﺣﻲ وردﯾﺔ ،وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﯾوﻣﻲ 23
و 24ﻣﺎي  ،2007ص ص .353 -331
 -12ﻓﺗوس ﺧدوﺟﺔ ،اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺿﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
واﻟواﻗﻊ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول أﺛر اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،اﻟﺟزء اﻷول ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺻدﯾق ،ﺟﯾﺟل ﯾوﻣﻲ  30ﻧوﻓﻣﺑر و 01دﯾﺳﻣﺑر  ،2011ص
ص.134-121
 -13ﻗﺻوري رﻓﯾﻘﺔ ،دور اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول
آﻟﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ،ﺑﺎﺗﻧﺔ ،ﯾوﻣﻲ  15و 16ﻣﺎي 2013
ص ص .86-76
 -14ﻣﺎدﯾو ﻟﯾﻠﻰ ،ﺗﻛرﯾس اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي
واﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ
ﯾوﻣﻲ  23و 24ﻣﺎي  ،2007ص ص.284 -272
 -15ﻣﺧﻠوف ﺑﺎﻫﯾﺔ ،أﺛر اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ
ﺣول أﺛر اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزء
اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺻدﯾق ﺟﯾﺟل
ﯾوﻣﻲ  30ﻧوﻓﻣﺑر و 01دﯾﺳﻣﺑر  ، ،2011ص ص .187-170
 -16ﻣوﻛﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ،ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺿﻣﺎﻧﺔ أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي
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واﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة
ﯾوﻣﻲ 23و 24ﻣﺎي  ،2007ص ص .330-320
 -17ﯾﻠس ﺷﺎوش ﺑﺷﯾر ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ
ﺣول اﻟﺗطورات واﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران ،ﯾوﻣﻲ  20و21ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2009ص
ص .42 -35

 -5اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ:
أ -اﻟدﺳﺗور:
 دﺳﺗور  28ﻧوﻓﻣﺑر  ،1996اﻟﻣﻧﺷور ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ رﻗم  438-96ﻣؤرخ ﻓﻲ 7دﯾﺳﻣﺑر  ،1996ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺻدار ﻧص ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﻔﺗﺎء
 28ﻧوﻓﻣﺑر ،1996ج ر ﻋدد ) ،(76ﺻﺎدر ﻓﻲ  08دﯾﺳﻣﺑر ،1996ﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  03-02ﻣؤرخ ﻓﻲ  10أﻓرﯾل  ،2002ج ر ﻋدد ) (25ﺻﺎدر ﻓﻲ 14
أﻓرﯾل  ،2002واﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  19-08ﻣؤرخ ﻓﻲ  15ﻧوﻓﻣﺑر
 ،2008ج ر،ﻋدد) ،(63ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻧوﻓﺑر .2008
ب-اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ:
 -1ﻗﺎﻧون ﻋﺿوي رﻗم  ،01-98ﻣؤرخ ﻓﻲ  30ﻣﺎي  ،1998ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻋﻣﻠﻪ ،ج ر ﻋدد  37،اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1ﺟوان ،1998اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  ،13-11ﻣؤرخ ﻓﻲ  26ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2011ج ر ﻋدد
 43ﻣؤرخ ﻓﻲ  03أوت.2011
 -2أﻣر رﻗم  ،156 -66ﻣؤرخ ﻓﻲ  8ﺟوان  ،1966ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ج ر ﻋدد 49
ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  11ﺟوان  ،1966ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون رﻗم  ،09-01ﻣؤرخ ﻓﻲ
 26ﺟوان  ،2001اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت،ج رﻋدد  ،34ﺻﺎدر ﻓﻲ 27ﺟوان
 2001اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ،23-06ﻣؤرخ ﻓﻲ  23دﯾﺳﻣﺑر 206
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ج ر ﻋدد  ،84ﺻﺎدر ﻓﻲ  24دﯾﺳﻣﺑر ،2006اﻟﻣﻌدل ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم14-11
ﻣؤرخ ﻓﻲ  02أوت  ،2001ج ر ﻋدد  ،14ﺻﺎدر ﻓﻲ 10أوت .2011
 -3أﻣر رﻗم  ،58-75ﻣؤرخ ﻓﻲ  20أﻛﺗوﺑر ،1975ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدﻧﻲ ،ج ر ﻋدد 78
 ،1975ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،01-83ﻣؤرخ ﻓﻲ  29ﺟﺎﻧﻔﻲ ،1983ج ر
ﻋدد ،05ﺻﺎدر ﻓﻲ  01ﻓﯾﻔري ،1983ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،14-88ﻣؤرخ
ﻓﻲ  03ﻣﺎي  ،1188ج ر ﻋدد  ،18ﺻﺎدر ﻓﻲ  04ﻣﺎي ،1988ﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
رﻗم  ،01-89ﻣؤرخ ﻓﻲ  07ﻓﯾﻔري ،1989ج رﻋدد ،06ﺻﺎدر ﻓﻲ  07ﻓﯾﻔري
 1989ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ،10-05ﻣؤرخ ﻓﻲ  20ﺟوان ،2005ج ر ﻋدد
 ،44ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2005ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  05-07ﻣؤرخ ﻓﻲ
 13ﻣﺎي  ،2007ج ر ﻋدد  ،31ﺻﺎدر ﻓﻲ 13ﻣﺎي .2007
 -4ﻗﺎﻧون رﻗم  ،12-89ﻣؤرخ ﻓﻲ  05ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،1989ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ،ج ر ﻋدد ،29ﺻﺎدر
ﻓﻲ 5ﺟوﯾﻠﯾﺔ ) ،1989ﻣﻠﻐﻰ(.
 -5ﻗﺎﻧون رﻗم  ،07-90ﻣؤرخ ﻓﻲ  30أﻓرﯾل  ،1990ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻋﻼم ،ج ر ﻋدد ،14ﺻﺎدر ﻓﻲ
 04أﻓرﯾل ) ،1990ﻣﻠﻐﻰ(.
 -6ﻗﺎﻧون رﻗم  ،10-90ﻣؤرخ ﻓﻲ  14أﻓرﯾل  1990اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،ج ر ﻋدد 16
ﺻﺎدر ﻓﻲ  04أﻓرﯾل ) 1990ﻣﻠﻐﻰ(.
 -7ﻣرﺳوم ﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  ،10-93ﻣؤرخ ﻓﻲ  23ﻣﺎي  ،1993ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
ج ر ﻋدد ،34ﺻﺎدر ﻓﻲ 23ﻣﺎي  ،1993اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم-03
 ،04ﻣؤرخ ﻓﻲ  17ﻓﯾﻔري ،2003ج ر ﻋدد ،11ﺻﺎدر ﻓﻲ  19ﻓﯾﻔري.2003
 -8ﻗﺎﻧون رﻗم  ،03-2000ﻣؤرخ ﻓﻲ  5أوت  ،2000ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾد
واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ،ج ر ﻋدد ،48ﺻﺎدر ﻓﻲ  6أوت .2000
 -9ﻗﺎﻧون رﻗم  ،10-01ﻣؤرخ ﻓﻲ  3ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2001ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺟم ،ج ر ﻋدد35
ﺻﺎدر ﻓﻲ  04ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2001ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﺄﻣر رﻗم  ،02-07اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 01
ﻣﺎرس ،2007ج ر ﻋدد ، 16ﺻﺎدر ﻓﻲ  07ﻣﺎرس.2007
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 -10ﻗﺎﻧون رﻗم  ،01-02ﻣؤرخ ﻓﻲ  5ﻓﯾﻔري  ،2002ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑﺎء وﺗوزﯾﻊ اﻟﻐﺎز ﺑواﺳطﺔ
اﻟﻘﻧوات ،ج ر ﻋدد ،08ﺻﺎدر ﻓﻲ  06ﻓﯾﻔري .2002
 -11ﻗﺎﻧون رﻗم  ،11-02ﻣؤرخ ﻓﻲ  24دﯾﺳﻣﺑر  ،2002ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2003
ج ر ﻋدد ،86ﺻﺎدر ﻓﻲ  25دﯾﺳﻣﺑر .2002
 -12ﻗﺎﻧون رﻗم  ،04-03ﻣؤرخ ﻓﻲ  17ﻓﯾﻔري  ،2003ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم
 ،10-93اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ج ر ﻋدد  ،11ﺻﺎدر ﻓﻲ  19ﻓﯾﻔري
.2003
 -13أﻣر رﻗم  ،03-03ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوان  ،2003ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ج ر ﻋدد ،43ﺻﺎدر
ﻓﻲ  20ﺟوان  ،2003ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم.
 -14أﻣر رﻗم  ،11-03ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت  ،2003ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،ج ر ﻋدد 52
ﺻﺎدر ﻓﻲ  27أوت  ،2003ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون رﻗم  ،04-10ﻣؤرخ ﻓﻲ
 26أوت  ،2010ج ر ﻋدد ،50ﺻﺎدر ﻓﻲ  1ﺳﺑﺗﻣﺑر .2010
 -15ﻗﺎﻧون رﻗم  ،02-04ﻣؤرخ ﻓﻲ  23ﺟوان  ،2004ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ج ر ﻋدد  ،41ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﺟوان ،2004ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون
رﻗم  ،06-10ﻣؤرخ ﻓﻲ  15أوت  ،2010ج ر ﻋدد  ،46ﺻﺎدر ﻓﻲ  18أوت
.2010
 -16ﻗﺎﻧون رﻗم  ،12-05ﻣؤرخ ﻓﻲ  04أوت  ،2005ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﯾﺎﻩ ،ج ر ﻋدد  ،60ﺻﺎدر ﻓﻲ
 04ﺳﺑﺗﻣﺑر  ، 2005ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون رﻗم  ،03-08ﻣؤرخ ﻓﻲ 23
ﺟﺎﻧﻔﻲ ،2008ج ر ﻋدد  ،04ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2008وﻣﻌدل ﺑﺄﻣر رﻗم
 ،02-09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2009ج ر ﻋدد  ،44ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﺟوﯾﻠﯾﺔ
.2009
 -17ﻗﺎﻧون رﻗم  ،01-06ﻣؤرخ ﻓﻲ  20ﻓﯾﻔري  ،2006ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ
ج ر ﻋدد ،14ﺻﺎدر ﻓﻲ  08ﻣﺎرس  ،2006ﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب أﻣر رﻗم  05-10ﻣؤرخ
ﻓﻲ  26أوت  ،2010ج ر ﻋدد ، 50ﺻﺎدر ﻓﻲ  01ﺳﺑﺗﻣﺑر ،2010ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم
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ﺑﻣوﺟب أﻣر رﻗم  ،15-11ﻣؤرخ ﻓﻲ  02أوت  ،2011ج ر ﻋدد  44ﺻﺎدر ﻓﻲ
10أوت .2011
 -18ﻗﺎﻧون رﻗم  ،04-06ﻣؤرخ ﻓﻲ  20ﻓﯾﻔري  ،2006ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻷﻣر رﻗم  07-95اﻟﻣؤرخ
ﻓﻲ  25ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،1995اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ،ج ر ﻋدد  ،15ﺻﺎدر ﻓﻲ  12ﻣﺎرس
.2006
 -19ﻗﺎﻧون رﻗم  ،09-08ﻣؤرخ ﻓﻲ  25ﻓﯾﻔري  ،2008ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ
واﻹدارﯾﺔ ج ر ﻋدد  21ﺻﺎدر ﻓﻲ  23أﻓرﯾل .2008
 -20ﻗﺎﻧون رﻗم  ،12-08ﻣؤرخ ﻓﻲ  25ﺟوان  ،2008ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻷﻣر رﻗم 03-03اﻟﻣؤرخ
ﻓﻲ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ ،2003اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ج ر ﻋدد ،36ﺻﺎدر ﻓﻲ  02ﺟوﯾﻠﯾﺔ
.2008
 -21ﻗﺎﻧون رﻗم  ،13-08ﻣؤرخ ﻓﻲ  20ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2008ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 05-85اﻟﻣؤرخ
ﻓﻲ  16ﻓﯾﻔري  ،1985ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ،ج ر ،ﻋدد  44اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ
 3ﺟوﯾﻠﯾﺔ . 2008
 -22ﻗﺎﻧون رﻗم  ،03-09ﻣؤرخ ﻓﻲ  25ﻓﺑراﯾر  ،2009ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش،ج
ر ﻋدد  ،15ﺻﺎدر ﻓﻲ  08ﻣﺎرس .2009
ج -اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ:
 -1ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ رﻗم  ،413-06ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﻧوﻓﻣﺑر  ،2006ﯾﺣدد ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﯾرﻫﺎ ،ج ر ﻋدد  ،74ﺻﺎدر ﻓﻲ
 22ﻧوﻓﻣﺑر .2006
 -2ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ رﻗم  ،236-10ﻣؤرخ ﻓﻲ  07ﻧوﻓﻣﺑر  ،2010ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻔﻘﺎت
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ج ر ﻋدد  ،58ﺻﺎدر ﻓﻲ  07أﻛﺗوﺑر  ،2010ﻣﻌدل ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم
اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  ،222-11ﻣؤرخ ﻓﻲ  16ﻣﺎي  ،2011ج ر ﻋدد  34ﺻﺎدر ﻓﻲ
 19ﺟوان  ،2011ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ رﻗم  ،23-12ﻣؤرخ ﻓﻲ
 18ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2012ج ر ﻋدد  ،4ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2012ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم
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ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ،01-13ﻣؤرخ ﻓﻲ  07ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2013ج ر ﻋدد 02
ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﺟﺎﻧﻔﻲ .2013
 -3ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،102-96ﻣؤرخ ﻓﻲ  11ﻣﺎرس  1996ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة  32ﻣن
اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  10-93اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  23ﻣﺎي  ،1993ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم
اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ج ر ﻋدد  ،18ﺻﺎدر ﻓﻲ  20ﻣﺎرس .1996
-4

ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،454-06ﻣؤرخ ﻓﻲ  11دﯾﺳﻣﺑر  ،2006ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧب اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ وﺻﻧﺎﻋﯾﺎ وﺣرﻓﯾﺎ أو ﻣﻬﻧﺔ ﺣرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ،ج ر ﻋدد  ،80ﺻﺎدر ﻓﻲ  11دﯾﺳﻣﺑر .2006

 -5ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،113-08ج ر ﻋدد  ،20ﺻﺎدر ﻓﻲ  03أﺑرﯾل ،2008ﯾوﺿﺢ ﻣﻬﺎم
ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت.
 -6ﻧظﺎم رﻗم  ،02 -2000ﻣؤرخ ﻓﻲ  02أﻓرﯾل  ،2000ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻟﻧظﺎم رﻗم 01 -93
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  03أﻓرﯾل  ،1993اﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط ﺗﺄﺳﯾس ﺑﻧك وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ
وﺷروط إﻗﺎﻣﺔ ﻓرع ﺑﻧك وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ،ج ر ﻋدد  ،27ﺻﺎدر ﻓﻲ  10ﻣﺎي
. 2000
 -7ﻧظﺎم رﻗم  ،02-04ﻣؤرخ ﻓﻲ  4ﻣﺎرس  ،2004ﯾﺣدد ﺷروط ﺗﻛوﯾن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻹﻟزاﻣﻲ ،ج ر ﻋدد ،27ﺻﺎدر ﻓﻲ  28أﻓرﯾل .2004
 -6اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟدﺳﺗوري:
 -1رأي رﻗم /06د.ق.ع/م.د ،98/ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﻣﺎي  ،1998ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻋﻣﻠﻪ ﻟدﺳﺗور ،ج ر
ﻋدد ،37ﺻﺎدر ﻓﻲ  1ﺟوان .1998
 -2رأي رﻗم /02ق.ع/م.د ،04/ﻣؤرخ ﻓﻲ  22أوت  ،2004ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﻠدﺳﺗور ،ج ر ،ﻋدد  ،57ﺻﺎدر ﻓﻲ
 8ﺳﺑﺗﻣﺑر .2004
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 -3رأي رﻗم /02رق.ع/م د ،/04/ﻣؤرخ ﻓﻲ  22أوت  ،2004ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﻠدﺳﺗور ،ج ر ﻋدد  ،57ﺻﺎدر ﻓﻲ
 8ﺳﺑﺗﻣﺑر 2004
 -4رأي رﻗم /02ر.م.د ،11/ﻣؤرخ ﻓﻲ  06ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2011ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  01-98اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 30
ﻣﺎي  1998اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻋﻣﻠﻪ ،ج ر ﻋدد43
ﺻﺎدر ﻓﻲ  03أوت .2011

 -7اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ:
 -1ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،001325ﻣؤرخ ﻓﻲ  09ﻓﯾﻔري  ،1999ﻗﺿﯾﺔ "إﺗﺣﺎد اﻟﺑﻧك
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ" ،ﺿد "ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر" ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﻗف
ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،إدارة ،ﻋدد ،1999 ،01ص ص .199 – 193
 -2ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،160017ﻣؤرخ ﻓﻲ 31ﻣﺎي ،1999ﻗﺿﯾﺔ )ب.ع(
ﺿد )اﻟﺑﻠدﯾﺔ( ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋن ﻣوت طﻔل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻘوطﻪ ﻓﻲ ﺑﺋر
ﺗﻣﻠك اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ  ،ﻋدد) ،2002 ،(01ص.100- 99
 -3ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،002138ﻣؤرخ ﻓﻲ  08ﻣﺎي  ،2000ﻗﺿﯾﺔ
"ﯾوﻧﯾن ﺑﻧك" ﺿد "ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺿد ﻗرار ﺳﺣب ﺻﻔﺔ
اﻟوﺳﯾط  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد ) ،2005 ،(06ص ص .79-75
 -4ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،006614ﻣؤرخ ﻓﻲ 12ﻧوﻓﻣﺑر ،2001ﻗﺿﯾﺔ "ﯾوﻧﯾن
ﺑﻧك" ﺿد "ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺿد ﻗرار رﻓض اﻋﺗﻣﺎد ﺑﻧك
ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد) ،2005 ،(06ص ص .63-61
 -5ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،12101ﻣؤرخ ﻓﻲ  01أﻓرﯾل ،2003ﻗﺿﯾﺔ "اﻟﺑﻧك
اﻟﺟزاﺋري اﻟدوﻟﻲ" ،ﺿد "ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر وﻣن ﻣﻌﻪ" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺿد
ﻗرار ﺗﻌﯾن ﻣﺗﺻرف إداري ﻣؤﻗت ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد 2005 ،06ص ص
.67-64
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 -6ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،014489ﻣؤرخ ﻓﻲ 01أﻓرﯾل ،2003ﻗﺿﯾﺔ
"أﺟﯾرﯾﺎن أﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل" ،ﺿد "ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر وﻣن ﻣﻌﻪ" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ
ﻗرار ﺗﻌﯾن ﻣﺗﺻرف إداري ﻣؤﻗت ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد  ،2005 06ص ص
.85-84
 -7ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،019452ﻣؤرخ ﻓﻲ  30دﯾﺳﻣﺑر ،2003ﻗﺿﯾﺔ
"ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري" ﺿد "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى
إﻟﻐﺎء ﻗرار ﺳﺣب اﻻﻋﺗﻣﺎد ،ووﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌﯾن ﻣﺻﻔﻲ ﻟﻠﺑﻧك  ،ﻣﺟﻠﺔ
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد  ،2005 ،06ص ص.87-86
 -8ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،19081ﻣؤرخ ﻓﻲ  30دﯾﺳﻣﺑر ،2003ﻗﺿﯾﺔ
"ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري" ،ﺿد "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ" ،ﯾﺗﻌﻠق
ﺑدﻋوى وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار ﺗﻌﯾن ﻣﺻﻔﻲ ﺑﻧك ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد ،2005 06
ص ص .74-72
 -9ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،019080ﺻﺎدر ﻓﻲ  20أﻓرﯾل  ،2004ﻗﺿﯾﺔ "اﻟﺑﻧك
اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري" ،ﺿد "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣن ﻣﻌﻬﺎ" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى
إﻟﻐﺎء ﻗرار ﺗﻌﯾن ﻣﺻﻔﻲ ﻟﻠﺑﻧك ،ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور.
 -10ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،031653ﻣؤرخ ﻓﻲ  16ﻣﺎي ،2006ﻗﺿﯾﺔ
"أوراﺳﻛوم ﺗﯾﻠﯾﻛوم اﻟﺟزاﺋر" ،ﺿد "ﺳﻠطﺔ ﺿﺑط اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ
واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ  ،ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور.
 -11ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻗرار  ،031657ﻣؤرخ ﻓﻲ  28ﻧوﻓﻣﺑر ،2006ﻗﺿﯾﺔ
"اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر" ،ﺿد "ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ"
ﺑﺣﺿور "أوراﺳﻛوم اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار ﺗﺣﻛﯾﻣﻲ ﺻﺎدر ﻋن ﺳﻠطﺔ
اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد ،ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور.
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 -12ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،032376ﻣؤرخ ﻓﻲ  09ﺟﺎﻧﻔﻲ  2007ﻗﺿﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ذات اﻷﺳﻬم "اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر" ،ﺿد "ﺳﻠطﺔ ﺿﺑط اﻟﺑرﯾد
واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ،ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور.
 -13ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،058486ﻣؤرخ ﻓﻲ  27ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2007ﻗﺿﯾﺔ
"اﻟﺷرﻛﺔ ذات اﻟﺷﺧص اﻟوﺣﯾد وذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة" ،ﺿد " اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى إﻟﻐﺎء ﻗرار ﻣزاﯾدة ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣﻧﺟﻣﻲ ،ﻗرار ﻏﯾر
ﻣﻧﺷور.
 -14ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻗ ار ار رﻗم  ،034181ﻣؤرخ ﻓﻲ  25ﺟوﯾﻠﯾﺔ ،2007ﻗﺿﯾﺔ
"اﻟﻣرﻛز اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ" ،ﺿد "اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ"
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ ،ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور.
 -15ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،33339ﻣؤرخ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27ﺟوان ،2007ﻗﺿﯾﺔ
"اﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗوﺳطﻲ"،ﺿد "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى إﻟﻐﺎء ﻗ اررﯾن اﻷول
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﺣب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻠﺑﻧك ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﺻﻔﻲ ﻟﻬذا اﻟﺑﻧك ﻗرار ﻏﯾر
ﻣﻧﺷور.
 -16ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻗرار رﻗم  ، 39652ﻣؤرخ ﻓﻲ  24ﺳﺑﺗﻣﺑر ،2008ﻗﺿﯾﺔ
"أوراﺳﻛوم ﺗﯾﻠﯾﻛوم اﻟﺟزاﺋر ﺷرﻛﺔ ذات أﺳﻬم" ،ﺿد "ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد
واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ،ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور.
 -17ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،050300ﻣؤرخ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،2009ﻗﺿﯾﺔ
"اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذات اﻟﺷﺧص اﻟوﺣﯾد وذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة ،ﺳﻲ -أل -أ" ﺿد
"اﻟوﻛﺎﻟﺔ " اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ وﻣن ﻣﻌﻬﺎ" ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى إﻟﻐﺎء ﻗرار رﻓض
ﻣﻧﺢ رﺧﺻﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺣﺟرة  ،ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور.
 -18ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻗرار رﻗم  ،002129ﻗﺿﯾﺔ "ﯾوﻧﯾن ﺑﻧك" ،ﺿد اﻟﺳﯾد "ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر"
ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﻣﺛل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋوى إﻟﻐﺎء اﻹﺟراءات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
www.conseil-etat-dz.org
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 اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
I-Ouvrages :
1- AUBY(Jean-Marie), AUBY(Jean-Bernard), Institution administratives,7é édition,
DALLOZ, Paris ,1996.
2- BERNARD(Pacteau), Contentieux administratif, 4ème édition, P.U.F, Paris 1997.
3- DEBBASCH (Charles), RICCi (Jean-Claude)

Contentieux administratif 4ème

édition, DALLOZ, Paris, 1994.
4- FRISON- RROSH (Marie-Anne), Règle et pouvoirs dans les systèmes de
régulation, volume 2, DALLOZ, Paris, 2004.
5- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, Les régulations économiques (légitimité est efficacité)
DALLOZ, Paris,2004.
6- GENTOT(Michel), Les autorités administratives indépendantes, édition
Montchrestien, 1991.Paris.
7- DUPUIS (George), GUEDON, (José-marie), CHRETIEN (Patrice) Droit
administratif, Armand colin, 5éme édition, Paris, 1996.
8- FOURNIER Jaques, La régulation des services publics en réseaux
télécommunication et électricité, L.G.D.J, Paris, 2002.
9- GUEDON (Marie- José), Les autorités administratives indépendantes L.G.D.I,
paris, 1991.
10- HUGUES (le Berre), Droit du contentieux administratif, 2éme édition ellipses,
Paris, 2010.
11- LEROY (Michel), Contentieux administratif, 2éme édition, Bruylant Bruxelles,
2000, Paris, 2010.
12- LOMBARD (Martine), Droit administratif, 4eme Édition, DALLOZ, Paris 2011.
13- LOMBARD (Martine), DUMONT (Gilles), Droit administratif, Dalloz Paris,
2003.
14- LONG(M), WEIL(P), BRAIBANT (G), Les grands arrêts de la jurisprudence
administrative, 7e édition, Sirey édition, Paris 1978.
151

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
15- GOHIN (Olivier), Contentieux administratif, 7é édition, lexis nexis, Paris 2012.
16- RIVERO (Jean), Droit administrative, 8éme édition, DALLOZ, Paris, 1977.
17- ROUAULT (Marie-Christine), ZOUAIMIA(Rachid), Droit administratif,
édition Berti, Alger, 2009.
18- ROUAULT(Marie-Christine), Contentieux administratif, l’extenso éditions,
Paris, 2008.
19- Sylvie (Thomasset Pierre), L’autorité de régulation boursière face aux garanties
processuelles fondamentales, L.G.D.J, Paris, 2003.
20- THIERRY (Postif), Initiation au droit public et aux institutions administratives,
ellipses, Paris, 2000.
21- WALINE(Marcel), Précis de droit administratif, édition Montchrestien Paris,
1969.
22- ZOUAIMIA(Rachid), Les autorités administratives indépendantes et la
régulation économique, Edition Houma, Alger, 2005.
23- ------------------------, Les autorités de régulation indépendantes dans secteur
financier en Algérie, édition Houma, Alger, 2005.
24- -------------------------, Droit de la régulation économique, édition Berti Alger,
2006.
25- -------------------------, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents
économiques, O. P. U, Ben-Aknoun, Alger, 2010
26- ---------------------, Le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger2012.
27- ----------------------, Les instruments juridiques de la régulation économique en
Algérie, édition Belkeise, Alger, 2012.
28- ----------------------, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences
de la gouvernance, édition Belkeise, Alger, 2013.
29- II/ Thèses et mémoires :
1/ Thèses :
1- BOUABDELAH(Mokhtar), L’expérience algérienne du contentieux administratif
(étude critique), Thèse pour le Doctorat d’État en Droit, faculté de
droit, Université des frères Mentouri Constantine, 2005.
2- BABALY(Sall), Contribution à l’étude des autorités administratives indépendantes,
thèse pour le doctorat en droit, Faculté de droit et des sciences
sociales, université de Poitiers, France, 1990.

2/ Mémoires :
152

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

1- IMOUDACHE(Nadir), Le contentieux bancaire en Algérie, mémoire en vue de
l’obtention du diplôme de magister en sciences économiques, faculté
des sciences économiques, commerciales et de gestion, université
Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou, S.D. de S.
2- NABILA (Arezki), Contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention
du diplôme de magister en droit, faculté de droit université
d’Abderrahmane mira, Bejaia, 2011.
3- MENESSON (Nicolas), le contentieux des sanction de l’autorité des marches
financiers, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en
droit , Faculté de droit économique et des sciences sociales, université
de panthéon-Assas, paris II,2007.
III/Articles :
1- AMADAL (Jean-Pierre), «le juge administratif n’est il plus que le juge des
personnes publiques»?, R.R.J, N° 01, 2004, pp 217-232.
2- BERRI (Norddine), «La régulation des services publics dans le secteur des
Télécommunication», R.A.D.R.J, faculté de droit, université
Abderrahmane Mira, Bejaia, N°02, 2010, pp 13-27.
3- BOUBDELAH (Mokhtar), «la portée escamotée du critère organique»
R.C.
D.S.P, faculté de droit, université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou,
N°01, 2012, p 94-106.
4- -BOUDIAF (Ammar), «le critère organique et ses problématiques juridiques a la
lumière du code de procédure civil et administrative», Revue de
conseil d’État, N°10, 2012, pp 25-45.
5- DUPUY (Joëlle), «Réflexion sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à
certaines autorités administratives indépendantes», R.F.D.A N°03,
2003, pp 554-570.
6- EVELYNE (Pisier), «Vous aves dit indépendantes ? Réflexion sur les A.A.I»,
pouvoirs, N°46, 1988.pp 70-83.
7- GERADIN (Damien) et PETIT (Nicolas), «Droit de la concurrence et recours en
annulation à l’ère post- modernisation », Revue trimestrielle de droit
commercial, DALLOZ, Paris, N°04, 2005, pp 795-835.
8- ISSAID (Taib), «Chronique de l’organisation de l’administration», IDARA N°1,
1993, p p 45-77.
9- AUTIN (Jean-Louis), «Le contrôle des autorités administratives indépendantes par
le conseil d’état est-il pertinent? », R.D.P T107, 1991, Paris. p p 875935.
10- KHELOUFI (Rachid), «Les institutions de régulation», R.S.J.E.P, N°01, 2003,p
p89-136
153

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
11- KOURGHILI (Mokdad), «Le contrôle juridictionnel exercé par les juridictions
administratives sur l’action de l’administration» Revue du conseil
d’tat, N° 03, 2003, p p 11-18.
12- NICINSKI (Sophie), «L’autorité de la concurrence», R.F.D.A, N°06, 2009
DALLOZ, p p 1243-1247.
13- RACINE, «Le contrôle juridictionnel de l’action des organes de l’état dans les
secteurs bancaire et des assurances», Revue de conseil d’État, N°06,
2005, p p 29 -38.
14- YOUNSI-HADDAD(Nadia), «Le sursis à exécution devant les juridictions
administratives», R.A.S.J.P, N°04, 2007, pp103- 116.
15- - ZOUIAMIA(Rachid), «Les autorités administratives», IDARA ,N°02 2003, p
p5-47.
16- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, «Les fonction répressive du autorités administratives
indépendantes statut en matière économique», IDARA, N°02, 2004, P
p 123- 165.
17- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, «Remarques critiques sur les contentieux des décisions du
conseil de la concurrence en droit Algérien», EL – MOUHAMAT ,
Revue des avocat de la région de Tizi-Ouzou N°0 2, 2004, pp 35-48.
18- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, «Le régime contentieux des autorités administratives
indépendantes en droit algérien», IDARA, N°02, 2005, p p1-43.
19- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, «Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en
droit algérien», IDARA, N°02, 2008, pp 7-43.
20- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, «Les pouvoirs de la commission bancaire en matière de
supervision bancaire», IDARA, N°02,2010,p p 45-72.
21- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, «Le régime des ententes de la concurrence en droit algérien»,
R.C.D.S.P, faculté de droit, université Mouloud Mammeri, TiziOuzou, N°01, 2012, p p 6-51.
22- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, «Le statu juridique de la commission de supervision des
assurances», IDARA, N° 01, 2006 , p p09-41
IV -Colloques :
1- ROUYERE(Aude), «La constitutionnalisation des autorités administratives
indépendantes, quelles significations?», Colloque sur les autorités
administratives indépendante, R.F.D.A, DALLOZ, Paris N°(05),
2010, p p 887-895.
2- AUTIN (Jean- louis), «Le devenir des les autorités administratives
indépendantes», colloque sur les autorités administratives
indépendantes, R.F.D.A, DALLOZ, paris, N°(05), p2010, p p875883.
154

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
3- CHEVALLIER (Jacques), «Le statut des autorités administratives indépendantes
(harmonisation ou diversification?)», colloque sur les autorités
administratives indépendante, R.F.D.A,. DALLOZ, Paris N°5, 2010,
pp896-900.
4- COHEN-BRANCH (Marielle), «La problématique de la répartition du contentieux
entre les deux ordres au travers de l’exemple de l’Autorité des
marchés financiers», colloque sur les autorités administratives
indépendante, R.F.D.A, DALLOZ, Paris N°05 2010, pp 912-914.
5- MACHOU (Benaoumer), «Présentation de la commission bancaire dans la
dimension institutionnelle et ses procédures», séminaire à institut
national de la magistrature, Ben-Aknoun, 14 octobre, 2003.
6- MASSOT(Jean), «La répartition du contentieux entre les deux ordres»,
Colloque sur les autorités administratives indépendantes, R.F.D.A,
DALLOZ, Paris, N°05, 2010, p p907- 911.
7- PIWINCA(Emmanuel), «La dévolution d’un pouvoir de sanction aux autorités
administratives indépendantes», colloque sur les autorités
administratives indépendantes, R.F.D.A, DALLOZ Paris, N°05, 2010,
pp 915-919.
8- ZOUAIMIA(Rachid), «Les autorités administratives indépendantes en Algérie»,
colloque national sur les autorités administratives indépendantes en
Algérie, université de 08 mai 1954, Guelma, le 13-14 Novembre
2012, pp2-19.
V-Textes juridiques :
1- Ordonnance N°89-1243 du 1ere décembre 1986, relative a la liberté des prix et de
la concurrence, www.légifrance.gov.fr
o
2- Loi N 87-499 du 6 Juillet 1987, modifiée l’Ordonnance No 89-1243, transférant le
contentieux des décisions du conseil de la concurrence a la juridiction
judiciaire, www.légifrance,gov.fr.
3- Code de commerce français, www.légifrance.gov.fr.
4- code des postes et de télécommunications. www.légifrance.gov.fr.
VI-Jurisprudences :
1- cour d’appel de Paris, 12 Décembre 2006, Demandeur : Ministre de l’économieDéfendeur : Broissiat – Décision attaquée Conseil de la concurrence,
Recueil DALLOZ, N°(04), 2007.

155

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
2- cour d’appel de paris, 23 janvier 2007, demandeur : Effage construction(Sté),
défendeur : Ministre de l’économie, Décision attaquée ; conseil de la
concurrence (sursis à exécution), Recueil DALLOZ, N°(09), 2007
3- cour de cassation, 20 février 2007, Demandeur : Messageries lyonnaises de
presse(Sté), Défendeur ; Ministre de l’Économie, Décision attaquée :
cour d’appel du Paris. Recueil DALLOZ, N°(11), 2007.
VII-Documents :
1- Décision n03/Sp/pc/2002/ du 08/07/2000/, relative aux procédures en cas de litige
en matière d’interconnections et encas d’arbitrage, www.arpt.dz
2- conseil d’État, Les pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanctions, là
documentation française, Paris, 1995.
3- conseil d’État, Rapport publique 2001, jurisprudence et avis de 2000, les autorités
administratives
indépendantes,
la
documentation
française,N°(52),www.conseilétat.fr/media/document/rapport.publi
c 2001.pdf.
4- GELARD (Patrice), Rapport sur les autorités administratives indépendantes,
T(01),N°(404),2005,http://www.senat.fr/noticerapport/2005/r05404-2-notice.html.
5- DOSIERE (René) et VANNESTE (Christian), Les autorités administratives
indépendantes, Rapport d’information de l’assemblée nationale,
France, 2010, http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-off/i3166ti.asp.
6- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, Rapport d’information sur les autorités administratives
indépendantes, N°4020, 2011.
7- DECOOPMAN Nicole, Le contrôle juridictionnel des autorités administrative
indépendantes
http//www.upicardie.fr/labo/curapp/revues/root/31/nicole_decoop
man.pdf_4a07e02582e00/nicole_decoopman.pdf.

156

ﺍﻟﻔﻬﺭﺱ

الفهرس
قائمة أهم المختصرات04........................................ .................................
مقدمة06 ..........................................................................................
الفصل األول
النظام القانوني لمنازعات سلطات الضبط اإلدارية في المجال االقتصادي
المبحث األول:ماهية منازعات سلطات الضبط اإلدارية في المجال االقتصادي11 ...............
المطلب األول:أسس تحديد منازعات سلطات الضبط اإلدارية في المجال االقتصادي 11 ........
الفرع األول :المعيار العضوي أساس لتحديد منازعات سلطات الضبط
اإلدارية 11 ............................................................................
أوالا :سلطات الضبط اإلدارية14.......................................................
ثانيا :المتعامل االقتصادي 16 .........................................................
أ:المتعامل االقتصادي شخص معنوي 10 ........................................
ب :المتعامل االقتصادي شخص طبيعي11... ...................................
الفرع الثاني :المعيار الموضوعي أساس لتحديد منازعات سلطات الضبط
اإلدارية 18 ..............................................................................
أوالا-خصائص القرار اإلداري19 .......................................................
أ:القرار اإلداري عمل قانوني صادر عن جهة إدارية19 ............................
ب :القرار اإلداري قرار انفرادي ذوطابع تنفيذي 19 .................................
ثانيا-طبيعة نشاط سلطات الضبط اإلدارية 20 .........................................
ا

المطلب الثاني :خصوصية إجراءات الطعن في ق اررات سلطات الضبط اإلدارية12 ...............
الفرع األول :التنظيم اإلجرائي السابق لرفع الطعن القضائي12 ..........................
أوالا-شرط التظلم اإلداري المسبق 14 .................................................
174

ثانيا-تشتت ميعاد الطعن القضائي 12 ...............................................
ا

الفرع الثاني :التنظيم اإلجرائي الالحق لرفع الطعن القضائي 21 .........................
أوالا-التكريس لصريح لمبدأ وقف التنفيذ 21 ...........................................
ثانيا-االستبعاد الصريح لمبدأ وقف التنفيذ 22 ........................................
ا
ثالثاا-السكوت عن النص على مبدأ وقف التنفيذ23 ...................................
المبحث الثاني :مضمون منازعات سلطات الضبط اإلدارية 23 .................................
المطلب األول :مضمون منازعات سلطات الضبط القطاعية23 .................................
الفرع األول:المنازعات المتعلقة باالختصاصات غير القمعية لسلطات الضبط القطاعية ...
40 ....................................................................................
أوالا :االختصاص التنظيمي 40 ......................................................
ثانيا :االختصاص التحكيمي 44 .....................................................
ا
ثالثاا:االختصاصالرقابي 44 ..........................................................
الفرع الثاني:المنازعات المتعلقة باالختصاصات القمعية لسلطات الضبط
القطاعية 42 .......................................................................
أوالا :العقوبات غير المالية43 ........................................................
ثانيا:العقوبات المالية31 .............................................................
المطلب الثاني :مضمون منازعات مجلس المنافسة 32 ........................................
الفرع األول:المنازعات المتعلقة بالصالحيات غير القمعية لمجلس المنافسة 34 .........
أوالا :الق اررات المتعلقة بالتجميعات االقتصادية34 .....................................
ثانيا :الق اررات المتعلقة بالترخيص بممارسة بعض النشاطات المحظورة 34 .............
ا
ثالثا:الق اررات المتعلقة باتخاذ األوامر والتدابير الوقائية 35 .............................
أ:صالحية اتخاذ األوامر 35 .....................................................
ب:التدابير المؤقتة أو التحفظية 33 .............................................
175

الفرع الثاني:المنازعات المتعلقة بالصالحيات القمعية لمجلس المنافسة 41 ..............
أوالا :العقوبات المالية41 .............................................................
ثانيا:العقوبات التكميلية44 ...........................................................
ا
الفصل الثاني

أحكام تسوية منازعات سلطات الضبط في المجال االقتصادي
المبحث األول:الجهات المختصة بتسوية منازعات
سلطات الضبط اإلدارية45 .......................................................................
المطلب األول:االختصاص األصيل للقضاء اإلداري45 ...........................................
الفرع األول:منازعات المشروعية45 ....................................................
أوالا:مجال منازعات مشروعية ق اررات سلطات الضبط اإلدارية43 ......................
أ:رقابة مشروعية الق اررات التنظيمية43 ........................................ .
ب:رقابة مشروعية الق اررات الفردية20 ...........................................
ثانيا :عيوب مشروعية قرارات سلطات الضبط اإلدارية 22 ............................
ا
أ:العيوب الداخلية22 ............................................................
 :1عيب السبب 22 ..........................................................
 :1عيب مخالفة القانون24 ...................................................
:2عيب االنحراف في استعمال السلطة 23 ....................................
ب:العيوب الخارجية 24 .........................................................
:1عيب عدم االختصاص67..................................................
:1عيب الشكل واإلجراءات22 ................................................
الفرع الثاني:منازعات مسؤولية سلطات الضبط اإلدارية 25...... .......................
أوالا -أساس قيام مسؤولية سلطات الضبط اإلدارية 67.................................
أ -المسؤولية على أساس الخطأ 67.............................................
176

ب -المسؤولية دون خطأ 67....................................................
ثانيا -الجهة المختصة بالنظر في مسؤولية سلطات الضبط اإلدارية 50 ...............
ا

ثالثا -القانون الواجب التطبيق على مسؤولية سلطات الضبط اإلدارية51 ..............
المطلب الثاني:االختصاص االستثنائي للقضاء العادي 54 ........................................
الفرع األول:أساس منح االختصاص للقضاء العادي 54 .................................
أوالا-في التشريع الفرنسي58..........................................................
ثانيا-في التشريع الجزائري 56........................................................
ا

الفرع الثاني:اختصاص مجلس قضاء الجزائر بمنازعات مجلس المنافسة30 ..............
أوالا :تأييد القاضي العادي قرار مجلس المنافسة 31 ...................................
ثانيا:تعديل القاضي العادي مجلس المنافسة32 ......................................
ا
ثالثا :إلغاء القاضي العادي قرار مجلس المنافسة32 ..................................
المبحث الثاني :كيفية تسوية منازعات سلطات الضبط اإلدارية 34 ................................
المطلب األول:إج ارءات سير الدعوى34 ..........................................................
الفرع األول:كيفية رفع الدعوى32 ......................................................
أوالا -الشروط العامة لرفع الدعوى 32 ...............................................
أ-الشروط المتعلقة برافع الدعوى 32 ............................................
-1الصفة 32 ................................................................
 -1المصلحة35 .............................................................
 -2األهلية 33 ..............................................................
ب-الشروط المتعلقة بالعريضة االفتتاحية لدعوى 100 ..........................
ثانيا-الشروط الخاصة برفع الدعوى أمام مجلس الدولة 101 ..........................
ا
أ-شرط القرار اإلداري101 ......................................................
ب-شرط الميعاد101 ...........................................................
177

ج-شرط التمثيل بمحامي معتمد لدى مجلس الدولة 102 ........................
الفرع الثاني :كيفية الفصل في الدعوى 102 ...........................................
أوالا:مرحلة تهيئة القضية للفصل فيها 104 ...........................................

ثانيا:مرحلة صدور القرار القضائي 102 .............................................
ا
المطلب الثاني:أثار صدور القرار القضائي 110 ..................................................
الفرع األول :الطعن في القرار القضائي 110 ...........................................
أوالا :طرق الطعن العادية111 .......................................................
أ-االستئناف 111 ..............................................................
ب -المعارضة 111 ............................................................
ثانيا :طرق الطعن غير العادية111 .................................................
أ:الطعن بالنقض 112 ..........................................................

ب:اعتراض الغير الخارج عن الخصومة114 ....................................
ج:التماس إعادة النظر 114 ....................................................
د :دعوى تصحيح األخطاء المادية112. ........................................

الفرع الثاني:ضمانات تنفيذ سلطات الضبط اإلدارية للق اررات القضائية 115 .............
أوالا :سلطة مجلس الدولة في فرض الغرامة التهديدية 110 ............................

ثانيا :سلطة مجلس الدولة في توجيه األوامر111 ....................................
ا
خاتمة114 ......................................................................................
قائمة المراجع 121 ..............................................................................

مالحق135 .....................................................................................
الفهرس142 ..................................................................................

178

ﻣﻠﺧــص
 أﺻﺑﺣت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾر اﻟوﺣﯾد،ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﺿﺑط اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻌﺎل
 ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﻟﺿﺑط ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت وﻋﻠﻰ،ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 إذ، اﻟﺗﻲ ﺗطورت ﻓﻲ ﺧﺿم ﻧزاﻋﺎت ﻋدﯾدة ﺑﺷﺄن ظﻬورﻫﺎ، "ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺳﻣﯾت " ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط
 اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧﺷﺊ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﻧظر،ﺗدور ﻫذﻩ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺣول وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
 ﺧﺻﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﻘواﻋد إﺟراﺋﯾﺔ،ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻧﺷﺎطﺎت ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي
.ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
 ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﺎزﻋﺎت،ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺧﺿوع ﻛل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻷﺣدى أﻧواع اﻟرﻗﺎﺑﺔ
 ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﻠت ﻣن، ﻟﻛن ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة،ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ
 وﺑذﻟك ﺟﺎءت ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻻ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ وﻻ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟوﺻﺎﺋﯾﺔ،رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
 وﻓق آﻟﯾﺎت،دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗ اررات ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹدارﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ
.ٕواﺟراءات ﺗراﻋﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت

Résumé
Dans le but de réaliser une régulation économique efficace, les autorités de
régulation administratives sont devenues l’unique gérant de la régulation des
différentes activités économiques, puisqu’elles ont le pouvoir de prendre les
décisions d’où le nom «autorité de régulation», Cette dernière évolue au sein
d’un conflit en vue de sa création, Ces conflits tournent autour de sa vraie
définition qui a créé ses propres conflits, vue la spécificité des activités des
autorités concernant le domaine économique, le législateur la codifie par des lois
spécifiques par rapport aux conflits des autorités administratives ordinaires.
Le principe de légalité exige le contrôle de ces conflits. Mais vue
l’autonomie d’action dont jouit ces autorités, elles ont toujours échappé au
control, puisqu’elles ne sont soumises ni au contrôle hiérarchique ni au contrôle
de la tutelle administrative, là vient le contrôle juridique pour contrôler les
décisions des autorités de la régulation administrative, afin de garantir ce
principe. Selon les méthodes et les procédures qui veillent sur les spécificités de
ces autorités.

