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 إهداءإهداء
 

: وإمفالح إمصالح وأ رسإر إمنجاح أ س باب إ ىل هجدي مثار أ ىدي

َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل إذل من قاؿ فيهما اؼبوذل عّز كجل ﴿ 

 ﴾ َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَبػََّياِني َصِغيًرا

  صغإًا  ربياين كام وإرمحيام هلام إغفر ربّب  فانليم إمكرميني، إموإدلين

 معرىام يف هللا أ طال وجداتي، علهيام هللا رمحة جدإي إ ىل

 جزإاًا  وجزإمه  مكورإًا  سعياًا  سعهيم هللا جعل ابمسو، لك وأ خوإيت، إ خويت إ ىل

  وفورإًا 

 أ كاريب وابيق وخااليت عاميت، وأ خوإيل أ عاميم لك إ ىل

 إدلرإسة وخارج إدلرإسة يف وز اليئ أ  دكايئ لك إ ىل

...  أ حبو كليب ومل تسعو  فحيت ن لك إ ىل

  
كويسي لحسن كويسي لحسن 



 تقديرتقديرشكر وشكر و
 مل  ا إمعمل  ن أآاتان إذلي وتعاىل س بحاهو هلل وإمباطن وإمظاىر وإلآخر مل ول إممكر

متام وإمعلل إمصرب و نحنا هعمل، نكن . إمعمل ىذإ ال 

 خبامص شكري إ ىل إملرشف أ تلدم ، مال تنانوتلديرإًا  نلجميل وحفظاًا  ابمودإعرتإفاًا 

رشادإتو  إمفاضل إدلكتور بن محمد محمد عن كبوهل إال رشإف عىل إملذكرة، وخسائو اب 

. وتوجهياتو وبنصاحئو إملمية

كام أ توجو جبزيل إممكر وإمعرفان إ ىل إل ساتذة أ عضاا جلنة إملناكمة، عىل تفضليم 

. بلرإاة و ناكمة إملذكرة

عدإد ىذه  أ توجو بعميق إممكر إ ىل لك  ن ساعدين  ن كريب، أ و  ن بعيد يف إ 

. إملذكرة
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: المقدمة

تعترب الضريبة أحد أىم اؼبصادر اليت باتت الدكؿ تعتمد عليها لتمويل إنفاقها، فالتطورات اليت طرأت على مفهـو 
الضريبة، كاليت أصبحت دبقتضاىا فريضة إلزامية ربددىا الدكلة كيلتـز بأدائها اؼبموؿ بال مقابل سبكينان للدكلة من القياـ 

. بتحقيق أىداؼ اجملتمع

 ،ػػػػػػػػػػػػةؿاكال شك أف الضريبة ال تستطيع أف تقـو هبذا الدكر اؽباـ اؼبنوط هبا، إال إذا قامت على أساس من العد
من الدستور، تقتضي أف يتحمل كل مواطن الضريبة على قدر مقدرتو التكلفية " 64"كالعدالة الضريبية كما نصت اؼبادة 

. كربقيق اؼبساكاة يف اؼبراكز القانونية بُت اؼبواطنُت أماـ الضرائب

فأثناء عملية حساب كعاء الضريبة ككيفية ربصيلها من طرؼ اإلدارة الضريبية، ديكن أف تقع ىاتو األخَتة يف 
أخطاء سواء يف حساب الضريبة أك تتجاكز لصالحياهتا القانونية يف حق اؼبكلف بالضريبة فيما يتعلق بإجراءات اؼبتابعة 

 .كالتحصيل، كمن دكف شك يقـو اؼبكلف برفضها كمعارضتها كبذلك يقـو النزاع الضرييب

ديكن تعريف اؼبنازعة الضريبية، بأهنا ؾبموعة من اػبالفات القائمة بُت اؼبكلفُت بالضريبة كبُت اإلدارة الضريبية، 
دبناسبة قيامها بوظائفها اليت كفلها قانوف الضرائب أك أم قانوف آخر، كديكن تقسيمها من حيث أنواعها بالنظر إذل 
القانوف اؼبنظم ؽبا، إذل منازعات متعلقة بالضرائب اؼبباشرة كالرسـو اؼبماثلة كالضرائب غَت اؼبباشرة، كمنازعات متعلقة 

. حبقوؽ التسجيل كالطابع، كىناؾ منازعات زبضع للقضاء اإلدارم، كأخرل للقضاء العادم

غَت أنو يف حبثنا ىذا ستقتصر دراستنا على اؼبنازعات الضريبية أماـ القضاء اإلدارم، كالًتكيز على الضريبة اؼبباشرة 
لكوهنا األقدر على ربقيق العدالة الضريبية من غَتىا من الضرائب، حيث أف ىذه اؼبرحلة نص عليها قانوف اإلجراءات 

.     اؼبدنية كاإلدارية، كاليت زبضع بصفة خاصة للقوانُت الضريبية السيما قانوف اإلجراءات اعببائية

ففي إطار مبدأ اؼبشركعية اؼبكرس دستوريان أخضع اؼبشرع أعماؿ اإلدارة إذل رقابة القضاء الذم يعد إحدل الوسائل 
. اؽبامة اؼبقررة غبماية ىذا اؼببدأ

انطالقان من ىذا اؼببدأ، فإف لكل مكلف بالضريبة يشعر بأنو متضرر من تصرفات اإلدارة الضريبية القانونية أك اؼبادية 
اغبق يف أف يلجأ إذل القضاء اإلدارم ؼبخاصمة اإلدارة اؼبعنية دبوجب دعول قضائية يطلب فيها إبطاؿ القرارات الصادرة 
عنها  اؼبتسمة  بعدـ اؼبشركعية أك يلتمس كقف تنفيذىا مؤقتا غبُت الفصل يف مدل مشركعيتها أك تعويضو عن األضرار 

. الناصبة عن أعماؿ اإلدارة



كيعترب اللجوء إذل القضاء ضمانة ىامة سبنح للمكلف بالضريبة يف عالقتو باإلدارة الضريبية، فالقاضي اإلدارم ىو 
الضماف األخَت للمكلف بالضريبة كذلك يف ما عدا إجراء الصلح بُت طرفُت الذم من شأنو أف حيقق لو ما يرتئيو ىذا 

األخَت من عدالة جبائية دكف بركز دكر كبَت ؽبذا األخَت، كما أف ىذه اؼبكانة اليت يتصف هبا القاضي اإلدارم ال 
تنسحب على اؼبكلف بالضريبة فحسب، بل ىي تنسحب أيضان على اإلدارة اعببائية اليت تكوف مدعوة للدفاع عن 

. مصاغبها بواسطة الدفوعات القضائية

فالدعول الضريبية إذان ىي السلطة اليت خوؽبا القانوف للمكلف لاللتجاء للقضاء اإلدارم أك االستعجارل للفصل يف 
 ىي كسيلة ؼبنح اغبماية القضائية ألم من الطرفُت عند  كبالتارل فالدعول الضريبيةكجود أك مشركعية دين الضريبة،

. االعتداء على حقو

إف إشكالية االختصاص للنظر يف اؼبنازعات الضريبية ال يطرح بالنسبة للقوانُت الضريبية اعبزائرية، كبالتارل  
. فاالختصاص يعود للمحكمة اإلدارية، كىذا طبقان لقانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ككذلك قوانُت الضرائب اؼبختلفة

: أهمية الموضوع

:  حيث تتجلى أمهية اؼبوضوع يف بعض النقاط اليت نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ

 انتشار اؼبنازعات الضريبية انتشاران كبَتان نظرا للتوسع كاالنفتاح االقتصادم الذم عرفتو اعبزائر؛ -

كذلك تكمن األمهية العلمية كالعملية ؽبذا اؼبوضوع خاصة يف جانبو اإلجرائي راجع للتطور السريع كالطارئ على  -
نو ػػصوص كسػػلو فػػعدمػػـبتلف القوانُت، فتدخل اؼبشرع اعبزائرم ؿباكال منو مسايرة التحوالت االقتصادية كىذا بت

اـ كاإلطالع عليها من طرؼ اؼبكلفُت بالضريبة، ككذلك غموض البعض من ػدـ اإلدلػػا أدل إذل عػرل، ممػألخ
 ىذه النصوص القانونية كاليت ربتاج إذل شرح كتوضيح؛

إبراز اذباه اؼبشرع اعببائي من بعض اإلجراءات القضائية اؼبتبعة يف تسوية ىذه اؼبنازعة مقارنة بالقواعد العامة،  -
 .ككذلك إبراز موقف القاضي اإلدارم يف كل مسألة من خالؿ ـبتلف قرارات ؾبلس الدكلة

:  أهداؼ الموضوع

:  يهدؼ ىذا ؼبوضوع إذل إبراز بعض النقاط التالية



 ذبسيد اؼبساكاة بُت اؼبكلف بالضريبة كاإلدارة الضريبية؛ -

 تشخيص ظاىرة اؼبنازعات الضريبية؛ -

كذلك هبدؼ اؼبوضوع إذل تبياف أمهية كأثر فاعلية اإلجراءات القضائية للمنازعات الضريبية كاليت ىي من فاعلية  -
 النظاـ الضرييب ككل؛

كذلك توضيح الرؤية كتبسيط اإلجراءات للمكلف بالضريبة، كبالتارل مسامهتو يف التنمية االقتصادية من خالؿ  -
. سبويل خزينة الدكلة، ككذلك التقليل من النزاعات الضريبية

 : أسباب اختيار الموضوع

كلعل الدافع األكرب الختيارنا ىذا اؼبوضوع ىو عدـ تطرؽ الباحتُت إليو رغم أمهيتو البالغة، من خالؿ االنتشار 
الكبَت ؽبذا النوع من اؼبنازعات، كبالتارل حاكلنا أف نكوف مسامهُت كلو بصفة ـبتصرة يف إعطاء حافز ؼبن يلينا من 

الباحتُت خاصة، للتوغل أكًت يف ىذا اؼبوضوع  

: إشكالية الدراسة 

ما ىي اإلجراءات القضائية للمنازعة : كمن ىذا اؼبنطلق فإف اإلشكالية اؼبطركحة يف موضوع دراستنا ىذه تتمثل يف 
الضريبية؟  

: كللتطرؽ عبوانب ىذا اؼبوضوع ارتأينا ذبزئة اإلشكالية إذل األسئلة الفرعية التالية 

 فيما تتمثل اإلجراءات القضائية اؼبتبعة أماـ اكمة اإلدارية ككذا أماـ ؾبلس الدكلة؟ -

 ىي الضمانات اليت تقدمها اعبهة القضائية للمكلف بالضريبة؟ ما -

 اآلليات القضائية اؼبتبعة أماـ القضاء اإلستعجارل يف اؼبادة اعببائية؟  ىي ما  -

: المنهج المتبع

لقد اعتمدنا يف دراسة ىذا اؼبوضوع بإتباع منهجان كصفيان ربليليان كذلك من خالؿ ربليل ـبتلف النصوص القانونية 
كالقرارات القضائية اؼبطبقة عند الفصل يف اؼبنازعة الضريبية، ككذا ـبتلف اإلجراءات اؼبتبعة لتسوية النزاع الضرييب، كذلك 



بالرجوع إذل أحكاـ قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ككذا قانوف اإلجراءات اعببائية الذم يعد اإلطار األساسي اؼبنظم 
إلجراءات اؼبنازعة الضريبية ككذا ـبتلف قوانُت الضرائب، ككذلك االستعانة دبجموعة من األحكاـ كالقرارات القضائية 

.  كاالجتهادات القضائية سواء الصادرة عن اكمة العليا أك ؾبلس الدكلة

: خطة الدراسة

حكم هنائي إذل كقد كاف من الضركرم لإلؼباـ باؼبوضوع، إتباع خطة تتماشى كمراحل سَت الطعن القضائي، كصوالن 
:  يف الدعول، كبالتارل قسمنا حبثنا ىذا إذل فصلُت

نتناكؿ يف األكؿ : م قسمناه إذل مبحثُتذنتناكؿ يف الفصل األكؿ اآلليات القضائية لتسوية اؼبنازعات الضريبية كاؿ
 أماـ اكمة اإلدارية كذلك يف ثالثة مطالب، كيف اؼببحث الثاين إذل كيفية استئناؼ قرارات اكمة اإلجراءات القضائية

. اإلدارية أماـ ؾبلس الدكلة، كذلك يف مطلبُت

األكؿ : مث نتطرؽ يف الفصل الثاين إذل القضاء االستعجارل يف اؼبادة اعببائية حيث قمنا بتقسيمو إذل ثالثة مباحث
تناكلنا فيو الشركط اؼبتعلقة دبوضوع الدعول، كىذا اؼببحث بو ثالثة مطالب، أما اؼببحث الثاين فتطرقنا فيو إذل الشركط 

الشكلية كاإلجرائية للدعول االستعجالية ىو األخر بو ثالثة مطالب، أما اؼببحث الثالث كاألخَت تناكلنا فيو حاالت 
. االستعجاؿ يف اؼبادة اعببائية كالفصل فيها كذلك يف مطلبُت

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
الفصل األول 

اآلليات القضائية لتسوية املنازعات الضريبية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



اآلليات القضائية لتسوية المنازعات الضريبية : الفصل األول
سبثل اؼبرحلة القضائية للمنازعات يف الدعول الضريبية اليت حيركها اؼبكلف أك اإلدارة الضريبية أماـ القضاء كاليت 

. عهد إليها القانوف بالفصل يف مثل ىده الدعاكل
حيث أف اإلجراءات اإلدارية تعترب دبثابة اؼبرحلة األكذل غبل اؼبنازعات القائمة بُت اإلدارة الضريبية كاؼبكلف 

بالضريبة، كذلك عن طريق تقدمي ىذا األخَت تظلم إذل مصدر القرار باعتباره شرطا إلزاميا بالنسبة للضرائب اؼبباشرة 
من قانوف اإلجراءات اعببائية، كيكوف اؽبدؼ من ذلك ىو زبفيف  العبء " 71"كالرسـو اؼبماثلة طبقا ألحكاـ اؼبادة 

. عن القضاء، كإهناء اؼبنازعة الضريبية يف اؼبرحلة اإلدارية
. كلكن إذا كاف قرار اؼبدير الوالئي للضرائب غَت مرضي للمكػلف بدفػػع الضريبة، فإنػو ديكنػو أف يلجػأ إذل القضاء
حيث كبعد استنفاذ كل طرؽ الطعن اإلدارية من اللجوء حسب اغباالت إذل مدير كربيات اؼبؤسسات أك اؼبدير 

الوالئي للضرائب أك رئيس مركز الضرائب أك رئيس اؼبركز اعبوارم للضرائب مث احتماالن أماـ عباف الطعن اإلدارم اؼبختلفة 
اؼبختصة، كدل يتوصل طريف النزاع غبل أك نتيجة ترضي الطرفُت اإلدارة أك اؼبكلف بالضريبة، ديكن اللجوء إذل مرحلة 

. جديدة دينح فيها التحكيم إذل القاضي اإلدارم
كلقد حدد القانوف اعبهات القضائية اؼبختصة يف للنظر يف ىذا النزاع تطبيقا ؼببدأ التقاضي على درجتُت كاؼبتمثلة 

. يف اكمة اإلدارية كؾبلس الدكلة كبُتن اؼبنازعات اليت زبتص هبا كل جهة
كعليػو سنتناكؿ يف ىذا الفصػل النػزاع اعببائػي أماـ اكمة اإلداريػة كجهػة قضػائية درجػة أكلػى، كاؼببحث الثاين 

 .نتناكؿ فيو النزاع اعببائي أماـ ؾبلس الدكلة كجهة قضائية درجة ثانية أك جهة استئناؼ

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

اإلجراءات القضائية أمام المحكمة اإلدارية : المبحث األول
، سواء ػػلقػػزاعات اؼبتعػػة بالنظر يف النػػػاكم اإلدارمػػكم زبتص اؼبحػقا للمعيار العضػتطيب ة جبميع أنواع الضرائب كالرسـو

سبت مباشرة الدعول من قبل اؼبكلف أكمن اإلدارة، كأف ىذه الدعاكل كقاعدة عامة ال ينجم عن إقامتها اثر موقف، 
. حيث يتم تطبيقها كفقا لقانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية

إال أنو قبد أف إجراءات كشركط قبوؿ الدعول ىذه زبتلف باختالؼ الضريبة موضوع النزاع من جهة كمن جهة 
أخرل زبتلف باختالؼ القرار اؼبطعوف فيو، فيما إذا كاف القرار صادرا مباشرة من اؼبدير الوالئي للضرائب، أك كاف بناء 

على شكول اؼبكلف، أك كاف بناء على رأل عباف الطعن اإلدارية، أك أف القرار اؼبطعوف فيو خاص بإجراءات اؼبتابعة 
. كالتحصيل الضرييب

فهناؾ أحكاـ خاصة يف ـبتلف القوانُت اعببائية يتم تطبيقها يف ميداف اؼبنازعات الضريبية، فالقاضي لو دكر كبَت، 
فهو يشارؾ يف ؾبريات الدعول كسَتىا، ىذا ما يسمح لو من ربقيق عبء عدـ اؼبساكاة اليت تكتنف دكر اؼبدعي يف 

 1.مواجهة اإلدارة
اؼبطب الثاين )، مث التحقيق يف الدعاكم(اؼبطلب األكؿ)كسوؼ نتناكؿ يف ىذا اؼببحث إذل إجراءات رفع الدعول 

 (.اؼبطلب الثالث)،  كأخَتا قرار اكمة اإلدارية (

شروط رفع الدعوى الجبائية  :المطمب األول
إف رفع الدعول أماـ اكمة اإلدارية يعترب اػبطوة األكذل يف اؼبرحلة القضائية فيما خيص اؼبنازعات الضريبية خاصة، 

كقد قيد اؼبشرع اعبزائرم ىده اؼبرحلة جبملة من اإلجراءات القانونية كالشركط الضركرية اليت توفرىا لعرض قضية ما على 
القاضي اإلدارم، كاليت تسمح لو كتلزمو يف نفس الوقت أف يبت يف موضوع اػبالؼ طبقا ؼبواد قانوف اإلجراءات اؼبدنية 

 2.كاإلدارية أكال ككذلك قانوف اإلجراءات اعببائية

                                                 

، كلية اغبقوؽ، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة (مذكرة مكملة لنيل شهادة اؼباسًت زبصص قانوف إدارم ) لبنة زلغي، حل اؼبنازعات الضريبية يف التشريع اعبزائرم  1
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 رفع الدعول من قبل اؼبكلف بالضريبة، كيف (رع األكؿػالف)قـو بتقسيم اؼبطلب إذل فرعُت نتناكؿ يف ػكعلى ىذا، سن
.   نستعرض كيفية رفع الدعول من طرؼ اإلدارة(الفرع الثاين)

 رفع الدعوى من طرف المكمف بالضريبة: الفرع األول
ديكن للمكلف أف يطعن يف ـبتلف القرارات الصادرة عن اؼبدير الوالئي للضرائب أماـ اكمة اإلدارية إذا دل 

 1.ترضيو سواء يف ؾبملها أك يف جزء منها، كذلك برفع الدعول اعببائية بعد استنفاذ صبيع إجراءات الطعن اإلدارم
إذل مدير الضرائب بالوالية قبل اللجوء  (تظلم)فقد ألـز قانوف اإلجراءات اعببائية اؼبكلف بالضريبة بتقدمي شكاية 

. إذل القضاء
. فعدـ رفع الطعن اؼبسبق يؤدم إذل عدـ قبوؿ الدعول اؼبرفوعة أماـ القضاء

فاؼبكلف لو حق االعًتاض على ـبتلف إجراءات التحصيل كاؼبتابعة دبا يف ذلك سند التحصيل، التحصيل 
القصرم، إلغاء اغبجز أك االعًتاض عليو، االعًتاض على الغلق اؼبؤقػت للمحػل التجارم، كلقبوؿ دعول اؼبكلف ال بد 

 :من توافر شركط ؿبددة لذلك، كنتناكؽبا فيما يأيت

شرط التظمم اإلداري المسبق : أوال
قبد أساس ىذه القاعدة بالنسبة لإلجراءات اػباصة باؼبنازعة الضريبية اليت تثار من طرؼ اؼبكلف يف اؼبواد 

.  من قانوف االجراءت اعببائية اؼبتعلقة دبنازعات التحصيل كإجراءات اؼبتابعة70،71.72.73
بعد اإلطالع على ىذه اؼبواد، يتبُت لنا أف التظلم اإلدارم اؼبسبق شرط أساسي لقبوؿ الدعول الضريبية أماـ 

حيث بالرجوع إذل القانوف رقم  : " 25/12/2003القضاء، ىذا ما قضى بو ؾبلس الدكلة يف قراره الصادر بتاريخ 
 اليت 2 منو168 اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية باألخص اؼبادة 18/08/1990 اؼبؤرخ يف 23-90

. تنص صراحة أف اؼبنازعات اػباصة كمن بينها اؼبنازعات الضريبية ربكمها إجراءات خاصة
. كحيث أف الشكول يف مادة الضرائب من اإلجراءات اعبوىرية كىي من النظاـ العاـ

كحيث أف رفع الدعول من اؼبدعي اؼبستأنف جاءت خرقان ؽبذه اإلجراء فبا يتعُت معو القضاء بعدـ قبوؿ الدعول 
 3.شكال

                                                 

. 67 ، ص 2005اعبزائر، – ، بدكف طبعة، دار اؽبدل، عُت امليلة المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري أمزياف عزيز، 1
.  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية804 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية، نقلت إذل اؼبادة 168 اؼبادة 2
.  ، الغرفة الثانية 25/12/2003 الصادر بتاريخ 006509قرار ؾبلس الدكلة رقم   3



يتضح من خػالؿ ىذه النصوػص أف اؼبشرع أكجب على اؼبدعي قبل التوجػو إرل اكمة اإلداريػػة، التوجو أكال إذل 
كذلك بغرض صدكر _ حسب اغبالة_ س اؼبركز اعبوارم للضرائب مس مركز الضرائب أك رئماؼبدير الوالئي للضرائب، رئ

. قرار إدارم صريح أك ضمٍت حىت يتمكن بعد ذلك الطعن أماـ القضاء اإلدارم
 :كتنطوم ىذه القاعدة على ثالث نتائج

م اؼبتقاضي، عن طريق منعو من تقدمي دعول قضائية ال فائدة منها، إذا كانت اإلدارة مستعدة ـأهنا تح -1
 .لتلبية طلبو
 .أهنا ربمي اإلدارة، ذلك دبنحها مهلة ؼبراجعة نفسها -2

 
أهنا تسهل مهمة القاضي، طاؼبا أف اؼبناقشة القضائية سوؼ تنصب حصرا على مضموف القرار اؼبطعوف فيو  -3

  1.باعتباره كفة النزاع الواجب حسمو

 
مواعيد رفع الدعوى : ثانيا

كاؼبنازعات اإلدارية بشكل عاـ ترتبط اؼبنازعة الضريبية دبواعيد ؿبددة كمضبوطة كاجبة االحًتاـ كإال ال تقبل 
 2.الدعول شكال

 من قانوف اإلجراءات اعببائية، حيث أكجبت رفع الدعول أماـ اكمة 82كشرط اؼبيعاد نصت عليو اؼبادة 
اإلدارية يف أجل أربعة أشهر إبتداءا من يـو استالـ اإلشعار الذم يبلغ من خاللو مدير الضرائب بالوالية اؼبكلف بالقرار 

، الفقرة 76اؼبتخذ بشأف شكواه، سواء أكاف ىذا التبليغ قد مت قبل أك بعد انتهاء اآلجاؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
.  من قانوف اإلجراءات اعببائية77الثانية كالثالثة كاؼبادة 

كما ديكن الطعن أماـ اعبهة القضائية اؼبختصة خالؿ نفس األجل اؼبذكور أعاله، يف القرارات اؼببلغة من طرؼ 
 81 ك81، 80اإلدارة، بعد اخذ رأم عباف الطعن على مستول الدائرة كالوالية كاللجنة اؼبركزية اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 

. مكرر من ىذا القانوف
اآلجاؿ اؼبنصوص عليها بالنسبة يف كإذا دل يتحصل اؼبشتكي على اإلشعار بقرار مدير الضرائب بالوالية ديكن لو 

 من قانوف اإلجراءات اعببائية كإف مفاد ىذه النصوص أف يبت اؼبدير الوالئي للضرائب 77 ك2 فقرة  76للمادتُت 
                                                 

.  75 ص 2003ترصبة فائز اقبق ك بيوض خالد، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، الطبعة اػبامسة، اعبزائر،  . المنازعات اإلدارية ؿبيو أضبد، 1
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 (6)كرئيس مركز الضرائب ككذا رئيس اؼبركز اعبوارم للضرائب يف الشكاكم اؼبتعلقة باختصاص كل منهم يف أجل ستة 
أشهر بالنسبة للقضايا ؿبل النزاع اليت تتطلب الرأم  (8)أشهر اعتبارا من تاريخ تقدديها كما ديدد ىذا األجل إذل شبانية 

. اؼبطابق لإلدارة اؼبركزية
.  مليوف دج20 بأف تبت اإلدارة اؼبركزية يف الشكاكم اليت يتجاكز مبلغها اإلجػمارل 77كما أشارت اؼبادة 

. أشهر (8)كيتم تبليغ القرار إذل اؼبكلف عن طريق اؼبدير الوالئي للضرائب خالؿ أجل شبانية 
 1.اؼبوالية لألجل اؼبذكور أعاله (4) كىنا ديكن للمشتكي أف يرفع النزاع إذل اكمة اإلدارية خالؿ األشهر األربعة 

الشروط المتعمقة بشكل العريضة ومحتواىا  : ثالثا
 :الشكل -1

 من قانوف اإلجراءات اعببائية اعبزائرم شركط متعلقة بالشكل جيب توافرىا يف دعول 83لقد أكرد اؼبشرع يف اؼبادة 
:  اؼبكلف كاؼبتمثلة يف

 : تحرير العريضة على ورؽ مدموغ - أ
 2008فيما خيص الورؽ اؼبدموغ، فاؼبالحظ أف االجتهاد القضائي جمللس الدكلة قبل صدكر قانوف اؼبالية لسنة 

، خبصوص شرط ربرير العريضة على كرؽ مدموغ، فكاف شرطان كحوبيا كاعترب من النظاـ العاـ، ركاف متذبذب كغَت مستق
من قانوف اإلجراءات اعببائية، كيف قضية أخػرل يقضي عكػس ذلك، إال أف مت إلغػاء ىػذا " 83"كىذا كفقان ألحكاـ اؼبادة 

 2008.2من قانوف اؼبالية لسنة " 28"الشرط دبقتضى اؼبادة 
 :أن تكون موقعة من طرؼ صاحبها - ب

:  جيب أف تكوف عريضة الدعول اؼبقدمة أماـ اكمة اإلدارية موقعة من قبلو
كىذا يدؿ على أف اؼبكلف بالضريبة تقدـ إذل اكمة اإلدارية، دبحض إرادتو، كعليو فاف عدـ توقيع العريضة 

. يؤدم إذل عدـ قبوؽبا شكال
 أف تتضمن الشكول توقيع 73كقد نص قانوف اإلجراءات اعببائية صراحة على إلزامية التوقيع، فأكجب يف اؼبادة 

. صاحبها ربت طائلة عدـ القبوؿ

                                                 

 . 108 ص 2008، دار العلـو للنشر كالتوزيع، اؼبسيلة إجراءات  المنازعات الضريبية في الجزائر فرجية حسُت، 1
، جامعة ؿبمد (أطركحة مقدمة شهادة دكتوراه علـو يف اغبقوؽ، زبصص قانوف األعماؿ اغبقوؽ  ) كفاء شيعاكم، األحكاـ اإلجرائية اػباصة بالدعول اعببائية، 2

  97، ص 2011 -2010خيضر بسكرة، السنة اعبامعية، 



سالفة  – 73، الفقرة الرابعة عدـ التوقيع من العيوب الشكلية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 83كما استثٌت يف اؼبادة 
، كاليت ديكن أف تغطى يف العريضة اؼبوجهة إذل اكمة اإلدارية، كذلك عندما تكوف قد تسببت يف رفض -الذكر 

. الشكول من قبل اؼبدير الوالئي للضرائب
 الفقرة األكذل على إلزامية توقيع العريضة من قبل صاحبها عند تقدمي ىذه العريضة من قبل 83كما أشارت اؼبادة 

 من قانوف اإلجراءات اعببائية، كاليت تقضي بأنو جيب على كل شخص 75الوكيل، كتطبق يف ىذه اغبالة أحكاـ اؼبادة 
يقدـ أك يساند شكول غبساب الغَت، أف يستظهر ككالة قانونية، غَت أنو، ال يشًتط تقدمي الوكالة على اامُت اؼبسجلُت 

. قانونا يف نقابة اامُت كال على إجػراء اؼبؤسسػة اؼبعنية
 : محتوى العريضة  -2

 الفقرة 83جيب أف تتضمن العريضة اؼبقدمة للمحكمة اإلدارية ربت طائػلة البطػالف بيانات نصػت عليهػا اؼبػادة 
: الثانية من قانوف اإلجراءات اعببائية حيث جاء فيها ما يلي

جيب أف تتضمن كل عريضة دعول عرضا صرحيا للوسائل، كإذا جاءت على إثر قرار صادر عن مدير الضرائب "
 1".بالوالية، فيجب أف ترفق باإلشعار اؼبتضمن تبليغ القرار اؼبعًتض عليو

من خػالؿ نػص اؼبادة يػتبُت لنا أف اؼبشرع قد أكجب أف ربتوم عريضة الدعول عرض صريػح للوسائل، كأف ترفق 
.  بإشعار تبليغ قرار مدير الضرائب بالوالية اؼبعًتض عليو

 :يجب أن تتضمن العريضة البيانات العامة - أ

 من 83 ك75 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، كأحكاـ اؼبادتُت 816 ك15 ك13طبقا ألحكاـ اؼبواد 
قانوف اإلجراءات اعببائية، فإف الدعول اعببائية ال تقبل شكال إال إذا مت رفعها من قبل ذم صفة ك مصلحة؛ 

لة يف اعبهة ػػػػمثػاكل اؼبتػع الدعػػػػرىا يف صبيػػكاؼػػة الواجب تػػػػات العاـػػائية البيافػػكل اعببػػضة الدعػب أف تتضمن عرمػكيج
القضائية اليت ترفع أمامها الدعول كاسم كلقب اؼبكلف بالضريبة أك ككيلو القانوين كموطنو، اإلدارة اعببائية، مقرىا  

.  موضوع الدعول
 :يجب أن تتضمن العريضة عرضا صريحا للوقائع - ب

إف العريضة يف منازعات الضرائب مثلها مثل التظلم اؼبرسل إذل اؼبدير الوالئي للضرائب، حيث جيب أف تتضمن 
عرضا صرحيا لطلبات اؼبدعى ككسائلو لتثبيت صحة إدعائو كتكوف ىذه الوسائل مؤسسة على حجج قانونية، فال يكفي 
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اإلشارة إذل عريضة أخرل، أك اقتصار اؼبكلف على إبداء رغبتو يف إحالة النزاع أماـ اكمة اإلدارية أك ألنو ال يقبل قرار 
. 1مدير الضرائب 

 . كعلى اؼبكلف بالضريبة أف حيدد طبيعة ىذه الوسائل اليت يذكرىا، كاليت تؤسس عليها الدعول
 :يجب أن ترفق العريضة بإشعار تبليغ قرار مدير الضرائب بالوالية المعترض عليه  - ج

أكجب اؼبشرع اعببائي على اؼبكلف بالضريبة أف يرفق عريضة الدعول باإلشعار تبليغ القرار اؼبعًتض عليو حسب 
 الفقرة الثانية من قانوف اإلجراءات اعببائية، كيف ىذا اجملاؿ أصدرت اكمة العليا قرارا بتاريخ 83أحكاـ اؼبادة 

 2:   جاء فيو ما يلي 07/04/1990
من اؼبقرر قانونا أف كل طلب جيب أف حيتوم صراحة على عرض للوسائل، كعندما يكوف تابعا لقرار مدير "

الضرائب بالوالية، جيب أف يكوف مرفقا بإشعار التبليغ اػباص بالقرار اؼبتنازع فيو، كمن مث فاف القضاء دبا خيالف ىذا 
. اؼببدأ يعد خطا يف تطبيق القانوف

أف قضاة اجمللس بقبوؽبم العريضة االفتتاحية للطاعن ضده رغم أف – يف قضية اغباؿ – كؼبا كاف من الثابت 
. الطلب دل يكن مرفقا بإشعار التبليغ اػباص بقرار اؼبدير، خرقوا القانوف

. كمىت كاف كذلك استوجب إلغاء القرار اؼبطعوف فيو

  رفع الدعوى من طرف اإلدارة: الفرع الثاني
إَف االحتكاـ إذل السلطات القضائية ليس حكرا على اؼبكلف بالضريبة فحسب، بل جيوز حىت على اإلدارة كذلك 

: أف تعرض األمر للهيئة صاحبة االختصاص، للنظر يف منازعة الضرائب، لكن بشرط أف ربًـت اإلجراءات التالية 

ميعاد رفع الدعوى  :  أوال
خالؿ األربعة أشهر اؼبمنوحة للمدير الوالئي للضرائب للرد على الشكاكل اؼبقدمة من قبل اؼبكلفُت بالضريبة، جيوز 

:  لو أف يعرض اػبالؼ اؼبطركح أمامو على اكمة اإلدارية للنظر فيو، كلكن جيب مراعاة ما يلي
 إطالع اؼبشتكي بأف احتجاجو قد مت ربويلو إذل العدالة، كإعالمو بأنو غَت ملـز بتقدمي شكاية -1

. من جديد، أف شرط كتابة الطلب على كرؽ مدموغ غَت كارد يف ىذه اغبالة
إعالمو كذلك باألجل اؼبمنوح لو لإلطالع على اؼبلف اؼبودع لدل اكمة اإلدارية، كىذا قصد تقدمي  -2

 : بػمالحظات مكتوبة إف رأل ذالك مناسبا، أك يعلن عن رغبتو إف كانت لو رغبة يف اللجوء إذل اػبربة كىذه اؼبدة ؿبددة
.  يوما20

                                                 

. 93نفس اؼبرجع السابق ،ص   قصاص سليم، 1
 . 233، ص 1991، سنة 04، عن اكمة العليا، الغرفة اإلدارية، اجمللة القضائية، العدد 07/04/1990،الصادر بتاريخ 64255 القرار رقم 2



 82ف اؼبيعاد ادد أعاله دل يرد النص عليو يف القوانُت الضريبية كلكن نستشفو من خالؿ ربليل نص اؼبادة إ
أشهر للمكلف بالضريبة للطعن  (4)الفقرة األكذل من قانوف اإلجراءات اعببائية، كاليت منح اؼبشرع من خالؽبا أجل أربعة 

 1.يف القرارات اليت تصدر من اؼبدير الوالئي خبصوص الشكاكم اؼبقػدمػة لو
 الفقرة الثانية من نفس القانوف اليت حددت مدة دراسة شكاكم اؼبكلفُت من قبل 76كأيضا، من خالؿ اؼبادة 

 2.أشهر، كاألجل ادد يعود إذل تفادم االزدكاج يف اللجوء إذل العدالة (4)مدير الضرائب، بأربعة 

 شكل العريضة  : ثانيا 
 اؼبعدلة يف فقرهتا الثانية 79دل ينص قانوف اإلجراءات اعببائية صراحة عن شكل العريضة، فنالحظ أف نص اؼبادة 

. 2008 من قانوف اؼبالية لسنة 29 ملغاة دبوجب اؼبادة 84ملغاة، كما أف نص اؼبادة 
باإلطالع على ـبتلف النصوص الضريبية، قبد أف اؼبشرع دل حيدد شكل معُت بالنسبة للعرائض اؼبقدمة من طرؼ 

.  اإلدارة أماـ اكمة اإلدارية
 موقعها من اؼبشكلة اؼبطركحة عليها أثناء عرض كبدقة من األحسن أف تبُت اإلدارة قكيالحظ من خالؿ ىذا، أف

 . النزاع على العدالة

التحقيق في الدعاوى : المطمب الثاني
ة ػػراءات اؼبتبعػػىا ال زبرج عن اإلجػػائية يفػػدكر أحكاـ قضػة صػػكم الضريبية، إذل غامػػؽ يف الدعاػػأف إجراءات التحقي

يف سائر اؼبنازعات اإلدارية، باستثناء بعض اإلجراءات اػباصة اؼبنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اعببائية، كىذه 
. اإلجراءات تعد إجراءات فاحصة أك ربقيقيو يتمتع من خالؽبا القاضي بدكر توجيهي للدعول

كسوؼ نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إلجراءات التحقيق يف الدعول اعببائية كذلك يف فرعُت، إجراءات التحقيق اؼبتمثلة 
.  (الفرع الثاين)، مث إذل اػبربة (الفرع األكؿ  )يف التحقيق اإلضايف كمراجعة التحقيق

 
 
 
 

إجراءات التحقيق : الفرع األول
                                                 

  22 ،ص2007،الطبعة الثانية، دار اػبلدكنية،المنازعات الضريبية، شرح لقانون اإلجراءات الجبائية  طاىرم حسُت،  1
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 قبد أف إجراءات التحقيق العادية اليت اعتمدت على 1 اؼبلغاة،84سبق القوؿ بأف اؼبشرع اعببائي يف نص اؼبادة 
 -.ىذا ما نالحظو من خالؿ الدراسة – أحكاـ ىذه اؼبادة أصبحت غَت ؾبدية 

باألمر بإجراء عملية التحقيق التحقيق كلقد أقر اؼبشرع اعببائي إجراءات التحقيق، حيث يقـو القاضي بإجراء 
ية لذلك أك إذا أمر اؼبكلف بدفع الضريبة بذالك قبل ازباذ القرار يف الدعول اؼبرفوعة، كىذا ما ػة إذا رأل أىمػػاػباص

.  من قانوف اإلجراءات اعببائية85جاءت بو اؼبادة 

التحقيق اإلضافي : أوال
 من قانوف اإلجراءات اعببائية أف إجراءات التحقيق اػباصة الوحيدة اليت 1-85لقد نص اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 

. جيوز األمر هبا يف ؾباؿ الضرائب اؼبباشرة كالرسم على رقم األعماؿ، ىي التحقيق اإلضايف كمراجعة التحقيق كاػبربة
كيكوف التحقيق اإلضايف إلزاميا كلما قدـ اؼبكلف بالضريبة كسائل جديدة قبل اغبكم، كيف حالة ما إذا سبت عملية 
إجراء التحقيق اإلضايف، أف يتذرع مدير الضرائب بالوالية بوقائع أك أسباب دل يسبق للمكلف بالضريبة أف علم هبا، جيب 

 2. أف خيضع اؼبلف إليداع جديد

   :مراجعة التحقيق أو التحقيق المضاد: ثانيا
يف ىذه اغبالة إذا ما رأت اكمة اإلدارية ضركرة األمر دبراجعة التحقيق فإف العملية تتم على يد أحد أعواف 

مصلحة الضرائب، غَت تلك اليت قاموا هبا يف التحقيق األكؿ، كذلك يف حضور اؼبشتكي أك ككيلو، أك يف حالة ما إذا 
كانت الدعول تتعلق بضريبة ؿبلية، ديكن لرئيس اجمللس البلدم حضور ىذه العملية، ككذلك ديكن استدعاء عضوين من 

. عبنة الطعن اإلدارية اؼبنشئة على مستول الدائرة
ربرير ؿبضر يضمنو مالحظة ببعد االنتهاء من عملية مراجعة التحقيق يقـو العوف اؼبكلف دبراجعة التحقيق 
. اؼبشتكي، ككذا عند االقتضاء مالحظات رئيس اجمللس الشعيب البلدم كرأيو اػباص

كيقـو مدير الضرائب الوالئي بإرساؿ ملف النزاع إذل اكمة اإلدارية مرفقا باقًتاحاتو كمالحظاتو اليت ديكنو أف 
 يستخلصها بشأف النزاع

الخبرة : الفرع الثاني
 من قانوف 858، حيث نظمو اؼبشرع يف اؼبادة 1بالنسبة للخربة كإجراء قد مت تنظيمو يف القواعد العامة كاػباصة

من نفس القانوف، كما تطرؽ إليها قانوف " 145" إذل" 125"اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كاليت ربيلنا إذل اؼبواد من 

                                                 

. 2008 من قانوف اؼبالية لسنة 29 ملغاة دبوجب اؼبادة 84 اؼبادة 1
السنة اعبامعية - 1-، كلية اغبقوؽ، جامعة اعبزائر (رسالة ماجستَت يف اغبقوؽ ) مسعودم عبد الرؤكؼ، اؼبنازعات اعببائية يف التشريع اعبزائرم، 2
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 اؼبتعلق دبهنة اػببَت ااسب كؿبافظ 91/08منو، باإلضافة للقانوف رقم " 86،"85"اإلجراءات اعببائية يف اؼبادتُت 
. اغبسابات كااسب اؼبعتمد

كاػبربة كوسيلة من كسائل التحقيق ىي استشارة فنية يطلبها القاضي من تلقاء نفسو أك بناء على طلب أحد 
أطراؼ الدعول ؼبساعدتو على الفصل فيها، كقد استقر القضاء اإلدارم على األخذ بتلك الوسيلة يف ؾباؿ إثبات 

 2.الدعول اإلدارية لعدـ تعارضها مع طبيعة تلك الدعول، إضافة النتقاء تنافرىا مع ركابط القانوف العاـ
كسبثل اػبربة أحد اإلجراءات الرئيسية للتحقيق الذم تأمر بو اكمة اإلدارية حيث خيتار أشخاص من ذكم 

 3.االختصاص كسبنح ؽبم مهمة تقنية كيبدكف مالحظاهتم كيقوموف بإعطاء تقديراهتم ؼبسائل اؼبنازعات
 من قانوف 125كهتدؼ اػبربة إذل توضيح كاقعة مادية تقنية أك علمية ؿبضة للقاضي، حسب أحكاـ اؼبادة 

. اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية
. كسنتطرؽ فيما يلي إذل تعيُت اػببَت كرده أكال، كإجراءات اػبربة ثانيا

: تعيين الخبير ورده: أوال
 .ف اللجوء إذل اػبربة يف ىذا اجملاؿ تقرره اكمة اإلدارية من تلقاء نفسها أك بناء على طلب األطراؼ اؼبتنازعةإ
 

 : تعيين الخبير -1

عندما تأمر اكمة اإلدارية باػبربة فإهنا تقـو بتعيُت اػببَت حيث تستند لو مهمة، إال انو ديكن أف تسند اكمة 
ثالثة خرباء إف طلب أحد الطرفُت ذلك كيف ىذه اغبالة، يعُت كل طرؼ خبَته أم خبَت  (03)اإلدارية ىذه اؼبهمة إذل 

 فقرة الثانية من قانوف 86ق اؼبكلف بالضريبة، كخبَت تعينو اإلدارة، كتعُت اكمة اإلدارية الثالث كىذا كفقا للمادة فيعي
 4.اإلجراءات اعببائية

كمهمة اػببَت ال ديكن إسنادىا إذل اؼبوظفُت الذين شاركوا يف إعداد الضريبة اؼبتنازع فيها كال األشخاص الذين أبدكا 
 الفقرة الثالثة من 86حسب أحكاـ اؼبادة –رأيا يف القضية، أك الذين مت توكيلهم من قبل أحد الطرفُت أثناء التحقيق 

. قانوف اإلجراءات اعببائية

                                                                                                                                                                  

 اؼبتعلق باإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية أما القواعد اػباصة تتمثل يف قانوف اإلجراءات اعببائية كـبتلف قوانُت 09-08 اؼبقصود بالقواعد العامة القانوف رقم 1
. الضرائب

. 26، ص 2002، دار ىومػو، اعبزائر، الخبرة القضائية ؿبمود توفيق اسكندر، 2
. 93 فرجية حسُت، اؼبرجع السابق، ص، 3
 (3)تتم اػبربة على يد خبَت كاحد تعينو اكمة اإلدارية، غَت أهنا تستند إذل ثالثة "  من قانوف اإلجراءات اعببائية على النحو التارل 86/2 جيرم نص اؼبادة 4

   ".   خرباء إف طلب أحد الطرفُت ذلك، كيف اغباؿ، يعُت كل طرؼ خبَته، ك تعُت اكمة اإلدارية اػببَت الثالث



 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية تعيُت اػبرباء، حبيث أشارت اؼبادة 131 إذل 126كما تضمنت اؼبواد من 
 منو إذل أنو يف حالة تعدد اػبرباء اؼبعينُت، يقوموف بأعماؿ اػبربة معا، كيعدكف تقريرا كاحدا، إذا اختلفت أرائهم 127

 .يتعُت على كل كاحد منهم تسبيب رأيو
 

 :رد الخبير -2

رؼ ػرد اػببَت سواء كاف معُت من طرؼ اكمة اإلدارية أك من ط (كاإلدارةأاؼبكلف بالضريبة )حيق لكل طرؼ 
أياـ كاملة، اعتبارا من  (08)اػبصم، كيوجو طلب الرد إذل اكمة اإلدارية، حبيث جيب أف يكوف معلال يف أجل شبانية 

داية إجراء اػبربة، كيبت يف ىذا الطلب بتا ػر، كعلى األكثر عند بػيغ اسم اػبيبلػين تبػرؼ اؼبعػق الطػـك الذم يستلم يفػارل
 الفقرة الرابعة من قانوف اإلجراءات اعببائية، 86عاجال بعد رفع الدعول على الطرؼ اػبصم، كذلك طبقا للمادة 

  1.  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية133 ك132كاستنادا للمادتُت 
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية نستشف أف رد اػببَت ال يقبل إال يف اغباالت 133فبالعودة إذل نص اؼبادة 

:  التالية 

 القرابة اؼبباشرة؛  -

 القرابة الغَت مباشرة لغاية الدرجة الرابعة؛  -

. كجود مصلحة شخصية أك سبب جدم -

:  إجراءات الخبرة : ثانيا
كيقـو بأعماؿ اػبربة، خبَت تعينو اكمة اإلدارية حبيث حيدد يـو كساعة بدء العمليات كيعلم اؼبصلحة اعببائية 

أياـ على األقل من بدء العمليات طبقا  (10)اؼبعنية، ككذلك اتج، كإذا اقتضى األمر اػبرباء اآلخرين كذلك قبل عشرة 
.  من قانوف اإلجراءات اعببائية86/6ألحكاـ اؼبادة 

كيقـو عوف اإلدارة بتحرير ؿبضر اػبربة مع إضافة رأيو فيو، كيقـو اػبرباء بتحرير إما تقرير مشًتؾ كإما تقارير 
. منفردة

دل كتابة الضبط للمحكمة اإلدارية، حيث ديكن لألطراؼ اليت مت إبالغها، أف ػقارير اػبرباء ؿػضر كتػكيودع اؼبح
. يوما كاملة (20)تطلع عليها يف أجل عشرين 
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كيف األخَت بعد انتهاء عملية اػبربة يقدـ اػبرباء كشفا عن أمر تفرغهم كمصاريفهم كأتعاهبم، كتتم تصفية ذلك 
 من قانوف 9 القفرة 86اؼبادة )بقرار من رئيس اكمة اإلدارية، طبقا للتعريفة اددة بقرار من الوزير اؼبكلف باؼبالية 

 1.(اإلجراءات اعببائية
إف اللجوء للخربة ال يعٍت أهنا ملزمة للقاضي اإلدارم، بل تتميز اػبربة دائما بالطابع النسيب من خالؿ مبدأ حرية 
القرار الذم يعود للقاضي اإلدارم كحده، فهو غَت ملـز بنتائج اػبربة، حىت على اؼبستول ااسيب، كىو ما يؤكده قرار 

حيث أف إدارة الضرائب طعنت يف مصداقية اػبربة كصحتها كنزاىتها  :" 15/10/2002ؾبلس الدكلة الصادر بتاريخ 
لكوهنا دل تشارؾ فيها مع اػببَت كأف اػببَت دل يعتمد على اؼبلف اعببائي كدل يشارؾ معو يف اػبربة اؼبفتش اؼبصفي 

. للضرائب
حيث أنو فعال بالرجوع إذل القيمة اليت حددهتا إدارة الضرائب كضريبة جيب تسديدىا كالقيمة اليت حددىا اػببَت 

  2". فإف الفرؽ شاسع ككبَت يفوؽ بنسبة كبَتة فبا جيعل ؿبل اػبربة ؿبل شك يف صحتها

قرار المحكمة اإلدارية : المطمب الثالث
 من قانوف اإلجراءات اعببائية فإف القضايا اؼبعركضة أماـ اعبهة القضائية اإلدارية حيكم فيها 89طبقا تول اؼبادة 

 كاؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية اعبزائرم اؼبعدؿ 1966،3 يونيو 08، اؼبؤرخ يف 154-66طبقا ألحكاـ األمر 
كاؼبتمم، فإنو يتعُت على رئيس اكمة اإلدارية ازباذ صبيع اإلجراءات الالزمة للفصل يف القضية اؼبتنازع فيها، اليت تعرض 

عليو، حبيث أنو بعد استنفاذ صبيع اؼبواعيد اؼبمنوحة لتبادؿ اؼبذكرات بُت الطرفُت كبعد أف تصبح القضية مهيأة للفصل 
 .فيها أم أهنا ال ربتاج إذل ربقيق إضايف كيكوف األطراؼ فيها قد قدموا طلباهتم يف اؼبوضوع

، كبعد رقريره اؼبكتوب، كحييل اؼبلف للنيابة العامة لالطالع عليو كتقدمي تقريرىا يف أجل شوػرر بإيداع تػـك اؼبقػؽػكم
 صػدكرالقػػرار، فيأمر بعدىا الكاتب بأف خيطر اذلك يقـو العضو اؼبقرر باالتفاؽ مع الرئيس لتحديد اعبلسة ليتم خاللو

 4.أياـ على األقل من تاريخ االنعقاد (08)النيابة العامة كاألطراؼ اؼبتنازعة بتاريخ اعبلسة قبل شبانية 
 .(الفرع الثاين)، كآثاره (الفرع األكؿ)كعليو سوؼ نتناكؿ يف ىذا اؼبطلب، صدكر القرار كؿبتواه 

 

صدور القرار ومحتواه : الفرع األول
                                                 

  .79. ، ص2008، دار ىومة، الطبعة الثالثة، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجبائية العيد صاغبي، 1
.  102، ص 2003،  ؾبلة ؾبلس الدكلة، العدد اػباص باؼبنازعات الضريبية، سنة 15/10/2002، الصادر بتاريخ 005722 قرار رقم 2
 21 ، يتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، اعبريدة الرظبية، العدد 2008 فيفرم 25 اؼبؤرخ يف 09-08 مت إلغاء ىذا القانوف دبوجب القانوف رقم 3

.  2008-04-23مؤرخة يف 
.  84 أمزياف عزيز، اؼبرجع السابق، ص، 4



صدور القرار : أوال
يصدر القرار يف جلسة علنية، إال إذا رأل اجمللس أف يف العلنية خطرا على النظاـ العاـ، فعند انعقاد اعبلسة يف 

ميعادىا ادد، يتم السماع إذل قراءة تقرير اؼبستشار اؼبقرر اؼبكتوب كمالحظات األطراؼ الشفهية اؼبقدمة سندا 
ؼبذكراهتم، كأخَتا طلبات النيابة العامة، مث رباؿ الدعول حينئذ للمداكلة قصد دراسة القضية، كإعداد القرار اؼبناسب الذم 

. جيب أف يتضمن بيانات إلزامية كأف يبلغ  بعدىا لألطراؼ

محتوى أو شكل القرار  : ثانيا
:  جيب أف يتضمن القرار البيانات التالية

 اعبهة القضائية اليت أصدرتو؛ -1

 أظباء كألقاب كصفات القضاة الذين تداكلوا يف القضية؛ -2

  اإلشارة إذل تالكة التقرير؛  -3

 تاريخ النطق بالقرار؛  -4

 1.اخل....اسم ك لقب فبثل النيابة العامة عند االقتضاء،  -5

كما جيب أف يتضمن غلق التحقيق أك فتحو مرة ثانية إذا مت ذلك، مع ذكر اسم القاضي اكمة اإلدارية كمقرىا، 
بياف حضور أك تغيب اػبصـو مع بياف أعضاء اكمة اإلدارية الذين اشًتكوا يف القرار كبياف قيمة التخفيض إذا كجدت 

 2. أك الرفض الكلي للدعول
 

القرار وآثاره  تبميغ: الفرع الثاني
يبلغ القرار أك اغبكم القضائي إذل صبيع أطراؼ الدعول، كتنتج عنو آثار قانونية سواء بالنسبة للمكلف أك اإلدارة 

.  الضريبية

تبميغ القرار : أوال

                                                 

  -.السالف الذكر – 08/09 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية  رقم 553 أنظر  اؼبادة 1
، زبصص قانوف إدارم، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، السنة اعبامعية (مذكرة مكملة لنيل شهادة اؼباسًت يف اغبقوؽ  ) لغويٍت أسامة، تسوية اؼبنازعات اعببائية، 2
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إف التبليغ يكوف عادة كفق ما ىو معموؿ بو عن طريق اضر القضائي، كىو اإلجراء الذم كرسو اؼبشرع يف قانوف 
يتم التبليغ الرظبي لألحكاـ كاألكامر يف موطنهم، " منو اليت تنص  " 894"اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية من خالؿ اؼبادة 

من نفس القانوف فإهنا أجازت بصفة استثنائية لرئيس اكمة أف يأمر  " 895"، أما اؼبادة "عن طريق ؿبضر قضائي 
. بتبليغ اغبكم أك األمر إذل اػبصـو عن طريق أمانة الضبط

كمن مث فإف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية قد جاء مغايرا ؼبا ذىبت إليو اكمة العليا يف قرارىا الصادر 
كاليت كاف  (ركبػرت . ب) مديػر الضرائب كالسيػػد ئبككػل من نا (ناصر خليفػة  )خبصوص القضية اؼبطركحة بُت اؼبكلف 

موضوعها يتعلق باؼبطالبة بأشياء ؿبجوزة للبيع من طرؼ مصلحة الضرائب، للحصوؿ على أداء الضرائب، فوضحت 
اكمة العليا ىنا كيفية تبليغ األحكاـ يف اؼبواد اإلدارية كيف القضايا اؼبستعجلة اإلدارية كيف القضايا اؼبستعجلة تبلغ من 

 1.طرؼ كتابة الضبط لكل من أطراؼ الدعول
كإذا كاف موطن اؼبكلف بالضريبة خارج اعبزائر، يوجو التبليغ إذل اؼبوطن اؼبختار يف اعبزائر، كيف حالة انعداـ موطن 

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، أما إذا كاف اؼبكلف 415 ك414باعبزائر، فإنو يبلغ اغبكم كفقا ألحكاـ اؼبادتُت 
. بالضريبة شخص معنوم فيجب اف يكوف تبليغ القرار يف مقر الشركة أك اؼبؤسسة

 
آثار القرار  : ثانيا

إف اغبكم اؼبتخذ من اكمة اإلدارية يف اجملاؿ الضرييب ملـز لإلدارة الضريبية عندما يكوف قد عدؿ ما ازبذتو يف 
قرارىا اؼبرفوع أماـ اكمة اإلدارية كال ديكنها أف تتنصل من نتائجو، أما إذا أكد ىذا القرار أف اإلدارة دل ترتكب أم 

خطأ كأف اإلجراءات اليت ازبذهتا قانونية فإف التحصيالت اليت قامت هبا يف مواجهة اؼبكلف بالضريبة تعد صحيحة كؽبا 
. أف تستمر فيها إال يف حالة الطعن يف القرار بالطرؽ القانونية من طرؼ اؼبكلف بالضريبة مع طلب كقف تنفيذ القرار

: كديكن حصر اآلثار اؼبًتتبة عن صدكر حكم اكمة اإلدارية يف الدعول الضريبية يف النقاط التالية
 خروج النزاع من والية الجهة القضائية اإلدارية -1

ينتج عن صدكر اغبكم استنفاذ سلطة كرقابة القاضي اإلدارم على النزاع اعببائي اؼبطركح، حبيث ال ديلك بعد 
  من قانوف اإلجراءات 297إصداره إعادة النظر فيو أك تعديلو أك العدكؿ عنو، فيما عدا اغباالت اليت نصت علها اؼبادة 
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الطعن باؼبعارضة، أك اعًتاض الغَت اػبارج عن اػبصومة، أك دعول تصحيح اػبطأ اؼبادم أك : اؼبدنية كاإلدارية، كاؼبتمثلة يف
  1. تفسَته
 حيازة الحكم حجية الشيء المقضي فيه -2

من أىم اآلثار اليت تًتتب على صدكر اغبكم عن اكمة اإلدارية ىو حيازتو لقوة الشيء اؼبقضي فيو، مادل يطعن 
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية  " 296" فيو باالستئناؼ خالؿ اؼبوعد ادد قانونا، حيث كفقا ألحكاـ اؼبادة 

. يكوف اغبكم دبجرد النطق بو حائزا لقوة الشيء اؼبقضي فيو يف النزاع اؼبفصوؿ فيو
كينتج آثاره بالنسبة إلدارة الضرائب اليت تتوذل ربديد ما تتخذه اذباه اؼبكلف بالضريبة، كليس من حقها التنصل 

.  من آثاره أك التنكر ؽبا
أما فيما خيص األكامػر االستعجالية فمػن فبيزاهتا أهنا كقتيػة ال سبػس بأصػل اغبق بالتػارل عنػد صدكرىا فهي ال ربػوز 

حجػية األمػر اؼبقضػي فيػو فتػنتهي حجيتػها دبجػرد صدكر قػرار اكمػة اإلداريػة، فال ديكن ؼبن صدر ؼبصلحتو األمر 
االستعجارل أف حيتج بو يف مواجهة اػبصم أك الغَت يف حالة ما إذا رفضت دعواه يف اؼبوضوع أك يثبت حقو يف موضوع 

     2. النزاع

 
 
 
 

التقاضي عمى مستوى مجمس الدولة : المبحث الثاني
إف إجراءات  التقاضي أماـ ؾبلس فيما خيص اؼبنازعات الضريبية ككمبدأ عاـ ليست لديها خصوصيات سبيزىا عن 

 اؼبتعلق 01-98القواعد العامػة، إمنا زبضع لتلك القػواعد الواردة يف قانػوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلداريػة كالقانػوف رقػم  
منو، كاليت تنص على أنو ديكن الطعن " 90"دبجلس الدكلة، باإلضافة لذلك ما كرسو قانوف اإلجراءات اعببائية يف اؼبادة 

 3. يف القرارات الصادرة عن ااكم اإلدارية، أماـ اجمللس الدكلة عن طريق االستئناؼ ضمن الشركط اؼبنصوص عليها

                                                 

-  السالف الذكر - ،09-08 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية رقم285 أنظر ااؼبادة 1
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تكوف قابلة لالستئناؼ أماـ  كبالتارل فاف األحكاـ الصادرة عن ااكم اإلدارية كاؼبتعلقة أساسا باؼبنازعات اعببائية،
. ؾبلس الدكلة

يفصل ؾبلس الدكلة يف استئناؼ القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل : " على أنو10كنص اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 
 1".ااكم اإلدارية يف صبيع اغباالت ما دل ينص القانوف على خالؼ ذلك

أحكاـ ااكم اإلدارية قابلة لالستئناؼ أماـ ؾبلس الدكلة ما دل : "، الفقرة الثانية على أنو02كما نصت اؼبادة 
". ينص القانوف على خالؼ ذلك

 من قانوف اإلجراءات اعببائية إذل انو ديكن الطعن يف األحكاـ الصادرة عن اعبهات 90كما أشارت اؼبادة 
. القضائية اإلدارية، أماـ ؾبلس الدكلة بواسطة االستئناؼ

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، فإنػو خيتص ؾبػلس الدكلػة بالفصل يف 902كذلك طبقا ألحكاـ اؼبادة 
لقضايا اؼبخولة لو يف ااسػتئنػاؼ األحكػاـ كاألكامػر الصادرة عن اػاكم اإلداريػة كمػا خيتػص أيضا كجهػة استئناؼ، 

. دبوجب نصوص خاصة
 من فانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية من خالؿ 332عد االستئناؼ كجو من أكجو الطعن العادم، عرفتو اؼبادة مك

اؽبدؼ اؼبرغوب فيو، فاالستئناؼ حينئذ، طعن عادم يؤدم إما إذل مراجعة اغبكم اؼبطعوف فيو تعديال ؼبنطوقو أك إلغاء 
. اغبكم الصادر عن جهة الدرجة األكذل

اؼ، إذل ػة استئنػػكمػفو محػق، بوصػػد كاليتػػة، سبتػر درجػة كمحكمة أكؿ كآخػلس الدكؿػصاص مجػافة إذل اختػكباإلض
 2. النزاع من حيث الوقائع كالقانوف يفاألحكاـ الصادرة من ااكم اإلدارية باعتباره جهة استئنافية تنظر

كآثار االستئناؼ  (اؼبطلب األكؿ)كعلى ىذا األساس تناكلنا يف ىذا اؼببحث شركط قبوؿ الطعن باالستئناؼ 
 .(اؼبطلب الثاين)

 
 
 

 شروط قبول الطعن باالستئناف: المطمب األول
من قانوف اإلجراءات اعببائية، ربيل فيما خيص الطعن باالستئناؼ إذل القانوف العضوم رقم  " 90"إف اؼبادة 

ؿ ػػػمنو ربي " 40" اؼبتعلق باختصاصات ؾبلس الدكلة كتنظيمو كسَته، كبالرجوع إذل ىذا القانوف قبد أف اؼبادة 98/01

                                                 

  .1998، لسنة 37، يتعلق باختصاصات ؾبلس الدكلة كتنظيمو كعملو،اعبريدة الرظبية، العدد1998مايو30، اؼبؤرخ يف 01-98 قانوف عضوم رقم 1
   .135. ص. 2009،دار الثقافة، الطبعة األكذل، اإلصدار األكؿ، عماف، األردف، (دراسة المقارنة)القضاء اإلداري  سادل بن راشد العلوم، 2



ق فإف ػة، كعليػػدكرىا فيما خيص اإلجراءات اؼبتبعة يف الدعول اؼبرفوعة أماـ ؾبلس الدكلة، إذل قانوف اإلجراءات اؼبدينػب
ىا يف قانػػوف اإلجػػراءات اؼبدنػػية كاإلدارية، تتوزع باإلضافة إذل تلك ػػكص عليػة اؼبنصػكاعد العاـػػا للقػػركط االستئناؼ كفقػش

اؼبتعلقة بأشخاص اػبصومة من ضركرة توفر شرط الصفة، اؼبصلحة، كاألىلية يف أطراؼ النزاع، كتلك اؼبتعلقة باغبكم 
 .اؼبطعوف فيو كأيضا اؼبتعلقة باإلجراءات كاؼبواعيد

 

الشروط المتعمقة بأشخاص الخصومة في االستئناف : الفرع األول
 من قانوف 13يقصد بأشخاص اػبصومة يف ىذا اجملاؿ، باؼبستأنف كاؼبستأنف عليو، كيشًتط حسب اؼبادة 

. اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية توافر الصفة كاؼبصلحة، كقبد أف اؼبشرع جعل الصفة من النظاـ العاـ دكف اؼبصلحة
حيث قبد أنو دل يشر لألىلية، كىذا يعٍت أنو تبٌت الرأم الفقهي الذم يعترب األىلية من إجراءات اػبصومة كليس 

.  من شركط الدعول

الصفة : أوال
يقصد بشرط الصفة يف االستئناؼ، على من كاف خصما يف الدعول االبتدائية سواء حضرىا بصفة شخصية أك 
كاف فبثال هبا، فإذا كاف اؼبكلف ىو الذم رفع دعواه أماـ اكمة اإلدارية ضد قرارات مدير الضرائب للوالية فإنو جيب 

أف يرفع ىو نفسو الطعن باالستئناؼ، كمن جهة أخرل جيوز للمدير اؼبكلف باؼبؤسسات الكربل، كاؼبدير الوالئي 
للضرائب كل حسب اختصاصو، االستئناؼ ضد األحكاـ الصادرة عن اكمة اإلدارية يف ؾباؿ الضرائب اؼبباشرة 

كالرسـو على اختالؼ أنواعها، كاؼبؤسسة من قبل مصلحة الضرائب، كيسرم األجل اؼبتاح لرفع االستئناؼ أماـ ؾبلس 
. الدكلة، اعتبارا من اليـو الذم يتم فيو تبليغ اؼبصلحة اعببائية اؼبعنية

إلدارة اؼبركزية للضرائب على ؿأما عن صفة اؼبدير الوالئي للضرائب، فإف ىذا األخَت لديو الصفة باعتباره فبثل 
 من قانوف اإلجراءات اعببائية، كبالتارل ديكن للمفوض قانونا سبثيل اإلدارة اعببائية 78اؼبستول الي، كفقا ألحكاـ اؼبادة 

  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية؛828أماـ القاضي اإلدارم، كفقا ألحكاـ اؼبادة 
 1993.1-03-28 ىذا ما قضت بو الغرفة اإلدارية باكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ 

المصمحة  : ثانيا
الفائدة العملية اؼبشركعة اليت يراد " ال قبد تعريفا قانونيا للمصلحة، بينما قبد تعريف الفقو للمصلحة على أهنا 

.  ربقيقها باللجوء للقضاء
                                                 

، قضت بصفة اؼبدير  الوالئي (خ.ـ)، من الغرفة اإلدارية باكمة العليا، يف قضية مدير الضرائب ضد 1993-03-08، الصادر بتاريخ69818 قرار رقم، 1
 . للضرائب باعتباره فبثل الدكلة



كبالتارل فاؼبصلحة سبنح للمدعي الصفة القانونية للتقاضي، فال دعول بدكف مصلحة، كعلى ىذا األساس يعد 
شرط توافر اؼبصلحة يف الدعول الضريبية شرطا خاصا باؼبستأنف سواء كاف اؼبكلف بالضريبة أك اؼبدير الوالئي للضرائب، 

.  باعتبار أنو اػبصم الذم يقيمها، أما اؼبدعى عليو فال يلـز توافر اؼبصلحة لديو، لقبوؿ الدعول اعببائية اؼبرفوعة ضده
كما نالحظو ىو سكوت اؼبشرع عن زبلف شرط اؼبصلحة، دكف أف يبُت جزاء زبلفها يف الدعول، عكس شرط 

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، بأف القاضي يثَت تلقائيا انعداـ 13الصفة الذم حدده يف الفقرة الثانية من اؼبادة 
الصفة، كبالتارل إذا رجعنا إذل الفقو اعبزائرم قبده قد أدرج اؼبصلحة من الشركط اليت ال تتعلق بالنظاـ العاـ، كال يثَتىا 
القاضي تلقائيا، بل جيوز للمكلف أك اؼبدير الوالئي للضرائب إثارهتا يف أم مرحلة من مراحل الدعول، كفقا ألحكاـ 

 1. من نفس القانوف68اؼبادة 
إذا فاؼبصلحة القانونية أف يستند اؼبستأنف سواء اإلدارة أك اؼبكلف إذل حق أك مركز قانوين فيكوف إجراء 

االستئناؼ ضباية ىذا اغبق بتقريره عند النزاع فيو أك العدكاف عليو أك تعويض ما غبق من ضرر جراء ذلك، كعػػػػػليو 
فصاحب اؼبصلحة يف االستئناؼ ىو الذم يكوف طرؼ يف اػبصومة كأف تكوف لو مصلحة يف االستئناؼ، فإذا انعدمت 

. يقرر بعدـ قبوؿ استئنافو

األىمية : ثالثا
اؼبقصود بأىلية التقاضي ىو أىلية األداء أماـ القضاء، كاألىلية لدل بعض الفقهاء ليست شرطا لقبوؿ الدعول 

كإمنا ىي شرط لصحة إجراءاهتا، فمىت باشر الدعول من ىو ليس أىال ؼبباشرهتا كانت دعواه مقبولة كلكن إجراءات 
اػبصومة تكوف فيها باطلة، كعليو فإذا كاف اؼبدعي متمتعا بأىلية التصرؼ عند رفع الدعول، مث طرأ أثناء سَت اإلجراءات 
ما افقده ىذه األىلية كتوقيع اغبجز عليو، فإف الدعول تظل صحيحة، كلكن يوقف النظر يف اػبصومة إذل أف تستأنف 

      2.يف مواجهة من لو اغبق يف مواصلتها
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، النص على األىلية، ضمن الدفع ببطالف 64حيث جاء يف اؼبادة 

اإلجراءات كجعلها اؼبشرع من النظاـ العاـ، يثَتىا القاضي تلقائيا، كبالتارل فإف عدـ توفر شرط األىلية يف اؼبكلف 
 3. من نفس القانوف65بالضريبة أك اؼبدير الوالئي للضرائب، يًتتب عليو عدـ صحة اإلجراءات، كفقا ألحكاـ اؼبادة 

الشروط المتعمقة بالحكم المستأنف : الفرع الثاني

                                                 

  .54، ص 2009، الطبعة األكذل، جسور للنشر، دعوى اإللغاء في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمار بو ضياؼ، 1
   .74 ص 2005، دار اػبلدكنية، شرح وجيز لإلجراءات المتبعة في المواد اإلدارية  طاىرم حسُت، 2
 يثَت القاضي تلقائيا انعداـ األىلية، كجيوز لو أف يثَت تلقائيا انعداـ التفويض ؼبمثل الشخص :"قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على أنو من 65  تنص اؼبادة 3

 ".  الطبيعي أك اؼبعنوم



من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كتتمثل " 902"ديكن استخالص ىذه الشركط بالرجوع إذل أحكاـ اؼبادة 
: على اػبصوص فيما يلي

 
 

أن يكون الحكم المستأنف قضائيًا  : أوال
أم صادر من جهة قضائية، كاؼبتمثلة يف اكمة اإلدارية كما ذبدر اإلشارة إليو ىو أف قانوف اإلجراءات اؼبدنية 

.  كاإلدارية أضاؼ إمكانية االستئناؼ يف األكامر الصادرة عن ذات اؽبيئة كلكن يشًتط دائما أف تكوف قضائية
من نفس القانوف موضوع القضايا اليت تفصل فيها ىذه ااكم  "800"عبزائرم دبقتضى اؼبادة اكلقد حدد اؼبشرع 

الدكلة أك الوالية أك البلدية أك إحدل اؼبؤسسات العمومية ذات " اإلدارية كالقابلة لالستئناؼ أماـ ؾبلس الدكلة كىي 
    1". الصبغة اإلدارية طرفان فيها 

أن يكون الحكم المستأنف صادرا ابتدائيا : ثانيا
فإذا كاف االستئناؼ ينصب إال على األحكاـ القضائية، فهذا ال يعٍت أف أم حكم قضائي ديكن استئنافو بل 

جيب أف يكوف صادرا ابتدائيا، ففي اؼبنازعات اعببائية زبتص ااكم اإلدارية بالفصل فيها ابتدائيا حبكم قابل لالستئناؼ 
أماـ ؾبلس الدكلة، كاشًتاط األحكاـ االبتدائية يقصد بو أيضان استبعاد األحكاـ التحضَتية كاألحكاـ الصادرة خبصوص 

. 2إجراءات التحقيق ربضَتا قبل الفصل يف اؼبوضوع

الشروط المتعمقة بالشكل واإلجراءات وميعاد االستئناف : الفرع الثالث
لقد تناكؿ اؼبشرع ضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ككذا قانوف اإلجراءات اعببائية الشركط اؼبتعلقة بالشكل 

. كاإلجراءات كميعاد االستئناؼ، ىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو يف ىذا الفرع

الشروط المتعمقة بالشكل واإلجراءات  : أوال
يرفع االستئناؼ بعريضة تسجل بأمانة الضبط دبجلس الدكلة، كيقـو أمُت الضبط بتقييد القضية حسب تاريخ 

اإليداع كالرقم التسلسلي يف سجل خاص، على أف يقدـ للمستأنف كصالن باستالـ العريضة، كأف يثبت اؼبستأنف أنو دفع 
الرسم القضائي الالـز لتسجيل الطعن باالستئناؼ، أك يثبت بأنو معفي من دفعو على أساس اؼبساعدة القضائية، بتقدمي 

صورة من كصل دفع رسم التسجيل أك نسخة من قرار عبنة اؼبساعدة القضائية، ربت طائلة عدـ قبوؿ الطعن باالستئناؼ 
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من " 241"قتضيات اؼبادة مبحيث :" 21/01/2003شكالن، ىذا ما قضى بو ؾبلس الدكلة يف قراره الصادر بتاريخ 
جيب لقبوؿ عريضة االستئناؼ شكالن أف يرفق هبا اإليصاؿ اؼبثبت لدفع الرسم القضائي اؼبقرر  1قانوف اإلجراءات اؼبدنية

. إليداعها
كبعد عرض االستئناؼ على رئيس ؾبلس الدكلة حييلو على رئيس الغرفة اإلدارية اؼبختصة لتعيُت القاضي اؼبقرر، 

الذم يقـو بعد كصوؿ اؼبلف إليو، بتبليغ أطراؼ اػبصومة بو، كحيدد بناء على ظركؼ القضية أجل تقدمي اؼبذكرات 
اإليضاحية كاؼبالحظات كالردكد، كجيوز أف يطلب من اػبصـو كل كثيقة أك مستند يفيد يف فض النزاع كفقا ألحكاـ اؼبادة 

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كيتم تبليغ الطلبات كاألعماؿ اإلجرائية اؼبختلفة أثناء التحقيق إذل  " 844" 
. من نفس القانوف" 845"األطراؼ أك فبثليهم كفقا ألحكاـ اؼبادة 

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية البيانات الشكلية " 540"كجيب أف تتوفر يف عريضة االستئناؼ كفق اؼبادة 
: التالية

 ذكر اسم كلقب كموطن النشاط الذم ديارسو اؼبستأنف؛ -

 جيب أف يرفق اؼبستأنف طلبو نسخة عن اغبكم الذم قدـ الطعن ضده؛ -

جيب أف يتضمن االستئناؼ عرضا موجزا للوسائل كاألدلة اليت يستند عليها مث الطلبات اليت يريد من  -
 خالؽبا اغبصوؿ على حقو؛

جيب اف يكوف الطعن باالستئناؼ مستقالن، أم لكل حكم مطعوف فيو، جيب أف يقدـ كل طلب  -
 منفردان؛

جيب أف تكوف عريضة االستئناؼ موقعة من قبل ؿباـ معتمد لدل ؾبلس الدكلة، كإال كاف الطلب  -
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية؛" 905"ربت طائلة عدـ القبوؿ كفقان ألحكاـ اؼبادة 

جيب كذالك إرفاؽ عريضة االستئناؼ بنسخ حسب عدد األطراؼ اؼبستأنف ضدىم، اليت تؤكد  -
  2 .من نفس القانوف" 541"الصادر عن اكمة اإلدارية كفقان ألحكاـ اؼبادة  اغبكم 

 ميعاد تقديم االستئناف: ثانيا
                                                 

   ال تقيد القضية إال بعد دفع الرسـو اددة : " من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية ك اليت تنص17 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية تقابلها اؼبادة 241 اؼبادة 1
...   قانونا ما دل ينص القانوف على خالؼ ذالك 

- السالف الذكر -  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية 541 أنظر اؼبادة 2



 اؼبهلة الزمنية اليت أجاز اؼبشرع للخصـو رفع طعنهم خالؽبا حبيث يًتتب على " يقصد دبيعاد االستئناؼ 
 

  1". فواهتا دكف الطعن يف اغبكم سقوط اغبق يف االستئناؼ 
من قانوف اإلجراءات اعببائية فإف أجل االستئناؼ بالنسبة إلدارة الضرائب يسرم من تبليغ " 91"كحسب اؼبادة 

اؼبصلحة اعببائية، كيف ىذا السياؽ يالحظ أف اؼبادة اؼبذكورة دل ربدد سرياف االستئناؼ بالنسبة للمكلف بالضريبة، كىذا 
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، كقد حدد اؼبشرع أجل " 950"يعٍت تطبيق اآلجاؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

من قانوف اإلجراءات اعببائية من يـو " 91/2"االستئناؼ كفق ذلك بشهرين، تسرم ىذه اؼبدة كفقان ألحكاـ اؼبادة 
التبليغ الرظبي للمدير الوالئي للضرائب أك اؼبدير اؼبكلف باؼبؤسسات الكربل، من طرؼ أمُت الضبط كيـو التبليغ الرظبي 

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، " 894"للحكم إذل اؼبكلف بالضريبة بواسطة ؿبضر قضائي كفقان ألحكاـ اؼبادة 
. يوما  (15)كتقلص ىذه اؼبدة يف اؼبواد االستعجالية إذل طبسة عشر 

كاؼبالحظ أف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاف حيدد ميعاد الطعن باالستئناؼ بأجل شهر كاحد، بينما قانوف 
. اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية حدده بشهرين

كيف حالة كفاة اؼبكلف بالضريبة قبل أف يقدـ استئنافو، فإف ىذا األجل ديدد إذل أف يتم تبليغ الورثة كعندىا يبدأ 
 2.من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية " 319"سرياف ميعاد تقدمي طلب االستئناؼ كفقان ألحكاـ اؼبادة 

 آثار رفع االستئناف: المطب الثاني
بعد صدكر القرار الفاصل يف النزاع عن اكمة اإلدارية، باعتبارىا جهة قضائية أكؿ درجة أعطى اؼبشرع 

: للمتقاضُت اؼبكلف بالضريبة كإدارة الضرائب من أجػػل مراجعة ىذا القػػػرار فيًتتب على ىذا الطعن أثار تتمثل فيما يلي

عدم وقف تنفيذ الحكم المستأنف : الفرع األول
من أىم آثار االستئناؼ أماـ ؾبلس الدكلة ألحكاـ اكمة اإلدارية ىو عدـ كقف تنفيذ القرار اؼبستأنف،كطرح 

ة ػدنية كاإلدارمػراءات ادلػمن قانوف اإلج" 908"النزاع على ؾبس الدكلة ليفصل فيو من جديد، حيث كفقان ألحكاـ اؼبادة 
لقي اغبكم التنفيذم ػرد تػجػاؼ، فبمػفيذ، يف أم مرحلة من اؼبراحل اليت يكوف عليها االستئنػػؿ للنتػابػكم ؽػػ، يكوف احل3

من الذم صدر لصاغبو سواء كاف اؼبكلف بالضريبة أك إدارة الضرائب، ديكنو مباشرة التنفيذ، بواسطة أعواف إدارة 
الضرائب أك اضر القضائي، دكف قيد كال شرط، إال يف اغبالة اليت من شأف تنفيذه أف يُعرض اؼبستأنف ػبسارة مالية ال 
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   ".االستئناؼ أماـ ؾبلس الدكلة ليس لو أثر موقف: " من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على النحو التارل" 908" جيرم نص اؼبادة 3



ؼ ػكؽػأمر بػة أف مػكز جمللس الدكؿػيج" ق ػػص على أفػػانوف كاليت تنػػس القػػمن نف" 913"ديكن تداركها، كفقان ألحكاـ اؼبادة 
فيذ اغبكم الصادر عن اكمة اإلدارية، إذا كاف تنفيذه من شأنو أف يُعرض اؼبستأنف ػبسارة مالية مؤكدة ال ديكن ػتن

". تداركها، كعندما تبدكا األكجو اؼبثارة يف االستئناؼ من شأهنا تربير القرار اؼبستأنف 
االستئناؼ يف اؼبادة اؼبدنية حيث تنص "إذا يتميز االستئناؼ يف اؼبادة اإلدارية، بطابعو غَت اؼبوقف عكس الطعن 

يوقف تنفيذ اغبكم خالؿ أجل الطعن العادم كما يوقف : " الفقرة األكذل من نفس القانوف أعاله ما يأيت323اؼبادة 
". بسبب فبارستو

.   أعاله، أهنا تؤكد األثر اؼبوقف للطعن العادم خالؿ أجل فبارستو أك سببو323يتضح من خالؿ اؼبادة 
كيف اجملاؿ الضرييب فاف اغبكم االبتدائي الصادر لصاحل اإلدارة ال يطرح أم إشكاؿ يف ؾباؿ التنفيذ كىذا لكوف أف 

الطعن يف قرارات اؼبدير الوالئي للضرائب ال يوقف التسديد كالتحصيل، كلكن اإلشكاؿ اؼبطركح يثور يف اغبالة اليت يصدر 
فيها اغبكم ضد اإلدارة، إذ ال ديكن تطبيق التنفيذ اعبربم يف مواجهتها، كمن مث فإذا نفذت بإرادهتا اغبكم االبتدائي 

 1.فذالك ال يعترب دبثابة قبوؽبا ؼبضموف اغبكم 
 

قرار مجمس الدولة : الفرع الثاني
إذا كانت ااكم اإلدارية الفاصلة يف موضوع النزاع اعببائي تصدر أحكاما قضائية، فإف ؾبلس الدكلة يصدر ما 

. يسمى بالقرارات القضائية
كقد جاء النص على القرارات اليت يصدرىا ؾبلس الدكلة يف الباب الثاين اؼبتعلق باإلجراءات أماـ ؾبلس الدكلة 

اؼبتعلقة يف " 900"إذل " 874"تطبق أحكاـ اؼبواد من " على أنو " 916"ضمن الفصل الثالث حيث تنص اؼبادة 
. بالفصل يف القضية أماـ ؾبلس الدكلة

كعليو كباكؿ من خالؿ ىذا الفرع التطرؽ لكيفية صدكر ىذه القرارات كشكلها كؿبتواىا، ككذا كيفية تبليغها 
 .كتنفيذىا

صدور قرار مجمس الدولة  : أوال
، فإنو مىت رأل اؼبستشار اؼبقرر أف 2صدكر، ككفقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية اؿبالنسبة إلجراءات 

كاحد لكي  (01)القضية جاىزة للفصل فيها، يودع تقريره كحييل اؼبلف إذل ؿبافظ الدكلة، كيتمتع ىذا األخَت دبهلة شهر 
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يقدـ تقريره الذم يودعو مع اؼبلف، فبعد انتهاء ىذه اؼبدة سواء قدـ ؿبافظ الدكلة مذكراتو أك دل يقدمها، فإنو يتم ربديد 
. جلسة للنظر يف الطعن كيتم ذالك باالتفاؽ مع كل من اؼبستشار اؼبقرر كرئيس الغرفة

أياـ من تاريخ  (10)مع إخطار كل من ؿبافظ الدكلة كاػبصـو أك ؿباميهم بتاريخ اعبلسة كذالك قبل عشرة 
، كحبلوؿ األجل ادد تنعقد جلسة الغرفة دبجلس الدكلة عالنية 1انعقادىا على األقل، برسالة موصى عليها بعلم الوصوؿ

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، يتلو خالؽبا العضو اؼبقرر تقريره مث ديكن امي اػبصـو إذا أرادكا " 07"كفق اؼبادة 
من قانوف " 885"ك" 889"تقدمي مالحظات شفوية، مث يبدم ؿبافظ الدكلة رأيو يف القضية كفقا ألحكاـ اؼبادتُت 
من  قانوف اإلجراءات " 269"اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، لتحاؿ بعد ذالك إذل اؼبداكلة، كىذا كفقا ألحكاـ اؼبادة 

. اؼبدنية كاإلدارية
بعد إسباـ اؼبداكلة كالتوصل إذل حكم بشأف القضية، يتم النطق هبذا اغبكم يف جلسة علنية، حىت كإف كانت 
إجراءات ااكمة سبت يف سرية، كعليو يصدر ؾبلس الدكلة قراره يف الدعول الضريبية ملتزما بذالك بأحكاـ  قانوف 

. اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كسائر األحكاـ الصادرة عن اعبهات القضائية اؼبدنية يف اؼبوضوع

شكل ومحتوى القرار  : ثانياً 
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية،فإف القرارات الصادرة عن ؾبلس الدكلة تطبق " 916"طبقا ألحكاـ اؼبادة 

من نفس القانوف، كبالعودة للمواد قبد أف اؼبشرع حييل ثانية " 900"إذل " 874"عليها مقتضيات أحكاـ اؼبواد من 
. اشتماؿ اغبكم على أظباء اػبصـو ك تشكيلة اكمة كفبثل ؿبافظ الدكلة

:  منو على ضركرة أف يتضمن مايلي" 276"حيث تنص اؼبادة 

 اعبهة القضائية مصدرة القرار؛ -

 أظباء كألقاب القضاة الذين تداكلوا على القضية؛ -

 تاريخ النطق بو؛ -

 اسم كلقب فبثل النيابة العامة؛ -

 اسم كلقب أمُت الضبط الذم حضر مع تشكيلة اغبكم؛ -

 أظباء كألقاب اػبصـو كموطن كل كاحد منهم؛  -

                                                 

.   من نفس القانوف852 أنظر اؼبادة 1



 أظباء كألقاب اامُت أك أم شخص قاـ بتمثيلهم؛ -

 .اإلشارة إذل النطق باغبكم يف جلسة علنية  -

من نفس القانوف على كجوب أف يتضمن اغبكم أيضان، اإلشارة إذل الوثائق كالنصوص " 889"كما أضافت اؼبادة 
. اؼبطبقة، كأنو مت االستماع إذل القاضي اؼبقرر كإذل ؿبافظ الدكلة، ككذا إذل كل شخص مت ظباعو بأمر من الرئيس

كمن الضركرم تسبيب القرار قبل النطق بو، كذالك من حيث الوقائع كالقانوف، كما يستلـز استعراض كقائع 
. ؾؿ ذغَتالقضية بإجياز، كطلبات كادعاءات اػبصـو إذل 

 ىو ،كما ذبدر اإلشارة إليو أف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، قد استعمل أسلوب اإلحالة، كأىم مالحظة عليو
سواء أماـ اكمة اإلدارية أك ؾبلس " يقرر"منو على أف يكوف تسبيب منطوؽ اغبكم بكلمة " 890"أنو أكجب يف اؼبادة 

.  الدكلة

تبميغ قرار مجمس الدولة وتنفيذه  : ثالثاً 
 : تبليغ القرار -1

يكوف التبليغ عن طريق اضر القضائي، اإلجراء اؼبكرس من قبل اؼبشرع يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، يف 
" منو كاليت تنص على أنو" 894"تبليغ القرارات الصادرة عن ؾبلس الدكلة، حيث كعن طريق اإلحالة تطبق أحكاـ اؼبادة 
من نفس " 895"، أما اؼبادة "يتم التبليغ الرظبي لألحكاـ كاألكامر إذل اػبصـو يف موطنهم عن طريق اضر القضائي

. القانوف فإهنا أجازت بصفة استثنائية أف يأمر بتبليغ اغبكم أك األمر إذل اػبصـو عن طريق أمانة الضبط
كعليو يتم تبليغ قرارات ؾبلس الدكلة الصادرة بواسطة اضر القضائي كطريقة عادية، كبواسطة كتابة الضبط 

دبوجب رسالة موصي عليها مع إشعار باالستالـ كطريقة استثنائية، إذل كل من اػبصمُت، اؼبكلف بالضريبة كمصلحة 
. الضرائب اؼبعنية

إال أنو ما نالحظو فيما يتعلق بتبليغ القرارات الصادرة عن ؾبلس الدكلة، ىو أف اؼبشرع دل حيدد يف قانوف 
اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كال يف قانوف اإلجراءات اعببائية، اؼبهلة اليت جيب أف تبلغ فيها القرارات الصادرة عن ؾبلس 

. 1الدكلة
 تنفيذ القرار  -2

                                                 

، ص 2009، دار ىػومة، الوجيز في شرح األحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، وفق قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يوسف دالندة، 1
168.  



 يصبو إليو اؼبتقاضي من خالؿ عبوءه إذل القضاء،  مالة تنفيذ القرار، كىوػقاضي ىي مرحػػلة يف التػػـ مرحػػأف أه
ذا كانت فبهورة بالصيغة إمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية فإف القرارات ال تنفذ إال " 281"كطبقا ألحكاـ اؼبادة 

التنفيذية، حيث توقع كتسلم من طرؼ أمُت الضبط اؼبستفيد من اغبكم الذم يرغب يف متابعة تنفيذه، كربمل النسخة 
". نسخة مطابقة لألصل مسلمة للتنفيذ:" التنفيذية العبارة التالية

إف تنفيذ القرارات اإلدارية يطرح إشكاال كبَتان، مقارنة باألحكاـ اؼبدنية كذالك بسبب اغبماية اؼبقررة للماؿ العاـ، 
الذم ال ديكن اغبجز عليو، إضافة إذل أف القاضي اإلدارم ال ديكنو توجيو أكامر لإلدارة طبقا ؼببدأ الفصل بُت السلطات 

أم السلطة اإلدارية كالسلطة القضائية، فاإلدارة تقـو بإصدار قراراهتا حبرية يف حُت يستقل القاضي يف القياـ بعملو 
 1.كاؼبتمثل يف الفصل يف النزاعات اؼبعركضة عليو

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                 

.  76، ص 2011 دار ىومة ، اعبزائ، منازعات التحصيل الضريبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، فضيل كوسة، 1



 :ممخص الفصل األول
تعترب الدعول الضريبية دعول قضائية إدارية هتدؼ إذل ضماف حقوؽ طريف القاعدة اعببائية كباػبصوص اؼبكلف 
بالضريبة فيما خيص عملية الفرض الضرييب اليت تقررىا اإلدارة، كإجراءات التحصيل اليت سبارسها كوسيلة من اإلدارة من 

ر إجيايب يف إجراءات الدعول اإلدارية حيث كأجل ربصيل ديوف اػبزينة العمومية، حيث يربز اتصاؼ القاضي اإلدارم بد
يستهدؼ ربقيق أكرب قدر من الضمانات للمتقاضُت كتيسَت سبل الوصوؿ إذل اغبق اؼبكفوؿ قانونان، كمن ىنا تتميز 

إجراءات التقاضي اإلدارم بأهنا ذات صفة إجيابية يتوذل فيها القاضي باستخداـ كسائل عديدة من أجل ربقيق اؼبشركعية 
. ك العدالة اعببائية

كمن خالؿ دراستنا ؽبذا الفصل قبد أف اؼبشرع أخضع اؼبنازعة الضريبية يف مرحلتها القضائية ؼببدأ التقاضي على 
درجتُت انطالقان من اكمة اإلدارية االبتدائية كصوالن إذل ؾبلس الدكلة كىذا مراعاة لتكريس اغبق يف التقاضي على 

درجتُت اؼبكرس كنظاـ يهدؼ عبعل طريف القاعدة اعببائية من مكلف بالضريبة كاإلدارة اعببائية يف كضعية مرحية كتسمح 
.  لو دبمارسة صبيع الوسائل اؼبكفولة قانونان من أجل إثبات كضعية ذباه الطرؼ اآلخر

كتتميز اإلجراءات اػباصة بسَت الدعول اعببائية أماـ القاضي اإلدارم بطبيعة خاصة كفبيزة، فهي تتميز بطابع 
تفحصي، كاألسبقية للكتابة، كمبدأ اؼبواجهة، ما يسمح من خالؿ سَتكرة الدعول اعببائية إذل ربقيق ضمانات كافية رغم 
ما دييز القاضي اإلدارم من عدـ زبصص يف اجملاؿ الضرييب اؼبعقد فبا يتطلب عبوؤه إذل استخداـ اػبربة كوسيلة أساسية يف 

. تقرير أحكاـ القاضي على موضوع اؼبنازعة
رغم كل تلك الضمانات كاالمتيازات اليت منحها اؼبشرع للمكلف بالضريبة كلكن تبقى اإلدارة اعببائية يف كضعية 
فبتازة عن اؼبكلف يف كل مراحل التقاضي، سواء يف حالة إثارة األكجو اعبديدة كاليت ال حيق لو إثارهتا يف أم كقت كىو 

مقيد حبدكد السبب القانوين، كلإلدارة اغبرية يف تغيَت الوسائل كإثارة أم سبب قانوين يف أم مرحلة كانت عليها الدعول، 
 .حىت صدكر القرار القضائي كالذم تعترب حجيتو نسبية
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القضاء االستعجالي في المادة الجبائية : الفصل الثاني
ؽ باألفػراد من جراء التنػفيذ اؼبباشػر الذم تقـو بػو اإلدارة لقػراراتػها، كاليت يصعب ػنظرا لإلضرار اليت ديكن أف تلح

إصالحها فاف ىذا االمتياز الذم منح ؽبا ال ديكن أف سبارسو إال يف حدكد معينة، كىي يف حالة كجود نص قانوين جييز 
. التنفيذ اؼبباشر، كحالة االستعجاؿ

إف اللجوء إذل االستعجاؿ يعد من األمور األساسية كالبالغة األمهية بالنسبة للمتقاضُت، نظران للحاجة اؼبلحة إذل 
السرعة كالعجلة يف رفع ضرر كحسم نزاع، كعليو قبد أف القضاء اؼبستعجل أصبح يشغل حيزان مهمان يف حل النزاعات، 
كىو يهدؼ إذل ازباذ تدابَت عاجلة ككقتية تقتضيها الضركرة، كحتمية اػبركج من إتباع اإلجراءات العادية الركتينية يف 

. ااكمة
كيعد اللجوء إذل القضاء االستعجارل إجراء استثنائي تقتضيو الضركرة ألف األصل ىو التأين، قبل إصدار اإلحكاـ، 

كالشك أف حسن سَت العدالة كالقضاء، يقتضي الفحص كالتدقيق كمنح األطراؼ اؼبهل كاآلجاؿ الكافية لتحضَت دفاعهم 
كدفوعهم، لكن من جهة أخرل نرل أف ىذا التأين كثَتان ما يتسبب يف إىدار حقوؽ كإحداث أضرار، يصعب إصالحها، 

بعد صدكر األحكاـ كالقرارات القضائية، كمن ىنا تربز أمهية كجود تدابَت استعجاليو أماـ القضاء اإلدارم، لتمكُت 
ار ظاؼبتقاضُت من ـباصمة بعضهم بإتباع إجراءات مبسطة كمستعجلة، قصد اغبصوؿ على أكامر استعجاليو، كىذا يف انت

. الفصل يف النزاع أماـ قاضي اؼبوضوع اؼبختص
الفصل يف اؼبنازعات اليت خيشى عليها فوات الوقت فصال مؤقتا ال ديس بأصل اغبق، : "كيقصد بالقضاء االستعجارل

كإمنا يقتصر على اغبكم بازباذ إجراء كقيت ملـز للطرفُت بقصد اافظة على األكضاع القائمة أك احًتاـ اغبقوؽ الظاىرة، 
". أك صيانة مصاحل الطرفُت اؼبتنازعُت

كخيضع االستعجاؿ يف اؼبادة اعببائية طبقا للقواعد اؼبنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اعببائية نذكر منها مادتو 
 منو اليت 948، كذلك كفقا للمادة اإلدارية كاؼبدنية، كأحكاـ االستعجاؿ اؼبنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات 146

خيضع االستعجاؿ يف اؼبادة اعببائية للقواعد اؼبنصوص عليها يف القانوف اإلجراءات اعببائية كألحكاـ : "تنص على ما يأيت
".. ىذا الباب

كنتعرض إذل الشركط  (اؼببحث األكؿ)كعليو سوؼ نتناكؿ يف ىذا الفصل الشركط اؼبوضوعية للطلب االستعجارل 
اؼببحث  )، كأخَتا نتناكؿ حاالت االستعجاؿ يف اؼبادة اعببائية كالفصل فيها (اؼببحث الثاين)لطلب االستعجارل ؿالشكلية 

. (الثالث
 
 



الشروط الموضوعية لمطمب االستعجالي : المبحث األول
 مؤقت كسريع غبماية مصاغبو قبل  إجراءإجراء يطلب دبوجبو أحد األطراؼ ازباذ"   الدعول االستعجالية ىي إذا 

. 1"أف تتعرض لنتائج يصعب تداركها
إف الغرض من الدعول االستعجالية، ىو مواجهة القضايا اليت تتطلب السرعة، ضباية للحقوؽ كاؼبراكز القانونية 

. لألطراؼ اؼبتخاصمة سواء اإلدارة الضريبية أك اؼبكلف بالضريبة على حد السواء يف مواجهة أضرار تكوف مستقبال
من خالؿ القراءة اؼبتمعنة يف مواد االستعجاؿ اإلدارم ضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ككذا قانوف 

اإلجراءات اعببائية، يؤدم بنا إذل استخالص شركط انعقاد االختصاص للقاضي اإلدارم االستعجارل، كىي ضركرة كجود 
 .2حالة االستعجاؿ، كأف ال يتعلق النزاع بأصل اغبق، كأف ال يشكل اعًتاضا على تنفيذ القرارات اإلدارية

شرط االستعجال : المطمب األول
جيوز لقاضي : " ... من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية بالنص على أنو" 919"  لقد اكتفت اؼبادة 

مىت كانت ظركؼ االستعجاؿ تربر ذلك، كمىت ظهر لو من التحقيق كجود كجو خاص من شأنو إحداث .... االستعجاؿ
". شك جدم حوؿ مشركعية القرار

  دكف أف توضح مفهـو االستعجاؿ، كما أهنا دل ربدد حاالت االستعجاؿ على سبيل اغبصر، تاركة اجملاؿ مفتوح 
، كيف اغبقيقة أف أية ؿباكلة من اؼبشرع لتعريف حالة االستعجاؿ أك "االستعجاؿ" لالجتهاد القضائي ليحدد مفهـو 

صياغة قائمة حصرية ؽبا، يعٍت تقييد القاضي، كالذم ىو أقرب ؼبعايشة الواقع من اؼبشرع الذم لن يستطيع مهما تنبأ بأف 
 .حيصر صبيع حاالت االستعجاؿ

مفيوم االستعجال : الفرع األول
نظرا ػبلو النصوص القانونية من أم تعريف ؼبفهـو االستعجاؿ، فإف اآلراء الفقهية تعددت، كاليت اعتمدت يف 

تعريفها على عنصر اػبطر، الذم يهدد اغبق كمن شأنو إحداث ضرر يصعب تداركو، كقد عرؼ بعض الفقهاء عنصر 
... . يتحقق كلما توافر أمر يتضمن خطرا دامها، أك يتضمن ضرران ال ديكن تالقيو:" ... االستعجاؿ بأنو

بأنو إجراء دعائي استثنائي كـبتصر يهدؼ إذل البت بأقصى ما ديكن من السرعة يف " األستاذ ؿبمد اللجمي" كعرفو
النزاعات اؼبطركحة كيف الصعوبات اليت يثَتىا تنفيذ األحكاـ القضائية كالسندات التنفيذية كذلك بصفة مؤقتة كدكف 

.   3اؼبساس بأصل اغبق
                                                 

1  Charles Debbasch , Institutions, et droit administratifs, t.2 , p.v.f . , paris, 1978, p, 452.  
ديكن األمر بوقف تنفيذ قرار إدارم بصفة إستعجالية يف حاالت التعدم : " من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على النحو التارل"921" جيرم نص اؼبادة 2

 . من قانوف اإلجراءات اعببائية تنص على أف الطعن يف قرار الغلق اؼبؤقت ال يوقف تنفيذ القرار" 146"كاإلستالء كالغلق اإلدارم، بينما اؼبادة 
 . 184 مسعودم عبد الرؤكؼ، اؼبرجع السابق، ص 3



كمن خالؿ التعريفات السابقة الذكر، نستخلص أنػو من الصعب كضع تعريف جامع مانع ؼبفهـو االستعجاؿ، 
كلكونو مفهـو مرف يرجع تقديره للقاضي حسب ظركؼ كل قضية، كلكن ىذه السلطة التقديرية بدكرىا مرتبطة بعدة 

. اعتبارات، منها نوع الطلب اؼبستعجل، كموضوعو، كاؼبصاحل اؼبالية اؼبهددة كغَتىا فبا يتعلق باعبباية عمومان 

توافر عنصر االستعجال : الفرع الثاني

 أف فكرة االستعجاؿ تكوف قائمة كلما ينتج عن التأخَت يف الفصل يف النزاع (Morel)حيث يرل األستاذ مورؿ 
 أف حالة االستعجاؿ تقـو (Deebasch)، كما يرل االستاذ دباش 1ضرر ألحد أطراؼ النزاع ضرر ال ديكن إبعاده 

. دبجرد كجود كضعية خيشى أف تصبح غَت قابلة لإلصالح

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية يتبُت لنا بأنو جيوز لقاضي االستعجاؿ أف يأمر " 921"كمن خالؿ نص اؼبادة 
. بكل التدابَت الضركرية دبوجب أمر على عريضة كلو يف غياب القرار اإلدارم اؼبسبق

 كمػػا ديكن لو بأف يأمػر بوقف تنفيذ القرار اإلدارم اؼبطعوف فيو حينما يتعلق األمر حبالة التعدم أك االستيالء أك 
، كأضاؼ لمكرر من قانوف اإلجراءات اؼبدنية اؼبلغ" 171"الغلق اإلدارم، فحاليت التعدم كاالستيالء اؼبذكورتُت يف اؼبادة 

 2.اؼبشرع حالة أخرل تتضمن الغلق اإلدارم

أعاله ال يقتصر على غلق االت الذم سبارسو إدارة الضرائب " 921"كالغلق اإلدارم اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 
من قانوف اإلجراءات اعببائية، كإمنا يشمل كل قرار إدارم يرمي إذل الغلق كتصرؼ " 146"لتحصيل ديوهنا كفقا للمادة 

. عقايب ضد صاحب ال أك اؼبؤسسة

: من قانوف اإلجراءات اعببائية ما يأيت " 146"حيث تضمنت اؼبادة 

 ازباذ قرار الغلق اؼبؤقت من طرؼ اؼبدير اؼبكلف باؼبؤسسات الكربل كمدير الضرائب بالوالية ؛ 

  حسب االختصاص، كذلك بناء على تقرير يقدـ من طرؼ ااسب اؼبتابع حبيث ال ديكن ذباكز مدة
 أشهر؛ (06)الغلق ستة

                                                 

 .12ص،2005، دار اػبلدكنية، ،المقارنقضاء االستعجال فقها وقضاًء، مدعما باالجتهاد القضائي طاىرم حسُت،  1
ىو االعتداء على اؼبلكية : تصرؼ اإلدارة غَت اؼبشرع الذم يؤدم إذل اؼبساس حبقوؽ األفراد األساسية كحق اؼبلكية كغَته، أما االستيالء: يقصد حبالة التعدم 2

. العقارية اػباصة عن طريق احتالؽبا دكف مربر مشركع كأف تستورل على مساحة غَت مبنية ملك ألحد اػبواص دكف أف تكتسبها بطرؽ قانونية
 .  كالفرؽ بينهما اف االستيالء يشمل العقارات بينما التعدم يشمل العقارات كاؼبنقوالت



 يبلغ قرار الغلق من طرؼ عوف اؼبتابعة اؼبوكل قانونان أك اضر القضائي؛ 

  يقـو اضر القضائي أك العوف اؼبتابع بتنفيذ قرار الغلق اؼبؤقت، إذا دل يتحرر اؼبكلف بالضريبة اؼبعٍت من
أياـ بدءا من  (10)دينو اعببائي أك دل يكتب سجال لالستحقاقات يوافق عليو قابض الضرائب يف أجل عشرة 

 .تاريخ التبليغ

ديكن للمكلف بالضريبة اؼبعٍت بإجراء الغلق اؼبؤقت أف يطعن يف " على أنو  الرابعةكاليت نصت كذلك يف الفقرة
القرار من أجل رفع اليد، دبجرد عريضة يقدمها إذل رئيس اكمة اإلدارية اؼبختصة إقليميا الذم يفصل يف القضية كما 

 ".ىو اغباؿ يف االستعجاؿ، بعد ظباع اإلدارة أك استدعائها قانونا، كال يوقف الطعن تنفيذ الغلق اؼبؤقت

القضية اؼبتعلقة، باؼبدير الفرعي للضرائب بورقلة " فغَت اؼبيداف اعببائي، قبد األمر اؼبتعلق بتأجيل ربصيل الضرائب
، 1985-02-25ضد شركة طوطاؿ اعبزائر، حيث أنو دبوجب عريضة مودعة لدل كتابة ضبط اكمة العليا بتاريخ 

. 1984-12-19استأنف نائب مدير الضرائب بورقلة األمر االستعجارل الصادر يف 

 ة،ػارلػػعجػايا االستػلو يف القضػد فصػػة عنػائي بقسنطُتػضػلس القػػة باؼبجػػػة اإلدارمػػػرؼػس الغػػػقتضاه رئيػر مبػذم أـػاؿ
بتأجيل ربصيل الضرائب اؼبتابعة من أجلها طوطاؿ اعبزائر لغاية حل النزاع يف اؼبوضوع، إف ىذه اغبيثية اليت أخذت 

كمربر لتوفَت عنصر االستعجاؿ من طرؼ قضاة االستئناؼ الذين أبدكا القرار خبصوص توافر عنصر االستعجاؿ كبالتارل 
تعترب الدعول فعال من اختصاص قاضي األمور اؼبستعجلة، لكن ىذه اغبيثية كاليت اعتمد عليها تأجيل التحصيل سبس 

".     بأصل اغبق كىو ما أدل بقضاة االستئناؼ إذل نقض القرار

فعلى الرغم من أف اؼبشرع نص صراحة على إمكانية الطعن أماـ قاضي االستعجاؿ يف قرار اؼبدير الوالئي للضرائب 
أك مدير اؼبؤسسات الكربل، كلكن بتفحصنا لبداية اؼبادة فنجد أف الطعن االستعجارل ال ينص على قرار الغلق اؼبؤقت 

كإمنا يكوف خبصوص قرار القابض برفض اكتتاب أجل التسديد، ألنو إذا قلنا العكس، فإف القاضي إذا أمر بتأجيل تنفيذ 
قرار الغلق يكوف قد خالف نص صريح، أما إذا أمر دبنح أجل للتسديد فإنو يكوف قد أجل تنفيذ قرار الغلق كفقا ؼبا 

 1.تقتضيو اؼبادة 
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شرط عدم المساس بأصل الحق : المطمب الثاني

ال يكفي توفر شرط االستعجاؿ كحده حىت يعلن القاضي األمور اؼبستعجلة اختصاصو بالنظر يف الطلبات 
اؼبستعجلة، بل جيب عليو أف يتحقق من توافر شرط ثاين أال كىو شرط عدـ اؼبساس بأصل اغبق كىذا ما سوؼ نتناكلو يف 

. ىذا اؼبطلب

" معوض عبد التواب"دل يعرؼ اؼبشرع اعبزائرم أصل اغبق كعليو نستشف بعض اآلراء الفقهية، كمنها رأم األستاذ 
السبب القانوين الذم حيدد حقوؽ كالتزامات كل من الطرفُت قبل اآلخر، فال جيوز لو أف يتناكؿ ىذه : "الذم يعرفو بأنو

اغبقوؽ كااللتزامات بالتفسَت أك التأكيل الذم من شأنو اؼبساس دبوضوع النزاع، كما ليس لو اف يغَت من مراكز اػبصـو 
القانونية كالواجب عليو أف يًتؾ جوىر النزاع سليما يتناضل فيو أكلوا الشأف أماـ قاضي اؼبوضوع اؼبختص دكف غَته 

. باغبكم عليو

قاضي األمور اؼبستعجلة خيتص بالفصل يف اؼبسائل اؼبستعجلة اليت " من مصر أف " ؾبدم ىرجة"كما يعرفو األستاذ 
خيشى عليها من فوات الوقت، كذلك بصفة مؤقتة مع عدـ اؼبساس بأصل اغبق كعلى ذلك فهو غَت ـبتص نوعيا بالفصل 

يف أصل اغبق اؼبتنازع عليو بشكل قطعي إذ أف ذلك شأف قاضي اؼبوضوع، إال أف ذلك ال دينعو من فحص النزاع من 
ظاىر اؼبستندات لتبُت مدل جدية اإلجراء الوقيت اؼبطلوب كاؼبتعلق باافظة على أصل اغبق موضوع النزاع حبيث ال 

 1.يتعدل ذلك إذل مساس بأصل اغبق ذاتو

 فاؼبقصود بأصل اغبق الذم ديتنع على قاضي األمور اؼبستعجلة اؼبساس بو ىو السبب القانوين الذم حيدد حقوؽ 
كالتزامات كل من الطرفُت قبل اآلخر، كال جيوز اف يتناكؿ ىذه اغبقوؽ كااللتزامات بالتفسَت كالتأكيل الذم من شانو 

اؼبساس دبوضوع النزاع القانوين بينهما، كما ليس لو أف يغَت أك يعدؿ يف مركز أحد الطرفُت القانوين، أك يتعرض يف أسباب 
حكمو إذل الفصل يف موضوع النزاع، أك يؤسس قضاءه على أسباب سبس بأصل اغبق، أك يقضي فيها بالصحة  أك 

اخل، بل عليو أف ... البطالف أك يأمر بازباذ إجراء سبهيدم كاإلحالة على التحقيق أك ندب خبَت أك استجواب اػبصـو 
    2.يًتؾ جوىر النزاع سليما ليفصل فيو قاضي اؼبوضوع

كمفاد ىذا الشرط أف القاضي االستعجارل ال يتطرؽ ؼبوضوع اؼبنازعة اعببائية، كيكتفي بالنظر لتوفر عنصر 
من اؼبقرر  : " 28/12/1985االستعجاؿ فيها، كىذا ما قبده يف قرار الغرفة اإلدارية باكمة العليا الصادر بتاريخ 

                                                 

 .57 ص 1998، دار اعبامعة اإلسكندرية،المنازعات الضريبية في إطار الضريبة العامة على المبيعات ؿبمود إبراىيم القلموين، 1
 . 14 اؼبرجع السابق، ص ،المقارنقضاء االستعجال فقها وقضاًء، مدعما باالجتهاد القضائي طاىرم حسُت،   2



أف رئيس اجمللس القضائي يستطيع عند فصلو يف القضايا اإلدارية أف يأمر عن طريق االستعجاؿ بازباذ صبيع " قانونا 
اإلجراءات اليت يراىا ضركرية دكف اؼبساس بأصل اغبق، كمن مث فإف طلب تأجيل ربصيل الضرائب لغاية البت يف النزاع 

اعببائي موضوعان يدخل ضمن اختصاصات قاضي االستعجاؿ كؼبا كاف من الثابت يف قضية اغباؿ أف اجمللس القضائي أمر 
بتأجيل ربصيل الضرائب اؼبتابعة من أجلها الشركة اؼبستأنفة كذلك لغاية الفصل يف النزاع موضوعان، فإف الدعول تعترب فعالن 

   1.من اختصاص قاضي األمور اؼبستعجلة 

ة باكمة العليا خبصوص تأجيل ربصيل الضرائب بأف عنصر االستعجاؿ متوفران، غَت ػػػرفة اإلدارمػػاء قرارا الغػػكلقد ج
أف القضاء بتأجيل ربصيل الضريبة دكف األخذ بعُت االعتبار الضمانات اؼبقدمة للحفاظ على حقوؽ إدارة الضرائب، يعد 

 2.مساسان بأصل اغبق 

عدم عرقمة تنفيذ القرار اإلداري : المطمب الثالث

ذبد ىذه القاعدة مربراهتا النظرية كالقانونية باالستناد إذل مبدأ أكثر عمومية كىو قابلية القرار اإلدارم للتنفيذ بذاتو 
كبغَت حاجة للجوء إذل القضاء أم امتياز التنفيذ اؼبباشر، ىذا دكف الرجوع إذل النقاشات الفقهية اليت دارت حوؿ ىذه 

. النظرية

أما االعتبارات العملية ؽبذه القاعدة عدـ عرقلة تنفيذ القرار اإلدارم، فتتمثل يف غاية العمل اإلدارم كىو ربقيق 
. اؼبصاحل العامة كإشباع اغباجات اعبماعية فال هتدر حبسب األصل مصلحة عامة من أجل مصلحة خاصة

لكن كيف مقابل ذلك قد تتعسف اإلدارة أحيانان، كتعمد إذل ـبالفة القانوف كاللوائح لتحقيق مصاحل معينة ؽبا على 
حساب مصاحل األفراد اؼبشركعة، ىذا من جهة؛ 

كمن جهة أخرل، فإف بطء الفصل يف دعاكل اإللغاء أماـ اعبهات القضائية اإلدارية قد تؤدم إذل اإلضرار حبقوؽ 
األفراد، ىذا ما أدل باؼبشرع اعبزائرم كما ىو اغباؿ يف فرنسا كمصر إذل كضع نظاـ لوقف التنفيذ ؼبواجهة اغباالت 

    3.االستعجالية القصول لتنفيذ القرارات اإلدارية خاصة يف حاالت التعدم كاالستيالء كالغلق اإلدارم

                                                 

 .، عن الغرفة اإلدارية اكمة العليا، غَت منشور28/12/1985 الصادر بتاريخ 44299القرار، رقم  1
 . 112ص اؼبرجع السابق،  عمار عوابدم،  2
، (مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف، فرع اؼبؤسسات السياسية كاإلدارية)بلعابد عبد الغٍت، الدعول االستعجالية اإلدارية كتطبيقاهتا يف اعبزائر،  3

 .26، ص 2008-2007كلية اغبقوؽ، جامعة قسنطينة، السنة اعبامعية 



 التدبَت قهتدؼ ىذه القاعدة أك ىذا الشرط إذل ضماف تنفيذ القرارات اإلدارية كعدـ االعًتاض على تنفيذىا، كىذ
مفاده أف القرارات اليت تتخذىا اإلدارة، ؽبا طابع اؼبصداقية، كتتعلق يف غالبية األحياف بسَت مرفق عاـ، كلذا ال جيوز كقف 

. تنفيذىا إال استثناءان 

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، كبفضل تكامل كتطور نظرية التعدم، " 921"كقد كرد ىذا الشرط يف اؼبادة 
أصبحنا نعرؼ قضاءن استعجاليان غزيرا يف ؾباؿ كقف تنفيذ القرارات، فقد توسع القضاء يف ربط عدـ مشركعية القرارات 

بنظرية التعدم، حيث استقر القضاء على اعتبار القرارات اؼبشوبة بال شرعية صارخة دبثابة تعدم يتعُت كقفو كلما كصل 
  1.مرحلة التنفيذ اؼبادم

  لمدعوى االستعجاليةواإلجرائيةالشروط الشكمية : المبحث الثاني

اؼبشرع اعبزائرم دل يضع شركطا خاصة بطلب كقف التنفيذ للقرارات اإلدارية كالطلب االستعجارل، كترؾ ذلك 
ركط الشكلية أك اؼبوضوعية، فالشركط ػر بالشػلق األـػة سواء تعػفة عاـػكل االستعجالية بصػعة يف الدعػامة اؼبتبػكاعد العػللق

اؼبوضوعية سبق كأف تناكلناىا يف اؼببحث األكؿ، كيف ىذا اؼببحث سوؼ نتطرؽ إذل إجراءات رفع الدعول االستعجالية يف 
كاستئناؼ اغبكم  (اؼبطلب الثاين)كاغبكم يف الدعول االستعجالية كآثاره على دعول اؼبوضوع  (اؼبطلب األكؿ)

.  (اؼبطلب الثالث) االستعجارل كتنفيذه قبل الفصل يف اؼبوضوع

إجراءات رفع الدعوى االستعجالية  :المطمب األول

ترفع الدعول االستعجالية بنفس اإلجراءات اليت ترفع فيها الدعول العادية، أم بإيداع عريضة مكتوبة من اؼبدعي أك 
ككيلو كإما حبضور اؼبدعي أماـ كتابة ضبط اكمة، إال أهنا زبتلف عنها يف بعض األمور اليت تقرضها طبيعػة القضاء 

 2...االستعجارل كالغايػة منػو باعتباره قضاء استثػػنائي خاصة فيما يتعلق باؼبدة الزمنية كاغبجية 

كسنتطرؽ يف ىذا اؼبطلب على ىذه اإلجراءات اؼبتمثلة يف شرط الكتابة، استدعاء اؼبدعي عليو، كأخَتان إذل شرط 
 .توافر اؼبصلحة كالصفة كاألىلية
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شرط الكتابة : الفرع األول

ترفع الدعول االستعجالية بعريضة مكتوبة، كيشًتط يف إجراءات االستعجاؿ اػباصة باعبباية، أف تتم بناء على 
عريضة يرفعها اؼبدعي إذل رئيس اكمة اإلدارية اؼبختصة، كجيب أف تتضمن العريضة اسم كلقب كمهنة كعنواف اؼبدعى، 

ككذلك اسم اعبهة اإلدارية للمدعى عليها، كمركزىا الرئيسي كفبثلها القانوين، كتسجل الدعول يف سجل ـبصص ؽبذا 
. الغرض يبُت فيو رقم القضية كتاريخ  تسجيلها كأظباء اإلطراؼ اؼبدعى كاؼبدعى عليو

، فإنو جيب تضمُت العريضة الرامية الستصدار 1من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية" 925"ككفقا ألحكاـ اؼبادة 
. تدابَت إستعجالية على عرض موجز للوقائع كاألكجو اؼبربرة للطابع االستعجارل للقضية

كبالنسبة للعريضة الرامية لوقف تنفيذ القرار اإلدارم فيجب أف ترفق بنسخة من عريضة دعول اؼبوضوع كإال كانت 
. 2من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية" 926"ؿبل عدـ قبوؿ كفقا ألحكاـ قبوؿ كفقا لنص اؼبادة 

اؼبشرع دل يكتف بوصل إيداع العريضة أماـ جهة اؼبوضوع كىو ما يثبت رفعها، إمنا أضاؼ نسخة من العريضة 
ليطمئن قاضي االستعجاؿ إذل كجود ارتباط حقيقي بُت الدعويُت، كأف األكجو اؼبثارة تتسم باعبدية، كىو ما دل تتضمنو 

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية اليت تشًتط فقط تزامن دعول كقف تنفيذ القرار اإلدارم مع دعول " 834"اؼبادة 
 .  مرفوعة يف اؼبوضوع

استدعاء المدعى عميو : الفرع الثاني
تبلغ رظبيا العريضة إذل اؼبدعى :" من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، كاليت تنص" 928"كفقا ألحكاـ اؼبادة 

عليهم، كسبنح للخصـو آجاؿ قصَتة من طرؼ اكمة، لتقدمي مذكرات الرد أك مالحظاهتم كجيب احًتاـ ىذه اآلجاؿ 
". كإال استغٍت عنها دكف إعذار

  كبالتارل يشًتط يف حالة رفع دعول استعجاليو تبلغ العريضة للمدعى عليو كتكليفو باغبضور للجلسة، غَت أف 
التبليغ كالتكليف باغبضور يتم كفقان للقواعد العامة عن طريق اضر القضائي، فالتبليغ عن طريق ىذا األخَت يعد األقبع 

كابذ مقارنة بالتبليغ عن طريق كاتب الضبط أك بواسطة الربيد ضمن ظرؼ موصى عليو، كىذا لتفادم الوقوع يف 
. اؼبشاكل اليت ديكن أف تطرح من جراء عدـ التبليغ

                                                 

 - السالف الذكر–  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية 925أنظر اؼبادة  1
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  كيتم عمليان عن طريق كضع ختم اؼبصلحة على ؿبضر التكليف باغبضور ككذا تاريخ تلقي التبليغ، كىو األمر الذم 
.  كرسو قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية بإجراءات التبليغ الرظبي

توافر شروط الصفة والمصمحة واألىمية : الفرع الثالث
  تعترب ىذه الشركط من بُت الشركط اعبوىرية الواجب توفرىا يف شخص الطاعن، حىت تكوف دعواه مقبولة أماـ 

.  القضاء شكالن، سواء كاف قضاءنا مدنيان أك إداريان كما ديتد إذل القضاء اؼبستعجل بصفة أخص
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على الشركط الواجب توفرىا قانونا لقبوؿ الدعول " 13"  كلقد نصت اؼبادة 

ال جيوز ألم شخص التقاضي ما :" بصفة عامة كالدعول االستعجالية بصفة خاصة، حيث جاء يف نص ىذه اؼبادة أنو
. دل تكن لو صفة، كلو مصلحة قائمة أك ؿبتملة يقرىا القانوف

.  يثَت القاضي تلقائيان انعداـ الصفة يف اؼبدعي أك اؼبدعى عليو
". كما يثَت تلقائيان انعداـ اإلذف إذا ما اشًتطو القانوف

 1.من نفس القانوف" 65"باإلضافة إذل ما جاءت بو أحكاـ اؼبادة 
.   كانعداـ ىذه الشركط يؤدم بالدعول إذل عدـ القبوؿ، كالقاضي يثَتىا من تلقاء نفسو كوهنا من النظاـ العاـ
  باإلضافة ؼبا أقره اؼبشرع من شركط، قبد شرطان إضافيان دل يقره اؼبشرع غَت أف االجتهاد القضائي أقره النعقاد 

اختصاص قاضي األمور اؼبستعجلة، كالذم يتمثل يف أف يتم رفع الدعول االستعجالية يف آجاؿ معقولة، حيث يعترب 
معياران لتقرير مدل كجود اغبالة االستعجالية فبالرغم من أنو ليس شرطان من شركط الدعول االستعجالية رفع الدعول يف 

ميعاد معُت، إال أنو جيب أف ال يتجاكز ميعاد رفع دعول اؼبوضوع كحد أقصى كإال فإف ذلك يعٍت عدـ كجود حالة 
االستعجاؿ، ضف إذل ذلك أف االجتهاد القضائي ال يعترب النزاع ذا طابع استعجارل كلما طالت اؼبدة بُت تاريخ الوقائع 

. 2ك تاريخ رفع الدعول

الحكم في الدعوى االستعجالية وأثره عمى دعوى الموضوع : المطمب الثاني
  بتوافر الشركط السابقة الذكر سواء كانت اؼبوضوعية أك الشكلية، كبعد دراسة ملف القضية من صبيع جوانبو، 

كذلك من خالؿ اإلطالع على العرائض الكتابية كالوثائق اؼبقدمة من كال الطرفُت، يصدر القاضي االستعجارل أمره يف 
باإلضافة إذل  (الفرع األكؿ )النزاع اؼبعركض عليو، ىذا ما سوؼ نتناكلو يف ىذا اؼبطلب، اغبكم يف الدعول االستعجالية 

 .(الفرع الثاين)أثره على دعول اؼبوضوع 
                                                 

 يثَت القاضي تلقائيان انعداـ األىلية، ك جيوز لو أف يثَت تلقائيان انعداـ التفويض ؼبمثل الشخص :"من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على أنو" 65" تنص اؼبادة 1
 ". الطبيعي أك اؼبعنوم
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الحكم في الدعوى االستعجالية : الفرع األول
س ػ  كاف الفصل يف الدعول االستعجالية كفق القانوف القدمي من اختصاص قاضي فرد، كىو غالبان ما يكوف رئي

، كذلك رة أـػغػػمل صيػػق تحػػدر عنػػاـ اليت تصػؾػائي كاألحػلس القضػس اؼبجػق رئيػدبػتػك الذم ينػة أك العضػة اإلدارمػرؼػالغ
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية القدمي، أما يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية " 172"مكرر كاؼبادة " 171"حسب نص اؼبادة 

منو، يفصل يف االستعجاؿ بالتشكيلة اعبماعية اؼبنوط هبا البت يف دعول " 917"كاإلدارية اعبديد طبقان لنص اؼبادة 
. 1اؼبوضوع

من قانوف اإلجراءات " 926"  كتعترب القضية مهيأة للفصل فيها دبجرد استكماؿ اإلجراء اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 
. من نفس القانوف" 930"اؼبدنية كاإلدارية كالتأكد من استدعاء اػبصـو بصفة قانونية إذل اعبلسة كفقان لنص اؼبادة 

  خيتتم التحقيق بانتهاء اعبلسة، ما دل يقرر قاضي االستعجاؿ تأجيل اختتامو إذل تاريخ الحق كخيطر بو اػبصـو 
بكل الوسائل، كيف اغبالة األخَتة جيوز أف توجو اؼبذكرات كالوثائق اإلضافية اؼبقدمة بعد اعبلسة كقبل اختتاـ التحقيق 
. 2كمباشرة إذل اػبصـو اآلخرين عن طريق ؿبضر قضائي، بشرط أف يقدـ اػبصم اؼبعٍت الدليل عما قاـ بو أماـ القاضي

.   يفتح التحقيق من جديد يف حالة التأجيل إذل اعبلسة األخرل
:   كاألمر االستعجارل كبقية األحكاـ القضائية بصفة عامة جيب أف يتضمن ثالثة أقساـ ىامة كىي

. الوقائع كتتضمن أظباء األطراؼ كعناكينهم كطلباهتم كدفوعهم الشكلية كاؼبوضوعية كالوثائق اليت تقدموا هبا: أكالن 
. األسباب أك اغبيثيات، كجييب القاضي على الدفوع اليت تقدـ هبا األطراؼ مع ذكر النصوص القانونية: ثانيان 
.      منطوؽ األمر االستعجارل: ثالثان 

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية فإنو يتم التبليغ الرظبي للحكم االستعجارل، كعند " 934"ادة ػان لنص ادلػػ  كفق
.  االقتضاء، يبلغ بكل الوسائل كيف أقرب اآلجاؿ

آثار الحكم عمى دعوى الموضوع : الفرع الثاني
. يرتب األمر االستعجارل آثاره من تاريخ التبليغ الرظبي أك التبليغ للخصم اكـو عليو

. غَت أنو، جيوز لقاضي االستعجاؿ أف يقرر تنفيذه فور صدكره
يبلغ أمُت ضبط اعبلسة، بأمر من القاضي، منطوؽ األمر فبهور بالصيغة التنفيذية يف اغباؿ إذل اػبصـو مقابل كصل 

. من نفس القانوف" 935"استالـ، إذا اقتضت ظركؼ االستعجاؿ ذلك، ىذا ماجاءت بو اؼبادة 
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فاألمر االستعجارل القاضي بوقف تنفيذ قرار إدارم، ىو أمر ذك طابع كقيت ال حيوز حجية الشيء اؼبقضي فيو، 
. فحجيتو تنتهي دبجرد صدكر قرار اكمة اإلدارية الناظرة يف اؼبوضوع

  فمثالن إذا صدر أمر استعجارل يقضي بوقف تنفيذ قرار إدارم معُت، كصدر بعده قرار يف اؼبوضوع من طرؼ 
اكمة اإلدارية يقضي بأف قرار اإلدارة مشركع، فهنا جيوز لإلدارة أف تنفذ قرارىا ألف دعول إلغاء القرار قد رفضت، 

فاؼبدعي ال جيوز لو أف حيتج لإلدارة بعد ذلك بأمر قاضي االستعجاؿ، إال أنو بالنسبة للقرار الصادر عن قاضي اؼبوضوع 
 .لو اغبجية الكاملة كيلـز قاضي األمور اؼبستعجلة

 .1كاألمر االستعجارل قابل لالستئناؼ أماـ ؾبلس الدكلة سواء أكاف ىذا األمر متضمنان إيقاؼ التنفيذ أك رفضو
 

استئناف األمر االستعجالي وتنفيذه قبل الفصل في الموضوع : المطمب الثالث
من بُت الطػرؽ العادية للطعػن يف األكامر االستعجالية الصادرة عن قاضػي األمػور اإلدارية اؼبستعجلػة االستئناؼ أماـ 

ؾبلس الدكلة، كىذا ما نص عليو قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية،  كىذا ما سوؼ نتناكلو يف ىذه اؼبطلب، باإلضافة 
 .إذل كيفية تنفيذ األمر اؼبستأنف قبل الفصل يف اؼبوضوع

 

 االستعجالي راستئناف األم: الفرع األول
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، للطعن باالستئناؼ أماـ " 920"زبضع األكامر الصادرة طبقا ألحكاـ اؼبادة 

. يوما التالية للتبليغ الرظبي أك التبليغ (15)ؾبلس الدكلة خالؿ طبسة عشر
من نفس " 937"ساعة، حسب نص اؼبادة  (48)كيف ىذه اغبالة، يفصل ؾبلس الدكلة من أجل شباف كأربعُت 

.  القانوف
 كاؼبالحظ ىنا اف اؼبشرع دل حيدد أم إجراء شكلي جيب إتباعو أثناء الطعن باالستئناؼ كاكتفى فقط بتحديد ميعاد 

؛ 2االستئناؼ
كيرفع االستئناؼ " 952"إذل اؼبادة "  949"  لذالك نطبق القواعد العامة يف االستئناؼ اؼبنصوص عليها يف اؼبواد

إذل اعبهة القضائية اؼبختصة حسب قواعد االختصاص النوعي كالي، كينبغي على اجمللس أف يبحث ؾبددان عن توافر 
شرطي االستعجاؿ كعدـ اؼبساس بأصل اغبق فإذا اختل ىذاف الشرطاف أك احدمها عند النظر يف االستئناؼ كجب على 

. اجمللس  اف يقضي بعدـ اختصاصو
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 ىذا كجيوز التدخل على مستول االستئناؼ فبن يطلب انضماـ أحد اػبصـو كدل يكن خصما يف الدعول الصادر 
فيها األمر االستعجارل اؼبستأنف، مىت كانت لو مصلحة يف الدفاع عن حقوقو، ألف ىذا التدخل ال يعدك أف يكوف 

 .1تدخال ربفظيا كينظر اجمللس يف االستئناؼ اؼبرفوع إليو بإجراءات كمواعيد ـبتصرة
 . كاالستئناؼ ليس لو اثر موقف يف الدعول االستعجالية كىذا خالفان للدعول العادية

 تنفيذ األمر المستأنف قبل الفصل في الموضوع: الفرع الثاني
 إف تنفيذ األمر االستعجارل قبل الفصل يف االستئناؼ، إذ أف اإلشكاؿ الوارد يف حاالت إيقاؼ التنفيذ يف اجملاؿ 

اعببائي، فإذا رجعنا إذل تأجيل التحصيل فيجب كجود ضماف، جيب تقدديو من طرؼ اؼبكلف حىت يتسٌت لو ىذا 
. التأجيل يف التنفيذ

كذلك قاضي االستعجاؿ يػػمكن أف يأمػر سػواء بتػأجيل التحصيل كبالتػارل قبػوؿ الضمانات أك رفضها، أما بالنسبة 
لغلق ال التجارم، فإف أمر القاضي االستعجارل يكوف إما بقبوؿ الطلب للمكلف اؼبتضمن اغبصوؿ على أجل 

. للتسديد كبالتارل توقيف تنفيذ قرار الغلق، أك بالرفض ؽبذا الطلب كاليت ينتج تنفيذ قرار اإلدارة
  كبالتارل فإف قرار ؾبلس الدكلة بالنسبة الستئناؼ األمر االستعجارل ال يؤثر على اؼبراكز القانونية، فإذا أيد األمر 

 .الذم صدر يف صاحل اإلدارة كىذا ما يضمن حقها
 2. أما إذا الغي األمر فاف اإلدارة ال تفقد شيئا من حقوقها كما ذكرناه سابقا
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 فييا والفصلحاالت االستعجال في المادة الجبائية  :المبحث الثالث

ق، بل ػل بػػػمء اؼبقػضػكة الشػكز قػػ كال حيػ،ائػيةػزاع بصػفة هنػػم بطبيعتو ال حيسم النػػاء كقػتػرل قضااء االستعجػ يعترب القض
جيوز تعديلو أك إلغاءه حسب مقتضيات الظركؼ كاألحواؿ فهو ضركرة كالضركرة تقدر بقدرىا، تلك الطبيعة الوقتية كما 

 .تستلـز من عدـ التعرض ألصل اغبقوؽ

 للنظر فيها اإلداريةكسوؼ نتطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل اغباالت اػباصة بالنزاع اعببائي كاليت تطرح على اكمة 
استعجاليا ككذا إلجراءات الفصل يف الدعول االستعجالية من قبل القاضي اإلدارم، كذلك يف مطلبُت، صالحية القاضي 

، كالطابع الوقيت لألمر الفاصل يف الدعول االستعجالية (اؼبطلب األكؿ)االستعجارل يف كقف تنفيذ القرار اإلدارم 
. (اؼبطلب الثاين)

 صالحية القاضي االستعجالي في وقف تنفيذ القرارات اإلدارية :المطمب األول

يعد طلب كقف تنفيذ القرارات اإلدارية الصادرة أىم حالة سبس االستعجاؿ يف اؼبادة اعببائية، كسوؼ نتعرض يف ىذا 
باإلضافة إذل ؾباؿ تطبيق القضاء االستعجارل  (الفرع األكؿ) اإلدارية كقف تنفيذ القرارات إجراءاتاؼبطلب إذل شركط 

. (الفرع الثاين)اعببائي فيما خيص كقف التحصيل ككذا الغلق اإلدارم للمحل 

جراءات وقف: الفرع األول  اإلدارية القرارات  تنفيذشروط وا 

ديكن للمحكمة اإلدارية أف تأمر بوقف تنفيذ القرار اإلدارم كلما توفرت شركط كقف التنفيذ، ككانت دعول اؼبوضوع 
 كارد ضمن أحكاـ  قضاء اإلدارية، كعلى الرغم من أف النص ىنا على كقف تنفيذ القرارات اإللغاءمنشورة أم دعول 

اؼبوضوع كليس أحكاـ  قضاء االستعجاؿ، فإف دعول كقف التنفيذ ينبغي أف تكوف دعول استعجاليو، ألف  اؼبادة 
 1.نصت صراحة على كجوب التحقيق يف طلب كقف التنفيذ بصفة عاجلة كيتم تقليص اآلجاؿ" 835"

على أف الفصل يف كقف التنفيذ يكوف بأمر مسبب كما نصت الفقرة الثانية من اؼبادة " 836"كما نصت اؼبادة 
 .على أف تكوف دعول كقف التنفيذ متزامنة مع دعول اؼبوضوع" 834"

 :كتتمثل ىذه الشركط يف ما يلي
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:  أن ال يمس وقف التنفيذ بحقوق األطراف:أوال

 من اختصاص قاضي األمور اؼبستعجلة األمر بوقف تنفيذ القرار اإلدارم طاؼبا كاف كقف التنفيذ ال ديس حبقوؽ 
. األطراؼ، كيشكل ؾبرد إجراء ربفظي

:  إصالحياأن يكون القرار محل وقف التنفيذ مولدا ألضرار يصعب :ثانيا

 إال إذا أدت إذل نشوء ضرر يصعب إصالحو اإلداريةال جيوز لقاضي األمور اؼبستعجلة األمر بوقف تنفيذ القرارات 
.  موضوع طلب التأجيلاإلدارممن جراء تنفيذ القرار 

: أن يقدم المدعي دفوعا جدية ومؤسسة في الموضوع:ثالثا

، ينبغي عليو دارسة الدفوع اؼبقدمة اؼبتعلقة دبوضوع اإلدارملكي يأمر قاضي األمور اؼبستعجلة بوقف تنفيذ القرار 
 كلو أف ىذا ،الدعول األصلية، حىت ال يقع يف ػتناقض فيأمر بوقف تنفيذ قرار لن يلغيو كقاضي موضوع فيما بعد

.  قليلةةاالختالؼ قد يقع أحيانا كلو بصف

:  منشورة أمام قضاء الموضوعاإللغاءأن تكون دعوى :رابعا

 إال إذا كاف اؼبدعي قد نشر دعول اؼبوضوع، كىو شرط منطقي فال يعقل اإلدارمال يقبل طلب كقف تنفيذ القرار 
، كىو ما جاءت بو اؼبادة اإللغاءاالستجابة لطلب اؼبدعي بوقف تنفيذ قرار دل يعارض يف مدل مشركعيتو أماـ قضاء 

. على كجوب إرفاؽ نسخة من عريضة دعول اؼبوضوع مع دعول كقف التنفيذ" 926" بل كنصت اؼبادة 1، "834"

 اؼبدنية اإلجراءاتمن قانوف " 834"كبالنسبة إلجراءات كقف التنفيذ للقرارات من قبل اكمة فقد نصت اؼبادة 
 أف يكوف تقدمي الطلبات الرامية إذل كقف التنفيذ بدعول مستقلة، كمفاد ذلك أف تكوف العريضة اؼبقدمة لكاإلدارية، عل

 كلو اإللغاءمتميزة عن عريضة دعول اؼبوضوع، دبعٌت آخر جيب أف تكوف عريضة كقف التنفيذ مستقلة عن عريضة دعول 
 .أف اؼبشرع ال يشًتط أف تكوف متزامنة معها

كالغموض اؼبطركح على مستول التشريع ىو جعل الفصل يف دعول كقف التنفيذ من قبل نفس التشكيلة اعبماعية 
طلبها حالة كقف التنفيذ، عكس ما ػ اليت يتاإلجراءاترعة ػػػر سلبا على سػؿ يف دعول اؼبوضوع، كىذا ما يؤثػاليت تفص

                                                 

-.السالف الذكر- من القانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، " 834" أنظر اؼبادة  1 



 الذم يفصل فيها على كجو اإلداريةيذىب إليو اؼبشرع الفرنسي الذم خيوؿ الفصل يف كقف التنفيذ لرئيس اكمة 
 .السرعة كبصفة انفرادية

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية فإنو على القاضي أف يفصل يف كقف  " 837"  إذل  " 833" كحسب اؼبواد 
التنفيذ على كجو السرعة دبجرد إيداع العريضة كقبل انتهاء التحقيق يف طلب اإللغاء كاغبكم فيو، كبطبيعة اغباؿ فإف 

.  ةباعتبارىا دعول استعجارل التحقيق  يف الدعول يتم حسب إجراءات القضاء االستعجارل،

شساعة مجال تطبيق القضاء االستعجالي الجبائي :    الفرع الثاني

 أىم تطبيقات االستعجاؿ يف اؼبادة اعببائية عامة، كسنتناكؿ كل ،يعترب كقف ربصيل الضريبة ككقف الغلق اإلدارم
: كاحد منهما على حدل من خالؿ ما يلي 

:  في مجال وقف تحصيل الضريبة :أوال

من قانوف اإلجراءات اعببائية على أنو جيوز للمكلف بالضريبة الذم ينازع يف مقدار اؼببالغ " 158"تنص اؼبادة 
 لالعًتاضأشهر من استالـ التحصيل أماـ الغرفة اإلدارية، كال يكوف  (04) اؼبطالب هبا، أف يقدـ اعًتاضا خالؿ أربعة

كقف مأثر موقف بالنسبة للمبلغ الرئيسي، لسند التنفيذ، غَت أف الغرامات كالعقوبات كاغبقوؽ الزائدة، كصبيع اؼبلحقات 
 .االعًتاضتنفيذىا لغاية صدكر القرار القضائي الفاصل يف 

عريضة مع ربديد مبلغ التخفيض، الذم يطالب بو، أك بياف أساس اؿكما ديكن لو تأجيل دفع اؼببلغ الرئيسي يف 
فادة من ذلك، تستوجب أف يقدـ ضمانات كافية، قادرة على ربصيل اؼببلغ اؼبتنازع فيو، كعربت على ػذلك، إال إف االست

من نفس القانوف، كتقدر إدارة الضرائب، فيما إذا كانت الضمانات اؼبقدمة من طرؼ اؼبكلف " 158/6"ذلك اؼبادة 
.   بالضريبة من أجل إرجاء تنفيذ السند التنفيذم، قادرة على ربصيل اؼببلغ اؼبتنازع عليو

لكن رغم ما سبق ذكره حوؿ اختصاص القاضي االستعجارل يف كقف تنفيذ القرار اإلدارم إال أف االجتهاد القضائي 
 ربت رقم 10/05/2005قبده متذبذبا يف ىذا الشأف كمن ذلك قبد القرار الصادر عن ؾبلس الدكلة بتاريخ 

 الذم قضى بإلغاء األمر االستعجارل الصادر عن رئيس الغرفة اإلدارية جمللس قضاء تلمساف القاضي 0025577
بتأجيل الضريبة إذل حُت الفصل يف الدعول األصلية، كالقضاء من جديد برفض الطلب األصلي الذم مت استئنافو، كذلك 

. من قانوف اإلجراءات اعببائية" 158"بسبب عدـ تقدمي  ضمانات كافية لتغطية أصل الدين الضرييب ادد باؼبادة 



 الذم ألغى األمر االستعجارل 19510 ربت رقم  02/06/2004ككذلك القرار الصادر عن ؾبلس الدكلة بتاريخ 
رفع اغبجز على اغبساب اعبارم غبُت الفصل يف دعول بالصادر عن الغرفة اإلدارية جمللس قضاء قسنطينة، القاضي 

 1.اؼبوضوع،  كالقضاء من جديد برفض الدعول لعدـ التأسيس ألف الطعن يف الضريبة ال يوقف التنفيذ

فهذه القرارات غَت مستقرة على رأم كاحد فيما خيص اختصاص القضاء االستعجارل يف األمر بوقف تنفيذ القرار 
 15/06/2004الصادر عن اإلدارة اعببائية مع العلم أنو مت صدكر قرار عن ؾبلس الدكلة عن الغرفة اجملتمعة بتاريخ 

 يقضي بأف االختصاص يف كقف تنفيذ القرارات اإلدارية يعود لقاضي اؼبوضوع كليس لقاضي 18743ربت رقم 
 إال أف األمر مع صدكر قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كالذم يعد سرحا للدعول االستعجالية قد يأيت 2االستعجاؿ،

بقرارات تعكس ذلك كتبُت االختصاص الذم منحو اؼبشرع للقاضي االستعجارل يف الفصل يف كقف ربصيل - ال ؿبالة -
. الضريبة استعجاليان مىت توافرت الشركط كاإلجراءات اؼبنصوص عليها

في مجال الغمق اإلداري : ثانيا

، بإمكاف رأشو (06)يف حالة الغلق اؼبؤقت للمحل اؼبهٍت من طرؼ مدير الضرائب بالوالية، ؼبدة ال تتجاكز ستة 
من قانوف اإلجراءات اعببائية أف يرفع دعول من أجل رفع اليد عن طريق "146/3"اؼبكلف بالضريبة طبقان لنص اؼبادة 

تقدمي عريضة بسيطة، أماـ اكمة اإلدارية، كاليت تفصل يف القضية، طبقان لإلجراءات االستعجالية، بعد االستماع إذل 
  ينبغي اإلدارة اعببائية، أك استدعاءىا قانونا، كال توقف الدعول تنفيذ قرار الغلق اؼبؤقت، كبالتارل

ؼبندكب اؼبكلف بالضريبة، كلقاضي االستعجاؿ اإلدارم، إتباع االستعجاؿ باإلجراءات الضركرية، ضمانان للفصل يف 
.  الضرائب بالشركع يف عملية البيعالعريضة قبل أف تقـو إدارة

 

 

 

 

                                                 

.28، ص2006، مطبوعة الدكرة التكوينية حوؿ اؼبنازعات اعببائية، تصنيف القرارات الصادرة عن مجلس الدولةآيت بلقاسم صباؿ،   1 
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الطابع الوقتي لألمر الفاصل في الدعوى االستعجالية : المطمب الثاني

الشكلية منها كبعد دراسة ملف القضية من صبيع جوانبو كذلك  كأبتوافر الشركط سابقة الذكر سواء اؼبوضوعية 
باإلطالع على العرائض كاؼبذكرات من جهة ككذا الوثائق اؼبقدمة من الطرفُت من جهة أخرل، يصدر القاضي 

االستعجارل أمره يف النزاع اؼبعركض عليو، كيف ىذا اإلطار نشَت إذل أنو إذا كانت تشكيلة اكمة زبتلف فيها اآلراء بُت 
لة ػػكيػػؽبا تشػػػمنو كجع" 917"فردية أك صباعية فإف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية قد كضح األمر السيما يف اؼبادة 

ع، التسبيب، اؼبنطوؽ، ػػائػػرض الوؽػػػاجة، عػػػالديب)ف ػػكوف ـػػػة يتػػائيػاـ القضػؾػاقي األحػػارل كبػػعجػػر االستػػػػاعية كاألـػػػجم
...) .

كعند صدكر األمر االستعجارل القاضي بوقف تنفيذ قرار إدارم فهو ذم طابع كقيت، حجتو تنتهي بصدكر اغبكم 
يف اؼبوضوع عن اكمة اإلدارية فإذا صدر حكم يف اؼبوضوع يقضي بأف قرار اإلدارة مشركع فهنا جيوز لإلدارة أف تنفذ 

  1.قرارىا ألف دعول اإللغاء قد مت رفضها، كاؼبدعي ال جيوز لو أف حيتج بعد ذلك بأمر قاضي االستعجاؿ

كعليو قبد أف األكامر االستعجالية الصادرة عن األحكاـ القضائية تتميز جبملة من اػبصائص كاليت سوؼ نتناكؽبا 
. يف ىذا اؼبطلب

األوامر االستعجالية ذات طابع وقتي : الفرع األول

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية يصدر رئيس اكمة اإلدارية أمره غبماية أمواؿ " 919"  كفقا ألحكاـ اؼبادة 
اؼبكلف بالضريبة كديواف اػبزينة العمومية، من ضرر ؿبتمل قد يلحق هبا، بتدبَت مؤقت غبُت الفصل يف موضوع اؼبنازعة 

.   اؼبطركحة أماـ قاضي اإللغاء، بذلك ينتهي أثر كقف التنفيذضريبيةاؿ

  كلرئيس اكمة اإلدارية سلطة يف تقدير حالة االستعجاؿ، إذ يتخذ صبيع التدابَت القانونية الالزمة غبماية اغبق ؿبل 
من نفس القانوف كبًتتيب عن الطابع اؼبؤقت لألكامر االستعجالية عدـ حيازهتا " 920"الطلب، كفقان ألحكاـ اؼبادة 

 .غبجية الشيء اؼبقضي فيو، غَت أنو يبقى األمر اؼبستعجل حجية نسبية موقوفة لغاية الفصل يف موضوع اؼبنازعة الضريبية
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األوامر االستعجالية تخضع لمبدأ الوجاىية :الفرع الثاني

 يفصل رئيس اكمة اإلدارية يف اؼبنازعة اعببائية، 1من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، " 923"  كفقا ألحكاـ اؼبادة 
 2.كفقان إلجراءات كجاىية كتابية كشفوية قصد السماح للخصم باإلطالع على طلبات خصمو كالرد عليها

أف  اؿ، غَتػػم االستعجػت قاضػة خصػدنية كاإلدارمػانوف اإلجراءات ادلػمن ؽ" 923" الحظو ىو أف نص اؼبادة ػػ  كما ف
ة، كبالتارل ػػػػػػكمة اإلدارمػس اؼبحػػارل إذل رئيػلب االستعجػدمي الطػػت تقددػائية حػػراءات اعببػانوف اإلجػػػػف ؽػـ" 146"ادة ػػػادل

من قانوف " 923"نكوف أماـ مسألة االختصاص يف اؼبادة اعببائية ىل تعود لقاضي االستعجاؿ كفقان ألحكاـ اؼبادة 
   3من قانوف اإلجراءات اعببائية ؟" 146"اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، أـ إذل رئيس اكمة اإلدارية كفقان ألحكاـ اؼبادة 

األوامر االستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل : الفرع الثالث

يرتب األمر االستعجارل آثاره :"اإلدارية، كاليت تنص على أنو كمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية " 935"  كفقا ألحكاـ اؼبادة 
 .من تاريخ التبليغ الرظبي أك التبليغ للخصم اكـو عليو

.  غَت أنو، جيوز لقاضي االستعجاؿ أف يقرر تنفيذه فور صدكره

ين ضبط اعبلسة بأمر من القاضي، منطوؽ األمر فبهور بالصيغة التنفيذية يف اغباؿ إذل اػبصـو مقابل كصل ـ  يبلغ أ
. استالـ، إذا اقتضت ظركؼ االستعجاؿ ذلك

 من نفس انية  فاألكامر االستعجالية مشمولة بصيغة النفاذ اؼبعجل، من تاريخ التبليغ الرظبي للخصم؛  ككفقا للفقرة الث
الصنف األكؿ ال جيوز :اؼبادة، فإنو جيوز لرئيس اكمة اإلدارية أف يقرر تنفيذىا فور صدكرىا، كتنقسم األكامر إذل صنفُت 

من قانوف " 937"ك" 936"الطعن فيو، أما الصنف الثاين قابل لالستئناؼ أماـ ؾبلس الدكلة كفقا ألحكاـ اؼبادتُت 
. ، كتعود ىذه التفرقة إذل حالة االستعجاؿ القصول اليت يكوف عليها ؿبل األمر االستعجارل4اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية

يف الطلب، كإال    كيشًتط لقبوؿ الطلب اؼبقدـ من اؼبكلف بالضريبة يف االستعجاؿ اعببائي دفع الضمانات اؼبقابلة للنظر
 .من قانوف اإلجراءات اعببائية"158"يفصل بعدـ قبولو، بسبب انعداـ تقدمي الضمانات لقابض الضرائب كفقا للمادة 

                                                 

-السالف الذكر-  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ،923 أنظر اؼبادة  1 
.من نفس القانوف928 أنظر اؼبادة 2  

. ؽبذا على اؼبشرع توحيد العمل االجرائي يف اؼبنازعة الضريبية للحد من اللبس كالغموض يف اعبهة اؼبختصة للفصل يف طلب االستعجارل  3 
. أعاله غَت قابلة ألم طعن922 ك 919األكامر الصادرة طبقان للمواد : " قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على النحو التارل936جيرم نص اؼبادة    4  



: ممخص الفصل الثاني
االىتماـ كالتجديد  أعطى قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية اعبديد ؼبوضوع االستعجاؿ يف القضاء اإلدارم حقو من     

. مقارنة بقانوف اإلجراءات اؼبدنية السابق الذم اتسم بالعمومية كعدـ الكفاية يف التناكؿ
يف االستعجاؿ،  :    فاؼبشرع اعبزائرم خصص للدعول االستعجالية اإلدارية بابا كامل كىو الباب الثالث ربت عنواف

 . فقط171كىنا عكس ما كاف يف السابق حيث نص عليها يف اؼبادة 
فعلى مستول التجديد قبد اؼبشرع قد أحاؿ االستعجاؿ يف اؼبواد اإلدارية على تشكيلة صباعية ىي نفس التشكيلة اليت   

رفع دبوجبها كالشركط تتنظر يف اؼبوضوع، كضبط اإلجراءات اؼبتبعة لرفع دعول استعجاليو إدارية كشكل العريضة اليت 
الالـز توفرىا حىت تكوف مقبولة، كحدد اآلجاؿ اليت يفصل فيها القاضي لبعض حاالت االستعجاؿ كنص على باقي 

 .اغباالت على الفصل يف أقرب اآلجاؿ كذلك مع مراعاة ػبصوصية االستعجاؿ
   كذلك ما ديكن استخالصو من ىذا الفصل ىو أف اؼبشرع اعبزائرم كضع ضباية للحقوؽ كاؼبراكز القانونية لألطراؼ 

د ػة تعػػكوف مستقبالن، آرلػرار قد تػكاجهة أضػكاء يف ـػد السػحل ة علػؼ بالضريبػة أك اؼبكلػػكاء اإلدارة اعببائيػػاؼبتخاصمة س
ضمانة للطرفُت كىي الدعول االستعجالية كاليت ترمي إذل مواجهة القضايا اليت تتطلب السرعة، كربقيقان لدلك كضع 
اؼبشرع ؾبموعة من الشركط جيب على قاضي االستعجاؿ التقيد هبا، إال أف تعقد شركطو قد ال تسمح بتأدية اؽبدؼ 

  .النوط بو كخاصة كوف اجملاؿ اعببائي يتعلق جبوانب مالية قد تسبب أضرار إذا دل يتم تداركها يف كقتها ادكد
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: الخاتمة
لفصل األكؿ قبد أف اؼبشرع أخضع اؼبنازعة الضريبية يف مرحلتها القضائية ؼببدأ التقاضي على ؿكمن خالؿ دراستنا 

درجتُت انطالقان من اكمة اإلدارية االبتدائية كصوالن إذل ؾبلس الدكلة كىذا مراعاة لتكريس اغبق يف التقاضي على 
درجتُت اؼبكرس كنظاـ يهدؼ عبعل طريف القاعدة اعببائية من مكلف بالضريبة كاإلدارة اعببائية يف كضعية مرحية كتسمح 

.  لو دبمارسة صبيع الوسائل اؼبكفولة قانونان من أجل إثبات كضعية ذباه الطرؼ اآلخر
كتتميز اإلجراءات اػباصة بسَت الدعول اعببائية أماـ القاضي اإلدارم بطبيعة خاصة كفبيزة، فهي تتميز بطابع 
تفحصي، كاألسبقية للكتابة، كمبدأ اؼبواجهة، ما يسمح من خالؿ صَتكرة الدعول اعببائية إذل ربقيق ضمانات كافية 
رغم ما دييز القاضي اإلدارم من عدـ زبصص يف اجملاؿ الضرييب اؼبعقد فبا يتطلب عبوؤه إذل استخداـ اػبربة كوسيلة 

. أساسية يف تقرير أحكاـ القاضي على موضوع اؼبنازعة
أما يف الفصل الثاين قبد أف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية اعبديد قد أعطى ؼبوضوع االستعجاؿ يف القضاء 

االىتماـ كالتجديد مقارنة بقانوف اإلجراءات اؼبدنية السابق الذم اتسم بالعمومية كعدـ الكفاية يف  اإلدارم حقو من
 .التناكؿ

يف االستعجاؿ، :  فاؼبشرع اعبزائرم خصص للدعول االستعجالية اإلدارية بابا كامل كىو الباب الثالث ربت عنواف
 . فقط171كىنا عكس ما كاف يف السابق حيث نص عليها يف اؼبادة 

 فعلى مستول التجديد قبد اؼبشرع قد أحاؿ االستعجاؿ يف اؼبواد اإلدارية على تشكيلة صباعية ىي نفس التشكيلة 
رفع دبوجبها كالشركط تاليت تنظر يف اؼبوضوع، كضبط اإلجراءات اؼبتبعة لرفع دعول استعجاليو إدارية كشكل العريضة اليت 

الالـز توفرىا حىت تكوف مقبولة، كحدد اآلجاؿ اليت يفصل فيها القاضي لبعض حاالت االستعجاؿ كنص على باقي 
. اغباالت على الفصل يف أقرب اآلجاؿ كذلك مع مراعاة ػبصوصية االستعجاؿ

من خالؿ دراستنا ؼبختلف الطرؽ كاإلجراءات القضائية اليت دير عليها النزاع اعببائي بُت اؼبكلف بالضريبة كاإلدارة، 
: توصلنا إذل عدة نتائج تتمثل فيما يلي

 قبد أف اؼبشرع اعبزائرم من خالؿ قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية قد منح صالحيات أكثر  -
اضي اإلدارم، حبيث أصبح لو دكر فعاؿ كإجيايب يف الدعاكل اإلدارية عامة كيف الدعول الضريبية خاصة، ػللق

فقد منحو اؼبشرع عّدة كسائل للتحقيق يف ىذه الدعول من االستعانة خببَت كظباع شهود كاالنتقاؿ  ؼبعاينة 
األماكن،  أك أية كسيلة أخرل من كسائل التحقيق اليت يراىا ضركرية كمنتجة يف الدعول، كىذا كلو من أجل 

تطبيق القانوف كالسهر على ضباية حقوؽ اؼبكلفُت بالضريبة من تعسف اإلدارة كبالتارل ضباية مبدأ اؼبشركعية ك 
 .ربقيق مبدأ العدالة اعببائية



كذلك قبد أف اؼبكلف بالضريبة مقيد دبجموع الطلبات اليت يقدمها أثناء الشكول األكلية يف حُت  -
ديكن لإلدارة اعببائية اف تقدـ أثناء ؾبريات التسوية كبالتحديد أثناء التحقيق لطلبات جديدة كىذا يعترب تغليب 

 .لسلطة اإلدارة على اؼبكلف كإضعاؼ لضمانات األخَت أماـ اإلدارة 

ائية، ػكل اعببػػركرة الدعػػالؿ سيػة خػػلة إجرائيػػبرة كوسيػػاؿ اخلػم اإلدارم إذل استعمػاضػكء القػما أف جلػؾ -
اضي ػػنتيجة لعدـ التخصص يف ؾباؿ اعبباية يعزز ال ؿبالة كفة اإلدارة أماـ اؼبكلف بالضريبة حيث مىت كاف الق

زاع اعببائي، سيجعل ال ػػات النػطيػيل كمعػاء كربصػػف كعػرييب ـػػرض الضػػراءات الفػػػة إلجػػة دقيقػػلك رؤمػػخصص كميػمت
خصص ػدـ التػػا كعػامو، أـػػؿبالة اؼبكلف بالضريبة يف كضعية متكافئة أماـ اإلدارة حاؿ النظر يف القضية اؼبطركحة أـ

فمعناه كضع القرار يف يد اػببَت كليس القاضي رغم اف القرار األخَت يعود للقاضي، كبالتارل فإف أغلبية القضاة 
دييلوف إذل اللجوء للخربة، دكف بذؿ أم جهد يف التحقيق ككذلك يالحظ أف أغلبية اػبرباء اؼبعينوف ىم خرباء 

عتمد على خرباء متخصصُت قي اؼبيداف ف مؿباسبيُت ليست ؽبم دراية كافية يف اؼبيداف اعببائي، كبالتارل نأمل أ
 .الضرييب

إف اإلجراءات اػباصة برفع الدعول أماـ ااكم اإلدارية طويلة جدان كمعقدة كغَت كاضحة بصورة كافية  -
للمكلف بالضريبة، خاصة يف إطار التحقيق يف الدعول الذم يلجأ فيو القاضي إذل ربقيق ىاـ كآخر إضايف كإف دل 

يقتنع فيلجأ إذل التحقيق اؼبعمق، فضال عن اػبربة اليت يلجا إليها، كىذا إف دؿ على شيء فإمنا يدؿ على التأخَت 
يف عملية تقدير الضريبة كربصيلها، لذا كجب على اؼبشرع أف يتدخل إلعادة النظر يف إجراءات اػبصومة لتكوف 

أكثر كضوحا، كلكي يتم الفصل فيها على كجو السرعة، كلن يأيت ذلك حسب رأينا إال بتكوين مستمر للقضاة يف 
اجملاؿ الضرييب كاإلدارم كااسيب رحبا للوقت يف حل اؼبنازعة كاالستغناء عن اللجوء يف كل مرة إذل التحقيق أك 

 .اػبربة

الة بُت قانوف اإلجراءات اعببائية كقانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، ػػلوب اإلحػػماؿ أسػػما أف استعػػؾ -
أدل إذل كجود فراغات السيما يف اؼبنازعة اعببائية أماـ قضاء االستعجاؿ، كأحيانا أخرل عدـ تناسق النصوص يف 

اؼبواعيد كالشكليات اإلجرائية، كعليو جيب كضع بعض اغبلوؿ العملية لتسهيل عمل القاضي كخدمة ػبصومة 
اؼبنازعة الضريبية، كؿباكلة تبسيط إجراءات اؼبنازعة فيها ضمانان غبقوؽ اؼبكلفُت بالضريبة، خاصة كأف اػبصم إدارة 

 .عمومية تتمتع بامتيازات



من اعبوانب اإلجيابية اليت ديكن اف تستنتج من ىذا البحث، ما أتى بو اؼبشرع فيما يتعلق بسلطة  -
القاضي اإلدارم على توجيو األكامر لإلدارة من أجل تنفيذ األحكاـ القضائية حيث سابقا دل يكن فبكنا للقاضي 

اإلدارم أف يوجو أكامر لإلدارة قصد تنفيذ القرارات كىذا راجع ؼببدأ الفصل بُت السلطات، إذ ال جيوز للسلطة 
القضائية اف تصدر أكامر للسلطة اإلدارية ما دل ينص على خالؼ ذلك، إال أف ىذه اؼبشكلة مت التطرؽ إليها 

كمعاعبتها يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، حبيث أعطى اؼبشرع اعبزائرم للقاضي اإلدارم سلطة إصدار األكامر 
لإلدارة هبدؼ تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة بإلغاء القرارات اإلدارية اؼبشوبة، فأصبح للقاضي اإلدارم اغبق 

صراحة يف توقيع الغرامة التهديدية كاألمر بتصفيتها يف حالة عدـ التنفيذ الكلي أك اعبزئي لألحكاـ القضائية، أكيف 
حالة التأخر كالتماطل يف التنفيذ كىذا ما يسمح ال ؿبالة يف حل إشكالية التنفيذ لألحكاـ كالقرارات خاصة كأف 

 .ؾباؿ اعبباية يتطلب السرعة يف تنفيذىا سواء كانت لصاحل اؼبكلفُت أك اإلدارة

 كذلك ما ديكن استخالصو ىو إف التشريع اعببائي دبختلف أصنافو يبقى من التشريعات اؼبعقدة ال  -
سيما يف اعبانب التقٍت للمنازعة الذم يصعب على اؼبكلفُت بالضريبة كالقضاة اإلداريُت كحىت الباحثُت يف ىذا 
اجملاؿ التحكم كاإلؼباـ بو، خاصة كأنو من التشريعات اليت تدخل عليها عّدة تعديالت سنويان من خالؿ قوانُت 

اؼبالية سواء السنوية أك التكميلية، من ىذا اؼبنطلق كمن خالؿ االستنتاجات اؼبختلفة قبد أنو على اؼبشرع استدراؾ 
الكثَت من اعبوانب اػباصة بتسوية النزاع الضرييب القائم بُت اؼبكلف بالضريبة كاإلدارة اعببائية خلقا لتوازف قانوين 

 .بينهما كربقيقا لعدالة جبائية متينة

ينبغي توحيد أك صبع القوانُت الضريبية اؼبتعددة كاؼبتعلقة باؼبنازعات اعببائية، يف تقنيُت كاحد شامل  -
لكافة النصوص كاإلجراءات، خاصة كبعد أف تعددت التعديالت على القوانُت اعببائية مرتُت كل سنة مالية أحيانا،  

كىذا ما يساىم ال ؿبالة يف دعم تدقيق القاضي اإلدارم يف القضايا اؼبطركحة أمامو، ما جيعل عبوء اؼبتقاضُت إذل 
 .القضاء تعبَتا على كجود عدالة جبائية

جيب النص على إجراءات التقاضي أماـ اعبهات القضائية بصفة كاملة كدقيقة يف قانوف اإلجراءات  -
اعببائية كخاصة ما يتعلق باالستعجاؿ اعببائي يف ؾباؿ التحصيل، بسبب فبيزات إجراءات الدعول اإلستعجالية يف 
اؼبنازعة الضريبية، كرفع شرط تقدمي ضمانات من طرؼ اؼبكلف بالضريبة كونو شرط يعرب عن عرقلة إرادة اؼبكلف 

 .يف التقاضي
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: الممخص
 اإلجراءات القضائية المتعلقة بالمنازعات الضريبية

   إف دراسة موضوع اإلجراءات القضائية اؼبتعلقة باؼبنازعات الضريبية ،يعترب من اؼبواضيع اؼبهمة خاصة من الناحية العملية _ملخص 
نظرا إلنتشارىا الكبَت كالواسع نتيجة النفتاح االقتصادم الذم عرفتو اعبزائر ىذا من جهة كتعدد قوانُت الضرائب كتعقد ىا فبا يطرح 

 .الكثَت من النزاعات الناصبة عن تعقد اإلجراءات القضائية كتنوعها تبعا لتعدد الضرائب
كتعترب الرقابة القضائية كمرحلة ضامنة غبماية حقوؽ األفراد من أخطاء  تعسفات اإلدارة كأف النزاع الضرييب يكوف فيو القاضي اإلدارم 

 سلطات كاسعة الفصل فيو أم يستطيع أف حيكم بالتعديل أك التعويض 
فهذه اؼبرحلة تعد الثانية كتكوف يف حالة عدـ رضي اؼبكلف بالضريبة بالقرار سواء كاف القرار رفض كليا أك جزئي أف يلجأ إذل رفع تظلمو 

كأف يطعن أماـ اعبهات القضائية اؼبختصة يف النظر يف اؼبنازعات اؼبتمثلة يف اكمة اإلدارية كلو اغبق يف أف يستأنف قرارات اكمة 
 .اإلدارية أماـ ؾبلس الدكلة كيف حالة إغباؽ الضرر بو أف يلجأ إذل القضاء اإلستعجارل

اإلدارة اعببائية، اؼبكلف بالضريبة، اإلجراءات القضائية، قانوف اإلجراءات اعببائية، قانوف : -الكلمات اؼبفتاحية
. اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، الدعول االستعجالية

 
Procédures judiciaires relatives à des litiges fiscaux 

Résum :é  L’étude des procédures judiciaires qui concernent les litiges fiscaux s’avère importante,  

notamment d’un point de vue pratique, vu son étalement suite à l’ouverture économique qu’a connu 

l’Algérie. 

D’un autre coté, nous avons la multiplicité des lois fiscales et leur complexité , ce qui crée plusieurs 

litiges, venant de la complexité des procédures judiciaires ainsi que leur diversité, et ce, selon la 

multiplicité des impôts . 

Le contrôle judiciaire est perçu comme une étape garantissant les droit des individus, et ce contre 

les erreurs et les arbitraires de l’administration. Dans un litige fiscal, le juge administratif  possède 

tout le pouvoir afin de juger, soit par la modification ou la compensation. 

Cette phase vient au deuxième rang, et reflète l’insatisfaction de la personne en charge de la taxe, 

qu’elle que soit la décision ; rejet complet ou partiel. 

Ce dernier doit soulever le grief et de faire un recours devant les autorités judiciaires compétentes 

afin de trancher. La personne en charge possède du droit de faire appel aux jugement du tribunal 

devant le conseil d’état, et dans le cas de dommage il doit recourir à l’urgence contentieuse.     

            

 


