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 شكر وعرفان

له آاللهم  على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى  الحمد هلل رب العالمين وصل   
 إلى يوم الدين وصحبه

ذي كان ــل الــذي أنار لنا درب العلــم والمعرفــة وأعــاننا على أداء هذا العمــالحمــد هلل ال
الدكتور رزق هللا  األستاذ رأسهموعلى  األشخاص ة منــمجموعتظافر جهود نتيجة 

 كما المذكرةوبصدر رحب اإلشراف على هذه  هتقبلنشكره على  الذي العربي بن مهيدي
التي بخله علينا بالمعلومات والتوجيهات والنصائح  التشكرات لعدم ىوأحل ىأغلنقدم له 
كما نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا في  في اتمام هذا الموضوعلنا عونا كانت 

 واألستاذ عبد الرحمان ملياني مصطفى خاصة الدكتور بن جلولانجاز هذا العمل 
  عبد الوهاب مليانيواألستاذ  كتور رشيد خلوفيدوالوالدكتور قريبيز مراد 

وعلى رأسهم  إلى كل من يسهر على تنظيم مدرسة الدكتوراه في العاصمة واالغواط
 عميد الكلية

  األولىابتداءا من السنة  أيديهمالذين تتلمذت على  األساتذةجميع كما ال يفوتني بتشكر 

 يومنا هذا إلىابتدائي 

خاصة عمال المكتبة بجامعة  كما نشكر جميع من ساهم في انجاز هذا الموضوع
 عمار ثليجي باالغواط

 مع احتراماتي وتقديري لهم

 هللا كل خير وجزاهم



 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــإه

بذكرك  إالبطاعتك وال تطيب اللحظات  إالبشكرك وال يطيب النهار  إاللهي ال يطيب الليل إ

 برؤيتك  إالبعفوك وال تطيب الجنة  إال اآلخرةوال تطيب 

         نبي الرحمة ونور العالمين  إلى األمةونصح  األمانةدى أمن بلغ الرسالة و  إلى

 سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

حمل اسمه أمن  إلىمن علمني العطاء بدون انتظار  إلىمن كلله هللا بالهيبة والوقار  إلى

د حان قطافها بعد طول انتظار ق افي عمرك لترى ثمار  ديمد أنمن هللا  أرجوبكل افتخار 

 والدي العزيز 

بسمة الحياة وسر  إلىنى الحنان والتفاني لى معا  معنى الحب و  إلىمالكي في الحياة  إلى

        الحبايب  أغلى إلىها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي ؤ من كان دعا إلىالوجود 

  الحبيبة أمي

 أخواتيبدونهم  أكون من ال  إلىمن بوجودهم اكتسب القوة والمحبة  إلىمن بهم كبرت  إلى

خوتي   وأبنائهموزوجاتهم  وا 

ال  أنوعلموني  أجدهممن بهم عرفت كيف  إلى ، سعدأمن بهم  إلى ،من تميزوا بالوفاء  إلى

  أميالذين لم تنجبهم  اإلخوة إلى ،أضيعهم

 إلى كل من حملهم قلبي ولم يكتبهم قلمي



 

 

 ةـــقدمـم
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ا في جميع سلطاته سواء   ز النظام الجزائري بعدم الثبات منذ االستقالللقد تمي          
، حيث انتهجت الجزائر في كل مرحلة من مراحل  التشريعية أو القضائية التنفيذية أو

كان له نصيب من التحول المستمر  أيضافالنظام القضائي هو .... ،  التطور نظام معين
فعند  ،في القضاء  االزدواجيةعلى النظام الحالي المتمثل في نظام  اغاية اعتماده إلى

تعمل  أن آنذاكما على السلطة لزا وكان استقالل الجزائر كان يوجد هناك عدة فراغات
الذي  1962/  12/  31في  الصادر 62/157على سد هذه الفراغات فسنت القانون 

 ابقاءوبذلك تم  ،ما تعارض منها والسيادة الوطنية  إالتطبيق القوانين الفرنسية بيتيح 
في  العهد االستعماري والمتمثل إبانالذي كان مطبق  اإلداري بالنظام القضائي  العمل

ان أما ما ، قسنطينة ووهر والتي كانت في كل من العاصمة  الثالث اإلداريةالمحاكم 
 1965لغاية سنة  وهذا الذي يحتوي على غرفة إدارية المجلس األعلى للقضاء يعلوها فهو
المشرع الجزائري انتهج االزدواجية في وفي هذا ذهب البعض إلى أن ، المرحلة نهاية هذه 

 65/278األمر  بصدور كانتف المرحلة الثانية أما ،الهرم مع الوحدة في أعاله  أدنى
لغيب المحاكم الثالث أالمتضمن التنظيم القضائي وبموجبه  16/11/1965في الصادر 
لى الغرف على ل اختصاص المحاكم اإلدارية إق  مجلسا قضائيا ون   15 ئنش  أ  السابقة و 

ثم ارتفع  ، نفس العدد أي ثالث غرف في المدن السابقة الذكر مستوى المجالس وبقي
الذي تم  1990ة اإلصالح الذي تم سنة لغاي  وهذا 1986غرفة سنة  20 إلىعددها 
وخالل هذه المرحلة لم يكن هناك بما  1 الخمسة الغرف اإلدارية الجهوية إنشاءبموجبه 

حيث تم التغيير  1996، أما المرحلة الثالثة جاءت بدستور  يسمى رئيس مجلس الدولة
من مثلما هو معمول به في العديد  نحو نظام االزدواجية الكلي للنظام القضائي والتوجه

، ، حيث فرضت الظروف على انتهاج هذا النظام  منه 152المادة   وهذا بموجب الدول 

                                                           
المرجع في المنازعات اإلدارية ) القسم األول اإلطار النظري للمنازعات اإلدارية ( ، دار جسور للنشر  ،عمار بوضياف  1
 وما يليها 53، ص  2013، الجزائر ،  1 الطبعة التوزيع ،و 
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المنازعات تزايد عدد  القضائية االزدواجية نظاماعتناق  إلى أدت التي األسباببين   ومن
     .  1...  اإلداريةعدم تحكم القاضي في المنازعات  المعروضة على القاضي ،

النظام القضائي العادي والثاني نظام  أولهد هذا النظام على وجود هيكلين مويعت       
مجلس الدولة ، حيث يعلوها  إداريةالذي يتكون من محاكم  األخير، هذا  إداري قضائي 

في الجزائر ، ويتميز مجلس الدولة عن  إداريةهيئة قضائية  أعلىيعتبر مجلس الدولة 
اختصاصاته ،  بازدواجيةفي المحكمة العليا  المتمثلنظيره في النظام القضائي العادي 

 أنة له ، كما م  ظ  ن  وفقا للقوانين الم   رض عليهع  حيث يفصل في المنازعات القضائية التي ت  
صاص  الذي يعتبر هذا االخت وبموجب ، وهو االختصاص االستشاري  آخرله اختصاص 
يبدي حيث نجد أن مجلس الدولة الجزائري  2في فرنسا نشأتهله عند  األصلياالختصاص 

 .3بها من طرف الحكومة  إخطارهفي مشاريع القوانين التي يتم  رأيه

،  ر ذلكغي أوا كان قضائي هيكل سواء   ولممارسة االختصاصات المنوطة بكل       
بينها الوسائل البشرية ، حيث ينقسم األشخاص ومن  ... يجب توفر العديد من الوسائل

والثانية هي قضاة ال إلى فئتين األولى هي فئة مهامهم في مجلس الدولة الذين يمارسون 
                                                           

،  2013، ، الجزائر  3الطبعة ، دار جسور للنشر والتوزيع ،  اإلداري الوجيز في القانون  ،عمار بوضياف  1 
 وما يليها . 29ص 

  2 سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون اإلداري  ، دار الفكر العربي ، نصر ، 1996 ، ص 6 - 7- 8 .
 8الصادرة في ،  76 العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،،  1996من الدستور الجزائري لسنة  119/3المادة  3

،  25رقم   الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  02/03بموجب قانونين األول رقم المعدل والمتمم  1996ديسمبر 
 16، الصادرة في  63رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  08/19 رقم والثاني 2002افريل  14الصادرة في 

 . 2008نوفمبر 
 . انصبت التعديالت على تنظيم السلطات خاصة السلطتين التنفيذية والقضائيةحيث 
،  02محطات بارزة في تطور الدساتير الجزائرية ، مجلة المجلس الدستوري ، العدد  ،عمار عباس : حول هذا  انظر

 . 30، ص  2013
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تمارس اختصاصاتها في و ،  منهما تخضع لنظام قانوني معينفئة اإلداريين ، وكل  فئة
 مجلس الدولة .لال الفع   و السير الحسن مستهدفة،  االمجال المحدد لها قانون

فيه ،  األهمالمنصب  نهأ على صنفي   حيث، وكما هو معلوم لكل جهاز رئيس         
أهم منصب في عتبر رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة ، حيث ي   عتبر كذلك في جهازوي  

هو الساهر نه أوالتزامات نحو المجلس الذي يرأسه ، كما  المجلس لما له من صالحيات
 جله .أمن  أنشاحقيق الهدف الذي تجل أمن  هذاتنظيم وحسن سير هذا الجهاز و على 

، والذي تعززت  األخرى هو مختلف عن المناصب القضائية  هذا المنصب والذي       
بموجب وهذا  1998از الذي يرأسه إال سنة ا باإلضافة إلى الجهي  ل  ع  به السلطة القضائية ف  

لوجود سال حوله الكثير من الحبر نظرا الذي نص على إنشائه ، فقد   1996دستور 
 .وكذا عالقته بالسلطة التنفيذية  حوله العديد من النقاط الغامضة 

فهو  ، الجزائري  رئيس مجلس الدولةالقانوني ل زمركالدراسة  أهميةومن هنا تبرز        
ليست بالمدة ، وهذه المدة  له من الوجود الفعلي العقدينم ت  لم ي   ألنهمنصب حديث النشأة 

، إضافة إلى البحث في منصب رئيس أعلى هيئة قضائية إدارية والتي تجتهد من الكبيرة 
استقالل  ن  أجل بناء دولة القانون وكذلك حماية الحقوق والحريات لألفراد ، خاصة و أ

لناحية المتخصصة فهو محاولتنا إبراز أما من ا، عتبر من استقالل الجهاز ككل رئيسها ي  
زالة بعض من الغموض في  النقائص والثغرات التي تعتري منصب رئيس مجلس الدولة وا 

ي على ، وكذلك تنوير الباحثين بصالحياته والت نظم هذا المركزالقانونية التي ت   النصوص
 .أساسها استحدث هذا المنصب 

ضوعيا الختيار هذا مو  وآخردافعا ذاتيا  أعطتنيالكبيرة للموضوع  األهميةهذه       
، فمن الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه  تي فيمذكر  بحثموضوع  العنوان ليكون 

من المواضيع  وأنهاالبحث في مثل هذه المواضيع خاصة  الذاتية هو الرغبة في األسباب
وقلة الكتابة حول منصب  كثرة الكالم أما الدافع الموضوعي فهو قة والقابلة للبحثي   الش  
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هذه  بمثل المكتبة الوطنية إثراء إلىرئيس مجلس الدولة الجزائري ، ومحاولة منا 
دون ين يذهبون اتجاه الجانب اإلجرائي للقضاء غلب الباحثأ أن و  خاصة،  المواضيع

 .ئه ومكانة أعضا هالبحث في تنظيم

ن وعند قيامنا بهذه الدراسة واجهتنا الكثير من الصعوبات خاصة انعدام المراجع أل       
اق سنة لدكتور زوينة عبد الرز ألستاذ الاللهم مقال وحيد  لم تتم فيه الدراسة ، الموضوعهذا 

  حول طريقة تعيينه فقط ة تمحورتدراسأن ال إلى باإلضافة في مجلة مجلس الدولة 2002
الدراسات في الدول األخرى أو  الحصول على في الصعوبة الشديدة أيضاكما واجهتنا ، 

 .ظرائه في الدول األخرى ن  ب    حتى قوانينها لمقارنة رئيس مجلس الدولة الجزائري 

، والنظام الجزائري يأخذ بطريقة تختلف طريقة تعيين القضاة من دولة ألخرى        
األعلى للقضاء ، باستثناء بعض المناصب القضائية النوعية التعيين بعد استشارة المجلس 

دون سواه ومن بينها منصب رئيس  هوالتي تكون من اختصاص رئيس الجمهورية وحد
السلطة التنفيذية هي التي تنظم واجبات وحقوق رئيس  أن إلى إضافةمجلس الدولة ، 

تتكون عالقة بين  وبذلك ، وتمتد هذه التدخالت حتى في اختصاصاته ، مجلس الدولة
 األطراف السابقة الذكر ومن هذا تتشكل لنا إشكالية بحثنا هذا والمتمثلة في :

 نه مستقل باعتبارأأم تابع للسلطة التنفيذية ؟ الجزائري فهل رئيس مجلس الدولة 
 قضائي ؟ ه هو منصبمنصب

القانونية  اتبعنا المنهج التحليلي في دراسة النصوص ولإلجابة على هذه اإلشكالية       
العضوية والعادية وكذلك الدستور إلى ما دونه من القوانين ببداءا  التي تنظم هذا المنصب

كان  لذلكالمراجع  تنعدم فيهالموضوع  ن  أالمراسيم الرئاسية والتنفيذية ... ، خاصة و 
في جميع  صالبحث و الغو  جلأوهذا من ، واضحاالتوجه نحو النصوص القانونية 

 أيضاكما اعتمدنا  إلجابة على اإلشكالية  المطروحة ،لالتي بها سوف نصل و التفاصيل 
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 إلى التي ال تحتاج وواألفكار على المنهج الوصفي وكان هذا في سرد بعض المواضيع 
مجلس الدولة  بين رئيسجل المقارنة أمن  المنهج المقارن  عتماد علىمع اإل،  تحليل

الجزائري وبين نظرائه في بعض الدول والتي كانت سباقة في اعتماد هذا النظام ، وهذا 
قبال وهذا جل تدعيم البحث وكذا إمكانية سد الثغرات في النصوص القانونية مستأمن 

وهذا عتماد على المنهج التاريخي في المقدمة ، مع اإلالدول األخرى  باالستفادة من تجارب
 .فيها هذا المنصب  ث  د  ح  ت  س  أ  ن المرحلة التي بيات  ل  

وارتأينا أن تكون دراستنا مقسمة إلى فصلين بحيث خصصنا الفصل األول لتبعية      
رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا وهذه الفكرة بدورها مقسمة إلى ثالثة 
أجزاء تطرقنا في الفكرة الجزئية األولى للسلطة الموسعة لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس 

بحث أول أما المبحث الثاني فخصصناه لسيطرة رئيس الجمهورية مجلس الدولة وهذا كم
في انهاء مهامه بينما تطرقنا في المبحث الثالث لتدخل السلطة التنفيذية في تحديد 
واجبات وحقوق رئيس مجلس الدولة ،  أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه لتبعية رئيس مجلس 

منه  األولثالثة مباحث  إلى أيضاسمناه للسلطة التنفيذية وظيفيا حيث ق النسبيةالدولة 
المبحث الثاني تناولنا فيه  أما اإلداري اختصاص رئيس مجلس الدولة  إلى تطرقنا فيه

المبحث الثالث تطرقنا  أماي ئلقضاا اصات رئيس مجلس الدولة في المجالاتساع اختص
 . الدور البارز لرئيس مجلس الدولة في العملية االستشارية إلىفيه 

 



 

 

 الفصل األول :

 لةتبعية رئيس مجلس الدو 
 ذيةللسلطة التنفي المطلقة

  عضويا
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و بها يتمتع بالعديد من  لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري مكانة مرموقة وهامة ،       
 حيث يمارس هذه، التنفيذية والتشريعية والقضائية في جميع السلطات الصالحيات 
 يه في السلطة القضائية ومن بين الصالحيات الممنوحة له ، دستورال بموجبالصالحيات 

 لمادةلالقضائية طبقا  عتبر منصب رئيس مجلس الدولة من بين المناصبتعيين القضاة ، وي  
التي يحتكر فيها  1المتضمن القانون األساسي للقضاء 04/11من القانون العضوي  49

نه يختص أيضا بإنهاء مهامه أكما ، وحده ودون استشارة المجلس األعلى للقضاء التعيين 
للقضاء  األعلىمهامه عن طريق المجلس  إنهاء إمكانيةوهذا طبقا لقاعدة توازي األشكال مع 

وزير  أو األولمهني ، كما تتدخل السلطة التنفيذية متمثلة في الوزير  أفي حالة ارتكابه لخط
خاصة فيما تعلق  س الدولةعامة ورئيس مجل في تنظيم شؤون القضاة األختامالعدل حافظ 

 منها بالتزاماتهم وحقوقهم .

قل ما يقال أهذه التدخالت شكلت عالقة بين السلطة التنفيذية ورئيس مجلس الدولة        
في  ات كبيرةملك فيها صالحيتال  ئيةالقضا السلطةن أعنها أنها عالقة تبعية ، خاصة و 

 ني   ع  ن السلطة التنفيذية هي التي ت  ، أل تنظيم مركز رئيس مجلس الدولة في جانبه العضوي 
 وتنهي المهام وتنظم الحقوق والواجبات .

 وبالتفصيل من خالل المباحث الثالث اآلتية :  هذه التبعية وسوف نحاول إبراز       

 لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس مجلس الدولة سلطات واسعة :المبحث األول 
 لسلطة لرئيس الجمهورية في إنهاء مهامه رئيس مجلس الدولة خضوع: المبحث الثاني  
 رئيس مجلس الدولة حقوق و  واجبات: تدخل السلطة التنفيذية في تحديد المبحث الثالث 

                                                           
 . 2004سبتمبر  8، الصادرة في  57العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 1
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 لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس مجلس الدولة سلطات واسعة:  األولالمبحث 

التي يضطلع بها رئيس الجمهورية المنصوص عليها في  الصالحياتمن بين أهم          
هي سلطة التعيين في جميع السلطات سواءا التنفيذية أو القضائية أو  الجزائري  دستورال

ذلك أن العصر الحديث اضمحلت فيه نظرة مونتيسكيو في الفصل الجامد بين ، التشريعية 
، فمثال أصبحت السلطة التنفيذية  1 السلطات ، وأصبح هناك عالقة بين السلطات الثالث

وتتم ، في الجزائر المعتمدة وهي الطريقة الوحيدة هي التي تقوم بتعيين القضاة في الجزائر 
كما أن رئيس الجمهورية هو  ،أو بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء  انفرادية ةبصف إما

  ... الذي يرأس المجلس األعلى للقضاء 

  ه ؟  وما هي الشروط الواجب توفرها في رئيس مجلس الدولة ؟ما هي طريقة تعيين ف

المناصب النوعية في القضاء  04/11من القانون العضوي  49حددت المادة        
يستحوذ على تعيينها رئيس  الجمهورية دون مشاركة شخص آخر أو هيئة والتي الجزائري 

الكثير  أسالهذا المنصب يين طريقة تعلكن ، أخرى ومن بينها منصب رئيس مجلس الدولة 
 أنحول الشروط التي يجب  أو(  األولسواءا عند تعيينه  ) المطلب ، من الحبر حوله 

 ) المطلب الثاني (يعيينه رئيس الجمهورية فيه  أنتتوفر في الشخص الذي يمكن 

 رئيس مجلس الدولة الفئة التي يعين منها غموض في المطلب األول :

)) يعين رئيس الجمهورية في الوظائف  من الدستور الجزائري على : 78دة الما تنص       
 والمهام اآلتية :

 الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور - 1
                                                           

   ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية ضاء ضمان لحماية الحقوق والحرياتاستقالل الق ،العربي بوكعبان  1
 . 119، ص   2002،  3، العدد ، كلية الحقوق جامعة الجزائر والسياسية 
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 لوظائف المدنية والعسكرية في الدولةا  - 2

 عيينات التي تتم في مجلس الوزراءالت  - 3

 رئيس مجلس الدولة  - 4

 األمين العام للحكومة - 5

 محافظ بنك الجزائر  - 6

 القضاة -7

 مسؤول أجهزة األمن  -8

 الوالة  -9

هم ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج ، وينهي مهام
 (( .ويسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين األجانب وأوراق إنهاء مهامهم 

 وصفمن خالل دراسة نص، يهم موضوعنا فقط وسوف تقتصر الدراسة على ما         
ائري من الدستور نالحظ أن سلطة تعيين رئيس مجلس الدولة الجز  87،  85،  78المواد 

يشاركه فيها شخص آخر حتى ولو كان الوزير  أن وال يمكن سلطة أصيلة لرئيس الجمهورية
األول ، وكما هو معروف يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من صالحياته للوزير 

عتبر اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية وحده ، األول ، إال أن هناك بعض الصالحيات  ت  
،  1لة الجزائري ومنع الدستور من أن يفوضها لغيره ، ومن بينها تعيين رئيس مجلس الدو 

فتعيين هذا األخير يتم بموجب مرسوم رئاسي فقط ، وهو األسلوب والطريقة الوحيدة التي 
 لذلك فكل طريقة أخرى لتعيينه تكون باطلة . ، حددها النص الدستوري لتعيينه

                                                           
 . من الدستور الجزائري  87/2انظر المادة  1
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رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة لم ن منها ي  ع  ي  التي يجب أن  الفئةلة أمس إال أن         
يتم النص عليها أو تحديدها ، ال من خالل الدستور ، وال من خالل القانون العضوي 

، وال من  2 المعدل والمتمم 1 والمتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 98/01
المتضمن القانون األساسي للقضاء ، لذلك فسلطة رئيس  04/11خالل القانون العضوي 

وله السلطة التقديرية الكبيرة في أن يعين ، الجمهورية في تعيين رئيس مجلس الدولة واسعة 
أي شخص يراه مناسبا لتولي هذا المنصب الحساس ، سواء كان ينتمي إلى فئة القضاة أو 

، على عكس منصب الرئيس األول للمحكمة العليا الذي  3أو أي شخص آخر  السياسيين
ن وجوبا من طائفة القضاة ، وهذا بنصوص صريحة بداية من الدستور بموجب المادة عي  ي  

من القانون المتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها  08، وكذلك المادة  78/7
المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية  99/240م الرئاسي من المرسو  3/4، وكذلك المادة  4

المشرع المصري الذي كان أكثر وضوحا حيث حدد  والمالحظ أن،  5والعسكرية في الدولة 
ي ن لرئاسة المجلس  الشروط  كما اشترط ،  6الواجبة توفرها في الشخص الذي يمكن أن ي ع 

                                                           
 . 1998جوان  1، الصادرة في  37العدد   للجمهورية الجزائرية ،  الجريدة الرسمية 1
 . 2011أوت  3، الصادرة في  43العدد  للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية ،   11/13بموجب القانون العضوي  2
 ، 2002المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة ، مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد األول ،  عبد الرزاق زوينة ، قراءة حول 3

 . 33 ص
 . 2011يوليو  31الصادرة في  42للجمهورية الجزائرية ، العدد  الجريدة الرسمية  4
 . 1999أكتوبر  31،  الصادرة في  76العدد   للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية  5
يشترط فيمن يعين في مجلس : المعدل والمتمم  1972لسنة  47قم من قانون مجلس الدولة المصري ر  73المادة  تنص 6

 الدولة
 أن يكون مصريا متمتعا باألهلية المدنية الكاملة  . -
ن يكون حاصال على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق لجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة أ  -

 لها وأن ينجح في الحالة األخيرة من امتحان المعادلة طبقا 
 للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة  .  -
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عين من بين نواب رئيس الجمهورية وي  كون بقرار من رئيس ي أنيس ئفي تعيين الر  أيضا
 : جمعية عمومية خاصة تتشكل من  رأيخذ أالمجلس بعد 

 .رئيس مجلس الدولة  -

 . 1 نواب رئيس مجلس الدولة -

 .2 وكالء رئيس مجلس الدولة  -

 .3 المستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين  -

وتستدعى الجمعية العمومية الخاصة بترشيح رئيس مجلس الدولة المصري قبل شهر        
على األقل من انتهاء والية الرئيس الحالي بناءا على طلبه ، وفي حالة ما إذا كان منصب 
رئيس مجلس الدولة خاليا أو تعذر على الرئيس استدعاء الجمعية العمومية يقوم بذلك نائب 

د بشهر على األكثر من خلو المنصب أالرئيس ويكون ذلك في  د   ويكون ترشيح  ، 4جل ح 
من قانون مجلس الدولة المصري بحيث يكون  83رئيس المجلس المصري وفقا للمادة 

                                                                                                                                                                                           

 المحاكم أو مجلس التأديب ألمر مخل بالشرف ولو قد رد إليه اعتباره . كم عليه منأال يكون قد ح   -
ن يكون حاصال على ديبلوماتين من ديبلومات الدراسات العليا أحداهما في العلوم اإلدارية أو القانون العام إذا كان أ -

 التعيين في وظيفة مندوب .
جمهورية اإلعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي لأال يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس ا -

 بجنسيتها إلى إحدى الدول العربية .
ال يقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثالثين سنة وال يقل سن من يعين عضو بالمحاكم اإلدارية  والتأديبية عن أ -

 ر سنةعين مندوبا مساعدا تسعة عشثالثين سنة ، وال يقل سن من ي  

 يعين نواب رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمجلس . 1
 يعين وكالء رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمجلس . 2
 المعدل والمتمم . 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة المصري رقم  83المادة  3
 2011لسنة  01النظام الداخلي لمجلس الدولة المصري ، قرار الجمعية العامة لمجلس الدولة المصري رقم من  170المادة  4

 .  02/05/2011، الصادرة في  99، جريدة الوقائع المصرية ، العدد  12/03/2011المؤرخ في 
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التصويت سريا ويعلن رئيس الجمعية العمومية الخاصة بترشيح الرئيس النتيجة النهائية على 
 . 1الجمعية مباشرة بعد االنتهاء منه 

رئيس جمهورية مصر ملزم بتعيين رئيس مجلس الدولة  أن وعليه يمكننا القول       
ية العامة عمجمن بين نواب الرئيس بعد انعقاد ال أدقوبشكل  هئأعضاالمصري من بين 

وتعيين برأي الجمعية العامة غير ملزم  رئيس الجمهورية المصري  ، إال أن الخاصة بذلك
يكون من النواب كما  أنشرط  آخريعين شخصا  أنفيجوز له ، ه تالشخص الذي اختار 

الدولة  سنه يوجد هناك عرف مستقر في مجلفا ، ولإلشارةالسالفة الذكر  83حددته المادة 
أما في فرنسا يعتبر رئيس ،  2 نواب رئيس المجلس رئيسا للمجلس أقدمن عي  ن ي  أالمصري ب

عتبر رئاسته للمجلس رئاسة شكلية فقط ، أما الرئيس حيت ت   3الوزراء هو الرئيس القانوني
الفعلي فهو نائب الرئيس ويختار من بين األعضاء أو رؤساء الدوائر في مجلس الدولة 

 . 4الفرنسي ، ويتم باقتراح من وزارة العدل وموافقة مجلس الوزراء 

تعلق الم 99/240المرسوم هو  أيضا هير االنتباه فيثما ي  بالرجوع للقانون الجزائري و و         
تعيين رئيس مجلس الدولة في  أنحيث نجد فيه ، والعسكرية  ةبالتعيين في الوظائف المدني

القضاة اآلخرين سواءا في الهيكل القضائي اإلداري أو على عكس ، منه  01/05المادة 
والتي جاءت بعنوان  3/4وجب المادة مالذين تم تحديد تعيينهم ب الهيكل القضائي العادي

 وهؤالء القضاة هم :المؤسسات القضائية ومؤسسات الرقابة 

                                                           
 .الداخلي لمجلس الدولة المصري  من النظام 169المادة  1
حسين عثمان محمد عثمان ، القضاء اإلداري ، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ،  -رفعت عبد الوهاب محمد  2

 . 95، ص  2000
3  PASCALE GONOD , Le vice-président du conseil d'état ministre de la juridiction 
administrative ,  Revue française d’études constitutionnelles et politiques, Paris, Novembre 
2007 ,  p 117    .  

 . 567، ص  2012، لبنان ،  1 الطبعةمجلس الدولة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،   ،عصمت عبد المجيد بكر  4
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 للمحكمة العليا  األولالرئيس  -

 النائب العام لدى المحكمة العليا  -

 محافظ الدولة لدى مجلس الدولة  -

 رئيس محكمة التنازع  -

 محافظ الدولة لدى محكمة التنازع  -

 نازع قضاة محكمة الت -

 نائب محافظ الدولة لدى محكمة التنازع  -

 أنهما إال، في االختصاص فقط  تختلفانالدولة  ومجلسالمحكمة العليا  أنبالرغم من        
حيث ، ولهما نفس المهام كال في اختصاصه ، هيئتين قضائيتين في الجزائر  أعلىتعتبران 

كما ،  يسهران على احترام تطبيق القانون وكذلك يعمالن على توحيد االجتهاد القضائي أنهما
عينان بمرسوم رئاسي من طرف رئيس هما ي  يورئيس ، 1 ينظمان بقوانين عضوية كالهما أن

بتخصيص ز عن نظيره في المحكمة العليا رئيس مجلس الدولة قد تمي   أن إال،  الجمهورية
يقوم بهذا  فما هو السبب الذي جعل المؤسس الدستوري فقرة خاصة به في الدستور  ، 

 2التمييز ؟ 

من الدستور  78لسؤال من خالل تحليل نص المادة اوسوف نحاول الجواب على هذا        
 مع القوانين األخرى التي لها عالقة بتعيين رئيس مجلس الدولة ، وهذا من خالل دراسة روح

 ي (شكل هذه المادة ) الفرع الثانبالنظر السالفة الذكر ) الفرع األول ( وكذلك   78لمادة ا

                                                           
 . من الدستور الجزائري  153 و 152تين انظر الماد 1
 . 33 سابق ، صالمرجع القراءة حول المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة ،  ، زوينة عبد الرزاق 2
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 من الدستور 78المادة  روحإلى  بالنظر:  الفرع األول

ز مي   ي  من خالل ذلك أن  أرادالمؤسس الدستوري  أن إلىيؤدي بنا  األولاالحتمال  إن        
ة إال نظام االزدواجية القضائي تتبنىن الجزائر لم أخاصة و ، رئيس مجلس الدولة الجزائري 

 اإلداري القضاء  أنما بو ،  لك السنةمن دستور ت 152هذا بموجب المادة و  1996سنة 
ر ظه  ي  المؤسس الدستوري تمييزها عن غيرها بنصوص دستورية ل   أرادحديثة العهد  وتشكيالته

المؤسس الدستوري ال  أنمع العلم ، تشكيالتها من خالل رئيسها  وأهمية أهميتهاى دم
 أويخصص لرئيس مجلس الدولة الجزائري فقرة خاصة به في نص الدستور دون غاية  

 . 1 هدف معين 

سلمنا بفرضية تمييز رئيس مجلس الدولة نرى وجود بعض المالحظات  إذا       
 .هذه الفرضية  ت ضع فالتي تنظم السلطة القضائية والتي  األخرى والتناقضات في النصوص 

نالحظ غياب رئيس مجلس  2 للقضاء األعلىتشكيلة المجلس  إلىمن خالل النظر        
للمحكمة  األولرئيس الجمهورية ويتواجد فيها الرئيس  يترأسهاالدولة عن هذه التشكيلة التي 

والتي  التأديبية ،للقضاء عندما يجتمع بتشكيلته  األعلىالذي يترأس بدوره المجلس  ، العليا
 إلىضمه  األقلو كان على ،  3 المتخذة ضد القضاة التأديبية قضاياتنعقد عند الفصل في ال

للمحكمة العليا على رئاسة   األولوالتناوب مع الرئيس ، للقضاء  األعلىالمجلس  لةتشكي
المجلس هي لهذا ن المهام المنوطة أخاصة و  4 ضد القضاة التأديبيةالمجلس في اجتماعاته 

                                                           
 . 34، ص  سابقالمرجع القراءة حول المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة ،  ، زوينة عبد الرزاق  1
الجريدة  المتعلق بتشكيل المجلس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته ،  04/12من القانون العضوي  03انظر المادة  2

 .  2004سبتمبر  8الصادرة في ،  57العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 
 .السالف الذكر 12/  04من القانون العضوي  21انظر المادة  3
 . 33سابق ، ص المرجع ، ال ة حول المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة ءقرا ،عبد الرزاق زوينة  4
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أخرى و ومن جهة  ، هذا من جهة 1واألجدر بها قضاة مجلس الدولة إلى مهام قرب  أمهام 
د كيفيات التعيين في وظائف األمين العام عند النظر في محتوى المرسوم التنفيذي الذي يحد   

ورؤساء األقسام و رؤساء المصالح بمجلس الدولة ، نالحظ أن لرئيس مجلس الدولة 
، حيث نجد أن مهمته تقتصر على إبداء الرأي في  فيه عيينصالحيات ضيقة في الت

األشخاص الذين يقترحهم وزير العدل حافظ األختام على رئيس الجمهورية في وظائف 
 . 2األمين العام ورؤساء األقسام ورؤساء المصالح 

األخرى القوانين  إلىمن الدستور نالحظ تدهور مركز رئيس مجلس الدولة  ومما سبق       
ة ما منحته الماد أن الشأنحيث قال الدكتور زوينة عبد الرزاق في هذا المتعلقة بالقضاء ، 

المعدل  98/01من الدستور باليمين تم نزعه بالشمال من خالل القانون العضوي  78/4
نه لم يتم أ إال،  اإلخطاردستوري على تدارك هذه الوضعية عند حث المجلس ال، و والمتمم 

 يالسالف 98/01وتعديل القانون العضوي  04/12القانون العضوي  إصدارعند ة خاصذلك 
 .الذكر 

 وأنها خاصة ،رئيس محكمة التنازع   مع منصبلماذا لم يفعل ذلك  أخرى جهة من و         
بين  السلبي أو االيجابي تفصل في تنازع االختصاص ، جهة قضائية عليا أيضاهي 

القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام  الجهات
الرئيس  أنظهرت للوجود في نفس وقت ظهور مجلس الدولة مع العلم  والتي  3 اإلداري 

                                                           
، ص المرجع السابق المرجع في المنازعات اإلدارية ) القسم األول اإلطار النظري للمنازعات اإلدارية ( ،  ،عمار بوضياف  1

123 . 
يحدد كيفيات تعيين في وظائف األمين العام ورؤساء األقسام ورؤساء  12/224المرسوم التنفيذي  من 2انظر المادة  2

 .  2012ماي  20الصادرة في  ، 31العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها ، 
الجريدة الرسمية   ،يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها   98/03من القانون العضوي  3انظر المادة  3

 . 1998 جوان 07، الصادرة في  39العدد  للجمهورية الجزائرية ،
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سنوات ويتم ترؤس محكمة التنازع بالتناوب بين قضاة  3ن بموجب مرسوم رئاسي لمدة ي  ع  ي  
هذه الهيئة ) محكمة  أحكامن إف هذالكل  إضافة 1 الدولةالمحكمة العليا وقضاة مجلس 

) الهيئات القضائية العادية والهيئات القضائية  األخرى الهيئات  أحكام( تعلو على  عز التنا
 .2 (اإلدارية 

 من الدستور  78شكل المادة  إلىبالنظر  الفرع الثاني :

يكون شخص من غير القضاة  أنرئيس مجلس الدولة يمكن  أنومفاد هذه الفرضية         
المتعلقة بتعيين القضاة  78/7من نص المادة  بإخراجهقام المؤسس الدستوري  لكولذ، 

 أنض هو ترابهذا االف لنا والتي توحي أيضاالنقطة الثانية  ، أماوخصه بفقرة خاصة به 
ذكر ، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة  99/240المرسوم رقم 

المعنونة بالمؤسسات القضائية  3/4وليس في المادة  01رئيس مجلس الدولة في المادة 
 .ومؤسسات الرقابة 

يتشكل : ))  علىتنص المعدل والمتمم والتي  98/01قانون العضوي للوبالرجوع        
 :مجلس الدولة من القضاة اآلتي ذكرهم 

 رئيس مجلس الدولة  -    

                                                                                                                                                                                           

التنازع االيجابي : وهو عندما يقضي كال من القضاء العادي والقضاء اإلداري باختصاصهما في النظر في النزاع المطروح 
 . أمامهما 

أما التنازع السلبي : وهو عندما يقضي كال من القضاء العادي والقضاء اإلداري بعدم اختصاصهما في النظر في النزاع  
 المطروح أمامها .

 عادل بوعمران ، حسم إشكاالت تنازع االختصاص بين القضاء اإلداري والقضاء العادي في النظام التفصيل انظر :لمزيد من 
 . 2013، جانفي  8القانوني الجزائري ، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، جامعة قاصدي مرباح بورقلة ، العدد 

 .ت محكمة التنازع وتنظيمها وعملها اختصاصاالمتضمن  98/03من القانون العضوي  7انظر المادة  1
 .القانون  نفس من 32انظر المادة  2
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 نائب الرئيس  -    

 رؤساء الغرف  -    

  األقسامرؤساء  -    

 مستشاري الدولة  -    

  أخرى ومن جهة 

 محافظ الدولة  -    

 الدولة المساعدين  محافظي -    

 1 ((  للقضاة األساسيللقانون  أعالهاة المذكورين ضيخضع الق

إلشكال إال بالنسبة لرئيس مجلس اار ثنه ال يأمن خالل دراسة هذه المادة نالحظ        
 وبالنسبة لمستشارين الدولة :، الدولة ومستشارين الدولة 

هل يشترط فيهم صفة القاضي لتعيينهم ؟ أم هم أساتذة وفقهاء من ذوي االختصاص        
 كانوا من غير القضاة  ما هي الشروط الواجبة توفرها فيهم؟ فإذا؟ 

 أعضاءالمراسيم الرئاسية التي شكلت  إلىالت يجب الرجوع على هاته التساؤ  ولإلجابة       
مرسوم رئاسي الذي يحدد  أولوالذي يعتبر ،  2 98/187مجلس الدولة ومن بينها المرسوم 

                                                           
 منه . 20انظر المادة  1
،  44العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة   187/  98مرسوم رئاسي رقم   2

 . 1998جوان  17الصادرة في 
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ولم يحدد هذا المرسوم ،  1عضو  44تشكيلة لمجلس الدولة الجزائري والذي احتوى على  أول
 :التالية  األسالكمجلس الدولة من  أعضاء شكلتالمعينون فيها وقد  والوظائف األسماء إال
 عضو من قضاة الهيئات القضائية  34  -

 عضو واحد من مجلس المحاسبة  -

 المجلس الدستوري  أعضاءعضوان من  -

 من سلك الموظفين الساميين  أعضاء  4  -

 عضوان من سلك الوالة  -

 2الجامعيين  األساتذةعضوان من سلك  -

وال تقتصر ، مختلفة  أسالكمن  أشخاصذه التشكيلة تحتوي على ه أنوالمالحظ        
مجلس الدولة للقانون  أعضاءويخضع كل  أعالهعلى سلك القضاة فقط كما هو مبين 

                                                           
تاريخ    www.conciel detat.dzعضو  حسب موقع مجلس الدولة الجزائري :  36عدد أعضاءه في الوقت الحالي هو  1

 16:30على الساعة  21/12/2014الزيارة : 
  1963عضو وهذا سنة  185وفي المقابل نجد أن مجلس الدولة الفرنسي يتكون من  

Vertu du décret du 30 juillet 1963 le conseil d’état français il comprent   :   
- Vice président ( 01 ) 
- Président de section ( 05 )  
- De conseilleurs d’état en service extraordinaire ( 09 ) 
- De conseilleurs d’état en service ordinaire ( 62 ) 
- Des maitres de requêtes ( 64 ) 
- Des auditeur ( 44 ) 

، انظر كتابه : قانون المنازعات اإلدارية )  300حسب األستاذ رشيد خلوفي فان عدد أعضاء مجلس الدولة في فرنسا هو و 
 . 121، ص  2013تنظيم واختصاص القضاء اإلداري ( ، الجزء األول ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، 

 . 147، ص  2002اإلداري ) تنظيم واختصاص ( ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، خلوفي: القضاء  رشيد 2
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، ذلك  األخرى ن يانو الق أو 98/01القانون  أو 20وضح المادة ت   أنللقضاة دون  األساسي
هم القضاة والذين يحملون شهادة المدرسة  للقضاء األساسيمن يخضع للقانون  أنمع العلم 

 . 1 العليا للقضاء 

شكك في قانونية ت   آراءظهرت ،  2004للقضاء سنة  األساسيوقبل تعديل القانون        
 ، تعيين المستشارين في مجلس الدولة والذين بمجرد تعيينهم سوف يكتسبون صفة القاضي

السالف الذكر نص على تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي  99/240باإلضافة إلى أن المرسوم 
المعنونة بالمؤسسات القضائية ومؤسسات الرقابة ، كل هذا يؤدي إلى  3/4في المادة 
  ؟ في تلك الفترة ما مدي قانونية تلك التعيينات التساؤل :

للقضاء زال  األساسيالمتضمن القانون  04/11نه وبعد صدور القانون العضوي أ إال       
 38تثنى المستشارين بمجلس الدولة من نص المادة سن المشرع الجزائري اهذا التشكيك أل

 ليا وهذاالمحكمة الع مستشاري  إلى إضافةوالذين يشترط فيهم شهادة المدرسة العليا للقضاء 
 األعلىاءا على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس بنبتعيينهم وبصفة مباشرة 

 :واشترط فيهم  ، % من عدد المناصب المالية20تهم بتجاوز نستال  أنللقضاء على 

عة أو الشريالتعليم العالي في الحقوق  أستاذمن حاملي دكتوراه دولة بدرجة  يكونوا أن -
لى عفعليا عشر سنوات  مارسواالتجارية الذين  أواالقتصادية  أوالعلوم المالية  أووالقانون 

 .في االختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي  األقل

                                                           
،  53، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد المتضمن القانون األساسي للقضاء 89/21من القانون  24انظر المادة  1

مع وجود استثناء  " يعين القضاة من بين حملة دبلوم المعهد الوطني للقضاء "والتي تنص على :  13/12/1989الصادرة في 
فئة األساتذة المبرزين في الحقوق بصفتهم مستشارين لدى المحكمة العليا بعد قرار من المجلس األعلى للقضاء فقط وهذا الن 

 صدور هذا القانون كان في مرحلة عدم وجود مجلس دولة في الجزائر .
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فعليا لمدة عشر  مارسوامجلس الدولة والذين  أوالمحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا  -
 . 1 بهذه الصفة األقلسنوات على 

والذين  20مستشاري الدولة المنصوص عليهم في المادة نفرق بين  أنويجب         
الدولة الذين يكونون في  مهمة غير عادية المشار  مستشاري يكتسبون صفة القاضي وبين 

المعدل والمتمم والذين  98/01من القانون العضوي  29والمادة  21في نص المادة  إليهم
 ال أنهمحيث  2ية تعيينهم الذي يحدد شروط وكيف 03/165ينظمهم المرسوم التنفيذي 

ن عددهم ال يتجاوز أيكتسبون صفة القاضي بل صنفت وظائفهم وظائف عليا في الدولة و 
 تعيينهممدة و كما عدد الشروط الواجبة توفرها فيهم ، مستشار  12 األحوالحال من  أيفي 

 األخذسنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءا على اقتراح من وزير العدل بعد  03 المحددة ب
 . 3الدولة مجلس  رئيس برأي

 02 لكن بالرجوع لنص المادة ، ينهمد الجهة التي تعلمرسوم لم يحد   هذا ا أنوالمالحظ       
 منه التي صنفتهم ضمن الوظائف العليا للدولة هذه المناصب التي يقوم بالتعيين فيها رئيس

نه الكتساب صفة القاضي هناك أنستنتج ، ومن هذا  الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي
 دة المدرسةيكون الشخص حامال لشها أن والتي تستلزمالطريقة العادية   فاألولى هي طريقتين

 الطريقة، أما الثانية فهي  04/11 القانون العضوي من  38 نص المادة لطبقا عليا للقضاء لا
من  41تتوفر في الشخص الشروط المنصوص عليها في المادة  أن حيث تشترط االستثنائية
ن مستشارا بمجلس الدولة ضمن الفئة المنصوص عليها في المادة ي  ع  ن ي  أو  04/11القانون 

 .السالف الذكر 98/01 العضوي من القانون  20

                                                           
 . المتضمن القانون األساسي للقضاء 11/  04من القانون العضوي  41دة انظر الما 1
 . 2003افريل  13الصادرة في  ، 26العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،   2
 . الذي يحدد شروط وكيفية تعيين مستشارين الدولة مهمة غير عادية 03/165التنفيذي المرسوم  من 4 ، 3، 2واد الم 3



 الفصل األول :                           تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
 

 

 21 

المشرع تدارك وضعية مستشاري الدولة في التعديالت الالحقة وسد  أنوالمالحظ        
ر بالنسبة لوضعية رئيس مجلس الدولة لم يحرك ساكنا وترك الكثي ه وأن إالجميع الثغرات 
 . وفق ما تم توضيحه سابقا من الجدل حوله

 نأنالحظ لكن باإلطاللة على الجانب الواقعي ،  هذا بالنسبة للجانب النظري القانوني       
 ،  ل يحمد بلأد يالس : على التوالي جميع رؤساء مجلس الدولة هم من فئة القضاة وهم

 . عبد الصدوق سمية  السيدة ،فلة هني السيدة ،  أبركانفريدة السيدة 

 رئيس مجلس الدولة  تعيين شروطالمطلب الثاني : 

المعتمدة في كل دولة  القضاة باختالف الدساتير اختيار أساليبتختلف الدول في        
الذي يعتمده  األخيرهذا ، 1نظام التعيين  إلىمن نظام االنتخاب  األساليبوتختلف هذه 

في  للقضاء )استشارة ( األعلىويشترك رئيس الجمهورية مع المجلس  ، المشرع الجزائري 
رئيس الجمهورية ينفرد بالتعيين في الوظائف النوعية المنصوص عليها  أن إالتعيين القضاة 

ومن بين المتضمن القانون األساسي للقضاء ،  04/11 العضوي  من القانون  49في المادة 
 .رئيس مجلس الدولة  هاته المناصب هو منصب

نظمة لمجلس الدولة وخاصة القانون في غياب نصوص صريحة في القوانين الم   و      
استخالص الشروط الواجبة توفرها في  إلىالمعدل المتمم والتي تؤدي بنا  98/01العضوي 

على عكس المشرع المصري الذي  ، الشخص الذي يتولى منصب رئاسة مجلس الدولة
ي ذال 1972سنة ل 47 ومن بينهم الرئيس في القانون  األعضاءروط على اشترط بعض الش

نه يتم التعيين بطريقة ألكن غياب النصوص ال يعني  ، ينظم مجلس الدولة المصري 
 أوعشوائية لذلك سوف نستخلص بعض الشروط والتي نراها مهمة سواء كانت من الفقهاء 

                                                           
لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون ، كلية الحقوق ،  ةتكوين القاضي ودوره في النظام الجزائري ، رسال  ،مولود ديدان  1

 . 370ص  ئر ، بدون ذكر السنة الجامعية ،جامعة الجزا
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المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفية سيرها المتضمن تنظيم  05/303من المرسوم التنفيذي 
، وكذلك  1 ها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهموشروط االلتحاق بها ونظام الدراسة في

المتضمن حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة  90/226المرسوم التنفيذي 
 . 2وواجباتهم 

يشترط في رئيس مجلس الدولة لدولة من المناصب العليا والحساسة في اوكغيره        
 بعض الشروط فمنها ما هي عامة ) الفرع األول ( ومنها ما هي خاصة ) الفرع الثاني (

 الشروط العامة : الفرع األول 

المتضمن حقوق العمال الذين   90/226من المرسوم التنفيذي  21اشترطت المادة        
يكون صاحب المنصب العالي مستوفي  أن يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم

 06/03 األمرمن  75للشروط العامة لاللتحاق بوظيفة عمومية وهذه الشروط عددتها المادة 
 3المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 

  شرط الجنسية :  أوال

المشرع الجزائري لم يضع شروطا محددة في الشخص الذي يتولى  أنكما قلنا سابقا       
وهذا ، هذا المنصب ي ف أجنبي الدولة وال يمكن تصور تعيين شخص منصب رئيس مجلس

 الدولة ، وحركة المنظومة أسرارطالع على باالن صاحبه يقوم أك لذ، وخطورته  تهألهمي
 98/01ن القانون العضوي م 20المادة  أنما ، ك 4 لها التشريعية والقانونية والقضائية

جد في نال و  ، للقضاء األساسيس الدولة للقانون لمج أعضاء أخضعتقد المعدل والمتمم 

                                                           
 . 2005 أوت 25صادرة في ال،  58العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  انظر  1
 . 1990 جويلية 28الصادرة في   ، 31العدد  ، الرسمية للجمهورية الجزائريةالجريدة   2
 . 2006جويلية  61صادرة في ، ال 46  العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  3
 . 603، ص  المرجع السابق  ،عصمت عبد المجيد بكر  4
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والتي لها  وال حتى في القوانين األخرى  ، القانون ما يوصي لجنسية رئيس مجلس الدولة
 . إليهم سابقا المشار 90/226و المرسوم التنفيذي  06/03عالقة بالموضوع خاصة األمر 

 ؟ األصليةالجزائرية  فهل يشترط فيه الجنسية 

 في توظيف الطلبة القضاة تللقضاء اشترط األساسيمن القانون  37نص المادة  إن       
على رئيس  أيضاومنه يمكننا تطبيق هذا النص  ،المكتسبة  أوالتمتع بالجنسية الجزائرية 

 حدد لنوع جنسيةالم  غياب النص القانوني  وذلك في ، مجلس الدولة باعتبار خضوعه له
رئيس مجلس الدولة يمكننا القول أن المشرع لم يرى أهمية في تحديد نوع الجنسية بالنسبة له 

  .1وفي هذه الحالة يمكننا تحديد سكوته بالقبول  ، ولهذا اكتفى بالسكوت

 : السن  ثانيا

هذا الشرط كغيره من  الدولة علىساسية المنظمة لمجلس لم تنص القوانين األ        
السن القصوى لاللتحاق بالمدرسة العليا  د  د  قد ح   05/303الشروط إال أن المرسوم الرئاسي 

وهذا الشرط المنصوص عليه هو شرط خاص بالمترشحين ،  2سنة  35للقضاء وهي 
، أما ه الجتياز مسابقة الدخول للمدرسة وليس لممارسة المهام في مجلس الدولة أو رئاست

صغر رئيس لمجلس أ، والمالحظ أن  3سنة  18ب  03/ 06 األمرا هالسن الدنيا فقد حدد
 .4سنة  55حمد بليل بعمر أالدولة في الجزائر من الثالثة األوائل الذين ترأسوه كان للسيد 

                                                           
في المترشحين للمسابقة الخاصة كان قد اشترط   للقضاء السابقالمتضمن القانون األساسي  89/21فان القانون  لإلشارة 1

وهذا حسب نص سنوات  10المكتسبين للجنسية الجزائرية أن ال تقل المدة على اكتسابها  بااللتحاق بالمعهد الوطني للقضاء
 .منه  27المادة 

 منه . 28المادة  2
 منه . 78المادة  3
 . 9:00على الساعة  24/12/2014تاريخ الزيارة :      www.conciel detat.dzموقع مجلس الدولة على االنترنيت  4
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 : القدرة البدنية والذهنية ثالثا

وخاصة منصب كمنصب ، البدينة والذهنية  كل منصب يتطلب قدرا معينا من الطاقة       
جل ضمان أرئيس مجلس الدولة ، فهو يتطلب قدرا وجهدا كبيرين من العطاء ، وهذا من 

السير الحسن لمجلس الدولة ، ولكي ال تتعطل أمور المواطنين بداعي عدم قدرة رئيسه ، 
ر العطل لذلك يحرص القانون على تعيين شخص له صحة جيدة لكي ال تكثر وال تتكر 

 المرضية .

 الفرع الثاني : الشروط الخاصة

شروطا إضافة للشروط العامة السابقة الذكر يتطلب منصب رئيس مجلس الدولة        
، وهذه الشروط مستقاة من المرسوم التنفيذي الخاص باألشخاص الذين يمارسون أخرى 

 وسوف نتناولها من خالل الفقرات اآلتية : منه 21وظائف عليا والتي عددتهم المادة 

 والخبرة: الكفاءة  أوال

يكون رئيسه على درجة معينة  أنيجب  هلتسيير مجلس الدولة وللسهر على حسن سير        
نمافال تقتصر الكفاءة على تحصيل شهادة فقط  ، من الكفاءة والتي تؤهله لذلك يجب  ، وا 

 أنولذلك فالدولة حريصة على ، ويملك خبرة كافية  كبيرة ذا تجربة ه أن يكون رئيسعلى 
وهذا ، براء مرموقين وخ   فاءأك   عينون منهم أن يكونواأعضاء مجلس الدولة وخاصة الم   يكون 

، وفي هذا المجال اشترط يكونوا في مستوى المهام والرهانات المنوطة بهم  أنفي سبيل 
وظائف عليا في الدولة وواجباتهم  ن رسو المرسوم التنفيذي المتضمن حقوق العمال الذين يما

 .1 األقلسنوات على  5يثبت مستوى تكوين عالي مع خبرة  أن

                                                           
 .المتضمن حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم 90/226من المرسوم التنفيذي  21انظر المادة  1
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وعند البحث في السيرة الذاتية لرؤساء مجلس الدولة الجزائري السابقين ، نالحظ أنهم        
من ذوي الكفاءات العليا في الدولة ، حيث نجد أنهم تدرجوا على الهيكل القضائي الجزائري 

 . 1ويملكون خبرة ال يستهان بها في المجال القضائي ويملكون خبرة سنوات كثيرة 

                                                           
 12:00على الساعة  10/06/2015تاريخ الزيارة انظر الموقع الرسمي لمجلس الدولة الجزائري  1

سنة، حاصل على إجازة من المدرسة الوطنية لإلدارة، فرع القضاء، وليسانس في الحقوق )جوان  55، السيد أحمد بليل
، بعد مسار 1998. تم تعيينه رئيسا لمجلس الدولة في شهر جوان 1971سبتمبر  01(. التحق بسلك القضاء في 1971

 هام التالية:مهني طويل مارس خالله الم
 1974إلى  1971قاضي تحقيق بمحكمة قسنطينة من  -
 1982إلى  1974وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة من   -
 1983إلى  1982مساعد نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة من   -
 1985إلى  1983نائب عام لدى مجلس قضاء سطيف من   -
 1988إلى  1985نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة من  -
 1990إلى  1988نائب عام لدى مجلس قضاء باتنة من  -
 1994إلى  1990مستشار بالمحكمة العليا من  -
 .1998إلى  1994محكمة العليا من رئيس قسم بال -

 02ن يس مجلس الدولة الذي تولته اعتبارا مبليل في منصب رئ  سنة، خلفت السيد 58المولودة بلعابد،  السيدة فريدة أبركان
 .2004إلى غاية بداية شهر سبتمبر  2001جوان 

قبل أن  1968ثم شهادة الليسانس في الحقوق عام  1962أبركان على شهادة البكالوريا في شعبة اآلداب عام   حصلت السيدة
 حيث شغلت الوظائف التالية: 1969 تلتحق بسلك القضاء في شهر أفريل

 1969قاضية بمجلس قضاء قسنطينة في عام   -
 1976إلى  1969مستشارة بمجلس قضاء قسنطينة من   -
 1988إلى  1976رئيس غرفة من   -
 1998إلى  1988مستشارة بالمحكمة العليا من   -
 2001إلى جوان  1998رئيسة غرفة بمجلس الدولة من جوان   -

  .                                   2014اوت  13الى غاية  2004سبتمبر  15، تم تنصيبها بتاريخ فلة هني  السيدة
هني  ، قطعت السيدة1972، ثم شهادة الليسانس في الحقوق عام 1965بعد حصولها على البكالوريا الفرنسية والجزائرية في 

 ولت خالله الوظائف التالية:ضاء تمشوارا مهنيا في سلك الق 1972سبتمبر  01اعتبارا من 
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 ن اليمي : ثانيا

 األساسيالمتضمن القانون  04/11 العضوي  من القانون  04لقد نصت المادة         
نص و هذا قبل توليهم وظائفهم و اليمين  األوليؤدي القضاة عند تعيينهم  أنللقضاء على 

خالصبمهمتي بعناية  أقوم أنقسم باهلل العلي العظيم أ ))اليمين الجزائرية هي  م حكأن أو  وا 
سلك في كل الظروف سلوك أن أكتم سر المداوالت و أن أالشرعية والمساواة و وفقا للمبادئ 

 (( .شهيد  أقولي النزيه والوفي لمبادئ العدالة وهللا على ما ضالقا

                                                                                                                                                                                           

قاضية بمحكمة عنابة ثم مستشارة بمجلس القضاء قبل أن تصبح رئيسة غرفة ثم نائب رئيس مجلس القضاء في عام   -
1991 

 2001إلى  1991مستشارة بالمحكمة العليا من   -
  رئيسة لمجلس الدولة.ريخ تعيينها وهو تا 2004إلى  2001عضو في المجلس الدستوري ضمن الثلث الرئاسي من   -

كما ساهمت رئيسة مجلس الدولة الحالية في العديد من األعمال السيما في أعمال اللجان المكلفة بتعديل بعض القوانين 
صالح العدالة بوجه عام.  وا 

  2014 سبتمبر 14 ، تم تنصيبها بتاريخ الرئيسة الحالية لمجلس الدولة و هي : السيدة سمية عبد الصدوق 
ثم شهادة السنة األولى ليسانس في الحقوق بجامعة بن عكنون الجزائر  ، 1971 على شهادة البكالوريا في جوان ةمتحصل

 . 1975  الدفعة الثامنة جوان هادة من المدرسة الوطنية لإلدارة، وش 1972 م عا
 .    1975منذ التحقت بسلك القضاء 

رهيو فرئيسة منتدبة بمحكمة مازونة وذلك في الفترة الممتدة  قاضية بمحكمة واد 1981 قاضية بمحكمة مستغانم ثم في 
 . 1984 - 1982  بين

عينت رئيسة غرفة بنفس المجلس فنائبة رئيسة  1989 التحقت بمجلس قضاء وهران كمستشارة بعدها وفي 1984 وفي أكتوبر
 .للمجلس ذاته

تاريخ تنصيبها  14/09/2014ة مستشارة إلى غايالتحقت بمجلس الدولة كرئيسة قسم إال أنها مارست مهامها ك 1998 في
 .كرئيسة لمجلس الدولة

كما  ، شاركت السيدة سمية عبد الصادوق في عدة أشغال السيما تلك المتعلقة بلجنة تحرير قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
 . ألقت عدة محاضرات في مجالس قضائية وفي عدة ملتقيات حول القانون اإلداري واالجتهاد القضائي
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مرة ثانية  بأدائههل هو ملزم أي  ؟ رئيس مجلس الدولةالزم عند تعيين هو شرط هل اليمين ف
 ؟

 فيها انو يالجهة التي ع أماماليمين  القضاة ؤدييشرط اليمين هو شرط الزم حيث  إن        
 98/01من القانون العضوي  20وبما أن نص المادة  ، وهذا قبل البدء في ممارسة وظائفهم

 المعدل والمتمم قد أحالت أعضاء مجلس الدولة ومن بينهم المستشارين إلى القانون األساسي
م قد ألزمت القضاة  بأداء اليمين أما هذا القانون  04من المادة  4للقضاء فنحد أن الفقرة 

الجهة التي عينوا فيها مباشرة بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة ويقصد بهم األشخاص 
 . من القانون األساسي للقضاة 41والذين نصت عليهم المادة  38المستثنون من نص المادة 

 أداءئيس مجلس الدولة في إلزامية ر النصوص القانونية لم تتكلم عن مدى  أن إال       
رئيس مجلس الدولة  ألزمي ذعكس المشرع المصري ال ، اليمين عند تعيينه في هذا المنصب

، ونص اليمين  1 المصري  الجمهوريةرئيس  أماماليمين  بأداء في هذا المنصب عند تعيينه
آلتي المعدل والمتمم وهي كا 1972لسنة  47من القانون  86المصرية نصت عليها المادة 

خدم أن أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق و أحكم بالعدل و أقسم باهلل العظيم أن أ: )) 
 القوانين ((

نص عليها المرسوم  أخرى لشروط  إضافة التي استقيناها الشروط أهمهذه هي         
 اإلبداع ،  ، مثل الحياد أخرى وشروط  2 والمتعلقة بالمترشحين للمسابقة 05/303التنفيذي 
 . 3...  النزاهة ، الشجاعة

                                                           
،  1996( ، دار الفكر العربي ، مدينة نصر ،  اإللغاء: قضاء  األول) الكتاب  اإلداري القضاء  ،سليمان محمد الطماوي  1

 . 111ص 
تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفية سيرها وشروط االلتحاق بها المتضمن  05/303من المرسوم  28انظر المادة  2

 . ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
 . 17، ص  2002،  1، مجلة مجلس الدولة ، العدد  2001/2002 القضائيةالسنة  افتتاحمقال بمناسبة  ، أبركانفريدة  3
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وفي آخر هذا المبحث نقول أن سلطة رئيس الجمهورية كبيرة في تعيين رئيس مجلس        
نه يبقى الجدل كبير حول الغرض من تخصيص فقرة له خارج مجال فئة أالدولة ، أال 

 في الدستور بالرغم من أن الواقع يقول أن جميع الرؤساء السابقين هم قضاة سابقينالقضاة 
الشروط الواجبة توفرها فيهم وبالرغم من عدم النص عليها إال أنها  أنفي المجلس ، كما 

 .يجب أن تكون مشددة لما لها من أهمية على حسن سير المجلس 
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 لسلطة رئيس الجمهورية في إنهاء مهامه  الدولة رئيس مجلس المبحث الثاني : خضوع

لكل منصب طريقة إلنهاء العمل فيه ، ألنه ال يمكن ألي شخص أن يستأثر به ،        
ومن هذه المناصب منصب رئيس مجلس الدولة و المالحظ أن جميع النصوص القانونية لم 

الطرق التي يمكن أن لكن سوف نبحث و نستشف ، مهامه ...  إلنهاءتنص على أي طريقة 
 تنهي بها مهام رئيس مجلس الدولة .

المعدل و المتمم و التي تخضع قضاة  98/01من القانون العضوي  20فالمادة        
عتبر قاضي و رئيس مجلس الدولة ي   04/11مجلس الدولة إلى القانون األساسي للقضاء رقم 

نهى مهام القضاة ، وهذه الحاالت  منهم ، قد نص على العديد من الحاالت التي بموجبها ت
 تمس رئيس مجلس الدولة باعتباره قاضيا أيضا.

المتضمن القانون  04/11إضافة إلى الحاالت التي ينص عليها القانون العضوي        
عن غيره من القضاة بأنه يعمل في منصب الجزائري األساسي للقضاء ، يتميز رئيس الدولة 

لسلطة رئيس الجمهورية وحده دون تدخل المجلس األعلى  قضائي نوعي يخضع في تعيينه
 خضع لرئيس الجمهورية طبقا لقاعدة توازي األشكال تن إنهاء مهامه أيضا إللقضاء ، ومنه ف

وسوف نحاول دراسة كيفية إنهاء مهام رئيس مجلس الدولة والتي تكون بطريقتين        
المتضمن القانون  04/11نون العضوي فالطريقة األولى هي الحاالت التي نص عليها القا

األساسي للقضاء ) المطلب األول ( أما الطريقة الثانية فهي إنهاء مهامه من قبل رئيس 
 الجمهورية ) المطلب الثاني ( .
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 بموجب القانون األساسي للقضاءانتهاء مهامه المطلب األول : 

مجلس الدولة ، و لحماية  عتبر رئيس مجلس الدولة قاضيا قبل أن يكون رئيسي         
القضاة و إعطائهم ضمانات يجب أن ينص القانون على كل األمور المتعلقة بسير حياتهم 

الل خالمهنية من يوم الفوز بالمسابقة إلى غاية انتهاء مهامهم أو حتى بعد انتهاء المهام من 
ل في الحياة وهذا لكي ال يكون ألي سلطة أخرى حق التدخ،  همنظام التقاعد المطبق علي

 . لقاضيلالمهنية 

المتضمن القانون األساسي للقضاء على الحاالت  04/11القانون العضوي  نص  لقد       
و كما قلنا سابقا فرئيس مجلس الدولة يخضع للقانون  1التي تنهي بموجبها مهام القاضي

 .المعدل والمتمم  98/01من القانون  20األساسي للقضاء حسب ما جاءت به نص المادة 

هي عديدة  04/11إن الحاالت التي تنهي بها مهامه بموجب القانون العضوي        
صنفناها إلى صنفين الصنف األول هي: حاالت طبيعية و إرادية ) الفرع األول ( أما 

 الصنف الثاني فهي الحاالت التي تكون عن طريق الجزاء التأديبي ) الفرع الثاني ( .

 الحاالت الطبيعية و اإلراديةانتهاء المهام ب:  الفرع األول

فقد يعترضه  لحاالت تحول دون ممارسته لوظائفهكل شخص قد تواجهه بعض ا       
    نهي مهامه بنفسه بعد تقديم طلب استقالته إلى السلطة المختصة وقد ي  ، (  أوالالموت ) 

                                                           
 : علىمنه  84المادة  تنص 1

 :  اآلتية األحوالفضال عن حالة الوفاة تنهى مهام القاضي في 
 فقدان الجنسية -
  االستقالة -
 العضوي . ن القانو من هذا  90و  88على التقاعد مع مراعاة المادتين  اإلحالة -
 التسريح  -
 العزل -
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مارس مهامه أما الحالة الثالثة وهي أن يصل به العمر عتيا وال يستطيع أن ي   ، ( ثانيا) 
 ( وسوف ندرس هذه الحاالت تباعا ثالثا) حال آليا إلى التقاعد ه في  ن  بر س  بسبب ك  

 : الوفاة أوال

ية آليا وبحكم القانون دون تدخل أ هيتتنفي حالة وفاة رئيس مجلس الدولة فإن مهامه        
سلطة كانت ويحل محله في ممارسة وظائفه نائبه إلى غاية تعيين رئيس الجمهورية رئيس 

 س الدولة جديد.لمج

سنة وخبرة  60وفي هذه الحالة وعندما ال تتوفر فيه شروط التقاعد المتمثلة في بلوغ         
سنة ، يستفيد ذوي الحقوق من  55فعند بلوغها سنة خدمة فعلية أما المرأة  25مهنية مدتها 

من الراتب األكثر نفعا الذي كان يتقاضاه رئيس مجلس الدولة  % 50معاش ال يقل عن 
الخاص بتقاعد اإلطارات السامية الوطني يدفع من قبل الصندوق  1 له خالل المسار المهني

 .2للدولة 

 : االستقالة ثانيا

نه ال يستطيع ألرئيس مجلس الدولة حرية ترك العمل القانوني و القضائي متى رأى        
من  85/01، و تنص في هذا المجال المادة  3البقاء في منصبه ألي سبب من األسباب 

قرر إال بناءا على على: )) االستقالة حق للقاضي ال يمكن أن ت   04/11القانون العضوي 
ر فيه دون لبس عن رغبته في التخلي عن صفة القاضي (( و عب   ي  طلب مكتوب من المعني 

المذكورة أعاله فتعتبر من جهة هي حق  85/01االستقالة هنا تأخذ وجهين حسب المادة 
                                                           

الجريدة الرسمية ،    القضاةكيفيات نظام تقاعد  المحدد لشروط و 05/267من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  1
 . 2005جويلية  31، الصادرة في  53، العدد  للجمهورية الجزائرية

 . من نفس المرسوم حول كيفية تقسيم المعاش بين ذوي الحقوق  6انظر المادة 
 . المرسومنفس من  8المادة  2
 . 714سابق ، ص المرجع ال ،عصمت بكر عبد المجيد بكر  3
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عليه  تطبق ، فهنا االستقالة 1 للقاضي ومن جهة أخرى حالة من حاالت انتهاء المهام
 .  كرئيس لمجلس الدولة و كقاضي 

وباعتبار أن منصب رئيس مجلس الدولة منصب قضائي نوعي يخضع لقانون        
من المرسوم التنفيذي  27وفي هذا اإلطار تنص المادة ، الوظائف العليا في الدولة 

ين يمارسون وظائف عليا لذالذي يحدد حقوق العمال ا 1990يوليو 25المؤرخ في  90/226
تنهى مهامه بطلب منه ، وهنا تنهى مهامه عن  أن على أنه يمكن، في الدولة وواجباتهم 

ممارسة وظائفه بصفته رئيس مجلس الدولة فقط ، ويعاد إدماجه في منصبه األصلي ولو 
عضو مجلس أيضا ن القانون المصري اعتبر إولإلشارة ف ، 2كان زائدا عن العدد المطلوب 

يوما متصلة بدون إذن  30عمله عن نقطع ا متىال يالدولة ومن بينهم رئيسه أنه يعتبر مستق
3 . 

 : التقاعد ثالثا

و بالرغم من اختالف ، إن العمل القانوني و القضائي يستنزف طاقات اإلنسان        
أي شخص لسن معينة تجعله غير  ية و الصحية لألشخاص إال أن وصولالظروف الشخص

 قادر بالقيام بمهامه بالشكل المطلوب خاصة وأن اإلنسان كل ما تقدم في السن كلما داهمته
إلى تحديد سن معينة  منها ، لذلك تتجه أغلب القوانين الكثير من األمور خاصة الصحية

 .عد بقوة القانون و بذلك يحال على التقا، قصوى ألي قاض تنتهي عندها الحياة العملية له 

                                                           
 المتضمن  القانون األساسي للقضاء . 11/ 04من القانون العضوي  84انظر المادة  1
يحدد حقوق العمال الدين يمارسون وظائف عليا في الدولة الذي  90/226من المرسوم التنفيذي  30/6انظر المادة  2

 .وواجباتهم
 . المعدل والمتمم 1972لسنة  47رقم المصري من قانون مجلس الدولة  98انظر المادة  3
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سنة كاملة و مدة  60و لقد نص القانون على أن سن التقاعد بالنسبة للقضاة هي        
مع وضع استثناء آخر و هو أن تمدد أو تؤخر  ، 1سنة فعلية على األقل  25عمل مقدرة 

      اإلحالة على التقاعد إما بطلب من القاضي أو باقتراح من وزير العدل حافظ األختام 
    سنة بالنسبة إلى قضاة مجلس الدولة و المحكمة العليا  70وموافقة القاضي أن تمدد إلى 

لى   .2سنة بالنسبة للقضاة اآلخرين  65وا 

سنة بقوة  70حال على التقاعد إذا بلغ ومنه فإن رئيس مجلس الدولة الجزائري ي         
التقاعد  إلىيحال جلس الدولة نائب رئيس م نإفي فرنسا ف أماالقانون على أقصى تقدير ، 

وال يجوز قبل بلوغ  ، 3سنة  68ح في سن بصسنوات لي   3زيادة  إمكانيةسنة مع  65بلغ  إذا
وزير العدل و  من إحالته على التقاعد إال بموجب مرسوم يصدر بناءا على عرض هذا السن

أما القانون العراقي فقد منع إحالة رئيس مجلس شورى الدولة على ، موافقة مجلس الوزراء 
جل حمايته من اإلحالة على التقاعد دون أسنة ، و هذا من  63التقاعد قبل بلوغه سن 

، أو نتيجة إلبداء رأيه في قانون ما ، أو معين نتيجة التخاذه موقف قانوني أو رغبته ، 
ر هو بطلب لإلحالة على التقاعد دون ضغط أو نتيجة إلصداره حكم قضائي ، أما إذا باد

أما في مصر فكانت السن تزيد كل تعديل فقد كان ،  4 تأثير من شخص آخر فيقبل الطلب
سنة حيث  60ينص على أن سن التقاعد هو  1972لسنة  47قانون مجلس الدولة رقم 

 أن يبقى أو منه أن )) استثناءا من أحكام قوانين المعاشات ،ال يجوز 123نصت المادة 

                                                           
 .المحدد لشروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة 05/267من المرسوم التنفيذي  2المادة  1
 .المتضمن القانون األساسي للقضاء   11/  04من القانون العضوي  88انظر المادة  2

3 BENOÎTRIBADEAU DUMAS  , Les carrières dans et hors le conseil d’état , Revue française 
d’études constitutionnelles et politiques   , Paris  , N°123 , Novembre 2007, p 74 . 

 . 708 - 707 ص ، سابقالمرجع ال ،عصمت بكر عبد المجيد بكر   4
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سنة (( وتزايدت هذه السن إلى أن بلغت  60يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره 
 . 1  2003  لسنة تعديلالوهذا بموجب  70السن 

 الفرع الثاني : انتهاء مهامه عن طريق الجزاءات التأديبية 

، هذا القانون  المرافق األخرى على نظام قانوني متميز عن  مرفق عاميحتوي أي        
 صاحب المنصب أن يقوم ببعض االلتزامات  ي لز ميضمن لصاحب الحق حقوق و بالمقابل 

المصلحة العامة ، وكغيره من  ت حققو التي تضمن السير الحسن للمرفق وفي األخير 
 على مجموعة من الحقوق وااللتزامات 04/11ن القانون األساسي للقضاء القوانين تضم  

هذه األخيرة ) االلتزامات ( يجب على القاضي و من ،  ي المبحث الثالث ()سوف ندرسها ف
 ، بينهم رئيس مجلس الدولة إما القيام بها )عمل إيجابي( أو االمتناع عنها ) عمل سلبي (

على مجموعة من األخطاء التأديبية الجسيمة وهي مذكورة على  62وفي هذا نصت المادة 
 حيل إلى تحديد األخطاء المهنية األخرى إلىت   64سبيل المثال ال الحصر ، ذلك أن المادة 

ه مدونة أخالقيات مهنة القضاء و التي يعدها المجلس األعلى للقضاء ، حيث أنه إذا قام بهذ
 قاض يكون قد ارتكب خطأ مهنيا يستوجب عقابه .األخطاء أي 

وتختلف جسامة األخطاء عن بعضها البعض و بذلك يختلف جزاء كل فعل عن        
أقصاها الدرجة الرابعة و عقوبتها  2درجات  4و في هذا قسم المشرع العقوبات إلى  ، خرآلا

                                                           
 . 707ص  ، سابقالمرجع ال ،عصمت بكر عبد المجيد بكر   1
 على : 04/11من القانون العضوي على  68تنص المادة  2

 العقوبات التأديبية هي 
 العقوبات من الدرجة األولى

 التوبيخ -
 النقل -

 العقوبات من الدرجة الثانية
 درجات 3التنزيل من درجة واحدة إلى  -
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نهى مهام رئيس قوبتين قد ت  اإلحالة على التقاعد التلقائي أو العزل ، إضافة إلى هاتين الع
وهما فقدان الجنسية وكذلك التسريح  84خرتين نصت عليهما المادة أ  مجلس الدولة بحالتين 

 وسوف نتناول كل حالة بنوع من التفصيل في خالل الفقرات اآلتية :

 اإلحالة على التقاعد : أوال
 العزل : ثانيا
 فقدان الجنسية : ثالثا
 التسريح : رابعا

 الة على التقاعداإلح : أوال

دة لدرجة العقوبات التأديبية على أن اإلحالة على التقاعد هي حد  الم   68تشير المادة        
عقوبة من الدرجة الرابعة ، وبهذا في حالة ارتكاب رئيس مجلس الدولة خطأ جسيما حيث 

الظروف تبقى السلطة التقديرية للجهة المختصة في تقدير العقوبة على حسب الخطأ و 
ي  ف على أنه خطأ من الدرجة الرابعة ي حال على التقاعد وهنا تكون  المحيطة به ، فإذا ك 

ل بعمله ، وهذا في حالة  خطأحال على التقاعد دون أن يرتكب وقد ي   كعقوبة لقيامه بفعل م خ 

                                                                                                                                                                                           

 سحب بعض الوظائف -
 القهقرة بمجوعة أو بمجموعتين -

 العقوبات من الدرجة الثالثة
 يشهرا مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه باستثناء التعويضات ذات الطابع العائل 12أقصاها  التوقيف لمدة -

 العقوبات من الدرجة الرابعة 
 اإلحالة على التقاعد التلقائي  -     
 العزل  -     
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بموجب ويتم تنفيذ هذه العقوبة  1ما إذا ثبت عدم درايته البينة بالقانون وثبوت عجزه المهني 
 .2مرسوم رئاسي 

 : العزل ثانيا

من  المبدأعدم القابلية للعزل لم ينص عليه الدستوري الجزائري حيث يعد هذا  مبدأ إن      
 إالتحمي القاضي من تعسف السلطة التي عينته من العزل  أنهاالمبادئ القضائية ذلك  أهم

لعزل هو أقصى عقوبة قد تمس رئيس مجلس الدولة ألنه يفقد ، وا3وفقا لما يقرره القانون 
و كقاضي ، وتنص في هذا المجال المادة إدارية بذلك منصبه كرئيس ألعلى هيئة قضائية 

على : )) يتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ مهنيا  04/11من القانون العضوي  63
عقوبة جنائية أو عقوبة يعاقب أيضا بالعزل كل قاض تعرض إلى  جسيما لعقوبة العزل ،

 هماا حدإبإذا قام  حالتينز بين مي  الجزائري الحبس من أجل جنحة عمدية (( ومنه فالمشرع 
األولى هي حالة ارتكاب خطأ جسيم أما الثانية قيامه بجريمة أو  ، تثبت عليه عقوبة العزل

سنتناوله وفق وكل هذا جنحة عمدية إضافة لذلك أعطى لوزير العدل حق مباشرة الدعوى 
 اآلتي توضيحه :

 م التي عقوبتها العزلالجرائاألخطاء و  : 1

تثبت عقوبة العزل في حالة قيام رئيس مجلس الدولة بارتكاب خطأ مهني جسيم أو        
 قيامه بجريمة من جرائم القانون العام.

 

                                                           
 المتضمن القانون األساسي للقضاء .  11/  04من القانون العضوي  87المادة  1
 . القانون  نفس من 70المادة   2

3 LAGGOUNE Walid , La justice dans la constitution algérienne du 22 November 1976 , Revue 
Algérienne des Sciences Juridique Economique et Politique, Algérie , N° 2 , 1981, p 207 . 
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 : حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم 1 - 1

على أهم األخطاء التأديبية الجسيمة ، ومن خالل استقراء نص هذه  62نصت المادة        
المادة نالحظ أن المشرع قد عدد األخطاء التأديبية على سبيل المثال و هذا من خالل 

من نفس القانون في تحديد  64استعماله مصطلح '' السيما '' وقد أحالت نص المادة 
ى ها المجلس األعلد  ع  إلى مدونة أخالقيات مهنة القضاء و التي ي   األخطاء المهنية األخرى 

 للقضاء و أهم هذه األخطاء الجسيمة هي:

 خرق واجب التحفظ. -     
 لمشاركة في اإلضرابات أو التحريض عليه.ا -     
 1إفشاء سر المداوالت  -     
 على مبدأ الحياد و التجرد. التخلي -    
 ن ال يقبل من أي جهة كانت أي تدخل من شأنه التأثير على عمله القضائي.أ -     
 2الرفع من مستواه العلمي و كفاءته المهنية   -     

 حالة ارتكابه جريمة من جرائم القانون العام : 2 - 1

ير لوز مكن عليه ، ي   ت  ثب  في حالة قيام رئيس مجلس الدولة بجريمة أو جنحة عمدية وت         
ص هنة ، ومن خالل نشرف الم  ب   ة  ل  خ  مارس اختصاصه في إيقافه متى رأى أنها م  العدل أن ي  
نقول أنه في حالة ارتكابه لجنحة غير  04/11من القانون العضوي  65و  63المادتين 

الذكر  سابقتيعد هذا خطأ مهنيا ، ألن نص المادتين عمدية ال تمس بشرف المهنة فإنه ال ي  
 ن الجرائم و الجنح العمدية فقط .تتحدث ع

                                                           
 للقضاء .المتضمن القانون األساسي  11/  04 العضوي  من القانون  68المادة  1
   ديسمبر 23مدونة أخالقيات مهنة القضاة الصادرة بموجب مداولة المجلس األعلى للقضاء في دورته الثانية يوم  2

2006 .  
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 : مباشرة الدعوى التأديبية 2

فإذا ما وصلته  إن سلطة مباشرة الدعوى التأديبية هي من اختصاص وزير العدل ،       
قد ارتكب خطأ جسيما بإخالله بالتزاماته  فيد بأن رئيس مجلس الدولة أو أي قاض  معلومات ت  

هنته خلة بشرف م  أنها م   ت كي ف علىالمهنية أو أنه قد قام بجريمة من جرائم القانون العام و 
ي تحقيق أولي يتضمن توضيحات من ر  ج  ي   ، ويعتبرها بأنها ال تسمح له ببقائه في منصبه

ر قرارا فوريا بإيقافه صد  لى للقضاء و ي  المجلس األعوزير العدل علم رئيس مجلس الدولة ، وي  
أشهر من  06فيه في أجل  تحيل ملفه إلى المجلس األعلى للقضاء للبعن عمله ، و ي  
 .2ثبت هذه العقوبة أي عقوبة العزل بموجب مرسوم رئاسي ، وت   1تاريخ التوقيف 

 : فقدان الجنسية  ثالثا

ذا فقدان الجنسية هي الحالة الثالثة و التي يفقد بها رئيس مجلس الدولة منصبه ، وه       
فشرط الجنسية هو شرط الزم ،  04/11من القانون العضوي  84ما نصت عليه المادة 

لتعيين أي شخص في منصب سامي و خاصة أن يكون رئيس مجلس الدولة ، ألنه ال يمكن 
 ه كل ما يتعلق بمجلس الدولة إلىيب  سر  المساس بأمن الدولة وت  تعيين أجنبي فيه ، مخافة 

عتبر وي   ، دولته ، وتذهب جميع الدول إلى تعيين المواطنين في هذه المناصب دون األجانب
رئيس مجلس الدولة ، ففي  شخص هذا الشرط شرط دائم ، إذ يجب توفره بصفة دائمة في

 ل من منصبه مباشرة .فص  ب ي  حالة ما إذا فقد جنسيته ألي سبب من األسبا
 : ويفقد الجزائري جنسيته في الحاالت التالية

له بموجب مرسوم في  ن  ذ  في الخارج جنسية أجنبية و أ   الجزائري الذي اكتسب طواعية -
 التخلي عن الجنسية الجزائرية .

                                                           
 المتضمن القانون األساسي للقضاء. 11/  04من القانون العضوي  65المادة  1
 .القانون العضوي نفس من  70المادة  2



 الفصل األول :                           تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
 

 

 39 

ن ئري ولو كان قاصرا الذي له جنسية أصلية و أذن له بموجب مرسوم في التخلي عالجزا -
 الجنسية الجزائرية .

بموجب مرسوم في  اجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لهالمرأة المتزوجة بأ -
 التخلي عن الجنسية الجزائرية .

الجزائري الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية الجزائرية و الذي اكتسبها عن طريق أبيه  -
 .1رشد عندما كان قاصرا وهذا بعد سنين من بلوغهم سن ال

س رئيس مجلس الدولة جنسيته يفقد منصبه كقاضي و كرئي د  ق  ف   ما إذا ومنه ففي حالة       
وتثبت فقدان الجنسية ، ألنه من غير المعقول أن يرأس مجلس الدولة أجنبي دولة ، مجلس 

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 جنسيته الجزائرية؟ إضافة إلىلكن ما هو أثر اكتساب جنسية ثانية 

إن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى هذه الحالة ، خاصة وأن ازدواج الجنسية في        
د وال يغفل عنها ومنه من الضروري أن ينظم هذه الحالة بشكل جي  و حيث ، بالدنا كثيرة 

فيمكن لرئيس مجلس الدولة الجزائري أن يكون مزدوج الجنسية ألنه ال وجود ألي مانع 
 نوني يحيل بينه وبين جنسية أخرى .قا

 

                                                           
العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،  قانون الجنسية الجزائري المتضمن   86/  70رقم األمر من  18المادة  1

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،   05/01المعدل والمتمم بموجب األمر ،  1970ديسمبر   18الصادرة في  105
 . 2005فيفري  27، الصادرة في  15العدد 

ة يتضمن حالة أخرى خامس 86/  70ألربع لفقد الجنسية الجزائرية كان قانون الجنسية الجزائري باإلضافة إلى الحاالت ا
 منه ) ملغاة حاليا ( : )) يمكن أن يفقد الجنسية الجزائرية كل 19يفقد بسببها الجزائري جنسيته ، حيث نصت المادة 

م عضوا فيها أو بصفة عامة يقدم له مساعدتها ول جزائري الذي يشغل وظيفة في بلد أجنبي أو منظمة دولية ليست الجزائر
 يتخل عن منصبه أو مساعدته بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية ((
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 : التسريح  رابعا

ة لمهام رئيس مجلس الدولة و القضاة ككل ، ي  ن ه  يعتبر التسريح من الحاالت الم         
ويختلف التسريح عن العزل في أن هذا األخير يكون في الحاالت التي يرتكب فيها القاضي 

المتضمن  04/11القانون العضوي  خطأ مهنيا جسيما في الحاالت المنصوص عليها في
القانون األساسي للقضاء ، إضافة إلى الحاالت المشار إليها في مدونة أخالقيات مهنة 

أما التسريح فقد يكون حتى في الحاالت التي  القضاة الصادرة عن المجلس األعلى للقضاء ،
القانون المتضمن  04/11ال يرتكب فيها خطأ مهني وهي محددة في القانون العضوي 

 األساسي للقضاء بحالتين ندرسها في النقاط اآلتية :

 : حالة التخلي عن المهام  1

المتضمن القانون األساسي للقضاء  04/11من القانون العضوي  86تنص المادة        
 عن المهام بسبب إهمال المنصب الذي قررته السلطة التي لها ل  خ  على أنه يترتب على كل ت  

 بعد مداولة من المجلس األعلى للقضاء التسريح .حق التعيين ، 

األخطاء المهنية الجسيمة ، ألن  قبيلعد من ي  وبالرغم من أن إهمال المنصب        
القاضي في هذه الحالة لم يلتزم بواجباته المفروضة عليه ، كما أن األخطاء المهنية و التي 

اضي بواجباته المفروضة عليه و عد جسيمة و التي تستوجب عقوبة العزل هي إخالل القت  
أخالقيات مهنة القضاء ، إال أن وكذلك مدونة ،  04/11 العضوي  المنصوص في القانون 

لزم القانون و المدونة القاضي أوال و رئيس مجلس الدولة المشرع لم يعتبرها كذلك ، وي  
 .1في أجالها  و وبطريق غير مباشر أن يؤدي واجباته بكل نجاعة و اتقان 

                                                           
على : يجب على القاضي أن يعطي  المتضمن القانون األساسي للقضاء 11/  04من القانون العضوي  9تنص المادة  1

 .ص والعدل ، وان يسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة العناية الالزمة لعمله ، وان يتخلى باإلخال



 الفصل األول :                           تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
 

 

 41 

 : حالة العجز المهني أو عدم الدراية بالقانون   2

هو منصب  ، إن المنصب الذي يتقلده القضاة و رئيس مجلس الدولة باألخص       
كما يجب عليه أن ،   1حساس ومهم ، يفرض عليه تحسين مداركه العلمية بشكل دوري 

ففي هذه الحالة ع على جميع القوانين التي تصدر من مؤسسات الدولة المختصة ، ل  ط  ي  
فثبوت عجزه المهني أو عدم درايته البينة بالقانون و حتى دون أن يرتكب خطأ مهنيا يتابع 

عينه في منصب مناسب أو به تأديبيا ، يمكن للمجلس األعلى للقضاء بعد المداولة أن ي  
 حيله على التقاعد في حالة توفر الشروط القانونية لذلك أو يسرحه ، مع استفادته مني  

الضمانات و اإلجراءات المتبعة أمام المجلس األعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية ، وفي 
أشهر من كل سنة  3حالة إقرار التسريح بدون خطأ يستفيد من تعويض مالي يساوي مرتب 

 .2خدمة  

 سلطة رئيس الجمهورية المطلقة في إنهاء مهام رئيس مجلس الدولةالمطلب الثاني: 

كما قلنا سابقا فإن منصب رئيس مجلس الدولة هو منصب نوعي يختص بتعيينه        
رئيس الجمهورية وحده دون سواه ، ولم يكتف المؤسس الدستوري بتخويله هذه الصالحية فقط 

                                                                                                                                                                                           

ألعلى الفقرة الثانية المعنونة بالتزامات القاضي من المدونة الخاصة بأخالقيات مهنة القضاة الصادرة عن المجلس ا ذكرتو 
 الواجبات المفروضة على القاضي ومنها :  للقضاء في المداولة

 قطعة على نفسه أثناء تأدية اليمينالحفاظ على العهد الذي  -
 تحقيق العدل طبقا للقانون  -
 تسبيب أحكامه في اآلجال المطلوبة وبصفة شخصية . -
 أن يكون منضبطا في مواعيد عمله ومتمكنا من ملفاته -
 انه التأثير على عمله القضائيشأن ال يقبل من أي جهة كانت أي تدخل من  -
 القضية عدم ممارسة أي ضغط على أطراف -
 الرفع من مستواه العلمي وكفاءته المهنية  -
 . المتضمن القانون األساسي للقضاء  11/  04من القانون العضوي  13انظر المادة  1
 . المشار إليه سابقا 11/  04من القانون العضوي  87انظر المادة  2
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، بل زوده ببسط سلطته التقديرية في إنهاء مهامه ألي سبب من األسباب يراه رئيس 
مهام رئيس مجلس الدولة مثل عدم ضمان السير  إنهاءب لجمهورية سببا كافيا يستوجا

الحسن لمجلس الدولة ، أو فشله في تحقيق األهداف التي أنشأ من أجلها مجلس الدولة ، أو 
ي مهام رئيس مخالفته للقوانين ..... بل أكثر من ذلك ، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية أن ينه

 وجود سبب . بدون  حتى مجلس الدولة

 في إنهاء المهام رئيس الجمهوريةل التقديرية سلطةال أساسالفرع األول : 

إنهاء المهام تكون من طرف  أن تختلف سلطة إنهاء المهام عن االستقالة ، حيث       
خذ رأي رئيس مجلس الدولة حتى ولو كان يريد البقاء في منصبه أالسلطة التي عينته وبدون 

من المعني و موافقة السلطة المختصة بذلك ، ومنه فإنهاء  عكس االستقالة التي تكون بطلب
 فر إرادتين .االمهام تكون بإرادة منفردة من رئيس الجمهورية و االستقالة تكون بتو 

إن سلطة تعيين رئيس مجلس الدولة سلطة خالصة لرئيس الجمهورية بدون تدخل أي        
ن ي  ع  والتي ي   50لتي نصت عليها المادة هيئة أخرى ولو باقتراح أو استشارة مثل المناصب ا

وهذا بموجب المادة  ، 1فيها رئيس الجمهورية بعد استشارة وجوبية للمجلس األعلى للقضاء 
                                                           

 الوظائف القضائية النوعية اآلتية: يتم التعيين بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء في  50تنص المادة  1
 نائب رئيس المحكمة العليا  -
 نائب رئيس مجلس الدولة -
 نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا -
 نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة -
 رئيس غرفة بالمحكمة العليا -
 رئيس غرفة بمجلس الدولة -
 نائب رئيس مجلس قضائي -
 نائب رئيس محكمة إدارية -
 رئيس غرفة بمجلس قضائي -
 رئيس غرفة بمحكمة إدارية -
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المتضمن القانون األساسي للقضاء ، وبالرغم من عدم  04/11من القانون العضوي  49
فإن رئيس الجمهورية هو النص على إنهاء المهام إال أنه وطبقا لقاعدة توازي األشكال ، 

 . المخول إلنهاء مهام رئيس مجلس الدولة

مهام  ى بهاشروط أو األسباب التي تنهالفبسكوت النص الدستوري و القانوني على        
و أد ال بزمان وال بشروط شكلية قي  رئيس الدولة في الجزائر غير م  إن ف ، رئيس مجلس الدولة

فقط إلى توقيع المرسوم الرئاسي المتضمن إنهاء مهام موضوعية تحد من سلطته فهو يحتاج 
 . رئيس مجلس الدولة

تعدى عودة إلى تاريخ إنشاء مجلس الدولة في الجزائر وبالرغم من حداثته التي ال تبالو        
 : وي عليه وهمسرؤساء حيث يغلب الجنس الن 4مجلس التعاقب على رئاسة  ، سنة 20

ن بموجب المرسوم الرئاسي ي   س لمجلس الدولة في الجزائر ع  : هو أول رئي السيد أحمد بليل
المتضمن تعيين  1998ماي 30الموافق لـ  1419صفر 04المؤرخ في  98/187رقم 

 .1أعضاء مجلس الدولة

 2001  جوان 02ربيع األول الموافق لـ  10وأنهيت مهامه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 
2 . 

                                                                                                                                                                                           

 النائب العام المساعد األول لدى مجلس قضائي -
 محافظ الدولة المساعد لدى محكمة إدارية -
 قاضي تطبيق العقوبات -
 رئيس محكمة -
 وكيل الجمهورية -
 قاضي التحقيق -
 . 1998 جوان  17الصادرة في ،  44، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية انظر  1
 . 2001 جوان  6الصادرة في ،  31، العد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   انظر  2
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السيدة فريدة أبركان: هي ثاني رئيسة لمجلس الدولة عينت بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 
 .1 2003 جوان 02الموافق ل  1422ربيع األول  10

سبتمبر  15الموافق لـ  1425رجب  30وأنهيت مهامها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 
2004  2. 

عينت بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في السيدة فلة هني : هي ثالث رئيسة لمجلس الدولة 
 .3  2004ديسمبر  15الموافق لـ  1425رجب  30

 اوت 13الموافق لـ  1435شوال  17و أنهيت مهامها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 
2014  4. 

السيدة سمية عبد الصدوق : هي رابع رئيسة لمجلس الدولة عينت بموجب المرسوم الرئاسي 
 .5  2014أوت  13الموافق لـ  1435شوال  71الصادر في 

 وتمارس مهامها إلى غاية اليوم. 

 : في الفرع اآلتينتناوله سهذا ما   لرئيس مجلس الدولة ؟ المقررة هي الضمانات التي  ماف

 تفعيل السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية عند شروطانعدام الالفرع الثاني : 

من خالل البحث في النصوص القانونية نجد أنه تنعدم الضمانات لهذا المنصب فهو        
فال زمان و ال  ، فله الحرية المطلقة في إنهاء المهام فقط ، خاضع إلرادة رئيس الجمهورية
 : ما يأتييقه وسوف نبين هذا من خالل ع  شروط شكلية و ال موضوعية ت  

                                                           
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   . نفس العدد من  1
 . 2004 أكتوبر 10الصادرة في ،   64العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية    2
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  . نفس العدد من  3
 . 2014 أوت 27الصادرة في  ، 50العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية    4
 نفس العدد من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  .  5
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 : عنصر المدة أوال 

 بغياب النصوص القانونية نتجه نحو المدة الزمنية التي قضاها كل رئيس من الرؤساء       
في مدة بقاء كل  األربع في منصب رئيس مجلس الدولة ، حيث نالحظ أنه هناك تباين كبير

 3فالسيد أحمد بن بليل قضى في منصبه الرئاسي مدة  رئيس على رأس مجلس الدولة ،
سنوات و أربع أشهر أما السيدة فلة هني فقضت في  3أبركان حوالي  سنوات و السيدة فريدة

 من عشر سنوات أما السيدة سمية عبد الصدوق فهي حديثة التعيين. تكبر مدة قربأمنصبها 

 د رئيس الجمهوريةقي   ومن خالل هذه المقارنة البسيطة نالحظ أن عنصر الزمن ال ي         
 . في منصب رئيس مجلس الدولة نمن زم من يشاء هفهو حر في أن يبقي

 من حيث الشروط األخرى  : ثانيا

من خالل البحث في المراسيم الرئاسية و التي أنهت مهام رؤساء مجلس الدولة        
 بينالثالثة نالحظ غياب األسباب و الدوافع التي أدت إلى انهاء مهامهم ، فكل المراسيم ت  

 التقاعد أو تعيينه في منصب آخر أو على قد أحيل إنهاء المهام فقط دون تبيان ما إذا كان
 .....  مهني أخطأنه قد ارتكب 

الذي  1990يوليو  5المؤرخ في  90/226و بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم        
يحدد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل 

علمه ي حالة ما إذا قررت السلطة إنهاء مهامه يجب أن ت  والمتمم ، حيث ينص على أنه ف
 المهام على: إنهاءكما يجب أن يشمل القرار الفردي الذي يتضمن   1 بذلك

 إذا كان المعني مدعوا لشغل وظيفة أخرى عليا. -
 إذا كان محاال على التقاعد. -

                                                           
 . منه 28انظر المادة  1
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 إذا كان المعني يعاد إدماجه في رتبته األصلية. -
 المهام حاصال بناءا على طلب المعني.إذا كان إنهاء  -
 إذا كان إنهاء المهام بسبب الوفاة. -
على  32، و تنص المادة  1 32ام حاصل في إطار أحكام المادة إذا كان إنهاء المه -

 الحالة التي تلغى فيها الوظيفة التي كان يشغلها أو إلغاء الهيكل الذي يعمل به.
لزم رئيس الجمهورية بتضمين قرار إنهاء المهام إحدى فبالرغم من هذا المرسوم ي        

الحاالت السابقة ، إال أن جميع المراسيم الرئاسية الثالثة التي أنهت مهام رؤساء مجلس 
 الدولة لم تحدد سبب إنهاء المهام.

عكس ، مهام السيد أحمد بليل كانت عادية في الظاهر  إنهاءوبالرجوع للواقع فإن        
مهامها أسالت الكثير من الحبر في الصحافة الجزائرية ،  إنهاءفريدة أبركان فإن  حالة السيدة

 .2سنوات من تاريخه   مهامها مازال الحديث عنه حتى بعدوما زالت ، ألن إنهاء 

قد خلفت الكثير من القضايا الشائكة و  هاأما السيدة فلة هني فحسب نفس المصدر فإن
 . 3الملفات ، خاصة الشكاوى التي صدرت من العديد من القضاة ضدها  

ومنه ففي هذه الحاالت فإن رئيس الجمهورية إذا ما رأى أي سبب من األسباب        
وعليه ومما سبق فإني أستخلص ثالث حاالت ، مهام رئيس مجلس الدولة  إنهاءفبإمكانه 

فالحالة األولى كانت ، الجزائر في لفة عن بعضها في إنهاء مهام رؤساء مجلس الدولة مخت
                                                           

 . منه 29انظر المادة  1
 ، 2014سبتمبر  11بوتفليقة يجري تغييرات هامة في سلك القضاء ، جريدة الخبر اليومي ، الخميس مقال بعنوان :  2

ليل '' التي الصحافة '' عدالة ال أسمتهالم تكن عادية ، الن لها سابقة  أبركانمهام السيدة فريدة  إنهاء أن إلى الجريدةذهبت 
  2004 رئاسياتهرم الدولة حول  أعلىالصراع الحاد قي  إلىترمز 

وهذا في ظل عدم رد ، بالفشل  باءتمحاوالتنا  أن إال آنذاكوقد حاولنا جاهدين في البحث عن هذا القرار الذي صدر 
 . مجلس الدولة على طلباتنا

 . نفس المرجع  3
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على حسب  نتيجة إرادة رئيس الجمهورية ، أما الثانية فكانت نتيجة صراع على السلطة )
 ال لمجلس الدولة.ع  د والف  ( أما الحالة الثالثة فهي  حالة عدم التسيير الجي    جريدة الخبر

 فإن إنهاء المهام لرئيس مجلس الدولة هي سلطة خاصة برئيس الجمهورية وحده ومنه       
 . بدون سبب حتى أو ، وألي سبب كان ، لها متى أراد ذلكفع   له أن ي   ،

لطته في إنهاء مهام رئيس ض س  و  ف  ومن جهة أخرى ال يمكن لرئيس الجمهورية أن ي          
ها عند التعيين و هذا بنص المادة  فوض  ي   كما ال يستطيع أن ، مجلس الدولة ألي شخص

لطته في تعيين رئيس مجلس الدولة و بعض س  تفويض من الدستور التي ال تجيز  87
 . ، وبمفهوم المخالفة فإنه ال يستطيع أن يفوض سلطته في إنهاء مهامه ى المناصب األخر 

ها مهام رئيس ومن خالل ما سبق من خالل دراسة الطرق القانونية التي تنهى ب       
 مجلس الدولة نالحظ أن انتهاء مهامه مرتبط بإرادة رئيس الجمهورية وحده ، ذلك أن انتهاء

ن وقعت فإنها تتم ا  مهامه عن طريق الجزاء التأديبي طريقة مستبعدة ونادرة الحدوث وحتى و 
عن طريق المجلس األعلى للقضاء وتطبيقها عن طريق مرسوم رئاسي ، أما حالة انهاء 

مه عن طريق رئيس الجمهورية فهي طريقة مرنة وتخضع إلرادة رئيس الجمهورية دون مها
ن رئيس الجمهورية إفوكما يقال ، سواه ، ويمكنه تفعيلها متى شاء دون قيود أو حدود ... 

 ،ئاسي وهذا بتوقيعه للمرسوم الر ، فقط  ر  ب  ة ح  ر  ج  ينهي مهام رئيس مجلس الدولة ب   أن يمكنه
 بعدية من طرف أي سلطة كانت . رقابةوال يحتاج هذا ال الستشارة مسبقة وال 
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 لةرئيس مجلس الدو  واجبات و حقوق تدخل السلطة التنفيذية في تحديد  المبحث الثالث: 

تختلف الواجبات والحقوق حسب طبيعة المنصب المشغول ، وبما أن رئيس مجلس        
حماية حقوق وحريات المواطنين من تعسف اإلدارة ،  مهمتهالدولة هو رئيس ألعلى هيئة ا

ن أيضا من طرف اإلدارة وجب على السلطة التي عينته عي  وبما أن رئيس مجلس الدولة هو م  
حيطه بالكثير من الحقوق وتحميله الكثير من االلتزامات لجعله في وضعية مناسبة أن ت  

المتمثل في تحقيق العدل دون أن تؤثر غية تحقيق هدفه و ومحايدة من جميع األطراف ب  
 طريقة تعيينه على أحكامه  ...

 20يل أعضائه بموجب المادة ح  المعدل والمتمم ي   98/01وبما أن القانون العضوي        
الذي يحتل فيه موضوع الواجبات حيزا هاما أكثر  04/11منه إلى القانون األساسي للقضاء 

م القضاة مقابل النصوص لز  وص القانونية التي ت  من الحقوق خاصة من حيث عدد النص
إضافة إلى نصوص أخرى متناثرة في بعض القوانين األخرى التي ، د الحقوق ... م  التي ت  

والتي قد تؤثر على الحياة المهنية للقاضي مثل قانون األحزاب ، لها عالقة بالموضوع 
ة التي يلتزم بها رئيس مجلس الدولالسياسية ... وسوف نتناول في هذا المبحث أهم الواجبات 

 ) المطلب األول ( ألنها تعتبر أساس التمتع بالحقوق ) المطلب الثاني (  .

 واجبات رئيس مجلس الدولةل القانونية مصادرال تعدد:  المطلب األول

فهو يعتبر في أعلى  ، يعتبر منصب رئيس مجلس الدولة منصب غير عادي       
مناصب القضاء اإلداري الجزائري ، ومن هذا فواجباته هي أكبر من القضاة اآلخرين ، ذلك 
أن الصالحيات الممنوحة له تجعل لزاما عليه خضوعه اللتزامات مساوية لتلك السلطات ، 

     يفته بل تتعدى ذلك إلى خارج وظ ،  ) الفرع األول ( فقط وال ترتبط واجباته إال بوظيفته
 ) الفرع الثاني (
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 الفرع األول : الواجبات المرتبطة بوظيفته

لرئيس مجلس الدولة مهام متنوعة و كثيرة تفوق مهام أعضاء مجلس الدولة ، وهذه        
المهام هي التي تؤثر على حسن سير المجلس ككل وسوف نتناول أهم الواجبات المرتبطة 

 : اآلتيبوظيفته من خالل 

 : القيام بالمهام المسندة إليه أوال

ن فيه إال من عي  بر منصب رئيس مجلس الدولة منصب سامي في الدولة ، ال ي  عت  ي         
في وكغيره من المناصب السامية و النوعية ، .....  خبرة كان له مستوى علمي ، أدبي ، 

و  04/11فهو منصب تكليف وليس تشريف ، لذلك وطبقا للقانون األساسي للقضاء الدولة 
الذي يحدد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا  90/226المرسوم التنفيذي 

ن يتفرغ للمسؤولية التي أال ، و عه بضمير مهني فع  ت  م  ت   قد فرضا عليه 1في الدولة وواجباتهم 
ق جميع القوانين في المصلحة التي طب  ن ي  أمه بواجباته على أكمل وجه و وقيا، سندت إليه أ  
 . هار  سي   ي  

على: )) يجب على  04/11من القانون العضوي  09وفي هذا المجال تنص المادة         
ن يسلك سلوك أن يتحلى باإلخالص و العدل و أالقاضي أن يعطي العناية الالزمة لعمله و 

 لمبادئ العدالة (( .القاضي النزيه الوفي 

وبهذا يجب على رئيس مجلس الدولة أن يقوم بجميع المهام المسندة إليه بكل حذافرها        
 ال و تطبيق القانون بحزم على الجميع ، ألنه كل تهاون قد يؤدي بمجلس الدولة إلى ما

قة ، فمنها يحمد عقباه ، و قد نصت على مهام رئيس مجلس الدولة العديد من القوانين المتفر 
المعدل و المتمم و المتعلق  98/01ما هو منصوص عليها في القانون العضوي 

                                                           
 . 1990 جويلية 28الصادرة في ،  31 العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،  انظر  1
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ومنها ما هو منصوص عليه في قانون  1باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله 
وبعض  3و كذلك النظام الداخلي لمجلس الدولة   2  08/09اإلجراءات المدنية و اإلدارية 

 .4  المراسيم

نالحظ تنوع في مصدر الصالحيات الممنوحة لرئيس مجلس الدولة و كذلك ومنه        
نه ما هو إداري و ما هو استشاري وما هو قضائي كما أتنوعها في مضمونها حيث نجد 

 سنراه الحقا في الفصل الثاني.

ن أ، و  5 ذه المهاموقته لهغلب أ س كر   وفي ظل كثرة المهام المسندة إليه يجب أن ي         
في القضايا أو الطلبات المعروضة عليه في اآلجال المحددة قانونا أو في اآلجال يفصل 

 .6المعقولة و أن يفصل فيها بانتظام وبتطبيق القانون عليها  

كما يجب عليه أن يسهر على حماية المصالح العليا للمجتمع دون المساس بحياده و        
خطأ الخلط بين المصالح الشخصية أو استقالليته فيجب عليه أن يحرص حتى ال يقع في 

مصالح الدولة و بين المصلحة الحقيقية للمجتمع ، و هذا لن يتأتى إال بتطبيقه لمبادئ 
 .7الشرعية و المساواة 

                                                           
 مكرر  41، المادة  22، المادة  1مكرر  16انظر على سبيل المثال المواد  1
 منه. 882،  877انظر على سبيل المثال المواد  2
 .منه  84،  04انظر على سبيل المثال المواد  3
ارية الذي يحدد كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة والمعروضة على الغرفة اإلد 98/262مثل المرسوم التنفيذي  4

 .للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة 
المتضمن حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة  90/226من المرسوم التنفيذي  3/3انظر المادة  5

 .وواجباتهم
 . المتضمن القانون األساسي للقضاء 04/11من القانون العضوي  10المادة  6
 .  القانون  نفس من 08المادة  7
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ع أي ل  ط  كما يلتزم وفي إطار أدائه مهامه أو حتى خارج ذلك بالسرية ، و أن ال ي         
القضائية إال إذا نص القانون صراحة على خالف ذلك شخص بالمعلومات المتعلقة بالملفات 

م بها بمناسبة تأدية ل  ، فرئيس مجلس الدولة ملزم بعدم الكشف عن أي وثيقة أو معلومة ع  
لذلك فهو ملزم بكتمانها سواء ، مهامه  ، ألنه لوال المنصب هذا لما استطاع أن يعلم بها 

المهنية أو بعد انتهائها ، ما عدا ما تقتضيه  أثناء عمله أو خارج مجال العمل ، وأثناء حياته
 . 1ضرورة الخدمة ويسمح به القانون 

 : واجب التحفظ ثانيا

المتضمن القانون األساسي للقضاء  04/11من القانون العضوي  07تنص المادة        
على : )) على القاضي أن يلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ و اتقاء الشبهات و 

 الماسة بحياده واستقالليته (( .السلوكات 

، خاصة وأنه هو أكثر  2فرئيس مجلس الدولة هو أكثر شخص ملزم بواجب التحفظ        
ع عن األسرار القضائية اإلدارية ، لذلك سيكون المستهدف األول من قبل ل  ط  شخص م  

التصرفات الجميع ، و المالحظ أن نص المادة لم تحدد بدقة واجب التحفظ و عناصره و 
لزم بالتحفظ بمفهومه العام و االبتعاد عن كل ما قد يضر به و م عليه ، لذلك فهو م  ر  ح  التي ت  

 الهيكل الذي يسيره .ب

لذلك فرئيس مجلس الدولة ملزم بالمحافظة على سرية المداوالت و التقارير و الوثائق        
ن لمجلس الدولة اختصاص أو خاصة ، التي علم بها سواء كانت قضائية أو غير قضائية 

                                                           
استقاللية القضاء وسيادة القانون في ضوء التشريع والممارسات ، دار بغدادي للطباعة والنشر  ، بن عبيدة الحفيظعبد  1
 . 178 – 177ص  ، 2013الجزائر ، سنة اإليداع القانوني   لتوزيع ،او 
 باإلنصافقانوني يتعلق  أمبدالحياد فهو  أماتوجد هناك عالقة بين الحياد والتحفظ ، فالتحفظ هو التزام أدبي وأخالقي  2

 للحكم . إصدارهوالعدل عند الفصل في القضايا المعروضة على القاضي واالبتعاد عن كل ما قد يؤثر على القاضي في 
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آخر غير قضائي و المتمثل في االختصاص االستشاري حيث يمنع عليه إعطاء أي معلومة 
 إال ما تقتضيه الضرورة . شخص أو للصحافة...ألي 

شكل واجب التحفظ االمتناع عن المشاركة في جميع التظاهرات ومن العناصر التي ت         
كما يسمح له بالمشاركة في  لتظاهرات السياسية ،التي ال تمت بصلة للقضاء مثل ا

التظاهرات العلمية القانونية التي لها عالقة وطيدة بعمله وهذا من أجل االحتكاك برجال 
القانون و تبادل الخبرات .... ولكن دون أن يفشي أسرار وظيفته مع المحافظة على 

 استقالليته .

لة أن يبتعد عن كل عمل أو تصرف أو وعلى العموم يجب على رئيس مجلس الدو        
 . 1رئيس مجلس الدولة  كنشاط أو عالقة أو مظهر من شأنه أن يؤثر على صفته 

 : واجب الحياد ثالثا

أقر  2المصري  مثل المشرعالمشرع الجزائري وكغيره من المشرعين في الدول األخرى        
لبا للحماية اط للقضاء ، يكون  بقصدهذلك أن المتقاضي  للمتقاضين أن يطلبوا رد القضاة ،

ألنه لو شعر المتقاضي أن القاضي سوف لن ينصفه لما رفع  و هذا لتوفر عنصر الحياد ،
 .3دعواه  
وتذهب أغلب النظم القانونية و القضائية إلى ترسيخ هذا المبدأ و إحاطته بمجموعة        

من القواعد القانونية الدقيقة ، و التي من شأنها أن تجعل القاضي حياديا و بعيدا كل البعد 
عن الشبهات و تجعل كذلك المتقاضين في طمأنينة اتجاه القضاء و عدم بحث المتقاضي 

 لحل خالفاته ، حيث يكون هناك  اتجاه واحد ووحيد وهو القضاء. عن سبل أخرى 
                                                           

 وما يليها . 178سابق ، ص المرجع ، البن عبيدة عبد الحفيظ  1
 المعدل والمتمم . 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة المصري رقم  53المادة  2
طبعة معدلة طبقا لقانون اإلجراءات  –) دراسة وصفية تحليلية مقارنة  الجزائري  في القضاء اإلداري  ،عمار بوضياف  3

 . 15ص  للنشر والتوزيع ، الجزائر ،، دار جسور  ( 2008المدنية واإلدارية 
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د له نصوص قانونية خاصة في القانون األساسي ر  ف  والمالحظ أن مبدأ الحياد لم ت         
 ، 08/09نه قانون اإلجراءات المدنية و اإلرادية  للقضاء بالرغم من أهميته الكبيرة ، و تضم  

الحياد ضروري في العمل القضائي و صفة مالزمة له  دأوذهب جانب من الفقه إلى أن مب
 .1 ى نص قانوني يلزم القاضي بالحيادعلى جميع األصعدة ، لذلك فهو ال يحتاج إل

على الحاالت التي  08/09ومع ذلك فقد نص قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية        
أن له اختصاص قضائي يجب فيها رد القاضي ومن بينهم رئيس مجلس الدولة خاصة و 

هي  ، وهذه الحاالت 2من خالل أنه يستطيع أن يترأس أي غرفة كانت في مجلس الدولة  
 كاآلتي :

 لنزاع .إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في ا -

المحامين أو  ن أحد الخصوم أو احدبين زوجه وبيإذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو  -
 رابعة .وكالء الخصوم حتى الدرجة ال

 . ان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعها خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصومإذا ك -

 ائنا أو مدينا ألحد الخصوم دحد فروعه أحد أصوله أو أإذا كان هو شخصيا أو زوجه أو  -

 إذا سبق له و أن أدلى بشهادة في النزاع . -

 أو سبق له ذلك . النزاع إذا كان ممثال قانونيا ألحد الخصوم في -

 .3إذا كان بينه و بين أحد الخصوم عالقة صداقة حميمية أو عداوة بينية   -

                                                           
 . 16، ص  السابق مرجع، ال  الجزائري  في القضاء اإلداري  ،عمار بوضياف   1
 السابق اإلشارة إليه . 98/01من القانون العضوي  22انظر المادة  2
،   21،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد   08/09 اإلجراءات المدنية واإلداريةمن قانون  241انظر المادة  3

 . 2008افريل  23الصادرة في 
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 هذه هي الحاالت التي يمكن فيها رد رئيس مجلس الدولة فيها و جميع القضاة ككل ،       
ب إما تنحي القاضي من تلقاء نفسه وج  و التي ت   1 وهذه الحاالت هي على سبيل الحصر

 نه في حالة من الحاالت السابقة ، أو طلب رده من طرف المتقاضين .أ عندما يعلم

 : واجب عدم إنكار العدالة رابعا

يرفض رئيس مجلس الدولة ضمنيا أو صراحة الفصل ال ويتمثل هذا الواجب في أن        
 في الدعوى المعروضة أمامه حيث تترتب عليه المسؤولية .

وقد نص قانون العقوبات الجزائري على أنه يجوز محاكمة كل قاضي يمتنع بأية        
حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين األطراف ، كما يصر على 

 االمتناع بعد تنبيهه .

 3000إلى  750كما تفرض أيضا نص هذه المادة على القاضي غرامة مالية من        
 20سنوات و  5ة أي عمل في الوظائف العمومية مدة زمنية قدرت ما بين دج وعدم ممارس

 .2سنة  

 ة للقضاة في قيامه بعمله على أكمل وجهو  د  واألصل أن يكون رئيس مجلس الدولة ق          
 ، سواءا كان من حيث الزمن ، أو من حيث المصداقية في الفصل في القضايا.

ساسي للقضاء يأمر القضاة وبشدة على أن يقوموا بالفصل إضافة لهذا فإن القانون األ       
 .3في القضايا المعروضة عليهم في أحسن اآلجال  

                                                           
،  2منشورات بغدادي ، الطبعة  ( ، 08/09شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ) قانون  ، بربارة عبد الرحمان 1

 . 182 – 181، ص  2009الجزائر ، 
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،     قانون العقوبات الجزائري المتضمن   66/156األمر رقم من  136المادة  2

 المعدل والمتمم . 1966جوان  11، الصادرة في  49العدد 
 .القانون األساسي للقضاء المتضمن  11/  04من القانون العضوي  10المادة  3
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 : عدم المشاركة في اإلضرابات خامسا

جل الضغط أن جميع النظم القانونية للعمال و الموظفين حق اإلضراب وهذا من م  ض  ت         
وسيلة ضغط من  بر اإلضرابعت  ، حيث ي   بهم ظروف العمل على السلطة من أجل تحسين

الدستور ، ببدءا في جميع النصوص طرف العمال و الموظفين ، وهذا الحق نجده مكرسا 
الحق في اإلضراب معترف به ،  أن على 57ة وفي هذا نص المؤسس الدستوري في الماد

 ويمارس في إطار القانون .

ن ممارسة هذا الحق لما له من نتائج كما تذهب القوانين إلى منع بعض الفئات م       
قطاع القضاء  بينها وخيمة على الدولة و المجتمع ، خاصة القطاعات الحساسة و التي من

و قد ذهب القانون األساسي للقضاء في هذا االتجاه ، حيث منع القضاة من اللجوء إلى  ،
، ويعتبر القاضي الذي شارك  1 إهماال للمنصب الفعل اإلضراب أو المشاركة فيه واعتبر هذا

عرضه ألقصى العقوبات ض عليه قد ارتكب خطأ جسيما  وبذلك سوف ي  ر  في اإلضراب أو ح  
 . 2وهي عقوبة العزل 

الذي يمنع رئيس مجلس الدولة من ممارسة اإلضراب  04/11إضافة إلى القانون        
المتعلق بالوقاية من  1990فبراير 06الصادر في  90/02ن يذهب في هذا المنع القانو 

حيث  3المعدل والمتمم  بالنزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضرا
ض توقفها ر   ع  منه بعض الفئات من اللجوء إلى اإلضراب خاصة تلك التي ت   43منعت المادة 

 صحة وأمن المواطنين أو االقتصاد الوطني للخطر وهذه الفئات هي:

 القضاة -
                                                           

 .القانون األساسي للقضاءالمتضمن  04/11من القانون العضوي  12/2المادة  1
 . القانون العضوي  نفس من 63 و 62تين الماد 2
 ،  91/27عدل بموجب القانون  1990فيفري  07في  لصادرةا،  06، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية    3

 . 25/12/1991الصادرة في  ، 68العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  
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 ون المعينون بمرسوم أو الموظفون الذين يشغلون مناصب في الخارج الموظف -

 أعوان مصالح األمن. -

 ن في مصالح الحماية المدنية.األعوان الميدانيين العاملي -

 ستغالل اإلشارة الوطنية في وزارتي الداخلية و الخارجية.أعوان مصالح ا -

 األعوان الميدانيين العاملين في الجمارك. -

 المصالح الخارجية إلدارة السجون.عمال  -

ورئيس مجلس الدولة  ممنوع من ممارسة اإلضراب من ناحيتين حسب هذا القانون ،        
المعدل و  98/01من القانون العضوي  20فمن ناحية أنه قاض وهذا حسب نص المادة 

 المتمم ومن ناحية أخرى هو معين بموجب مرسوم رئاسي .

 خارج وظيفته الفرع الثاني : واجباته

إن منصب رئيس مجلس الدولة يفرض على صاحبه أن تكون عليه بعض الواجبات        
حتى خارج مجلس الدولة ومرتبطة بحياته الخاصة وسوف نتناول أهم هذه الواجبات من 

 : خالل 

 االمتناع عن ممارسة األعمال األخرى :  أوال

  التصريح بممتلكاته : ثانيا

 االمتناع عن ممارسة األعمال األخرى   : أوال

ع عليه من  يجب على رئيس مجلس الدولة أن يكرس كل وقته لهذا المنصب ، حيث ي         
 أن يشغل نفسه بأي عمل آخر سواءا كان هذا العمل تجاري أو سياسي أو غير ذلك .
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 : عدم الجمع الوظيفي 1

المتضمن  القانون األساسي للقضاء على:  04/11ن القانون م  12/1تنص المادة        
)) يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو 

منع عليه القيام بأي عمل وظيفي سواءا بصفة منفردة أو عرقلة العمل القضائي (( ، كما ي  
جاري أو وظيفي وهذا جماعية حتى ولو كان بطريقة غير مباشرة ، و سواءا كان هذا العمل ت

وكلة إليه تتطلب جهدا ن المهام الم  أخاصة و ، من أجل تكريس كل وقته لخدمة مجلس الدولة 
 ووقتا كبيرين .

من هذا ممارسة عمل له عالقة بصفته كقاضي ، ومثال ذلك التدريس في  ىويستثن       
الجامعة في بعض الكليات مثل كلية الحقوق أو العلوم السياسية ألن لها عالقة وطيدة حيث 

هذا المجال يساعده  أن ، حيث لديه تمكنه من اكتساب الخبرة وتحديث المعلومات والقوانين
لكن ال يجب أن يؤثر على عمله أو أن يؤدي إلى إهمال  كثيرا في ممارسة مهامه كقاضي ،

لكن كل هذا ال يكون إال بتصريح ،  1 يمكنه أن يشارك في تكوين القضاة منصبه ، كذلك
 .2من وزير العدل 

كما يمكن للقاضي القيام أيضا بأعمال أدبية أو فنية ال تتنافى و صفته كقاضي ،        
حوث والدراسات القانونية دون أخذ ترخيص من أي جهة مثل التأليف أو المساهمة في الب

كانت لكن بدون ذكر صفته ، أما إذا أراد ذكر صفته يجب أخذ إذن من وزير العدل الذي 
 مسبقا. و يجب عليه استشارة المجلس األعلى للقضاء وجوبا

هي األعمال التي كانت من رؤساء مجلس الدولة حيث استفاد منها الكثير من  ةوكثير        
 طالب العلم ومنها ما ساعدتنا في إعداد بحثنا هذا.

                                                           
 .القانون األساسي للقضاءالمتضمن  04/11من القانون العضوي  13/2المادة  1
 .   القانون  نفس من 17/1المادة  2
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الذي يحدد حقوق وواجبات العمال الذين   90/226 كما نص المرسوم التنفيذي       
ط ولة القيام بأي نشايمارسون وظائف عليا في الدولة  : )) تمنع ممارسة وظيفة عليا في الد

 آخرما 

امل لعلوال ينطبق هذا المنع على إنتاج األعمال العلمية أو األدبية الفنية غير أنه ال يمكن 
ة صريحة من يلبالذي يمارس وظيفة عليا أن يذكر وظيفته في هذه األعمال دون رخصة ق

 السلطة العليا.

م و مل الذي يمارس وظيفة عليا أن يقوخالفا ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة يمكن للعا
 .1بمهام التعليم أو التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري العمل به  

ومنه فجميع القوانين تذهب في نفس االتجاه في أن رئيس مجلس الدولة تمنع عليه        
 ما كان لها عالقة بصفته . إال عمالجميع األممارسة 

 : االمتناع عن العمل السياسي 2

تذهب أغلب القوانين إلى أن العمل السياسي حق للموظف ، إال القانون األساسي        
يصعب عليهم  ألنه ، 2 اء تتنافى وممارسة العمل السياسيللقضاء يعتبر أن مهنة القض

ي لذلك فالقضاة ممنوعون من الترشح  ، 3التوفيق بين العمل السياسي والعمل القضائ
فرئيس مجلس ،  4 حر أو حتى االنتماء إلى األحزاب لالنتخابات سواء كان بطريق حزبي أو

 الدولة يمنع عليه الدخول في متاهات األحزاب و العمل السياسي.

                                                           
 .القانون األساسي للقضاءالمتضمن  04/11من القانون العضوي   19المادة  1
 . القانون  نفس من 15المادة  2

3   MICHEL TROPER , Function juridictionnelle ou pouvoir judiciaire ? , Revue française 
d’études constitutionnelles et politiques ,  Paris ,  N°16 , Janvier 1981   , P 07 .   

 .القانون األساسي للقضاءالمتضمن  04/11من القانون العضوي  14المادة  4
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وذهب قانون األحزاب السياسية في هذا المنع حيث منع القضاة ككل و تحت لوائهم       
 .1جلس الدولة إلى منع االنخراط في األحزاب السياسية  رئيس م

 التصريح بالممتلكات : ثانيا

على : )) يكتتب القاضي وجوبا  04/11من القانون العضوي  24تنص المادة        
تصريحا بالممتلكات في غضون الشهر الموالي لتقلده مهامه وفقا للكيفيات المحددة في 

)) يحدد القاضي وجوبا التصريح  25التشريع و التنظيم المعمول بها (( و تنص المادة 
سنوات وعند كل تعيين في وظيفة نوعية ((  5أعاله كل  24دة بالممتلكات المذكورة في الما

 . 

ومنه فعند تعيين رئيس مجلس الدولة في منصبه بموجب مرسوم رئاسي يجب عليه        
أن يصرح بجميع ممتلكاته في غضون شهر من صدور هذا المرسوم الرئاسي ، وفي حالة لم 

 5جدد التصريح بالممتلكات كل أن ي   تنهى مهامه و بقي في منصبه لمدة كبيرة يجب عليه
 سنوات .

نه أ 2المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  06/01من القانون  04وتنص المادة       
أن يصرح بممتلكاته عند تعيينه في  06/01يجب على كل موظف عمومي حسب القانون 

لمكلفين بخدمة وظيفته و هذا قصد حماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة األشخاص ا
قانون أن يجدد التصريح عمومية ، كما يجب على لرئيس مجلس الدولة حسب هذا ال

وفوريا عند كل زيادة معتبرة في الذمة المالية له ، كما يجب عليه أن يجد التصريح  بممتلكاته
 بممتلكاته عند انتهاء مهامه .
                                                           

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، السياسية ،  باألحزابالمتعلق  12/04من القانون العضوي  10انظر المادة  1
 . 2012 جانفي 15الصادرة في ،  2العدد 

 8، الصادرة في  14، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،   العدد يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  06/01قانون  2
 . 2006مارس 
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زيادة هي معايير ال، فما ض إن استعمال المشرع مصطلح '' زيادة معتبرة '' يكتنفه الغمو 
 المعتبرة حسب هذا القانون ؟

أما من حيث الجهة التي يجب على رئيس مجلس الدولة أن يصرح أمامها بممتلكاته        
ة هو أمام الرئيس األول للمحكم 06/01أو الزيادة فيها أو عند انتهاء مهامه وحسب القانون 

منه : )) يصرح القضاة بممتلكاتهم أمام الرئيس األول  06/03العليا حيث تنص المادة 
 (( .للمحكمة العليا 

 بالنسبة لرئيس مجلس الدولة ازدواجية التمتع بالحقوق :  المطلب الثاني

يتمتع رئيس مجلس الدولة بكثير من الحقوق تتناسب و المنصب الذي يعمل فيه  ،        
فهو ليس كالقضاة اآلخرين فهو يجمع بين منصبين ، من جهة كقاضي ، ومن جهة أخرى 

بين حقوق القضاة من جهة و الحقوق و االمتيازات  منصب سام في الدولة ، و بهذا يجمع
التي يتمتع بها أصحاب الوظائف العليا في الدولة ، حيث تمنح االمتيازات المرتبطة 

وعية المنصوص يمارسون الوظائف القضائية الن بالوظائف العليا في الدولة للقضاة الذين
 1 المتضمن القانون األساسي للقضاء 04/11القانون العضوي  من  49في المادة  معليه

 وسوف ندرس أهم هذه الحقوق من خالل الفروع التالية : 

 الفرع األول : الراتب

ف ل   الئم منصبه و المسؤوليات التي ك  ة تأمين حياة معيشية لرئيس مجلس الدولة ت  ي  غ  ب         
الذي يبذله في سبيل تطوير و تحسين سير  بها ، يجب تأمين راتب محترم له نظير الجهد

وكي ال يصرف ذهنه في البحث عن  ، مجلس الدولة ، وهذا كي ال تشغله شاغلة عن عمله
أموال من جهة أخرى لتحسين معيشته ، وتختلف الدول في طريقة منح الرواتب فمثال القانون 

رير من وزير العدل الفرنسي حدد رواتب أعضاء مجلس الدولة بموجب مرسوم بناءا على تق
                                                           

 منه  28/1المادة  1
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أما في مصر فيعامل رئيس مجلس الدولة معاملة مماثلة لما يتعامل  1وموافقة وزير المالية  
 . 2مع الوزير لذلك فهو يتقاضى أجره مثل الوزراء وهو ما ذهب إليه القانون السوري 

الذي يحدد كيفية  08/311أما في الجزائر فيتقاضى القضاة رواتبهم بموجب المرسوم        
 أن، مع العلم  خرآل، حيث تختلف من منصب 3سير مهنة القضاة و كيفية منح رواتبهم 

السلطتين  أنالسلطة القضائية هي السلطة الوحيدة التي ال تحدد ميزانيها لوحدها ذلك 
 .  4بنفسهما  موظفيهماو رواتب  ميزانيتهماة يحددان التشريعية والتنفيذي

وتتكون رواتب القضاة في الجزائر من عنصرين الراتب األساسي إضافة إلى       
و المالحظ هنا اختالف تكوين مرتب القضاة عن مرتب الموظفين العموميين  5التعويضات 

هناك ما يسمى نجد الذي يدخل في تكوينه إضافة إلى الراتب الرئيسي و التعويضات 
على:  6من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  119بالعالوات حيث تنص المادة 

 من هذا األمر من : 7  32يكون الراتب المنصوص عليه في المادة 
 الراتب الرئيسي -     

 العالوات و التعويضات -     

يستفيد الموظف زيادة على ذلك من المنح ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التنظيم 
 و المعمول به.

                                                           
 . 638سابق ، ص المرجع ال ،عصمت عبد المجيد بكر  1
 . 638ص  ، نفس المرجع 2
 . 2008أكتوبر  5الصادرة في  57العدد   الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،   3

 . 53،  ص  2005مقومات استقالل القضاء ، مجلة النائب ، عدد  ،نور الدين فكاير   4
 .األساسي للقضاءالقانون المتضمن  04/11من القانون العضوي  27/1المادة   5
،  46العدد   الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  06/03األمر  6
 . 2006جويلية  16 فيصادرة ال
 . على : )) للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب (( 32تنص المادة  7
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 :ما سيأتي وسوف نبين راتب رئيس مجلس الدولة من خالل 

 : الراتب األساسي أوال 

الراتب األساسي لرئيس مجلس الدولة عن حاصل ضرب الرقم االستداللي ينتج          
القاعدي لمجموعة التصنيف للرتبة الذي يضاف إليه الرقم االستداللي المطابق للدرجة 
المشغولة في قيمة النقطة االستداللية ، وينتج الراتب القاعدي من حاصل ضرب الرقم 

، وقيمة النقطة االستداللية لحساب مرتب   دالليةاعدي في قيمة النقطة االستاالستداللي الق
أصحاب  رئيس مجلس الدولة و القضاة ككل من نفس قيمة النقطة االستداللية المطبقة على

 90/228الذي عدل المرسوم  2000/439، وقد حدد المرسوم  1 الوظائف العليا في الدولة
ين يمارسون وظائف عليا في الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذ

 دينار. 19قطة االستداللية بـ نمنه على أن قيمة ال 06الدولة في نص المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .كيفية سير مهنة القضاة و كيفية منح رواتبهملحدد الم 08/311الرئاسي  من المرسوم 10 و 9تين الماد 1
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 الشبكة االستداللية :

 القضاة وكيفية منح مرتباتهم .الذي يحدد كيفيات سير مهنة  08/311الجدول ) أ ( الملحق بالمرسوم الرئاسي المصدر : 

 الرتب خارج السلم

 المجموعات األولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة

المدة الدنيا للترقية في  - سنوات 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات 3
 المجموعات والرتب

 الرقم االستداللي القاعدي 7000 6850 6700 6550 6400

 الدرجات 1 7280 7124 6968 6812 6656

6912 7074 7236 7398 7560 2 

7168 7336 7504 7672 7840 3 

7424 7598 7772 7946 8120 4 

7680 7860 8040 8220 8400 5 

7936 8122 8308 8494 8680 6 

8192 8384 8576 8768 8960 7 

8448 8646 8844 9042 9240 8 

8704 8908 9112 9316 9520 9 

8960 9170 9380 9590 9800 10 

9216 9432 9648 9864 10080 11 

9472 9694 9916 10138 10360 12 
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 : التعويضات ثانيا

لرئيس مجلس الدولة ، إضافة إلى الراتب المنصوص عليه في الفقرة األولى أعاله        
 تعويضات أخرى تضاف إلى الراتب األساسي وهي كاألتــي:

 : التعويض الشهري عن التمثيل و الوظيفة 1

حسب  آلخر يختلف هذا التعويض من قاض يستفيد القضاة من تعويض شهري حيث       
صنف وي   ، 1 04/11من القانون العضوي  46مادة الرتبة التي يشغلها والمحددة بنص ال

رئيس مجلس الدولة في المجموعة األولى من الرتبة المسماة بخارج السلم مع نظيره في 
لدى مجلس الدولة ، المحكمة العليا و النائب العام لدى المحكمة العليا و محافظ الدولة 
من المرتب  % 25:  ويستفيد رئيس مجلس الدولة من تعويض شهري عن التمثيل يقدر ب

 .  آنفاوفقا لما ذكرناه  د  د  ح  الذي ي   2 القاعدي

 : التعويض الشهري عن المسؤولية 2

سمي بالتعويض عن المسؤولية ، حيث  خرآيستفيد رئيس مجلس الدولة من تعويض        
حدد القيمة ، وتم ، هذا التعويض م   3منح هذا التعويض لفئات معينة من القضاة فقط ي  

تصنيف رئيس مجلس الدولة في الصنف األول إضافة للرئيس األول للمحكمة العليا و 

                                                           
 يتم تصنيف القضاة إلى إحدى الرتب اآلتية : 1

 خارج السلم : وتحتوي على خمس مجموعات .                
 الرتبة األولى : وتحتوي على أربعة مجموعات .                
 الرتبة الثانية : ثالث مجموعات .                

 .كيفية سير مهنة القضاة و كيفية منح رواتبهملحدد الم 08/311من المرسوم الرئاسي  11انظر المادة  2
 . المرسوم الرئاسي نفس انظر الجدول ب الملحق ب 3
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النائب العام لدى المحكمة العليا و محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ويستفيد هؤالء من 
 .1دج شهريا   50.000 : ـتعويض عن المسؤولية مقدر ب

 : تعويض التمديد عن مدة الخدمة 3

سنة من طرف المجلس  70مدد مدة عملهم إلى يمكن لقضاة مجلس الدولة أن ت         
ففي  ، 2األعلى للقضاء بناءا على اقتراح من وزير العدل بعد موافقة القاضي أو بطلب منه 

حالة تمديد مدة عمل رئيس مجلس الدولة وفقا لهذا فإنه يستفيد من تعويض شهري إضافي 
 . % 15يقدر بنسبة 

هذا ما نصت عليه القوانين و المراسيم حول تكوين راتب رئيس مجلس الدولة ويجدر        
يض و بالذكر أنه ال يستفيد من بعض التعويضات و التي يستفيد منها بعض القضاة مثل تع

 ، 3 78/ 94 نه ال يستفيد من التعويض التكميلي المؤسس بموجب المرسومأكما ،  المنطقة
الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح  08/311ولإلشارة فإن المرسوم الرئاسي 

 ينص على المنح العائلية .   ممرتباتهم ل

 الفرع الثاني : حق الحماية

و هذا ، إن حماية القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس الدولة هي على عاتق الدستور      
من  148حيث تنص المادة ،  ى على الحياة المهنية للقضاة ككللما لها من أهمية قصو 

الدستور : )) القاضي محمي من كل أشكال الضغوط و التدخالت و المناورات والتي قد 
 نزاهة حكمه (( .تضر بأداء مهمته ، أو تمس 

                                                           
 .لقضاة و كيفية منح رواتبهمكيفية سير مهنة الحدد الم 08/311من المرسوم الرئاسي  12انظر المادة  1
 .المتضمن القانون األساسي للقضاء   04/11من القانون العضوي  88/2المادة  2
 .كيفية سير مهنة القضاة و كيفية منح رواتبهملحدد الم 08/311من المرسوم الرئاسي  16انظر المادة  3
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 29المتضمن القانون األساسي للقضاء في مادته  04/11كما أن القانون العضوي        
فأقرت لنفسها حق الحماية من التهديدات أو االهانات أو  ، ت له حماية خاصةن  م  قد ض  

السب أو القذف أو أي اعتداء مهما كانت طبيعته ، أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها أو 
ده ، حيث تقوم الدولة بتعويضه في جميع الحاالت عدا الحاالت التي عاقبسببها وحتى بعد ت

، وفي هذه الحالة تحل الدولة  االجتماعييمكن فيها أن يأخذ تعويضا من صندوق الضمان 
بحقوقه أو في رفع دعوى قضائية ضد  لس الدولة المعتدى عليه للمطالبةمحل رئيس مج

 المعتدين أو المهددين ....

 منه  144أيضا حماية خاصة حيث أقرت المادة  الجزائري  كما أقر قانون العقوبات       
 500.000إلى  1000ين أو بغرامة مالية من على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنت

، بالقول أو اإلشارة  تين على كل شخص أهان قاض أو موظفدج أو بكلتا العقوبتين السابق
أو  أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو الكتابة أو الرسم أثناء تأدية وظائفهم

 م أو االحترام الواجب لسلطتهم .بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتباره

 كما أشارت الفقرة الثانية من هذه المادة إلى عقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا       
 كانت اإلهانة موجهة إلى قاض في جلسة .

المتضمن حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في  90/226كما أن المرسوم        
الدولة وواجباتهم قد ضمن لرئيس مجلس الدولة الحماية الالزمة بمناسبة ممارسة وظائفه من 

والتي من  ، كل التهديدات واالهانات و الشتم والقذف وجميع اإلعتداءات مهما كان نوعها
لها ، مؤكدة على حلول الدولة محل رئيس مجلس الدولة وطلب تعويض  الممكن أن يتعرض

 .1مناسب له  

                                                           
 .الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهمالمتضمن حقوق العمال  90/226 التنفيذي من المرسوم 5انظر المادة  1
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لزم ولإلشارة فإن مشروع القانون العضوي من القانون األساسي للقضاء قبل إصداره ي         
 1على المجلس الدستوري بعد موافقة البرلمان عليه وقبل إصداره  عرضهالمؤسس الدستوري 

منه على : )) القاضي محمي من كل أشكال الضغوط أو  31ة حيث كانت تنص الماد
 التدخالت أو المناورات ، التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة حكمه و حياده (( .

من الدستور و بإضافة  148والمالحظ أن نص هذه المادة هي مطابقة لنص المادة        
ي أن المشرع بنقله نص مادة من الدستور ن المجلس الدستوري رأيه ف" ، ضم  ه كلمة " وحياد

و إضافة مصطلح لها حتى ولو كان هذا القانون هو قانون عضوي ال يشكل في حد ذاته 
ثم  ، 2 إلى أن المشرع قد تجاوز صالحيته عمال تشريعيا ، وبهذا ذهب المجلس الدستوري 

 . 04/11حذفت هذه المادة من القانون 

ت لرئيس مجلس الدولة بدءا من الدستور وهو أسمى نص ر  ق  ومنه فإن الحماية قد أ         
 في الدولة وما دنت منه من القوانين العضوية و العادية وكذلك المراسيم ، ذلك أن حمايته

والمعنوية كممارسة الضغوط النفسية  سواءا كانت الجسدية كالضرب االعتداءاتمن جميع 
ألعلى هيئة قضائية إدارية ، وكرجل سام معته وهيبته بصفته كرئيس سعليه ، هي لحماية 

ألن رئيس مجلس الدولة قد ، اية لسمعة القضاء و هيبة الدولة في الدولة ، وكذلك هي حم
م في بعض المرات خاصة في الحاالت التي يرفض فيها اإلنصياع لطرف ما عندما ساو  ي  

عتداءات بشتى يمارس مهامه بتطبيقه للقانون ، كذلك قد يخضع لبعض المساومات و اإل
 .أنواعها 

         

                                                           
 .الجزائري من الدستور  165/2المادة  1
يتعلق بمراقبة مطابقة  2004 أوت 22مؤرخ في  04ر ق ع / م د /  /02رأي المجلس الدستوري رقم من  9الفقرة  2

 .القانون العضوي المتضمن القانون األساسي للقضاء للدستور 
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ه اتوفي ختام هذا المبحث نالحظ أن رئيس مجلس الدولة قد تنوعت مصادر التزام       
م من القانون األساسي للقضاء إلى قانون األحزاب السياسية إلى قانون العقوبات إلى المرسو 

وقهم .... وهذا نظرا الذي يحدد واجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وحق
وتظهر هذه الفكرة  ، لذلك كانت واجباته أكثر من الحقوق  ، عة المنصب الذي يشغلهبيلط

   نص مادة من االلتزامات 19خالل أن القانون األساسي للقضاء قد احتوى على  جليا من
إلى المادة  26مواد مخصصة للحقوق ) من المادة  9 ( مقابل 25إلى المادة  7المادة  ) من
( ، هذه األخيرة وان لم تحظى باألهمية كااللتزامات ، إال أنها تضمنت أهم الحقوق  34

دون أن ننسى  والتي يمكن أن تجعله في منطقة محمية ، تقيه شر ما قد يؤثر على عمله ...
 النصوص المتفرقة في القوانين األخرى .
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من  138بالرغم من أن الدستور نص على استقاللية السلطة القضائية بموجب المادة        
الدستور الجزائري ، وحمايتها من ضغوطات السلطات األخرى خاصة التنفيذية منها ، إال أن 
 هذه االستقاللية العضوية هي شكلية فقط ، فمن خالل دراسة وضعية رئيس مجلس الدولة

نهاءتعيينه  ن  أخاصة و ، نه ال يمكن أن يكون مستقال أنستطيع القول العضوي  في جانبها  وا 
ل اختصاصه هذا دون تدخل من سلطة ع   ف  ويمكنه أن ي   همهامه بيد رئيس الجمهورية وحد
جد تعيينه وال في إنهاء مهامه ، ونستطيع القول انه ال تو في أخرى ودون وجود قيود عليه ال 

لدولة في بقائه في منصبه لمدة معينة ، فبقاؤه من عدمه أي ضمانة لمنصب رئيس مجلس ا
بل التبعية طالت حتى  ،يبقى في إرادة رئيس الجمهورية دون سواه ومتوقف على رضاه عليه 

تدخل السلطة التنفيذية خاصة الوزير األول و وزير  الحقوق والواجبات وظهر هذا جليا في
 . ية استقاللية القاضيبحجة حماالعدل حافظ األختام في تنظيم حقوقه 

 دستوريا و عضويا هو مستقل ق نقول أن منصب رئيس مجلس الدولةومن كل ما سب      
ة ، هذه التبعية العضويذلك فهو تابع للسلطة التي عينته قانونيا إال أن الواقع يظهر غير 

اللها على ممارسة رئيس مجلس الدولة الختصاصاته ولو بطريق غير مباشر ظسوف تلقي ب
 من خالل الفصل الثاني . إليهوهو ما سوف نتطرق 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثاني :

 مجلس رئيس استقاللية
 طةلسلعن ا النسبية الدولة

وظيفيا التنفيذية            
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 لقد منح المشرع الجزائري لمجلس الدولة اختصاصين القضائي وبه يختص الفصل       
المعدل  98/01القضائية حسب ما حدده القانون له طبقا للقانون العضوي في المنازعات 

واالستشاري وفيه يساعد في القيام  ، 08/09المدنية واإلدارية راءات والمتمم وقانون اإلج
استشارية للحكومة في مشاريع القوانين ، ولممارسة هذه  راءآبالعملية التشريعية وهذا  بتقديمه 
ظروف في تهيئة  على المساعدة عملتإدارية   أجهزة أو إدارةاالختصاصات البد من توفر 

 جله .أمن  نشاأ  والذي  جلس الدولة على الوجه المطلوبت ملتنفيذ اختصاصا لعمل للقضاةا

وبما أن رئيس مجلس الدولة هو الساهر والمسؤول األول على هذا المجلس ،        
وبهذا تتنوع اختصاصاته  ، أمر بديهي هفبطبيعة الحال يكون تدخله في كل صغيرة وكبيرة في

جل أاإلداريين وهذا من  و إلى إدارية وقضائية واستشارية ، لذلك فهو المسؤول على اإلدارة
جل زحزحة جميع الصعوبات التي أتنفيذ فلسفته ونظرته في تسيير مجلس الدولة  وهذا من 

ستشارية القضائية واال الختصاصاتهمممارستهم  عندالقضاة  طريقتكون عقبة في  أنيمكن 
وبما أن رئيس مجلس الدولة قاضي ( ،  األول) المبحث وكذلك العمل على راحة المتقاضين 

فهو يمارس مهامه األصلية وهي  98/01من القانون العضوي  20من القضاة حسب المادة 
الفصل في المنازعات حسب ما خصه القانون بها ، وكذلك أعمال أخرى لها عالقة بالمجال 

تبر عمل فهي ال تع  توزيع الطعون ... أوالقضائي مثل  توزيع االختصاصات بين القضاة 
نما بحت قضائي ) المبحث ل القضائي لمجلس الدولة عمتساعد في تسيير ال أعمال هي وا 

استشارية للحكومة في  آراءمجلس الدولة يقدم  أنلهذا وكما قلنا سابقا  إضافةالثاني ( ، 
مع  أوالمشاريع القانون ، وهذه العملية البد من توفر شخص يكون هو المكلف بالعالقة 

تكون بيد  أنوثانيا ينظم هذا االختصاص داخل المجلس وهذه العملية يجب ، الحكومة 
 ) المبحث الثالث ( القانون هذا االختصاص له أمدالرئيس نفسه ، لذلك 
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 بين القوة والضعف اإلداري  في المجال لةو الد ساص رئيس مجلاختص تراوح:المبحث األول

يسهر ويساعد على  إداري جهاز على  مهما كان نوعه يجب أن يحتوي  هيكلكل ل      
وكذلك مجلس الدولة يحتوي على جهاز إداري  ، ختصاصات التي أوكلت إليهاالتنظيم 

يرأس هذه األجهزة اإلدارية و  يساعد على تنظيم االختصاصات القضائية واالستشارية له ،
قوم رئيس مجلس الدولة ألنه هو المسؤول على حسن سير المجلس ، ولممارسة هذه المهمة ي

رئيس مجلس الدولة بالتعيين وممارسة السلطة السلمية على الجهاز اإلداري ) المطلب األول 
أعضاء المجلس الذين يمثلونه  تب مجلس الدولة ويسهر على انتخاب( ، كما يقوم برئاسة مك

 في الهيئات األخرى ) المطلب الثاني (

 وممارسة السلطة السلمية : صالحياته في التعيين األولالمطلب 

مركز في القضاء  أهمنظرا للمركز الذي يشغله رئيس مجلس الدولة ، والذي يعتبر        
جل تنفيذ رؤيته في تسيير الجهاز الذي أفهو يتمتع بصالحيات واسعة ، وهذا من  اإلداري 

هذا أن فنجد ، يحكمه ، حيث يقوم بالتعيين في بعض المناصب التي تركها له المشرع 
غير رئيس مجلس الدولة  أخرى  ألشخاصبعض المناصب تعيين اختصاص د األخير قد حد  

موظفي الجهاز  علىنه يمارس السلطة السلمية أ) الفرع األول ( ، كما وترك الباقي له 
 اإلداري ) الفرع الثاني ( 

 التعيينممارسة سلطة الفرع األول : صالحياته في 

رئيس  أننجد  ، القانوني للتعيين األساسلنصوص التي تعتبر امن خالل دراسة        
(  أوال في بعض المناصب عند التعيين )استشاري  إبداء رأي حقالمجلس الدولة له في 

  ( ثانياومناصب له فيها حق التعيين وبسلطات كاملة ) 
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  أو اقتراح رأي استشاري فيها   يقدم: المناصب التي  أوال

ستشاري حول ابر هذه المناصب التي يقدم فيها رئيس مجلس الدولة رأي عت  ت          
، صب ذات أهمية كبيرة ومناصب عليا في مجلس الدولة نالشخص المرشح لتولي هذا الم

 إمايت صالحية التعيين فيها عط  ك لرئيس مجلس الدولة حرية التعيين فيها وأ  تر  حيث لم ي  
فما هي هذه ،  مجرد إعطاء رأي استشاري ى دوره أو رئيس الجمهورية ويبق األولوزير لل

سوف نتناولها تباعا من خالل  وما مدى إلزامية رأي رئيس مجلس الدولة ؟؟ المناصب 
 :النقاط اآلتية 

 : األمين العام  1

والتي أحالت  المعدل والمتمم 98/01من القانون العضوي  مكرر 17 طبقا للمادة        
حيث أكد على أن  12/224صدر المرسوم التنفيذي ، التنظيم  إلىكيفية تعيين األمين العام 

د وظيفة عليا في الدولة يتم التعيين فيها بموجب ع  منصب األمين العام لمجلس الدولة ي  
مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزير العدل حافظ األختام وهذا بعد أخذ رأي رئيس 

تعيين شخص محدد في منصب  عندرئيس مجلس الدولة  ومنه يتولى ، 1مجلس الدولة 
، وال لرئيس الجمهورية  غير ملزم ال لوزير العدل استشاري في إبداء رأي  ى العام سو  األمين

ي الشخص فالعام ليس منصب قضائي لذلك فال يشترط  األمينويجدر بالذكر أن منصب 
على ،  2شترط في أعضاء مجلس الدولة ي   مثلما المرشح لتولي هذا المنصب صفة القاضي

                                                           

األقسام ورؤساء المصالح  ين في وظائف األمين العام ورؤساءيحدد كيفيات تعي 12/224من المرسوم التنفيذي  02المادة  1
 .  2012ماي  20الصادرة في  ، 31العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، بمجلس الدولة وتصنيفها ، 

ين مانة العامة من طرف أمين عام يعتسيير األ على :  من النظام الداخلي لمجلس الدولة 120المادة  تإضافة لذلك نص 
 بموجب مرسوم رئاسي بإقتراح من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة.

 . 109ص  ، 2005 عنابة ، الجزائر ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،ة ، الوجيز في المنازعات اإلداري ،على بمحمد الصغير  2
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ن بقرار من رئيس مجلس الدولة عي  عكس األمين العام لمجلس الدولة المصري الذي ي  
 .1سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط  3بعد أخذ رأي المجلس لمدة المصري 

حيث  2في الصنف هـ ن القسم  في مجلس الدولة الجزائري  العام األمينصنف وي         
في الجدول المحدد لألرقام االستداللية المنصوص  1160 األساسييكون رقمه االستداللي 

 . 2 90/228من المرسوم  05عليه في المادة 

الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة والذي من بينها  األشخاصشترط في وي          
 العام بعض الشروط عند التعيين وهي :  األمين

 . 3بوظيفة عمومية  لاللتحاقيستوفي الشروط العامة  أن -
 . أن يتلقى تكوينا عاليا أو مستوى من التأهيل مساويا لذلك- 
 . العمومية اإلدارات أوفي المؤسسات  األقلعلى  سنوات 05العمل كون قد مارس أن ي- 

  4 الوظائفيمكن إضافة بعض الشروط النوعية لبعض و        

 : العام بإحدى الطريقتين األمين 5 كما يمكن إنهاء مهام  
 لها حق التعيين التيالسلطة بمبادرة من - 

                                                           
 .من النظام الداخلي لمجلس الدولة المصري  179المادة  1
 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة . 90/228مرسوم تنفيذي رقم  2

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم  1990جويلية   28في  ة، الصادر  31العدد   ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 . 2007سبتمبر  30، الصادرة في   61العدد   ، ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 07/305
للوظيفة العمومية على : ال يمكن أن يوظف أيا  المتضمن القانون األساسي العام 06/03من األمر  75نص المادة  3

أن يكون متمتعا بحقوقه   -  أن يكون جزائري الجنسية . - كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط اآلتية :
يكون  أن   -   أن ال تحمل شهادة السوابق القضائية مالحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد االلتحاق بها.   - المدنية.

 في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية.
 أن تتوفر فيه شرط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهالت المطلوبة لاللتحاق بالوظيفة المراد االلتحاق بها. -
 .مالمتضمن حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباته 90/226من المرسوم التنفيذي  21المادة  4
 نفس المرسوم . من 27ة الماد 5
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   1 بطلب من المعني -

 : رؤساء األقسام والمصالح  2

عتبر وظائف رؤساء األقسام والمصالح لمجلس الدولة وظائف عليا في الدولة يتم ت         
خذ رأي رئيس أالتعيين فيها بمرسوم رئاسي بعد إقتراح من وزير العدل حافظ األختام وبعد 

المصلحة بينما يصنف رئيس  2ويصنف رئيس القسم في الصنف ب القسم  2مجلس الدولة 
يشغلون مناصب عليا في الدولة فهم يخضعون لنفس  أنهم، وبما  3  في الصنف أ القسم ب

 . 4النظام القانوني الذي يخضع له األمين العام والذي تكلمنا عنه سابقا 

 : رئيس الديوان  3

فقط  الرأيعكس المناصب السابقة والتي يكون لرئيس مجلس الدولة فيها حق إبداء        
فإن منصب رئيس  ، في الشخص الذي يقترحه وزير العدل ويقوم بتعيينه رئيس الجمهورية

من سابقيه حيث يقوم بإقتراح الشخص الذي  أوسعالديوان يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة 
وبعد ، شترط في هذا الشخص أن يحمل صفة القاضي وي   ، ريده أن يكون رئيسا للديواني  

                                                           

 من المرسوم التنفيذي السابق: 29المادة المنصوص عليهم في تنهى مهام أصحاب المناصب العليا في الحاالت  1
 إذا كان المعني محاال على التقاعد. -         إذا كان المعني مدعوا لشغل وظيفة عليا أخرى. -
 إذا كان اإلنهاء حاصال بناءا على طلب المعني. -                       في رتبته األصلية. إدماجهإذا تم  -
 إذا تم إلغاء الوظيفة. -                       إذا كان إنهاء المهام بسبب الوفاة -
 يحدد كيفيات تعيين في وظائف األمين العام ورؤساء األقسام ورؤساء المصالح بمجلس  12/224من المرسوم  02المادة  2

 . الدولة وتصنيفها
 نفس المرسوم السابق . من  03انظر المادة  3
 . 90/228من المرسوم التنفيذي  5لمعرفة النقاط االستداللية انظر الجدول المبين في المادة  
 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 90/226أنظر : المرسوم التنفيذي  4
الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في  90/228المرسوم التنفيذي  -

 الدولة.
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 أنكما  يمكن لرئيس مجلس الدولة  ، نه من قبل وزير العدل حافظ األختاماإلقتراح يتم تعيي
وهذا لمساعدة رئيس الديوان  ، ديوانه فيقوم بتعيين قضاة آخرين ييطلب من وزير العدل أن 

 . 1  في أداء أعماله ومساعدة رئيس مجلس الدولة

 : رئيس كتابة الضبط المركزية 4

" لمجلس الدولة  على:المعدل والمتمم  98/01من القانون العضوي  16تنص المادة      
، وذلك  ، بمساعدة كتاب ضبط من بين القضاة ن  ي  ع  ي   يكتابة ضبط يتكفل بها كاتب رئيس
قبل التعديل لم ينص القانون العضوي على طريقة ، ف"  تحت سلطة رئيس مجلس الدولة

حيث قبل سنة ، الرئيسية لمجلس الدولة وترك ذلك للنظام الداخلي  تعيين رئيس كتابة الضبط
من رئيس  باقتراحالقضاة  ن من طرف وزير العدل من بينعي  أي قبل التعديل كان ي   2011

وبنص  11/13بموجب القانون  98/01مجلس الدولة ، أما بعد تعديل القانون العضوي 
رئيس  استشارةا لوزير العدل ودون أصبحت سلطة تعيينه حصريمكرر منه  16المادة 
 ما كان ينص عليه النظام الداخلي ) علىشير دون أن ت  ،  منه باقتراحالدولة وال مجلس 
 72من المادة  2( وبما أن القانون العضوي يسمو على النظام الداخلي فإن الفقرة  االقتراح
 ألنها تتصادم مع قاعدة قانونية أعلى درجة منها .  تلغىسوف 

 مستشارو الدولة في مهمة غير عادية:  5

يشارك رئيس مجلس الدولة في تعيين المستشارين في مهمة غير عادية وهذا بإبداء        
 . 2 رأيه في األشخاص الذين يقترحهم وزير العدل على رئيس الجمهورية لتعيينهم

                                                           
 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم. 98/01مكرر من القانون العضوي  25 ر المادةأنظ 1
المحدد لشروط وكيفيات تعيين  03/165انظر : المرسوم التنفيذي  حول النظام القانوني لهم وعددهم لمزيد من التفصيل 2

 .مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدي مجلس الدولة 
 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم. 98/01من القانون العضوي  29انظر أيضا المادة 
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 سلطات كاملة في التعيين  فيها : المناصب التي له ثانيا

لرئيس مجلس الدولة سلطة التعيين بصفة منفردة في بعض المناصب عكس           
استشاري  أو بإبداء رأي باالقتراحالمناصب السابقة الذكر ، حيث كانت صالحياته فيها إما 

 صيلأعتبر تعيينه فيها اختصاص والتي ي   والمناصب التي يقوم بالتعيين فيها ،غير ملزم 
 : كاآلتي هي

 أمانة ضبط الغرفة : رئيس 1

ا من قبل وزير العدل هن رئيسعي  ي   ،لس الدولة أمانة الضبط المركزية توجد في مج        
، كما توجد على مستوى كل غرفة أمانة ضبط خاصة بالغرفة يشرف عليها  حافظ األختام

حيث يقوم رئيس مجلس الدولة بتعيينه بموجب ،  1مستخدم من سلك أمناء الضبط لألقسام 
المعدل و المتمم ،  98/01من قانون العضوي  1مكرر  16أمر وهذا ما نصت عليه المادة 

نه مع مراعاة شرط يولرئيس مجلس الدولة حرية مطلقة في إختيار الشخص الذي يريد تعي
 واحد وهو أن يكون من بين أمناء ضبط األقسام .

 : رئيس أمانة محافظ الدولة 2

ن بموجب مرسوم ي  عحيث ي   ، 2يمثل النيابة العامة لدى مجلس الدولة محافظ الدولة       
  ،المتضمن القانون األساسي للقضاء 04/11من القانون العضوي  49المادة  بموجبرئاسي 

                                                           

                                              لتفصيل حول النظام القانوني ألمناء الضبط لألقسام انظر  :لمزيد من ا 1
 يتضمن القانون األساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية ،  90/231المرسوم التنفيذي 

 .1990 أوت 1الصادرة في ،  32 العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 من النظام الداخلي على : "يسهر محافظ الدولة على حسن سير محافظة الدولة وكذلك :  11تنص المادة  2
 يمارس السلطة السلمية على قضاة محافظة الدولة والموظفين التابعين للمحافظة .        -
 يرأس ويفوض أحد مساعديه ليرأس مكتب المساعدة القضائية.     -
 يساهم في المهمة اإلستشارية لمجلس الدولة . -
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ه رئيس مجلس ن  عي  ، ي   1مصالح المحافظة  ولمحافظ الدولة أمانة تسهر على متابعة سير
 ، من عدمه االقتراحمن محافظ الدولة ، ولرئيس مجلس الدولة حرية قبول هذا  باقتراحالدولة 

 . 2ويكون رئيس األمانة برتبة كاتب ضبط رئيس على األقل 

 : رؤساء مصالح قسم االستشارة 3

 تسعى للقيام بهذه المهمة من ثالث مصالح 3  بمجلس الدولة االستشارةيتكون قسم        
، والثانية مكلفة باإلعالم  4 األولى مكلفة بتحضير رأي مجلس الدولة في مشاريع القوانين

                                                                                                                                                                                           

 يطلع على طلبات محافظي الدولة المساعدين.               -
 يمكنه طلب إحالة قضية إلى الغرف المجتمعة. -

أطروحة دكتوراه في الحقوق ، جامعة الجزائر ، السنة  أنظر أيضا : ديباش سهيلة : مجلس الدولة ومجلس المنافسة ،
 . 136،  135، ص   2009/2010الجامعية 

، جامعة زيان عاشور ابراهيم : الدور القضائي لمحافظ الدولة ، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية : مالوي  أيضاانظر 
 2012، جانفي  10، العدد بالجلفة 

 مصالح محافظة الدولة :  1
 مصلحة تسجيل الملفات المبلغة لمحافظة الدولة .        -
 مصلحة التبليغ . -مصلحة الجلسات.                                          -
 مصلحة اإلستشارة. -مصلحة المساعدة القضائية.                                 -

 وما يليها من النظام الداخلي . 14من لمزيد من التفصيل حول مهام هذه المصالح أنظر المواد 
 .لمجلس الدولة الجزائري من النظام الداخلي  13المادة  2
 . لمجلس الدولة الجزائري  من النظام الداخلي 115المادة  3
 من النظام الداخلي: 117مهامها حسب المادة  4
خاص بالجمعية العامة والسجل الخاص مسك السجالت الخاصة باالستشارة المتمثلة في السجل العام وفي السجل ال -

 باللجنة الدائمة .
 تحضير أوامر تعيين المستشارين المقررين و كذا مختلف الرسائل اإلعالمية أو اإلرسال. -
تقديم مساعدة تقنية للمستشارين المقررين و ألفواج العمل واللجنة الدائمة خاصة عن طريق تحضير الوثائق والتنظيم  -

 لالجتماعات ولجلسات العمل .المادي 
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ر هذه المصالح تحت سلطة سي  ، ت   2 ، والثالثة تسمى مصلحة التقرير النهائي1 االتصالو 
 .  3 متصرفين إداريين يقوم رئيس مجلس الدولة بتعيينهم ق ب ل رئيس قسم اإلستشارة من

 : عضو مكتب المساعدة القضائية  4

المطالبة قصد  أمواالالذين ال يملكون  لألشخاص الطبيعية أو المعنويةضمن القضاء        
بحقوقهم أو الدفاع عنها أمام القضاء أن يطلبوا مساعدة قضائية من الجهة التي يتقاضون 

يرأسه  5على مستوى مجلس الدولة  مكتب خاص بالمساعدة القضائية ئنش  أ  ، وبهذا  4أمامها 
أعضاء آخرين من بينهم مستشار يقوم بتعيينه رئيس مجلس  5ويتشكل من ، محافظ الدولة 

ال من الجهة ه ن، والمالحظ أن المستشار لم يحدد القانون أية شروط تتعلق بتعيي 6الدولة 
                                                           

 :من النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري  118مهامها حسب المادة  1
 تنمية العالقات مع اإلدارات والمصالح الخارجية الوطنية واألجنبية في المجال  االستشاري من اجل : -
 الحصول على الوثائق المتعلقة بالمجال االستشاري. -
 اعات مع القطاعات األخرى.تحضير  وتنظيم اجتم -
 تحضير وتنظيم تربصات ومحاضرات و ملتقيات حول المواضيع التي لها صلة بالمهمة اإلستشارية. -
 :النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري  119مهامها حسب المادة  2
رسال اإلستدعاءات المتعلقة - بها وتغطيتها ، وتحرير محاضر  تنظيم جلسات الجمعية العامة ، خاصة جدول هذه  الجلسات وا 

 الجلسات .
 تخزين آراء مجلس الدولة في اإلعالم اآللي في شكل تقارير نهائية محررة باللغة العربية وتترجم للغة الفرنسية عند اإلقتضاء. -
 ضمان المحافظة على أصول التقارير النهائية والوثائق الخاصة بها. -
 .لس الدولة الجزائري لمج من النظام الداخلي 116المادة  3
الجريدة الرسمية ،  02/  09المتعلق بالمساعدة القضائية والمعدل والمتمم بموجب القانون  57/  71من األمر  1المادة  4

 . 2009مارس  8الصادرة في  15،   العدد ،  للجمهورية الجزائرية
 من نفس األمر السابق . 1مكرر  2المادة  5
 من نفس األمر 4/  3انظر المادة  6
 يتشكل مكتب المساعدة القضائية لدى مجلس الدولة من  األعضاء اآلتية اسماهم  : 
ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين             -ممثل منظمة المحامين معتمد لدى مجلس الدولة    -مستشار    -
 لضرائبممثل إدارة ا -ممثل الخزينة العمومية    -
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ترك حرية بة حيث التي يعين منها وال والشروط التي يجب أن تتوفر فيه أو الخبرة المطلو 
 .ذلك لرئيس مجلس الدولة 

 الثاني : ممارسة السلطة السلمية  الفرع

بما أن رئيس مجلس الدولة يتمركز في أعلى هرم مجلس الدولة فهو يحتل مرتبة         
مارسها عليهم تتمثل فيما يسمى ، وبذلك له سلطات ي  اإلداريين رئيس موظفي مجلس الدولة 

بأنها " مجموعة من   وقد عرفها الدكتور عمار بوضياف ، ةميلالس  أو السلطة الرئاسية 
يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه ، من شأنها أن تجعل هؤالء  االختصاصات

 .1"  يرتبطون به برابطة التبعية والخضوع

كانت رقابة سابقة أو الحقة  ا  مرؤوسيه ويراقبها سواء أعمالتابع فمن حق الرئيس أن ي        
وما على الموظفين التابعين  2 ، فالرقابة السابقة تتمثل في إصدار الرئيس لألوامر والتعليمات

أما من حيث رقابته الالحقة فيجوز له حق التصديق على أعمال مرؤوسيه  ،له سوى الطاعة 
هذه القرارات ألنها ضد يرفع دعوى إلغاء  أنوال يجوز للمرؤوس  3 أو تعديلها أو إلغاءها

 . 4رفض وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي سوف ت  

الذين يخضعون  والمصالح بعد هذا التقديم للسلطة الرئاسية نتساءل من هم الموظفون         
   ؟ لسلطة رئيس مجلس الدولة

 كاآلتي :لقد نص القانون والنظام الداخلي على الموظفون وهم 

 
                                                           

 .156سابق ، ص المرجع الالوجيز في القانون اإلداري ، انظر كتايه :  1
 وما بعدها . 417، ص  1998مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ، دار هومة ، الجزائر  ، ، عمار عوابدي  2
 وما بعدها . 473ص  نفس المرجع ، 3
 .52سابق ، ص المرجع الالوجيز في القانون اإلداري ،  ،سليمان محمد الطماوي  4
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 والمصالح التابعة له العام األمين:   أوال

ف األمين ل  ك  ي   أنعلى المعدل والمتمم  98/01مكرر من القانون  17تنص المادة        
كما ،  مجلس الدولة بإدارة قسم اإلدارة والوسائل ومتابعة أعمالهرئيس العام تحت سلطة 

سلطة رئيس مجلس ينص النظام الداخلي على أن األمانة العامة يسيرها األمين العام تحت 
ف بمهمتين أساسيتين تحت سلطة رئيس مجلس الدولة ل  كومنه فاألمين العام م  ،  1 الدولة

األولى تسيير األمانة و الثانية إدارة قسم اإلدارة و الوسائل ، حيث يسهر األمين العام على 
 ما يلي :على الخصوص بهذه كلف بصفته ي   هكما أن، ا والتنسيق بينهماما ومتابعتهمطهتنشي

 . التدابير لتوفير الوسائل التقنية والخدمات لسير أجهزة مجلس الدولة اتخاذ -

 . السهر على تطبيق التدابير المالئمة ذات الصلة باألمالك واألشخاص -

 . 2  القيام بمهمة األمر بالصرف تحت سلطة رئيس مجلس الدولة -

 التابعة له وهذه الهياكل هي :الهياكل ف األمين العام لمجلس الدولة على شر  وي  

 : قسم اإلدارة والوسائل  1

، ويساعده أربعة رؤساء مصالح ،  3ر قسم اإلدارة والوسائل من طرف رئيس قسم سي  ي         
ويتكون قسم اإلدارة ،  4أكثر  أورؤساء مكاتب  أربعيساعد كل رئيس مصلحة  أنكما يمكن 

 : اآلتيةوالوسائل من المصالح 

 

                                                           

 . لمجلس الدولة الجزائري  النظام الداخلي من 121، 120المواد  1
 . النظام نفس من 132المادة  2
 من هذه المذكرة . 75كيفية تعيين رئيس القسم أنظر ص  3
 .لمجلس الدولة الجزائري  من النظام الداخلي 124المادة  4
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 مصلحة الموظفين و التكوين / 1 - 1

تتولى هذه المصلحة تنظيم المسابقات الخارجية والداخلية كما تقوم بتسيير الحياة        
كما تقوم ، وتطبيق القانون عليهم   انضباطهم ،و  اهمالمهنية للموظفين و تحسين مستو 

 . 1  بتحضير مخطط تكوين القضاة أيضا

 مصلحة الميزانية والمحاسبة /  2 - 1

تتكفل هذه المصلحة بالجانب المالي لمجلس الدولة فتقوم بإعداد وتحضير ميزانية        
م بتقديم تقارير و تق كماالتسيير والتجهيز وتنفيذها ودفع الرواتب ومسك السجالت المالية ، 

 . 2  تنفيذ الميزانية إلى رئيس مجلس الدولة اختتامفصلية وسنوية عن 

 مصلحة الوسائل العامة  /  3 - 1

تقوم هذه المصلحة بإمداد مجلس الدولة باألثاث والعتاد وتسيير وصيانة األموال      
المنقولة والعقارية لمجلس الدولة كما تسهر على أخذ جميع التدابير األمنية إضافة إلى تسيير 

 . 3حظيرة السيارات 

 مصلحة اإلعالم اآللي  /  4 - 1

في الجانب المتعلق باإلعالم  االقتراحاتتسيير وتقديم و تسهر هذه المصلحة على تقدير      
  4 مجلس الدولة سير تحسينجل أمن  ي تطوير هذا الجانب لمجلس الدولةاآللي والمساهمة ف

 

                                                           

 .لمجلس الدولة الجزائري  الداخلي النظاممن  127المادة  1
 .نفس النظام    من  128المادة  2
 .نفس النظام    من   129المادة  3
  .نفس النظام    من  130المادة  4
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 قسم الوثائق :  2

ويمكن أن ، ر قسم الوثائق من طرف رئيس قسم بمساعدة أربع رؤساء مصالح ي  س  ي      
ساعد كل رئيس مصلحة أربع رؤساء أقسام أو أكثر ، يسهر هذا القسم على متابعة و تنظيم ي  

ونشر مجلة مجلس ، فهرستها  الصادرة عن مجلس الدولة من خالل وتسيير جميع الوثائق
وتسيير األرشيف اإلداري وتحسين اإلحصائيات كما يشارك في إعداد  ، الدولة و توزيعها

 : كون قسم الوثائق من المصالح التاليةتوي،   1 س الدولة التقرير السنوي لمجل

 الجتهاد القضائي والتشريعامصلحة  /  1 - 2

تتولى هذه المصلحة بمتابعة تطور االجتهاد القضائي عن طريق دراسة قرارات          
إعداد  ، ووقرارات محكمة التنازع، والقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم ، مجلس الدولة 

، كما تسهر على دراسة األنظمة القانونية لمجالس الدولة في دول العالم كما  فهرس لها
األيام و تسهر هذه المصلحة على التحضير والبرمجة والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات 

 . 2نظمة لفائدة موظفي مجلس الدولة وتحضير مشاريع االتفاقيات الدراسية الم  

 لة مجلس الدولة مصلحة مج /  2 - 2

تسهر هذه المصلحة على جمع الدراسات والبحوث القانونية الموجهة للنشر وطبعها       
برام العقود المتعلقة بالمجلة وهذا بالتعاون مع قسم  العمل على توزيع والوسائل و  اإلدارةوا 

 . 3على الجهات المعنية المجلة ومنشوراتها 
 
 

                                                           

 .لمجلس الدولة الجزائري  من النظام الداخلي 132 ، 131المواد  1
 .نفس النظام    من   134المادة  2
 .نفس النظام    من   135المادة  3
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 والتوثيق  األرشيفمصلحة  /  3 - 2

ستغالل وحفظ وتسيير فهرس أرشيف مجلس       تسهر هذه المصلحة على جمع وتنظيم وا 
سهر على شراء تكما  تحافظ على سالمته ، واتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن ، الدولة

رسال االجتهاد القضائي إلى مختلف الجهات و  جمعو المراجع واالشتراك في المجالت ،  ا 
 . 1 القضائية

  مصلحة الترجمة  /  4 - 2

قرارات والمراسالت والوثائق والنصوص الرسمية التسهر هذه المصلحة على ترجمة        
الصادرة عن مجلس الدولة أو المرسلة إليه من طرف الهيئات أو الدول األجنبية باإلضافة 

 إلى اللغة العربية ، تيناألجنبي ةالقضائي اتإلى ترجمة المراجع القانونية المنشورة واالجتهاد
 .2المصطلحات المستعملة  ديحكما تسهر على تو 

 وان ي: رئيس الد ثانيا

وتحت سلطة رئيس مجلس الدولة ، يتولى رئيس الديوان وهو قاضي كما قلنا سابقا        
 مصالح هي 3التنسيق بين مصالح رئاسة مجلس الدولة حيث تتوفر هذه األخيرة على 

وسوف نتناول كل ،  3 مصلحة التشريعات، مصلحة القضاء ، مصلحة اإلحصائيات 
 في الفقرات التالية : لحامصال

 

 

                                                           

 .لمجلس الدولة الجزائري  الداخلي النظاممن  136المادة  1
 .نفس النظام    من   137المادة  2
 .نفس النظام    من   6 ، 5المواد  3
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    مصلحة اإلحصائيات :  1

ين اإلحصائيات المتعلقة بعدد القضايا المسجلة بمجلس ي  ح  تعمل هذه المصلحة على ت         
اإلحصائيات وكذلك ، والقضايا المفصول فيها من طرف كل غرفة وكل قاض ، الدولة 

 .  1 العامة المتعلقة بنشاطات مجلس الدولة

حصائيات مجلس الدولة خالل إلهذه المصلحة ما نشر بمجلة نشرة القضاة  أعمال ةأمثل ومن
 : 2011سنة 

 
القضايا التي لم يفصل  القضايا المفصول فيها القضايا المجدولة

 فيها

17421 100   % 7587 43.55  % 9834 56.45 % 

 .2 ومنه نسبة القضايا التي فصل فيها مجلس الدولة ال تتعدى النصف 

 مصلحة القضاة : 2

تعمل هذه المصلحة على إعداد قائمة القضاة العاملين بمجلس الدولة وتحيينها وفتح      
 .3 خرى األهيئات العداد قائمة المنتدبين في المؤسسات و ومسك ملف كل قاضي وت  

 
 
 

                                                           

 لمجلس الدولة الجزائري . من النظام الداخلي 7المادة  1
 .54، ص  67العدد  ، نشرة القضاة 2
 الجزائري .لمجلس الدولة  من النظام الداخلي 8المادة  3
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 ات ف: مصلحة التشري 3

الوفود  استقبالات بتنظيم تنقل أعضاء مجلس الدولة وتحضير فتتكفل مصلحة التشري    
السنة القضائية والمناسبات  الفتتاحالوطنية واألجنبية ، كما تسهر على التنظيم المادي 

واأليام الدراسية المنظمة من طرف ، والندوات ، والمؤتمرات  ، لمجلس الدولة االحتفالية
 . 1مجلس الدولة  

  موظفو كتابة الضبط المركزية : ثالثا

مارس موظفو كتابة نه ي  أمن النظام الداخلي لمجلس الدولة على  72/3تنص المادة        
وتتكون كتابة الضبط المركزية من خمسة  ، الضبط مهامهم تحت سلطة رئيس مجلس الدولة

مكتب المساعدة ، مصلحة األرشيف ،  كتابة الضبط،  مصلحة تسجيل الطعون  مصالح هي
 :وتتمثل أهم صالحيات هذه المصالح في  ، 2 مكتب اإلحصائيات و القضائية

 . وتسجيل الطعون مع تلقي الرسوم استقبال -
 . فر لغتصنيف الطعون حسب تخصص ا -
 إدراج ملفات الموضوع والمذكرات الجوابية في ملفات الطعون المتعلقة بها. -
 . 3  والقرارات إلى الجهات المختصةإرسال وتسليم النسخ  -

فموظفو المصالح المذكورين أعاله لكتابة الضبط المركزية يمارسون مهامهم تحت سلطة 
 . رئيس مجلس الدولة

                                                           

 .لمجلس الدولة الجزائري  من النظام الداخلي 9المادة  1
 .نفس النظام    من    72/1المادة  2
 .نفس النظام    من    74المادة  3
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ن من طرف عي  فهل هذه السلطة تمتد أيضا إلى رئيس كتابة الضبط ؟ مع العلم أنه قاض م  
  كما قلنا سابقا وزير العدل

مرت على مرحلتين فاألولى  جلس الدولة على رئيس كتابة الضبطسلطة رئيس م إن       
كان لرئيس  2011 سنة والثانية بعده ، فقبل 98/01القانون  أي قبل تعديل 2011 سنة قبل

أما بعد تعديل ،  1السلمية على رئيس كتابة الضبط  تهممارسة سلط حق مجلس الدولة
زالت هذه السلطة وهذا  قدف 11/13ن العضوي بموجب القانو  98/01القانون العضوي 
 ، فلو أراد المشرع إبقاء هذه السلطةالسابق ذكره  القانون  منمكرر  16حسب نص المادة 
على  ساس ممارسة رئيس مجلس الدولة سلطتهترك الفقرة التي كانت أل أي السلطة السلمية

 . رئيس أمانة الضبط المركزية

  االستشارة: رئيس قسم   رابعا

ر ي  س  ، حيث ي   2 االستشارةئ قسم نش  لمجلس الدولة أ   االستشاريةالمهمة  حداثإثر إعلى       
ويتكون قسم اإلستشارة ،  4 تحت سلطة رئيس مجلس الدولة  3 هذا القسم من طرف رئيس قسم

 من ثالث مصالح هي :

  مصلحة مكلفة بتحضير رأي مجلس الدولة -

  واإلتصالمصلحة مكلفة باإلعالم  -

                                                           

قبل التعديل على : لمجلس الدولة كتابة ضبط يتكفل بها كاتب رئيس  98/01من القانون العضوي  16نص المادة  1
 عدة كتاب ضبط ، وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة .يعين من بين القضاة  بمسا

 .لمجلس الدولة الجزائري  من النظام الداخلي 113المادة  2
الذي يحدد كيفيات التعيين في وظائف األمين العام ورؤساء  12/224يعين رئيس قسم اإلستشارة وفقا للمرسوم التنفيذي  3

 . األقسام والمصالح لمجلس الدولة وتصنيفها
 .لمجلس الدولة الجزائري  من النظام الداخلي 14المادة  4
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  مصلحة التقرير النهائي -

وسوف  2 تحت سلطة رئيس مجلس الدولة   1 وتسيير هذه المصالح من متصرفين إداريين    
 :الفقرات اآلتية  بين مهام كل مصلحة في ن  

 : مصلحة تحضير رأي مجلس الدولة 1

لة في السجل العام مثالمت باالستشارةتقوم هذه المصلحة بمسك السجالت الخاصة      
والسجل الخاص باللجنة الدائمة ، حيث تقوم بتسجيل ، والسجل الخاص بالجمعية العامة 
كما تقوم هذه المصلحة بتحضير أوامر تعيين  ، اإلخطارات الواردة لمجلس الدولة

بمساعدة المستشارين المقررين واللجنة  قومالمستشارين المقررين ومختلف الوسائل كما ت
 . 3 االجتماعاتمن خالل تحضير الوثائق وتحضير  الدائمة

 واالتصال : مصلحة اإلعالم  2

تتكفل هذه المصلحة بتوطيد العالقات مع اإلدارات و المصالح الوطنية واألجنبية في      
 االستشاري ،وهذا من أجل الحصول على الوثائق المتعلقة بالمجال  االستشاري ،المجال 

م التربصات و ظ  ن  مع القطاعات األخرى ، كما ت   االجتماعاتكما تسهر على تحضير وتنظيم 
 . 4 الجزائري المحاضرات و الملتقيات التي لها عالقة بالمهمة اإلستشارية لمجلس الدولة 

 

 

                                                           

 هذه المذكرة.من   79 - 78 تينانظر طريقة تعيينهم الصفح 1
 .لمجلس الدولة الجزائري  من النظام الداخلي 116المادة  2
 .نفس النظام    من   117المادة  3
 .نفس النظام    من   118المادة  4
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 : مصلحة التقرير النهائي 3

خاصة جداول هذه ، تسهر هذه المصلحة على تحضير جلسات الجمعية العامة        
رسال اإلستدعاءات المتعلقة بها وتحرير محاضر الجلسات ، كما تسهر على  الجلسات وا 
تخزين آراء مجلس الدولة في شكل تقارير نهائية في أجهزة اإلعالم اآللي وتكون محررة 

وتترجم عند الضرورة للغة الفرنسية ، وتضمن المحافظة على أصول التقارير ، باللغة العربية 
 . 1 لنهائيةا

 والجمعية العامةرئاسة مكتب مجلس الدولة  المطلب الثاني :

مجلس الذي باإلضافة إلى السلطات السابقة يقوم رئيس مجلس الدولة برئاسة مكتب ال       
نتخب فيها ) الفرع األول ( كما يقوم برئاسة الجمعية العامة التي ي  ه يشارك الرئيس في تسيير 

 .) الفرع الثاني (  الهيئات الخارجية األخرى مجلس في أعضاء ال

 الفرع األول : رئاسة مكتب مجلس الدولة

 : ولمجلس الدولة مكتب يتشكل من،ال يمكن لرئيس مجلس الدولة أن ينفرد بجميع األعمال  

 رئيس مجلس الدولة وهو رئيسه -
  ب للرئيسئمحافظ الدولة وهو نا -
  نائب رئيس مجلس الدولة -
  الفرق رؤساء  -
   عميد رؤساء األقسام -
 . 2  عميد المستشارين -

                                                           

 لمجلس الدولة الجزائري . ليمن النظام الداخ 119المادة  1
 المعدل والمتمم .المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  98/01 القانون العضوي  من 24المادة  2
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مكتب  جتماعاتار رئيس كتابة الضبط ض  ح  باإلضافة إلى األعضاء السابق ذكرهم ي       
خاصة عندما ،  1  االجتماعاتاألمين العام للمشاركة في  استدعاءمجلس الدولة مع إمكانية 

 . الميزانيةباألعمال المتعلقة مثل باختصاصاته عالقة  ايناقش المسائل التي تكون له

ولرئيس مجلس الدولة على مكتب مجلس الدولة سلطات كبيرة خاصة في جدولة      
نه باإلضافة إلى العديد من المسائل التي حددها القانون العضوي يناقش أحيث ، المسائل 

من صميم  عدت   التي والمسائل،  جميع المسائل التي يعرضها الرئيسمكتب مجلس الدولة 
 والمعـــــدل والمتمــــــــــــــم هي :  98/01مكتب والتي عددها القانون العضوي ال اختصاص

 . إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه -
 . القضائي بين الغرف االجتهادارة حاالت تعارض ثإ -
 . 2  السهر على توحيد المصطلحات القانونية -

 رأسهمالكثير من القانونيين على  انتقده 3ولإلشارة فإن النظام الداخلي لمجلس الدولة        
 أنحتوى على العديد من المواضيع والتي كان يجب االدكتور رشيد خلوفي خاصة وأنه قد 

 19عليها المادة  تمثال ذلك الحالة التي نصو  المنظم للمجلسينص عليها القانون العضوي 
واألقسام وعددها  ، قبل التعديل والتي أحالت تسمية الغرف 98/01نون العضوي من القا

 . 4ومجال اختصاصها ... إلى النظام الداخلي  

                                                           

 .لمجلس الدولة الجزائري   من النظام الداخلي 27المادة  1
 المعدل والمتمم. المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 98/01من القانون العضوي  25المادة  2
وهو غير منشور في الجريدة الرسمية مثل األنظمة  2002ماي  26صدر النظام الداخلي لمجلس الدولة بموجب مداولة  3

 األخرى مثل النظام الداخلي للمحكمة العليا.للهيئات الداخلية 
تفصيله  إلىف األستاذ رشيد خلوفي النظام الداخلي بأنه مجموعة من القواعد القانونية تابعة لنص قانوني أساسي يهدف ر  ع  

، وهو يعتبر عمل إداري صادر من سلطة قضائية في إطار نشاطها اإلداري . واعتبر أن النظام الداخلي غير قابل للرقابة 
 ام عنصر أساسي في القرار وهو شرط المساس بمركز قانوني .القضائية ألنه ال يعتبر قرار إداري إلنعد

 على عكس القانون المتعلق المحكمة العليا الذي حدد عدد وتسمية الغرف وأحال المسائل األخرى غلى النظام الداخلي له. 4
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ضافة لمحتواه سال الكثير من       حول عدم نشر النظام الداخلي لمجلس الدولة في  الحبروا 
أين تدارك المشرع هذا األمر ونص على وجوب  2011الجريدة الرسمية وهذا حتى سنة 

وهو ما لم يتم إلى الوقت الحالي فربما هو قيد التعديل من   1 نشره في الجريدة الرسمية 
 . طرف مكتب مجلس الدولة

المنصوص عليها في النظام الداخلي فهي  ولةمكتب مجلس الد أما عن صالحيات    
  .مجلس وتنظيمه ومراقبة عمله وتقييمهلعديدة فهو الذي يسهر على ضمان السير الحسن ل

فتتاح السنة اوالها بعد أ   ، ويعقد مكتب مجلس الدولة دورتين عاديتين في كل سنة     
طلب ذلك  إذافي حالة ما  استثنائيةودورات ، السنة القضائية  اختتامالقضائية واألخرى قبل 

 .  الغرفحد رؤساء  أ أومحافظ الدولة  أورئيس مجلس الدولة  إما

وجدول  ، االجتماعات موعد ددّ  ح  هو الذي ي   الرئيسأّن أما من حيث اإلجراءات فنجد      
 8م الرئيس أعضاء المكتب في مدة ال تقل عن عل  وي    محافظ الدولة استشارةبعد وهذا أعماله 
 . 2  قبل النعقادهأيام 
صوت ( وي   كما ال تصح مداوالته إال بحضور ثلثي أعضائه ) ستة أعضاء على األقل     

أغلبية الثلثين  لتعديله نظام الداخلي الذي يشترط ال باستثناءعلى القرارات باألغلبية البسيطة 
ف رئيس كتابة الضبط كل  ،  وي  ) أي ستة أعضاء على األقل يصوتون لصالح التعديل (  

 . 3 بتحرير  محضر سير أشغال االجتماعات
 
 
 

                                                           

 .المعدل والمتممالمتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  98/01من قانون العضوي  42المادة  1
 .لمجلس الدولة الجزائري   النظام الداخلي من  31 إلى 28واد من الم 2
 .نفس النظام    من   32و  33تين الماد 3
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 على انتخابات ممثلي مجلس الدولة اإلشراف :  الفرع الثاني

حيث يقوم  االنتخابارون عن طريق ت  خ  لمجلس الدولة ممثلين في مؤسسات أخرى ي         
قبل شهر من  1 ديد تاريخ الجمعية العامة ويستدعي القضاة الناخبينحرئيس مجلس الدولة بت

وفي ، ويشترط لصحة الجمعية العامة بلوغ النصاب والمحدد بالثلثين  ،  االنتخاباتتاريخ 
حدد تاريخ آخر للجمعية العامة وتنعقد في المرة الثانية حالة ما إذا لم يتم بلوغ هذا النصاب ي  

ويشكل مكتبا مكلف  بافتتاحهاحيث يقوم رئيس مجلس الدولة ، مهما كان عدد الحضور
مكون من ثالث أشخاص على األقل وهو منتخب باألغلبية البسيطة   بمراقبة سير التصويت

 . 2 لمنتخبون  ينتخبون رئيسا لهمأعضاء المكتب او سواء برفع األيدي أو التصويت السري ، 

من النظام  37التي يسهر عليها المكتب المنتخب طبقا للمادة  االنتخاباتتجرى      
صرح به المرشح الذي يحصل على األغلبية البسيطة وي   باالنتخاباتويفوز ،  الداخلي

لم يحصل أي مترشح  إذافي حالة ما  أما ،السري  االقتراعصوات المعبر عنها عن طريق لأل
صوات ين تحصال على أكبر عدد من األدور ثان للمرشحين الذعلى النسبة المطلوبة يجرى 

من طرف رئيس  3 ح بفوز المترشح الذي يحصل على أكبر عدد من األصواتصر  وي   ،
ترشحين ويسجل هذا ممن طرف ال االنتخاباتالمكتب ، مع إمكانية الطعن في شرعية 

في محضر يحرره رئيس كتابة  االنتخاباتوتدون نتائج  4  االنتخاباتر في محض االحتجاج

                                                           

يكون قابال للترشح أو التصويت كل قاض في على انه : لمجلس الدولة الجزائري من النظام الداخلي  38تنص المادة  1
 انتداب لدى إدارة مركزية أو في مؤسسة تكوين تابعة لوزارة العدل .مجلس الدولة يمارس مهامه أو يكون في وضعية 

 .لمجلس الدولة الجزائري   النظام الداخلي من   37إلى  37 واد منالم 2
 .نفس النظام    من   40المادة  3
 .نفس النظام    من   42المادة  4
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، ويتلى هذا المحضر على أعضاء  الضبط لمجلس الدولة ويوقعه رئيس مكتب التصويت
 . 1  الجمعية العامة 

محضرا لسير الجمعية الجزائري وفي األخير يحرر رئيس كتابة ضبط مجلس الدولة       
طلع عليه جميع أعضاء ويمكن أن ي  ، من طرفه ورئيس مجلس الدولة  توقيعه العامة يتم

 . 2 الجمعية العامة 

ختصاصات رئيس مجلس الدولة ال الذي خصصختام هذا المبحث  المالحظ في إن       
عد دوره خاصة في مجال التعيين الذي ي   هو تدخل السلطة التنفيذية فيهاإلداري في جانبها 

سلطة التعيين في المناصب المهمة وهي السلطة التنفيذية  ، حيث احتكرت عيفا فيه ض
، األمين العام ، رؤساء األقسام والمصالح ، رئيس الديوان ورئيس كتابة الضبط المركزية 

فيها إما بتقديم رأي أو اقتراح غير ملزم للجهة المختصة  وينحصر دور رئيس مجلس الدولة 
اختصاص تعيينها  عطيأ  كبرى قد  أهميةوالتي ال تعد ذات  خرى األالمناصب  أما، بالتعيين 

رئيس أمانة ضبط الغرفة ورئيس أمانة محافظ الدولة رؤساء لرئيس مجلس الدولة وهي 
نرى قوة اختصاصه  مصالح قسم االستشارة وكذلك عضو مكتب المساعدة القضائية ، كما

يقوم بممارسة السلطة السلمية على األمين العام ورئيس الديوان موظفو كتابة الضبط  عندما
تارة  والضعف تارة سلطاته تتراوح بين القوة أنالمركزية ورئيس قسم االستشارة ، ومنه نالحظ 

كما يقوم رئيس مجلس الدولة أيضا بترؤس مكتب مجلس الدولة والذي له  أخرى ،
أيضا بترؤس اجتماعات الجمعية العامة التي تنتخب أعضاء  اختصاصات مهمة كما يقوم

 المجلس الذين يمثلونه في الهيئات والمجالس الخارجية .
 

                                                           

 .لمجلس الدولة الجزائري  من النظام الداخلي  41المادة  1
 .   النظام نفس من  43ة الماد 2
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 في المجال القضائي رئيس مجلس الدولةل واسع اختصاص:  المبحث الثاني

عتبر رئيس مجلس الدولة هو المسؤول األول على تنظيم و تسيير عمل مجلس ي          
عد من أهم اختصاصات رئيس مجلس الدولة خاصة القضائي منه ، وهذه العملية ت  الدولة 

ألنها هي التي تساعد المجلس في تحسين صورته لدى المتقاضين لديه ، وبالرغم من أن 
 تعتبر عمل قضائي بحت  إال أن له عالقة وطيدة به ، ففي حالة ما إذا كانهذا العمل ال ي  
ظمة بشكل جيد سوف تنعكس بصورة ايجابية على العمل القضائي نرة و م  سي  هذه األعمال م  

 وال تتوقف صالحيات رئيس مجلس الدولة فقط على عملية تنظيم وتسيير للمجلس ككل ...
نما تتعداها إلى ممارسة العمل القضائي في كثير  ( األول) المطلب  القضائية األعمال ، وا 

نه يعتبر قاضي هو أيضا مثل أخاصة و يفصل في الكثير من القضايا حيث من األحيان 
 ) المطلب الثاني ( .قضاة مجلس الدولة اآلخرين 

 المطلب األول : تنظيم وتسيير األعمال القضائية 

بتعيين رؤساء الغرف ورؤساء  ن رئيس الجمهورية هو الذي يقومإفكما قلنا سابقا        
نما  يترأسهأو القسم الذي د الغرفة حدّ  ي  ال نه أكما  ، األقسام ترك ذلك لرئيس المجلس ، ي  ، وا 

وذلك بداية كل سنة  غرف والقاضي المسؤول على كل غرفةث يختص بتحديد عدد الحي
قضائية ) الفرع األول ( ، وال يمكن للغرف أن تعمل لوحدها منفصلة عن الغرف األخرى ، 

 دولة بعمليةها يقوم رئيس مجلس الفيجب أن تكون لها عالقات ببعضها البعض من خالل
 ) الفرع الثاني ( تحويل الملفات أو الطعون ... 
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 الفرع األول : ضبط تشكيالت واختصاصات الغرف واألقسام 

ة ألعمال الجهات القضائية اإلدارية وكذلك كهيئة قوم  ظم مجلس الدولة كهيئة م  ن  ي         
، وللفصل في هذه القضايا أي في  1 تفصل في بعض النزاعات اإلدارية كدرجة أولى وأخيرة

نظم في شكل غرف وكل غرفة مقسمة إلى قسمين على األقل ، ولم ينص الحالة العادية ي  
على تسمية الغرف ، و أحالها إلى النظام  2011وال التعديل لسنة  98/01القانون العضوي 

يمكن إحالة  الداخلي ، وذهب البعض من رجال القانون إلى انتقاد هذه اإلحالة ألنه ال
 . 2 مواضيع جوهرية مثل تقسيمات الغرف وتسميتها إلى النظام الداخلي

ويتكون مجلس الدولة حسب ما نستنتجه وبطريقة غير مباشرة من المرسوم الرئاسي        
( أقسام وهذا حسب عدد 08( غرف و ثمانية )04في المادة األولى منه من أربع ) 98/187

( ، إال أن صدور النظام  ربعة رؤساء غرف وثمانية رؤساء أقسامأ القضاة المعينين فيه )
والسؤال  ، أضاف غرفة خامسة  26/05/2002الداخلي بموجب المداولة الصادرة في 

 المطروح :

 وتنصيب تاريخ إنشاء 1998ام في الفترة الممتدة مابين ر الغرف واألقسسي  كيف كانت ت  
 3 ؟ النظام الداخليتاريخ صدور   2002مجلس الدولة و 

 ( غرف لمجلس الدولة هي: 5وكما قلنا سابقا نص النظام الداخلي على خمس ) 

الغرفة األولى : مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بالصفقات العمومية 
 بالسكن وبالمحالت و

                                                           
 المعدل والمتمم .والمتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  98/01من القانون العضوي  10/11/ 9المواد   1
 . 64، ص  1999،  1، العدد 9رشيد خلوفي ، مجلس الدولة ، مجلة إدارة ،  المجلد   2
أطروحة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، السنة مجلس الدولة ومجلس المنافسة ، سهيلة دبياش ،  3

 . 226، ص  2010/  2009الجامعية 
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ر إن الصياغة غير واضحة في تحديد هذه الغرفة واشتملت على مصطلحات غي        
دقيقة مثل القضايا ذات الصلة بالمحالت والسكن ، فما طبيعة هذه المحالت ؟ ماذا يقصد 

 أعضاء مجلس الدولة الذين وضعوا هذه المصطلحات ؟

إن يحددوا نوع  الغرفة هذه وتحديد اختصاص التسمية هذه كان على واضعي       
ني أو التجاري هالمحالت فيستعمل عبارة القضايا ذات الصلة بالمحالت ذات االستغالل الم

 أو السكني أو تحديد المصطلح الذي يقصدونه  .

الغرفة الثانية : مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بالوظيف العمومي 
 منازعات الضريبية .وبنزع الملكية من أجل المنفعة العامة و ال

إن المالحظ الختصاصات هذه الغرفة أنها جاءت متداخلة ومتنوعة ولها        
 اختصاصات غير متوافقة مع بعضها البعض .

الغرفة الثالثة : مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بمسؤولية اإلدارة 
 وبالتعمير وباالعتراف بحق واإلجراءات

ن الغرف جاءت تسمية هذه الغرف غير دقيق خاصة في مصطلح االعتراف كغيرها م       
بحق وباإلجراءات ألن أغلب المنازعات إن لم نقل كلها جاءت نتيجة لهضم حق ، فيلجأ 
صاحبها لرفع دعوى السترجاع حقه الذي ضاع منه أو إلغفال في اإلجراءات أم عدم 

 .1صحتها 

 الغرفة الرابعة : مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بالعقار 

إن هذا التقسيم يسوده الكثير من التداخل والذي قد يؤدي إلى الفوضى في تقسيم         
القضايا بين الغرف ، فبالرجوع لتسمية الغرفة الثانية والتي لها ثالث اختصاصات ، حيث 

                                                           
 . 227، ص  سهيلة دبياش ، المرجع السابق  1
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توضع القضايا المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة كان من األجدر واألصح أن 
 . 1ضمن اختصاصات الغرفة الرابعة ألن مثل هذه المنازعات تعد جزء من منازعات العقار

الغرفة الخامسة: مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بإيقاف التنفيذ 
 وباالستعجال وبالمنازعات المتعلقة باإلضراب . 

 ؟ اختصاصها باالستعجال اإلداري جدوى  حول هذه الغرفة تثير أكثر التساؤالت إن       
إن هاته التساؤالت أثارت انتباهنا من خالل دراستنا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في 

منه حيث تنص : )) يفصل في مادة االستعجال بالتشكيلة الجماعية  917نص المادة 
 في دعوى الموضوع ((المنوط بها البت 

في ظل وجود نص مادة صريح يؤكد أن  حول اختصاصها باالستعجالفهنا يثور التساؤل 
 الفصل في القضايا االستعجالية هي من مهام قاضي الموضوع .

ومن هذا المنطلق وببروز العديد من التساؤالت ، وإلزالة الكثير من الغموض ولترتيب        
رئيس مجلس الدولة الذي يملك سلطة إعادة النظر في  غرف مجلس الدولة يجب على

، من النظام الداخلي في الفقرة الثانية منها  44ل نص المادة فعّ  اختصاص الغرف أن ي  
ويقرر تغيير اختصاص الغرف وتنظيمها خاصة وأن النظام الداخلي لم يتغير منذ سنة 

س الدولة مع العلم أن ، وتتم هذه العملية عن طريق مقرر يصدر عن رئيس مجل 2002
سلطة إعادة النظر في اختصاص الغرف هي اختصاص أصيل لرئيس مجلس الدولة ال 

 .   يشاركه فيها أحد 

                                                           
 . 227ص ،   سابقالمرجع ال،  ديباشسهيلة  1
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بعد أخذ رأي  1ويقوم رئيس مجلس الدولة سنويا ودوريا بضبط تشكيالت الغرف        
الدولة ؟  مكتب مجلس الدولة ، فهل أن رئيس مجلس الدولة ملزم باألخذ برأي مكتب مجلس

 أم له الحرية في األخذ به من عدمه ؟ 

من خالل النص نالحظ غياب طبيعة الرأي ، ولغياب النص الصريح نستطيع القول        
أن رأي مكتب مجلس الدولة يبقى رأيا استشاريا يغيب عنه الطابع اإللزامي ، فرئيس مجلس 

ن األخذ به يؤدي إلى السير الحسن الدولة له الحرية المطلقة في األخذ به من عدمه ، إال أ
لمجلس الدولة ، خاصة وأن هذا الرأي هو من مجموعة قضاة أكفاء متخصصين وفي حالة 
األخذ به يؤدي إلى زيادة التفاهم بين أعضاء مجلس الدولة خاصة وأن رئيس مجلس الدولة 

 هو عضو في المكتب كما أنه رئيسه .

دولة من قسمين على األقل ومن خالل المرسوم وتتكون كل غرفة من غرف مجلس ال       
 44نص المادة ل ، وتطبيقا ( رؤساء أقسام8السالف ذكره نالحظ وجود ثمانية ) 98/187

فان كل غرفة تتكون من قسمين )الحد األدنى ( ويبقى مصير الغرفة الخامسة محل تساؤل ؟ 
 كم تحتوي من قسم وكيف تسير ؟ ومن هم رؤساؤها ؟

( يمكن أن يرأسها رئيس مجلس الدولة ، أما 34الخامسة ، وطبقا لنص المادة )فالغرفة 
رئاسة األقسام فال وجود للجواب إال في مجلس الدولة الذي لم يوافق على طلب اإلستقبال 

 الذي أودعناه عندهم لفض اللبس على الكثير من األمور.

                                                           

 من النظام الداخلي من : 46تتكون كل غرفة حسب المادة   1 
   رئيس الغرفة  -

  رؤساء األقسام  -
   مستشاري الدولة  -

 كاتب الضبط  -
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( لكن السؤال من يقوم بعملية 02وكما قلنا سابقا أن الحد األدنى لعدد األقسام هو قسمين )
 تحديد عدد األقسام ؟ ومن هو المختص بتحديد اختصاصات األقسام ؟  

جد أي إشارة لهاته األسئلة ، فالنظام نبالرجوع للنصوص القانونية والتنظيمية ال        
الداخلي هو الوحيد الذي نص على تحديد الغرف وتقسيمها وكيفية تسميتها إال أنه لم ينص 

فهل رئيس مجلس الدولة هو الذي يحدد هذا التقسيم ، أم رئيس الغرفة ؟ وهل ، على األقسام 
 نطبق قاعدة من يملك األعلى يملك األدنى ؟

ال إجابة على هاته األسئلة ويجب إيضاح هذه المسألة في تعديل النظام الداخلي        
 الذي أصبح ضرورة حتمية.

مرسوم رئاسي وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم ب ويترأس كل قسم قاضي يعين       
الذي يحدد كيفيات التعيين في وظائف األمين العام ورؤساء األقسام ورؤساء  12/224

 .  1 المصالح بمجلس الدولة ، وتصنيفها ويمارس عدة صالحيات عددها النظام الداخلي

 الفرع الثاني : تسيير القضايا المتعلقة باألعمال القضائية 

إن من بين أهم المهام الموكلة لرئيس مجلس الدولة هو تسيير الهياكل القضائية        
لمجلس الدولة وسهره على عدم عرقلة الفصل في القضايا المعروضة عليه ألي سبب من 
األسباب ، فقد تواجه األعمال القضائية عراقيل جمة ، لذلك تقع هذه المهمة الكبيرة على 

ر على حسن سير الهيكل الذي يرأسه ، وتحسين الظروف رئيس المجلس حيث يسه
  للمتقاضين ... 

 فما هي القضايا التي يختص بها رئيس مجلس الدولة في هذا المجال ؟

                                                           

 لمجلس الدولة الجزائري . من النظام الداخلي 48المادة من خالل نص  صالحيات رئيس القسم انظر   1 
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يختص مجلس الدولة في النظر بالطعون بالنقض ، فعندما يقوم أي متقاضي بهذه        
لغرف كال على اختصاصها ) العملية يقوم رئيس مجلس الدولة بتوزيع هذه الطعون على ا

 ( ثانيا( كما يختص أيضا بتحويل الملفات بين الغرف )  أوال

 : توزيع الطعون بالنقض  أوال

المعدل والمتمم على : )) يختص  98/01من القانون العضوي  11تنص المادة        
ات مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في األحكام الصادرة في آخر درجة عن الجه

 القضائية اإلدارية 

 ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخول له بموجب نصوص خاصة (( 

على :  )) يختص مجلس الدولة بالنظر في  08/09من القانون  903وكما تنص المادة 
 الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية اإلدارية 

 ك في الطعون بالنقض المخول بموجب نصوص خاصة ((يختص مجلس الدولة كذل

يختص مجلس الدولة كما جاء في نص المادتين السابقتين في الطعون بالنقض على        
، والمالحظ من نص  2والتركي 1غرار غيره من مجالس الدولة في الدول األخرى المصري 

استعمل مصطلح األحكام  ، المادتين أن المشرع استعمل مصطلحين في المادة األولى أعاله
و المادة الثانية قرارات ، حيث ذهب الدكتور بوحميدة عطاء هللا إلى أن استعمال مصطلح 
أحكام خاطئ وكان يجب على المشرع أن يستعمل مصطلح القرارات ألن المقصود هنا جميع 

انون اإلجراءات د قد  الجهات القضائية اإلدارية وال يقتصر على المحاكم اإلدارية فقط ، وقد ح  

                                                           

 المعدل والمتمم  47/1972 مجلس الدولة المصري رقم من قانون  10المادة   1 
2  Fella heni , le conseil d'état  La république de Turquie , Revue du conseil de l état 
Algérienne ,   N 10 , 2012 , P 90   .  
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( شهرين من تاريخ التبليغ  02 المحددة زمنيا ب ) جالهآو   1المدنية واإلدارية أوجه الطعن 
عرض الطعون بالنقض أمام مجلس الدولة يقوم رئيس وعندما ت   2الرسمي للقرار محل الطعن 

  .3 مجلس الدولة بتوزيعها على الغرف حسب اختصاص كل غرفة

 : تحويل الملفات ثانيا

إن من بين المهام التي يقوم بها رئيس مجلس الدولة والتي تساعد على التسيير        
الحسن لمجلس الدولة والتي نص عليها النظام الداخلي هو تحويل الملفات من غرفة إلى 

نه يجب أن يكون هناك تعاون وعالقات بين أأخرى بعد تقديمها من رؤساء الغرف ، خاصة و 
قرب وقت ممكن من أيسهر على هذه العملية بنفسه ويحولها في الغرف ، لذلك يجب أن 

من النظام الداخلي  47جل السير الحسن والسريع للمجلس وهو ما نصت عليه المادة أ
 .لمجلس الدولة الجزائري 

 ؟ لكن ما نوع هذه الملفات 

ملفات ، ال النظام الداخلي لمجلس الدولة وال القوانين األخرى نصت على نوع هذه ال       
 لذلك يبقى هذا التساؤل مطروح حول نوعيتها ؟

 المطلب الثاني :  مساهمته في العمل القضائي

إن رئيس مجلس الدولة ال يقتصر دوره في السهر على السير الحسن للهياكل        
القضائية لمجلس الدولة ، بل له صالحيات قضائية يقوم بها على غرار غيره من القضاة ، 

                                                           

   . 08/09من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية    385انظر المادة    1 
، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة ، كلية اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، ادي جبو : عمر لمزيد من التفصيل أنظر   2 

 .ومابعدها  345ص ،  2011الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
 . 08/09 قانون  اإلجراءات المدنية واإلداريةمن  957أنظر المادة   3 
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إمكانية رئاسة غرف مجلس الدولة ) الفرع األول ( إضافة إلى أن له صالحية الفصل فله 
 الفرع الثاني( في بعض القضايا والتي مصدرها مصدرها قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية )

 الفرع األول : رئاسة الغرف

عد من أهم والتي ت  ، يمكن لرئيس مجلس الدولة أن يترأس غرف المجلس الذي يرأسه        
(  أوال مكن له أن يترأس الغرف المنفردة عند الضرورة )االختصاصات الموكلة إليه ، حيث ي  

 ( . ثانيا كما يترأس الغرف المجتمعة والتي تعد من صميم اختصاصاته ) 

 : رئاسة الغرف المنفردة أوال

المعدل والمتمم والتي تنص  98/01من القانون العضوي  34/2طبقا لنص المادة        
على أنه )) يمكن لرئيس مجلس الدولة أن يترأس أي غرفة عند الضرورة ((  إال أن نص 

 .المادة قد أغفلت تحديد حالة الضرورة المنصوص عليها في نص هذه المادة  

 فما هي يا ترى حاالت الضرورة ؟ 

بالرجوع للنصوص القانونية المنظمة لمجلس الدولة والنظام الداخلي له ، يمكن أن        
نستشف ثالث حاالت يمكن أن نصنفها من حاالت الضرورة و التي يمكن لرئيس مجلس 

، فالحالة األولى ما نصت عليه المادتين  أس فيها غرفة من غرف مجلس الدولةالدولة أن يتر 
 كل قاض بالحضور في الوقت 51/1اخلي ، حيث تلزم المادة من النظام الد 52و  51

رئيس الغرفة في حالة وقوع مانع له  52المادة وتلزم  المحدد للجلسات وبصفة منتظمة ،
م رئيس مجلس الدولة أو نائب الرئيس ، و بهذا يقوم الرئيس عل  أن ي   يحول دون حضوره

 ه المنوطة به .بخالفته في منصبه والمحل محله في ممارسة اختصاصات
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وعند البحث في قرارات مجلس الدولة الموجودة عندنا ، نالحظ وجود رئيس مجلس        
الصادر في  5240الدولة في التشكيلة التي أصدرت بعض القرارات ومثال ذلك القرار رقم 

في القضية )ع.ه( ضد المجلس األعلى للقضاء ، هذا القرار الصادر عن  28/01/2002
مع العلم أن هذه  1انية لمجلس الدولة والذي كان رئيسها السيدة أبركان فريدة الغرفة الث

ن إ، ومنه ف 2 2004إلى غاية سبتمبر   2001جوان  02األخيرة ترأست مجلس الدولة من 
رئيسة مجلس الدولة التي قامت برئاسة الغرفة التي فصلت في هذه القضية ، لكن كيف ؟  و 

 لماذا ترأست هذه الغرفة ؟

 أن هذا الجواب ال يمكن اإلجابة عنه إال من طرف مجلس الدولة .

وهل يمكن لرئيس مجلس الدولة أن يترأس غرفة ما من غرف مجلس الدولة في غير حاالت 
 الضرورة ؟ أي حسب إرادته الشخصية ؟

السابقة الذكر والتي حددت  34/2لت فيه المادة ص  إن اإلجابة على هذا السؤال ف         
ة رئاسته لغرفة ما في حالة الضرورة فقط ، ومنه ال يمكن لرئيس مجلس الدولة أن إمكاني

يترأس غرفة ما حسب إرادته ، لذلك فرئاسته للغرف المنفردة تكون في الحاالت الضرورية 
 فقط .

أما الحالة الثانية وهي حالة عدم تعيين رئيس غرفة ، حيث نعلم أنه عند صدور        
السابق ذكره عدد لنا أربعة رؤساء غرف ، وعند صدور النظام  98/187المرسوم الرئاسي 

الداخلي أوجد خمسة غرف ومنه وفي هذه الحالة يمكن لرئيس مجلس الدولة رئاستها نظرا 
 للفراغ الذي يوجد إلى حين تعيين قاضي لها.

                                                           

 ص ، 2013، الجزائر،  1الطبعة  ، منشورات كليكّ ، 2 الجزء اإلداري ،الجزائري في القضاء  ، االجتهادسايسجمال   1 
880. 

 الجزائري .الموقع الرسمي لمجلس الدولة   2 
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العضوي  ر منصب رئيس الغرفة طبقا للقانون أما الحالة الثالثة وهي حالة شغو        
منه ، فإما يكون هذا الشغور طبيعيا كالوفاة و عن طريق  84في نص المادة  04/11

 الحاالت التي نصت عليها إلنهاء الخدمة وهذه الحاالت هي :

 فقدان الجنسية -
 االستقالة -
 اإلحالة على التقاعد -
 التسريح -
                                 العزل                                                     -

 مجتمعةال: رئاسة الغرف  ثانيا

د كل غرفة عق  لمجلس الدولة جلسات عادية والتي تطرقنا إليها سابقا ، حيث ت         
اجتماعاتها وحدها ومنفصلة على الغرف األخرى ، كما يعقد جلسات استثنائية ويكون مشكال 

 31من جميع الغرف مجتمعة ، وتكون هذه الحالة إال للضرورة وهو ما نصت عليه المادة 
خاصة في الحالة التي يكون فيها القرار يمثل المعدل والمتمم  98/01من القانون العضوي 

هي الحالة الوحيدة  31قضائي ، فهل الحالة المنصوص عليها في المادة  اجتهادتراجعا عن 
بكل غرفة مجتمعة ؟ أم أنه  باالجتماعخاصة وأن المادة الوحيدة التي تلزم مجلس الدولة 

 ؟هناك حاالت أخرى 

والتي تنص : )) يعقد مجلس الدولة في حالة  31ادة عند الدراسة الحرفية لنص الم       
الضرورة جلساته مشكال من كل الغرف المجتمعة ،  السيما في الحاالت التي يكون فيها 

 قضائي (( اجتهادالقرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن 
  المشرع لفظ '' السيما '' نستنتج أن هناك حاالت أخرى لم ينص عليها استعمالومن خالل 

 ، فيا ترى ما هي هذه الحاالت؟
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في النصوص القانونية التي لها عالقة بمجلس الدولة نجد هناك البحث من خالل        
وهي حالة تنازع  08/09حالة أخرى نص عليها قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 

 االختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة .
وكذا   غرف مجلس الدولة مجتمعة اجتماعبراز حاالت وسوف نتناول هذه الفقرة من خالل إ
 تبيان دور رئيس مجلس الدولة فيها 

  المجتمعة غرفهب: حاالت اجتماع مجلس الدولة  1

نا سابقا أنه توجد حالتين نص عليها القانون الجتماع مجلس الدولة في هذه لقد بي         
القضائي و حالة الفصل في تنازع  االجتهادوهما حالة تغيير  االستثنائيةالحالة أي الحالة 

 االختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة 

 حالة تغيير االجتهاد القضائي  / 1 – 1

 ، 1القضائي يأتي لتصويب القرارات القضائية في المادة اإلدارية  االجتهادإن        
لقرار مضاد لما كان  والمقصود بالتراجع عن االجتهاد القضائي هو إصدار مجلس الدولة

القضائي أن يستقر ألنه يتغير بتغيير األوضاع  لالجتهاديمكن  ألنه ال 2عليه األمر من قبل 
القضائي غاية لمجلس الدولة ، بل يعد وسيلة  االجتهاد استقراروالظروف ، كما ال يعد 

،  3بالد القضائي في أنحاء ال االجتهادمن أجلها وهي توحيد  ئنش  لتحقيق المهمة التي أ  

                                                           
مجلس الدولة الجزائري بين مهمة اإلجتهاد وتعددية االختصاصات القضائية ، مجلة الفكر البرلماني ،  ،عمار بوضياف   1

 . 52، ص 2006، جوان  13العدد 
، ص  2009، الجزائر ،  2 الطبعة ، دار هومة ،  3 الجزءالمنتقى في قضاء مجلس الدولة ،  ،ث ملويا آلحسن بن شيخ  2

327 . 
 . من الدستور 152أنظر المادة   3
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، والمالحظ  1 ائية التي تدنوهإلى إتباعه من طرف الجهات القض االجتهادوالذي يهدف ذلك 
 أن المشرع لم يتكلم عن الحالة التي قد يكون فيها اإلجتهاد القضائي جديدا .

 تنازع االختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة حالة  / 2 – 1

على أنه : ))  08/09من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم  808تنص المادة        
فصل يؤول الفصل في تنازع اإلختصاص بين محكمتين إداريتين إلى مجلس الدولة ، يؤول ال

إدارية و مجلس الدولة إلى هذا األخير بكل غرفة مجتمعة   في تنازع اإلختصاص بين محكمة
ظهرت للوجود حالة تنازع في اإلختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة  ومنه فإذا،  ((

، سواءا كان هذا التنازع سلبيا أم إيجابيا ، فإن الفصل فيه يكون من طرف مجلس الدولة 
 هبكل غرفة مجتمعة وهي الحالة الثانية التي يعقد فيها مجلس الدولة إجتماعاته بكل غرف

 مجتمعة .ال

وهو كيف يفصل في تنازع  808من المادة  1لكن الشئ الغير واضح لنا هو الفقرة        
 رئيس مجلس الدولة أم أناالختصاص بين محكمتين إداريتين ؟ هل هي الغرف المجتمعة ؟ 

 ؟ هو الذي يفصل في التنازع

إن النص القانوني غير دقيق حيث فصل في تنازع االختصاص بين محكمة إدارية        
س الدولة ، وأعطى سلطة الفصل في التنازع إلى الغرف المجتمعة ، لكنه لم يشر إلى ومجل

 الجهة المختصة بالفصل في تنازع االختصاص بين محكمتين إداريتين .

فعند النظر إلى تقسيم الغرف والتي تكلمنا عليها سابقا ، ال نجد أن منها ما هو        
مختص بتنازع اإلختصاص ، لذلك نستبعد فصل إحدى الغرف في التنازع ، أما الغرف 

                                                           
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية   تغيير االجتهاد القضائي بين النص والتطبيق ، ،محند أمقران بوبشير  1

 . 161، ص 2004،  2ائر ، العدد والسياسية ، جامعة الجز 
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المجتمعة فيؤول إليها الفصل في تنازع االختصاص في حالة إذا ما كان التنازع بين محكمة 
من قانون اإلجراءات  808/2وهي الحالة التي فصلت فيها المادة  إدارية ومجلس الدولة

 ؟ المدنية واإلدارية ، ويبقى السؤال مطروحا وغامض فهل هو رئيس مجلس الدولة 

 : دور رئيس مجلس الدولة في حالة الضرورة 2

مهام ، وتختلف حسب  لدولة في وجود حالة الضرورة بعدةيقوم رئيس مجلس ا       
تي تكون فيها حالة الضرورة  ، حيث قسمناها إلى ثالثة مراحل  األولى هي مرحلة المرحلة ال

 اإلحالة والثانية مرحلة سير الجلسات والثالثة هي مرحلة التداول .

 اإلحالة / 1 – 2
نما         إن اجتماع الغرف المجتمعة والتي تكون في حالة الضرورة ال تكون دورية وا 

تخذ قرار إحالة القضية للغرف المجتمعة رئيس تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، حيث ي  
مجلس الدولة ويتم هذا بموجب أمر منه ، بعد اقتراح من محافظ الدولة أو أحد رؤساء 

لطة التقديرية إلجتماع الغرف المجتمعة تكون لرئيس مجلس الدولة ، ومنه فالس 1الغرف 
نصت على وجوب إحالة القضية إلى  64/2بإقتراح األطراف السابقة الذكر ، أما المادة 

 الغرف المجتمعة وبقوة القانون إذا طلب ذلك محافظ الدولة .

هما معنيين مختلفين فيما نجد أن الفقرتين األولى والثانية ل 64فمن خالل نص المادة        
يخص طلب محافظ الدولة ، فاألولى تكون بإقتراح منه وسلطة اإلحالة تكون لرئيس مجلس 
الدولة ، أما الثانية فتكون بقوة القانون ، ومنه يجب إعادة النظر في هذه المادة ويترك 

ة رئيس مجلس االقتراح لرؤساء الغرف أما اإلحالة التي تكون بقوة القانون والتي تضبط سلط
جل إعطاء بعض التوازن لهما في إحالة أالدولة السلطة التقديرية لمحافظ الدولة ، وهذا من 

                                                           
 . الجزائري  لمجلس الدولة من النظام الداخلي 64/1 المادة 1
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القضايا ، وعندما يقرر الرئيس إحالة القضية إلى الغرف المجتمعة سواءا كان ذلك بعد 
، ويقوم باستدعاء أعضائها  1 عد جدول األعمال للغرف المجتمعةي  االقتراح أو بقوة القانون ، 

 . 2في مدة زمنية محددة ومعينة و معقولة من أجل تحضير مداخالتهم 

نه انعقد بكل غرفه المجتمعة في أاإلطار وحول اجتماع مجلس الدولة نجد وفي هذا        
بعد األمر الصادر عن  20/05/2003كثير من القضايا ، ومثال ذلك عندما اجتمع في 

وهذا في القضية المرفوعة من طرف  11/05/2003دولة الصادر بتاريخ رئيسة مجلس ال
)ب.ع ( ضد المكتب المكلف باإلشراف على انتخابات أعضاء مجلس نقابة المحامين لناحية 

، وصدر قرار الغرف المجتمعة في  15/11/2001عنابة حيث جرت هذه االنتخابات في 
ضد مكتب االنتخابات الذي ال يتمتع  قبول الطعن شكال لسوء توجيهه مبعد 17/06/2003

 .3بصفة التقاضي 

  سير جلسات الغرف المجتمعة / 2 – 2

يقوم رئيس مجلس الدولة بترأس جلسات الغرف المجتمعة بنفسه إال في حالة وجود        
 مانع له فيقوم نائبه بترأسها  وتتكون الغرف المجتمعة من :

 رئيـــــــس مجلس الدولـــة -
 محــــافـــــــظ  الدولـــــــة -
 نائب رئيس مجلس الدولة -
 رؤســـــاء الغـــــــــــرف -

                                                           

 لمجلس الدولة الجزائري . من النظام الداخلي 67أنظر المادة  1 
اإلجراء لم ينص عليه النظام الداخلي إال أنه يعد الزما من أجل السير الحسن للجلسة ومن أجل البحث الدقيق في  إن هذا 2 

 . موضوع الجلسة
 . 1078إلى   1074، ص من المرجع السابق   ،سايس جمال  3
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 عميد رؤساء األقســــــام -
 عميــــد المستشـــاريــن -
 1المستشــــار المقــــــرر -

 المداوالت  / 3 – 2

، وبعد ذلك يقدم محافظ  2ال يصح التداول إال بحضور نصف األعضاء على األقل        
ثم تتخذ القرارات باألغلبية البسيطة ، أما في حالة التعادل   3الدولة طلباته للغرف المجتمعة 

 . 4 يرجح صوت رئيس مجلس الدولة

 الفصل في القضايا بصفة منفردة: الفرع الثاني

لرئيس مجلس الدولة بعض المهام والتي يفصل فيها بصفة منفردة تساعد على         
ضمان حقوق األفراد ، خاصة في القضايا التي تظهر فيها بعض الشكوك ومثال ذلك طلبات 

( إضافة إلى إختصاص آخر وهو فصله في قضايا االرتباط بين محكمتين  أوال رد القضاة ) 
 (. ثانيا إداريتين ) 

 : رد القضاة الأو 

عرض القضايا على القاضي يمكن أن يكون في وضعية ال تؤهله للفصل عندما ت          
قانون  د  فيها بشكل مستقل ، نظرا إلرتباطه بالقضية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وعد  

 حاالت رد القضاة وهي كاآلتي : 08/09اإلجراءات المدنية واإلدارية 

                                                           

 . الجزائري  لمجلس الدولةمن النظام الداخلي  66و 65تين انظر الماد 1 
 .  النظام نفس من  69/1أنظر المادة  2 
 .  النظام  نفس من 68أنظر المادة  3 
 . النظام  نفس من 69/2أنظر المادة  4 
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 وجه مصلحة في النزاعإذا كان له أو لز  -

إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وأحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكالء  -
 الخصوم حتى الدرجة الرابعة .

 إذا كان له أو لزوجه أو ألصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم. -

 فروعه دائنا أو مدينا ألحد الخصوم. إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد -

 إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع. -

 إذا كان ممثال قانونيا ألحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك. -

 إذا كان أحد الخصوم في خدمته . -

 1إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عالقة صداقة حميمية  أو عداوة بينة -

فعلى القاضي الذي هو في وضعية من الوضعيات السابقة يجب عليه أن يقدم طلب       
وسوف  2لرئيس الجهة القضائية اإلدارية التابع لها بغرض إعفائه من النظر في هذه القضية 

 اآلتية :  نتناول حاالت رد القضاة حسب مركزهم من خالل النقاط

 : رد قاضي من المحكمة اإلدارية 1

يقدم طلب رد القاضي الذي يعمل في محكمة إدارية بعريضة تودع بأمانة ضبط        
الجهة القضائية اإلدارية التي يعمل بها  وهذا قبل إقفال باب المناقشة  مع اإلشارة إلى 
أسباب الرد ، والتي تكون في إحدى الوضعيات السابق ذكرها المنصوص عليها في المادة 

دنية واإلدارية مع إمكانية إرفاقها بالوثائق الالزمة ،  حيث من قانون اإلجراءات الم 241
                                                           

 . 08/09اإلجراءات المدنية واإلدارية   من قانون  241أنظر المادة  1 
 . السابق اإلشارة إليه    08/09القانون من  878/3أنظر المادة  2 
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يقوم رئيس الجهة القضائية بتبليغ القاضي بنسخة من طلب الرد  ، وبمجرد تبليغ القاضي 
يتنحى عن القضية إلى غاية الفصل في طلب الرد  ، وتمنح للقاضي المراد رده مدة عشرة ) 

ففي حالة قبول لب رده  أو رفضه طلب الرد ، ( أيام للرد على الطلب إما بقبوله ط 10
 إلىاإلشارة رفض التنحي يجب عليه  أما إذاللحلول مكانه  آخرطلب الرد يعين قاضيا 

األسباب التي أدت إلى ذلك  ، وفي هذه الحالة ) رفض التنحي ( يرسل رئيس المحكمة 
اإلدارية الملف إلى رئيس مجلس الدولة بمجرد إنتهاء اآلجال المحددة للقاضي وهي عشرة ) 

( أيام  ، حيث يفصل رئيس مجلس الدولة في هذا الملف في غرفة المشورة التي يترأسها  10
غ طالب الرد والمحكمة اإلدارية المعنية ل  ب  يسي غرفة على األقل ، وي  شخصيا بمساعدة رئ

 .1بقرار مجلس الدولة بمجرد النطق به 

 : رد رئيس محكمة إدارية  2

في حالة ما إذا كان القاضي المراد رده هو رئيس محكمة إدارية ، يقدم الطلب         
س الطريقة التي يفصل بها بملف مباشرة إلى رئيس مجلس الدولة ، ويفصل في الملف بنف

 . 2قضاة المحكمة اإلدارية من حيث اإلجراءات والمواعيد 

 : حالة رد قاضي من قضاة مجلس الدولة 3

يقدم طلب رد القاضي في شكل عريضة توجه إلى رئيس مجلس  3في هذه الحالة        
غ هذه ل  ب  الدولة وتودع هذه العريضة لدى أمانة الضبط التابعة لمجلس الدولة ، حيث ت  

(  08العريضة إلى القاضي المراد رده بغرفة رئيس مجلس الدولة ، حيث يمنح مدة ثمانية ) 
رفض التنحي أو لم يقدم جوابا في هذه بإذا قام أيام للموافقة على طلب التنحي وفي حالة ما 

                                                           
 .    08/09قانون  اإلجراءات المدنية واإلدارية  من  882إلى  877المواد من  1

 من نفس القانون  . 877/2أنظر المادة  2 
 .   نون اقال نفس  من  882/4ة أنظر الماد 3 
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اآلجال يرفع الطلب إلى غرفة المشورة التي يرأسها رئيس مجلس الدولة بمساعدة رؤساء 
 . 1الغرف 

 : فك االرتباطثانيا 

قد يحدث وأن يقدم أمام محكمتين إداريتين بطلبات مستقلة ، لكنها مرتبطة ، وتدخل         
، فمن الواجب تجميع هذه الطلبات لدى إحدى  2لكل منهما  في اإلختصاص اإلقليمي

المحكمتين وهذا من أجل اإلنقاص من اإلجراءات وحسن سير العدالة ، خاصة إذا كان 
، ففي هذه الحالة يقوم رئيسا المحكمتين اإلداريتين  3الحكمين يؤثران على بعضهما البعض 

ر كل منهما اآلخر ، ويترتب على هذه برفع تلك الطلبات إلى رئيس مجلس الدولة مع إخبا
الحالة إرجاء الفصل في القضية إلى حين صدور قرار رئيس مجلس الدولة ، حيث يفصل 
 4هذا األخير في اإلرتباط إن وجد ، وهذا بتحديد المحكمة التي تفصل في جميع الطلبات 

ر قابل ألي ، كما أن قرار رئيس مجلس الدولة غي 5وهذا تفاديا لصدور أحكام متناقضة 
 . 6طعن 

 

 

 
                                                           

 .   08/09 واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتقانون  من  244ة أنظر الماد 1 
 .  نون اقال نفس  من 811/1أنظر المادة  2 
 .295 ص، 2003، الجزائر،  3الطبعة  الجامعية، ديوان المطبوعات ، النظام القضائي الجزائري  ، بوبشير أمقران ندمح 3 
 . 08/09اإلجراءات المدنية واإلدارية  نون امن ق 811أنظر المادة 4 
،    2011 طبعة  ،  الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع  ، الجزائري المنتقى في القضاء اإلداري  :لحسن بن الشيخ  5 

 .13 ص
 . 08/09اإلجراءات المدنية واإلدارية    نون امن ق 812أنظر المادة  6 
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ومن خالل ما سبق نالحظ أن لرئيس مجلس الدولة مهام كثيرة و مهمة في المجال        
القضائي لمجلس الدولة ، فهو الوحيد الذي يسهر على تنظيم وتسيير العمل القضائي من 

نه يسهر على أخالل تنظيمه للغرف واألقسام وتوزيع المهام بين قضاة مجلس الدولة كما 
تنظيم العالقات بين الغرف .... لذلك فدوره أكثر من مهم في هذا المجال ، ونجاح مجلس 

مه ، كما أن دوره القضائي ال يقل ييره وتنظيستالدولة في أعماله القضائية مرتبط بحسن 
أهمية  عن سابقه فهو يرأس غرفة بشكل مستمر ، إضافة إلمكانية رئاسته الغرف المنفردة 

حالة الضرورة ويفصل في رد القضاة وتنازع االختصاص وفك االرتباط ... كل هذه في 
االختصاصات تدل على أن لرئيس مجلس الدولة دور مهم في المجال القضائي يفوق بكثير 

 القضاة اآلخرين وهو يتطلب مجهود معتبر لتحسين صورة مجلس الدولة  .
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   في المجال االستشاري  مجلس الدولة اختصاص بارز لرئيسالمبحث الثالث : 

يعتبر االختصاص االستشاري لمجلس الدولة هو االختصاص األصيل له عند نشأته        
، ذلك أن مهمته كانت تقديم االستشارات والنصح للملك في المجال المتعلق في فرنسا 

يقدمها األفراد ضد بالشؤون القانونية واإلدارية ، وكذلك في فحص الطعون والتظلمات التي 
لذلك سمي المجلس بمستشار   1عد في شكل مشروع قرار إلى الملك اإلدارة ، حيث ت  

إال أن هذا االختصاص أي  ،3رأي  1400يصدر كل سنة حوالي كان حيث  2الحكومة 
االختصاص االستشاري في الوقت الراهن قد حجبه االختصاص القضائي ، وهذا في ظل 

 اإلصالحات التي تطبق عليه وكثرة القضايا المعروضة عليه ...

ل غياب جهاز مستقل يقوم بالدور أما في الجزائر فقبل إنشاء مجلس الدولة وفي ظ         
عطيت هذه ة في االستشارات المتعلقة بالمنظومة القانونية ، أ  االستشاري للحكومة خاص

 1996، أما بعد ظهوره القانوني بموجب دستور  4المهمة إلى األمانة العامة للحكومة  
، اختص بالمهام االستشارية إضافة إلى المهمة  1998المعدل والمتمم ، والفعلي سنة 

ختصاص كنظرائه في الدول األخرى التي القضائية ، وبذلك أصبح مجلس الدولة مزدوج اال
 سبقتنا في إنشاء هذا الهرم ...

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية ،  1الجزء النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري ،  ،عوابدي عمار  1

 . 56، ص  1998الجزائر ، 
2JACQUES CHEVALLIER , Le conseil d’état au cœur de l’état  , Revue française d’études 
constitutionnelles et politiques , Paris ,  N°123   ,  Novembre 2007 ,p 5 . 
3  NICOLE BELLOUBET  , Conseiller l’état , Le Conseil d’état , au cœur de l’état , Revue 
française d’études constitutionnelles et politique   , Paris ,  N°123 , Novembre 2007   ,  p 33 . 

،  5 الطبعةمحاضرات في المؤسسات اإلدارية ، ترجمة محمد عرب صاصيال ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  ،احمد محيو  4
 . 140، ص  2009الجزائر ، 
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إن عملية إبداء الرأي االستشاري للحكومة هي عملية هامة ، ذلك أنها تمر بالعديد        
من المراحل من يوم اإلخطار إلى غاية إصدار الرأي االستشاري ورجوعه إلى الجهة 

تحديد اختصاص  اسيم التي نظمت هذه العمليات إلىالمختصة ، حيث ذهبت القوانين والمر 
، لما لها من أهمية كبيرة إضافة إلى االبتعاد عن مشكل تنازع  كل طرف بدقة شديدة

 يطرأ بين المناصب التي لها عالقة بالمجال االستشاري ...قد االختصاص الذي 

 ية االستشارية ؟ومن هذا التقديم ما هو الدور الذي يلعبه رئيس مجلس الدولة في العمل

عتبر الركيزة لرئيس مجلس الدولة في المجال االستشاري مهام عديدة ومتنوعة حيث ي         
األساسية فيه خاصة التنظيمية منها ، بدءا من المرحلة األولى لعملية االستشارة والمتمثلة في 

صدار  الرأي اإلخطار وتعيين المقرر ) المطلب األول ( إلى غاية دراسة المشروع وا 
 االستشاري ) المطلب الثاني ( 

 المطلب األول : دوره في المرحلة األولية 

خذ رأي مجلس الدولة في مشاريع القوانين ألقد ألزم المؤسس الدستوري الحكومة على        
من الدستور ،  119/3، وهذا قبل عرضها على مجلس الوزراء وهذا من خالل نص المادة 

المعدل والمتمم من خالل نص  98/01أيضا القانون العضوي وذهب في هذا االتجاه 
 . 12و  4المادتين 

ولكي ال يكون هناك تنازع في االختصاص بين المناصب في إخطار مجلس الدولة ،        
سواءا كان هذا التنازع سلبيا أم ايجابيا ، يجب على المشرع أن يحدد بدقة الشخص المختص 

 تنظم العالقة بين الحكومة ومجلس الدولة ...باإلخطار وكذلك الجهة التي 

 فمن هي الجهة التي تختص بهذه العالقة ؟ 
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عند إخطار مجلس الدولة البد أن تكون هناك عمليات أولية قبل دراسة أي مشروع ،        
وتذهب بعض الدول مثل مصر إلى تنظيم قبلي للهيئات االستشارية ، حيث تجعل لجان 

 الت ، فعند طلب االستشارة يوجه مباشرة إلى الجهة المختصةمتخصصة في جميع المجا
 ... بمشروع القانون 

 فهل هذا ما يطبق في مجلس الدولة الجزائري ؟ 

 نه هناك طريقة أخرى في إبداء اآلراء االستشارية للحكومة ؟أأم  

وبما أن لمجلس الدولة رئيس هو الذي يسهر على تنظيم وتسيير مجلس الدولة في جميع 
 أعماله ... فما هو دوره في هذه المرحلة ؟

 وسوف نجيب على كل هذه التساؤالت من خالل الفرعين اآلتيين :

 الفرع األول : الجهة المكلفة باإلخطار

 الفرع الثاني : استالم المشروع وتعيين المقرر

 

 الفرع األول : الجهة المكلفة باإلخطار

 د  دّ  ح  إن عملية اإلخطار عملية مهمة في طلب اآلراء االستشارية ، لذلك يجب أن ت          
القوانين بدقة األشخاص الذين لهم حق اإلخطار لكي ال يكون هناك فوضى وتنازع وتداخل 

 في االختصاصات . 
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 ة وزاراتوبما أن مشاريع القوانين تكون في الغالب من إعداد وزارة معينة أو من طرف عد   
 1 مشتركة 

خطر مجلس الدولة ويطلب الرأي االستشاري فهل يحق للوزير المعنى بهذا المشروع أن ي   
 منه ؟

 أم هناك شخص آخر هو المكلف بمثل هذه المهام ؟

وهي الوحيدة من بين نصوص الدستور والتي تتكلم على  119/3إن نص المادة        
ر صراحة إلى المسؤول بإخطار مجلس الدولة ش  المادة لم ت  ن هذه إاستشارة مجلس الدولة ، ف

بمشاريع القوانين ، بل أشارت إلى المرحلة التي تلي إصدار مجلس الدولة رأيه االستشاري 
عندما أعطت حق إيداع المشروع بعد استشارة مجلس الدولة إلى الوزير األول والذي يودعها 

 مكتب المجلس الشعبي الوطني .

أن األمانة العامة للحكومة هي التي تقوم بعملية تنظيم أعمال الحكومة وهذا  وبما       
بالتنسيق بين الوزارات ، ومن هذه األعمال متابعة اإلجراءات التي تمر بها مشاريع القوانين ، 

ل إلى رس  د على مستوى األقسام الوزارية المعنية بالموضوع ، وت  ع  حيث أن هذه األخيرة ت  
ة للحكومة في شكل مشاريع تمهيدية ، حيث تقوم األمانة العامة للحكومة األمانة العام

، فنجد أن  2بالعديد من اإلجراءات الخاصة إلى غاية مصادقة الحكومة على هذا المشروع 
د المسؤول بإخطار مجلس الدولة بمشاريع المعدل والمتمم  قد حد   98/01القانون العضوي 

                                                           
، ص  2008النصوص القانونية من اإلعداد إلى التنفيذ ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  ، بوحميدة عطاء هللا 1

88 – 89 . 
 لمزيد من التفصيل انظر : 2

 وما يليها . 85سابق ، ص المرجع الالنصوص القانونية من اإلعداد إلى التنفيذ ،  ، بوحميدة عطاء هللا
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حيث أعطت حق إخطار مجلس الدولة بمشاريع  41مادة وهذا من خالل نص ال 1القوانين 
القوانين بعد مصادقة الحكومة عليها إلى األمين العام للحكومة ، وتكون مرفقة بجميع 

 عناصر الملف المحتملة .

ن الشخص المسؤول عن اإلخطار هو األمين العام للحكومة فقط ، وال إومنه ف       
سواءا كان الوزير األول أو الوزير المعنى  يشاركه في هذا االختصاص أي شخص آخر

 بالمشروع أو أي شخص آخر .     

، إضافة لزيادة  لتي أعلنت عليها رئاسة الجمهوريةاقتراحات تعديل الدستور ا ومن بين       
 دور مجلس الدولة في المجال االستشاري ، هو توسيع دائرة اإلخطار لتشمل :

والتي تنص : )) يوقع المراسيم  77/8وهذا بموجب اقتراح تعديل المادة  رئيس الجمهورية :
الرئاسية ، ويمكنه أن يعرضها ، عند االقتضاء على مجلس الدولة إلبداء رأيه فيها مسبقا (( 
حيث يمكنه أن يعرضها على مجلس الدولة عند االقتضاء إلبداء الرأي المسبق فيها ، لكنه 

قتضاء " ومنه تكون لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في طلب لم يحدد بدقة مصطلح " اال
 الرأي االستشاري من عدمه . 

يمكن لكل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة رئيسي غرفتي البرلمان : 
أن يقوما بإخطار مجلس الدولة باقتراحات القوانين إلبداء  119حسب مقترح تعديل المادة 

 إال أن هذا االقتراح لم ينص على االستشارة هل هي قبلية أم بعدية ؟  الرأي فيها ،

                                                           
قبل تعديله لم يكن يشير إلى المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  98/01تجدر اإلشارة إلى أن القانون  1

الذي يحدد إشكال  98/261الشخص المسؤول عن عملية إخطار مجلس الدولة، بل كان ينص على ذلك المرسوم التنفيذي 
 منه 2االستشاري أمام مجلس الدولة وهذا من خالل نص المادة اإلجراءات وكيفياتها في المجال 

حيث نص فيه على الشخص  11/13بالقانون العضوي  98/01وقد فعل حسنا المشرع من خالل تعديل القانون العضوي 
 الداخلي .المسؤول باإلخطار ألنها تعد عملة هامة يجب النص عليها في القانون العضوي وال تترك إلى المراسيم أو النظام 
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لذلك يجب على واضعي هذا االقتراح تحديد موعد طلب االستشارة والتي يجب أن تكون قبل 
 ، وهذا لتفادي العديد من المسائل والمشاكل .قبل اصداره  أوالتصويت عليه 

 فقط أم يمتد إلى غيرها من النصوص ؟لكن هل اإلخطار يقتصر على مشاريع القوانين 

على مجلس الدولة واألخذ  1  د المؤسس الدستوري عرض مشاريع القوانين فقطلقد حد         
من الدستور  119/3برأيه قبل عرضه على مجلس الوزراء وهذا من خالل نص المادة 

المادتين المعدل والمتمم من خالل نص  98/01وذهب في هذا االتجاه القانون العضوي 
 . 12و  04

دت مجـــــال االستشارة قد حد   119/03ن نص المادة إنه ومما سبـــق ، فإوعليه ف       
ع كان يريد شرّ  ن الم  إ، وبالرجوع لمشروع قانون مجلس الدولة ف 2بمشاريع القوانين دون سواها 

إضافة لمشاريع القوانين ، عرض مشاريع األوامر ومشاريع المراسيم الرئاسية والتنفيذية على 
بعدم دستورية إبداء الرأي  قر  أإال أن المجلس الدستوري ،  3الرأي فيها  إلبداءمجلس الدولة 

ه المؤسس ر  ق  لم ي   ضيف ماع أن ي  شرّ  ر رأيه بأنه ال يمكن للم  فيهم من قبل مجلس الدولة ، وبر  
 . 4الدستوري 

                                                           
 . من خالل استعماله لفظ تعرض حيث استعمل صيغة األمر 1
في الجزائر ، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في القانون الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة  ،مصطفى بن جلول  2

 . 114ص  ، 2000/2001، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
على : )) يبدي مجلس الدولة رأيه حول مشاريع القوانين واألوامر  98/01العضوي من مشروع القانون  04تنص المادة  3

حسب الشروط التي يحددها القانون والكيفيات المحددة من قبل نظامه الداخلي ، كما يمكن أن يبدي ريه حول مشاريع 
 (المراسيم التي يتم إخطاره بها من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة (

يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق  19/05/1998المؤرخ في  98/ر.ق.ع/م.د/06رأي المجلس الدستوري رقم  4
 جوان 01الصادرة في،  37العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 

1998   . 
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 إن رأي المجلس الدستوري قد تم تأييده من بعض األساتذة وانتقد من البعض اآلخر ،       
ومن بين األساتذة الذين  ،1الدستوري قد قام بالرقابة الشكلية فقط  وذهبوا إلى أن المجلس

نه استشف أن المجلس أانتقدوا رأي المجلس الدستوري الدكتور عبد الرزاق زوينة ، حيث 
، ولم يمنح نفسه عناء  119/3الدستوري قد منح القراءة الشكلية والحرفية لنص المادة 

ن الغوص فيها والنظر في روح نص المادة ، حيث تساءل في اجتهاد المجلس الدستوري م
 خالل النقاط الثالث اآلتية :

 النقطة األولى : من ناحية تدرج القواعد القانونية

ن مجلس الدولة مادام أن له الحق في إطبقا لقاعدة )) من يملك األكثر يملك األقل (( ف     
نه ومن المنطقي أن ينظر ويبدي رأيه في مشاريع القوانين إإبداء رأيه في مشاريع القوانين ف

 . 2ن أدنى مرتبه منه التي تكو 

 119/03النقطة الثانية : من ناحية شكل المادة 

ارة في مشاريع وذهب في هذا إلى أن المؤسس الدستوري لو أراد حصر االستش       
غيرها من النصوص األخرى لصاغ نص المادة بطريقة أخرى وذكر  القوانين فقط ودون 

دون غيرها ... (( أو )) ... تعرض  بعض الصيغ مثل )) .. تعرض مشاريع القوانين
 .3مشاريع القوانين وحدها ... (( 

 

                                                           
دكتوراه دولة في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر  أطروحةنظام مجلس الدولة  في القضاء الجزائري ،  ،صاش جازية  1
 . 410، ص  2007/2008السنة الجامعية ، 
،  1، العدد  الجزائري  الرأي االستشاري لمجلس الدولة والدة كاملة ومهمة مبتورة ، مجلة مجلس الدولة ،زوينة  عبد الرزاق 2

 . 26، ص  2002
 . 26 ، ص نفس المرجع 3
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 النقطة الثالثة : من ناحية شكل واألحكام التي تتضمنها الدساتير

وذهب في هذا إلى أن الدساتير ال يمكن لها تفصيل جميع القواعد ، و إنما تحدد        
 .1األدنى منه لتقوم بالتفصيل ر العامة ويترك ما دون ذلك للقوانينط  القواعد و األ  

والمالحظ أن صالحيات مجلس الدولة في االختصاص االستشاري جد محدود مقارنة        
، وإلعطاء صالحيات  4 وتركيا  3 وفرنسا  2بمجالس الدولة في بعض الدول مثل : مصر

الصالحيات في أكثر له في المجال االستشاري ولتعزيز دوره ينتظر أن تضاف له العديد من 
، حيث تم  5 اقتراحات التعديل الدستوري  في التعديل الدستوري القادم ، وهو ما ظهر لنا

والتي تعطي الصالحية لرئيس الجمهورية بتوقيع المراسيم الرئاسية  77/8اقتراح تعديل المادة 
طة ا النق، أم  6إمكانية عرضها عند االقتضاء على مجلس الدولة إلبداء رأيه فيها مسبقا  مع

و توسيع المناصب التي  119اقتراح تعديل نص المادة وهي  الثانية والتي تعد أكثر أهمية
يمكن لها أن تخطر مجلس الدولة ، ويمكن طبقا لهذا االقتراح لكل من رئيس المجلس 

خطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين إلبداء الرأي الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة أن ي  
لزام رئيس  124فيها ، أما االقتراح الثالث الذي ال يقل أهمية عن سابقيه هو تعديل المادة  وا 

 .7 الجمهورية بأخذ رأي مجلس الدولة في األوامر قبل إصدارها 

                                                           
 . 26 ، ص السابق مرجعالالرأي االستشاري لمجلس الدولة والدة كاملة ومهمة مبتورة ،  ،زوينة  عبد الرزاق 1
 وما بعدها . 546سابق ، ص المرجع ال ،عصمت عبد المجيد بكر  2
 . 125 – 124سابق ، ص المرجع ال ،مصطفى بن جلول  3

4 Fulla hani , le conseil d'état de la république turque , op.cit ,   p 88  .  
   www. el Mouradia . dz  :http //انظر اقتراحات التعديل الدستوري المنشور في موقع رئاسة الجمهورية :  5
يمكن فيها إن واضعي هذا االقتراح قد تركوا بعض الغموض من خالل عدم حسمهم المقتضيات التي يمكن أو التي ال  6

 عرض المراسيم الرئاسية على مجلس الدولة إلبداء الرأي المسبق فيها .
 . اقتراحات التعديل الدستوري  7
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دون سواها من د حصرا بمشاريع القوانين ن مجال االستشارة محد  إومما سبق ف     
 مدى إلزامية طلب هذه االستشارة ؟  لكن ماالنصوص القانونية األخرى ، 

أن طلب االستشارة من مجلس الدولة في مشاريع القوانين هي إجبارية من طرف      
من الدستور ، إال أن  119/3الحكومة ، وهذا من خالل التأكيد الذي جاءت به المادة 

المعدل والمتمم لم نجد فيه ما يؤكد إلزامية عرض  98/01المالحظ أن القانون العضوي 
مشاريع القوانين على االستشارة من طرف مجلس الدولة ، والمالحظ أن العبارات المستوحاة 

تفيد بالجوازية فقط ، وكان على واضعيه أن يتم  12و  04من نصوصه خاصة المادتين 
مجلس ، ومن جهة أخرى نجد أن التأكيد على الوجوبية واإللزامية في عرضها على ال

المحدد ألشكال اإلجراءات وكيفياتها في المجال االستشاري أمام  98/261المرسوم التنفيذي 
مجلس الدولة قد أكد على إجبارية إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل األمين 

 .1العام للحكومة  

حظ أن عرض مشاريع القوانين على ومنه ومن خالل النصوص القانونية السابقة نال       
وهذا لكي يبدي رأيه  ، العام للحكومة إجباري بنص دستوري  األمينمجلس الدولة من طرف 

 . 2ضرورية   يها ويقترح التعديالت التي يراهاف

 فما هو الهدف من هذه االستشارة ؟ 
                                                           

المحدد ألشكال اإلجراءات وكيفياتها في المجال االستشاري أمام مجلس الدولة  98/261من المرسوم التنفيذي  02المادة  1
. 
عطاء هللا بوحميدة إلى صدور الكثير من القوانين بعد تنصيب مجلس الدولة دون أخد االستشارة المسبقة ،  أشار الدكتور 2

المعدل  01/07وأشار للقانون الوحيد الذي أشير في أسانيده إلى أخد الرأي االستشاري من مجلس الدولة هو القانون 
متدة من سنة ، وهذا في الفترة الم 29 ة للجمهورية الجزائرية  رقمالجريدة الرسميالمتعلق باألوقاف .  91/10والمتمم للقانون 

  2001إلى سنة  1998
،  2013، الجـــــــــزائر ،  3 الطعبةانظر كتابـــــه : الوجيز في القضاء اإلداري ) تنظيم ، عمل و اختصاص ( ، دار هومة ، 

 . 82ص 
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إن من بين األهداف المتوخاة من استشارة مجلس الدولة في مشاريع القوانين ما ذكرته      
 من النظام الداخلي لمجلس الدولة وهي : 82و  81المادتين 

 انسجام مشروع القانون مع الدستور

من النظام الداخلي على أن يندرج رأي مجلس الدولة ضمن إعداد  81نصت المادة      
سيل الكثير من الحبر القانون وبالخصوص انسجام النص مع الدستور ، إن هذه النقطة ت  

نما المجلس الدستوري أل وكما نعلم ،  ن من يختص بالرقابة الدستورية ليس مجلس الدولة وا 
ى مرتبة من الدستور شكال ومضمونا ، لذلك يجب أن تنظر إلى هذه أن النظام الداخلي أدن

 . النقطة بالذات عند تعديل النظام الداخلي

 انسجام مشروع القانون مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية

أيضا على انسجام النص مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية ،  82كما تنص المادة      
روع القانون مع نص تنظيمي أدنى منه مرتبة أيضا يطرح بعض إن النظر في انسجام مش

ن الواقع يفرض انسجام النص مع القواعد القانونية التي تعلوه درجة وليس التي التساؤالت ، أل
 . 1تدنوه 
أما عن انسجام مشروع القانون مع النصوص التشريعية األخرى ، فهذا هدف سامي      

خاصة وأننا نالحظ في بعض القوانين عدم االنسجام ، وتناقضات حتى في القانون الواحد ، 
ومنه فرأي مجلس الدولة يمكن أن يجنب هذه األخطاء والتناقضات ، ويحدث التنسيق 

 . 2ية الواجب بين النصوص القانون
                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية  1 الجزء ، ختصاص القضاء اإلداري (قانون المنازعات اإلدارية ) تنظيم وا ،رشيد خلوفي  1
 . 141، ص  2013، الجزائر ،  2 الطبعة ،
 أمثلة عن تعارض بعض النصوص القانونية 2

 . 151 – 150 – 149سابق ، ص المرجع الالقضاء اإلداري في الجزائر ،  ،عمار بوضياف : انظر 
 . ل المتمم والتي سوف ندرسها الحقاالمعد 98/01القانون العضوي  من 37مكرر والمادة  41انظر المادتين 
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 الفرع الثاني : استالم المشروع وتعيين المقرر

كومة مجلس الدولة في السجل ر به األمين العام للحط  خ  أ  سجل مشروع القانون الذي ي         
حد مستشاري الدولة أوبعد تسجيله يقوم رئيس مجلس الدولة بتعيين ،  1باإلخطار  الخاص

الحاالت االستثنائية والتي ينبه الوزير األول على مقررا هذا في الحالة العادية ، أما في 
في  ن  يّ  ع  حيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي ي  استعجالها ي  

 : ما سيأتيه من خالل ن  يّ  ب  الحال مستشار الدولة المقرر وهو ما سوف ن  

 : الجمعية العامة  أوال

وتتشكل ،  2تتداول الجمعية العامة وتبدي رأيها في مشاريع القوانين الغير المستعجلة        
 الجمعية العامة لمجلس الدولة الجزائري من :

 رئيس وهو رئيس مجلس الدولة -

 نائب الرئيس -

 محافظ الدولة -

 رؤساء الغرف -

 (  من مستشاري الدولة05خمسة ) -

 

                                                           
 .المحدد ألشكال اإلجراءات وكيفياتها في المجال االستشاري أمام مجلس الدولة  98/261من المرسوم  04المادة  1
 . من النظام الداخلي لمجس الدولة الجزائري  79المادة   
 . المعدل والمتممالمتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  98/01من القانون العضوي  36المادة  2
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صل في القضايا والمشاركة في الجلسات المخصصة للفإضافة لحضور الوزراء أو ممثليهم 
ويكون ممثل الوزير من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة  ،  التابعة لقطاعاتهم

 . 1مركزية على األقل 

 : اللجنة الدائمة ثانيا

تختص اللجنة الدائمة بدراسة وفحص مشاريع القوانين في الحاالت االستثنائية والتي      
من القانون العضوي  38ينبه الوزير األول على استعجالها ، وهذا ما جاءت به المادة 

 المعدل والمتمم . 98/01

 وتتشكل اللجنة الدائمة من :

 رئيس برتبة رئيس غرفة -
 ( من مستشاري الدولة على األقل  4أربعة )  -
 2حد مساعديه لجلسات المداوالت ويقدم مذكراته أحضور محافظ الدولة أو  -

إن أعضاء اللجنة الدائمة ) الرئيس + المستشارين ( يقوم بتعيينهم رئيس مجلس        
الدولة وهذا بموجب أمر ، كما أن الرئيس هو الذي ينهي مهامهم في أي وقت ويقوم بتغيير 

نهاء المهام هي  ، التشكيلة بنفس األشكال وبذلك سلطة رئيس مجلس الدولة في التعيين وا 
 . 3سلطة مطلقة 

 

 
                                                           

 . المعدل والمتممالمتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  98/01من القانون العضوي  37المادة  1
 نفس القانون  .من   38 انظر المادة  2
 لمجلس الدولة الجزائري . من النظام الداخلي 103انظر المادة  3
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صدار الرأي االستشاري   المطلب الثاني : دراسة المشروع وا 

رف رئيس مجلس الدولة من ط الدولة وتعيين المقرر حسب الحالةبعد إخطار مجلس        
قر له القانون من اختصاص أالمعين بمراقبة المشروع شكال ومضمونا وبما  يقوم المقرر

األول ( وبذلك يتشكل الرأي االستشاري والمصادقة عليه من طرف اللجنة المختصة ) الفرع 
 ويعاد إلى الجهة المرسلة في شكل رأي استشاري نهائي ) الفرع الثاني (

 الفرع األول : دراسة المشروع 

تكون مداوالت مجلس الدولة في المجال االستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة         
إذا رأى الوزير األول أن مشروع دائمة ، وتكون فحص مشاريع القوانين حسب الحالة ، ف

القانون ليس مستعجل فهنا يسلك الطريق العادي ويكون إبداء الرأي االستشاري من طرف 
نه يسلك إ) مشروع القانون ( ف ا نبه الوزير األول على استعجالهالجمعية العامة ، أما إذ

السبيل اآلخر واالستثنائي وتكون بذلك اللجنة الدائمة هي المختصة بإبداء الرأي االستشاري  
 ( ثانيا( ثم تتم المداوالت والتصويت عليه من طرف الجهة المختصة )  أوال) 

 : كيفية الدراسة  أوال

الوزير األول  يكون اتجاه مشروع القانون في عملية إبداء الرأي فيه على ما يقرره       
  وبذلك يتجه بالطريق العادي أو بالطريق االستثنائي 
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 : الحالة العادية  1

حد مستشاري الدولة أو مستشاري الدولة أن رئيس مجلس الدولة عيّ  بعد استالم الملف ي         
مقررا و بموجب أمر حسب ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة  1 في مهمة غير عادية

 المعدل والمتمم . 98/01مكرر من القانون العضوي  41

كما أن لرئيس مجلس الدولة السلطة التقديرية في تعيين فوج عمل لمساعدة مستشار        
من الملف إلى  ويتم إرسال نسخة ،  2الدولة المقرر ، أو أن يعينه بطلب من هذا األخير 

حد مساعديه لمتابعة اإلجراءات وتقديم مالحظاته الكتابية أن عيّ  محافظ الدولة الذي بدوره ي  
 . 3حول المشروع 

نما تخضع المدة أويجدر بالذكر       نه ال توجد مدة محددة لالنتهاء من دراسة المشروع ، وا 
المستشار المقرر المهمة تنظيميا ، ألهمية المشروع ، وطبيعته ، وفي هذه المرحلة يتولى 

 .حدد كيفية سير األشغال ، واالجتماعات ، والجلسات مع ممثلي الوزير المبادر ... وي  

وعندما تنتهي األشغال يقوم المستشار المقرر بإخطار رئيس مجلس الدولة إلجراء        
 حدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة ، وبهذا ي   4مناقشة عامة حول مشروع التقرير النهائي 

                                                           
 . من النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري  84انظر المادة  1
 المعدل والمتمم .والمتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  98/01من القانون العضوي  مكرر 41انظر المادة  2
 من النظام الداخلي لمجس الدولة الجزائري  86انظر المادة  

 انظر ايضا :
اختصاصات مجلس الدولة ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ، كلية الحقوق ،  ،معاشو  عمار

 . 192، ص  2007،  3جامعة الجزائر ، العدد 
 . من النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري  85انظر المادة  3
 . النظام  نفس من 88 و 87تين انظر الماد 4
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من بين أصحاب الوظائف  1المشروع ويخطر الوزير المعنى للحضور ، أو تعيين من ينوبه 
، كما يستدعي رئيس مجلس الدولة أعضاء   2العليا برتبة مدير إدارة مركزية على األقل 

 . 3جل كاف قبل التاريخ المحدد النعقاد الجلسة أالجمعية العامة في 

عند انعقاد الجلسة يفتتح رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة والتي يرأسها بنفسه إذا لم     
يوجد هناك مانع ، أما في حالة حدوث مانع له  فينوب عنه نائبه ، ويعطي الكلمة للمستشار 
المقرر ويسرد عليهم مشروع التقرير النهائي ، بعد ذلك تعطى الكلمة لمحافظ الدولة المساعد 

قديم مالحظاته ، ثم تعطى الكلمة لكل الحاضرين من قضاة والوزير أو من ينوبه حيث يتم لت
 تدوين مالحظات أعضاء الجمعية العامة من قبل كاتب الجلسة .

وتختتم الجلسة بالتصويت على التقرير النهائي لرأي مجلس الدولة ، و يتم تدوينه من     
العامة ، ويوقعه هذا األخير إضافة إلى توقيعه  طرف المستشار المقرر طبقا لقرار الجمعية

حفظ من طرف رئيس مجلس الدولة ، وتسجل جميع هذه اإلجراءات في سجل خاص وي  
 . 4أصل التقرير والوثائق المتعلقة به في المصلحة المختصة به على مستوى قسم االستشارة 

 : الحالة االستثنائية   2

ن هذا إير األول على استعجال مشروع قانون ما ، فه الوز أما في حالة ما إذا نب       
نه وبمجرد استالم رئيس مجلس أمشروع يسلك طريقا غير طريق الجمعية العامة ، حيث ال

الدولة مشروع القانون من طرف األمين العام للحكومة ، يقوم األول بإحالته إلى رئيس اللجنة 
، ويكون هذا األخير من بين  5ولة المقرر ن في الحال مستشار الدعيّ  الدائمة والذي بدوره ي  

                                                           
  المعدل والمتمموالمتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  98/01من القانون العضوي  1مكرر  41المادة  1
 .القانون العضوي نفس من  39المادة  2
 لمجلس الدولة الجزائري . من النظام الداخلي 89المادة  3
 . النظام نفس من  100إلى  91المواد من  4
 . المعدل والمتمم 98/01القانون العضوي مكرر من  41الفقرة الثانية من المادة  5
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، ثم يقوم رئيس اللجنة الدائمة  1أعضاء اللجنة الدائمة المشار إليهم سابقا وهذا بموجب أمر 
د حدّ  حد مساعديه للمشاركة في أشغال اللجنة ، كما ي  أبإخبار محافظ الدولة ليقوم بتعيين 

 االستعجال . رئيس اللجنة الدائمة مدة دراسة المشروع حسب حالة

ن أعضاء اللجنة الدائمة ومحافظ الدولة المساعد وممثل الوزير يمكنهم إولإلشارة ف       
حضور جميع الجلسات ، وتتم بعد ذلك المداوالت ، وفي األخير يتم التصويت على التقرير 

ف هذا ن ، كما يتم التوقيع عليه من طر عي  عده ويقدمه المستشار المقرر الم  النهائي الذي ي  
األخير ، ورئيس اللجنة الدائمة ، ويرسل إلى رئيس مجلس الدولة مع تدوين جميع اإلجراءات 

 . 2حفظ أصل التقرير في المصلحة المختصة بذلك في سجل خاص بذلك ، وي  

 : المداوالت  ثانيا

، حيث  4في القضايا إال بحضور نصف األعضاء على األقل  3ال يصح الفصل         
بأغلبية أصوات  لتقرير النهائي لرأي مجلس الدولةالتصويت على ا المداوالت ويتمتتم 

، كما أكدت على   5الحاضرين وفي حالة التعادل يكون صوت الرئيس هو الصوت الراجح 
المحدد ألشكال اإلجراءات وكيفياتها في  98/261من المرسوم التنفيذي  8هذا نص المادة 

الدولة ، حيث اشترطت األغلبية البسيطة مع حضور نصف  المجال االستشاري أمام مجلس
 98/01من القانون العضوي  37/3األعضاء على األقل المنصوص عليهم في المادة 

المعدل والمتمم ، إضافة لهذا نجد أن النظام الداخلي لمجلس الدولة من خالل نص المادة 
 منه اشترط األغلبية البسيطة عند التصويت . 97

                                                           
 الجزائري . من النظام الداخلي لمجلس الدولة 104المادة  1
 .  النظام  نفس من 112إلى  103المواد من  2
 . المعدل والمتممالمتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  98/01من القانون العضوي  39المادة  3
 . نون القانفس من  37/3المادة  4
 . القانون  نفس من 3مكرر  41المادة  5
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المحدد ألشكال اإلجراءات و  98/261اإلشارة إلى أن مواد المرسوم التنفيذي  وتجدر     
كيفياتها في المجال االستشاري أمام مجلس الدولة قد تم النص عليها في القانون العضوي 

ومنه يمكن القول أن هذا المرسوم قد تم إلغاؤه  98/01المعدل للقانون العضوي  11/13
 ضمنيا .

 لة إصدار الرأي االستشاري الفرع الثاني : مرح

مضائهعند التصويت على تقرير المشروع النهائي         من األطراف المختصين قانونا  وا 
على حسب الحالة ، إذا تمت دراسته من طرف الجمعية العامة أو من طرف اللجنة الدائمة 

، وبعد ذلك يتم إرسال الرأي االستشاري النهائي لمجلس الدولة حيث يتولى مهمة إرساله  1
                                                           

نما يتم تعيين أشخاص  1 المالحظ أن مجلس الدولة الجزائري غير مهيكل في المجال االستشاري حسب االختصاص ، وا 
مختصين حسب المشروع المراد إبداء الرأي فيه وهذا على عكس ما يحتويه قسم الفتوى في مجلس الدولة المصري حيث 

 إدارات الفتوى إلى :ترتب 
إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس الوزراء ، ووزراء الدولة لشؤون البيئة ، وجهاز المخابرات العامة ،  -

 وهيئة الرقابة اإلدارية ، ومجلسا الشعب والشورى ، ووزارة الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية .
 ، واإلنتاج الحربي .إدارة الفتوى لوزارتي الدفاع   -
 إدارة الفتوى لوزارة الداخلية -
 إدارة الفتوى لوزارات العدل ، والخارجية ، والتعاون الدولي -
 إدارة الفتوى لوزارتي المالية ، والتنمية االقتصادية -
 إدارة الفتوى لوزارة التجارة والصناعة -
 إدارة الفتوى لوزارة االستثمار -
 طيران المدني ، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتإدارة الفتوى لوزارات النقل ، وال -
 إدارة الفتوى لوزارتي التعليم العالي ، والدولة والبحث العلمي -
 إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم -
 إدارة الفتوى لوزارتي الكهرباء والطاقة والبترول -
 إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصالح األراضي -
 اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والري إدارة الفتوى لوزرة  -
 إدارة الفتوى لوزارات الثقافة ، والسياحة ، واإلعالم -
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يكون محررا باللغة العربية  أنويشترط ،  1رئيس مجلس الدولة إلى األمين العام للحكومة 
جباريا في عشر رس  ويكون التقرير م  ، أساسا مع إمكانية ترجمته إلى لغة أجنية أخرى  ال وا 

كلفة م   انهأ، هذه األخيرة التي قلنا عنها سابقا  2قل إلى األمانة العامة للحكومة نسخ على األ
بالعالقات بين الحكومة ومجلس الدولة ، ثم تتم بعد ذلك اإلجراءات التي تلي هذي المرحلة 
بعرض هذا المشروع مع اقتراحات مجلس الدولة على مجلس الوزراء مثل ما نصت عليه 

 ثم يودعه الوزير األول  مكتب المجلس الشعبي الوطني . ، تورمن الدس 119/3المادة 

 الحكومة ؟االستشاري المقدم من مجلس الدولة إلى  كن ما مدي إلزامية هذا الرأيل

المجلس  وقرارات راءآتختلف القوة اإللزامية لالستشارات من هيئة ألخرى فمثال      
ن إ، أما مجلس الدولة وكما قلنا سابقا ف  3 الدستوري ملزمة لجميع الهيئات وال يجوز مخالفتها

 عرض مشاريع القوانين هو إجباري ، فهل رأيه له نفس القوة  أي في الحالة العكسية ؟

فيد بالقوة اإللزامية للرأي نه ال يوجد ما ي  أمن خالل النصوص الدستورية نالحظ          
المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي  98/01االستشاري لمجلس الدولة ، أما القانون العضوي 

فكلها تشير إلى عرض رأي مجلس الدولة في   والنظام الداخلي لمجلس الدولة 261/ 98
 شكل تقرير ويرسل إلى األمين العام للحكومة .

                                                                                                                                                                                           

 إدارة الفتوى لوزارتي الصحة ، واألسرة والسكان -
 إدارة الفتوى لوزارة األوقاف ، وشؤون األزهر -
 والتضامن االجتماعيإدارة الفتوى لوزارتي التنمية المحلية ،  -
 إدارة الفتوى لوزارتي الدولة للتنمية اإلدارية ، والقوى العاملة والهجرة -
 إدارة الفتوى للوزارات ، والمصالح العامة باإلسكندرية -

 . المعدل والمتمم 98/01من القانون العضوي  4مكرر  41المادة  1
 . من النظام من النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري  83المادة  2
 القانون . بعد نفاذ هخطار إ ما يتمويصدر قرارا عندالقانون قبل نفاذ  إخطارهيصدر المجلس الدستوري أراء عندما يتم  3
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ومن خالل هذا نستخلص أن رأي مجلس الدولة هو غير ملزم للحكومة ، كما أن          
ن شرط االستشارة هو شرط إ، وبهذا فأو جزئيا أو عدم األخذ به  لها الحرية في األخذ به كليا

 . 1شكلي فقط 

ؤخذ به حتى ولو لم يتم النص لكن ومن المفروض أن رأي مجلس الدولة يجب أن ي          
ه يتم بلورته من طرف أشخاص أنبر رأي محايد ، ومن جهة أخرى عت  على اجباريته ، ألنه ي  

 . ه يعتبر رأي من أعلى هيئة استشارية أنذوي كفاءة عالية ، كما 

في العملية  يهتم بالمجال التنظيمي رئيس مجلس الدولة  أن حظومن خالل هذا نال       
المداولة ... كلها هو  تعيين المقرر و إلى اإلخطاراالستشارية ، فجميع العمليات بداءا من 

نهاء مهامه ، أما  الذي يتكفل بها ، كما أن له صالحيات كبيرة خاصة في تعيين والمقرر وا 
من ناحية زيادة دوره في المجال االستشاري والمرتقب في التعديل الدستوري القادم فنقول أن 

جل الوصول إلى نظام تشريعي متكامل أالمؤسس الدستوري قد فعل حسنا في ذلك وهذا من 
ادي العديد من اإلشكاالت التي تظهر بعد صدورها في ومتوافق مع بعضه البعض ، ولتف

 الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

 

                                                           
جامعة محمد خيضر ،  اإلنسانية، مجلة العلوم  اإلداري قواعد ومبادئ القانون  تأصيلدور محافظ الدولة في  ،فريدة  مزياني1

 . 165،  ص  2011، جوان  22بسكرة ، العدد 
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من خالل البحث في اختصاصات رئيس مجلس الدولة الجزائري نالحظ أن له الكثير        
من الصالحيات وهذا نظرا للمركز الذي يشغله ، والذي يعتبر أهم مركز في هيكل القضاء 

صالحياته في مستوى المنصب ، ويمارس هذه الصالحيات  اإلداري الجزائري ، لذلك تكون 
وقانون اإلجراءات  11/13المعدل والمتمم بالقانون العضوي  98/01طبقا للقانون العضوي 

و المراسيم الرئاسية والتنفيذية و كذلك النظام الداخلي لمجلس  08/09المدنية واإلدارية 
 الدولة الجزائري .

كبر قدر في تنظيم صالحياته ، ألداخلي هو الذي يحتوي على والمالحظ أن النظام ا      
عده مكتب مجلس غلب اختصاصاته مستمدة منه وكما نعرف أن النظام الداخلي ي  أ حيث أن  

 الدولة والذي يرأسه رئيس مجلس الدولة بنفسه .

القضائية الصالحيات و  اإلداريةوكما رأينا أن صالحياته تتنوع بين الصالحيات        
في جميع هذه االختصاصات  األساسيةاالستشارية ، حيث يعتبر الركيزة الصالحيات و 

ن دوره أكثر من مهم ، فهو يقوم أ، و نه هو المسؤول األول عن حسن سير المجلس أخاصة و 
بعمل المنصب اإلداري وهذا لتنظيم السير الحسن للمجلس كما يساعد القضاة في ممارسة 

ت الغرف واألقسام وتوزيع الطعون وتحويل الملفات ، كما أعمالهم من خالل ضبط تشكيال
نما أ نه ينوبهم عند غيابهم ... كما ال ينحصر دوره في تهيئة العمل القضائي فحسب وا 

نه يعتبر قاضي من قضاة مجلس الدولة ، أيتعدى ذلك إلى ممارسة العمل القضائي خاصة و 
دوار األخرى حيث يعتبر حلقة الوصل أما عن المجال االستشاري فدوره ال يقل أهمية عن األ

رجاع المشروع  راءآاألساسية في تهيئة  مجلس الدولة من خالل عمليات األخطار والدراسة وا 
 مع رأي المجلس إلى األمانة العامة للحكومة .



 

 

 
 ةــالخاتم
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من جانبيه الذي كان موضوع دراستنا هذه و رئيس مجلس الدولة الجزائري  إن       
مجلس  أنفي مجلس الدولة الجزائري ، ذلك  األساسيةعد الركيزة ي   العضوي والوظيفي

هو الذي يسهر على حسن سيره وتنظيمه ،  ألنهالدولة نجاحه مرتبط بشخص الرئيس 
يحقق الجزائري ن مجلس الدولة إففي مهمته لتسيير هذا الصرح ، نجح  إذاففي حالة ما 
السلطات  تدوسه أنالمشروعية الذي يمكن  مبدأوهو حماية جله أمن  ئنش  أ  الهدف الذي 

 .في الدولة  اإلدارية

نا الغموض الذي يكتنف تعيين رئيس مجلس الدولة من طرف رئيس قد بي  لو       
 األقل األخرى في الدستور وفي القوانين الجمهورية ، وهذا الغموض هو غموض ظاهر 

حة ض  و  م   تأتيالقوانين التي تدنو الدستور  أن  نه ومن المفروض أحيث ، منه درجة 
ر جميع فس   ي   أنال يمكنه  ذا األخير، ذلك أن هالذي قد يكتنف الدستور  للغموضرة س  ف  وم  

نه أ إال يأتي في القوانين التي تدنوه ،  المواضيعوالتدقيق في  صيلن التفأل ما جاء فيه
ن المؤسس الدستوري أخاصة و ،  األخرى في الغموضوعلى غير العادة زادت القوانين 

رئيس الوهم  خرى األوضع فقرة خاصة به وهو ما لم يفعله مع نظرائه في المحاكم العليا 
تعيين  بإمكانيةالقول  إلىولهذا ذهب البعض   ورئيس محكمة التنازع للمحكمة العليا األول

جميع  ن  أرئيس مجلس الدولة من غير فئة القضاة لكن الواقع يقول غير ذلك فنجد 
الرؤساء السابقين لمجلس الدولة متخرجين من المدرسة الوطنية للقضاء وتدرجوا في الهرم 

 أيلرئيس الجمهورية سلطات كبيرة في تعيينه حيث ال نجد  أن، كما القضائي الجزائري 
 المحدد 98/01القانون العضوي في اصة خ شرط تنص عليه القوانين أوقيد 

يمه وعمله المعدل والمتمم وكذلك القانون العضوي الختصاصات مجلس الدولة وتنظ
 أهمعد هذا المنصب ي   أنللقضاء ، بالرغم من  األساسيالمتضمن القانون  04/11

والتي  األخرى الجزائري وهذا على عكس بعض النظم المقارنة  اإلداري منصب في القضاء 
وضعت بعض القيود في تعيينها لهذا المنصب خاصة في مصر ، وسلطات رئيس 
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مهامه ، فبالرغم من  إنهاءالجمهورية ال تتوقف في التعيين فقط بل تتعداها حتى في 
ن من يملك إف األشكالنه وطبقا لقاعدة توازي أ إالمهامه  إلنهاءغياب النص القانوني 

سلطة  أعلىن من طرف عي  المهام ، فال يمكن لشخص ي   إنهاءسلطة التعيين يملك سلطة 
 أدنى آخرتنهى مهامه من طرف شخص  أني رئيس الجمهورية ففي الدولة والمتمثلة 

سلطة  أليمهام رئيس مجلس الدولة ال يمكن  إنهاءمرتبة ، فرئيس الجمهورية عندما يريد 
ينهي  أنيمكن له فة ، مهامه مطلق إنهاءفي سلطاته  أنحيث ،  إيقافه أوردعه  أخرى 

يقوم رئيس  أنفقط على مرسوم رئاسي دون  باإلمضاءعمل رئيس مجلس الدولة 
تنهى مهام رئيس مجلس الدولة بنفس  أننه يمكن أالجمهورية بتبرير عمله هذا ، كما 

 اآلخرينيعتبر قاض مثل القضاة  ألنهللقضاء  األساسيالطرق التي نص عليها القانون 
آثار انتهاء المهام على المراكز القانونية تختلف عندما  أن إاليخضعون لنفس القانون ، 

رية لرئيس يتكون من طرف المجلس األعلى للقضاء وعندما تكون بواسطة السلطة التقد
 . الجمهورية

الدولة وحقوقه ، والتي نجد كما تناولنا الواجبات الملقاة على عاتق رئيس مجلس        
رئيس  أنذلك ،  للقضاء األساسيمنه من القانون  األولجانبين  فيالقانوني  اأساسه

حدد حقوق العمال الذين في المرسوم التنفيذي الذي ي   والثاني عد قاضيا ،مجلس الدولة ي  
يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وهذا العتباره منصب سام في الدولة ، حيث 
تفرض القوانين عليه الكثير من االلتزامات مقابل حصوله على عدد من الحقوق 

 .بعيدا عن السلطة التي عينته  أعمالهوالضمانات والتي تساعده على ممارسة 

استقاللية السلطة القضائية والقضاة  إلىالنص الدستوري يذهب  أنن وبالرغم م       
انه يستحيل االعتراف بهاته االستقاللية خاصة  إالككل ومن بينهم رئيس مجلس الدولة ، 

تبعية رئيس مجلس الدولة عضويا للسلطة التنفيذية  إلىفي جانبه العضوي ، والتي تذهب 
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نهاءخالل تعيينه  وهذا من خالل ما سبق ذكره وتحليله من مهامه وكذلك حقوقه  وا 
 .وهذه التبعية العضوية تؤثر على رئيس مجلس الدولة في ممارسته لصالحياته  وواجباته

من المجال اإلداري إلى المجال  متنوعة رئيس مجلس الدولة الجزائري  وصالحيات        
الركيزة عد القضائي وكذلك صالحيات في المجال االستشاري ، فرئيس مجلس الدولة ي  

لذلك زوده المشرع  و الذي يسهر على حسن سيرههمجلس الدولة ف إدارةفي  األساسية
جل تحقيق هدفه أمن  اإلداريةببعض الصالحيات والتي تساعده على تطبيق فلسفته 

ة ر فله سلطة التعيين في بعض المناصب بصو  يرأسه ،في تنظيم الصرح الذي ثل المتم
محافظ الدولة ورؤساء مصالح قسم  أمانةضبط الغرفة ورئيس  أمانةمطلقة مثل رئيس 
في بعض المناصب  ي استشار رأي في هذه السلطة له حق تقديم  إضافةاالستشارة ... ، 

والمصالح ورئيس الديوان ورئيس كتابة الضبط  األقسامالعام ورؤساء  األمينالعليا مثل 
المركزية ، وال يكتفي بهذه السلطات فقط بل يمارس عليهم السلطة السلمية وعلى جميع 

الجمعية العمومية  يرأسموظف فيه ، كما  أدنى إلىدرجة  أعالهاإداريي المجلس من 
الكبيرة من  ريةاإلداالمشرع للرئيس هذه الصالحيات  وأعطىومكتب مجلس الدولة ... 

 .جل تحمله مسؤولية حسن سير مجلس الدولة أ

يقوم في هذا المجال بدورين ففي المجال القضائي  همن حيث صالحيات أما        
منه يسهر على تنظيم وتسيير العمل القضائي من خالل ضبطه لتشكيالت  األول أساسين
توزيع الطعون  أيضابداية كل سنة قضائية ، كما تعد من صالحياته  واألقسامالغرف 

يعتبر قاض نقض في القرارات  ألنهالقضائية المعروضة على مجلس الدولة للفصل فيها 
وكذلك يختص بالطعون بالنقض المحولة له  اإلداريةالنهائية الصادرة عن المحاكم 

ختصاص هو الفصل في القضايا الدور الثاني في هذا اال أمابموجب نصوص خاصة ، 
مهمة الفصل  أيضاوبهذا يمارس ، نه يعتبر قاضي من القضاة أالمخصصة له حيث 

 الغرف سواءا كانت مجتمعة وهذا مثال عند يرأسحيث ، وليس مهمة تسييرها وتنظيمها 
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كما يمكنه رئاسة الغرف المنفردة وال تنحصر  ، االجتهادات القضائية إعادة النظر في
الذين يكونون في حاالت قد ال في رد القضاة  لهنا فقط بل تتعداها في الفصمهمته 
حد أتكون له عالقة بينه وبين  أنيمكن  ألنهمن الفصل في القضية بشكل مستقل  متمكنه

يكون المتقاضين  أنعلى  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتقانون لذلك يحرص  ، المتقاضين
  ن يكون القاضي في مسافة واحدة بينه وبين أو  ، القاضي أمامفي وضع مريح 

والتي  أيضاالحق وفقط ، ومن الحاالت  إلحقاقوبهذا يجعل من حكمه سببا  ، المتقاضين
جل توحيد أيختص بها رئيس مجلس الدولة هي حالة فك االرتباط بين المحاكم وهذا من 

 ع الطلبات فيها .محكمة واحدة والتي تختص بجمي أمامالقضائية وجعل القضية  األحكام

فيتمثل في االختصاص  الجزائري  االختصاص الثالث لرئيس مجلس الدولة أما       
استشارية في مشاريع القوانين فقط  آراء األخير، وبه يقدم هذا االستشاري لمجلس الدولة 

الهامة والتي تزيد من  األمورعزز هذا االختصاص بكثير من ي   نأوينتظر ، للحكومة 
ضافة اإلخطاروالمتمثلة في  فعاليته  األوامر أيضالمشاريع القوانين يكون هناك  وا 

والمراسيم واقتراحات القوانين ... ويلعب رئيس مجلس الدولة في المجال االستشاري دورا 
نه هو المكلف أنه يعتبر حلقة الوصل في هذا االختصاص من خالل أخاصة و  بارزا

كان  إذاالعام للحكومة وتعيين والمقرر حسب ما  األمينبمسك المشروع الذي يرسله 
 يله رئيس مجلس الدولةمستعجال فان المشروع يح ، فإذا كانال  أمالمشروع مستعجال 

ن الجمعية العامة هي التي تقوم إكان غير مستعجل ف إذا أمااللجنة الدائمة  إلىمباشرة 
شروع القانون مسار ممة وليكمل العامة للحكو  األمانة إلى بإعادتهبدراسته ، ثم يتكفل هو 

 . إعداده

إال أنها ال يمكن أن ، ومن هذا فان لرئيس مجلس الدولة صالحيات كبيرة ومهمة        
الة إال إذا اقترنت باالستقاللية العضوية ، وتكون له ضمانات قوية تحول دون تكون فع  
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كن أن يخاف فيه من تبعيته العضوية للسلطة التنفيذية ،  وبهذا يكون في وضع ال يم
 واختصاصاته .انهاء مهامه بسبب ممارسة وظيفته 

 



 

 

 

 قائمة المراجع 



 قائمة المراجع
 

 

 141 

 كتبأوال : ال

 أ / باللغة العربية 
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 . 2005، الجزائر ، 

المرجع في المنازعات اإلدارية ) القسم األول اإلطار النظري  ،عمار بوضياف  /2
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 . 2013الجزائر ، 

النصوص القانونية من اإلعداد إلى التنفيذ ، ديوان المطبوعات  ،بوحميدة عطاء هللا  /5
 . 2008الجامعية ، الجزائر ، 

الوجيز في القضاء اإلداري ) تنظيم ، عمل و اختصاص ( ، دار  ،بوحميدة عطاء هللا  /6
 . 2013، الجـــــــــزائر ،  3 الطبعةهومة ، 

 ( ، 08/09مدنية واإلدارية ) قانون شرح قانون اإلجراءات ال ،بربارة عبد الرحمان  /7
 . 2009، الجزائر ،  2 الطبعة منشورات بغدادي ، 

 استقاللية القضاء وسيادة القانون في ضوء التشريع والممارسات ،بن عبيدة عبد الحفيظ  /8
 . 2013الجزائر . سنة اإليداع القانوني   ، دار بغدادي للطباعة والنشر ولتوزيع ،
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   النظام القضائي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ،د أمقران نبوبشير مح /9
 . 2003، الجزائر ،  3 الطبعة

القضاء اإلداري ) تنظيم واختصاص ( ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  ،خلوفي رشيد  /10
 . 2002الجزائر ، 

 قانون المنازعات اإلدارية ) تنظيم واختصاص القضاء اإلداري ( ، ، رشيدخلوفي  /11
 . 2013، الجزائر ،  2 الطبعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1 الجزء

، منشورات كليكّ ،  2 الجزءاالجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري ،  ، سايس جمال /12
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،  1 الطبعةمجلس الدولة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،   ،عصمت عبد المجيد بكر  /15
 . 2012لبنان ، 

النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري ،  ،عوابدي عمار  /16
 . 1998الجزء األول ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 . 1998ية ، دار هومة ، الجزائر  ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاس ،عمار عوابدي  /17

، دار هومة ،  3 الجزءالمنتقى في قضاء مجلس الدولة ،  ،ث ملويا آلحسن بن شيخ  /18
 . 2009، الجزائر ،  2 الطبعة
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المنتقى في القضاء اإلداري الجزائري ، دار الخلدونية للنشر  ،لحسن بن الشيخ  /19
 . 2011والتوزيع ، الجزائر ،  طبعة  

القضاء اإلداري ، دار  ،حسين عثمان محمد عثمان  -محمد رفعت عبد الوهاب  /20
 . 2000المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ، 

محاضرات في المؤسسات اإلدارية ، ترجمة محمد عرب صاصيال ،  ،احمد محيو  /21
 . 2009، الجزائر ،  5 الطبعة ديوان المطبوعات الجامعية ،

 والنشريات  مقاالتالثانيا / 

 المقاالتأ / 

 مقاالت باللغة العربية :/  1أ 

، مجلة مجلس  2001/2002بمناسبة افتتاح السنة القضائية  كلمتها ،فريدة  أبركان /1
 . 2002،  1، العدد  الجزائري  الدولة

ية المجلة الجزائر   تغيير االجتهاد القضائي بين النص والتطبيق ، ،بوبشير محند أمقران  /2
 . 2004،  2جامعة الجزائر ، العدد كلية الحقوق للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ، 

مجلس الدولة الجزائري بين مهمة اإلجتهاد وتعددية االختصاصات  ،عمار  بوضياف /3
 . 2006، جوان  13القضائية ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد 

 استقالل القضاء ضمان لحماية الحقوق والحريات  ، المجلة الجزائرية ، العربي بوكعبان /4
 .  2002،  3العدد ، جامعة الجزائر  كلية الحقوق للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ، 



 قائمة المراجع
 

 

 144 

حسم إشكاالت تنازع االختصاص بين القضاء اإلداري والقضاء العادي  ،بوعمران عادل  /5
  في النظام القانوني الجزائري ، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، جامعة قاصدي مرباح 

 . 2013، جانفي  8بورقلة ، العدد 

 .   1999،  1، العدد 9مجلس الدولة ، مجلة إدارة ،  المجلد  ، خلوفي رشيد /6

 الرأي االستشاري لمجلس الدولة والدة كاملة ومهمة مبتورة ، مجلة ، عبد الرزاقزوينة  /7
 . 2002،  01، العدد  الجزائري  مجلس الدولة

قراءة حول المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة ، مجلة مجلس  ، زوينة عبد الرزاق /8
 . 2002،  01العدد  ،الجزائري  الدولة

 محطات بارزة في تطور الدساتير الجزائرية ، مجلة المجلس الدستوري  ،عمار عباس  /9
 . 2013،  02، العدد  الجزائري 

 . 2005مقومات استقالل القضاء ، مجلة النائب ، عدد  ،نور الدين  ريفكا /10

دور محافظ الدولة في تأصيل قواعد ومبادئ القانون اإلداري ، مجلة  ،مزياني فريدة  /11
 . 2011، جوان  22، العدد بسكرة ، جامعة محمد خيضر العلوم اإلنسانية 

اختصاصات مجلس الدولة ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ،معاشو عمار  /12
 . 2007،  03جامعة الجزائر ، العدد  قتصادية والسياسية ، كلية الحقوق واال

الدور القضائي لمحافظ الدولة ، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ،  ،ابراهيم مالوي  /13
 . 2012، جانفي  10العدد جامعة زيان عاشور بالجلفة ، 
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 . 2012 جانفي 15الصادرة في  ،  2العدد  ، الجزائرية

 قوانين ال/  2ب 

 . المعدل والمتمم 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة المصري رقم  /1

الجريدة الرسمية للجمهورية ،  المتضمن القانون األساسي للقضاء 89/21القانون  /2
 . 13/12/1989، الصادرة في  53الجزائرية ، العدد 

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة  90/02القانون  /3
فيفري  07في  صادرةال 06العدد  ،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، حق اإلضراب 

 68العدد  ،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91/27عدل بموجب القانون ،  1990
 . 25/12/1991الصادرة في 

  الجريدة الرسمية للجمهورية ،  علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهيت 06/01قانون  /4
 . 2006مارس  8الصادرة في  14العدد  ،   الجزائرية

ية الجريدة الرسمية للجمهور ، اإلجراءات المدنية واإلدارية  المتضمن قانون  08/09 قانون  /5
 . 2008افريل  23الصادرة في   ، 21العدد  ،  الجزائرية

 األوامر/  3ب 

الجريدة الرسمية للجمهورية  ، قانون العقوبات الجزائري المتضمن   66/156األمر رقم  /1
 المعدل والمتمم . 1966جوان  11الصادرة في ،  49العدد   ، الجزائرية

الجريدة الرسمية للجمهورية ،  قانون الجنسية الجزائري المتضمن   86/  70رقم األمر  /2
المعدل والمتمم بموجب األمر ،  1970 ديسمبر 18الصادرة في  ، 105رقم   ، الجزائرية

 . 2005فيفري  27الصادرة في  15رقم  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ، 05/01



 قائمة المراجع
 

 

 149 

 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،المتعلق بالمساعدة القضائية  57/  71األمر  /3
،  02/  09المعدل والمتمم بموجب القانون  ، 1971أوت  17، الصادرة في  67العدد 

 . 2009مارس  8الصادرة في  15  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

الجريدة الرسمية  ،المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  06/03األمر  /4
 . 2006 جويلية 16صادرة في ال ، 46رقم    ، للجمهورية الجزائرية

 لتنظيميةامراسيم الج  / 

 / المراسيم الرئاسية 1ج 

المتضمن تعيين أعضاء  1998ماي  30المؤرخ في  98/187المرسوم الرئاسي رقم  /1
جوان  17الصادرة في  44العدد  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،مجلس الدولة 

1998 . 

 ، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة 99/240المرسوم الرئاسي  /2
 . 1999أكتوبر  31،  الصادرة في  76العدد  ،  للجمهورية الجزائريةالجريدة الرسمية 

 . 2001 جوان 6الصادرة في  31 دالعد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  /3

 . 2004أكتوبر  10الصادرة في ،  64العدد  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  /4

،  الذي يحدد كيفية سير مهنة القضاة و كيفية منح رواتبهم 08/311 الرئاسي المرسوم/  5
 . 2008 أكتوبر 5الصادرة في ،  57العدد  ،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 . 2014 أوت 27الصادرة في  ، 50 العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  /6
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 تنفيذيةالمراسيم ال/  2ج 

الذي يحدد كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة والمعروضة  98/262المرسوم التنفيذي  /1
  الجريدة الرسمية للجمهورية، على الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة 

 . 1998أوت  30، الصادرة في  64، العدد  الجزائرية

الذين يمارسون وظائف عليا في المتضمن حقوق العمال  90/226المرسوم التنفيذي  /2
 ليةجوي 28 الصادرة في 31العدد  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الدولة وواجباتهم

1990 . 

يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين  90/228تنفيذي رقم المرسوم ال /3
،  31العدد  ، للجمهورية الجزائريةالجريدة الرسمية  ، يمارسون وظائف عليا في الدولة

 بموجب مرسومين رئاسيين األول المعدل والمتمم ،1990جويلية  28الصادر في 
ديسمبر  31، الصادرة في  82، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 2000/439
الصادرة   61 العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 07/305 بموجب والثاني 2000

 . 2007سبتمبر  30في 

 يتضمن القانون األساسي الخاص الذي يطبق على موظفي  90/231المرسوم التنفيذي  /4
،  32رقم  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كتابات الضبط للجهات القضائية ،

 .1990 أوت 1الصادرة في 

اإلجراءات وكيفياتها في المجال االستشاري المحدد ألشكال  98/261المرسوم التنفيذي  /5
 30، الصادرة في  64، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ة ،أمام مجلس الدول

 . 1998أوت 
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الذي يحدد شروط وكيفية تعيين مستشارين الدولة مهمة غير  03/165المرسوم التنفيذي  /6
   افريل 13، الصادرة في  26العدد  ،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عادية

2003 . 

الجريدة المحدد لشروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة ،  05/267المرسوم التنفيذي رقم  /7
 . 2005جويلية  31الصادرة في ،  53العدد   ، الرسمية للجمهورية الجزائرية

المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفية سيرها  05/303المرسوم التنفيذي  /8
مية الجريدة الرس، وشروط االلتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم 

 . 2005أوت  25صادرة في ال،  58العدد  ،  للجمهورية الجزائرية

كيفيات تعيين في وظائف األمين العام ورؤساء  يحدد  12/224المرسوم التنفيذي  / 9
،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةاألقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها ، 

 .  2012ماي  20الصادرة في ،  31العدد 

  آراء و وأنظمة ومدونات/  د

 المجلس الدستوري  آراء/  1 –د 

يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق  98ر.ق.ع/م.د//06رقم  رأي المجلس الدستوري  /1
العدد  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

 .1998 جوان 01الصادرة في ،  37

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون  04ر ق ع / م د /  /02رأي المجلس الدستوري رقم  /2
 الجريدة الرسمية للجمهورية ،  المتضمن القانون األساسي للقضاء للدستورالعضوي 

 . 2004سبتمبر  8، الصادرة  57، العدد  الجزائرية
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 / األنظمة الداخلية 2 –د 

الصادر بموجب المداولة المؤرخة في  النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري  /1
26/05/2002 . 

، قرار الجمعية العامة لمجلس الدولة المصري  الدولة المصري النظام الداخلي لمجلس  /2
،  99، جريدة الوقائع المصرية ، العدد  12/03/2011المؤرخ في  2011لسنة  01رقم 

 .  02/05/2011الصادرة في 

 المجلس األعلى للقضاء مدونات/  3 د

للقضاء في دورته مدونة أخالقيات مهنة القضاة الصادرة بموجب مداولة المجلس األعلى  /1
 . 2006ديسمبر  23الثانية يوم 

 الجرائد خامسا / 

 . 2014سبتمبر  11الخميس ، تاريخ الصدور  جريدة الخبر/  1
 ع االنترنيت :قمواسادسا / 

  www.elmouradia.dzموقع رئاسة الجمهورية : /  1

 www.conciel detat.dzموقع مجلس الدولة الجزائري : /  2
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