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  تراجع مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس التأدیبي

  

  

  016886قرار الغرف المجتمعة رقم  ىتعلیق عل

  األستاذ غناي رمضان 

   محامي و باحث جامعي

نشرت مجلة مجلس الدولة في عددھا التاسع قرارین قضائیین تناوال مسألة طبیعة الرقابة التي یمارسھا مجلس الدولة على 

  .1القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس األعلى للقضاء 

الذي اعتمده " القضائي  لالجتھادتوضیح التوجھ الجدید " ھذین القرارین ، حسب مقدمة الطبعة ، بغرض " انتقاء " لقد تم 

عدم  القرار األول إذ أقر . 07/06/2005لمجتمعة بتاریخ الصادر عن الغرف ا 016886:مجلس الدولة في قراره رقم 

قبول الطعن باإللغاء في حین أكد القرار الثاني تكریس الطعن بالنقض ضد القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس 

الطعن باإللغاء من أجل "القرارین لتوضیح مضمون و أبعاد التعلیق الذي وضع حدا لقبول  ھكذا جاء نشر .األعلى للقضاء

و استبدالھ بالطعن بالنقض كطریق   2"ضد قرارات المجلس األعلى للقضاء المنعقد في تشكیلتھ التأدیبیة ... تجاوز السلطة 

  .وحید للطعن ضد ھذه القرارات التأدیبیة 

  :و ضروري لسببین على األقل ھذا التوضیح المزدوج مفید

لم ینشر بعد ، و بالتالي فإن جھل مضمونھ الحقیقي من شأنھ  االجتھادالسبب األول یتمثل في كون قرار تحول  -

 .ترتیب انعكاسات وخیمة على وضعیة القضاة المعنیین

دولة التي قامت القضائي الجدید من طرف إحدى غرف مجلس ال لالجتھادالسبب الثاني یتعلق بالتفسیر الموسع  -

محدثة بذلك تماثال غیر مبرر بین قرارات المجلس األعلى للقضاء 3 في نزاع یتعلق بترقیة القضاة بتطبیقھ

 !بالمسار المھني للقضاة و القرارات الصادرة عنھ منعقدا في تشكیلتھ التأدیبیة 

الجتھاد مجلس الدولة المكرس بالقرار رقم یھتم التعلیق بدراسة المشاكل القانونیة التي یطرحھا التحول الجوھري 

  .07/06/2005الصادر عن الغرف المجتمعة بتاریخ  016886

من طرف المجلس األعلى  19/02/2001بمحكمة فرندة بتاریخ  ىقض) ع.ب( تتمثل وقائع القضیة في عزل المدعو 

كفاءتھ المھنیة عند إصداره حكم قضى بتوقیع إخاللھ واجب التحفظ و أبداء نقص في للقضاء المنعقد كمجلس تأدیبي بسبب 

  .غرامة تتجاوز الحد األقصى المسموح بھ قانونا

رفع المعني باألمر طعنا باإللغاء أمام مجلس الدولة مؤكدا من حیث الشكل استیفاء شرط التظلم اإلداري المسبق و مثیرا 

اد التشكیلة التأدیبیة التي تضم النائب العام لمجلس من حیث الموضوع وجھین اثنین ، یتعلق أوالھما بعیب اإلجراءات لفس

   .قضاء تیارت الذي ینتمي إلیھ الطاعن ، أما الوجھ الثاني فھو یتمثل في عدم تسبیب القرار التأدیبي المطعون فیھ

بر قابلة أثار وزیر العدل عدم قبول الطعن شكال بدعوى أن القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس األعلى للقضاء ھي غ

  .المتعلق بالقانون األساسي للقضاء 1989من قانون  99ألي طعن طبقا للمادة

ركز محافظ الدولة في التماساتھ على ضرورة اعتبار المجلس األعلى للقضاء عندما ینعقد كمجلس تأدیبي بمثابة جھة 

  .4قضائیة إداریة متخصصة ال تكون قراراتھا قابلة للطعم فیھا إال عن طریق النقض
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. الصادرین عن الغرفة الثانیة لمجلس الدولة  11/07/2007المؤرخ في  037228و القرار رقم  19/04/2006المؤرخ في  025039یتعلق األمر بالقرار رقم   

  .60- 57، ص  2009 – 9العدد  –انظر مجلة مجلس الدولة 
 .6لمجلة مجلس الدولة ، ص  2009 9مقدمة العدد   2
 )غیر منشور ( حافظ األختام  ،أ ضد وزیر العدل.في قضیة ح 12/03/2008ادر عن مجلس الدولة بتاریخ الص 037712القرار رقم   3
4

مجلس الدولة لھذا حسب تأشیرات القرار موضوع التعلیق ،طلب محافظ الدولة انعقاد مجلس الدولة بتشكیلة اغرف المجتمعة للفصل في النزاع ، واستجابت رئیسة   

 .الطلب بإصدار أمر تحدید الجلسة 
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المجلس األعلى للقضاء مؤسسة " تصدیا للدفع المثار من وزیر العدل ، تبنى مجلس الدولة التماسات المحافظ معتبرا 

دستوریة و أن تشكیلتھ وإجراءات المتابعة أمامھ و الصالحیات الخاصة المخولة لھ عند انعقاده كمجلس تأدیبي ، تجعل 

من القانون  11بلة للطعن عن طریق النقض عمال بمقتضیات المادة منھ جھة قضائیة متخصصة تصدر أحكاما نھائیة قا

طعنا بالنقض و بذلك یجب أن  بالتالي ، فإن الطعن في ھذه الحالة ال یمكن أن یكون إال" و أنھ " ... 01-98العضوي 

  ...."من قانون اإلجراءات المدنیة  133یخضع للشروط المحددة في المادة 

تعلیق في أنھ سجل منعطفا حاسما في اجتھاد  الجھة القضائیة اإلداریة العلیا في البالد بخصوص تكمن أھمیة القرار محل ال

  .نوع الطعن القضائي الذي یتعین رفعھ ضد القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس األعلى للقضاء 

كان یعتبر القرارات التأدیبیة الصادرة  بھذا االجتھاد الجدید وضع ھذا القرار حدا نھائیا للموقف السابق لمجلس الدولة الذي

كرس القرار محل التعلیق مبدءا .عن المجلس األعلى للقضاء مجرد قرارات ذات طابع إداري قابلة للطعن فیھا باإللغاء

ثابة جھة قضائیة إداریة متخصصة تصدر مجدیدا مفاده اعتبار المجلس األعلى للقضاء عندما یفصل في القضایا التأدیبیة ب

  .عن طریق النقضأحكاما نھائیة تكتسي طابعا قضائیا ال یمكن الطعن فیھا إال 

ھناك تراجع جوھري في اجتھاد مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس األعلى للقضاء و 

من  30یق الغرف المجتمعة لمجلس الدولة التي تعتبر حسب المادة ھذا ما یسفر صدور القرار موضوع اھتمامھا عن طر

ال یمكن اعتبار ھذا . التشكیلة الوحیدة المختصة بالفصل في حاالت تراجع االجتھاد القضائي  01-98القانون العضوي 

اإلداري في ھذا التراجع مجرد قرار معزول بل یتعین اعتباره قرارا مبدئیا لھ أثار عمیقة في مستقبل مواقف القضاء 

  .المجال و باألخص على طبیعة الحمایة القضائیة لحقوق القضاة المتابعین تأدیبیا

إن التعلیق على ھذا القرار ھو مناسبة لصاحب ھذه المساھمة لإلدالء بحجج إضافیة من شأنھا مساندة الرأي الذي سبق 

الذي كان یؤكد االجتھاد القضائي السابق لمجلس  5 27/07/1998إبداؤه عند تعلیقھ على قرار مجلس الدولة المؤرخ في 

القرارات الصادرة عن المجلس األعلى للقضاء الفاصل في القضایا التأدیبیة تعد قرارات صادرة " الدولة و المتمثل في أن 

  6".عن سلطة إداریة مركزیة و بھذه الصفة تكون قابلة للطعن فیھا بالبطال

، و 7قرارات كثیرة صدرت عن مجلس الدولة تؤكد استقرار االجتھاد القضائي السابق  لقد اعتنت مجلة مجلس الدولة بنشر

  .قد ارتبطت  بعض ھذه القرارات بتطبیق مجلس الدولة نظریة الغلط الصارخ في التقدیر 

 لھذا التناقض انعكاسات وخیمة تستدعي حتما فتح.من الواضح أن موقفي مجلس الدولة ھما موقفات متناقضان تماما 

  .المجال للبحث عما كان مجلس الدولة قد قام بتطبیق القانون تطبیقا سلیما في قضیة الحال أم ال

ھذا التحول  یتبنىھذا ، یھتم التعلیق على وجھ الخصوص بدراسة و تحلیل المبررات التي جعلت مجلس الدولة  لمعرفة

ریعیة ذات الصلة مع االبتعاد قدر اإلمكان عن الجوھري ، تحلیل أرید منھ أن یكون في األساس على ضوء النصوص التش

  . 8خالفات الفقھ القانوني

تمكن مجلس الدولة في حیثیة واحدة إبراز المبررات التي جعلتھ یصف المجلس العلى للقضاء بالجھة القضائیة اإلداریة 

  :جاء في القرار المتخصصة ، 

حیث أن المجلس األعلى للقضاء مؤسسة دستوریة و أن تشكیلتھ و إجراءات المتابعة أمامھ و الصالحیات الخاصة التي 

تكون قابلة  "أحكاما نھائیة " تصدر  متخصصة جھة قضائیة إداریةیتمتع بھا عند انعقاده كمجلس تأدیبي تجعل منھ 

المتعلق  98/01من القانون العضوي رقم  11حكام المادة أمام مجلس الدولة عمال بأ طریق النقضللطعن فیھا عن 

یفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في " باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و التي تنص صراحة على أن 

 و بالتالي، فإن الطعن في ھذه الحالة ال یمكن أن یكون إال طعنا.....قرارات الجھات القضائیة اإلداریة الصادرة نھائیا 

  ." بالنقض

إن القراءة المتأنیة لھذه الحیثیة ، تبین بأن مجلس الدولة استند تدعیما لموقفھ الجدید على ثالثة معاییر ستتم مناقشتھا حسب 

  .الترتیب التي جاءت بھ في القرار موضوع التعلیق 
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قف مجلس الدولة من الرقابة القضائیة على القرارات التأدیبیة الصادرة ھن مو" تحت عنوان  58- من ھذه المجلة ص  2005- 6انظر تعلیقنا المنشور في العدد رقم  
  ".عن المجلس األعلى للقضاء حالة الغلط الصارخ في تقدیره 

6
 .84- 83ص  2002-1قرار منشور في مجلة مجلس الدولة  

ص  2002-2منشور في العدد رقم  28/01/2002 مؤرخ في 005240قرار رقم /  84-83ص  2002-1منشور في العدد رقم  27/02/1998قرار مؤرخ في  7
165 -167. 

8 G. Vedel estime  que "il n'est ^as question plus étudiée que celle de la définition de la juridiction et d'acte 
juridictionnel ; il n'en est pas ou les solutions les plus controversée" in droit administratif, 6e édition, puf1976 p439. 
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  :معیار تشكیلة المجلس األعلى للقضاء  -أ 

ھو جھة قضائیة متخصصة ألن تشكیلتھ متكونة من عنصر القضاة ، ھذا یرى مجلس الدولة أن المجلس األعلى للقضاء 

یعني أن مجلس الدولة انطلق من طبیعة األشخاص الذین یتشكل منھم المجلس األعلى للقضاء لیضفي على ھذا األخیر صفة 

  .الجھة القضائیة عندما ینعقد كمجلس تأدیبي 

و التي یبدو أنھ تم التخلي عنھا من طرف  9في فقھ القانون بفرنسا استعاد مجلس الدولة في ھذا الشأن فكرة كانت رائجة

تمییز تاریخ المدارس الفقھیة المھتمة بتمییز القرارات القضائیة اإلداریة أو مختصي القانون العام باستثناء ما یتعلق بدراسة 

  .الجھات القضائیة اإلداریة عن السلطات اإلداریة 

  من القضاة وفق ما تقتضیھ األحكام التشریعیة المنظمة لسلك القضاء؟ھل المجلس األعلى للقضاء مشكل 

  .تسمح اإلجابة على ھذا التساؤل بفھم و تقدیر أحسن للمعیار المكرس 

  .ینبغي في كل شيء التنبیھ بأن المجلس األعلى للقضاء لیس مشكال على وجھ الحصر من القضاة

أما . 11عضوا من بینھم اثني عشر قاضیا ) 21(واحد و عشرینمن 1210- 04یتشكل المجلس حسب القانون العضوي رقم 

  . 12من ذات القانون  5باقي األعضاء یتم اختیارھم خارج سلم القضاة مثلما تنص علیھ المادة الثالثة فقرة 

س تنص على أن وزیر العدل یعین بقرار، قاضیا یتولى األمانة العامة للمجل 4فقرة  11تجدر اإلشارة أیضا بأن المادة 

لوزیر العدل سلطة تعیین موظفین اثنین من وزارتھ لمساعدتھ في المكتب  2األعلى للقضاء، كما تمنح المادة العشرة فقر 

  .الدائم للمجلس األعلى للقضاء

ھذا القاضي و ھذان الموظفان اإلداریان لیسوا أعضاء في المجلس األعلى للقضاء و ال یمكنھم المشاركة في أشغالھ على 

المركزیة للوزارة الوصیة الذي یحق لھ المشاركة في أشغال المجلس یر المكلف بتسییر سلك القضاة باإلدارة عكس المد

  .من القانون العضوي  6دون المداوالت ،حسب المادة الثالثة فقر 

مجلس على أي نص یسمح التأكید بأن األعضاء غیر القضاة ال یشاركون في أشغال ال 12-04ال یحتوي القانون العضوي 

تنص بشكل خاص على أنھ ال تصح مداوالت المجلس   14األعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأدیبي ، بالعكس ، إن المادة 

  .أعضاء المجلس األعلى للقضاء على األقل) 2/3(األعلى للقضاء إال بحضور ثلثي 

تأدیبیة تتضمن دون تمییز جمیع أعضاء تبعا لھذا ، یمكن القول بأن تشكیلة المجلس األعلى للقضاء الفاصل في القضایا ال

  .13من القانون العضوي السالف الذكر 3المجلس األعلى للقضاء المنصوص علیھم في المادة 

ھل یترتب عن تطبیق ھذا المعیار انعكاسات یمكن استخالصھا ؟ ھل سیتم اعتماد ھذا المعیار من قبل مجلس الدولة 

التي تختص بالفصل في النزاعات و التي تكون مشكلة كلیا أو جزئیا من إلضفاء الطابع القضائي على جمیع الھیئات 

  قضاة؟

إذا كان فعال ھذا ھو غرض مجلس الدولة ، فإن المنطق یستدعي أن تستفید الحاالت المماثلة من اھتمام و حلول من نفس 

تأدیبیة التابعة للمنظمات المھنیة على الدرجة و بالتالي ینتظر من مجلس الدولة إعادة النظر في موقفھ حیال جمیع الھیئات ال
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  .رسیل فالین و ھوریو و غیرھم من رجال القانون البارزین المعروفین بأفكارھم حول ھذا الموضوع دومالبیر و م. أمثال س 
10

ن رقم  2004الجریدة الرسمیة رقم  صالحیاتھ،و عملھ و  المجلس األعلى للقضاءالمتعلق بتشكیل  2004سبتمبر  06المؤرخ في  12-04القانون العضوي رقم  

  .24-20ص  ،57
11
  :موزعون على النحو التالي ھؤالء القضاة  

 قضاة ینتخبون من قبل زمالئھم،) 10(عشرة  -
 ). - 3المادة  –الرئیس األول للمحكمة العلیا  و النائب العام للمحكمة العلیا (أعضاء بقوة القانون ) 02(قاضیان  -

 
12
  :باقي أعضاء المجلس األعلى للقضاء ھم  

 ،)ن رئیس الجمھوریة یرأس المجلس األعلى للقضاء على أ ، 1فقرة  3تنص المادة ( رئیس الجمھوریة  -
، على أن المكتب الدائم  2فقرة  10، على أن وزیر العدل ھو نائب رئیس المجلس األعلى للقضاء، و تنص المادة 2فقرة  3تنص المادة ( وزیر العدل  -

 للمجلس األعلى للقضاء یرأسھ نائب رئیس المجلس ،
 ،)5فقرة  3المادة (ھوریة بحكم ككفاءتھم من خارج سلك القضاء شخصیات یختارھم رئیس الجم) 06(ست -
 في المداوالت و أخیرا المدیر المكلف بتسییر سلم القضاة باإلدارة المركزیة لوزارة العدل و الذي یشارك في أعمال المجلس األعلى للقضاء و ال یشارك  -
  )6فقرة  3المادة ( 

من طرف الرئیس األول للمحكمة العلیا و إن المقرر یتم من بین القضاة أعضاء المجلس المرتبین على األقل في نفس رتبة من خصوصیات التشكیلة التأدیبیة ترأسھا  13
 .12-04من القانون العضوي  2-27و 21و صنف القاضي المتابع ، حسب المادة 
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 14غرار اللجنة الوطنیة للطعن المختصة بالفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات التأدیبیة الصادرة في حق المحامین

أو الھیئات التي تتولى مثل المجلس األعلى للقضاء إدارة مرفق عمومي و تتمتع في نفس الوقت بصالحیات تأدیبیة كاللجنة 

  .15البنكیة التي أسسھا قانون النقد و القرض

تم اختیار ھذین المثالین عن قصد ألنھما یتعلقان بتنظیمین مشكلین جزئیا من قضاة و یترأسھما قضاة تماما مثلما ھو األمر 

  .16بالنسبة للمجلس األعلى للقضاء عندما ینظر في منازعات التأدیب

المتعلق بطبیعة الطعن القضائي ضد قرارات اللجنة الوطنیة للطعن  047841لم یكن مجلس الدولة ، فبل نشر القرار رقم 

كانت . ، یعتبر القرارات التأدیبیة الصادرة عن ھذه الھیئة قرارات ذات طابع قضائي 17المنشأة بموجب قانون المحاماة 

قھي یعترف لھا بالطابع الطعون القضائیة المرفوعة ضد ھا طعونا باإلبطال و لم تكن طعونا بالنقض رغم وجود سند ف

أصبح مجلس الدولة یعتبر ھذه اللجنة جھة قضائیة إداریة و أن قراراتھا قابلة للطعن بالنقض و لیس . 18القضائي 

  .19باإلبطال

انھ في حالة تعمیم مجلس الدولة تطبیق ھذا المعیار الشكلي ، فإن العید من الھیئات المنشأة تحت تسمیات  االستنتاجیمكن 

خیار العكس یؤدي حتما إلى تكریس   !!مختلفة ستجد نفسھا ترتقي إلى مصف الجھات القضائیة بموجب قرار قضائي 

حال اللجنتین الوطنیتین للطعن المنشأتین بموجب القانونین ھذا . اختالفات في المعالجة دون أسباب ظاھرة و أعذار مقبولة 

  .المتعلقتین على التوالي بمھنة التوثیق و مھنة المحضرین القضائیین  20/02/2006المؤرخین في  03- 06و 02- 06

لوطنیة ا لھما نفس تشكیلة اللجنة أنال یعتبر مجلس الدولة ھاتین اللجنتین بمثابة جھات قضائیة إداریة على الرغم من 

  .20للطعن التابعة لمھنة المحاماة

تنص المادة الثانیة من القانون .ال جدال في أن العضویة في المجلس األعلى للقضاء ال تمثل ممارسة لوظیفة قضائیة 

على أن سلك القضاء یشمل 21المتعلق بالقانون األساسي للقضاء 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04العضوي رقم 

النیابة العامة للمحكمة العلیا و المجالس القضائیة و المحاكم التابعة للنظام القضائي العادي و قضاة المحاكم قضاة الحكم و 

  :و محافظي مجلس الدولة و المحاكم اإلداریة ، إلى جانب القضاة العاملین في 

 اإلدارة المركزیة لوزارة العدل، -

 أمانة المجلس العلى للقضاء، -

 للمحكمة العلیا و مجلس الدولة ،المصالح اإلداریة  -

 .مؤسسات التكوین و البحث التابعة لوزارة العدل -

یتبین على ضوء ھذا النص أن األمین العام للمجلس األعلى للقضاء، مع انھ لیس عضوا في ذات المجلس، ھو الوحید الذي 

  .یعتبر قاضیا في وضعیة نشاط
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اللجنة المختلطة من قضاة و قدامى النقباء و یترأسھا قاض ، و یمثل وزیر المتعلق بتنظیم مھنة المحاماة ، تتشكل  08/01/1991المؤرخ في  04-91حسب القانون  

 الغرفة اإلداریة الصادرة عن اللجنة قابلة للطعن إمام القرارات م القانون السالف الذكر فإن 64العدل فیھا من طرف قاض یباشر مھام النیابة العامة ،و حسب المادة  
كان اجتھاد القضاء اإلداري یصف ھذا الطعن على أنھ طعنا باإلبطال رغم . لم یؤكد القانون طبیعة الطعن المرفوع . لس الدولة لدى المحكمة العلیا التي حل محلھا مج

 .من المتفق علیھ أن ھذه العبارة تنطبق على الطعون بالنقض في المواد المدنیة و اإلداریة على السواء. تأكید القانون بأنھ لیس لھذا الطعن أثر موقف
  .49-39.، ص  2005- 6مجلة مجلس الدولة عدد" la réglementation bancaire" انظر مقال السید خموج  15
  .12-04من القانون العضوي  21الرئیس األول للمحكمة العلیا یترأس المجلس التأدیبي وفقا للمادة  16
17

 .141- 140.ص 9منشور في مجلة مجلس الدولة عدد 21/10/2008مؤرخ في  047841قرار رقم  
  :، انظر مقالھ" قضائیة إداریة متخصصة جھة  اللجنة البنكیة تبدو أنھا " حسب دیب السعید فإن  18

"La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie " revue du C.E n°3-2003 p 12,  
  :القول ، خدمة للصالح العام ، ضرورة االعتراف باالختصاص القضائي للجھة البنكیة ، انظر مقالھ  یرى ماشو بن عمر ، من جھتھ أنھ من المفید

"Représentation succincte de la commission bancaire dans sa dimension institutionnelle et quelques aspects de ses 
procédures." revue de C.E n°6-2005 .p 24. 

 :ي ، انظر كتابھوب مسعود ، فإن قرارات اللجنة الوطنیة للطعن لیست قرارات إداریة بسبب تشكیلة اللجنة و لكونھا تمثل درجة استئناف في المجال التأدیبو حسب شیھ
  .1999، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  2المبادئ العامة للمنازعات اإلداریة ، ج

، دیوان "القضاء اإلداري و تنظیم اختصاص "الطابع القضائي للمجلس األعلى للقضاء و اللجنة الوطنیة للطعن ،  خلوفي رشیدو من جھتھ أكد الباحث النزیھ 
  .222-194-189.، ص2002المطبوعات الجامعیة ،

  
19
  :حیثیة تحمل دالالت معتبرة  047841: تضمن القرار رقم  

للطعن التي تعتبر جھة قضائیة إداریة و تكون قراراتھا قابلة للطعن بالنقض و لیس الطعن  حیث أن القرار المطعون فیھ ھو قرار صادر عن اللجنة الوطنیة" 
 ...."باإللغاء

تضمن حیثیة أشارت إلى الطابع القضائي  24/06/2002المؤرخ في  04828القرار رقم  173-171.، ص 2002-2نشرت مجلة مجلس الدولة في عددھا رقم  20
ھذا التناقض بین . في حین أن القرار ذاتھ صرح عدم قبول الطعن بالبطالن من حیث الموضوع  الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین للقرارات التأدیبیة الصادرة عن

 .أسباب و منطوق القرار ال یسمح القول بأن مجلس الدولة اتخذ ، في قضیة الحال ، موقفا واضحا و صریحا حول المسألة 
21
 . 20-11.، ص 57ن رقم  2004الجریدة الرسمیة  
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من نفس القانون العضوي المصنفتین لجمیع الوظائف القضائیة بسلك القضاء  50و  49من جھة أخرى ، ال تشیر المدتان 

بأنھ لیس ھناك شك في عدم اعتبار  االستنتاجیمكن بالتالي .لعضو المجلس العلى للقضاء " وظیفة قضائیة " إلى وجود 

  .بانتمائھم للمجلس األعلى للقضاءقضاة في وضعیة نشاط أعضاء المجلس العلى للقضاء 

ھذا االستنتاج في محلھ بما أن القضاة ینتخبون لعضویة المجلس األعلى للقضاء لیس من أجل ممارسة وظیفة قضائیة و 

إنما بھدف إنجاز مھمة تمثیل زمالئھم في جمیع أشغال المجلس الذي أراده المؤسس الدستوري ھیئة تمثیلیة من مھامھا 

  .ة السلطة القضائیة و السھر على احترام القانون األساسي للقضاءضمان استقاللی

للدستور  12- 04یمكن في الختام االستعانة برأي المجلس الدستوري الذي ،  بمناسبة رقابتھ مطابقة القانون العضوي 

تدخل ضمن العضویة في المجلس األعلى للقضاء ال تعد من المھام المنصوص علیھا في الدستور و ال " اعتبر أن 

الوظائف المدنیة و العسكریة للدولة فضال عن أن الشخصیات التي یعینھا رئیس الجمھوریة ضمن تشكیلة المجلس العلى 

  ".للقضاء تكون خارج سلك القضاة 

بقوة القانون ، ال تمثل  أوأو التعیین  االنتخابھذا یعمي بوضوح أن العضویة في المجلس العلى للقضاء سواء عن طریق 

 7و  2- 78لتعیین فیھا عمال بالمادتین رسة لوظیفة مدنیة أو عسكریة أو قضائیة التي یتمتع رئیس الجمھوریة بسلطة امما

و تبعا لھذا استبعد القاضي الدستوري و عن صواب إدراج ھذه المواد في تأشیرات القانون العضوي . من الدستور 

  .المذكور

سلیم مثلھ  قانونيأن المعیار الذي كرسھ مجلس الدولة ال یقوم على أساس من اجل كل ھذه األسباب ، یتبین بكل بساطة 

  .قة بمثل المعیار الثاني المتعلق بطبیعة اإلجراءات المط

  :معیار طبیعة اإلجراءات المطبقة -ب  

طبیع���ة اإلج���راءات المتبع���ة أم���ام المجل���س الت���أدیبي للمجل���س األعل���ى للقض���اء ھ���ي ، حس���ب الق���رار مح���ل التعلی���ق  

  .سبب یسمح بوصف ھذه التشكیلة بأنھا جھة قضائیة إداریة متخصصة

  ھل ھذا التعلیل مقبول من الناحیة القانونیة ؟  

اءات ھ���ي مس���طرة ف���ي الق���انون العض���وي المتعل���ق م���ن األھمی���ة بمك���ان التأكی���د ف���ي المق���ام األول ب���أن ھ���ذه اإلج���ر  

بتنظ���یم المجل���س األعل���ى للقض���اء وأن���ھ ل���یس ھن���اك أي تأش���یرة أو م���ادة ف���ي ھ���ذا الق���انون تك���رس ق���انون اإلج���راءات 

المدنی���ة كمص���در إجرائ���ي أو حت���ى تحی���ل إل���ى بع���ض أحكام���ھ أو العم���ل ب���إجراءات أخ���رى مكرس���ة ف���ي نص���وص 

  .قانونیة خاصة

  ما ھي إذن األسباب التي دفعت مجلس الدولة إلى تبني ھذا المعیار ؟، صوصفي غیاب مثل ھذه الن  

م���ن المحتم����ل ج����دا أن یك����ون التش����ابھ الموج����ود ب����ین قواع����د اإلج����راءات المطبق����ة أم����ام المجل����س األعل����ى للقض����اء   

ھري كمجل��س ت��أدیبي م��ن جھ��ة والقواع��د المتبع��ة أم��ام الجھ��ات القض��ائیة الجزائی��ة م��ن جھ��ة أخ��رى ھ��و ال��دافع الج��و

ال���ذي أدى بمجل���س الدول���ة إل���ى إض���فاء الط���ابع القض���ائي ول���و ض���مینا عل���ى اإلج���راءات المطبق���ة م���ن أج���ل تأس���یس 

  .موقفھ الجدید

إن المف�����اھیم . ص�����حیح أن التش�����ابھ ب�����ین ھ�����ذین الن�����وعین م�����ن اإلج�����راءات ھ�����و تش�����ابھ ملح�����وظ ال ینك�����ره أح�����د

اري المفع����ول وق����ت ص����دور الق����رار الس���� 198922والمص����طلحات المكرس����ة ف����ي الق����انون األساس����ي للقض����اء لع����ام 

المعم���ول ب���ھ وق���ت  2004الت���أدیبي وك���ذا المكرس���ة ف���ي الق���انون العض���وي المتعل���ق ب���المجلس األعل���ى للقض���اء لع���ام 

ص��دور الق��رار مح��ل التعلی��ق تؤك��د كلھ��ا التش��ابھ الكبی��ر م��ع تل��ك المكرس��ة ف��ي اإلج��راءات المعم��ول بھ��ا أم��ام جھ��ات 

  :القضاء الجزائي

  .في القانون الجدید 26-22في القانون القدیم والمواد  102-93كرس في المواد م» الدعوى«مصطلح  -

                                                           
22
  53المتضمن القانون السیاسي للقضاء الجریدة الرسمیة رقم  1989دیسمبر  12المؤرخ في  21- 98القانون رقم  
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  .جدید 31قدیم و 92مكرس في المادة » الجلسة«مصطلح  -

  .جدید 27قدیم و 94المادة » المستشار المقرر«مصطلح  -

  .جدید 31قدیم و 96قراءة التقریر إجباریة المادة  -

  .جدید 30قدیم و 98الحق في الدفاع مضمون في المادة  -

  .جدید 25قدیم و 92یوقع محضر الجلسات من طرف رئیس وأمین المجلس األعلى للقضاء المادة  -

 101طل���ب رد االعتب���ار ح���ق مك���رس لك���ل ق���اض معاق���ب بع���د س���نتین اعتب���ارا م���ن ت���اریخ النط���ق بالعقوب���ة الم���ادة  -

  .ستعمل أیضا في المادة الجزائیةرد االعتبار ھو إجراء م 1123-40جدید من القانون العضوي  72قدیم و

جدیدي مثلما ھو الحال بالنسبة لألحكام و القرارات  32قدیم والمادة  99تسبیب القرارات التأدیبیة إلزامي حسب المادة  -

  .القضائیة خالفا للقرارات اإلداریة التي یمكن أن تكون بالضرورة مسببة في بعض الحاالت 

دیبی���ة أم��ام المجل���س األعل��ى للقض���اء مثلم��ا للنیاب���ة العام��ة س���لطة تحری��ك ال���دعوى یم��ارس وزی��ر الع���دل ال��دعوى التأ -

  .العمومیة

ال یمك��ن للمجل��س األعل��ى للقض��اء الفص��ل م��ن تلق��اء نفس��ھ ف��ي ال��دعوى التأدیبی��ة دون إخط��ار م��ن الجھ��ة المختص��ة  -

  .على غرار كل الجھات القضائیة

ھ التأدیبی���ة مب���دئیا ألی���ة جھ���ة وص���یة وھ���و محم���ي ض���د أي ال یخض���ع المجل���س األعل���ى للقض���اء المنعق���د ف���ي تش���كیلت -

  .تدخل على غرار الجھات القضائیة

ال ی��تم نش��ر الق��رارات التأدیبی��ة مثلھ��ا مث��ل جمی��ع المق��ررات القض��ائیة خالف��ا للق��رارات اإلداری��ة الواجب��ة النش��ر ف��ي  -

  .النشرات الرسمیة

سواء ، والجھات القضائیة القمعیة ألن جمیع الھیئات التأدیبیةھذا تشابھ ال یخص فقط المجلس األعلى للقضاء ، في الواقع

لھذه المعاییر طابع عالمي صیغت من أجل . التابعة منھا للقطاع العام أو الخاص تطبق تقریبا نفس المعاییر اإلجرائیة

الدفاع وغیرھم من ضمان المبادئ التي تقوم علیھا المحاكمة العادلة مثل االستقاللیة والحیاد و الوجاھیة والحق في 

  .24المبادئ

ف��إن ھ��ذا ال یش��كل س��ببا كافی��ا ف��ي ح��د ذات��ھ إلض��فاء الط��ابع القض��ائي عل��ى جمی��ع الھیئ��ات ، مھم��ا كان��ت درج��ة التش��ابھ

  .التأدیبیة التي تطبق إجراءات مماثلة لإلجراءات المعمول بھا أمام القضاء

، ھیئ���ات التأدیبی���ة تطبی���ق اإلج���راءات القض���ائیةیص���ح ویتأك���د ھ���ذا االقتن���اع حت���ى ف���ي حال���ة افت���راض س���ماح الق���انون لل

ألن تطبی���ق ھ���ذه اإلج���راءات یمك���ن اعتب���اره وس���یلة لت���دعیم مص���داقیة الق���رارات الص���ادرة ع���ن الھیئ���ات ول���یس حج���ة 

  .لتأكد طابعھا القضائي المزعوم

لعادل���ة كمب���دأ أق��ر المجل���س الدس���توري الفرنس���ي ف���ي ھ��ذا المعن���ى ب���أن المب���ادئ األساس���یة الت��ي تق���وم علیھ���ا المحاكم���ة ا

ش���رعیة الج���رائم والعقوب���ات ومب���دأ ع���دم رجعی���ة الق���وانین الجزائی���ة ومب���دأ احت���رام حق���وق ال���دفاع ھ���ي لیس���ت ش���روط 

خاص���ة بالعقوب���ات الص���ادرة ع���ن الجھ���ات القض���ائیة الجزائی���ة فق���ط  ب���ل تمت���د إل���ى ك���ل ج���زاء ل���ھ ط���ابع عق���ابي حت���ى 

  .وإن سمح المشرع صدوره من قبل سلطة ذات طبیعة غیر قضائیة

Considérant que ces exigences ne concernent pas seulement les peines prononcées 

par les juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère 

                                                           
من طرف  الموجھة للقضاةیوجد فرق كبیر بین النص باللغة العربیة والنص باللغة الفرنسیة فیما یتعلق باألجل المحددة لتقدیم طلب رد االعتبار بخصوص اإلنذارات  23

فالنص باللغة العربیة یحدد األجل بسنة اعتبارا من تاریخ صدور القرار التأدیبي في حین أن النص بالفرنسیة یحدده بسنة . وزیر العدل أو رؤساء الجھات القضائیة
  .اعتبارا من تاریخ النطق بالعقوبة

: والمصادق علیھ في الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2004من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان المعتمد بتونس في مایو  16انظر على سبیل المثال المادة  24
ھذه المادة تعدد ما ال یقل ). 10-03. ص، 2006فبرایر  15المؤرخة في  8: الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم( 2006فبرایر  11المؤرخ في  06-26

  .عن ثمانیة ضمانات كحد أدنى
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d’une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer  à une autorité 

de nature non judiciaire25. 

إن االعت���راف بس���المة المعی���ار ال���ذي اعتم���ده مجل���س الدول���ة ھ���و ف���ي حقیق���ة األم���ر بمثاب���ة االعت���راف ب���أن طبیع���ة 

  !! اإلجراءات ھي التي تحدد سلفا طبیعة الھیئات التي تطبق أمامھا

ب���ل وأكث���ر ، اإلج���راءات القض���ائیةتطب���ق الھیئ���ات التحكیمی���ة قواع���د : یب���ین المث���ال الت���الي ع���دم استس���اغة ھ���ذه المقارب���ة

خص��ص لھ��ا المش��رع الجزائ��ري كتاب��ا ك��امال ف��ي ق��انون اإلج��راءات المدنی��ة واإلداری��ة ولك��ن عل��ى ال��رغم ، م��ن ذل��ك

  .من كل ھذا لم یضف المشرع وال االجتھاد القضائي وال فقھ القانون على المحكمین صفة القضاة

ك����ل عم����ل ال یص����در وف����ق األش����كال . أعم����اال قض����ائیةال تعتب����ر جمی����ع األعم����ال الص����ادرة ع����ن جھ����ات القض����اء 

اإلجرائی���ة القض���ائیة المكرس���ة قانون���ا یعتب���ر عم���ال غی���ر قض���ائي كم���ا ھ���و الح���ال بالنس���بة لألعم���ال الص���ادرة ع���ن 

الجھ��ات  القض��ائیة ممارس��ة الختصاص��اتھا الوالئی��ة وكم��ا ھ��و الش��أن ك��ذلك بالنس��بة لألعم��ال اإلداری��ة الص��ادرة ع���ن 

  .ان سیر عملھاالجھات القضائیة لضم

على عكس ما سلف ال یعد تطبیق اإلجراءات القضائیة شرطا جوھریا من شأنھ إضفاء الطابع القضائي على قرارات 

  .26كجھة قضائیة من طرف المشرع» منشأة عضویا«الصادرة ما دام أن الجھة المصدرة ھي غیر 

م���ن الدس���تور  6-122بموج���ب الم���ادة إذا ك���ان إنش���اء الجھ���ات القض���ائیة ھ���و اختص���اص حص���ري للس���لطة التش���ریعیة 

ھ��ل م��ن المعق��ول أن یض��في مجل��س الدول��ة ص��فة الجھ��ة القض��ائیة عل��ى ، وإذا تأك��د ع��دم وج��ود أي تف��ویض تش��ریعي

  !! ھیئات لن یمنحھا المشرع ھذه الصفة

ھ���ل ھن���اك داع للتمیی���ز ب���ین إنش���اء الجھ���ات القض���ائیة ومس���ألة وص���فھا القض���ائي لتبری���ر ق���رار مجل���س الدول���ة ب���دعوى 

قب���ول . أن ھ���ذا األخی���ر اكتف���ى بوص���ف المجل���س األعل���ى للقض���اء كجھ���ة قض���اء إداری���ة متخصص���ة ول���م یق���م بإنش���ائھا

ھ��ذا التمیی��ز ی��ؤدي إل��ى االعتق��اد ب��أن م��ا فع��ل مجل��س الدول��ة ھ��و مج��رد س��د ف��ارغ ق��انوني باجتھ��اد قض��ائي مبن��ي عل��ى 

  .معاییر قضائیة استنبطھا وتوصل إلیھا

م��ا یب��رره طالم��ا أن إنش��اء الجھ��ات القض��ائیة ھ��و عم��ل یس��تدعي ف��ي ح��د ذات��ھ تك��ریس  ل��یس لھ��ذا التمیی��ز، ف��ي الحقیق��ة

ف��إن ھ��ذا یعن��ي بك��ل ، ف��إذا ح��دث وأن ق��ام المش��رع بإنش��اء ھیئ��ات دون تحدی��د وص��فھا القض��ائي. وص��ف ھ��ذه الجھ��ات

ول مح���ل حینھ���ا ال یح���ق ألی���ة س���لطة أخ���رى الحل���. بس���اطة أن الھیئ���ات المنش���أة ال تعتب���ر ف���ي منظ���وره جھ���ات قض���ائیة

  .المشرع إلضفاء الطابع القضائي على ھذه الھیئات تحت طائلة المساس بمبدأ الفصل بین السلطات

ق���رر مجل���س الدس���توري ع���دم . اجتھ���اد القض���اء الدس���توري ھ���و أنس���ب مقام���ا لتق���دیم التوض���یحات ف���ي ھ���ذا الش���أن

متخصص���ة ف���ي الق���انون العض���وي دس���توریة النص���وص القانونی���ة الت���ي أراد المش���رع بموجبھ���ا إنش���اء أقط���اب قض���ائیة 

یتمث���ل خ���رق ھ���ذه الحك���ام للدس���تور ف���ي ك���ون إنش���اء الجھ���ات القض���ائیة ین���درج . المتعل���ق ب���التنظیم القض���ائي 05-11

ق����رر .  م����ن الدس����تور ض����من مج����االت الق����انون الع����ادي ول����یس مج����االت الق����انون العض����وي 6-122تطبیق����ا للم����ادة 

م الت���ي كان���ت تری���د تك���ریس تخل���ي المش���رع م���ن ص���الحیة المجل���س الدس���توري م���ن جھ���ة أخ���رى ع���دم مطابق���ة األحك���ا

  .إنشاء ھذه األقطاب لفائدة التنظیم

المؤسس الدستوري أقر مبدأ إمكانیة إنشاء ھیئات قضائیة بموجب «أكد القاضي الدستوري بكل قوة ودون أي لبس أن 

انون عاد ولیس قانون صالحیات إنشائھا على أن یكون ذلك بموجب ق، دون غیره، وخول المشرع 122/6المادة 

                                                           
25

 Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 www.conseil-constittutionnnel.fr/ 
26
  :جاء فیھ  C De Malbergقوال للفقیھ  40ص  1995في األحكام اإلداریة في الجزائر ، االستئنافذكر األستاذ بشیر محمد في كتابھ  

" Une décision consistant à dire le droit …qu'autant qu'elle est émise par une autorité érigée organiquement en 
tribunal et rendue dans la forme juridictionnelle .A défaut de ces éléments, elle ne constitue qu'un acte administratif". 
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من  6- 122ومس بالمادة ، من جھة، قد تجاوز حدود مجال اختصاصھ«وبتصرفھ خالف ذلك یكون المشروع » عضوي

  .27»من جھة أخرى، الدستور

. م��ن الب��دیھي ج��دا أن م��ا ال یمك��ن للمش��رع فعل��ھ ھ��و مس��تحیل عل��ى القاض��ي اإلداري حت��ى وإن ك��ان ف��ي أعل��ى الھ��رم

ھ��و عم��ل غی��ر مش��روع فإن��ھ م��ن ب��اب أول��ى أن  28لجھ��ات القض��ائیة بموج��ب ق��انون عض��ويإذا ص��ح اعتب��ار إنش��اء ا

  .یكون كذلك عندما یتم بفعل مجرد قرار قضائي

  :معیار الصالحیات الخاصة بمجلس األعلى للقضاء -ج

اعتب����ار ص����الحیات المجل����س األعل����ى للقض����اء الموص����وفة م����ن قبل����ھ بأنھ����ا ، ف����ي آخ����ر المق����ام، ق����رر مجل����س الدول����ة

  .تبریرا كافیا یجعل من ھذا المجلس جھة قضائیة إداریة متخصصة »خاصة«

لدرج���ة أنھ����ا تض���في عل���ى المجل����س » خاص���ة«م���ا ھ���ي الض����وابط الت���ي تجع���ل م����ن ھ���ذه الص���الحیات ص����الحیات 

  األعلى للقضاء الطابع القضائي؟

الدس��توریة م��ن  م��ن الواض��ح أن الص��الحیات الت��ي یتمت��ع بھ��ا المجل��س األعل��ى للقض��اء تھ��دف إل��ى تمك��ین ھ��ذه الھیئ��ة

احت����رام الق����انون  –یتحق����ق ھ����ذا األخی����ر . ض����مان اس����تقاللیة الس����لطة القض����ائیة واحت����رام الق����انون األساس����ي للقض����اء

بممارس���ة المجل���س األعل���ى للقض���اء لص���الحیات تأدیبی���ة خولھ���ا ل���ھ ك���ل م���ن الق���انونین العض���ویین   -األساس���ي للقض���اء 

  .12-04و 04-11

المتعل���ق بتنظ���یم المجل���س األعل���ى للقض���اء اختص���اص ھ���ذا الخی���ر للنظ���ر م���ن الق���انون العض���وي  21كرس���ت الم���ادة 

یتمت���ع المجل���س بس���لطة تح���ري ، تحقیق���ا لھ���ذا الغ���رض. والفص���ل كمجل���س ت���أدیبي ف���ي المتابع���ات القائم���ة ض���د القض���اة

إن العقوب���ات المطبق���ة ھ���ي مح���ددة أساس���ا ف���ي الق���انون . ومناقش���ة ت���ؤدي عن���د االقتض���اء إل���ى  إدان���ة القض���اة تأدیبی���ا

  .29ضوي المتعلق بالقانون األساسي للقضاءالع

ف���ي الواق���ع ال یوج���د ن���ص ق���انوني یس���مح ب���أن تك���ون الص���الحیات المخول���ة للمجل���س األعل���ى للقض���اء س���ببا ف���ي جعل���ھ 

  .جھة قضائیة إداریة متخصصة

ل��بعض النص��وص القانونی��ة فض��ل ف��ي تأكی��د القناع��ة ب��أن المجل��س األعل��ى للقض��اء ال یمك��ن أن یك��ون جھ��ة ، ب��العكس

ق����رارات ذات ط����ابع ، ف����ي أي ح����ال م����ن األح����وال، ائیة وأن قرارات����ھ التأدیبی����ة ال یمك����ن وص����فھا وال اعتبارھ����اقض����

  .قضائي

للمجل���س األعل���ى  12-04م���ن الق���انون العض���وي  34منح���ت الم���ادة ، م���ن أمثل���ة النص���وص المؤك���دة لھ���ذا الط���رح

 64حس���ب الم���ادة ، ه المدون���ةتتض���من ھ���ذ. للقض���اء ص���الحیة إع���داد مدون���ة أخالقی���ات القاض���ي والمص���ادقة علیھ���ا

تحدی���د األخط����اء المھنی���ة غی����ر تل���ك الت����ي ، المتعل���ق بالق����انون األساس���ي للقض����اء 11-04م���ن الق���انون العض����وي 

  .عددھا ھذا القانون

یتعل���ق األم���ر ف���ي الحقیق���ة بس���لطة تنظیمی���ة مخول���ة للمجل���س األعل���ى للقض���اء لتكمل���ة عم���ل المش���رع بالتنص���یص ف���ي 

إن التش����كیلة التأدیبی����ة م����دعوة بالض����رورة لتطبی����ق . ء مھنی����ة غی����ر مكرس����ة قانون����االمدون����ة األخالقی����ة عل����ى أخط����ا
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الجریدة الرسمیة ، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور 2005یونیو  17المؤرخ في  A.LO/CC/05/01الرأي الرقم   

  .5-3. ص، 2005یولیو  20المؤرخة في  51: للجمھوریة الجزائریة رقم
یحدد الدستور مجاالت القانون العضوي . یھ ومراقبة مطابقتھ للدستوریتمیز القانون العضوي عن القانون العادي على وجھ الخصوص بمجالھ وطریقة المصادقة عل 28

ب ال یتم التصویت على قانون العضوي باألغلبیة البسیطة مثل القانون العادي وأتما بتوافر النسب المحددة من طرف المؤسس الدستوري كما یج. على وده الحصر
یخضع القانون العضوي قبل إصداره للرقابة الوجوبیة المسبقة لدى مطابقتھ ، باإلضافة غلى ھذا. ین معاالتصویت علیھ وفق نفس األوضاع في الغرفتین البرلمانیت

  .للدستور
: عقوبات من الدرجة الثانیة. التوبیخ والنقل التلقائي: عقوبة من الدرجة األولى: المذكور أعاله تمیز بین أربعة أنواع من العقوبات 04-12من القانون  68المادة  29
شھرا مع حرمان من كل المرتب أو جزء منھ باستثناء ) 12(التوقیف لمدة أقصاھا اثني عشر : عقوبات من الدرجة الثالثة. لتنزیل من درجة واحدة إلى ثالثة درجاتا

  .اإلحالة على التقاعد التلقائي والعزل: عقوبات من الدرجة الرابعة. التعویضات ذات الطابع العائلي
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األحك��ام ال��واردة ف��ي ھ��ذه المدون��ة الت��ي یع��دھا ویص��ادق علیھ��ا المجل��س األعل��ى للقض��اء مش��كال م��ن جمی��ع األعض��اء 

  .بما فیھا أعضاء المجلس التأدیبي

منعق���د ف���ي تش���كیلتھ التأدیبی���ة یعتب���ر جھ���ة قض���ائیة ھ���ذا الترتی���ب ال یتماش���ى م���ع فك���رة أن المجل���س األعل���ى للقض���اء ال

ألن مفھ���وم الجھ���ة القض���ائیة یتع���ارض كلی���ا م���ع فك���رة أن یك���ون لھ���ذه األخی���رة س���لطة تنظیمی���ة وإن���ھ غی���ر المعق���ول أن 

تفق���د الجھ���ة القض���ائیة حینھ���ا . تق���وم الجھ���ة القض���ائیة بتوقی���ع عق���اب بتطبی���ق نص���وص قمعی���ة قام���ت ھ���ي بوض���عھا

  .ثابة قاض وخصم في نفس الوقتخاصیة الحیاد وتصبح بم

ال یعق��ل إض��فاء الط��ابع القض��ائي عل��ى ھیئ��ة تجم��ع ب��ین س��لطة تطبی��ق الق��انون وس��لطة إع��داده ف��ي ، م��ن جھ��ة أخ��رى

إن الس���لطات اإلداری���ة المس���تقلة أحس���ن مث���ال . یمك���ن للھیئ���ات اإلداری���ة أن تتمت���ع بالس���لطتین مع���ا لھ���ذاح���ین وخالف���ا 

بس���لطة التنظ���یم وس���لطة العق���اب ف���ي آن واح���د وھ���ذا لك���ي ت���تمكن م���ن ض���بط ف���ي ھ���ذا الش���أن لكونھ���ا تتمت���ع عموم���ا 

إن تمت���ع الس���لطات اإلداری���ة . 30المج���االت االقتص���ادیة والمالی���ة الت���ي تعن���ي بھ���ا بع���دما عج���زت الدول���ة ع���ن تس���ییرھا

ي س���لب الھیئ���ة القض���ائیة إح���دى ص���الحیاتھا التقلیدی���ة الممثل���ة ف���«المس���تقلة بس���لطة العق���اب یعتب���ر توج���ھ یرم���ي إل���ى 

  .31»توقیع الجزاء على خرق قواعد القانون

إن ظ���اھرة الح���د م���ن العق���اب وتن���امي م���ا یمك���ن تس���میتھ بق���انون العقوب���ات اإلداري س���یؤدیان حتم���ا إل���ى اض���محالل 

  .وتراجع دور الجھات القضائیة الجزائیة في مجال قمع الجرائم االقتصادیة

الخاص���ة لتع���ارض بع���ض النص���وص القانونی���ة  ال یس���تقیم معی���ار الص���الحیات، ع���الوة عل���ى ك���ل م���ا س���بق م���ن حج���ج

أك���دت . األخ���رى م���ع وص���ف الق���رارات التأدیبی���ة الص���ادرة ع���ن المجل���س األعل���ى للقض���اء بأنھ���ا ذات ط���ابع قض���ائي

ینط���ق بالعقوب���ات المنص���وص علیھ���ا ف���ي « ب���أن المجل���س األعل���ى للقض���اء  04-12م���ن الق���انون العض���وي  3الم���ادة 

عق���وبتي «م���ن ذات الق���انون عل���ى أن  70ونص���ت الم���ادة » س���ي للقض���اءالق���انون العض���وي المتض���من الق���انون األسا

وأن » تثب���ت بموج���ب مرس���وم رئاس���ي« 68المنص���وص علیھم���ا ف���ي الم���ادة » الع���زل واإلحال���ة عل���ى التقاع���د التلق���ائي

  .»یتم تنفیذھا بقرار من وزیر العدل«العقوبات األخرى 

، التأدیبی���ة الص���ادرة ع���ن المجل���س األعل���ى للقض���اء تتوق���فس���لطة الق���رارات . إن العب���ارات المس���تعملة معب���رة للغای���ة

عل���ى تكریس���ھا م���ن ط���رف رئ���یس الجمھوری���ة بواس���طة ، بالنس���بة للعقوب���ات م���ن الدرج���ة الرابع���ة الم���ذكورة أع���اله

وال االس���تفادة م���ن التنفی���ذ م���ن 323»حجی���ة الش���يء المق���رر«ال یمك���ن لھ���ذه الق���رارات التأدیبی���ة أن تتمت���ع ب، مراس���یم

ھ���ذا یعن���ي أن المراس���یم الرئیس���یة تمث���ل بالنس���بة لھ���ذه الق���رارات ش���ھادة وجودھ���ا . م الخاص���ة بھ���ادون ص���دور المراس���ی

ھ���ذه المالحظ���ة ف���ي محلھ���ا نظ���را لتمت���ع رئ���یس الجمھوری���ة ف���ي ھ���ذا الخص���وص بس���لطة تقدیری���ة تفی���د . وس���ند تنفی���ذھا

مراس���یم المكرس���ة لھ���ا ال الق���ول ب���أن ال���رئیس غی���ر مل���زم بتك���ریس الق���رارات التأدیبی���ة تلقائی���ا وأن رفض���ھ إص���دار ال

  .یمكن أن یكون مبدئیا موضوع طعن قضائي

                                                           
30
  :بأن» من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة: مالحظة تمھیدیة«في مداخلتھ بعنوان  یرى رشید زوایمیة 

"le passage de l’Etat providence à l’Etat régulateur ne signifie nullement la fin de l’intervention de l’Etat dans le 
champs économique… si l’Etat se désengage de pans entiers de l’économie˒ il reste que face aux exigences d’un 
encadrement efficient des mécanismes du marché˒ l’intervention de l’Etat s’avère nécessaire. Celle-ci prend toutefois 
de nouvelles formes et s’exerce à travers des structures inédites : il s’agit des régulation indépendantes." 

  
. ص، 2007مایو  24و 23بجایة في ، تصادیةكلیة الحقوق والعلوم االق. المرجع أشغال الندوة الوطنیة حول سلطات الضبط المستقلة في المجالین االقتصادي والمالي

13.  
المكرسة من طرف  ووفق رشید مخلوفي في القول بأنھ من الصعب حصر العدد الحقیقي لھذه السلطات اإلداریة المستقلة بسبب الفوضى التي تمیز مختلف تسمیاتھا

  .114.،ص2003- 2نرقم  41مجلد / و السیاسیة  ، المجلة الجزائریة للعلوم القضائیة و االقتصادیة" مؤسسات الضبط " المشرع ، 
  

31Tendance à déposséder l’instance judiciaire de l’un de ses attributs classiques : la sanction de la violation de la 
règle de droit» in Rachid zouaimia˒ Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, Editions Houma 2005 p77. 

  .LGDJباریس    1970دار النشر   SCHWARTZENBERGھو عنوان أطروحة األستاذ شفارزنبرغ " الشيء المقرر" مصطلح حجیة  32
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م���ن الق���انون العض���وي  68نف���س المالحظ���ة یمك���ن إب���داؤھا فیم���ا یتعل���ق بب���اقي العقوب���ات المنص���وص علیھ���ا ف���ي الم���ادة 

ال یمك����ن للق����رارات التأدیبی����ة الناطق����ة بھ����ذه العقوب����ات أن تك����ون س����اریة المفع����ول إال بع����د إص����دار وزی����ر . 04-11

دل م���ن دون ش���ك مثلھ���ا مث���ل رئ���یس الجمھوری���ة بس���لطة تقدیری���ة غی���ر قابل���ة للطع���ن فیھ���ا أم���ام قاض���ي تج���اوز الع���

  .السلطة

إن تحوی���ل الق���رارات التأدیبی���ة إل���ى مراس���یم رئاس���یة وق���رارات وزاری���ة یتع���ارض ج���ذریا م���ع موق���ف مجل���س الدول���ة 

إن المق���ررات القض���ائیة ال تحت���اج . االقاض���ي بإض���فاء الط���ابع القض���ائي عل���ى الق���رارات التأدیبی���ة موض���وع اھتمامن���

لمراس���یم رئاس���یة وال لق���رارات وزاری���ة لك���ي تتحل���ى بخاص���یة النف���اذ ب���ل ھ���ي قابل���ة للتنفی���ذ بمج���رد إمھارھ���ا بالص���یغة 

یعتب���ر بمثاب���ة مس���اس بمب���دأ الفص���ل ب���ین الس���لطات وخ���رق لمب���دأ اس���تقالل الس���لطة القض���ائیة ك���ل عم���ل أو . التنفیذی���ة

  .قررات القضائیة إلى قرارات إداریة لكي یتسنى تنفیذھانص قانوني یشترط تحویل الم

إن تح��ول الق��رارات التأدیبی��ة إل��ى مراس��یم وق��رارات وزاری��ة یؤك��د ب��أن النظ��ام الت��أدیبي ف��ي الجزائ��ر ل��یس م��ن الن��وع 

القض���ائي وأن الق���رارات التأدیبی���ة تتخ���ذ مب���دئیا م���ن ط���رف الھیئ���ات اإلداری���ة المخ���ول لھ���ا س���لطة التعی���ین ح���ق اتخ���اذ 

م���ن خ���الل  4فق���رة  85ھ���ذا م���ا تؤك���ده الم���ادة . ق���رارات الت���ي تع���دل المرك���ز الق���انوني للموظ���ف المع���ین م���ن قبلھ���اال

  .جعل قبول استقالة القضاة من صالحیات سلطة التعیین

بالعقوب����ات التأدیبی����ة یفی����د ب����أن س����لطة » النط����ق«إن تأكی����د المش����رع ك����ون المجل����س األعل����ى للقض����اء یمتل����ك س����لطة 

الس���لطة اإلداری���ة الت���ي تح���تفظ بح���ق تثبی���ت أو ع���دم تثبی���ت الق���رارات التأدیبی���ة المص���رح بھ���ا  التأدی���ب م���ن ص���الحیات

  .آخذة بعین االعتبار مصلحة المرفق على وجھ الخصوص

. إن اجتھ���اد مجل���س الدول���ة مع���روف وثاب���ت بخص���وص ع���دم قب���ول الطع���ن باإللغ���اء ض���د ق���رارات اللج���ان التأدیبی���ة

ض���د المدیری���ة العام���ة لألم���ن ال���وطني ب���أن  BTRلمطع���ون ف���ي قض���یة وص���ف مجل���س الدول���ة ق���رار لجن���ة التأدی���ب ا

المق���رر المطع���ون فی���ھ ھ���و مج���رد اقت���راح عقوب���ة ول���یس ق���رارا بالعقوب���ة وال یرق���ى إل���ى مس���توى الق���رار اإلداري «

  .33»الذي یكون محال لدعوى اإللغاء مما یتعین معھ التصریح بعدم قبول الطعن شكال

لمع��اییر الثالث��ة الت��ي اعتم��دھا الق��رار مح��ل التعلی��ق غی��ر مؤسس��ة تأسیس��ا س��لیما ب��النظر إل��ى ك��ل م��ا س��بق یتض��ح ب��أن ا

  .ھذه المعاییر ال تصمد في جملتھا أمام حجج أخرى كثیرة ودامغة. من الناحیة القانونیة

الق��وانین التأسیس��یة الت��ي عرفھ��ا مجل��س المحاس��بة ھ��ي مث��ال یؤك��د ب��أن الھیئ��ة الوحی��دة المش��كلة م��ن قض��اة والمطبق���ة 

راءات قض���ائیة یمك���ن اعتبارھ���ا جھ���ة قض���ائیة تص���در ق���رارات قابل���ة للطع���ن ب���النقض كم���ا یمك���ن اعتبارھ���ا جھ���ة إلج���

  .كل ھذا یتوقف على إرادة المشرع. إداریة تكون قراراتھا قابلة للطعن باإللغاء فقط

عتب���ر ك���ان مجل���س المحاس���بة ی، 1990 04الم���ؤرخ ف���ي  32-90ب���الرجوع إل���ى الم���ادة األول���ى م���ن الق���انون ، فع���ال

: ھیئ���ة وطنی���ة مس���تقلة ال یخض���ع أعض���اؤھا للق���انون األساس���ي للقض���اء ب���ل ك���انوا یخض���عون للمرس���وم التنفی���ذي رق���م

ل�����م تك�����ن . المتض�����من الق�����انوني األساس�����ي ألعض�����اء مجل�����س المحاس�����بة 1991م�����ارس  09الم�����ؤرخ ف�����ي  91-73

مجل���س أعض���اء مجل���س «عى ب المتابع���ة التأدیبی���ة ت���تم أم���ام المجل���س األعل���ى للقض���اء ب���ل كان���ت ت���تم أم���ام مجل���س ی���د

  .»المحاسبة

مجل���س المحاس���بة بأن���ھ ، 1980م���ارس  01الم���ؤرخ ف���ي  05-80عرف���ت الم���ادة الثالث���ة م���ن الق���انون ، خالف���ا لھ���ذا

یولی�����و  17الم����ؤرخ ف�����ي  20-95نف����س الص�����فة كرس�����ھا الق����انون األخی�����ر رق�����م . »...ھیئ����ة ذات ط�����ابع قض�����ائي«

1995.  

                                                           
33
  ).غیر منشور( 12/11/2001ضد المدیریة العامة لألمن الوطني المؤرخ في  BTR: قرار مجلس الدولة رقم 
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تؤك���د الط���ابع القض���ائي لمجل���س المحاس���بة عن���دما  01-98ن العض���وي م���ن الق���انو 11كان���ت الص���یاغة األول���ى للم���ادة 

كان���ت تخ���ول لمجل���س الدول���ة س���لطة الفص���ل ف���ي الطع���ون ب���النقض المرفوع���ة ض���د الق���رارات الص���ادرة ع���ن مجل���س 

  .المحاسبة

الج���دیر بال���ذكر أن مجل���س المحاس���بة ك���ان یتك���ون رغ���م ك���ل ھ���ذه االختالف���ات م���ن تش���كیلة م���ن طبیع���ة واح���دة ف���ي 

  .تطوره كما كان یطبق دوما القواعد اإلجرائیة ذات الطابع القضائي مختلف مراحل

ف���الخالف الموج���ود یكم���ن ف���ي إدارة المش���رع ال���ذي ل���ھ إض���فاء الط���ابع القض���ائي عل���ي الھیئ���ة دون أی���ة عالق���ة بطبیع���ة 

  .التشكیلة أو اإلجراءات المتبعة

التعلی���ق ف���ي ض���ل س���ریان الق���انون  ص���در الق���رار الت���أدیبي المفص���ول فی���ھ ب���القرار القض���ائي مح���ل، ف���ي مق���ام آخ���ر

تمن����ع  جمی����ع ط����رق الطع����ن ض����د الق����رارات التأدیبی����ة  2-99ال����ذي كان����ت مادت����ھ  1989األساس����ي للقض����اء لع����ام 

ل���و كان���ت ھ���ذه الق���رارات ذات ط���ابع قض���ائي كم���ا ج���اء ف���ي الق���رار مح���ل . الص���ادرة ع���ن المجل���س األعل���ى للقض���اء

ا أم��ام الغرف��ة اإلداری��ة ل��دى المحكم��ة العلی��ا الت��ي كان��ت آن��ذاك م��ا ك��ان للمش��رع أن یمن��ع الطع��ن ب��النقض فیھ��، التعلی��ق

مؤھل���ة للفص���ل ف���ي الطع���ون ب���النقض ض���د الق���رارات القض���ائیة الص���ادرة ف���ي آخ���ر درج���ة ع���ن أی���ة جھ���ة قض���ائیة 

  .34إداریة باستثناء القرارات الصادرة عنھا

ض��د الق��رارات التأدیبی��ة الص��ادرة للتأكی��د م��رة أخ��رى أق��ر مجل��س الدول��ة ف��ي مناس��بات عدی��دة ج��واز الطع��ن باإللغ��اء 

  .السالفة الذكر 2-99عن المجلس األعلى للقضاء بالرغم من منع الوارد في المادة 

ك���ان موق���ف مجل���س الدول���ة یس���تند عل���ى المب���دأ القض���ائي المس���تعار ف���ي أن الطع���ن م���ن أج���ل تج���اوز الس���لطة ق���ائم 

ج��اء ف��ي ق���رار مجل��س الدول��ة رق���م . وعیةومفت��وح ول��و ف��ي غی���اب ال��نص ألن الغای��ة من���ھ ھ��و ض��مان احت��رام المش���ر

إن الطع���ن م���ن أج���ل تج���اوز الس���لطة موج���ود حت���ى ول���و ل���م یك���ن ھن���اك «. 17/01/2000الم���ؤرخ ف���ي  182491

  .35»نص ویھدف إلى ضمان احترام مبدأ القانونیة طبقا للمبادئ العامة للقانون

ض����د الق����رارات التأدیبی����ة  عل����ى اث����ر تك����رار اعت����راف مجل����س الدول����ة باختصاص����ھ للفص����ل ف����ي الطع����ون المرفوع����ة

المتعل���ق  12-04ألغ���ى المش���رع ھ���ذا المن���ع ف���ي الق���انون العض���وي الجدی���د ، الص���ادرة ع���ن المجل���س األعل���ى للقض���اء

أنھ��ا كان��ت وص��مة ع��ار تتن��افى ومب��دأ  2-99أص��اب المش��رع عن��د حذف��ھ مض��مون الم��ادة . ب��المجلس األعل��ى للقض��اء

فھ���ذا ال ، دی���د ال یمن���ع الطع���ن القض���ائي ض���د الق���رارات التأدیبی���ةإذا ك���ان الق���انون الج، وم���ع ذل���ك. رقاب���ة المش���روعیة

یعن���ي أن المش���رع یك���ون ق���د م���نح المجل���س األعل���ى للقض���اء المنعق���د كمجل���س ت���أدیبي ط���ابع الجھ���ة القض���ائیة اإلداری���ة 

  .المتخصصة

لمس���ؤولیة ال أح���د ینك���ر القاض���ي اإلداري ف���ي إنش���اء القواع���د القض���ائیة وأن الق���انون اإلداري بص���فة عام���ة وق���انون ا

اإلداری��ة عل��ى وج��ھ الخص��وص ھم��ا م��ن ص��نع اجتھ��اد القض��اء ولك��ن نظ��را لك��ون القض��اء ف��ي بالدن��ا ال یق��وم عل��ى 

ف���إن القواع���د الت���ي یس���طرھا االجتھ���اد القض���ائي ال یمك���ن أن تتحل���ى بط���ابع العم���وم والتجری���د ، نظ���ام الس���ابقة القض���ائیة

حل����ول الت����ي تق����دمھا المق����ررات القض����ائیة ھ����ي حل����ول بالفع����ل إن ال. تتج����اوز أثارھ����ا ح����دود الن����زاع المفص����ول فی����ھ

إن المش����رع ھ����و المخ����تص الوحی����د لس����ن قواع����د . ص����الحة خصیص����ا لف����ض النزاع����ات المفص����ول فیھ����ا دون س����واھا

  .عامة ومجردة

ھ���ذا االنش���غال ل���یس غریب���ا عل���ى مجل���س الدول���ة ال���ذي أبط���ل ح���ین فص���لھ ف���ي دف���ع أث���اره یونی���ون بن���ك یتعل���ق بع���دم 

أبط��ل الم���ادة المطع���ون ف��ي ش���رعیتھا وص���رح  07-95تنظ���یم مجل���س النق��د والق���رض رق���م م��ن  15مش��روعیة الم���ادة 

                                                           
المؤرخ في  011052انظر قرار مجلس الدولة ، استعمل مجلس الدولة ھذا االجتھاد القضائي أیضا الستبعاد الطعن بالنقض ضد قراراتھ الصادرة عنھ 34

  .157-155. ص، 2006-8مجلة مجلس الدولة . 20/01/2004
  .110-109 0ص ،2002-1مجلة مجلس الدولة . 17/01/2000المؤرخ في  182491: قرار مجلس الدولة رقم 35
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ب���أن ھ���ذا اإللغ���اء ال یخ���ص إال ال���دعوى المفص���ول ،بأنھ���ا عدیم���ة األث���ر مؤك���دا عل���ى مس���توى األس���باب والمنط���وق مع���ا

م���ة األث���ر م���ن النظ���ام الم���ذكور أع���اله باطل���ة وعدی 15یتع���ین التص���ریح ب���أن مقتض���یات الم���ادة ... حی���ث أن���ھ «. فیھ���ا

  .36»فیما یخص الدعوى الحالیة فقط

یتض��ح م���ن ھ��ذا المث���ال ح��رص مجل���س الدول��ة عل���ى أن ال یعط��ي لقرارات���ھ بع��دا یخ���رج ع��ن إط���ار الن��زاع المفص���ول 

ھ���ذا الموق���ف ص���ائب ألن للقواع���د القض���ائیة أث���ار تلح���ق ف���ي األص���ل مراك���ز أط���راف الن���زاع وھ���ي غی���ر ملزم���ة . فی��ھ

ینبغ���ي عل���ى االجتھ���اد القض���ائي لك���ي یتحل���ى بالمص���داقیة الالزم���ة أن ال یتج���اوز ، التطبی���ق عل���ى الح���االت المماثل���ة

  .ھامش التقدیر الذي تركھ المشرع للقضاة

إن ك��ان القض���اة مل��زمین بالفص���ل ف���ي ال��دعاوى حت���ى وإن غاب���ت النص��وص القانونی���ة المطل���وب تطبیقھ��ا تح���ت طائل���ة 

یج���رم . م یتج���اوزون بھ���ا س���لطتي التنظ���یم والتش���ریعارتك���اب جریم���ة إنك���ار العدال���ة فإن���ھ ال یج���وز لھ���م إص���دار أحك���ا

  .37قانون العقوبات ھذا التدخل ویعاقب علیھ

، فإن���ھ م���ن غی���ر المعق���ول أن یتع���ارض م���ع مب���دأ الفص���ل ب���ین الس���لطات 38ب���افتراض أن االجتھ���اد القض���ائي ھ���و ح���ق

لمج���ال ال���ذي تم���ارس ك���ل س���لطة ص���الحیاتھا ف���ي ا«حس���ب رأي المجل���س الدس���توري أن » یتطل���ب«ھ���ذا المب���دأ ال���ذي 

ك���ل س���لطة یج���ب أن تبق���ى ف���ي ح���دود ھ���ذه الص���الحیات م���ن أج���ل ض���مان الت���وازن «وأن » یخول���ھ لھ���ا الدس���تور

  .39»الدستوري

  الخاتمة 

ف���إن الجتھ���اد مجل���س الدول���ة موض���وع التعلی���ق انعكاس���ات س���لبیة ، بغ���ض النظ���ر ع���ن مس���ألة انع���دام األس���اس الق���انوني

إحال��ة القاض��ي المعاق��ب بع��د ال��نقض أم��ام نف��س الھیئ��ة الت��ي أدانت��ھ  ھ��ل یعق��ل. عل��ى طبیع��ة الحمای��ة القض��ائیة للقض��اة

 !! من قبل لیحاكم من جدید لنفس الوقائع ودون تغییر في التشكیلة

أي ن���ص یس���مح بإمكانی���ة تنوی���ع التش���كیلة التأدیبی���ة للمجل���س األعل���ى  12-04لألس���ف ال یتض���من الق���انون العض���وي 

وھ���ي تتك���ون دائم���ا م���ن نف���س . ت ال���رئیس األول للمحكم���ة العلی���ایت���رأس ھ���ذه التش���كیلة ف���ي جمی���ع الح���اال. للقض���اء

  .سواء یتعلق األمر بمتابعات تأدیبیة جدیدة أو متابعات تأتي بعد نقض القرارات التأدیبیة 40األعضاء

ھ��ذا الواق��ع غی��ر مقب��ول ألن المعت��رف والمس��لّم ب��ھ عالمی��ا ھ��و ع��دم إمك��ان محاكم��ة نف��س الش��خص م��رتین عل��ى نف��س 

إن الق���وانین اإلجرائی���ة تأخ���ذ بمب���دأ مف���اده أن اإلحال���ة بع���د ال���نقض ت���تم . ط���رف نف���س التش���كیلة القض���ائیةالوق���ائع م���ن 

أم���ام الجھ���ات القض���ائیة المص���در للق���رارات المنقوض���ة لك���ن حتم���ا بتش���كیلة مختلف���ة وق���د ت���تم اإلحال���ة أم���ام جھ���ات 

  .قضائیة أخرى في حالة وجود شبھات مشروعة

نتھ��ى الخط��ورة ولھ��ذا الس��بب ق��ام مجل��س الدول��ة بتأنی��ب المجل��س األعل��ى للقض��اء مخالف��ة ھ��ذا المب��دأ ھ��و أم��ر ف��ي م 

بكام��ل ھیئت��ھ التأدیبی��ة األخ��ذ بع��ین االعتب���ار المب��دأ الع��ام للق��انون القاض��ي بأن��ھ ال یمك��ن الفص���ل ... أھم��ل «لكون��ھ 

  .41»مرتین في قضیة بنفس الوقائع

                                                           
  .79-75. ص، 2005-6مجلة مجلس الدولة . یونیو بنك ضد محافظ بنك الجزائر 8/05/2000المؤرخ في  002138قرار مجلس الدولة رقم  36
یتجاوزون حدود سلطاتھم  عندما یتخل القضاة في أعمال الوظیفة التشریعیة وعندما: من قانون العقوبات مرتكبي جریمة الخیانة في حالتین 116تنوه وتعاقب المادة  37

  .النص العربي لھذه المادة ركیك وال یؤدي المعنى المقصود مقارنة بالصیاغة الفرنسیة لذات المادة. بالتدخل في القضایا الخاصة بالسلطات اإلداریة
  :قال مرسال فالین 38

A la question : la jurisprudence a-t-elle un pouvoir normatif? Nous sommes donc obligés de répondre : elle agit 
comme si elle l’avait … elle s’arroge ce droit : elle prend des décisions qui ne peuvent s’expliquer par l’idée qu’il n’y a 
pas de lacunes dans le droit» in «Le pouvoir normatif de la jurisprudence» Etudes en l’honneur de Georges Scelle, 
LGDJ 1950 T2 p623. 

  .16. ص، 1997، الفقھ القضائي الدستوري. المتعلق بالقانون األساسي للنائب في المجلس الدستوري 1989أوت  30المؤرخ في  DL-CC 89 2: القرار رقم 39
  

ھم تأدیبیا سیجدون أنفسھم ممثلین أمام مجلس تأدیبي یترأسھ رئیس الجھة األمر الذي قد یخلق بعض الصعوبات بالنسبة لمستشاري المحكمة العلیا في حالة متابعت  40

  !! القضائیة التي ینتمون إلیھا
41
  .167-165. ص، 2002—2مجلة مجلس الدولة . 28/01/2002مؤرخ في  005240: قرار مجلس الدولة رقم 
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ی���د ف���ي نف���س القض���یة بع���زل نف���س القاض���ي للم���رة ج���اءت ھ���ذه المآخ���ذ نتیج���ة فص���ل المجل���س األعل���ى للقض���اء م���ن جد

الثانی���ة بع���دما ألغ���ى مجل���س الدول���ة ق���رار الع���زل األول بس���بب ارتك���اب خط���أ ف���ادح ف���ي التق���دیر م���ن ط���رف المجل���س 

ع��ن غی��ر . األعل��ى للقض��اء عن��دما وق��ع عقوب��ة الع��زل الت��ي رأى مجل��س الدول��ة أنھ��ا ال تتناس��ب م��ع الخط��أ المرتك��ب

ول وب��دون مبالغ��ة أن القض��اة یس��تفیدون ف��ي الحقیق��ة م��ن ض��مانات أق��ل م��ن تل��ك الت��ي یمك��ن الق��، قص��د إج��راء مقارب��ة

  .یتمتع بھا المتقاضي العادي في دعاوى الترجیع بعد النقض

م��ن غی���ر المستس���اغ أن تغی���ر التش���كیلة القض���ائیة أو التأدیبی���ة قناعتھ���ا والقض���اء م���ن جدی���د عك���س م���ا قض���ت ب���ھ س���ابقا 

ھن���اك احتم���ال كبی���ر ف���ي أن یتلق���ى القض���اة . س الوق���ائع المت���ابعین م���ن أجلھ���اف���ي دع���اوى تتعل���ق ب���نفس األش���خاص ونف���

تؤك��د الحال��ة الم��ذكورة أع��اله بوض��وح ھ��ذا القل��ق ال��ذي ص��ار یثن��ي . المح��اكمین م��ن جدی��د بع��د ال��نقض نف��س العقوب��ة

ء م���ن عزیم���ة القض���اة لتق���دیم طع���ن ب���النقض ض���د الق���رارات التأدیبی���ة الص���ادرة ض���دھم مجب���رین ب���ذلك عل���ى االكتف���ا

  .بأمل الحصول على رد االعتبار

ل��یس م��ن قبی��ل اإلف��راط االس��تنتاج ب��أن موق��ف مجل��س الدول��ة موض��وع التعلی��ق یض��عف م��ع األس��ف وض��عیة القض��اة 

  .ومركزھم القانوني ھؤالء من اسند لھم الدستور سلطة حمایة حقوق وحریات المواطن

  :تمخض عنھا القرار المعلق علیھ یقترح صاحب التعلیق حلین اثنین من شأنھما تقویم األوضاع التي

یتطل����ب ت����دخل المش����رع إلج����راء تع����دیالت عل����ى ، ص����عب التحقی����ق لكن����ھ محب����ذ ومرغ����وب فی����ھ، الح����ل األول -  

تع���دیالت تس���مح إم���ا ف���ي مق���ام . الق���انونین العض���ویین المتعلق���ین بالق���انون األساس���ي للقض���اء والمجل���س األعل���ى للقض���اء

التأدیبی����ة للمجل����س األعل����ى للقض����اء إل����ى جان����ب إمكانی����ة تنوی����ع ھ����ذه  أول االعت����راف بالط����ابع القض����ائي للتش����كیلة

التش���كیلة حت���ى یتس���نى للمجل���س أن یك���ون م���ؤھال للفص���ل ف���ي القض���ایا المحال���ة أمام���ھ بع���د النق���د وإم���ا ف���ي مق���ام ث���ان 

تأكی����د الط����ابع اإلداري للمجل����س األعل����ى للقض����اء عن����دما ینعق����د كمجل����س ت����أدیبي لوض����ع ح����د نھ����ائي آلث����ار التح����ول 

مھم���ا كان���ت ص���یغة التع���دیالت س���یكون لھ���ا الفض���ل ف���ي توض���یح . ري الجتھ���اد مجل���س الدول���ة مح���ل التعلی���قالج���وھ

  .الموقف من اجتھاد مجلس الدولة

ف���ي رج���وع مجل���س الدول���ة ع���ن اجتھ���اده موض���وع النق���اش لیع���ود إل���ى الموق���ف الس���ابق معترف���ا یتمث���ل الح���ل الث���اني  -

إذا تص���رف مجل���س الدول���ة . ص���ادرة ع���ن مجل���س األعل���ى للقض���اءم���ن جدی���د بالط���ابع اإلداري للق���رارات التأدیبی���ة ال

بھ��ذه الكیفی��ة فإن��ھ یك��ون ق��د تبن��ى ع��ن ص��واب اجتھ��اد ی��وفر أفض��ل حمای��ة للقض��اة بتمكی��نھم م��ن ح��ق الطع��ن باإللغ��اء 

  .ضد العقوبات التأدیبیة المسلطة علیھم أحسن من الطعن فیھا بالنقض

نظ���یم القض���اء اإلداري بجعل���ھ ف���ي مس���توى تنظ���یم القض���اء إن المش���رع مطال���ب بتكثی���ف الجھ���ود م���ن أج���ل إع���ادة ت

لق����د ح����ان األوان إلنش����اء جھ����ات . الع����ادي ف����ي بالدن����ا وف����ي مس����توى نم����اذج القض����اء اإلداري المعروف����ة ف����ي الع����الم

  .قضائیة إداریة من الدرجة الثانیة ورد االعتبار لمجلس الدولة بصفتھ جھة طعن بالنقض أساسا

یة الس���یما بع���د أنھ���ى ق���انون اإلج���راءات المدنی���ة واإلداری���ة العم���ل بنظ���ام ھ���ذه ص���الحیات ھ���ي أكث���ر م���ن ض���رور

  .1990أوت  18المؤرخ في  23-90المنشأة بموجب القانون  42الغرف اإلداریة الجھویة

ھ���و مطال���ب ب���دوره ب���أن یس���ھر عل���ى جع���ل اجتھ���اده وس���یلة ، باعتب���ار القاض���ي اإلداري ح���امي الحق���وق والحری���ات

حینھ����ا تتع����زز مص����داقیة القض����اء اإلداري ، عل����ى أحس����ن وج����ھ ف����ي تطبی����ق الق����انون مناس����بة وفعال����ة ألداء مھمت����ھ

                                                           
یعترف ھذا القانون للمحاكم . 23/04/2008بتاریخ  21: للجمھوریة الجزائریة رقممنشور في الجریدة الرسمیة  2008فبرایر  25مؤرخ في  09- 08قانون رقم  42

كانت في السابق  التي). 801المادة (بالقرارات اإلداریة الصادرة عن الوالیات  ومكنھم من الفصل في النزاعات المتعلقة) 800المادة (اإلداریة بشمولیة االختصاص 
  ).1060المادة (تاریخ دخول قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة حیز التنفیذ  23/04/2009لملغاة ضمنیا منذ من اختصاص الغرف اإلداریة الجھویة ا
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ویص��بح االجتھ��اد القض��ائي ج��دیرا بحم��ل المعن��ى المقص��ود من��ھ أال وھ��و ح��رص الحق��وقیین ف��ي البح��ث ع��ن الق��انون 

  .43األحسن

تواض����عة یرج����و ص����احب التعلی����ق أن تحق����ق ھ����ذه المس����اھمة الم، بم����ا أن الفق����ھ مص����در إلث����راء االجتھ����اد القض����ائي

مبتغاھ���ا ف���ي مش���اركة النق���اش الق���انوني الض���روري إلرس���اء دع���ائم دول���ة الق���انون الت���ي یبق���ى القض���اء اإلداري ھ���و 

 .قلبھا النابض ومحركھا األساسي بال منازع
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 Le terme de jurisprudence évoquait la science du droit ,la prudence du juriste à la recherche du 
bon droit, autant que l’ensemble des décisions juridictionnelles» M. Atias , Epistémologie juridique, 
coll droit fondamental, puf 1985 p 37 http : 
books.google.dz/books?ei=fENjUL3gKs_O4QTDiIGwAQ&hl=fr&id=j2E5AQAAJ&dq=EPISTEMOLOGIE+ 
JURIDIQUE+ATIAS&q=jurisprudence 


