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امللخص:
فتح دستور  1989الباب أمام التعددية السياسية والتكريس ملبدأ الفصل بني السلطات ،وأسس لدولة القانون
واحلقوق واحلرايت ،كما غري التوجه االقتصادي للدولة اجلزائرية من النظام االقتصادي املوجه إىل نظام اقتصاد
السوق الذي يقوم على مبدأ املنافسة احلرة ،لكن الدولة مل تنسحب كليا من النشاط االقتصادي فال بد من حتقيق
التوازن بني املصلحة العامة ومحاية املستهلك من جهة و ضمان املنافسة احلرة ومحاية احلقوق واحلرايت االقتصادية
للمتعاملني االقتصاديني من جهة أخرى  ،وهذا ما حتم على الدولة التكيف مع الوضع اجلديد فتحولت من الدولة
املتدخلة إىل الدولة الضابطة ،وألن النشاط االقتصادي حيتاج إىل التخصص يف التنظيم و املرونة يف التعامل
والسرعة يف اختاذ القرار والتخلص من األساليب اإلدارية اجلامدة اليت متيز عمل السلطات التنفيذية التقليدية فقد
ظهرت احلاجة إلنشاء سلطات إدارية جديدة أوكل هلا املشرع وظيفة ضبط النشاط االقتصادي و زودها آبليات و
نصوص قانونية متكنها من أداء مهامها ،وألن وظيفة هذه السلطات وظيفة قانونية وقد متس أثناء ممارستها
اختصاصاهتا ابملنافسة احلرة يف السوق و تقيد احلقوق واحلرايت االقتصادية املكفولة دستوراي ،فقد كان لزاما على
املشرع أن ميكن كل متضرر من قرارات سلطات الضبط االقتصادي من حق اللجوء إىل القضاء حلماية حقوقه و
حرايته و مت كينه من التعويض عن الضرر الذي حلقه سواء أمام القضاء اإلداري كاختصاص أصيل لكون سلطات
الضبط االقتصادي ذات طابع إداري أو أمام القضاء العادي كاختصاص استثنائي  ،وهنا يربز دور القضاء
كضمانة أساسية للحرايت و احلقوق االقتصادية للمتعاملني االقتصاديني يف مواجهة سلطات الضبط االقتصادي
الكلمات املفتاحية :سلطات الضبط االقتصادي ; احلقوق واحلرايت االقتصادية ; املنافسة احلرة ; القضاء
Abstract
The 1989 constitution opened the door to political pluralism and consecrated
the principle of separation of powers, and established the rule of law, rights and
freedoms. It also changed the economic orientation of the Algerian state from
the economic system directed to the market economy system that is based on the
principle of free competition, but the state did not withdraw completely from
economic activity, so it must From achieving a balance between the public
interest and consumer protection on the one hand, and ensuring free competition
and protecting the economic rights and freedoms of economic operators on the
other hand, and this is what necessitated the state to adapt to the new situation,
so it turned from the intervening state to the controlling state, and because
economic activity needs specialization in regulation and Flexibility in dealing
and speed in decision-making and getting rid of the rigid administrative methods
that characterize the work of the traditional executive authorities. The need has
arisen to create new administrative authorities that have been entrusted by the
legislator with the function of controlling economic activity and provided them
with mechanisms and legal texts that enable them to perform their tasks, and
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because the function of these authorities is a legal one. During the exercise of its
powers, it affects free competition in the market and restricts the constitutionally
guaranteed rights and economic freedoms. It was necessary for the legislator to
enable each person affected by the decisions of the economic control authorities
to have the right to resort to the judiciary to protect his rights and freedoms and
to enable him to compensate for the damage he sustained, whether before the
administrative judiciary as an original jurisdiction because the economic control
authorities are of an administrative nature or before the ordinary judiciary as an
exceptional jurisdiction Here, the role of the judiciary emerges as a basic
guarantee of economic freedoms and rights for economic operators in the face of
economic control authorities
;Keywords: economic control authorities; economic rights and freedoms
judiciary ; free competition

مقدمة:
تبنـت اجلزائـر غـداة االسـتقالن النظـام االقتصـادي االشـااكي حيـث تـتحكم الدولـة بشـكل م يف القطاعـات
االقتصـادية و توجيههــا لتحقيــق أهـداي السياســات االجتماعيــة للدولــة فيمــا يعــري ابالقتصـاد املوجــه ،ومــع فشــل
النمـوذج االقتصـادي املوجـه الـذي صـاحبه اييـار أسـعار البـاون وتفـاقم الـديون اخلارجيـة وضـووط صـندوق النقـد
الدويل والتحوالت السياسية إثر أحداث أكتـوبر  ، 1988كـان لزامـا علـى الدولـة اجلزائريـة أن تتكيـف مـع األوضـاع
اجلديــدة ،فبــدأت االنســحاب التــدراي مــن النشــاط االقتصــادي و التخلــي عــن سياســة التســيري اإلداري املركــزي
للقطاعات االقتصادية  ،وانتهاج اقتصاد السوق الذي يتبىن سيادة مبدأ املنافسة احلرة و فتح القطاعـات االقتصـادية
أمام القطاع اخلاص.
ولكــن انســحاب الدولــة مــن النشــاط االقتصــادي مل يكــن مطلقــا  ،فــال بــد مــن تواجــد ســلطة تضــمن التـوازن بــني
حريــة املنافســة و حقــوق و حـرايت املتعــاملني االقتصــاديني مــن جهــة  ،و حتقيــق املصــلحة العامــة و محايــة املســتهلك
والشــفافية مــن جهــة أخــرى  ،وعليــه فقــد حــذت اجلزائــر حــذو دون أخــرى كــان هلــا الســبق يف هــذا اجملــان ف نش ـ ت
سـلطات إداريـة أوكلـت هلـا مهمـة ضـبط النشـاطات االقتصــادية  ،ولتقـوم هـذه السـلطات اهامهـا خصـها املشــرع
ابختصاصات تنظيمية و أخرى رقابية وصوال لتوقيـع العقـوابت و اجلـزاءات مـا ميـس ابحلقـوق و احلـرايت االقتصـادية
اليت يكفلها الدستور ،و اا أن وظيفة الضـبط املمنوحـة للسـلطات االداريـة املسـتقلة يف اجلانـب االقتصـادي ال ميكـن
أن تكــون قراراهتــا قانونيــة إال إذا احامــت مب ـدأ املشــروعية  ،ف ـ ن هــذا اعلهــا ختضــع للرقابــة القضــائية والــيت هتــدي
لتحقي ـ ــق مب ـ ــدأ املش ـ ــروعية و محاي ـ ــة احلق ـ ــوق و احل ـ ـرايت االقتص ـ ــادية  ،والرقاب ـ ــة القض ـ ــائية عل ـ ــى س ـ ــلطات الض ـ ــبط
االقتصــادي ال تتنــاقض مــع اســتقالليتها ،بــل هــي تك ـريس ملبــدأ املشــروعية وحتقيــق لدولــة القــانون  ،و هــو مــا يطــر
اشكالية :
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ما مدى فعالية الرقابة القضائية على سلطات الضبط االقتصادي يف محاية احلقوق واحلرايت االقتصادية؟
ابلنظـر إىل أن اهلـدي مـن إنشـاء سـلطات الضـبط اإلداريـة يف اجملـان االقتصـادي هـو محايـة النظـام العـام
االقتصـادي ،ومـع البعـد االقتصـادي هلـا ف يـا تبقـى أساسـا وظيفـة قانونيـة ختضـع ملبـدأ الشـرعية فـ ذا اررفـت هـذه
السـلطات عـن مقتضـيات هـذا املبـدأ كانـت قراراهتـا مشـوبة بعيـوب املشـروعية ،وبـذلك حيـق للمتضـررين منهـا طلـب
إلوائهـا أمـام جملـس الدولـة ،ابعتبـاره القاضـي املخـتص بفحـص مشـروعية القـرارات اإلداريـة ،فاالختصـاص األصـيل
هو للقاضي اإلداري (مبحث أون) ،واستثناءا ختضع بعض قرارات جملس املنافسة للقاضي العادي (مبحث اثن)
املبحث األول :االختصاص األصيل للقاضي اإلداري يف الرقابة على سلطات الضبط االقتصادي
رغـم اسـتقاللية سـلطات الضـبط االقتصـادي  ،إال أيـا ختضـع للرقابـة القضـائية  ،فـ ذا كانـت بعـض صـالحياهتا
ذات طابع استشاري أو اناسبة ممارسة سلطة التحقيق اليت تتمتع هبا هذه السلطات ال تثري مس لة الرقابة القضائية
كويا ال ترقى إىل اعتبارها قرارات إدارية ،1ف ن بعض هذه السلطات تتمتـع بصـالحيات تنظيميـة وفرديـة وحتكيميـة
،و ذلـك يعـأ أن قراراهتـا ضـمن الصـالحيات ختضـع لرقابـة القاضـي اإلداري  ،الـذي ينعقـد لـه اختصـاص النظـر يف
القضــااي املتعلقــة انازعــات ســلطات الضــبط االقتصــادي (مطلــب أون)  ،و لكــن ذلــك يــتم ضــمن نطــاق ــدد ال
يتجاوزه القاضي االداري(مطلب اثن).
املطلب األول :انعقاد االختصاص للقاضي اإلداري يف منازعات سلطات الضبط االقتصادي
ســلطات الضــبط االقتصــادي ذات طــابع إداري  ،و تطبيقــا للمعيــار العضــوي لتحديــد االختصــاص القضــائي ،
فالقاضــي االداري هــو ينعقــد لــه االختصــاص األصــيل يف النظــر يف منازعاهتــا  ،و يســتمد القضــاء مشــروعية إعمــان
رقابته القضائية على هذه السلطات أساسا مـن التشـريع ، 2وذلـك مـا نصـت عليـه املـادة  09مـن القـانون العضـوي
 01/98املــخريف يف  1998.05.30املعــدن و املــتمم  ،املتعلــق ابختصــاص جملــس الدولــة و تنظيمــه و عملــه (فــرع
أون) و أيضا ضمن القوانني األساسية لسلطات الضبط االقتصادي( 3فرع اثن)
الفرع األول :القانون العضوي  4 01/98املتعلق ابختصاص جملس الدولة و تنظيمه و عمله
كــرس انشــاء جملــس الدولــة ســنة  1998االزدواجيــة القضــائية يف اجلزائــر « ...كهيئــة مقومــة ألعمــان اجلهــات
القضائية االدارية  ، »...5و بـذلك كـرس املخسـس الدسـتوري االزدواجيـة القضـائية  ،و جسـد مبـدأ الرقابـة القضـائية
علــى أعمــان اإلدارة  ،وســلطات الضــبط االقتصــادي هــي ســلطات إداريــة مســتقلة  ،و هلــا صــالحيات ذات طــابع
إداري ختضــع لرقابــة القضــاء اإلداري عــن طريــق جملــس الدولــة كويــا مركزيــة متواجــدة علــى مســتوى عاصــمة الــبالد
 ،وهي أيضا هيئات وطنية يوطي نشاطها اقلـيم الـوطن  ،وهـذا ابلرجـوع للمـادة  901مـن قـانون االجـراءات املدنيـة
و االدارية  09/08املخريف يف  2008.02.25املعدن و املتمم «خيتص جملس الدولـة كدرجـة أوىل وأخـرية ابلفصـل
يف دعاوى االلواء والتفسري و تقدير املشروعية يف القرارات االدارية الصادرة عـن السـلطات االداريـة املركزيـة » وأيضـا
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ابلرجوع لنص املادة  09من القانون العضوي  01/98املعدلـة واملتممـة ابملـادة  02مـن القـانون العضـوي 11/13
«خيــتص جملــس الدولــة كدرجــة أوىل وأخــرية ابلفصــل يف دعــاوى االلوــاء و التفســري و تقــدير املشــروعية يف الق ـرارات
االدارية الصادرة عن السلطات االدارية املركزية واهليئات العمومية الوطنية و املنظمات املهنية الوطنية.
وخيتص أيضا ابلفصل يف الدعوى املخولة له اوجب نصوص خاصة»
وبتحليــل نــص هــذه املــادة األخــرية فـ ن ســلطات الضــبط االقتصــادي ال تنــدرج ضــمن الســلطات االداريــة املركزيــة
اليت يقصد هبا االدارة املركزية اليت تشـكل السـلطة التنفيذيـة  ،و ال تنـدرج أيضـا ضـمن املنظمـات املهنيـة الوطنيـة الـيت
يقصــد هبــا املشــرع التنظيمــات املهنيــة الوطنيــة املنظمــة علــى شــكل جلنــة وطنيــة أو نقابــة أو غرفــة أو جملــس وط ــأ
كمنظم ــات األطب ــاء و اري ــامني و غريه ــا،6و يف ه ــذا الص ــدد س ــبق وأن أص ــدر جمل ــس الدول ــة قـ ـرارا بشـ ـ ن اللجن ــة
املصرفية 7اليت كيفها كسلطة إدارية مستقلة ومل يعتربها سـلطة إداريـة مركزيـة و ال منظمـة مهنيـة  ،و هبـذا ال يتبقـى لنـا
من مضمون املادة سالفة الذكر سوى تكييف سلطات الضبط االقتصادي كهيئات عمومية وطنيـة ،و هـذا مـا يخكـد
الــدور اهلــام الــذي لعبــه القــانون العضــوي  01/98يف أتســيس رقابــة القضــاء اإلداري ممــثال يف جملــس الدولــة عل ــى
أعمان سلطات الضبط االقتصادي.
الفرع الثاين :القوانني األساسية لسلطات الضبط االقتصادي
مل يكتــف املشــرع اجلزائــري يف اخضــاعه لســلطات الضــبط االقتصــادي لرقابــة القضــاء االداري ابلقــانون العضــوي
 01/98املعـدن و املـتمم ابلقــانون  13/11املتعلـق ابختصاصــات جملـس الدولـة وتنظيمــه و عملـه ،بــل نـص ضـمن
القوانني األساسية لسلطات الضبط االقتصادي على اخضاعها للرقابـة القضـائية  ، 8وهـذا مـا دعـم أكثـر اختصـاص
جملس الدولة يف الفصل يف منازعـات هـذه السـلطات  ،و ـدر االشـارة إىل أن القـوانني األساسـية لسـلطات الضـبط
االقتصادي مل توحد دائما جهـة الطعـن القضـائي لـديها ، 9فنجـدها حتيلهـا حينـا إىل اختصـاص جملـس الدولـة كجهـة
قضاء إداري  ،و حينا آخر حتيلها جمللس قضاء اجلزائر كجهة قضـاء عـادي  ،أو ختضـع لكـال اجلهتـني كحـان جملـس
املنافســة، 10كمــا أن املشــرع مل حيــدد جهــة االختصــاص القضــائي لــدى بعــض ســلطات الضــبط االقتصــادي  11كمــا
هــو احلــان يف قــانون الكه ـرابء و نقــل الوــاز عــرب القن ـوات ،مــا يعقــد مهمــة املتعامــل االقتصــادي يف ثــه عــن اجلهــة
القضائية املختصة  ،و هو ما ال خيدم السري احلسن للمنظومـة االقتصـادية الـيت حتتـاج للدقـة و الوضـو و السـرعة يف
حــل النزاعــات الناشــئة عــن أعمــان و ق ـرارات ســلطات الضــبط االقتصــادي ،و نــورد هنــا بعــض األمثلــة علــى امل ـواد
القانونيــة الــيت نــص عليهــا املشــرع ضــمن القـوانني األساســية لســلطات الضــبط االقتصــادي و الــيت أحــان هبــا منازعاهتــا
الختصاص القاضي اإلداري :
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 جملس سسس املنافسس سسة  :األمـ ــر  03/03املـ ــخريف يف  2003.07.19املتعلـ ــق ابملنافسـ ــة املعـ ــدن واملـ ــتمم ابلقـ ــانون
 12/08امل ـ ــخريف يف  2008.07.25املع ـ ــدن و امل ـ ــتمم ابلق ـ ــانون  05/10امل ـ ــخريف يف  15أوت  2010ويف
نــص املــادة  19الفق ــرة  « 02ميكــن الطعــن يف ق ـرار رفــض التجمي ــع أمــام جملــس الدول ــة» ،وليســت الق ـرارات
املتعلقة برفض التجميع فقط بل قراراته األخرى الصادرة عند ممارسته الختصاصه.12
 جملس النقد و القسر و الل نسة املصسرفية :قـرارات تعيـني املصـفي أو قـائم ابإلدارة مخقتـا أو القـرارات الت ديبيـة
الصــادرة عــن اللجنــة املصــرفية ختضــع للطعــن القضــائي أمــام جملــس الدولــة يف أجــل  60يومــا مــن ري ـ تبلي ـ
القـ ـرار 13حس ــب امل ــادة  10م ــن األم ــر  04/10امل ــخريف يف  26أوت  2010تع ــدن و مت ــم امل ــادة  107م ــن
األم ــر  11/03املتعل ــق ابلنق ــد و الق ــر امل ــخريف يف  26أوت  ، 2003كم ــا منح ــت امل ــادة  65م ــن األم ــر
 11/03ســابق الــذكر الــوزير املكلــف ابملاليــة حــق الطعــن ابإللوــاء و أيضــا األشــخاص الطبيعيــني و املعنــويني
املستهدفني مباشرة من قرارات جملس النقد و القر  ،وحق الطعن ابإلبطـان للـوزير املكلـف ابملاليـة يف األنظمـة
الصادرة عن هذا اجمللس.
 جلنسسة تنظسسيل عمليسسات البورصسسة ومراقبتهسسا :ختضــع القـرارات الصــادرة عــن الورفــة الت ديبيــة للجنــة تنظـيم عمليــات
البورصة ومراقبتها لرقابة جملس الدولـة تطبيقـا لـنص املـادة  18مـن القـانون  04/03املـخريف

يف  17فيفـري

 2003املعــدن واملــتمم للمرســوم التشـريعي  10/93املــخريف يف  23مــاي  1993املتعلــق ببورصــة القــيم املنقولــة
«تعد قرارات الورفة الفاصلة يف اجملان الت دييب قابلة ابلطعن ابإللواء أمام جملس الدولة »...
 الوكالسسة الوينيسسة للممتلكسسات املن ميسسةو والوكالسسة الوينيسسة لل يولوايسسا واملراقبسسة املن ميسسة :اخضــعت هــا ن
الوكالت ــان لرقاب ــة القض ــاء االداري ب ــنص امل ــادة  48م ــن الق ــانون  10/01امل ــخريف يف جويلي ــة  2001املتض ــمن
قانون املناجم وذلك إبمكانية الطعن يف قرارات جملس ادارة كل منهما أمام جملس الدولة.
 جلن سسة االفس سراا عل سسى الت مين سسات :ختضــع قراراهت ــا لرقابــة القض ــاء أمــام جمل ــس الدول ــة ا ــا فيهــا تعي ــني املتص ــري
املخق ــتو حي ــث ت ــنص امل ــادة  31م ــن الق ــانون  ،04/06امل ــخريف يف  20فيف ــري  2006تع ــدن وت ــتمم امل ــادة
 /213ي 3م ــن األم ــر  07/95املـ ــخريف يف  25ج ــانفي  1995يتعل ــق ابلت مينـ ــات« :تك ــون ق ـ ـرارات جلنـ ــة
االشراي على الت مينات فيما خيص تعيني املتصري املخقت قابلة للطعن أمام جملس الدولة »...
 جلنسسة ضسسبط الكهسسراب والغسساز :عض س ق ـرارات ســلطة ضــبط الكه ـرابء ونقــل وتوزيــع الوــاز عــرب القن ـوات للطعــن
القضـائي وفـق املــادة  139مـن القـانون  01/02املــخريف يف  05فيفـري  2002املتعلـق ابلكهـرابء وتوزيـع الوــاز
عرب القنوات.
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 سسسلطة ضسسبط ال يسسد واملواصسسات السسسلكية والاسسسلكية :اــوز الطعــن يف ق ـرارات جملــس ســلطة ضــبط الربيــد
واملواصــالت الســلكية والالســلكية أمــام جملــس الدولــة وفــق القــانون  03/2000املــخريف

يف 05

أوت  2000الذي حيدد القواعد العامة املطبقة على الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية.
فهـذه بعــض األمثلــة الــيت يشـري فيهــا املشــرع صـراحة الختصـاص القاضــي االداري (جملــس الدولــة) يف الفصــل يف
منازع ــات س ــلطات الض ــبط االقتص ــادي  ،و ذل ــك بتض ــمينه مـ ـوادا يف قوانينه ــا األساس ــية ختض ــعها لرقاب ــة القض ــاء
االداري و ل ــو أن ه ــذه النص ــوص مل توح ــد جه ــة االختص ــاص القض ــائي يف ك ــل منازعاهت ــا  ،لك ــن ه ــذه النص ــوص
القانوني ــة األساس ــية اض ــافة للق ــانون العض ــوي ال ــذي حي ــدد اختصاص ــات جمل ــس الدول ــة و عمل ــه و تنظيم ــه أثبت ــت
االختصــاص األصــيل للقضــاء اإلداري يف فــر رقابتــه علــى أعمــان و ق ـرارات ســلطات الضــبط االقتصــادي ،ال ــيت
مت ــارس ص ــالحياهتا ابس ــم الدول ــة و حلس ــاهبا  ،و ألي ــا ذات ط ــابع إداري و ه ــو م ــا يع ــأ تطبي ــق املعي ــار الش ــكلي
العضوي

14

املطلب الثاين :حدود رقابة القاضي اإلداري على سلطات الضبط االقتصادي
نظ ـرا خلصوص ــية مي ــدان الق ــانون االقتص ــادي ال ــذي حيك ــم النش ــاطات االقتص ــادية عموم ــا و ال ــيت تتمي ــز بتنوعه ــا
وحاجتهــا للســرعة و املرونــة  ،وحريــة املبــادرة االقتصــادية فمــن املفــرو

أن يقلــص املشــرع مــن قبضــة الرقابــة القضــائية

عليها  ،فكثافـة العمـل القضـائي و تعقـد اجـراءات التقاضـي وطـون مـدهتا يقلـص مـن دور القاضـي  ،لكـن ذلـك ال
يلوــي اختصــاص القضــاء يف النظــر يف منازعــات ســلطات الضــبط القضــائي  ،فالقضــاء هــو الضــمانة احلقيقيــة ضــد
ار ـراي أو تعســف ســلطات الضــبط االقتصــادي  ،مــع االشــارة للخصوصــية الــيت تقتضــيها طبيعــة ســلطات الضــبط
االقتصادي واليت ختتلف عن القواعد العامة امل لوفة يف القرارات االدارية الصادرة عـن السـلطات االداريـة التقليديـة ،
س ـواء فيمــا يتعلــق بشــرط الــتظلم اإلداري املســبق أو املواعيــد القضــائية ، 15أو اشــكالية وقــف التنفيــذ أو اج ـراءات
الطع ــن ،16فالقاض ــي االداري خي ــتص النظ ــر يف منازع ــات ش ــرعية قـ ـرارات س ــلطات الض ــبط االقتص ــادي (ف ــرع أون)
وخيتص أيضا يف منازعات مسخولية هذه السلطات (فرع اثن).
الفرع األول :اختصاص القضا االداري يف منازعات فرعية قرارات سلطات الضبط االقتصادي
تتمتــع ســلطات الضــبط االقتصــادي بصــالحيات اختــاذ الق ـرارات التنظيميــة والفرديــة والتحكيميــة ،وهــي ق ـرارات
إداري ــة كامل ــة األرك ــان 17ختض ــع وج ــواب لرقاب ــة القاض ــي االداري عل ــى ش ــرعيتها ،حي ــث يفص ــل القاض ــي االداري يف
املنازعــات الــيت تنش ـ بــني ســلطات الض ــبط االقتص ــادي واملتعــاملني االقتص ــاديني املتض ــررين مــن قراراهت ــا عــن طري ــق
دعاوى املشروعية ،سواء كانت بدعوى االلواء أو فحص املشروعية أو تفسري القرارات.
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 / 1اختصاص القضا االداري يف ابلطعن يف القرارات التنظيمية:
تتمثل القرارات التنظيمية لسلطات الضبط اإلدارية ،يف من كل من األنظمة اليت يصدرها جملس النقد والقر ،
وجلنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها اليت ختضع لرقابة املشروعية من طري جملس الدولة. 18
فبالنسبة جمللـس النقـد و القـر و ابلنظـر لصـالحية ممارسـة السـلطة التنظيميـة املمنوحـة لـه و مـا ميكـن أن ينجـر
عمهــا مــن مســاس ابحلقــوق و احل ـرايت االقتصــادية أو تقييــد هلــا  ،فقــد أخضــع املشــرع هــذه الســلطة لرقابــة جملــس
الدولــة القضــائية  ،و ذلــك ابلــنص ص ـراحة علــى حــق الــوزير املكلــف ابملاليــة دون غــريه علــى الطعــن ابإلبطــان ضــد
أنظمة جملس النقد و القر دون أن يشمل ذلك احلق املتعـاملني االقتصـاديني رغـم أنـه ميـس مصـاحلهم مباشـرة ،19
و هذا ما جاء يف نص املادة  65من األمـر  11/03سـالف الـذكر يف أجـل  60يومـا مـن ريـ نشـر النظـام و إال
رفــض الطع ــن ش ــكال ،فاألش ــخاص الطبيعي ــون و املعنوي ــون ال حي ــق هل ــم الطع ــن ابإلبط ــان يف أنظمــة جمل ــس النق ــد و
القر إال ابلدفع بعدم مشروعية نظام ما أمـام القاضـي أثنـاء نظـره يف نـزاع طبـق فيـه ذلـك النظـام ، 20وهـو مـا طبـق
يف الـدعوى الـيت رفعهـا يونيــون بنـك ابلطعـن يف النظــام رقـم  07/95املعـدن و املــتمم للنظـام  04/92املتعلـق برقابــة
الصــري ضــد اللجنــة املصــرفية و صــدر علــى اثــره ق ـرار جملــس الدولــة رقــم  2138بتــاري  2000.05.08و الــيت
قبــل الــدعوى شــكال و موضــوعا إببطــان املــادة  15مــن هــذا النظــام 21مــن التطبيــق يف هــذه القضــية دون أن يتجــاوز
القاضي االداري ذلك إىل الوائها.
أمــا فيمــا خيــص جلنــة تنظــيم عمليــات البورصــة و مراقبتهــا فقــد أخضــع املشــرع األنظمــة الــيت تصــدرها هــذه اللجنــة
لرقابــة القاضــي اإلداري بــنص املــادة  22 33مــن املرســوم التشـريعي رقــم  10/93املتعلــق ببورصــة القــيم املنقولــة  ،مــع
االشارة أن حق الطعن ابإلبطان ال يقتصر على الوزير املكلف ابملالية فقط كما هو احلان يف جملس النقـد و القـر
بل ميكن لكل األشخاص الطبيعيني و املعنويني الذين هلم مصلحة بذلك أن يقدموا الطعن ابإلبطان يف أنظمـة جلنـة
تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها.
 / 2اختصاص القضا االداري يف ابلطعن يف القرارات الفردية:
لسلطات الضبط االقتصادي صالحية اصـدار قـرارات فرديـة أتديبيـة كانـت أو قمعيـة ،وهـي كويـا سـلطات إداريـة
فهي ختضع كقاعدة عامة لرقابـة القضـاء االداري إبمكانيـة الطعـن فيهـا أمـام القاضـي االداري وخيـرج عـن ذلـك ا راء
واملقاحــات والتعليم ــات واألعم ــان التحض ـريية كوي ــا ال تس ــتويف أرك ــان الق ـرار اإلداري ،واختل ــف موق ــف املش ــرع يف
اخضاع كل القرارات الصادرة عن خمتلف سلطات الضبط االداري حسب كل حالة.

 فقد نصت املادة  213من األمـر  07/95املعـدن املتعلـق ابلت مينـات الـذي سـبق ذكـره أن تكـون قـرارات هـذه
اللجنــة يف نعيــني متصــري (قــائم) إداري مخقــت قابلــة للطعــن أمــام جملــس الدولــة دون غريهــا مــن قراراهتــا الفرديــة
األخــرى  ،رغــم امكانيــة أن تصــدر جلنــة الت مينــات قـرارات حتــد مــن نشــاط شــركات التـ مني أو اعــادة التـ مني أو
منعها من التصري أبمواهلا دون أن ميكنهـا املشـرع مـن الطعـن أمـام القضـاء مـا يعـد انتهاكـا للحقـوق و احلـرايت
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االقتصــادية هلــذه الشــركات ، 23ونفــس األمــر للق ـرارات بتعيــني متصــري إداري مخقــت والــيت تصــدر عــن اللجنــة
املصرفية دون غريها من قراراهتا الفردية.

 أمــا الق ـرارات الفرديــة الــيت يصــدرها جملــس النق ـد والقــر يف ختضــع كلهــا للطعــن أمــام جملــس الدولــة كق ـرارات
الاخــيص إبنشــاء البنــو واملخسســات املاليــة اخلاضــعة للقــانون اجلزائــري أو فــتح فــروع بنكيــة أو ممثليــات لبنــو
أجنبيــة مــع شــرط أال يرفــع الطعــن أمــام القضــاء االداري إال لــذوي املصــلحة املباشــرة بق ـرار الــرفض ،وبعــد ق ـرارين
ابلرفض وضمن آجان ددة
 فيمــا خيــص جلنــة ضــبط الربيــد و املواصــالت الســلكية و الالســلكية ف جــاز املشــرع الطعــن أمــام جملــس الدولــة يف
كل قراراهتا الفردية.24
 ابلنســبة للجنــة تنظــيم عمليــات البورصــة و مراقبتهــا فقــد مــنح املشــرع حــق الطعــن ابإللوــاء لقراراهتــا الت ديبيــة دون
العقابيـة حســب املـادة  18مــن القــانون  04/03املتعلــق ببورصــة القــيم املنقولــة املعــدن و املــتمم ســالف الــذكر ،
كمــا أجــاز املشــرع حــق الطعــن أمــام جمل ــس الدولــة يف ق ـرارات اللجنــة ب ــرفض االعتم ــاد للوســطاء يف عملي ــات
البورصــة 25و األم ــر نفســه هليئ ــات التوظيــف اجلم ــاعي للقــيم املنقول ــة  ،غــري أن املش ــرع ســكت ع ــن الق ـرارات
املتعلقة برفض الت شري رغم أيا هي األخرى قرارات إدارية فردية ختضع كقاعدة عامة لرقابة القضاء اإلداري
 أخضــع املشــرع كــل الق ـرارات الفرديــة الــيت تصــدر عــن كــل مــن الوكالــة الوطنيــة للممتلكــات املنجميــة ،والوكالــة
الوطنيــة للجيولوجيــا و املراقبــة املنجميــة كطلبــات م ـنح الســندات والــرخص املنجميــة أو ســحبها أو تعليقهــا أو
قرارات اساجاع االكتساب الكلي أو اجلزئي حلقوق ممارسة النشـاط املنجمـي ، 26لرقابـة جملـس الدولـة يف حالـة
دع ــوى ابط ــان القـ ـرار اإلداري  ،م ــع امكاني ــة خض ــوعها الختص ــاص جمل ــس قض ــاء اجلزائ ــر يف دع ــاوى القض ــاء
الكامل .
 ميكن الطعن أمام جملس الدولة يف القرارات الفردية الـيت تصـدرها جلنـة ضـبط الكهـرابء والوـاز بـنص املـادة 139
من القانون  01/02املتعلق ابلكهرابء وتوزيع الواز عرب القنوات سابق الذكر
 جملــس املنافســة و حســب املــادة  /19ي  3مــن األمــر  03/03املعــدن و املــتمم «ميكــن الطعــن يف قـرار رفــض
التجميع أمام جملس الدولة» و لكـن املشـرع مل يشـر حلـق الطعـن بقـرار الاخـيص ابلتجميـع الـذي ميكـن أن يضـر
اتعاملني اقتصاديني خارج هذا التجميع ، .27أما قرارات جملس املنافسـة القمعيـة فقـد أخضـعها املشـرع يف نـص
املادة  63من األمر  03/03املعدن و املتمم املتعلق ابملنافسة لرقابة القاضي العادي.28

 / 3اختصاص القضا االداري يف ابلطعن يف القرارات التحكيمية:
اختلــف موقــف املشــرع مــن اخضــاع الق ـرارات التحكيميــة لســلطات الضــبط االقتصــادي لرقابــة القاضــي االداري
حسب كل حالة.

29

 تو ــري موق ــف املش ــرع م ــن ج ـواز خض ــوع الق ـرارات التحكيمي ــة لرقاب ــة جمل ــس الدول ــة وال ــيت تص ــدرها جلن ــة تنظ ــيم
عمليات البورصة ومراقبتها ،حيث جاء يف املادة  57املعدلة من القانون  10/93املتعلق ببورصـة القـيم املنقولـة
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أنــه تعــد قـرارات الورفــة الفاصــلة يف اجملــان التـ دييب قابلــة ابلطعــن ابإللوــاء أمــام جملــس الدولــة خــالن أجــل شــهر،
حيــث ســكت عــن االشــارة للق ـرارات التحكيميــة ،يف حــني أنــه وقبــل التعــديل كــان ميكــن الطعــن يف الق ـرارات
الت ديبية والتحكيمية أمام الورفة االدارية التابعة للمجلس القضائي وفقا لقانون االجراءات املدنية.

 مل خيضـع املشـرع القـرارات التحكيميـة للجنـة ضــبط الكهـرابء و الوـاز لرقابـة القضـاء االداري  ،فاملـادة  137مــن
القانون  01/02سابق الـذكر أكـدت علـى أن قـرارات غرفـة التحكـيم للجنـة ضـبط الكهـرابء و الوـاز غـري قابلـة
للطع ــن فيه ــا و ه ــي ب ــذلك واجب ــة التنفي ــذ ن وعل ــى ه ــذا املن ـ ـوان س ــار املش ــرع اجلزائ ــري يف حتص ــني القـ ـرارات
التحكيمية اليت نص عليها قانون االستثمار من الطعن فيها أمام القضاء ن وهذا يتناقض مـع نصـوص الدسـتور
و القاعدة العامة اليت متنح القضاء احلق يف النظر يف كل قرارات السلطات االدارية.30

 ابلنس ــبة لس ــلطة ض ــبط الربي ــد و املواص ــالت الس ــلكية و الالس ــلكية الوطني ــة فق ــد أخض ــع املش ــرع ك ــل قراراهت ــا
التحكيمية لرقابة جملس الدولة.

31

 أم ــا س ــلطة ض ــبط التبـ ـ  ،و الوكالـ ـة الوطني ــة للمـ ـواد الص ــيدالنية  ،و س ــلطة ض ــبط املي ــاه فق ــد خل ــت قوانينه ــا
األساسية مـن االشـارة خلضـوع قراراهتـا التحكيميـة لرقابـة جملـس الدولـة  ،ولكـن ابلنظـر لطابعهـا اإلداري كسـلطة
ذات ط ــابع إداري فتنطب ــق عليه ــا أحك ــام املنازع ــات االداري ــة و ابلت ــايل امكاني ــة الطع ــن يف مش ــروعية قراراهت ــا
التحكيمية أمام جملس الدولة

32

الفرع الثاين :اختصاص القضا االداري يف منازعات مسؤولية سلطات الضبط االقتصادي
مل يشــر املشــرع يف القـوانني األساســية املنشــئة لســلطات الضــبط االقتصــادي إىل اقامــة مســخوليتها  ،مــع أن ممارســة
هــذه الســلطات لصــالحياهتا و اختصاصــاهتا ميكــن أن يس ــبب ض ــررا للمتعــاملني االقتص ــاديني املســتهدفني بقراراهت ــا
والــذين خيضــع نشــاطهم االقتصــادي لرقابتهــا ،فهنــا غيــاب م النصــوص القانونيــة الــيت متكــن القاضــي االداري مــن
النظر يف دعاوى القضاء الكامل أو دعوى التعويض اليت متكـن املتعامـل االقتصـادي املتضـرر مـن تقريـر الضـرر الـذي
م ــس حقوق ــه نتيج ــة أعم ــان أو قـ ـرارات س ــلطات الض ــبط االقتص ــادي و املطالب ــة ــرب الض ــرر و احلك ــم عل ــى ه ــذه
الســلطات ابلتعــويض  ،و اــا أن ســلطات الضــبط االقتصــادي ذات طــابع إداري فــذلك يســتوجب أن تنطبــق عليهــا
األسس العامة لقيام املسخولية اإلدارية 33رغم غياب أي اشارة يف قوانينهـا األساسـية هلـذه املسـخولية  ،و هـو مـا يعـأ
أيضـا أن رــاون حتديــد جهـة االختصــاص القضــائي للنظـر يف دعــاوى التعــويض و دعـاوى القضــاء الكامــل  ،و ايضــا
القانون الواجب التطبيق يف حان قيام مسخولية سلطات الضبط االقتصادي.
 /1إقامة املسؤولية اإلدارية لسلطات الضبط االقتصادي:
ابعتبـار صــالحيات ســلطات الضــبط االقتصــادي ،يف اصــدار قـرارات إداريــة اناســبة ممارســتها اختصاصــاهتا ،والــيت
ميكــن أن تســبب ضــررا للوــري ،والــيت تثبــت بت ـوافر أركــان املســخولية (اخلط ـ  ،الضــرر ،العالقــة الســببية بينهمــا) ،وهــذه
املسخولية كما هو احلان لدى السلطات االدارية التقليدية إما أن تكون أساس اخلط  ،وإما أن تكون دون خط .
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 تقــوم مســخولية ســلطات الضــبط االقتصــادي علــى أســاس اخلطـ حــني ترتكــب هــذه الســلطات خطـ سـواء كــان
عمداي أو دون قصد وياتب عن هذا اخلطـ ضـرر للمتعامـل االقتصـادي ،ك صـدار قـرارات إداريـة تفقـد املتعامـل
قدرته التنافسية أو تفقده ميزة اقتصادية ،أو متـس بسـمعته يف السـوق ،وعلـى املتعامـل االقتصـادي هنـا أن يثبـت
الضــرر الــذي حلقــه وأن يثبــت العالقــة الســببية بــني اخلط ـ الــذي ارتكبتــه ســلطة الضــبط االقتصــادي الــيت خيضــع
لرقابتها وبني الضرر الذي ترتب عن هذا اخلط .
 تقــوم مســخولية ســلطات الضــبط االقتصــادي دون خط ـ  ،أو املســخولية علــى أســاس املخــاطر ،ويعــرب عنهــا أيضــا
ابملســخولية علــى أســاس املســاواة أمــام األعبــاء العامــة ،يف حالــة اصــدار هــذه الســلطات لقواعــد تنظيميــة مــثال
هبدي حتقيق مصلحة اقتصادية عامة لكنها قد تسبب ضررا للمتعاملني االقتصاديني أو لبعضهم.
 حـني اقامــة مســخولية ســلطات الضــبط االقتصــادي ينبوــي التمييــز بــني تلــك الســلطات الــيت ال تتمتــع ابلشخصــية
املعنوية  ،و بني سلطات الضـبط االقتصـادي األخـرى الـيت منحهـا املشـرع الشخصـية املعنويـة وأهليـة التقاضـي ،
ففــي حال ــة س ــلطات الض ــبط االقتصــادي ال ــيت ال تتمت ــع ابلشخص ــية املعنويــة و ه ــي جمل ــس النق ــد و الق ــر و
اللجنــة املصــرفية و جلنــة االش ـراي علــى الت مينــات  ،فالدولــة هــي مــن تتحمــل مســخولية التصــرفات الضــارة هلــذه
السلطات اليت ال متلك أهلية التقاضي ،34أما ابقي سلطات الضبط االقتصادي الـيت تتمتـع ابلشخصـية املعنويـة
و الذمة املالية املستقلة فلها أهليـة التقاضـي و ابلتـايل تتحمـل مسـخولية تصـرفاهتا الـيت سـببت الضـرر للوـري اـا يف
ذلك تعويض الضرر.
 /2اهة االختصاص القضائي للفصل يف منازعات مسؤولية سلطات الضبط االقتصادي:
كمــا ســلف ذكــره فقــد خلــت النصــوص القانونيــة املنشــئة لســلطات الضــبط االقتصــادي مــن حتديــد اختصــاص
القاضي االداري يف النظر يف دعاوى التعويض  ،و دعاوى القضاء الكامل  ،وأمام هذا الفـرا القـانوال ال يسـعنا إال
االحتكـام للقواعـد العامــة و ذلـك ابالســتناد لقـانون االجـراءات املدنيــة واإلداريـة ، 35وذلــك يف املـادة  800و املــادة
 801و املادة  809من هذا القانون و ابستقراء هذه املواد :
 ت ــنص امل ــادة  800م ــن ق ــانون االج ـراءات املدني ــة و االداري ــة «اري ــاكم االداري ــة ه ــي جه ــات الوالي ــة العام ــة يف
املنازعــة االداريــة  ،ختــتص ابلفصــل يف أون درجــة كــم قابــل لالســتئناي يف كيــع القضــااي الــيت تكــون الدولــة أو
البلديــة أو احــدى املخسســات ذات الصــبوة االداريــة طرفــا فيهــا»  ،فاملعيــار العضــوي هــو الــذي اعتمدتــه هــذه
املادة لتحديد الوالية العامة للنظر يف الفصـل يف املنازعـة االداريـة  ،36لكـن الفـرا القـانوال هنـا واضـح يف اغفالـه
عــن ذكــر ســلطات الضــبط االقتصــادي خاصــة تلــك الــيت منحهــا املشــرع الشخصــية املعنويــة و أهليــة التقاضــي ،
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فهــي ال ميكــن أن تنــدرج ضــمن املخسســات العموميــة ذات الصــبوة اإلداريــة ألن هــذه املخسســات ختضــع للرقابــة
الرائسية أو الوصائية عكس سلطات الضـبط االقتصـادي الـيت هـي سـلطات إداريـة مسـتقلة وابلتـايل فـنص املـادة
 800من قانون االجراءات املدنية واإلدارية ال تنطبق على سلطات الضـبط االقتصـادي  ،فاملشـرع عـدد بعـض
األش ــخاص املعنوي ــة العام ــة ال ــيت ت ــخون والي ــة النظ ــر يف نزاعاهت ــا الختص ــاص القاض ــي االداري مم ــا جع ــل املعي ــار
العضــوي قاص ـرا عــن اــون الســلطات االداريــة املســتقلة ا ـا فيهــا ســلطات الضــبط االقتصــادي ،مــا حيــتم علــى
املشرع مستقبال تدار هذا القصـور الـذي يكبـل يـد القضـاء االداري عـن اخضـاع سـلطات الضـبط االقتصـادي
لرقابتــه عل ـى منازعــات مســخولية هــذه الســلطات ،والفصــل يف مثــل هــذه الــدعاوى 37تكريســا لدولــة القــانون و
محاية للحقوق واحلرايت االقتصادية من أي مساس غري مشروع هبا.
 تنص املادة  801من قانون االجراءات املدنية واالدارية «ختتص ارياكم االدارية كذلك ابلفصل يف:
 / 1دعــاوى إلوــاء الق ـرارات االداريــة والــدعاوى التفس ـريية ودعــاوى فحــص املشــروعية للق ـرارات الصــادرة
عن:
 الوالية واملصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية.
 البلدية واملصاحل اإلدارية األخرى للبلدية.
 املخسسات العمومية اريلية ذات الصبوة اإلدارية.
 / 2دعاوى القضاء الكامل.
 / 3القضااي املخولة هلا اوجب نصوص خاصة».
يفهــم مــن نــص هــذه املــادة علــى اختصــاص اريكمــة االداريــة ابلنظــر يف دعــاوى القضــاء الكامــل  ،و الــيت هــي
دعاوى إدارية يرفعها من له الصفة و املصلحة للمطالبة قوق مكتسبة و اقرار مسخولية سلطة ضـبط اقتصـادي مـن
خــالن ممارســة اختصاصــها ابإلض ـرار هبــذه احلقــوق  ،مــا ياتــب عنــه تقــدير هلــذه األض ـرار و حتديــد التعــويض الــالزم
إلصــالحها و جربهــا  ،أو تثبيــت حــق مخســس قــانوا ،38فالضــرر الــذي تســببه أعمــان و ق ـرارات ســلطات الضــبط
االقتصادي و اليت تسـبب ضـررا للوـري متـنح احلـق للمتضـرر مـن رفـع دعـوى تعـويض أمـام اريكمـة االداريـة و هـي هنـا
اريكمــة االداريــة يف اجلزائــر العاصــمة ابلنظ ــر أليــا صــاحبة االختص ــاص االقليم ــي و هلــا ص ــالحيات كاملــة حلماي ــة
احلقوق و احلرايت االقتصادية املكتسبة و اليت أضرت هبا تصرفات سلطات الضبط االقتصادي.
 تنص املادة  809قانون االجراءات املدنية و االداريـة «عنـدما ختطـر اريكمـة االداريـة بطلبـات اناسـبة النظـر يف
دعــوى تــدخل يف اختصاصــها  ،ونكــون يف نفــس الوقــت مرتبطــة بطلبــات مقدمــة يف دعــوى أخــرى مرفوعــة أمــام
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جملس الدولة و تدخل يف اختصاصه  ،حييل رئيس اريكمة الطلبات أمام جملس الدولـة »  ،فـ ذا كانـت اريكمـة
االدارية ابجلزائر العاصمة خمتصة ابلفصل يف دعوى التعويض اليت يرفعها املتضـرر مـن تصـرفات سـلطات الضـبط
االقتصادي فهذا يقتصـر علـى حالـة رفـع املتعامـل االقتصـادي لـدعوى التعـويض بصـفة مسـتقلة بعـد الوـاء القـرار
اإلداري  ،أما إذا كانت دعوى التعويض مقانة بدعوى االلواء فلمجلـس الدولـة االختصـاص الكامـل مـن أجـل
السري احلسن ملرفق العدالة.39
ينبو ــي أن ن ــذكر أن دع ــوى التع ــويض متك ــن القاض ــي االداري و ل ــو بطريق ــة غ ــري مباش ــرة يف املش ــاركة يف وظيف ــة
الضــبط االقتصــادي ، 40مــن خــالن صــفته كمراقــب لســلطات الضــبط االقتصــادي ابلنظــر يف الطعــون املقدمــة ضــد
قراراهتا

وضمان احاام سلطات الضبط لإلجراءات املقررة قانوا يف عملية اختاذ القرار.

أم ــا ع ــن التمثي ــل الق ــانوال لس ــلطات الض ــبط االقتص ــادي أم ــام القض ــاء االداري فيك ــون بواس ــطة ممثله ــا الق ــانوال
إذا كانــت ســلطة الضــبط االقتصــادي املــدعى عليهــا تتمتــع ابلشخصــية املعنويــة و هلــا أهليــة التقاضــي  ،أمــا يف حالــة
ســلطات الضــبط االقتصــادي الــيت ال تتمتــع ابلشخصــية املعنويــة و ال متلــك أهليــة التقاضــي فرفــع دعــوى التعــويض
يكون ضد الدولة

41

 /3القانون الوااب التطبيق على منازعات مسؤولية سلطات الضبط االقتصادي:
كم ــا س ــلف ذك ــره فق ــد أغف ــل املش ــرع يف النص ــوص القانوني ــة املنش ــئة لس ــلطات الض ــبط االقتص ــادي اإلش ــارة إىل
مسخولية هذه السـلطات أو القـانون الواجـب علـى القاضـي االداري تطبيقـه علـى منازعاهتـا  ،لكنـه و ابلنظـر للطبيعـة
االداريــة لســلطات الضــبط االقتصــادي و الــيت يتمتــع بعضــها ابلشخصــية املعنويــة و الذمــة املاليــة املســتقلة  ،و ابلتــايل
فلهــا أهليــة التقاضــي فـ ن ذلــك يعــأ تطبيــق قواعــد املســخولية االداريــة عليهــا مثــل مــا هــو عليــه احلــان مــع الســلطات
االداريــة التقليديــة  ،س ـواء كانــت تلــك املســخولية علــى أســاس اخلط ـ أو علــى أســاس املخــاطر ،42و حــل ســلطات
الضبط االقتصادية اليت ال تتمتع ابلشخصية املعنوية كمجلس النقد و القـر فـيمكن رفـع دعـوى التعـويض يف هـذه
احلالة ضد الدولة  ،وجمددا على املشرع تدار الفرا القـانوال حـون منازعـات مسـخولية سـلطات الضـبط االقتصـادي
الــذي جعــل املتعامــل االقتصــادي املتضــرر مــن أعمــان و قـرارات هــذه الســلطات يتيــه بــني اريكمــة االداريــة أو جملــس
الدولـ ــة م ـ ــن جه ـ ــة وب ـ ــني القض ـ ــاء الع ـ ــادي ال ـ ــذي ل ـ ــه االختص ـ ــاص االس ـ ــتثنائي يف الرقاب ـ ــة عل ـ ــى س ـ ــلطات الض ـ ــبط
االقتصادي ، 43ما يقلل من فعالية و دور القضاء يف محاية وصون احلقوق و احلرايت االقتصادية .
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املبحث الثاين :االختصاص االستثنائي للقاضي العادي ابلرقابة على سلطات الضبط االقتصادي
رغ ــم أن املش ــرع اجلزائ ــري م ــنح القض ــاء اإلداري االختص ــاص األص ــيل للفص ــل يف منازع ــات س ــلطات الض ــبط
االقتصـ ــادي ابلنظـ ــر لطابعهـ ــا اإلداري و تطبيقـ ــا الزدواجيـ ــة القض ـ ــاء يف اجلزائـ ــر ،إال أن ذات املشـ ــرع و يف قـ ــانون
املنافســة مــنح اختصاصــا اســتثنائيا للقاضــي العــادي ابلنظــر و الفصــل يف بعــض منازعــات جملــس املنافســة ،و هــو مــا
يعتــرب تش ــتيتا ملنازع ــات جملــس املنافس ــة 44ب ــني القضــاء االداري و القض ــاء الع ــادي ،م ــا يس ــتدعي النظ ــر يف م ــربر و
أســاس مــنح هــذا االختصــاص االســتثنائي للقاضــي العــادي (مطلــب أون)  ،و حتديــد اختصــاص و ســلطات جملــس
قضاء اجلزائر ابلفصل يف بعض منازعات جملس املنافسة (مطلب اثن).
املطلب األول :أساس انعقاد االختصاص االستثنائي للقاضي العادي
املبــدأ العــام الــذي حيكــم األنظمــة القضــائية املزدوجــة  ،أن القضــاء االداري هــو صــاحب االختصــاص األصــيل يف
الفصــل يف املنازعــات اإلداريــة  ،لكــن املشــرع اجلزائــري أوجــد هلــذا املبــدأ اســتثناءا صــوص بعــض منازعــات جملــس
املنافس ــة ،45فح ــون املش ــرع اجلزائ ــري ه ــذا االختص ــاص م ــن القاض ــي اإلداري إىل القاض ــي الع ــادي مقل ــدا يف ذل ــك
املشرع الفرنسي (فرع أون) و لكنه عكس املشرع الفرنسي الذي حدد اجراءات الطعن بوضو  ،فقـد تـر غمـو
املشرع اجلزائري اجملان للقواعد العامة (فرع اثن) .
الفرع األول :تقليد املشرع اجلزائري للمشرع الفرنسي يف حتويل االختصاص
إن متتع جملس املنافسة ابلشخصـية املعنويـة وأهليـة التقاضـي  ،ميكـن املتعـاملني االقتصـاديني املتضـررين مـن قراراتـه
و سلطاته إذا تعسف يف استخدامها مـن رفـع دعـوى التعـويض ضـد هـذا اجمللـس و هـذا طبقـا للمـادة  63مـن األمـر
 03/03املع ــدن و امل ــتمم ابلق ــانون  12/08املع ــدن و امل ــتمم ابلق ــانون « 05/10تك ــون قـ ـرارات جمل ــس املنافس ــة
املتعلقة ابملمارسات املقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام جملس قضاء اجلزائر الـذي يفصـل يف املـواد التجاريـة ، » ...
و طبقــا ل ــنص امل ــادة  48م ــن األم ــر 03/03املتعل ــق ابملنافس ــة املع ــدن وامل ــتمم ابلق ــانون « :12/08ميك ــن لك ــل
شخص طبيعي أو معنوي يعترب نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة ،وفق مفهـوم أحكـام هـذا األمـر  ،أن يرفـع
دعــوى أمــام اجلهــة القضــائية املختصــة طبقــا للتش ـريع املعمــون بــه »  ،فاملشــرع مــنح اختصاصــا اســتثنائيا للقاضــي
العادي متمثال يف الورفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر للفصل يف منازعات جملس املنافسة رغم طبيعتـه كسـلطة إداريـة
مســتقلة م ــن املف ــرو

أن ختض ــع لرقاب ــة القاض ــي اإلداري كاختص ــاص أصــيل ،حي ــث ف ــرق املش ــرع ب ــني ن ــوعني م ــن

القرارات اليت يصدرها جملس املنافسة:46
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 القرارات املتضمنة رفض التجميع 47حيث ختضع قرارات جملس املنافسة يف هذا االطار لرقابة جملس الدولة.
 قرارات جملس املنافسة واليت تقيد املنافسـة وختضـع الختصـاص الورفـة التجاريـة اجلـس قضـاء اجلزائـر طبقـا لـنص
املادة  63من األمر  03/03املعدن واملتمم سابق الذكر.
و ال ميكن اااد مربر ملنح املشرع اجلزائري هـذا االختصـاص للقاضـي العـادي سـوى تقليـد املشـرع الفرنسـي الـذي
برر حتويل بعض اختصاصات القاضي االداري يف هذا اجملان إىل القاضي العادي اربرين: 48
 املربر األون من حيث النوعية بتوحيـد املنازعـات يف جمـان معـني لضـمان السـري احلسـن للعدالـة ،واعتبـار القاضـي
هو خط الدفاع األون عن احلقوق واحلرايت الفردية ،اا يف ذلك االقتصادية منها.
 املربر الثاال استفادة النظام القضائي العادي كميا من هذا التحويل
فق ـ ــد ع ـ ــدن املش ـ ــرع الفرنس ـ ــي األم ـ ــر  1243/86امل ـ ــخريف يف  01جويلي ـ ــة  1986ابألم ـ ــر  499/87امل ـ ــخريف
يف  06جويلي ــة  1987حي ــث ي حتوي ــل الفص ــل يف قـ ـرارات جمل ــس املنافس ــة م ــن القض ــاء االداري إىل اختص ــاص
القضــاء العــادي علــى مســتوى كمــة اســتئناي ابريــس ، 49وقــد أيــد جملــس الدولــة الفرنســي هــذا التحويــل ، 50مقـرا
بعدم مساسه ابدأ الفصل بني السـلطات طاملـا كـان هـذا التحويـل اسـتجابة ملتطلبـات السـري احلسـن للعدالـة و شـرط
التحديــد الــدقيق لالختصاصــات اريولــة مــن القاضــي اإلداري إىل القاضــي العــادي ، 51و يف أتييــده هلــذا التحويــل مل
يوــب عــن اجمللــس الدســتوري الفرنســي اشــكالية عــدم امكانيــة وقــف تنفيــذ قـرارات جملــس املنافســة املطعــون فيهــا أمــام
القاضــي العــادي  ،مــا يشــكل اخــالال ابــدأ املســاواة و ضــماات التقاضــي حيــث أبــدى مالحظاتــه يف قـراره  ،حيــث
قــرر مبــدأ األثــر املوقــف للطعــن ابالســتئناي أمــام كمــة ابريــس 52حيــث راعــى املشــرع الفرنســي مالحظــات اجمللــس
الدستوري حني اصداره األمر  499/87الذي سبق ذكره خاصة اا يتعلق بوقف التنفيذ.
و فيمــا يتعلــق ابملشــرع اجلزائــري الــذي مل يبــد أي مــربر هلــذا التحويــل يف الفصــل يف منازعــات جملــس املنافســة إىل
القضــاء العــادي ،فقــد قلــد نظــريه الفرنســي تقليــدا حرفيــا مل يراعــي يف ذلــك املنظومــة القانونيــة اجلزائريــة  ،فالطبيع ــة
االداريــة جمللــس املنافســة  ،و املنازعــات املتعلقــة ابملنافســة و الــيت تثريهــا قراراتــه تنش ـ عنهــا منازعــات مدنيــة و اريــة
خيــتص هبــا القضــاء العــادي  ،هــي مــربر كــاي للمشــرع اجلزائــري ليحــون اختصــاص الفصــل بــبعض منازعــات جملــس
املنافســة للقضــاء العــادي  ،مــن دون أن ميــس ابــدأ الفصــل بــني الســلطات أو مبــدأ تــدرج الق ـوانني اــا يف ذلــك ــو
القانون العضـوي علـى القـانون العـادي  ،ومـن دون التقليـد احلـريف للمشـرع الفرنسـي ،و منـه ميكـن القـون أن املشـرع
اجلزائري وقع يف اشكاالت قانونية كبرية53ميكن تلخيصها فيما يلي:
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 جملــس املنافســة ذو طــابع اداري فهــو ســلطة إداريــة مســتقلة ، 54خيضــع لرقابــة جملــس الدولــة  ،فــاألمر 03/03
املعدن و املتمم وهو ضمن فئة القوانني العاديـة ،ينـاقض القـانون العضـوي  01/98املعـدن واملـتمم  ،فهـو خيـرق
املبــدأ الدســتوري لتــدرج الق ـوانني ، 55مــا يعــأ أن املــادة  63مــن األمــر  03/03املتعلــق اجلــس املنافســة هــي
مادة غري دستورية ،واجمللس الدستوري اجلزائري أكد يف أكثر من مناسبة على مبدأ و القـانون العضـوي علـى
القانون العادي ، 56فكان على املشـرع حـني وضـعه هـذا االسـتثناء الـذي أخـرج بعـض منازعـات جملـس املنافسـة
من رقابة جملس الدولة أن يشرع ذلك بقانون عضوي حيون اوجبه هذا االختصاص جمللس قضاء اجلزائر.
 املشـرع الفرنسـي حــني فـرق بــني اختصـاص جملـس الدولــة ابلنظـر يف الطعــون ضـد قـرارات جملــس املنافسـة املتعلقــة
بــرفض التجميــع و اختصــاص القضــاء العــادي يف ق ـرارات جملــس املنافســة املقيــدة للمنافســة بــرر ذلــك بصــدور
ق ـرارات رفــض التجميــع عــن الــوزير املكلــف ابالقتصــاد كســلطة إداريــة مركزيــة  ،بينمــا ذات الق ـرارات تصــدر يف
اجلزائــر عــن جملــس املنافســة  ،57مــا اعــل الطعــن يف قـرارات صــادرة عــن جهــة واحــدة يتعــدد بــني جهــيت القضــاء
االداري و العادي.
الفرع الثاين :االارا ات ابلطعن يف قرارات جملس املنافسة أمام القاضي العادي
عرفنــا ســابقا أن املشــرع اجلزائــري حــون االختصــاص ابلطعــن يف بعــض قـرارات جملــس املنافســة إىل القضــاء العــادي
ممثال يف الورفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر ،لكن املشـرع مل حيـدد سـلطات هـذه الورفـة ومل حيـدد اجـراءات الطعـن يف
قرارات جملس املنافسة أمامها .حيث نصت املـادة  47مـن األمـر  03/03املعـدن و املـتمم املتعلـق اجلـس املنافسـة
علــى « :تبل ـ الق ـرارات الــيت يتخــذها جملــس املنافســة إىل األط ـراي املعنيــة لتنفيــذها عــن طريــق ضــر قضــائي  ،و
ترســل إىل الــوزير املكلــف ابلتجــارة  ،اــب أن تبــني هــذه القـرارات حتــت طائلــة الــبطالن أجــل الطعــن و كــذا أ ــاء و
صـفات وعنـاوين األطـراي الـيت بلوـت هلــا» فهـذه املــادة مل يبـني مـن خالهلــا املشـرع اطالقـا اجـراءات و أنـواع الطعــون
وطبيعتها ركا ذلك للقواعد العامـة و ذلـك بـنص املـادة  64مـن األمـر « : 03/03يرفـع الطعـن أمـام جملـس قضـاء
اجلزائر ضد قرارات جملس املنافسة من قبل أطراي القضية طبقا ألحكام قانون االجراءات املدنية».
أمــا فيمــا يتعلــق اواعيــد الطعــن فقــد جــاء يف املــادة  63مــن األمــر  03/03املعــدن واملــتمم الفقــرة  01مــا يلــي:
«تكون قرارات جملس املنافسة قابلة للطعن  ....يف أجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من ري استالم القرار».
كما أن اإلجراءات و التدابري املخقتة الـيت يتخـذها جملـس املنافسـة للحـد مـن ممارسـات مقيـدة للمنافسـة مـن أجـل
تفــادي أضـرار تملــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  46مــن األمــر  03/03املعــدن و املــتمم ،فقــد قصــر املشــرع موعــد
الطعن فيها إىل  20يوما طبقا لنص املادة  63الفقـرة  02سـابقة الـذكر وكـان األجـل قبـل تعـديل األمـر 03/03
اجمللد السادس  -العدد الثالث  -السنة سبتمرب 2021

654

الرقابة القضائية على سلطات الضبط االقتصادي كضمانة للحقوق و احلرايت االقتصادية

سعودي عبد احلميد  ،قريع عامر

ابلقانون  12/08ال يتعدى  08أايم و لقصـر هـذه املـدة تـدار املشـرع ذلـك بتمديـد األجـل إىل  20يومـا  ،ورغـم
متديد مواعيد الطعن يف احلالتني بني شهر و  20يوما إال أيا تبقى أجاال قصـرية جـدا مقارنـة اـا هـو معمـون بـه يف
القضــاء اإلداري حيــث تصــل مواعيــد الطعــن إىل  04أشــهر ، 58و هــذا يرجــع حلساســية النزاعــات املرتبطــة بنشــاط
سلطات الضبط االقتصـادي يف جمـان املنافسـة  ،حيـث أن القطـاع االقتصـادي لـه خصوصـية تسـتلزم السـرعة واملرونـة
حيث أن الت خري له عواقب و أضرار كبرية على احلقوق و احلرايت االقتصادية املتعاملني االقتصاديني.
ــدر االشــارة إىل أنــه و ابلرجــوع نــص املــادة  48مــن األمــر  03/03املعــدن و املــتمم نصــت كمــا ســبق ذكــره
على متكني كل األشخاص الطبيعيني و املعنويني و الذين يعتربون أنفسهم متضـررين مـن ممارسـة مقيـدة للمنافسـة أن
يرفعوا دعوى أمام اجلهة القضائية املختصة  ،لكـن املشـرع أغفـل املتعـاملني االقتصـاديني الـذي أصـدر جملـس املنافسـة
يف حقهــم ق ـرارا  ،فقــد يقــوم جملــس املنافســة عنــد ممارســة اختصاصــاته اعاقبــة متعــاملني اقتصــاديني و مل يشــر املشــرع
ص ـراحة علــى متكيــنهم مــن رفــع دعــوى القضــاء الكامــل لتعويضــهم عــن األض ـرار الــيت حلقــتهم بســبب ق ـرارات غــري
مشروعة جمللس املنافسة  ،و هل ميكن هلم إدراج طلب التعويض يف عريضة دعوى إلواء قـرارات جملـس املنافسـة أمـام
القاضــي اإلداري بنــاء علــى عــدم مشــروعية هــذه الق ـرارات ، 59و يف هــذه احلالــة هــل خيــتص جملــس قضــاء اجلزائــر يف
مثل هذه الدعوى اليت تربط بني دعوى عدم مشروعية قرار إداري وطلب تعويض أم أن القاضي اإلداري هو مـن لـه
االختصاص للفصل يف هذه الدعوى .60
إن سكوت املشرع اجلزائري و عدم فصله الواضح أمام هـذا االشـكان يـخدي إىل تشـتت و زئـة منازعـات جملـس
املنافسة بني القاضي االداري و القاضي العـادي ،و يـخدي ابملتعامـل االقتصـادي املتضـرر مـن قـرارات جملـس املنافسـة
إىل رفــع دعــويني أمــام القضــاء االداري ابلطعــن ابملســخولية  ،و أمــام القضــاء العــادي ابملطالبــة إبلوــاء أو تعــديل ق ـرار
جملــس املنافســة وهــذا مــا حيتمــل صــدور حكمــني متناقضــني حــون نفــس الق ـرار ،و رغــم أن قــانون املنافســة اجلزائــري
يســمح للمتعــاملني االقتصــاديني املتضــررين س ـواء كــانوا أشخاصــا طبيعيــني أو معنــويني مــن رفــع دعــوى أمــام القاضــي
العــادي للمطالبــة ابلتعــويض عــن الضــرر ، 61و القاضــي العــادي خيــتص انازعــات ق ـرارات جملــس املنافســة اــا فيهــا
املمارسات املقيدة للمنافسة  ،إال أنه على املشرع تدار الفرا القانوال و رفـع كـل التبـاس حـون طبيعـة الطعـون ضـد
قرارات جملس املنافسة و اجلهة املختصة ابلفصل فيها وذلك ابلتحديد الـدقيق لطبيعـة هـذه الطعـون و نقـل منازعاهتـا
إىل اختصــاص القضــاء العــادي ،حــل يكــون ذلــك ضــمانة حقيقيــة للحقــوق واحل ـرايت االقتصــادية ،وتفــادي التنــازع
القضائي ولتوحيد االجتهاد القضائي يف جمان املنافسة لدى اريكمة العليا ك على هيئات القضاء العادي. 62
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املطلب الثاين :اختصاص جملس قضا اجلزائر ابلفصل يف منازعات جملس املنافسة
أخضــع املشــرع اجلزائــري ق ـرارات جملــس املنافســة املتعلقــة ابملمارســات املقيــدة للمنافســة لرقابــة القضــاء العــادي ،
م ــا ع ــدا تل ــك الق ـرارات ال ــيت خت ــص رف ــض التجمي ــع الـ ـيت ه ــي م ــن اختص ــاص جمل ــس الدول ــة  ،وه ــذا تطبيق ــا ل ــنص
امل ــادة  63م ــن األم ــر  03/03املتعل ــق ابملنافس ــة املع ــدن و امل ــتمم ابلق ــانون  12/08املع ــدن و امل ــتمم ابلق ــانون
 05/10املــخريف يف  15أوت «2010تكــون ق ـرارات جملــس املنافســة قابلــة للطعــن أمــام جملــس قضــاء اجلزائــر الــذي
يفصــل يف امل ـواد التجاريــة  ،مــن األط ـراي املعنيــة أو مــن الــوزير املكلــف ابلتجــارة و ذلــك يف أجــل ال يتجــاوز شــهرا
واحــدا ابتــداء مــن ريـ اســتالم القـرار ،ويرفــع الطعــن يف االجـراءات املخقتــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  46أعــاله يف
أجل عشرين يوما»  ،و رغم أن جملس املنافسة هيئة إدارية إال أنه و لتـ ثر املشـرع اجلزائـري بنظـريه الفرنسـي فقـد أورد
اســتثناء بتحويــل بعــض منازعــات جملــس املنافســة الختصــاص الورفــة التجاريــة اجلــس قضــاء اجلزائــر و بــذلك تقاســم
القاضــي االداري مــع القاضــي العــادي الرقابــة علــى ق ـرارات جملــس املنافســة  ،ومــا يعــاب علــى املشــرع اجلزائــري أنــه مل
يقلــد املشــرع الفرنســي يف حتديــده الــدقيق لطبيعــة الطعــون املقدمــة ضــد جملــس املنافســة أمــام القضــاء العــادي ، 63فقــد
حــددها التشـريع الفرنســي علــى أن قـرارات جملــس املنافســة تكــون ــل طعــن ابإللوــاء أو التعــديل طبقــا للمــادة 464
مــن القــانون التجــاري الفرنســي  ، 64و يشــمل ذلــك حــل العقــوابت املاليــة الــيت توقعهــا ســلطة املنافســة  ،فالقضــاء
الفرنسي العادي له صالحيات موسعة ختوله إلواء قرارات جملـس املنافسـة متامـا كمـا هـو األمـر لـدى القضـاء االداري
 ،كما أن القاضي الفرنسي العادي ميكنه أن يعدن قرارات جملس املنافسة وحيكم ابلتعويض عـن الضـرر الـذي تسـببه
قـرارات جملـس املنافسـة  ،و هــذا مـا نفتقـده لــدى املشـرع اجلزائـري الــذي مل حيـدد طبيعـة الطعــون املقدمـة لـدى الورفــة
التجاريــة جمللــس قضــاء اجلزائــر و ال حــدود صــالحيات هــذه الورفــة  ،بينمــا ميكــن القــون و ابلنظــر لطبيعــة النزاعــات
املتعلقــة اجلــس املنافســة و الــيت هــي اقتصــادية أساســا ف نــه علــى جملــس قضــاء اجلزائــر أن ال يقتصــر يف حكمــه علــى
إلواء قرار جملس املنافسة بـل ال بـد مـن تعديلـه و تسـويته 65وبـذلك حيـل قـرار القاضـي ـل قـرار جملـس املنافسـة، 66
فامليــدان االقتصــادي الــذي يتطلــب املرونــة و الســرعة حيــتم علــى القاضــي أن ميــارس دورا ااابيــا يف توجيــه السياســة
االقتصادية يف محايته للمنافسة احلرة و النزيهة و صون احلقوق و احلرايت االقتصادية  ،مما يعأ مسامهة غـري مباشـرة
للقاضــي العــادي يف نشــاط الضــبط االقتصــادي، 67و عليــه يتبــني أن ســلطات الورفــة التجاريــة اجلــس قضــاء اجلزائــر
حني الفصل يف منازعات جملس املنافسة إما أن تكون مقرة و مخيدة لقـرار جملـس املنافسـة املطعـون فيـه (فـرع أون) ،
أو تقوم إبلواء أو تعديل قرار جملس املنافسة املطعون فيه (فرع اثن) .
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الفرع األول :إقرار وأتييد لقرار جملس املنافسة
يــدرس القاضــي العــادي (الورفــة التجاريــة اجلــس قضــاء اجلزائــر) ق ـرار جملــس املنافســة املطعــون فيــه ،ف ـ ذا تبــني
للقاضي العادي أن قرار جملس املنافسة يستويف كل الشروط القانونية وال يشوبه أي عيب مـن عيـوب القـرار اإلداري
اليت عله ل إلواء ،يكون قـرار جملـس املنافسـة صـحيحا وكامـل األركـان فيصـدر القاضـي حكمـا بت ييـد قـرار جملـس
املنافسة ،وما على الطاعن هنا (املتعامل االقتصادي) إال تنفيذ قرار جملس املنافسة واالمتثـان لـه ،أو الطعـن ابلـنقض
أمام اريكمة العليا ك على هيئة مقومة ألعمان جهات القضاء العادي.
و يف حالة عدم قبون املتعامل االقتصادي حكم القاضي العادي لدى الورفة التجارية جمللس قضـاء اجلزائـر ،ورأى
فيه مساسا قوقه و حرايته االقتصادية فيمكنه رفـع طعـن ابلـنقض لـدى اريكمـة العليـا ،و الـيت ال تنظـر يف موضـوع
الــدعوى  ،بــل هــي كمــة قــانون إمــا أن تخيــد احلكــم عــن الورفــة التجاريــة اجلــس قضــاء اجلزائــر  ،و إمــا أن تقبــل
الطعــن ابلــنقض و حتيــل القضــية مــن جديــد للفصــل فيهــا إىل الورفــة التجاريــة اجلــس قضــاء اجلزائــر لكــن بتشــكيلة
جديـ ــدة خمتلفـ ــة عـ ــن التشـ ــكيلة األوىل ،وهـ ــذا تطبيقـ ــا لـ ــنص املـ ــادة  64مـ ــن القـ ــانون  03/03املعـ ــدن و املـ ــتمم :
«...يرفع الطعن أمام جملس قضاء اجلزائر ضـد قـرارات جملـس املنافسـة مـن قبـل أطـراي القضـية طبقـا ألحكـام قـانون
االجـراءات املدنيـة و االداريــة»  ،فـنص هــذه املـادة حييلنــا إىل أحكـام قـانون االجـراءات املدنيـة واالداريــة حيـث تــنص
املادة  364منه على « :تكون قابلة للطعن ابلـنقض األحكـام و القـرارات الفاصـلة يف موضـوع النـزاع و الصـادرة يف
آخر درجة عن ارياكم و اجملـالس القضـائية» فكـل األحكـام و القـرارات الـيت تصـدرها الورفـة التجاريـة اجلـس قضـاء
اجلزائر تكون قابلة للطعن ابلنقض أمام اريكمة العليا.
أيضا ميكن للمتعامل االقتصادي استعمان آلية الـدفع بعـدم دسـتورية القـوانني  ،مـا ميكنـه مـن إلوـاء حكـم تشـريعي
يتوقف عليـه مـ ن نـزاع قضـائي و كـان هـذا احلكـم ينتهـك احلقـوق و احلـرايت االقتصـادية  ،و يـتم ذلـك بصـدد نظـر
دعــوى أمــام القضــاء ،فتث ــور دســتورية بعــض األحكــام التش ـريعية ال ــيت ســيطبقها القاضــي ممــا ي ــخدي إىل إاثرة الــدفع
الفرعــي بعــدم الدســتورية ،حيــث ميكــن للم ـواطن الطعــن بدســتورية الق ـوانني أمامهــا و ذلــك بعــد التعــديل الدســتوري
مــارس  2016يف اجلزائــر ممــا مكــن أعلــى اجلهــات القضــائية يف اجلزائــر واملتمثلــة يف كــل مــن اريكمــة العليــا وجملــس
الدولــة مــن إخطــار اجمللــس الدســتوري (اريكمــة الدســتورية بعــد التعــديل الدســتوري نــوفمرب  )2020بعــدم دســتورية
ـنص املــادة  188فقــرة أوىل (حاليــا املــادة  195مــن التعــديل الدســتوري نــوفمرب  )2020مــن
أحكــام تش ـريعية ،و تـ ة
الدســتور علــى أن هــذا اإلخطــار قــد حيصــل عنــدما يـ ةدعي أحــد األطـراي يف ارياكمــة أمــام جهــة قضــائية أن احلكــم
التشـ ـريعي ال ــذي يتوق ــف علي ــه مـ ـ ن النـ ـزاع ينته ــك احلق ــوق واحلـ ـرايت ال ــيت يض ــمنها الدس ــتور  .ويه ــدي التع ــديل
الدستوري يف هذا اجملان إىل تعزيز و الدستور يف إطار مبدأ تسلسل القوانني ،عن طريق إلوـاء التشـريعات املخالفـة
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للدســتور وتعزيــز مكانــة املتقاضــي عــن طري ـق متكينــه مــن إاثرة عــدم دســتورية الق ـوانني بطريقــة غــري مباشــرة .وبــذلك،
أدخــل املخســس الدســتوري اجلزائــري نظــام الرقابــة الالحقــة علــى دســتورية الق ـوانني وذل ــك يف ســياق النظ ــر يف ن ـزاع
ابألوليـة اعـل اجلهـة القضـائية الـيت أثـريت أمامهـا تنظـر فيهـا دون أي أتجيـل
قضائي ما  ،كما أن صـفة هـذه املسـ لة ة
مثلما هو احلان ابلنسبة للدفوع األولية ،حل وإن وجدت دفوع أخـرى مثـارة ،وتعمـل علـى إحالتهـا فـورا إىل اريكمـة
الدستورية اليت ختتص ابلفصل فيها.68
وقد حصرت املادة  195من دستور نوفمرب  2020جمان تطبيق هـذه الرقابـة يف القواعـد الـيت هلـا قيمـة دسـتورية
مخكدة ،على اعتبار أن املس لة الدستورية األولية هي تطبيق خاص للرقابـة علـى دسـتورية القـوانني ،وتشـمل األحكـام
التشريعية اليت تنتهك احلقوق واحلـرايت الـيت يضـمنها الدسـتور ،ومنهـا مـا تض ةـمنته ديباجـة الدسـتور بصـياغتها العامـة

(ان الشعب اجلزائري متمسـك ياراتـه مـن أجـل احلـد مـن الفـوارق االجتماعيـة  ....ويعمـل علـى بنـاء اقتصـاد منـت
وتنافسي  ،)...وأيضا الفصل األون من الباب الثاال املتعلـق ابحلقـوق واحلـرايت العامـة املشـتمل علـى املـواد مـن 34
نص ـ ــت عل ـ ــى كل ـ ــة م ـ ــن احلق ـ ــوق املدني ـ ــة والسياس ـ ــية ،وك ـ ــذلك االقتص ـ ــادية
إىل  ،77وال ـ ــذي يتض ـ ـ ةـمن  44م ـ ــادة ة
واالجتماعية والثقافية ،ابإلضافة إىل حقوق جديدة مثل احلق يف بيئة سليمة.

ويظهــر مــن هــذه املــادة كــذلك إلزاميــة االرتبــاط بــني احلكــم التش ـريعي املــدفوع بعــدم دســتوريته والن ـزاع املثــار أمــام
القضــاء ،يــث اــب أن يكــون احلكــم املطعــون فيــه هــو الــذي يــتم االســتناد عليــه حلــل الن ـزاع ،فهــذا يشــكل ضــمانة
أخ ــرى ي ــتمكن فيه ــا املتعام ــل االقتص ــادي املتض ــرر م ــن قـ ـرارات جمل ــس املنافس ــة م ــن ال ــدفاع ع ــن حقوق ــه و حرايت ــه
االقتصــادية أمــام القضــاء و لــو ابإلحالــة و الــدفع الفرعــي 69مــن اهليئــات القضــائية العليــا (اريكمــة العليــا و جملــس
الدولة) إىل اريكمة الدستورية.
الفرع الثاين :تعديل القاضي لقرار جملس املنافسة أو إلغاؤه
مكــن املشــرع القاضــي العــادي (الورفــة التجاريــة اجلــس قضــاء اجلزائــر) مــن ســلطة تعــديل ق ـرار جملــس املنافســة ،
فــيمكن للقاضــي أن حيــل بق ـراره لــه ق ـرار جملــس املنافســة يف ميــدان األوامــر وإج ـراءات النشــر ، 70و االج ـراءات
التحفظيــة و العقــوابت املاليــة  ،كمــا ميكــن للقاضــي العــادي أن يعــدن العقــوابت الــيت وقعهــا جملــس املنافســة عل ــى
املتعاملني االقتصاديني بتخفيفها و ال ميكنه أن يعدهلا بتشديدها .71
كما أن االجراءات املخقتة اليت يتخذها جملس املنافسة هي أيضا ختضع إلمكانيـة تعـديلها حـني الطعـن فيهـا أمـام
القاضي العادي و ميكنه أن أيمر إبجراء حتقيق بش ن هذه االجراءات . 72
حــني يكــون قـرار جملــس املنافســة املطعــون فيــه معيبــا أبحــد عيــوب القـرار اإلداري الداخليــة دون اخلارجيــة  ،ميكــن
للقاض ــي أن حيي ــل االج ـراء جم ــددا جملل ــس املنافس ــة لتص ــحيح الق ـرار و إص ــداره مطابق ــا للق ــانون ،حي ــث أن العي ــوب
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اخلارجيــة لق ـرار جملــس املنافســة كالعيــب يف االج ـراءات أو الشــكل تســتوجب االلوــاء و ال ميكــن للقاضــي التعــديل
فيها73

يقـ ــوم القاضـ ــي لـ ــدى الورفـ ــة التجاريـ ــة اجلـ ــس قضـ ــاء اجلزائـ ــر اناسـ ــبة النظـ ــر يف الـ ــدعوى الـ ــيت يرفعهـ ــا املتعامـ ــل
االقتصادي املتضرر من قرارات جملس املنافسة  ،بفحص مشـروعية القـرارات املطعـون فيهـا  ،حيـث يبحـث يف مـدى
صــحة الوقــائع الــيت ينســبها القـرار للمتعامــل االقتصــادي ويت كــد مــن صــحة و احـاام قواعــد االختصــاص الــيت حتكــم
عمــل جملــس املنافســة طبقــا ل مــر  03/03املعــدن و املــتمم و املتعلــق ابملنافســة  ،و مطابقــة ق ـرار جملــس املنافســة
لإلجـراءات املنصــوص عليهــا يف األمــر ســالف الــذكر  ،و صــحة تكييــف الوقــائع املنســوبة للمتعامــل االقتصــادي ــل
العقوبة الت ديبية اليت وقعها عليه جملس املنافسة.74
للقاضي أيضا أن يت كد من تناسب العقوبة الت ديبية أو القمعية يف قرار جملس املنافسـة مـع الوقـائع أو التجـاوزات
الــيت ارتكبهــا املتعامــل االقتصــادي  ، 75ف ـ ن تعــذر علــى القاضــي تعــديل الق ـرار أو اصــالحه إبحالتــه جمــددا جمللــس
املنافســة لتصــحيحه  ،فلــه إلوــاء القـرار املطعــون فيــه أبثــر رجعــي  ،ألن قـرار االلوــاء يف هــذه احلالــة قـرار كاشــف و ال
ينشئ مركزا قانونيا جديدا.76
و يف حال ــة الو ــاء القاض ــي ل ــدي الورف ــة التجاري ــة جملل ــس قض ــاء اجلزائ ــر ق ـ ـرار جمل ــس املنافس ــة  ،حي ــق للمتعام ــل
االقتصادي طلب التعـويض تطبيقـا لـنص املـادة  48مـن األمـر  03/03املعـدن و املـتمم والـيت تـنص علـى « :ميكـن
لكل شخص طبيعي أو معنوي يعترب نفسه متضررا من ممارسـة مقيـدة للمنافسـة وفـق مفهـوم أحكـام هـذا األمـر  ،أن
يرفع دعوى أمام اجلهـة القضـائية املختصـة طبقـا للتشـريع املعمـون بـه»  ،فـرغم إقـرار املشـرع ـق املتعامـل االقتصـادي
املتضرر من قرارات جملس املنافسة إال أنه مل حيدد بوضو كما سبق ذكره اجلهة القضائية املختصة بدعاوى مسـخولية
جملــس املنافســة  ،فمــن جهــة خيــتص جملــس قضــاء اجلزائــر ابلفصــل يف دعــاوى الوــاء ق ـرارات جملــس املنافســة  ،و مــن
جهة أخرى جمللس الدولة الوالية يف الفصـل يف منازعـات جملـس املنافسـة ابعتبـاره هيئـة إداريـة وطنيـة و قراراتـه قـرارات
إدارية.
إن غمــو

وتذبــذب املشــرع اجلزائــري يف حتديــد و توحيــد منازعــات جملــس املنافســة يــخدي إىل ارهــاق املتعــاملني

االقتصــاديني برفــع طعنــني قضــائيني أمــام جهتــني قضــائيتني خمتلفتــني ضــد ق ـرار واحــد  ،مــع احتمــان صــدور حكمــني
متناقضــني لقضــية واحــدة ،77وهــذا مــا علــى املشــرع تداركــه بتوحيــد الفصــل يف منازعــات جملــس املنافســة حفاظــا علــى
احل ـرايت و احلقــوق االقتصــادية 78مــن التقييــد واالنتهـا والتعســف الــذي قــد يــنجم عــن ق ـرارات جملــس املنافســة مــع
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مراعــاة مــا يتطلبــه اجملـان االقتصــادي مــن حيويــة ومرونــة و ســرعة يف إصــدار األحكــام و الق ـرارات  ،و أيضــا لضــمان
األمن القانوال و استقرار القوانني الذي بدوره يشجع املستثمرين على املسامهة يف ترقية االقتصاد الوطأ .
اخلامتة:
مــع ختلــي اجلزائــر عــن نظــام االقتصــاد املوجــه  ،و دخوهلــا التــدراي لنظــام اقتصــاد الســوق الــذي يعتــرب فيــه مبــدأ
سيادة واحاام احلرايت و احلقوق االقتصادية أهم مبادئ االقتصاد احلر  ،كان لزامـا عليهـا أن تنسـحب مـن النشـاط
االقتص ــادي و ت ــر حري ــة املب ــادرة للقط ــاع اخل ــاص و تش ــجيع املس ــتثمرين و حتفي ــزهم م ــن خ ــالن ض ــمان حق ــوقهم
وحـرايهتم االقتصــادية ،لكــن انســحاب الدولــة مــن النشــاط االقتصــادي ال ميكــن أن يكــون مطلقــا  ،فقــد حتــتم عليهــا
كوريها من دون العامل التدخل لضـبط النشـاط االقتصـادي  ،صـوا للمرفـق العـام و حتقيقـا للمصـلحة العامـة و محايـة
للمســتهلك  ،وضــماا للمنافســة النزيهــة و العادلــة وللشــفافية يف التعــامالت االقتصــادية  ،ف نش ـ ت الدولــة هيئــات
اداريــة مســتقلة هــي ســلطات الضــبط االقتصــادي يف عديــد اجملــاالت االقتصــادية األساســية  ،كمــا مكــن املشــرع هــذه
السلطات مـن وسـائل و آليـات قانونيـة تتـيح هلـا حتقيـق التـوازن بـني احلـرايت و احلقـوق االقتصـادية مـن جهـة و بـني
ضرورة حتقيق املصلحة العامة و املنافسة احلرة والعادلـة مـن جهـة أخـرى  ،وحـني متـارس سـلطات الضـبط االقتصـادي
مهامهــا قــد تصــدر ق ـرارات قمعيــة و أتديبيــة تضــر ابملتعــاملني االقتصــاديني و تقيــد ح ـرايهتم و حقــوقهم االقتصــادية
املكرس ــة دس ــتوراي و علي ــه فق ــد مك ــن املش ــرع اجلزائ ــري املتعام ــل االقتص ــادي املتض ــرر م ــن قـ ـرارات س ــلطات الض ــبط
االقتصادي من حق الطعن إبلواء قراراهتا وصوال لطلب التعويض عن الضرر الذي حلق به.
ورغم تقليـد املشـرع اجلزائـري لنظـريه املشـرع الفرنسـي يف كثـري مـن منازعـات سـلطات الضـبط االقتصـادي إال أنـه مل
يكن واضـحا و دقيقـا مثـل املشـرع الفرنسـي يف حتديـد اجلهـة القضـائية املخولـة للفصـل يف منازعـات سـلطات الضـبط
االقتص ـ ــادي ،مم ـ ــا أدى لتش ـ ــتت ه ـ ــذه املنازع ـ ــات ب ـ ــني االختص ـ ــاص األص ـ ــلي للقاض ـ ــي اإلداري اجل ـ ــس الدول ـ ــة
واالختصــاص االســتثنائي للقاضــي العــادي ابلورفــة التجاريــة جمللــس قضــاء اجلزائــر  ،كمــا أن املشــرع اجلزائــري مل يتبــع
نظاما موحدا إلجراءات التقاضي اليت حتكـم هـذه املنازعـات ،ممـا أرهـق املتعامـل االقتصـادي املتضـرر يف حتديـد اجلهـة
القضــائية الــيت ينبوــي عليــه رفــع الــدعوى أمامهــا وطــون اإلجـراءات و تعقيــدها ،كمــا أدى غمــو

موقــف املشــرع اىل

املسـاس ابألمــن القــانوال الــذي حيتاجــه اجملــان االقتصــادي  ،و قيــد احلـرايت واحلقــوق االقتصــادية املكفولــة دســتوراي ،
عليه ميكن تقدمي بعض التوصيات هبذا اخلصوص:
 النشاط االقتصادي نشاط متوـري ومتسـارع يتميـز ابلتنافسـية ،وال حيتمـل بـطء االجـراءات القانونيـة أو تناقضـها،
ف ــال ب ــد م ــن تشـ ـريع ن ــص ق ــانوال موح ــد ق ــائم ــد ذات ــه لك ــل الس ــلطات اإلداري ــة املس ــتقلة الض ــابطة للنش ــاط
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االقتص ــادي هب ــدي حتدي ــد و توحي ــد اجـ ـراءات التقاض ــي يف اجمل ــان االقتص ــادي بدق ــة ،م ــع متك ــني ه ــذا ال ــنص
القانوال من آليات تضمن املرونة والسرعة للفصل يف املنازعات املتعلقة بسلطات الضبط االقتصادي.
 تكــوين القضــاة املكلفــني ابلفصــل يف املنازعــات املتعلقــة بســلطات الضــبط االقتصــادي ،وتوحيــد اجلهــة القضــائية
املختصة ابلفصل يف منازعات هذه السلطات.
 ضــمان األمــن القــانوال واســتقرار الق ـوانني ،ابالســتفادة مباشــرة مــن التجــارب القانونيــة للــدون الســباقة يف جمــان
الضبط االقتصادي.
 محاية وصون احلقوق واحلرايت االقتصادية اليت كفلها الدستور هي القاطرة احلقيقية الـيت تعتمـد عليهـا الدولـة يف
ترقيــة االقتصــاد ال ــوطأ ،ف ـرأس املــان جبــان وال حيتمــل املتعــاملون االقتصــاديون واملس ــتثمرون أي تعســف يضــر
اصــاحلهم ،وال أي تذبــذب أو عــدم اســتقرار للق ـوانني واألنظمــة ،ومحايــة احلق ـوق واحل ـرايت االقتصــادية ترتكــز
علــى رقابــة قضــائية فعالــة ومرنــة ،وابلنتيجــة فالقضــاء أهــم ضــمانة للحقــوق واحلـرايت االقتصــادية يف مواجهــة أي
مساس هبا أو قيود عليها من سلطات الضبط االقتصادي .
املراا
 /1النصوص القانونية:
 دستور اجلمهورية جلزائرية الدميقراطية الشعبية املعدن واملتمم املنشور اوجب املرسوم الرائسي رقم  442-20املوافق لـ  30ديسمرب 2020
 القانون العضوي  ،01- 98املوافـق 30مـاي 1998يتعلـق ابختصاصـات جملـس الدولـة وتنظيمـه وعملـه ،اجلريـدة الر يـة ،عـدد  ،37صـادر
بتاري 01جوان .1998
 القانون العضوي رقـم 11/04املـخريف يف 2004/09/06املتضـمن القـانون األساسـي للقضـاء ،اجلريـدة الر يـة ،عـدد رقـم  ،57صـادر بتـاري
2004/09/08
 القــانون العض ــوي رقــم 13- 11املواف ــق 26يولي ــو 2011يعــدن وي ــتمم القــانون العض ــوي رق ــم 01-98املوافــق 30م ــاي  ،1998واملتعل ــق
ابختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله ،اجلريدة الر ية ،عدد رقم  ،43صادر بتاري 3أوت2011
 األمــر رقــم 10 -04املوافــق 26أوت  ،2010يعــدن ويــتمم األمــر رقــم 03-11املوافــق 26أوت واملتعلــق ابلنقــد والقــر  ،اجلريــدة الر يــة،
عدد رقم  ،50صادر بتاري 01سبتمرب 2010
 القانون رقم  10-01املوافق 03يوليو  ،2001يتضمن قانون املناجم ،اجلريدة الر ية ،عدد رقم  ،35صادر بتاري 4يوليو 2001
 القــانون رقــم 01-02املوافــق 5فربايــر 2002يتعلــق ابلكهـرابء والوــاز وتوزيــع الوــاز بواســطة القنـوات ،اجلريــدة الر يــة ،عــدد رقــم  ،08صــادر
بتاري 6فرباير
 القــانون رقــم  04-06املوافــق 20فربايــر ســنة  ،2006يعــدن ويــتمم األمــر رقــم 95-07املوافــق 25ينــاير ســنة 1995واملتعلــق ابلت مينــات،
اجلريدة الر ية ،عدد رقم  ،15الصادرة بتاري 12مارس 2006
 القـانون رقـم  12-08املوافـق 25يونيـو 2008يعـدن ويـتمم األمــر رقـم 03-03املوافـق 19يوليـو 2003واملتعلـق ابملنافسـة ،اجلريـدة الر يــة،
عدد  ،36صادر بتاري 2يوليو 2008
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سعودي عبد احلميد  ،قريع عامر

 أمــر رقــم  ،11-03مــخريف يف 26أوت  ،2003يتعلــق ابلنقــد والقــر  ،ج ر عــدد 52صــادر يف 27أوت  ،2003معــدن ومــتمم اوجــب
قانون رقم  ،10-04مخريف يف 26أوت  ،2010ج ر عدد ،50صادر يف 1سبتمرب2010
 قــانون رقــم  ،03-2000مــخريف يف 5أوت  ،2000حيــدد القواعــد العامــة املتعلقــة ابلربيــد واملواصــالت الســلكية والالســلكية ،ج ر عــدد،48
صادر يف 6أوت 2000
 مرسوم تشريعي رقم  ،10-93مخريف يف 23ماي ،1993يتعلق ببورصة القيم املنقولة ر عدد ،34صادر يف23ماي  ،1993املعدن واملتمم
اوجب القانون رقم ،03-04مخريف يف 17فيفري ،2003ج ر عدد ،11صادر يف 19فيفري2003.

 /2الكتب:
 برابرة عبد الرمحان ،شر قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،ط ،1منشورات بودادي ،اجلزائر 2009
 بعلي مد الصوري ،الوجيز يف املنازعات اإلدارية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة اجلزائر 2008
 بوكلني وليد ،سلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري ،دار بلقيس ،اجلزائر 2011
 خلـ ــويف رشـ ــيد ،قـ ــانون املنازعـ ــات اإلداريـ ــة – شـ ــروط قبـ ــون عـ ــوى ـ ــاوز السـ ــلطة ودعـ ــوى القضـ ــاء الكامـ ــل ،ديـ ـوان املطبوعـ ــات اجلامعيـ ــة،
اجلزائر2011
 سامي كان الدين ،إجراءات املنازعة اإلدارية يف دعوى القرارات اإلدارية منش ة املعاري ،اإلسكندرية 2005
 سليمة مسرايت ،نظام الرقابة على دستورية القوانني يف اجلزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر2012،
 الطماوي مد سليمان ،القضاء اإلداري (قضاء االلواء) ،الكتاب األون ،دار الفكر العريب ،القاهرة1986
 عوابدي عمار ،النظرية العامة للمنازعات االدارية يف النظام القضائي ،ج  ،2ط  ،3اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية2004 ،
 عوابدي عمار ،نظرية املسخولية االدارية ،ط  ،3ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر 2004
ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, Edition
Houma, Alger, 2005. P182



 /3أيروحات الدكتوراه ورسائل املااستي:
 بوبشري ند أمقران ،انتفـاء السـلطة القضـائية يف اجلزائسر ،أطروحـة دكتـوراه يف القـانون اإلداري ،كليـة احلقـوق والعلـوم السياسـية ،جامعـة مولـود
معمري تيزي وزو 2006
 بوحادة مد سعد ،دور سلطات الضـبط االقتصـادي يف جمـان وضـع القواعـد القانونيـة ،أطروحـة دكتـوراه يف القـانون العـام ختصـص قـانون عـام
اقتصادي ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة غرداية ،2020
 جــالن مســعد ،مــدى أتثــر املنافســة ابملمارســات التجاريــة ،أطروحــة دكتــوراه يف القــانون ،فــرع قــانون األعمــان ،كليــة احلقــوق ،جامعــة مولــود
معمري ،تيزي وزو 2013
 ديباش سهيلة ،جملس الدولة وجملس املنافسة ،أطروحة دكتوراه يف القانون ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر 2010
 منصــور داود ،ا ليــات القانونيــة لضــبط النشــاط االقتصــادي يف اجلزائــر ،أطروحــة دكتــوراه يف احلقــوق ،ختصــص قــانون األعمــان ،كليــة احلقــوق
والعلوم السياسية جامعة بسكرة 2016
 رمحـوال موسـى ،الرقابـة القضـائيةة علـى سـلطات الضـبط املسـتقلةة يف التشـريع اجلزائـري ،رسـالة لنيـل شـهادة املاجسـتري ،كليـة احلقـوق والعلـوم
السياسية ،جامعة ابتنة2013 ،

 عمورة عيسى ،النظام القانوال ملنازعات جماس املنافسة ،رسالة ماجستري يف القانون ،كلية احلقوق ،جامعة مولود معمري تيزي وزو 2006
 عيسا وي عز الدين ،السلطة القمعية للهيئات االدارية املستقلة يف اجملان االقتصادي واملايل ،رسالة ماجسـتري يف القـانون ،كليـة احلقـوق والعلـوم
السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 2005
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سعودي عبد احلميد  ،قريع عامر

 قحيــوش الوليــد ،الرقابــة علــى أعمــان الســلطات االداريــة املســتقلة ،رســالة ماجســتري يف القــانون ،فــرع الدولــة واملخسســات ،كليــة احلقــوق ســعيد
محدين ،جامعة اجلزائر 2017
 ماتسة المية ،الرقابة القضائية على ألعمان جملس املنافسة ،رسالة ماجسـتري يف القـانون ،كليـة احلقـوق والعلـوم السياسـية ،جامعـة عبـد الرمحـان
مرية اية ،2012


مــدي ــرية ،منازعــات ســلطات الضــبط االداريــة يف اجملــان االقتصــادي ،رســالة ماجســتري ،ختصــص قــانون املنازعــات االداريــة ،كليــة احلقــوق
والعلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو 2014
NABILA Arezki, Contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de
magister en droit, faculté de droit université d’Abderrahmane mira, Bejaia, 2011



 /4مقاالت ومداخات:
 نبايل فطة ،دور اجمللس الدستوري يف رقابة القوانني العضوية ،مقان ابجمللة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
العدد  ،02سنة ،2008
 ليلــى مــاديو ،تك ـريس الرقابــة القضــائية علــى ســلطات الضــبط املســتقلة يف التش ـريع اجلزائــري ،امللتقــى الــوطأ حــون ســلطات الضــبط املســتقلة
يف اجملان االقتصادي واملايل يف اجلزائر ،جامعة اية ،يومي  23و 24ماي 2007
 سامية بوروبة ،اجمللس الدستوري اجلزائري ومحاية حقوق اإلنسان :تقييم أويل للممارسات ،مداخلة ألقيت يف املخمتر اإلقليمي دور القضاء يف
محاية حقوق اإلنسان املنظم من طري الشبكة األكادميية العربية حلقوق اإلنسان بعمان األردن يف  27و 28جوان .2012

اهلوامش:
 1منصــور داود ،ا ليــات القانونيــة لضــبط النشــاط االقتصــادي يف اجلزائــر ،أطروحــة دكتــوراه يف احلقــوق ،ختصــص قــانون األعمــان ،كليــة احلقــوق والعلــوم
السياسية جامعة بسكرة  ،2016ص335
 2الطماوي مد سليمان ،القضاء اإلداري (قضاء االلواء) ،الكتاب األون ،دار الفكر العريب ،القاهرة  ،1986ص386
 3بوحادة مد سعد ،دور سلطات الضبط االقتصادي يف جمان وضع القواعد القانونية ،أطروحة دكتوراه يف القانون العام ختصص قانون عام اقتصـادي،
كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة غرداية  ،2020ص 274
 4عدن ومتم القانون العضوي  01/98املتعلق ابختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله ابلقانون العضوي رقم  13/11املخريف يف  03أوت 2011
 5املادة  /152ي  2دستور 1996
 6بوحادة مد سعد ،مرجع سابق ،ص272
 7قرار جملس الدولة اجلزائري رقـم  2138بتـاري  08مـاي  2000صـوص قضـية يونيـون بنـك ضـد ـاف بنـك اجلزائـر ،جملـة جملـس الدولـة اجلزائـري،
العدد  06سنة  ،2005ص 75
 8رمحـوال موسـى ،الرقابـة القضـائيةة علـى سـلطات الضـبط املسـتقلةة يف التشـريع اجلزائـري ،رسـالة لنيـل شـهادة املاجسـتري ،كليـة احلقـوق والعلـوم السياسـية،
جامعة ابتنة ،2013 ،ص46
 9بوحادة مد سعد ،مرجع سابق ،ص 275
 10رمحوال موسى ،مرجع سابق ،ص 51
 11بوحادة مد سعد ،مرجع سابق ،ص 276
 12املرجع نفسه ،ص 276
 13بعلي مد الصوري ،الوجيز يف املنازعات اإلدارية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة اجلزائر  ،2008ص 183
 14بوحادة مد سعد ،مرجع سابق ،ص 277
 15خلويف رشيد ،قانون املنازعات اإلدارية شروط قبون عوى اوز السلطة ودعوى القضاء الكامل ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،2011ص 62
 16بوحادة مد سعد ،مرجع سابق ،ص282
 17سامي كان الدين ،إجراءات املنازعة اإلدارية يف دعوى القرارات اإلدارية منش ة املعاري ،اإلسكندرية  ،2005ص31
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سعودي عبد احلميد  ،قريع عامر

مــدي ــرية ،منازعـات ســلطات الضـبط االداريــة يف اجملــان االقتصـادي ،رســالة ماجسـتري ،ختصــص قــانون املنازعـات االداريــة ،كليـة احلقــوق والعلــوم

السياسية ،جامعة تيزي وزو  ،2014ص 69
 19منصور داود ،مرجع سابق ،ص 336
 20املرجع نفسه ،نفس الصفحة
 21املرجع نفسه ،ص 337
 22تنص هذه املادة على «ميكن يف حالة حصون طعن قضائي أن يخمر بت جيل تنفيذ أحكام الالئحة املطعون فيها ،إذا كانت هذه األحكام مما ميكن
أن تنجز عليه نتائ واضحة الشدة واإلفراط أو .طرأت وقائع جديدة ابلوة اخلطورة منذ نشرها»
 23منصور داود ،مرجع سابق ،ص 339
 24املادة  17من قانون  03/2000املتعلق ابلربيد واملواصالت السلكية والالسلكية سبق ذكره
 25منصور داود ،مرجع سابق ،ص 339
 26املرجع نفسه ،ص 340
 27عمــورة عيســى،النظام القــانوال ملنازعــات جملـس املنافســة ،رســالة ماجســتري يف القــانون ،كليــة احلقوق،جامعــة مولــود معمــري تيــزي وزو  ،2006ص
152
 28مدي رية ،مرجع سابق ،ص 71
 29منصور داود ،مرجع سابق ،ص 345
 30املرجع نفسه ،ص 347
 31املادة  17من القانون  03/2000اريدد للقواعد العامة املتعلقة ابلربيد واملواصالت،
 32مدي رية ،مرجع سابق ،ص72
 33مدي رية ،مرجع سابق ص78
 34منصور داود ،مرجع سابق ،ص 361
 35منصور داود ،املرجع نفسه ،ص 359
 36برابرة عبد الرمحان ،شر قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،ط ،1منشورات بودادي ،اجلزائر  ،2009ص467
 37عوابدي عمار ،النظرية العامة للمنازعات االدارية يف النظام القضائي ،ج  ،2ط  ،3اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،2004 ،ص 299
38

عمار عوابدي ،مرجع سابق ،ص 299

39

منصور داود مرجع سابق ،ص 361

40

بوكلني وليد ،سلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري ،دار بلقيس ،اجلزائر  ،2011ص 187

41
42
43

مدي رية ،مرجع سابق ،ص82
عوابدي عمار ،نظرية املسخولية االدارية ،ط  ،3ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر  ،2004ص 183
عيســاوي عــز الــدين ،الســلطة القمعيــة للهيئــات االداريــة املســتقلة يف اجملــان االقتصــادي واملــايل ،رســالة ماجســتري يف القــانون ،كليــة احلقــوق والعلــوم

السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو  ،2005ص117
44
45

منصور داود ،مرجع سابق ،ص 363
ليلـى مـاديو ،تكـريس الرقابـة القضــائية علـى سـلطات الضـبط املســتقلة يف التشـريع اجلزائـري ،امللتقـى الـوطأ حــون سـلطات الضـبط املسـتقلة يف اجملــان

االقتصادي واملايل يف اجلزائر ،جامعة اية ،يومي  23و 24ماي  ،2007ص280
46

بوكلني وليد ،مرجع سابق ،ص 205

47

املادة  19مـن األمـر  03/03املـخريف يف  2003.07.19املتعلـق ابملنافسـة املعـدن واملـتمم ابلقـانون  12/08املـخريف يف  2008.07.25ويف نـص

املادة  19الفقرة « 02ميكن الطعن يف قرار رفض التجميع أمام جملس الدولة»،
48

بوكلني وليد ،مرجع سابق ،ص 207
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49

سعودي عبد احلميد  ،قريع عامر

مدي رية ،مرجع سابق ،ص 85

50

قرار اجمللس الدستوري الفرنسي رقم  244/86املخريف يف  02جانفي 1987
املرجع نفسه ،ص 86

52

قحيـوش الوليـد ،الرقابـة علـى أعمـان السـلطات االداريـة املسـتقلة ،رسـالة ماجسـتري يف القـانون ،فـرع الدولـة واملخسسـات ،كليـة احلقـوق سـعيد محـدين،

51

جامعة اجلزائر  ،2017ص 96
53
54
55

مدي رية ،مرجع سابق ،ص 88
ديباش سهيلة ،جملس الدولة وجملس املنافسة ،أطروحة دكتوراه يف القانون ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر  ،2010ص 118
نبايل فطة ،دور اجمللس الدستوري يف رقابة القوانني العضوية ،اجمللة النقديـة للقـانون والعلـوم السياسـية ،جامعـة مولـود معمـري ،تيـزي وزو ،العـدد ،02

سنة  ،2008ص 127
56

علـى سـبيل املثـان رأي  / 02ر م د  11 /مـخريف يف  6جويليـة  2011يتعلـق اراقبـة مطابقـة القـانون العضـوي املعـدن واملـتمم للقـانون العضـوي رقـم

 01/98املخريف يف  30ماي  1998املتعلق ابختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله ،ج ر عدد 43صادرة 2011
57

بوكلني وليد ،مرجع سابق ،ص 208

58

قحيوش الوليد ،مرجع سابق ،ص 102

59

منصور داود ،مرجع سابق ،ص 363

60

املرجع نفسه ،الصفحة نفسها

61

املرجع نفسه ،ص 364

62
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