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Résumé
IL existe deux systèmes judiciaires qui assurent le contrôle sur les
fonctions administratives

Ces systèmes ce différent selon leurs idiologies politiques, et leurs
positions différentes en ce que  conserne le conflit infini  entre le
pouvoir ou bien l’autorité et les libertés individuelles.
Le system anglo-saxon délègue au juge normal la compétence de

surveiller la fonction administratif
Par contre le system latin à confié au juge administratif spécialisé le
contrôle sur les activités administratives en Algérie, et pour bien établir
l’état de droit ou le principe de légitimité
Le législateur à confié au juge administratif la mission d’assurer le
contrôle judicaire sur les fonctions de l’administration générale.
Mais le mode d’organisation à changé selon des circonstances
historiques bien que politiques et sociaux économiques que connait
l’Algérie, et à travers ce thème on vas essayer de définir le système
judicaire algérien et en étudiant ces composants et ses évolutions
caractéristiques.
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