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  إهداءإهداء
  

ل تعليمي، وأسأل اهللا أن يطيل يف عمرمها الوالدين الكرميني عرفانا مبجهودمها يف سبيإىل 
  .وجيعلهما يرضيان عين

  

  .إىل أخواي وأخيت األعزاء على قليب
  

  .إىل كل من وقف جبانيب عازما على تعليمي
  

  .إليكم أساتذيت
  

  .الذكر عمال مكتبة كلية احلقوقاهم يف إجناز هذا البحث املتواضع وأخص بإىل مجيع من س
  

، مدافعا ومرافعا عن احلق إىل كل حمام متخلق، غيور على مهنته، متشبث بأخالقياهتا
  .وإلقراره

  

  .إىل كل قاض نزيه علم احلق واتبعه، وآثره على هواه
  

  .إىل كل هؤالء أهدي هذا البحث املتواضع

  

  



  

  

  شكر وتقديرشكر وتقدير
  

املوىل عز وجل على نعمه اليت أنعم علي، فاحلمد والشكر لك ريب عدد ما كان وعدد أشكر 
  .ما يكون وعدد احلركات والسكون

  

وقفة شكر وتقدير وأسأل اهللا أن أستاذي املشرف  أمامك، أقف اجلميلوحىت ال أجحد 
ء هذا مقابل كرمك ونصحك وتشجيعك على إهناجيازيك عين خري جزاء، وأن يبقيك ذخرا للعلم 

  .العمل املتواضع
  

كما ال أنسى أن أشكركم أنتم أساتذيت املشكلني للجنة املناقشة على تفضلكم علي وقبول 
  .مناقشة هذا البحث املتواضع، فلكم مين أمسى عبارات التقدير واالحترام
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 Ǩديد مفهوم املنازعة اإلدارية، لقد اختلفƠ راء واملواقف الفقهية حولɇراءاɇا Ȑفبع 
أما اɇراء إىل تعريفها وفقا للمعيار العضوي،  Ǩذهب البعȐ اɇخرعلى املعيار الشكلي، و تاعتمد

  1.)املوضوعي(ملادي املعيار ا األخرɁ فقد اعتمدت على
  

 Ǵȍبإال أن املعيار األ ǯني املعيارين العضوي واملوضوعي يف تعريف املنازعة يبقى املز
وهذا ما ذهǢ إليه املشرț اجلزاǝري من خالل املادǥ السابعة من قانون اإلجراءات 2اإلدارية،
وإن Ɓ يضع تعريفا حمددا للمنازعة 01،4-98واملادǥ التاسعة من القانون العضوي رقم 3املدنية،

  Ơ.5ديد ذلك على املعيار العضوياإلدارية، إال أنه اعتمد كأȍل عام يف 
  

 ǥري أيضا باملعيار املادي وذلك عند استعماله عبارǝاجلزا țاستعان املشر Ɂومن جهة أخر
 6.يف نص املادǥ السابعة من قانون اإلجراءات املدنية سالفة الذكر ..."ذات الȎبȢة اإلدارية "... 

                                                 
ȕبقا للمعيار الشكلي فǚن الƕاț يعرف بالنȚر إىل اجلهة املختصة بالفصل فيه، فǚن كان الذي يفصل يف الƕاț هو القضاء العادي  )1

ا واحلقيقة أن هذا املعيار وإن كان بسيط. فالƕاț عادي، أما إذا كان القضاء اإلداري هو الذي يفصل يف الƕاț، فǚن الƕاț يعد إداريا
  .وسهال، إال أنه يصادر على املطلوǡ ألنه ذهǢ إىل النتيجة دون أن يبني كيفية الوȍول إليها

أما ȕبقا للمعيار العضوي فǚن الƕاț يعرف بالنȚر إىل أȕرافه، فǚذا كان الƕاț بني اƪواȋ فهو نزاț عادي، أما إذا كان أحد أȕرافه 
يار وإن كان ȍحيحا يف معȚم حاالته إال أنه ناقص، ألن الشخص العام ال يتصرف داǝما إن هذا املع. شخصا عاما فǚن الƕاț يعد إداريا

وباإلضافة إىل ذلك فقد تسمǴ السلطة العامة . كصاحǢ سلطة عامة، بل قد يتصرف كفرد عادي، ومنازعاته يف هذه احلالة تكون عادية
Ƭ باستعمال امتيازات السلطة العامة، وحني استعماله ȋواƪبقا ألحد اȕ ن املنازعةǚففي هذه احلالة ف ،ȋواƪضررا ألحد ا Ǣا قد يرت

  .Ƭذا املعيار تعتƎ منازعة عادية، واحلقيقة عكȄ ذلك ألن هذه املنازعة تعتƎ منازعة إدارية
ȓإداريا إذا تعلق األمر بنشا țاƕر إىل موضوعه، فيكون الȚبالن țاƕنه يعرف الǚمرفق عام(إداري  أما املعيار املادي أو املوضوعي ف .(

ȋاƪالقانون ا Ǣوابه يف كل احلاالت، ألن األنشطة اإلدارية قد تديرها الدولة وفقا ألساليȍ إال أن ما يؤاخذ على هذا املعيار هو عدم.  
  يليهاÜ وما 2004ȋ ، .15حسن حممد هند، التحكيم يف املنازعات اإلدارية، دار الكتǢ القانونية، مصر، : ملزيد من التفاȍيل، أنȚر

J. M. AUBY et R. DRAGO, Traité de contentieux administratif, t. 1, L.G.D.J., 1975, p.p 12 et s. 
2) Ibid., p.p. 14 et 15. 

  .املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، املعدل واملتمم 1966يونيو  8املؤرǷ يف  154-66 األمر رقم ) 3
 ǯ37 رقم .ǯ.ر.املتعلق باختصاȍات ƭلȄ الدولة وتنȚيمه وعمله، ǯ 1998مايو  Ƿ30 يف املؤر 01-98 رقم القانون العضوي)  4

  .1998جوان  01الصادرǥ يف 
، 2006دور القاضي اإلداري بني املتقاضي واإلدارǥ، الطبعة األوىل، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزاǝر، سكاكين باية، )  5
ȋ .28.  
  .وما يليها 30. السابق، ȋ املرجعسكاكين باية، )  6
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إذ 01،1-88 رقم من القانون 55ورد يف املادǥ  هذا املعيار تأكد يف عدǥ قوانني، وعلى سبيل املǮال ما
مȽǘلة قانونا لتسيري  اɍقتȎاديةعندما تكون املǘسسات العمومية ": نصǨ هذه املادǥ على ما يلي

 لالمتيازمباƆ عامة أو جزǒ من األمالȫ العامةÛ ويف Ƚذا اإلطار يتم التسيري طبقا لعقد إداري 
  ."املتعلقة ƞلحقات أمالȫ الدولة من طبيعة إداريةودفتر الشروȓ العامةÛ وتكون املنازعة 

  

فواضǴ من خالل هذه املادǥ أن الƕاț الذي قد يǮور مبناسبة قيام املؤسسات العمومية 
  .االقتصادية ŏذه االختصاȍات اǂددǥ يكون ذو ȕبيعة إدارية Ƹتص بالفصل فيه القضاء اإلداري

  

țيف هنايته واملنازعة اإلدارية شأهنا شأن مجيع أنوا ǯتتو Ɂية األخرǝكم، املنازعات القضاƜ ا
احلل الذي ينتهي إليȼ القاضي باɍعتماد علɂ أسباǡ وأسانيد قانونية يراȽا "... Ǝوالذي يعت

Ȭم لذلȚالقانون املن Ȩوف ȼأمام ǳمطرو țحيحة يف نزاȍ".2  
  

ض عليه من أو مبعƖ آخر يقصد به ذلك احلل الذي يصل إليه القاضي يف الفصل فيما عر
  3.ادعاءات متناقضة بني شخصني قانونيني حول مسألة معينة

  

ة øايو النهøاǝي اإلداري، هøرار القضøأن القøول بøن القøذا ميكøة øƬونتيج
  :والذي جيǢ أن مير باملراحل اإلجراǝية التالية 4الطبيعية للمنازعة اإلدارية،

  

                                                 
. ǯ.ǯ.ر.، املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، 1988ǯجانفي  12املؤرǷ يف  01-88القانون رقم  ) 1

  .1988جانفي  13، الصادرǥ بتاريǸ 2رقøم 
جامعة اجلزاǝر، تري يف اإلدارǥ واملالية العامة، جسإبراهيم أوفاǝدǥ، تنفيذ احلكم اإلداري الصادر ضد اإلدارǥ، مذكرǥ لنيل شهادǥ املا)  2

1986 ،ȋ. 4.  
3) J. M. AUBY et R. DRAGO, op. cit., p. 10. 

4  ( ǥدر اإلشارƟي اإلدارياملقصود مبأن  هناǝالقرار القضا Ǵر، هو صطلǝذلك احلكم الصادر عن القضاء اإلداري مبختلف  يف اجلزا
  .ƭلȄ الدولةȍدر عن أو  ، -حاليا  الȢرف اإلدارية باŎالȄ القضاǝية -ية اǂاكم اإلدارجهاته سواء ȍدر عن 

 .قانونا أما يف فرنسا فاملالحȘ أن التسمية ơتلف باختالف اƬيǞة الفاȍلة يف الƕاț اإلداري كل ƜسǢ اختصاȍها املنصوȋ عليه
 ƭالȄاǂاسبة أو من إحدƭ  ɁلȄإذا ȍدر من أما  .امأي حك Jugement) ( فǚنه يسمى فǚذا ȍدر احلكم من إحدɁ اǂاكم اإلدارية

، أما إذا ȍدر من ƭلȄ الدولة أو من إحدɁ اǂاكم اƪاȍة فǚنه يسمى قرار (Arrêt) ااالستǞناف اإلدارية فǚنه يسمى قرار
(Décision)التسمية فمؤداها واحد وهو احلكم Ǩلكن مهما اختلف ،.  
 ، دار اجلامعة اجلديøدǥ للنشر، اإلسكندرية،)دراسة مقارنøة(ي، اإلجراءات يف الدعوɁ اإلدارية شادية إبراهيم اǂروق :أنȚر يف ذلك

2005،  ȋ269  Ü،املعارف، اإلسكندرية ǥالدولة، الطبعة األوىل، منشأ Ȅلƭ إبراهيم املنجي، القضاء املستعجل والتنفيذ أمام حماكم 
1999،  ȋ208.  
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 .اعه وأȍبحǨ القضية مهيأǥ للفصل فيهاأي أن القاضي قد كوņن اقتن :قفل باǡ املرافعة) 1
  .الوجاهيةومع ذلك جيوز فتǴ باǡ املرافعة من جديد إذا șهر دليل جديد بشرȓ احترام مبدأ 

 

أي املناقشة والتشاور بني القضاǥ الذين اشتركوا يف جلسات التحقيق حول : املداولة) 2
ولكي يتخذ القرار  .سرية ن املداولةوجيǢ أن تكو .مساǝلها بȢية الوȍول إىل حل Ƭا القضية جبميع

  .يشترȓ موافقة أغلبية القضاǥ وليȄ إمجاعهم
  

3 ( Ȩما يف جلسة علنيةو: بالقرارالنطǝالذين  .يكون دا ǥضر مجيع القضاƷ أن Ǣوجي
  1.اشتركوا يف املداولة

  

 باعتباره وثيقة2ولصحة القرار القضاǝي اإلداري جيǢ أن تتوافر فيه ƭموعة من البيانات،
Ɂق أخرǝتلف عما قد يصدره القاضي من وثاơ ل فيما يلي. شكليةǮإن هذه البيانات تتم:  

  

أن يصدر القرار القضاǝي اإلداري باسم اجلمهورية اجلزاǝرية الدميقراȕية الشعبية وباسم  
 .الشعǢ اجلزاǝري

  

 .دǥ فيه، أي ذكر اŎلȄ والȢرفة اإلدارية املوجوالقرارأن يتضمن اسم اƬيǞة اليت أȍدرت  
 

اسم ولقǢ األȕراف وȍفتهم ومهنتهم وموȕنهم وحمل إقامتهم  القرارأن يذكر يف  
 .واǂامون عنهم، وإذا تعلق األمر بشركة فيتطلǢ ذكر عنوان مقرها

 

 .ذكر تالوǥ التقرير والتأشري اإلمجاƃ على مجيع الوثاǝق املقدمة 
 

 .روǳالنصوȋ القانونية اليت ȕبقها القاضي على الƕاț املط 
 

 .ذكر مساț أقوال األȕراف أو حماميهم 
 

 .قرارهاألسباǡ اليت استند عليها القاضي يف  
 

 .القراربناء على األسباǡ اǂددǥ يف  القرارمنطوق  
                                                 

يف املنازعة اإلدارية، دراسة تطبيقية مقارنة للنȚم القضاǝية يف مصر وفرنسا واجلزاǝر، عاƁ الكتǢ، حسن السيد بسيوƆ، دور القضاء  ) 1
  .1988ȋ ، .260مصر، 

  .ون اإلجراءات املدنيةقانمن  285 ،272 ،246 ،171 ،144 ،38: أنȚر املواد)  2
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 .واسم Ǯưل النيابة العامة القرارأمساء األعضاء الذين اشتركوا يف إȍدار  
 

من ȕرف الرǝيȄ واملقرر وكاتǢ  رالقراوالتوقيع على أȍل  القرارالتاريǸ الذي ȍدر فيه  
Ȕالضب. 

  

إن هذه البيانات تكتسي أمهية بالȢة، ألنه يتم من خالƬا مراقبة القرارات القضاǝية اإلدارية 
  .سواء من حيث الوقاǝع أو من حيث القانون من ȕرف ƭلȄ الدولة، هذا من جهة

  

فǚذا كان . البياناتومن جهة أخرɁ فǚن التنفيذ يتأثر إجيابا أو سلبا حسǢ وضوǳ هذه 
القرار القضاǝي اإلداري Ɓ يتوفر على البيانات الواجبة وفقا لقانون اإلجراءات املدنية، فǚن ذلك 

وقد يؤدي يف بعȐ األحيان إىل عدم قابليته للتنفيذ إȕالقا، كعدم . يؤثر على ȍالحيته للتنفيذ
  1.خري متناقضا ملا ورد من أسباǡذكر األسباǡ املعتمدǥ يف القرار أو املنطوق، أو ȍدور هذا األ

  

فǚن مراعاǥ الشروȓ الشكلية الزمة  ،ولكي يوȍف القرار القضاǝي بأنه ȍدر مطابقا للقانون
  2.لصحته يف املنازعة اإلدارية، وذلك ȕ ǨƠاǝلة البطالن

  

وعلى ذلك فǚن القرار القضاǝي اإلداري يعد من بني أهم السندات التنفيذية شأنه يف ذلك 
  .حكام القضاǝية عامة، ألهنا ǮƢل كلمة القانون يف الƕاț املطروǳ على القضاءشأن األ
  

ومن Ż ميكن القول بأنه ال قيمة للقانون بدون تنفيذ، وال قيمة للقرارات القضاǝية اإلدارية 
بدون تنفيذها، وال قيمة ملبدأ املشروعية يف الدولة ما Ɓ يقترن مببدأ آخر مضمونه احترام أحكام 

ضاء عامة وضرورǥ تنفيذها، وإال فما اجلدوɁ من اجتهاد القاضي اإلداري يف إجياد احللول الق
فما  .ن مصري قراراته عدم االعتراف ŏاالناجعة حلماية احلقوق األساسية واحلريات العامة، إذا كا

يطمǴ له كل متقاض ليȄ إغناء االجتهاد القضاǝي اإلداري، بل استصدار قرار لصاحله Ʒمي 
  .وقه املعتدɁ عليها من ȕرف اإلدارǥ مع ترمجة منطوقه على أرض الواقع بتنفيذهحق

  

                                                 
1 (  ،ǥدǝاملرجع السابقإبراهيم أوفاȋ ،. 11.  
  .270. السابق، ȋشادية اǂروقي، املرجع  ) 2
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 ȋادرا ضد أحد أشخاȍ ري أية مشاكل إذا كانǮي اإلداري ال يǝوإذا كان القرار القضا
، ولوجود وساǝل القانون اƪاȋ، وذلك ملا Ƣلكه اإلدارǥ من وساǝل وامتيازات السلطة العامة

فǚن األمر Ɲالف ذلك عندما يكون املطالǢ بتنفيذ القرار القضاǝي 1،تنفيذجلƎهم على اƪضوț لل
اإلداري هو اجلهة اإلدارية نفسها، ففي حالة امتناț اإلدارǥ عن التنفيذ تǮور العديد من املشاكل، 

  :ويرجع ذلك لعدǥ أسباǡ أمهها ما يلي
  

ت، وباستقاللية Ɵاه وجود اإلدارǥ كطرف قوي يف الƕاț، ألهنا تتمتع بسلطات وامتيازا 
  .القضاء الذي أȍدر القرار ضدها، ưا يؤثر سلبا على التنفيذ

  

وجود ƥاية قانونية لɊموال العامة Ƣنع أي حجز عليها، كنوț من ضمانات السري احلسن  
للمرافق العامة، إذ أنه لو مسǴ بذلك فǚن هذا من شأنه أن Ƹرǯ املال العام من حيازǥ الدولة، ưا 

ملصلحة العامة للخطر، وبالتاƃ ال ميكن التضحية باملصلحة العامة مقابل Ơقيق املصلحة يعرض ا
  2.اƪاȍة للداǝن

  

 من خالل كل ما سبق تتضǴ أمهية املوضوț الذي وقع عليه االختيار، ما دام أنه يتعلق
ضعف للمنازعة مبسألة تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية الصادرǥ ضد اإلدارǥ باعتبارها أكƎ نقطة 

  .اإلدارية
  

ومن هنا بات من املهم البحث والتفكري يف إجياد وساǝل قانونية فعالة تضمن تنفيذ القرارات 
القضاǝية اإلدارية الصادرǥ ضد اإلدارǥ، باعتبار أن هذه املسألة أȍبحǨ تشȢل بال الفقه اإلداري، 

واليت تعتƎ اإلدارǥ فيها مǮل باقي  وخاȍة يف șل تطور قيم ومبادǛ الدميقراȕية يف دولة القانون،
  3.األفراد ملزمة بتنفيذ األحكام القضاǝية عامة

  

                                                 
  . أنȚر مواد الكتاǡ السادȃ املتعلق بتنفيذ أحكام القضاء من قانون اإلجراءات املدنية ) 1
2 ( Ɩر تفصيل يف هذا املعǮر ألكȚاملعارف، اإلسكندرية، : أن ǥ2002إبراهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة، منشأȋ ، .604  وما

، 2001عǮمان حممد عǮمان، مبادǛ القانون اإلداري، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، يليهاÜ حممد رفعǨ عبد الوهاǡ، حسني 
ȋ .481 ،482 الدولة ȫميساوي حنان، التمييز بني أمال Ü)ȋاƪاملاجستري يف القانون )الدومني العام، الدومني ا ǥلنيل شهاد ǥمذكر ،

  .2005ȋ ، .114العام، جامعة تلمسان، 
  .2005ȋ ، .15، جوان 1انات تنفيذ قرارات اإلدارƭ ،ǥلة اǂضر القضاǝي، العدد سقاȇ ساسي، ضم ) 3
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يكتسي أمهية كبريǥ الرتباȕه الوثيق ونتيجة لذلك ميكن القول أن موضوț هذه الدراسة 
بفكرǥ دولة القانون، وبفكرǥ احلكم الراشد، واللتان ال ميكن Ɵسيدمها إال من خالل احترام 

نونية، واليت يتمǮل جانǢ منها أساسا يف مبدأ املساواǥ أمام القضاء، ومبدأ إلزامية تنفيذ املبادǛ القا
  .األحكام القضاǝية عامة، والذي يتولد عنه بالضرورǥ مبدأ احترام حجية الشيء املقضي به

  

كما أن هذه الدراسة تعتƎ فرȍة ملعرفة مدɁ جرأǥ القاضي اإلداري اجلزاǝري يف مواجهة 
السلطة العامة، وƥلها على االنصياț لقراراته، خاȍة بعد تبين اجلزاǝر لنȚام ازدواجية القضاء 

  .1996مبوجǢ دستور 
  

ملشاكل اليت تǮور وبالرغم من أن تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية الصادرǥ ضد اإلدارǥ وا
بصدده ليȄ باملوضوț احلديث، إال أنه ال يزال يطرǳ العديد من التساǗالت واإلشكاليات، 

  :هذه اإلشكاليات تتمǮل أساسا فيما يلي. وخاȍة يف األنȚمة اليت تبنǨ ازدواجية القضاء
  

هذا من  مبدأ إلزامية التنفيذÝ وما هي ȍور عدم االعتراف بهÝونطاق ما هو مضمون 
  .انǢج

  

ومن جانǢ آخر، ما هي ȕرق ƥل اإلدارǥ على تنفيذ القرارات القضاǝية اإلداريةÝ وما هو 
Ýالفتها للتنفيذƯ يف حالة ǥعلى اإلدار Ǣاجلزاء املترت  

  

لɌجابة على هذه التساǗالت، سوف يتم االعتماد على املقارنة بني النȚام الفرنسي والنȚام 
د من ضروريات البحث يف هذه املواضيع، باعتبار أن النȚام اجلزاǝري، هذا املنهǰ املقارن يع

الفرنسي كان داǝما السباق يف إنشاء وإجياد احللول املالǝمة، أما النȚام اجلزاǝري فقد تأثر بسابقه 
وأȍبƭ Ǵرد مقلد له، وإن وجدت بعȐ االختالفات التطبيقية على النحو الذي سيلمȄ من 

  .ة والقرارات القضاǝية اإلداريةخالل Ơليل بعȐ النصوȋ القانوني
  

 ǰاألحيان على املنه Ȑوإضافة إىل كل من املنهجني السابقني، سوف يتم االعتماد يف بع
هذا املنهǰ األخري ال غƖ عنه يف إعطاء بعȐ التعريفات للمفاهيم . التارƸي، واملنهǰ الوȍفي

țاملرتبطة باملوضو.  
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مواضيع املنازعة اإلدارية، إال أن البحث فيه وإذا كان موضوț هذه الدراسة يعد من أهم 
قلة املراجع املتخصصة، واليت وإن وجدت تعتƎ لعل أمهها يتمǮل يف تعترضه العديد من الصعوبات، 

ذلك قلة االجتهادات القضاǝية اإلدارية وȍعوبة احلصول  إىلƭرد تكرار ألفكار واحدǥ، ضف 
  .عليها من مصادرها

  

إلجابة على التساǗالت اليت يطرحها املوضوț، وفق قدر املستطاț اتتم اǂاولة ومع ذلك س
نفيذ خطة ستأيت يف ƭملها مقسمة إىل فصلني اثنني، يتعلق الفصل األول منها مبدɁ التزام اإلدارǥ بت

أما الفصل الǮاƆ فسيتطرق لكيفيات تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية  .القرارات القضاǝية اإلدارية
  .لفتهاوجزاء Ưا

  
  



  
  
  
  
  
  

ȯل األوȎالفȯل األوȎالف  
  ذ ذ ــزام اإلدارة بتنفيزام اإلدارة بتنفيــدɁ التدɁ التــمم

 القرار القضائي اإلداريالقرار القضائي اإلداري
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إن دولة القانون ميكن أن تȚهر من خالل القرارات القضاǝية اليت يفصل فيها القاضي 
اإلداري، ما دام أن الƕاț اإلداري جيمع بني شخص خاȋ وسلطة عامة، إن هذه املسألة تȚهر 

ǥي ضد اإلدارǝدر القرار القضاȍ ة إذاȍتنفيذ هذا القرار . خا ǥبضرور ȓإال أن ذلك مشرو
  .القضاǝي

  

ملا كان من مقاȍد دولة القانون، العمل على احترام األحكام القضاǝية عامة من ȕرف و
اجلميع، فǚنه يقع على عاتق اإلدارǥ العامة واجǢ اƪضوț ملبدأ إلزامية تنفيذ القرارات القضاǝية 

  ).املبحث األول( اإلدارية، شأهنا يف ذلك شأن باقي األفراد يف اŎتمع
  

رد عليه بعȐ االستǮناءات، كما قد يكون عرضة للمساȃ به من جانǢ إالǎ أن هذا املبدأ ت
هذا ما يشكل ȍور عدم االعتراف مببدأ إلزامية تنفيذ القرارات . اإلدارǥ العامة يف بعȐ احلاالت

  ).املبحث الǮاƆ(القضاǝية اإلدارية 
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ǧوȁا ƤƮƜǮǩاǧوȁا ƤƮƜǮǩا::  ǭاƺǩإ ƍدƜǭǭاƺǩإ ƍدƜǭǻƷاƳȃا ǼƕƘǊقǩا Ʒقراǩا ƶǾǞǲت ƞǾǻƷاƳȃا ǼƕƘǊقǩا Ʒقراǩا ƶǾǞǲت ƞǾ  
::((PPrriinncciippee  ddee  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’eexxééccuuttiioonn))  

  

ه øإىل نطاق بعد ذلك، Ż )مطلǢ أول(سيتم التعرض يف هذا املبحث إىل مضمون املبدأ 
)Ɔثا Ǣمطل(.  

  

ȯاملطلب األوȯدأدأــمضمون املبمضمون املب: : املطلب األو  ((LLee  ccoonntteennuu  dduu  pprriinncciippee))::  
  

Ǝية اإلدارية على أساسني قانونيني يعتǝيرتكز مبدأ إلزامية تنفيذ القرارات القضا Ȅان يف نف
يتمǮل يف القوǥ  ،فاألساȃ األول . يرتبها القرار القضاǝي اإلداريالوقǨ من قبيل اɇثار القانونية اليت

فيتمǮل يف اكتساǡ القرار  ،أما األساȃ الǮاƆ ).الفرț األول(ر القضاǝي اإلداري امللزمة للقرا
قøوǥ الشيء املقضøي به القضاǝي اإلداري حلجية الشيء املقضي بøه واليت ơتلف Ƣاما عن 

)ƆاǮال țالفر.(  
  

ȯاألو țالقوة امللزمة للقرار القضائي اإلداري: الفر:  
  

حكم ƞعƖ الكلمة إذ تتوافر فيȼ أركان األحكامÛ فهو "... هو  القرار القضاǝي اإلداريإن 
يȎدر يف Ȏǹومة تتميز دائما بǖن اإلدارة أحد طرفيهاÛ ويȎدر عن حمكمة ƯتȎة قانونا 

وعلى غرار األحكام األخرƢ Ɂتعه بالقوǥ امللزمة،  ،يترتǢ على ȍدورهÛ1..."نازعة اإلدارية بامل
أي االلتزام بتنفيذه ملا له من قوǥ رتبها القانون عليه مǮله مǮل باقي األعمال اليت تصدرها السلطات 

  2.األخرɁ يف الدولة من تشريعية وتنفيذية
  

داري مبجرد إعالنه إىل األȕراف، حىت ولو كان إن هذه القوǥ تǮبǨ للقرار القضاǝي اإل
ابتداǝيا وذلك ملا له من خاȍية النفاذ املعجل، بعكȄ األحكام القضاǝية األخرɁ اليت ال تǮبƬ Ǩا 

  3.أي بعد ȍريورهتا هناǝية ،هذه القوǥ امللزمة إال بعد Ƣتعها بقوǥ الشيء املقضي به

                                                 
  .ȋ .210 ،املرجع السابقابراهيم املنجي، ) 1

  

2(  ،ǥدǝاملرجع السابقابراهيم أوفا، ȋ .34.  
  

3 ( ،ǥدǝاملرجع السابقإبراهيم أوفاȋ ، .34.  
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ادية، هي أن الطعن فيها بطرق الطعن العادية القاعدǥ العامة يف األحكام القضاǝية العإن 
 فاألحكام القضاǝية العادية. من قانون اإلجراءات املدنية 102و 100يوقف تنفيذها، ȕبقا للمادتني 
ها لطرق الطعن العادية من معارضة أو استǞناف أو أن ميعاد الطعن ال تقبل التنفيذ إال بعد استنفاد

  1.فيها بتلك الطرق قد فات
 

لقاعدǥ ال تنطبق على القرارات القضاǝية اإلدارية، فهي تتمتع بقوǥ ملزمة مبجرد إعالهنا هذه ا
  2.لɌدارǥ، وتلتزم هذه األخريǥ بتنفيذها حىت ولو Ź الطعن فيها باإلستǞناف الذي ال يعتƎ موقفا Ƭا

  

ال Ơتاǯ  فهي .ة مبوجǢ القانون Ƭا ȕابع تنفيذيومبفهوم آخر فǚن القرارت القضاǝية اإلداري
تنفيذ هذه القرارات مبجرد لصيȢة معينة وال Ơتاǯ لطلǢ يف ذلك، فأȕراف الƕاț ملزمون ب

  3.هذا هو توجه كل من النȚام الفرنسي واجلزاǝريو .ȍدورها
  

قانون القضاء من  L 4دǥ املتفق عليها فقها، يف املادø ǥفاملشøرț الفرنسي كرȃ هذه القاع
ماƁ ينص القانون الدولة ليȄ له أثر موقف  أن الطعن أمام ƭلȄ ، حيث اعتƎ(.C.J.A)اإلداري 

 أقر هذه القاعدǥ املشرț اجلزاǝري كما أن4.أو يأمر ƭلȄ الدولة بوقف التنفيذ ،على خالف ذلك
"... : بالنص على أنه رǥ الǮالǮة منهاøمن قانون اإلجراءات املدنية يف الفق 171ة يف املادȍø ǥراح

ف وɍ سريان ميعادȻ وɍ املعارضة عند اإلقتضاǒ تنفيذ األحكام الȎادرة يف ɍ يوقȤ اإلستǞنا
  ."املواد اإلدارية

  

واستناد إىل ما سبق، فǚن اإلدارǥ ملزمة بتنفيذ القرار القضاǝي اإلداري الصادر ضدها من 
معرفة  يتمǮل يفإال أن التساǗل الذي يفرض نفسه  .وقǨ تبليȢها به حىت ولو كان يف نيتها استǞنافه

ما هي األسباǡ أو باألحرɁ ما هي مƎرات تطبيق هذه القاعدǥ على القرارات القضاǝية اإلدارية 
Ýلوحدها.  

  

                                                 
1( ǝناف ضد األحكام اإلدارية يف اجلزاǞر، بشري حممد، الطعن باإلستǝ1995ر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزاȋ ،.104.  

2) Rémi ROUQUETTE, Petit traité du procès administratif, 1ére éd., Dalloz, 2003, p.420 ; Hugues LE 
BERRE, Droit du contentieux administratif, Ellipses, p. 198. 

 

3( ،ǥدǝابراهيم أوفا ȋ ،35. املرجع السابق.  
  

4) « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est 
autrement ordonné par la juridiction ». Art. L 4 du C.J.A., voir aussi : Daniel CHABANOL, C.J.A. 
(Annotations, Commentaires, Jurisprudence), 2éme éd., Le Moniteur, 2004, p.17. 
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إن قاعدǥ عدم وقف اإلستǞناف لتنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية ترتكز على أساȃ متولد 
Ǝد مƟ ية للقرارات اإلدارية اليتǝعدم وقف الطعون القضا ǥعن قاعد ǥقيق مباشرƠ راهتا يف ضمان

ǥي اإلداري حىت 1.املصلحة العامة اليت هتدف إليها أعمال اإلدارǝملزمة بتنفيذ القرار القضا ǥواإلدار
ولو كان ȍادرا ضدها، ألنه يǮبǨ أن العمل الذي قامǨ به اإلدارǥ غري مشروț ولو كان ذلك 

ȕريق وقف تنفيذ القرار القضاǝي  وال ميكن Ƭا أن تتمادɁ يف تنفيذ املخالفة اإلدارية عن .مؤقتا
  2.اإلداري، ألن ذلك ميكن أن يكون على حساǡ املشروعية

  

 ǥية اإلدارية الصادرǝمن حيث الواقع العملي ال تلتزم بتنفيذ القرارات القضا ǥعاد ǥواإلدار
ضدها ابتداء، فهي يف معȚم احلاالت تنتȚر إىل حني الفصل فيها هناǝيا من ȕرف قاضي 

وعلى كل فǚنه يف حالة احتمال نشوء بعȐ اɇثار اƪطريǥ يف التنفيذ واليت يصعǢ 3.اإلستǞناف
تداركها بعد ȍدور قرار ƭلȄ الدولة القاضي بǚلȢاء قرار الȢرفة اإلدارية، فيمكن لɌدارǥ أن تلجأ 

فǚذا كانǨ هذه هي مƎرات القاعدǥ 4.ألسلوǡ وقف تنفيذ القرار القضاǝي اإلداري الصادر ضدها
  هي نتاǝجهاÝفما 

  

إن لقاعدǥ عدم وقف اإلستǞناف لتنفيذ القرار القضاǝي املćøستŁأنŁف نتاǰǝ مباشرǥ ومعاكسة 
فتطبيقا  .لتنفيذ احلكم يف املواد املدنية Ƣاما لتلك املتفرعة أو املترتبة عن قاعدǥ وقف اإلستǞناف

 ǥري، ال  171ألحكام املادǝناف يف املواد ع تؤثرمن قانون اإلجراءات املدنية اجلزاǞملية رفع اإلست
حملية  –ة اإلدارية بالتاƃ يستطيع من ȍدر قرار الȢرفاإلدارية على تنفيذ القرار القضاǝي اإلداري، و

لصاحله أن يقدم على تنفيذه مباشرǥ بعد ȍدوره، وال Ʒول دون ذلك سوɁ  5–كانǨ أو جهوية 
ǌأنŁاملست Ǣلȕ ي اإلداري أن يكون ال ومع ذلك البد. وقف تنفيذهفǝة قرار القضاȢهورا بالصيư

من قانون  320هذا ما أكدته الفقرǥ األوىل من املادǥ والتنفيذية لكي يكون قابال للتنفيذ، 
                                                 

  .105.سابق، ȋالرجع امل بشري حممد،)  1

2  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ37.ابراهيم أوفا.  
3  ( ǥالدولة وفقا ألحكام املاد Ȅلƭ ناف هوǞيف  01-98من القانون العضوي  10قاضي اإلست Ƿاملتعلق  1998مايو  30املؤر

ǯ ،يمه وعملهȚالدولة وتن Ȅلƭ اتȍر.باختصا.ǯ. ǯ يف  37رقم ǥ1998جوان  01الصادر.  
4  (ȋ رȚوما يليها من هذا البحث 37. أن.  
، املتعلق 1998ماي  30املؤرǷ يف  02-98باعتبار أهنا الدرجة األوىل للتقاضي يف انتȚار تنصيǢ اǂاكم اإلدارية ȕبقا للقانون )  5

  .1998جوان  01الصادرǥ يف  ǯ37 رقم .ǯ.ر.ǯ. باǂاكم اإلدارية
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كل حكم أو قرار أو سند ɍ يكون قابال للتنفيذ ": واليت جاء نصها كما يلي ،اإلجراءات املدنية
ن خالل هذه املادǥ أنه ال فرق بني القرارات فجلي م ..."إɍ إذا كان ưهورا بالȎيȢة التنفيذية

Ɂية اإلدارية وباقي األحكام األخرǝغري أن اإلختالف الوحيد هو من حيث مضمون  .القضا
الصيȢة، أي أن الصيȢة اليت تذيل القرارات القضاǝية اإلدارية ơتلف عن تلك اǂجوزǥ لɊحكام 

  1.الصادرǥ عن القضاء العادي
  

 R751-1املادǥ اليت تقابلها يف النȚام الفرنسي و ،من نفȄ املادǥ السابقة وحسǢ الفقرǥ الǮالǮة
"... : تكون الصيȢة التنفيذية يف املواد اإلدارية على الوجه اɇيت2،قانون القضاء اإلداريمن 

 Ƒالشع ȄلŎا Ȅمر الوزير والوايل أو رئيǖاجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية تدعو وت
 Û البلدي Ȩفيما يتعل Ȭإليهم ذل ǡمر كل أعوان التنفيذ املطلوǖوتدعو وت ÛȼȎƸ كل فيما

، لكن "بǚجراǒات القانون العام يف مواجهة األطراف اȎƪوȍيƙ أن يقوموا بتنفيذ Ƚذا القرار
Ýية اإلداريةǝة التنفيذية للقرارات القضاȢما أمهية الصي  

  

أن حȨ اǂكوم لȼ يف "... بالصيȢة التنفيذية، تبدو أمهية تذييل القرارات القضاǝية اإلدارية 
التنفيذ ǭابت ɍ منازعة فيÛȼ وتǖكيدا لوجود السند التنفيذي ملȎلحة طالب التنفيذ مستوفيا 

فǚن الصيȢة وبالتاƃ  3..."اإلجراǒات القانونيةÛ وأنƁ ȼ يسبȨ إجراǒ التنفيذ بذات السند من قبل 
تعرف من خالƬا على ȍالحية احلكم للتنفيذ مبجرد اإلȕالț التنفيذية تعتƎ عالمة șاهرǥ ميكن ال

القرارات القضاǝية  إال أن ما Ɵدر اإلشارǥ إليه أن. ه، كما تسد كل نزاț أو شك يف ذلكعلي
  4.ال تتضمن أȍال الصيȢة التنفيذية إال يف مواجهة اƪواȋيف فرنسا اإلدارية 

  

                                                 
1  (ǥدǝابراهيم أوفا، ȋ ،56.املرجع السابق.  

2) « Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : La 
République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par 
la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne 
les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente 
décision ». Art. R751-1 du C.J.A., voir aussi : Daniel CHABANOL, op. cit., p. 665. 

  .403. رجع السابق، ȋامل ،ابراهيم املنجي)  3
4  (ǯ،العامة للمنازعات اإلدارية Ǜاملباد ،ǡ2.مسعود شيهو )ات واإلجراءات أمامهاǞيƬم.، د)ا.ǯ. ،رǝ1999، اجلزاȋ ، .342.  
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ƆاǮال țالفر :ȼاملقضي ب ǒية الشيǲح:  
  

يتمتع فهو ال Ƹتلف عن األحكام القضاǝية،  رار القضاǝي اإلداري باعتباره حكماقإن ال
Ɯجية الشيء املقضي به اليت ال تǮبǨ إال لɊحكام القطعية، أي األحكام اليت تفصل يف الƕاț كله 

 أما األحكام اليت Ɓ تبǨ يف موضوț الƕاț .أو هناǝيا أو جزء منه، وسواء كان هذا احلكم ابتداǝيا
ومǮال ذلك األحكام الصادرǥ قبل الفصل يف املوضوț وهي األحكام  1.ال تǮبƬ Ǩا هذه احلجية

أو احلكم بتعيني خبري  ،كاحلكم بتعيني خبري ملعاينة حمل الƕاț ،التحضريية والتمهيدية والوقتية
Ɂ أو احلكم بنفقة وقتية للمتضرر إىل حني الفصل يف دعو ،لتقدير الضرر الذي أȍاǡ املدعي

،Ȑعه 2التعويǝمبنطوق القرار دون وقا Ȕل ترتبȍن حجية الشيء املقضي به كأǚإضافة إىل هذا ف
إال أنه يستƖǮ من ذلك األسباǡ اليت تعتƎ جوهرية  .العǥƎ يف التنفيذ تكون باملنطوق، ألن وأسبابه

  3.فيه، أي تلك املرتبطة باملنطوق ارتباȕا وثيقا باعتبارا مكملة له
  

Ɯجية الشيء املقضي بهÝ وهل هي نسبية أم مطلقةÝ وما مدɁ اعتبارها من  فما املقصود
Ýام العامȚالن  

  

يتمتع القرار القضاǝي اإلداري Ɯجية  ،كقاعدǥ عامة وعلى غرار أحكام القضاء العادي
واليته بعد إȍداره للحكم القطعي  أن القاضي قد استنفدلشكل ناحية امن واليت يقصد ŏا 4نسبية،

احلق يف الرجوț عما قضى به أو أن يعدله، وإن كان له أن يفسره، ويصحǴ ما قد وقع وليȄ له 
  5.فيه من خطأ مادي أو كتايب أو حسايب

 

                                                 
1) Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, contentieux administratif, 7éme édition, Dalloz, 2001, 
p.625. 

2  (ǥدǝابراهيم أوفا، ȋ ،17.املرجع السابق.  
  .1997ȋ ، .317، منشأǥ املعارف، اإلسكندرية، )قضاء اإللȢاء(عبد الȢين بسيوƆ عبد اهللا، القضاء اإلداري )  3

4) Olivier GOHIN, Contentieux administratif, 2éme éd., Litec, Paris, p. 302 ; Gustave PEISER, 
Contentieux administratif, 11éme éd, Dalloz,  1999, p.211 ; Olivier DUGRIP, Exécution des décisions de 
la juridiction administrative, Encyclopédie Juridique Dalloz, Contentieux administratif, tome II, 17ème 
année, 2000 – 2ème trimestre, Dalloz., p.4. 

، 1991، منشأǥ املعارف، اإلسكندرية، )دعاوɁ اإللȢاء(ي مجال الدين، الدعاوɁ اإلدارية واإلجراءات أمام القضاء اإلداري سام)  5
ȋ .393  اإلدارية Ɂاحللو، الدعاو Ǣمصطفى أبو زيد فهمي و ماجد راغ Ü)التسوية Ɂاء، دعاوȢاإلل Ɂدعاو( ،ǥدار اجلامعة اجلديد ،

  .ȋ .305 ،2005اإلسكندرية، 
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عدم جواز عرض أو إثارǥ الƕاț أمام القضاء فيقصد ŏا من ناحية موضوț الدعوɁ أما 
 1نا للطعن يف األحكام،الذي فصل يف احلكم أو أمام جهة أخرɁ إال باستعمال الطرق املقررǥ قانو

وهي بذلك قرينة قانونية قاȕعة 2.وذلك ضمانا لعدم التضارǡ أو التناقȐ بني األحكام القضاǝية
Ɵعل األحكام القضاǝية ȍحيحة ال تقبل الشك فيما قضǨ به إذا توافرت وحدǥ اƪصوم 

Ǣوالسب țو3.واملوضو ǥعليه املاد Ǩري ا 338هذا مانصǝاجلزا Ɔمن القانون املد ǥليت تقابلها املاد
فاألحكام املعينة يف املادتني املذكورتني هي األحكام اليت تتعلق  4من القانون املدƆ الفرنسي، 1351

 Ɯ.5قوق شخصية بني أȕراف الƕاț وƬا نفȄ املوضوț والسبǢ، مدنية كانǨ أم إدارية
  

Ȕرفني فقȕ بني țعلى نزا ǥرȍن احلجية النسبية تكون قاǚال ومبفهوم آخر ف ƃوبالتا ،
  6.أو يتأثر به إال من كان ȕرفا يف الƕاț الصادر بشأنه القرار ،يستفيد من القرار القضاǝي اإلداري

  6.القرار
  

ة بالقرار القضاǝي اإلداري هي اإلدارǥ اǂددǥ فيه دون غريها، كما أن األفراد فاإلدارǥ املعني
لكن  .ر القضاǝي اإلداري دون غريهملقراالذين يستفدون من التنفيذ هم األفراد املعينون يف ذات ا

 ǯارƪري اȢريق اعتراض الȕ ي اإلداري عنǝري فله أن يطعن يف القرار القضاȢإذا أثر التنفيذ على ال
 ǥبقا ألحكام املادȕ صومةƪلكل ": من قانون اإلجراءات املدنية اليت تنص على ما يلي 191عن ا

، "Ȩ اعتراȏ الȢري اƪارǯ عن اȎƪومةذي مȎلحة أن يطعن يف حكم Ɓ يكن طرفا فيȼ بطري
سابقة الذكر، من سبǢ وموضوț وخصوم، ميكن رفع دعوɁ إذا انتفى أحد العناȍر الǮالثة أما 

  7.جديدǥ، أمام نفȄ اجلهة اليت أȍدرت القرار القضاǝي
  

                                                 
1  (ȋ ،عبد اهللا، املرجع السابق Ɔين بسيوȢ316. عبد ال.  
2  (ȋ ،394. سامي مجال الدين، املرجع السابق.  

3  (ȋ ،390. ابراهيم املنجي، املرجع السابق.  
4) « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la 
chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande 
soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » art. 1351 du 
code civil français, cf., www.legifrance.gouv.fr 
5) Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p. 625. 

6  (ǥدǝابراهيم أوفا، ȋ ،22. املرجع السابق.  
7) Rémi ROUQUETTE, op. cit., p.425. 
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إن موضوț حجية الشيء املقضي به يتطلƠ Ǣديد هذه احلجية يف دعوƟ Ɂاوز السلطة 
 ).ثالǮا(، وƢييزها عن قوǥ الشيء املقضي به )ثانيا(علقها بالنȚام العام ، ومدɁ ت)أوال(

  

ɍاوز السلطة: أوƟ Ɂية القرارات القضائية املتعلقة بدعوǲح:  
  

أو  الدعوɁعدم قبول بعد رفع دعوƟ Ɂاوز السلطة والنȚر فيها، يكون منطوق القرار إما ب
، وهنا ơتلف احلجية )ǡ( داري املخاȍم فيهإلȢاء القرار اإلبقبول الدعوɁ وأو  ،)أ(برفضها 

  .حسǢ هذه احلالة أو تلك
  

  :أو برفضها الدعوɁ حǲية القرار القاضي بعدم قبوȯ) أ
  

أو  ،أو الصفة ،كان القرار القضاǝي اإلداري ȍدر بعدم قبول الدعوɁ النعدام املصلحةسواء 
إذ يف كلتا 1ية نسبية فقȔ،أو ȍدر برفȐ الدعوɁ موضوعا فǚنه يتمتع Ɯج ،النقضاء املواعيد

إلثبات احلالتني يȚل القرار اإلداري املراد إلȢاǗه قاǝما ألن القاضي Ɓ يقتنع مبا قدم له من أسانيد 
عدم املشروعية، ولكن ذلك ال يعين حتما سالمة القرار، إذ قد تكون ƣة أسانيد أخرư Ɂا ال ميلك 

كما أن هذا النوț من املنطوق ملزم  2.ة القرارالقاضي إثارهتا من تلقاء نفسه تقطع بعدم مشروعي
للطرفني املتنازعني فقȔ، أي اإلدارǥ ورافع الدعوɁ، وهذا األخري ليȄ يف استطاعته Ưاȍمة القرار 

Ǣالسب Ȅن  .اإلداري لنفǚاوز السلطة ويف املقابل، فƟ Ɂدعو ǥاعن آخر باستطاعته مباشرȕ أي
  3.ضد هذا القرار اإلداري

  

ǡ (ية القرǲو ار القاضيح Ɂالدعو ȯبقبوǒاȢإل ȼم فيȍاǺالقرار اإلداري امل:  
  

خالفا لɊحكام الصادرǥ عن القضاء العادي أو القرارات القضاǝية الصادرǥ يف املواد اإلدارية 
فǚن القرارات  ،وكاستǮناء عن قاعدǥ احلجية النسبية للقرارات القضاǝية اإلدارية ،بȢري اإللȢاء

لȢاء يف دعوƟ Ɂاوز السلطة Ơوز على حجية مطلقة وليسǨ نسبية وذلك القضاǝية الصادرǥ باإل

                                                 
1) Gustave PEISER, op. cit., p.211. 

 .ȋ. 395 ،2004حممد أنور ƥادǥ، القرارات اإلدارية ورقابة القضاء، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، : أنȚر كذلك
2  (ȋ ،395. سامي مجال الدين، املرجع السابق.  

  .2003ȋ ، .198، اجلزاǝر، .ǯ.م.أƥد حميو، املنازعات اإلدارية، ترمجة فاǝز أجنق وبيوض خالد، الطبعة اƪامسة،  د)  3
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فهذه الدعوɁ تقوم على أساȃ 1.استنادا للطابع املوضوعي الذي يȢلǢ على هذه املنازعة اإلدارية
ǡمن العيو Ǣابته بعيȍمة القرار اإلداري إلȍاƯ.2 جية مطلقة يفƜ من املنطوق يتمتع țفهذا النو

  3.أي اإلدارǥ واألفراد وحىت القضاء « Erga omnes »مواجهة الكافة 
  

أن املنازعة الصادر بشأهنا  هوسبǢ اكتساǡ قرارات اإللȢاء Ƭذه احلجية إن  ،مبفهوم آخرو
ȋمة بني األشخاȍاƯ قوق شخصية أوƜ ي اإلداري ال تتعلقǝالقرار القضا،  țاƕا تتعلق بƴوإ

ومن Ż فǚذا حكم بǚلȢاǝه فǚن ذلك يعد  4.لقانونموضوعي هو Ưاȍمة القرار اإلداري املخالف ل
داري املطعون فيه أو ع وكل من كانǨ له مصلحة بالقرار اإلإعداما له وهدما له يف مواجهة اجلمي

يكون قد مȄ مركزه القانوƆ، وبذلك يستطيع أي شخص غري املدعي الذي ȍدر قرار اإللȢاء 
اإلداري مادام القرار القضاǝي و .اأو فردي ار تنȚيميلصاحله أن يتمسك ŏذا اإللȢاء سواء كان القرا

  5.فيكون منعدما للجميع وليȄ للبعȐ وقاǝما للبعȐ اɇخر ،قد أعدم القرار اإلداري
  

Ǣأو السب țصوم أو املوضوƪاد اƠاء املطلقة اȢلقيام حجية قرار اإلل ȓ6.وعليه ال يشتر 
سك بقرار اإللȢاء كما جيوز اإلحتجاŏ ǯذا فيجوز لكل من Ɓ يكن ȕرفا يف دعوɁ اإللȢاء أن يتم

احلكم يف مواجهة الȢري وƷق التمسك ŏذه احلجية يف أي منازعة تتعلق مبدɁ مشروعية القرار 
امللȢى ولو اختلفǨ موضوعا وسببا عن دعوɁ اإللȢاء، وسواء كانǨ من اختصاȋ القضاء 

 7.اإلداري أو العادي
  

                                                 
1) Olivier GOHIN, op. cit., 302. 

2  (Ɔين بسيوȢعبد ال ȋ ،317. عبد اهللا، املرجع السابق.  

  :فاȍيل ذلكأنȚر يف ت)  3
Ü علي عوض  1996ȋ ،. 889، الكتاǡ األول، دار الفكر العريب، القاهرǥ، )قضاء اإللȢاء(سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري 

Ü نواف كنعان،  1996ȋ ،.46حسن، الدفع بعدم جواز نȚر الدعوɁ لسبق الفصل فيها، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 
  .2006ȋ ، .381بعة األوىل، دار الǮقافة للنشر والتوزيع، عمان، القضاء اإلداري، الط

  .القانون هنا مبعناه الواسع ال الضيق)  4
  .1999ȋ ، .241إعاد علي ƥود القيسي، القضاء اإلداري وقضاء املȚاƁ، الطبعة األوىل،  دار واǝل للطباعة والنشر، عمان، )  5

6) Rémi ROUQUETTE, op. cit., p.426. 
7 ( ȋ ،396. سامي مجال الدين، املرجع السابق.  
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 .داري مجيعه وبكل آثاره وهو ما يسمى باإللȢاء الكاملوقرار اإللȢاء قد يتناول القرار اإل
ويف كلتا . وقد يقتصر اإللȢاء على أثر من آثار القرار اإلداري أو جزء منه، فيكون اإللȢاء جزǝيا

  1.احلالتني Ʒوز القرار القضاǝي اإلداري حجية مطلقة
 

من القانون  1351ادǥ وƝالف احلجية النسبية اليت نص عليها كل من املشرț الفرنسي يف امل
 ǥري يف املادǝاجلزا țالفرنسي واملشر Ɔري  338املدǝاجلزا Ɔن من القانون املدǚاحلجية املطلقة ف Ɓ
غري أن القضاء اإلداري الفرنسي Ɓ يستبعد تطبيقها على  ،يتم النص عليها يف تشريع كال النȚامني

ومنها قراره  ، العديد من قراراتøهاإللȢاء، فقد تعرض Ƭا ƭلȄ الدولøة الفرنسي يف تقرارا
الطعن لتǲاوز السلطة يتعلȨ أساسيا ƞدɁ "... : وưا جاء فيه 1967،2جويلية  13املøؤرǷ يف 

والقرار القضائي الذي يفȎل يف Ƚذا الطعن لȼ كȍǖل حǲية مطلقة  Üاإلداريمشروعية القرار 
Ɂالدعو Ȝيف مواجهة راف Ȕفق Ȅموقف القضاء وهذ3..."يف مواجهة الكافة ولي Ȅا هو نف

قة لقرارات اإلداري اجلزاǝري والذي وإن Ʒ Ɓدد موقفه بكل وضوǳ إال أنه يأخذ باحلجية املطل
 ƖǮاء إذ استȢاء تصرف أو إجراء إداري لتجاوز السلطة من اإللȢلǚب ǥأحد القرارات الصادر

  4.من القانون املدƆ اجلزاǝري 338حكام املادǥ اƪضوț أل
  

ن قرار اإللȢاء Ʒوز على حجية مطلقة سواء بالنسبة ألȕراف الƕاț أو بالنسبة لكن وإن كا
ففي حاالت خاȍة ميكن الطعن فيه عن . للجميع، إال أنه يوجد نوț من التلطيف على هذا املبدأ

األحكام احلاǝزǥ على  شأنه شأن5اعتراض الȢري اƪارǯ عن اƪصومة،املعارضة أو عن ȕريق ȕريق 
فالقرار اإلداري امللȢى قضاǝيا ال ميكن للȢري أن Ʒييه، إال أن ƭلȄ الدولة الفرنسي  .حجية نسبية

                                                 
  .1985ȋ ، .304، دار الفكر العريب، القاهرǥ، )دراسة مقارنة(سليمان حممد الطماوي، الوجيز يف القضاء اإلداري )  1

2) C.E. Sect., 13 juillet 1967, Ministre de l’Education Nationale / Ecole privée de fille de pradelles, 
Rec., 339, concl. Michel Bernard, G.A.J.A., 13ème éd., Dalloz, 2001, p.163. 
3) « … Le recours pour excès de pouvoir demeure essentiellement un procès légalité fait à un acte 
administratif ; et la décision de justice auquel il donne lieu a, en principe, une autorité absolue à 
l’égard de tous, et non pas seulement à l’égard du requérant… ». G.A.J.A., op. cit., p.163. 

) ț.ǡ(قضية  –ƭلȄ الدولة حاليا  –عن الȢرفة اإلدارية باǂكمة العليا سابقا  1985-12-21الصادر بتاريǸ  43308قرار رقم )  4
مىت ȍدر قرار قضاǝي فصل يف ȕعن من أجل Ɵاوز السلطة ونطق ببطالن : " ... وưا جاء فيه اجلزاǝر،ضد وزارǥ الداخلية وواƃ والية 

جزǝي أو كلي للقرار اإلداري، اكتسǢ احلجية املطلقة للشيء املقضي فيه، فǚنه يتعني على اإلدارƟ ǥنǢ اơاذ بعده قرار آخر يتناول 
حممد الصȢري بعلي، القضøاء اإلداري : مشار إليه من ȕرف..." فȄ السبǢ نفȄ األȕراف وينصǢ على نفȄ اǂل ويقوم على ن

  .2007ȋ ، .270، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، )دعوɁ اإللȢاء(
5) Gustave PEISER, op. cit., p.211. 
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ƪري اȢعن الȕ والعتبارات العدالة أجازøصومةƪعن ا ǯار ǝراحة يف قراره املبدȍø يف Ƿي املؤر
29  Ǝا 2من عدمه، الطعن ن عرف موقفا متذبذبا بني قبول هذابعد أ1912،1نوفمȕإال أنه وضع شر
وقد هنǰ املشرț اجلزاǝري نفȄ  3.اإللȢاء ميƜ Ȅق مكتسƬ Ǣذا الȢرياسيا وهو أن يكون قرار أس

ضد القرارات ) معارضة اƪصم الǮالث(املنهǰ بشأن قبول اعتراض الȢري اƪارǯ عن اƪصومة 
على  اإلجراءات املدنية من قانون 03 فقرǥ 286حيث تنص املادǥ  ،القضاǝية اإلدارية القاضية باإللȢاء

لكن  ..."يف اعتراȏ الȢري اƪارǯ عن اȎƪومة : ... ƶوز للȢرفة اإلدارية أن تفȎل": أنه
بشروȓ وهي أن املعترض Ɓ يدخل أو يتدخل يف اƪصومة الصادرǥ بشأهنا قرار اإللȢاء، وƁ يعلم 

قوق أي أن يكون قرار اإللȢاء يؤثر فعال على احل ،به إال وقǨ نفاذه ضده، وأن يكون ذا مصلحة
  4.أو املراكز القانونية للطاعن

  

  :مدɁ تعلȨ احلǲية بالنȚام العام: ǭانيا
  

من القانون املدƆ الفرنسي  1351من القانون املدƆ اجلزاǝري واملادǥ  338املادǥ استنادا إىل 
ميكن القول أنه يف املواد املدنية تعتƎ األحكام والقرارات احلاǝزǥ حلجية الشيء  ،سابقيت الذكر

الدليل املستند عليȼ "... ال تقبل عكȄ مدلوƬا، حىت ولو كان ملقضي به قرينة قانونية قاȕعة ا
 ǒر بضرورة السري احلسن للقضاƎذا احلل مȽو Ûأو اإلقرار ƙل يف اليمǮا يتمȽ5...".ضد  

  

 łعŁمنłصوم التمسك به، ويƪعلى ا Ǣام العام، ألن هذا الدفع جيȚمن الن ǥوال تعد هذه القاعد
وذلك اعتمادا على أنه مادام للخصم احلق يف التنازل عن حقه 6لى القاضي إثارته من تلقاء نفسه،ع

  7.عن حقه يف الدفع أو التمسك Ɯجية الشيء املقضي بهحقه جيوز له التنازل 
  

                                                 
1) C.E., 29 novembre 1912, Boussuge, Rec., 1128, concl. Blum ; G.A.J.A., op. cit., p. 161. 

  .28. ابراهيم أوفاǝدǥ، املرجع السابق، ȋ: ملزيد من التفصيل حول هذا املوقف املتذبذŎ ǡلȄ الدولة الفرنسي راجع)  2
3) Gustave PEISER, op. cit., p.212. 

4  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ33. ابراهيم أوفا.  
5  (ǯ ،الدولة Ȅلƭ ى يف قضاءøملويا، املنتق ǫآ Ǹر،  ، دار3.حلسني بن شيøǝة والنشر والتوزيع، اجلزاøة للطباعø2007هوم ،
ȋ .229.  
، الطبعة األوىل، دار هومøة للطباعة والنشر )وساøǝل املشروعية(حلسني بن شيǸ آǫ ملويا، دروȃ يف املنازعøات اإلدارية )  6

  .2006ȋ ، .232والتوزيع، اجلزاøǝر، 
7  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ18. إبراهيم أوفا.  
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، واحلجية املطلقة لقضاǝيةبني احلجية النسبية للقرارات ا يجǢ التفرقةفأما يف املواد اإلدارية 
نا أمام حجية نسبية ال ميكن اعتبار ذلك من النȚام العام وبالتاƃ يعود لȕɊراف أن فمىت ك .Ƭا

ويف مقابل ذلك كلما كنا أمام حجية  .يدفعوا بذلك وȚƷر على القاضي الدفع به من تلقاء نفسه
كان الدفع بعدم احترام هذه احلجية من النȚام العام جيوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه  ،مطلقة
احلجية املطلقة تǮبǨ فقȔ فǚن وهذه نتيجة منطقية ألنه وكما سبقǨ اإلشارǥ إليه 1.اشرǥمب

للقرارات القضاǝية الصادرǥ باإللȢاء وهذه الدعوɁ من النȚام العام، لكون موضوعها يتمǮل يف 
كان للمدعي أن يتنازل عن دعواه يف ميدان احلقوق الشخصية، لكون احلفاȗ على املشروعية فǚن 

يتعلق مبسألة خاȍة، فليȄ من استطاعته التنازل عن ȕلبه الرامي إىل إبطال قرار إداري غري  األمر
ț2.مشرو  
  

  :حǲية الشيǒ املقضي بȼ وقوة الشيǒ املقضي بǭ :ȼالǮا
سواء كانƟ(Autorité de la chose jugée)   Ǩدر اإلشارǥ إىل أن حجية الشيء املقضي به

فاألوىل  ،ǥ(Force de la chose jugée) الشيء املقضي به ơتلف Ƣاما عن قو طلقةأو م نسبية
أما الǮانية فتǮبǨ  3هناǝيا،أو كان ابتداǝيا سواء أكان تǮبǨ للقرار القضاǝي اإلداري مبجرد ȍدوره 
 4:للقرار القضاǝي اإلداري يف ثالǫ حاالت هي

- Ƃيستأن :احلالة األو Ɓ يǝي إداري ابتداǝتتعلق بقرار قضاøاف وفاøد ذلك أو أن ت ميع
Ȑناف رفǞاإلست.  

 .øي استنفذ مجيع ȕرق الطعن العاديøةاǝي إداري هناøǝتتعلق بقرار قض :احلالة الǮانية -
اǝي إداري ȍادر عن ƭلȄ الدولøة لǮبøوت هذه øتتعلق بقرار قض :احلالة الǮالǮة -

 .اƪاȍيøة له داǝما
إال أنه يف ƭال  ،ء املقضي بهوإن كانǨ القاعدǥ أن األحكام ال تنفذ ماƠ Ɓز على قوǥ الشي

قابل للتنفيذ مبجرد إعالنه لɌدارǥ حىت ولو كان  القرار القضاǝي اإلداريفǚن املنازعات اإلدارية، 
 .ابتداǝيا

                                                 
1) Olivier DUGRIP, op. cit., p. 4. 

2  (ȋ ،ات اإلدارية، املرجع السابقøيف املنازع ȃملويا، درو ǫآ Ǹر كذلك. 233. حلسني بن شيȚوان:  
Rémi ROUQUETTE, op. cit., p.427. 

3  (ȋ ،15. علي عوض حسن، املرجع السابق.  
4) Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p. 627. 
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ƆاǮاملطلب الƆاǮدأدأــاق املباق املبــنطنط  ::املطلب ال  ((LL’’éétteenndduuee  dduu  pprriinncciippee))::  

  

ال الشروȓ  هذه مىت توافرتو1.شروȓ خاȍة ال بد من توفر لتنفيذ القرار القضاǝي اإلداري
ميكن لɌدارǥ أن تتنصل من واجبها والتزاماهتا يف اơاذ مجيع اإلجراءات الالزمة اليت تؤدي إىل تنفيذ 

فال وجه للمقارنة بني التزامات اإلدارǥ يف تنفيذ القرار  .واليت ơتلف باختالف موضوعه ،قرارال
  .ادر يف دعاوɁ القضاء الكاملو القرار الص ،)قرار اإللȢاء(الصادر يف دعوƟ Ɂاوز السلطة 

  

ونȚرا لتعدد وتنوț القرارات القضاǝية اإلدارية الصادرǥ ضد اإلدارǥ يف دعوƟ Ɂاوز 
 ،لتزامات وإجراءات تنفيذها معتمدǥ على القواعد العامة اليت Ơكم ذلك، ستكون دراسة االسلطة

Ȣلǚاء الذي قد يتعلق بȢقرار اإلل țتنو Ǣلة متنوعة حسǮف أو تعيينمع إعطاء أمșهاء قرار فصل مو 
وهøذا النهǰ ينطبق أيضا على  ).فرț أول(غري ذلك من املواضيøع  أو نزț ملكية إىل ترقيته أو

القرارات الصøادرǥ يف دعاوɁ القضاء الكامøل، ولذلك ستقتصøر الدراسة على تنفيذ قرار 
 Ȑالتعوي)Ɔثا țفر.(  

  

ȯاألو țالفر :ǒاȢتنفيذ قرارات اإلل:  
  

يف دعوƟ Ɂاوز السلطة أن يلȢي القرار اإلداري دون أن يقرر آثار ذلك، اإلداري  للقاضي
فالقاضي 2،..."ميǮل عملية Ƚدم ɍ تعقبها عملية بناǒ "... : وبالتاƃ ميكن القول بأن قرار اإللȢاء

خالف ليȄ بǚمكانه احللول حملها وإال  وعلى ذلك .سية على اإلدارǥاإلداري ال ميلك سلطة رǝا

                                                 
  :الشروȓ هي هذه)  1

  .إ التزاما معينا تقوم به اإلدارǥ.ق.أن يتضمن ق -
 .إ لɌدارǥ.ق.أن يتم تبليȠ ق -
 .إ ưهورا بالصيȢة التنفيذية.ق.أن يكون ق -
 .إ آخر ȍادر بوقف التنفيذ.ق.أال يكون هناȫ ق -

  .51املرجع السابق، ȋ  ،ابراهيم أوفاǝدǥ: راجع يف ذلك
  .ȋ .396سامي مجال الدين، املرجع السابق، )  2
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وإن كانǨ هذه 1فبǚلȢاǝه للقرار اإلداري غري املشروț تنتهي سلطاته، .أ الفصل بني السلطاتمبد
  2.القاعدǥ تعرف استǮناǝني اثنني

  

وقرارات دعوƟ Ɂاوز السلطة أثناء تنفيذها تفرض على اإلدارǥ التزامني قانونيني، أوƬما 
ات الضرورية والالزمة إلعادǥ الوضع التزام إجيايب ومفاده أنه على اإلدارǥ أن تتخذ مجيع اإلجراء

وإزالة مجيع آثاره القانونية منها أو املادية وذلك من ȍ3دور القرار امللȢى،كما كان عليه سابقا قبل 
  4.يوم ȍدوره، إضافة إىل تنفيذ القرار القضاǝي اإلداري تنفيذا حقيقيا ال ȍوريا

  

ǥالذي يقع على عاتق اإلدار ƆاǮعن فهو  ،أما اإللتزام ال ǥاإلدار țل يف امتناǮالتزام سليب يتم
اơاذ أي إجراء ميكن اعتباره تنفيذا للقرار اإلداري املقضي بǚلȢاǝه، وذلك باإلمتناț عن تنفيذ 

  5.القرار اإلداري امللȢى أو إعادǥ إȍداره وإحياǝه مرǥ ثانية
  

يǢ ملا يقتضيه لقد لقي هذا التقسيم تأييدا واسعا من جانǢ الفقه اإلداري باعتباره يستج
تنفيذ قرار دعوƟ Ɂاوز السلطة، إذ وȍف بالشمولية كونه يتضمن كافة اإللتزامات اليت تقع على 

ǥ6.عاتق اإلدارÝمن اإللتزامني țور كل نوȍ ن كان هذا هو التقسيم املعتمد فما هيǚف  
  

ɍأو :Ÿاƶور اإللتزام اإلȍ:  
  

  7:ايب لɌدارǥ فيما يليمن خالل ما قيل سابقا، ميكن Ơديد اإللتزام اإلجي
 

  .ر رجعيإلتزام اإلدارǥ بتنفيذ القرار القضاǝي اإلداري بأث )1
 .امللȢىإلتزام اإلدارǥ باستبدال القرار اإلداري  )2

                                                 
1  (ȋ ،ات اإلدارية، املرجع السابقøيف املنازع ȃملويا، درو ǫآ Ǹ434. حلسني بن شي.  

 .اإلبطاالت اجلزǝية، و اإلحالالت الصادرǥ عن القاضي: قاعدǥ منع القاضي اإلداري من احللول حمل اإلدارǥ تعرف ơفيفني مها)  2
  .وما يليها. 435. ويا، دروȃ يف املنازعøات اإلدارية، املرجع السابق، ȋحلسني بن شيǸ آǫ مل: ملزيد من التفاȍيل راجع يف هذا 

3  (ȋ ،ود القيسي، املرجع السابقƥ 242. إعاد علي.  

4  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ107. ابراهيم أوفا.  

5  (ȋ ،عبد اهللا، املرجع السابق Ɔين بسيوȢ323. عبد ال.  
6  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ107. ابراهيم أوفا.  
  .وما يليها 128 .سابق، ȋالرجع ابراهيم أوفاǝدǥ، امل)  7
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 .مللȢىإلتزام اإلدارƲ ǥو األعمال القانونية اليت رتبها القرار اإلداري ا )3
 .داري امللȢىإلتزام اإلدارƲ ǥو األعمال املادية اليت نتجǨ عن القرار اإل )4
  

  :إلتزام اإلدارة بتنفيذ القرار القضائي اإلداري بǭǖر رجعي) 1
  

 .له أثر رجعيدعوƟ Ɂاوز السلطة  يفلقرار القضاǝي اإلداري الصادر يف أن االقاعدǥ  تتمǮل
ن تنمحي مجيع اɇثار املترتبة ، وجيǢ أيعتƎ كأن Ɓ يكنمبعƖ أن القرار اإلداري اǂكوم بǚلȢاǝه 

وبالتاƃ فالقرار اإلداري  .على قاعدǥ مفادها كل ما يبƖ على باȕل فهو باȕل تأسيسا1،عليه
يسري مفعوله من وقȍ Ǩدور القرار امللȢى ال من زمن الصادر تنفيذا لقرار دعوƟ Ɂاوز السلطة 

țاء القرار غري املشروȢ2.إل  
  

 Ǝالدولة الفرنسي من إنشاءهذا املبدأ الذي يعت Ȅلƭ، اŎلتطبيقه يف ميدان جيد ا Ǣصƪل ا
أو تفصله فصال تعسفيا  حدǫ أن اإلدارǥ تتخطى أحد املوșفني يف الترقية، كما لو الوșيفة العامة
فǚذا ȍدر قرار قضاǝي بأحقيته يف الترقية أو بǚعادته إىل وșيفته، اعتƎ هذا القرار  .من وșيفته

Ɯ ،دوره ولكن بأثر رجعيȍ من يوم Ȕفق Ȅي نافذا ليǝأن تعيد القضا ǥعلى اإلدار Ǣيث جي
 Ɓ طيه يف الترقية، أو كما لوơ يتم Ɓ ف وتعيد إليه كافة حقوقه كما لوșيم موقفها من املوȚتن

ويف هذا الصدد يعد قرار ƭلȄ الدولة الفرنسي الصادر يف قضية 3يترȫ وșيفته مطلقا،
(Rodière)Û4 ياǝاألثر الرجعي يف تنفيذ  موقفه منالقضاء الفرنسي من خالله بني  قرارا مبد

إذا ... ": القرارات اإلدارية الصادرǥ تنفيذا لقرار دعوƟ Ɂاوز السلطة، وưا جاء يف هذا القرار
كان املبدأ يقتضي بǖن تنȚيمات وقرارات السلطة اإلداريةÛ باستǮناǒ تلȬ املتǺذة تنفيذا لقانون 

ȽذȻ القاعدة يرد عليها استǮناǒ لȼ أǭر رجعيɍ Û ميكن أن تفȎل إɍ بالنسبة للحاضرÛ فǚن 
عندما تتǺذ تلȬ القرارات تنفيذا لقرارا ȍادر عن ƭلȄ الدولةÛ والذي وبواسطة اإلبطاɍت 

                                                 
، 2005، دار اجلامعة اجلديøدǥ للنشر، اإلسكندرية، )دراسة مقارنøة(شادية إبراهيم اǂروقي، اإلجراءات يف الدعوɁ اإلدارية )  1
ȋ .290.  

  : أنȚر كذلك
Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p. p. 824, 825. ; Gustave PEISER, op. cit., p. 212. 

2  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ134 .إبراهيم أوفا.  
3  (ȋ ،روقي، املرجع السابقǂ291. شادية إبراهيم ا.  

4) C.E. 26 Décembre 1925, Rodière, Rec., 1065, concl. Cahen-Salvador ; G.A.J.A., op. cit., p. 268. 



ȯل األوȎالفȯل األوȎالتزام اإلدارة بتنفيذ القرار القضائي اإلداري: : الف Ɂالتزام اإلدارة بتنفيذ القرار القضائي اإلداريمد Ɂمد   

 2255

الƔ يȎرŏ ǳاÛ تنتǰ بالضرورة بعȐ اǭɇار يف املاضي بسبب أن القرارات حمل اإلبطاȯ لتǲاوز 
 1...".السلطة تعد كŒǖا Ɓ تȎدر أبدا 

  

العديد من القضايا وبصورǥ منتȚمة من ȕرف ƭلȄ الدولة الفرنسي، هذا املبدأ تأكد يف 
فأقر القاضي اإلداري أن القرار امللȢى يف دعوƟ Ɂاوز السلطة يتالشى بأثر رجعي، سواء كان 

والقاضي اإلداري اجلزاǝري بدوره Ʒ Ɓد عن هذا النهǰ وإن كانǨ 2.قرارا تنȚيميا أو قرارا فرديا
فأقر هو اɇخر تطبيق األثر الرجعي يف تنفيذ وتتميز باإلختصار يف بياناهتا،  قراراته شحيحة نوعا ما

  3.قرارات دعوƟ Ɂاوز السلطة
  

 4إال أن تطبيق هذا املبدأ يواجه ȍعوبات مجة من الناحية العملية وهو يف الواقع ƭرد خيال،
امللȢاǥ وƬذا تعرض وذلك نȚرا لصعوبة حمو اɇثار اليت تكون قد ترتبǨ على القرارات اإلدارية 

  5:واملتمǮلة يف لبعȐ اإلستǮناءات
  

فقد تبني أنه من غري املعقول اعتبار القرارات اليت اơذها  :إلȢاǒ قرار تعيƙ موȤșحالة ) أ
عليها  ترتǢا تاريǸ تعيينه وتاريǸ إلȢاء التعيني كأن Ɓ تكن، نȚرا ملهذا املوșف يف الفترǥ ما بني 

ǥف الفعلي .من مراكز قانونية حمددșرية املوȚحيحة استنادا إىل نȍ هذه القرارات Ǝولذلك تعت. 
  

ǡ ( حالةȤșمو ȯقرار عز ǒاȢإل : Ɓ وكأنه Ǝبقا ملبدأ األثر الرجعي يعتȕف وșفهذا املو
 ƃصل على املقابل املاƷ أن Ǣالسابقة على إرجاعه للعمل، ونتيجة لذلك جي ǥعمله يف الفتر ȫيتر

ن يتقاضاه إن Ɓ يتم عزله، وكان هذا موقف القضاء الفرنسي لȢاية ȍدور الذي كان من اللزوم أ
 Ǹالدولة الفرنسي بتاري ȄلŎ 1933،6 أفريل 7قرار  Ǣǎالذي أعرض مبوجبه عن هذا املسلك وغل

                                                 
1) « …S’il est de principe que les règlements et les décisions de l’autorité administrative, à moins 
qu’ils ne soient pris pour l’avenir, cette règle comporte évidement une exception lorsque ces décisions 
sont prises en exécution d’un arrêt du Conseil d’Etat lequel, par les annulations qu’il prononce, 
entraîne nécessairement certains effets dans le passé à raison de ce fait que les actes annulés pour 
excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus … », G.A.J.A., op. cit., p. 268. 
2) Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p. 825. 

3  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝإبراهيم أوفا Ɩر يف هذا املعȚ136. أن.  
4) « … Le principe de la rétroactivité de l’annulation constitue en réalité une fiction … », voir Charles 
DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p. 826. 

  .292 .سابق، ȋالجع راملشادية اǂروقي، )  5
6) C.E., Ass., 7 avril 1933, Deberles, Rec., 439, concl. Parodi ; G.A.J.A., op. cit., p.p. 297 et s. 
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لكن يف املقابل فتǴ أمام هذا  1،على مبدأ األثر الرجعي ( Service fait )قاعدǥ اƪدمة الفعلية 
عن يف قرار عزله لكي يتمكن من ȕلǢ تعويȐ األضرار اليت أȍابته من جراء املوșف ȕريق الط

 2.هذا العزل
  

ǯ (țري مشروȡ أمر ǒاȢحالة إل : ȃوǗاعة املرȕ Ǣهنا ينمحي مبدأ األثر الرجعي أمام واج
بنقله مǮال، أن يلتحق مبنصبه حىت ولو أبطل هذا  ȍدر قرارلرǝيسه، إذ جيǢ على املوșف الذي 

فاملوșف ملزم 3.ذلك، فǚن أحجم فǚنه يرتكǢ خطأ يقع ȕ ǨƠاǝلة العقوبات التأديبيةالقرار بعد 
، وهذا ضمانا حلسن سري املرفق إىل مكان آخر، وإن كان غري مشروțبطاعة األمر الصادر بنقله 

وإذا حكم . السلطة ضده واحلصول على اإللȢاء العام، لكن ال مينع ذلك من رفع دعوƟ Ɂاوز
ن الفترǥ اليت عمل فيها املوșف تطبيقا ألمر النقل تعتƎ فǚلى املاضي وقع ذلك عالقاضي بذلك و

 4.قاǝمة فعليا وƠسǢ له أثناء النȚر يف أقدميته واستحقاقه للترقية
  

  :باستبداȯ القرار اإلداري امللɂȢإلتزام اإلدارة ) 2
  

بصورǥ تلقاǝية، غري  األȍل يف تنفيذ القرار القضاǝي الصادر يف دعوƟ Ɂاوز السلطة أنه يتم
وبالتاƃ 5فهناȫ بعȐ احلاالت تتطلǢ اơاذ قرارات إدارية لذلك، .أن هذه القاعدǥ ليسǨ مطلقة

ميكن القول أن استبدال القرار اإلداري امللȢى بقرار آخر سليم قد يكون جوازيا، وقد يكون 
Ɂية يف حاالت أخرǝ6.وجوبيا، وقد يتم بطريقة تلقا  

  

قرار  ال يلزمها باơاذبالنسبة لɌدارǥ إذا كان القرار القاضي باإللȢاء  فيكون األمر جوازيا
 النتيجة أي أن القرار القضاǝي يكون كافيا يف حد ذاته للوȍول إىل .آخر Ʒل حمل القرار امللȢى
Ɂمن رفع الدعو ǥاجلمعيات .املرجو Ɂل إحدƜ ادرȍ اء قرار إداريȢال ذلك إلǮ7.وم  

 

                                                 
1  (ȋ ،ات اإلدارية، املرجع السابقøيف املنازع ȃملويا، درو ǫآ Ǹ454.  حلسني بن شي.  
2  (ȋ ،روقي، املرجع السابقǂ293. شادية ا.  

3) Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p. 827. 
4  (ȋ ،ات اإلدارية، املرجع السابقøيف املنازع ȃملويا، درو ǫآ Ǹ457. حلسني بن شي.  

  .ȋ .130رجع السابق، إبراهيم أوفاǝدǥ، امل)  5
6  (ȋ ،روقي، املرجع السابقǂ294. شادية ا.  
7  (ȋ ،روقي، املرجع السابقǂ294. شادية ا.  
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ستبدال القرار اإلداري امللȢى بقرار آخر سليم وجوبيا بالنسبة ويف حاالت أخرɁ يكون ا
ومǮال ذلك 1لɌدارǥ، وذلك عندما تكون هناȫ حاجة مللǜ الفراȟ القانوƆ الناشǜ عن قرار اإللȢاء،

ǚلȢاء قرار إداري سليب، كأن يطلǢ قضاǝي إداري قضى بعندما تكون اإلدارǥ يف حالة تنفيذ قرار 
Ɓأحدهم رخصة للبناء و ǥاإلدار Ǣمن جان Ȑراحة وال ضمنيا، فهذا الرفȍ ال ǥله اإلدار Ǣتستج 

فيتعني على اإلدارǥ أن تصدر  ،جيوز الطعن فيه بدعوƟ Ɂاوز السلطة، فǚذا قرر إلȢاء هذا القرار
قرارا إداريا إجيابيا بالترخيص بالبناء إذا ما توافرت شروȕه، ألن القرار القضاǝي الصادر بǚلȢاء 

عليه أن الشخص مرخص له بالبناء تلقاǝيا، بل ال بد من ȍدور رتǢ تسليب ال ميكن أن يالقرار ال
  2.قرار إداري ينشǜ املركز القانوƆ للفرد

  

ويف بعȐ احلاالت األخرɁ يتم استبدال القرار اإلداري حمل اإللȢاء بصفة آلية أو تلقاǝية كما 
ر إداري سابق عليه، فالقرار بǚلȢاء القرار لو كان القرار امللȢى قد أȍدر تعديال لبعȐ أحكام قرا

 .موضع التنفيذ مرǥ أخرɁالالحق يؤدي بطريقة تلقاǝية إىل șهور أحكام القرار السابق ووضعها 
ومǮال ذلك أن يصدر قرار قضاǝي يلȢي قرارا إداريا ȍدر بفصل أحد املوșفني ويكون هذا القرار 

املوșف إىل التقاعد، فمن شأن إلȢاء القرار الالحق قد ȍدر استبداال لقرار سابق بقبول إحالة هذا 
  3.إحياء القرار السابق اƪاȋ باإلحالة إىل التقاعد

  

3 (ɂȢرتبها القرار اإلداري املل Ɣالقانونية ال ȯو األعماƲ إلتزام اإلدارة:  
  

فهي إما أعمال ȍادرǥ بǚرادهتا  :تنحصر األعمال القانونية الصادرǥ عن اإلدارǥ يف نوعني
وإما أعمال إتفاقية أي بتوافق إرادتني وتتجلى يف  ،ملنفردǥ وهذا ما يعرف بالقرارات اإلداريةا

دعوƟ Ɂاوز  يفوتطبيقا ملبدأ األثر الرجعي يف تنفيذ القرار القضاǝي الصادر  .العقود اإلدارية
نتيجة أو اإلدارǥ ملزمة كقاعدǥ عامة بǚلȢاء مجيع األعمال القانونية اليت جاءت كفǚن السلطة، 

غري أن عملية Ơديد القرارات اإلدارية اليت تتأثر بتنفيذ قرار إلȢاء . تنفيذا لقرار قǊرōرŁ إلȢاǗه قضاǝيا
القرار األȍلي ليسŏ Ǩذه البساȕة داǝما، فهذه القرارات اإلدارية قد تصدر استنادا إىل القرار 

                                                 
1( ȋ ،روقي، املرجع السابقǂ294.شادية ا.  
2 (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ131.إبراهيم أوفا.  

3 (ȋ ،روقي، املرجع السابقǂ295.شادية ا.  
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مبفهوم آخر و1.من عملية قانونية مركبة وقد يكون القرار حمل اإللȢاء جزءاملقضي بǚلȢاǝه أو بسببه، 
فرديا أو يدخل ضمن عملية قانونية مركبة كما هو أو قد يكون القرار األȍلي قرارا تنȚيميا، 

التنفيذ ơتلف باختالف القرار األȍلي حمل الشأن يف العقود اإلدارية وهنا فǚن عملية 
جيǢ  ر اإللȢاء يف هذه األحوالÝوالتساǗل الذي يطرǳ نفسه، هو كيف يتم تنفيذ قرا2اإللȢاء،

  :التمييز بني ما يلي
  

  :اتنȚيمي احالة كون القرار األȍلي قرار) أ
  

 Ǩلي املطعون فيه يف وقȍيمي األȚإىل القرار التن ǥالطعن يف القرارات الفردية املستند Ź إذا
لكن إذا Ź 3.واحد، فǚن مصريها يكون اإللȢاء أسوǥ بالقرار التنȚيمي األȍلي الذي استندت إليه

إلȢاء القرار التنȚيمي لوحده فال وجه إللȢاء القرارات الفردية الناƟة عنه والȢري مطعون فيها يف 
أما إذا كان الطعن قد وجه 4.امليعاد اǂدد لدعوƟ Ɂاوز السلطة ألهنا رتبǨ حقوقا مكتسبة لɊفراد
فǚنه على القاضي اإلداري أن  إىل قرار إداري فردي ȍادر بناء على قرار تنȚيمي Ɓ يطعن فيه،

يتصدɁ لفحص مشروعية هذا القرار أوال، فǚذا تبني Ưالفته ملبدأ املشروعية فمصري القرار الفردي 
  5.املستند إليه هو اإللȢاء

  

ǡ (لي قرارȍافردي احالة كون القرار األ:  
  

، فالقاعدǥ إذا كان القرار األȍلي قرارا فرديا، وȍدرت قرارات فردية أخرɁ استنادا عليه
هي إلȢاء وبطالن مجيع هذه القرارات املرتبطة بالقرار امللȢى وهذا مىت ثبǨ أن القرار الالحق ما 

إذا فǚن البطالن يتقرر ر øمبعƖ آخ6.ان ليصدر لوال ȍدور القرار األȍلي الذي قǊرōرŁ إلȢاǗهøك

                                                 
1) Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, 2001, Dalloz, p. 
1466. 

  .325. السابق، ȋ عبد الȢين بسيوƆ عبد اهللا، املرجع)  2
3  (ȋ ،عبد اهللا، املرجع السابق Ɔين بسيوȢ325. عبد ال.  

4) Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, op. cit., p. 1466. 
5  (Ɔين بسيوȢعبد ال ȋ ،326. عبد اهللا، املرجع السابق.  
6  (ȋ ،احللو، املرجع السابق Ǣ311. مصطفى أبو زيد فهمي، ماجد راغ.  
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الفصل أو التجزǝة، أو إذا كان  كان القرار التبعي أو الفرعي مرتبطا بالقرار األȍلي ارتباȕا ال يقبل
  1.القرار األȍلي ميǮل أحد األسباǡ األساسية الơاذ هذا القرار التبعي

  

والعكȄ داǝما ȍحيǴ، ألن القرار التبعي ال يلȢى نتيجة إللȢاء القرار األȍلي إذا كان هذا 
إلȢاء القرارات  األخري ال يعتƎ سببا جوهريا إلȍداره، إضافة لذلك ال ميكن بأي حال من األحوال

  2.الفردية التبعية مىت أȍبحǨ تنفيذية وقررت حقوقا لɊفراد
  

ǯ (ل يف عملية قانونية مركبةǹحالة كون القرار اإلداري يد:  
  

إذا كان القرار اإلداري حمل اإللȢاء يندرǯ ضمن عملية قانونية مركبة مع قرارات إدارية 
اإللȢاء سابق على قرار  بني كونجيǢ التمييز  اهنأخرɁ، كما هو الشأن يف حالة العقد اإلداري، 

ƭرد ȍدور قرار قضاǝي إداري فǚن ففي احلالة األوىل  .عاقد وبني ȍدوره بعد إبرام العقدالت
Ɯيث ɍ ميكن أن يرɁ النور ... "يتضمن اإللȢاء كاف ألن يقضي على العقد املزمع إبرامه، 

 Ûȼاملقضي ب ǒية الشيǲاحتراما حل ...ǒاȢل إلǮة  مȎاملزايدة أو املناق ǒ3...."قرار إرسا  
  

أما إذا ȍدر قرار اإللȢاء بعد إبرام العقد، فǚنه ال يؤثر على هذا األخري ألن دعوƟ Ɂاوز 
  4.السلطة تنصǢ على Ưاȍمة القرار اإلداري فقȔ ولوجود قاض Ưتص بالنȚر يف العقود اإلدارية

  

4 ( Ɣاملادية ال ȯو األعماƲ إلتزام اإلدارةɂȢت عن القرار اإلداري امللǲنت:  
  

أو مبعƖ آخر اɇثار املادية للقرار  ،املقصود باألعمال املادية اليت نتجǨ عن القرار امللȢى
هي تلك األعمال التنفيذية املادية الناƟة عن تنفيذ القرار اإلداري قبل القضاء  ،اإلداري حمل اإللȢاء

راد أو اإلستيالء على عني أو فصل موșف إىل غري ذلك بǚلȢاǝه، كțƕ امللكية أو حجز أموال األف
فاإلدارǥ هنا ملزمة بǚزالة مجيع هذه اɇثار عن ȕريق قيامها جبميع اإلجراءات  .من األمǮلة العملية

                                                 
  .326. سيوƆ عبد اهللا، املرجع السابق، ȋعبد الȢين ب)  1

2) Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, op. cit., p. 1466. 
3  (ȋ ،عبد اهللا، املرجع السابق Ɔين بسيوȢ327. عبد ال.  
4  (ȋ ،ود القيسي، املرجع السابقƥ 243. إعاد علي.  

  .311. ق، ȋأبو زيد فهمي، ماجد راغǢ احللو، املرجع السابمصطفى : وانȚر كذلك 
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وميكن القول أن هذه العملية ǮƢل 1.ادي الناƟة عن القرار امللȢىøالالزمة إلزالة مȚاهر التنفيذ امل
غري أن الشيء الذي ميكن  2."... ية احلقيقية يف سبيل تنفيذ حكم اإللȢاǒاƪطوة اإلƶاب"... 

 Ȕثار املادية للقرار ألن األمر مرتبɇأحيانا أن تزيل ا ǥإليه هو أنه قد يستحيل على اإلدار ǥاإلشار
وبالتاƃ فهي ليسǨ بنفȄ الدرجة من حيث السهولة  ،بنوعية اɇثار اليت يرتبها القرار حمل اإللȢاء

الصعوبة، وهذا يتجلى بصفة خاȍة عندما تكون األعمال املادية مرتبطة ارتباȕا وثيقا بالزمان  أو
ومǮال ذلك إلȢاء قرار إداري ȍادر مبنع Ɵمع  .ر فيه القرار اإلداري قبل إلȢاǝهواملكان الذي ȍد

ا يصبǴ غري يف مناسبة معينة، Ż ألȢي هذا القرار بعد ذلك مبوجǢ قرار قضاǝي إداري، فالتنفيذ هن
ذي موضوț، ألنه من غري املمكن السماǳ بالتجمع وذلك لفوات املناسبة املرتبطة به، وعليه فǚن 

  3...."يتحوȯ إƭ Ƃرد فرȏ نȚري Ɯت "... إلȢاء هذا القرار اإلداري يف هذه احلالة 
  

ع ففي مجي .إال أنه ال ميكن لɌدارǥ أن تتذرț باستحالة التنفيذ للتهرǡ من مسؤوليتها
 Ȑمن تعوي ȋيا، ال مناǝى قضاȢثار املادية للقرار اإلداري امللɇاألحوال اليت يستحيل معها إزالة ا
اǂكوم له كنتيجة الستحالة التنفيذ العيين لقرار اإللȢاء، ولكي ال يؤدي ذلك إىل Ɵريد قرارات 

  4.دعوƟ Ɂاوز السلطة من كل قيمة عملية
  

  :اإللتزام السلȍƑور : ǭانيا
  

ميكن القول أن اإللتزام السليب هو امتناț اإلدارǥ عن اơاذ أي  ،ف اإللتزام اإلجيايبƝال
أو كل ما من شأنه أن يعرقل تنفيذ القرار القضاǝي الصادر عن دعوƟ Ɂاوز السلطة، وهي  ،إجراء

هو و5،ال Ƣتلك أن Ƣتنع عن تنفيذه بداعي أنه Ưالف للقانون، أو أن تقوم بتنفيذه تنفيذا ȍوريا
  :بذلك يتحدد يف التزامني اثنني مها

  

                                                 
1  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ162. ابراهيم أوفا.  
2  (ȋ ،عبد اهللا، املرجع السابق Ɔين بسيوȢ324. عبد ال.  
3  (ȋ ،عبد اهللا، املرجع السابق Ɔين بسيوȢ324. عبد ال.  
4  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ163. ابراهيم أوفا.  
5  (ȋ ،ود القيسي، املرجع السابقƥ 242. إعاد علي.  
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  بعدم تنفيذ القرار اإلداري حمل اإللȢاءÜ  االلتزام) 1
  .لتزام بعدم إعادǥ إȍدار القرار اإلداري حمل اإللȢاءاال) 2
  

1 (ɍاǒاȢلتزام بعدم تنفيذ القرار اإلداري حمل اإلل:  
  

قضي بǚلȢاǝه مبجرد ȍدور القرار يتعني على اإلدارǥ، أن تتوقف عن تنفيذ القرار اإلداري امل
القضاǝي إذا كانǨ مستمرǥ يف التنفيذ، كما جيǢ عليها أال تبدأ يف التنفيذ إذا Ɓ تكن قد بدأت فيه 
قبل ȍدور القرار القضاǝي، وذلك ألن اإللȢاء يعين إعدام القرار اإلداري واعتباره كأن Ɓ يكن من 

  1.تاريȍ Ǹدوره
  

  :القرار اإلداري حمل اإللȢاǒر إعادة إȍدابعدم  اɍلتزام) 2
  

تلتزم اإلدارǥ بعدم إعادǥ إȍدار القرار امللȢى سواء يف ȍورته األوىل، أي بنفȄ منطوقه 
القدƇ، أو بصفة مقنعة كأن يكون مشتمال على مضمون القرار امللȢى Ơايال منها على قرار اإللȢاء 

امللȢى، ويكون هذا حىت ولو تنازل إلعادǥ ترتيǢ كل اɇثار أو بعضها اليت نتجǨ عن القرار 
اǂكوم لصاحله عن اإللȢاء، ألن األمر يتعلق مبخاȍمة القرار اإلداري املخالف للقانون مبفهومه 

ȋبني األشخا Ȅ2.الواسع ولي  
  

من العيوǡ اƪارجية  اغري أن هذه القاعدǥ ليسǨ على إȕالقها إذا ما شاǡ القرار امللȢى عيب
، فǚن هذا ال مينع اإلدارǥ من إعادǥ إȍدار القرار امللȢى وعيǢ اإلختصاȋاملتمǮلة يف عيǢ الشكل 

ǡهذه العيو Ǵتصحي ŉمŁ3.مىت ت  
  

                                                 
1  (ȋ ،عبد اهللا، املرجع السابق Ɔين بسيوȢ328. عبد ال.  
2  (ȋ ،عبد اهللا، املرجع السابق Ɔين بسيوȢ328. عبد ال.  
3  (ȋ ،398. سامي مجال الدين، املرجع السابق.  
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ƆاǮال țالفر :Ȑتنفيذ قرارات التعوي:  
  

قرار القضاǝي اإلداري بالتعويȐ بناء على مسؤولية اإلدارǥ القاǝمة إما على أساȃ يصدر ال
ية تلتزم اإلدارǥ بصرفها ملن عبارǥ عن مبالȠ مال غالبه هذا القرار يكون يفو .اƪطأ أو بدون خطأ

ويكون ذلك باơاذ مجيع اإلجراءات اليت تؤدي إىل تنفيذه إما بالطرق العامة اليت  ،لصاحلهȍدر 
تنفذ ŏا نفقات الدولة، أو بǚجراءات خاȍة جعلǨ خصيصا لتنفيذ القرارات القضاǝية املتضمنة 

Ƭاإدانات مالية ضد الدولة أو اƬ ات التابعةǞ1.ي  
  

 ،كقاعدǥ عامة يكون تنفيذ هذا النوț من القرارات القضاǝية اختياريا من ȕرف اإلدارǥو
وتعد  . امليزانية وإȍدار األمر بصرفهاوƸضع يف ذلك لɌجراءات اليت يتم ŏا تسجيل النفقات يف

دارǥ من النفقات اإللزامية اǂددǥ يف القرار القضاǝي الصادر ضد اإل) النقدية(التعويضات املالية 
  2.وذلك ملا Ƭذا األخري من قوǥ إلزامية يف التنفيذبقوǥ القانون،

  

وملا  .وهذه اإلدانة املالية اǂكوم ŏا ضد اإلدارǥ تعد من قبيل النفقات الطارǝة أو غري اǂتملة
ǥتشكل التزاما على اإلدار Ǩكان، Țري إىل تنǝالفرنسي واجلزا țكل من املشر Ǣيم إجراءات ذه

  .خاȍة لتنفيذ هذا النوț من القرارات القضاǝية
  

ɍام الفرنسي: أوȚيف الن Ȑتنفيذ قرارات التعوي:  
  

لقد أوجد املشرț الفرنسي نȚاما خاȍا يتعلق بتنفيذ القرارات املتضمنة إدانات مالية ضد 
 1980،3جويلية  16الصادر بتاريǸ  539- 80 أشخاȋ القانون العام، وهذا ما جاء به القانون رقم

وبني التنفيذ من  ،وقد ميز هذا القانون بني التنفيذ من ȕرف الدولة يف حالة مسؤوليتها بذلك
Ȑلية واملؤسسات العامة يف حالة التزامها بالتعويǂموعات اŎرف اȕ.  

  

                                                 
1  (ǥدǝإبراهيم أوفا، ȋ ،167.املرجع السابق.  

2  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ176. إبراهيم أوفا.  
3) Loi n° 80-539 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des 
jugements par les personnes morales de droit public ; voir aussi: Daniel CHABANOL, op. cit., p. 665. 
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  :تنفيذ القرار املتضمن إدانة مالية ضد الدولة) 1
  

واملعدلة مبوجǢ املادǥ  ،سالف الذكروىل من القانون دǥ األالفقرǥ األوىل من املابالرجوț إىل 
يتبني أنه إذا كانǨ الدولة هي 2000،1 أفريل 12الصادر بتاريǸ  321- 2000من القانون رقم  17

وكان هذا القرار القضاǝي  ،املسؤولة عن تنفيذ القرار القضاǝي اإلداري املتضمن إدانة مالية ضدها
تضمنا مبلȢا ماليا حمددا، فǚنه جيǢ عليها أن تأمر بصرف قد اكتسǢ قوǥ الشيء املقضي به وم

  2.املبلȠ اǂدد يف مدǥ شهرين يبدأ حساŏا من تاريǸ إعالهنا بالقرار القضاǝي
 

وقد احتاȓ املشرț الفرنسي حلالة عدم كفاية اإلعتمادات املالية املفتوحة يف امليزانية ملواجهة 
 ،املفتوǳ للدولة ȍالحية التنفيذ يف حدود اإلعتماد القرار القضاǝي اإلداري، حيث أعطىتنفيذ 

الصادر  02-59وƬا بعد ذلك إƢام بقية املبلȠ باإلعتماد على الوساǝل اليت جاء ŏا األمر رقم 
 Ǹøوتلتزم الدولة هنا . املتضمن للقانون العضوي املتعلق باملالية العامة 1959جانفي  02بتاري

فǚذا Ɓ 3بالقرار القضاǝي، تبليȢهاعة أشهر يبدأ حسابه من تاريǸ بصرف املبلȠ املتبقى يف أجل أرب
تلتزم بذلك جاز للمحاسǢ املختص أن يصدر األمر بالصرف بناء على ȕلǢ الداǝن الذي Ʒمل 

  4.النسخة التنفيذية للقرار
  

  :اŎموعات اǂلية أو املǘسسات العامةتنفيذ القرار املتضمن إدانة مالية ضد ) 2
  

 ǨمȚاإللهذا ن ǥانية من املادǮال ǥسابقة الذكر واليت حددت أنه إذا كان القرار تزام الفقر
 ƃاملا Ƞموعة حملية أو مؤسسة عامة قد حدد بكيفية واضحة املبلƭ ي اإلداري الصادر ضدǝالقضا

                                                 
1   ( ǥهذه املادǨƭقانون القضاء اإلداري يف أد (CJA) رقم ǨƠ L.911-9  نصهاوهذا:  

« Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne 
publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er 
de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. … » 
2) «… Art. 1er – I. Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné 
l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette 
somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision 
de justice … » 
3) «… Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, 
l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les 
compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 
portant loi organique relative aux lois de finances. 
Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre moi à compter 
de la notification. …» 
4) « … À défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable 
assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de 
justice, procéder au paiement …» 
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 فǚن على هذه األخريǥ أن تنفذه ،الذي تلتزم به وكان هذا القرار قد اكتسǢ قوǥ الشيء املقضي به
ويف حالة عدم التزام هذه اƬيǞات بالتنفيذ خالل هذه 1.بتداء من تاريǸ تبليȢها بهدǥ شهرين ايف م

املدǥ، فǚن من حق السلطات الوȍية أن تتخذ اإلجراءات التنفيذية للقرار القضاǝي بتحرير اإلذن 
  2.بالصرف يف حدود مبلȠ اإلدانة

  

يف امليزانية لتȢطية املبلȠ اǂكوم به ضد أما يف حالة عدم كفاية اإلعتمادات املالية املفتوحة 
فǚن السلطة الوȍية توجه إعذارا للمجموعات اǂلية أو املؤسسات العامة من أجل  ،هذه اƬيǞات

وإذا Ɓ تلتزم اإلدارǥ املسؤولة باơاذ اإلجراءات التنفيذية رغم  .إجياد مصادر مالية لتنفيذ القرار
لوȍية املختصة سلطة اơاذ تلك اإلجراءات بنفسها، وعند فǚن للسلطات ا ،اإلعذار املوجه Ƭا

ǥرر اإلذن بالصرف مباشرƠ ا أنƬ 3.اإلقتضاء 
  

  :تنفيذ قرارات التعويȐ يف النȚام اجلزائري: ǭانيا
  

 țخر يف هذا املوضوɇري قد تدخل هو اǝاجلزا țن املشرǚالفرنسي، ف țعلى غرار املشر
إذ Ɵسد 4القضاǝية املتضمنة إدانة مالية والصادرǥ ضد اإلدارǥ، ووضع قواعد قانونية لتنفيذ القرارات

 48- 75الذي ألȢى أحكام األمر رقم 1991،5جانفي  08املؤرǷ يف  02-91ذلك يف القانون رقم 

 Ǹ1975جوان  17املتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم الصادر بتاري.  
  

                                                 
1) «…II. Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une 
collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est 
fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de la décision de justice …» 
2) «… À défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le 
département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. … » 
3) « … En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de 
tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources 
nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces 
ressources, le représentent de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, 
s’il y a lieu, au mandatement d’offices. … » 

، املرجع السابق ود شيهوø،ǡمسع ȋ. 56 .Ü، 1994، اجلزاǝر، .ǯ.م.د نون املسؤولية اإلدارية،رشيد خلويف، قا :أنȚر كل من ) 4
ȋ. 345.  
الصادرǥ  ،02 رقم ǯ.ǯ.ر.عȐ أحكام القضاء، ǯاǂدد للقواعد اƪاȍة املطبقة على ب 1991 جانفي 8 املؤرǷ يف  02-91 القانون ) 5
  .1991جانفي  ø Ǹ9بتاري
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ليت تتضمن إدانة مالية للدولة واجلماعات اǂلية هذا القانون جعل مهمة تنفيذ أحكام القضاء ا
. واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري من اختصاȍات أمني اƪزينة على مستوɁ الوالية

 ǥية بني اإلدارات العمومية أو بني األفراد واإلدارǝوسواء تعلق األمر بتنفيذ القرارات القضا
وال تبليȠ اإلدارǥ اǂكوم ضدها بالقرار ưهورا بالصيȢة يف كلتا احلالتني يتعني أ هالعمومية، فǚن

Łالتنفيذ س Ǩذا رفضǚي، فǝضر القضاǂريق اȕ التنفيذية وذلك عنĉǈلŁهذا األخري للمدعي حمضرا  م
  1.باإلمتناț عن التنفيذ، حيث يلجأ مبوجبه إىل أمني اƪزينة

  

 ǥبقا للمادȕتوافرها إل 07و Ǣجي ȓمن هذا القانون هنالك شروȐمكانية املطالبة بالتعوي. 
ويتعلق األمر بتقدƇ ملف إىل أمني اƪزينة يتضمن ȕلبا مكتوبا مرفقا بنسخة تنفيذية من القرار 

ويتجلى ذلك  .وكل الوثاǝق اليت تبني أن إجراءات التنفيذ بقيǨ بدون نتيجة مدǥ شهرين ،القضاǝي
،ț2يف حمضر اإلمتنا ǥبقا للمادȕالقانون يقع 08و Ȅمن نف  Ǣزينة أن يسدد لطالƪعلى عاتق أمني ا

وإن كان له أن يقدم كل ȕلǢ  3التنفيذ مبلȠ القرار القضاǝي خالل أجل أقصاه ثالثة أشهر،
 ǥالتسديد املذكور ǥرا لتجاوز مدƎذلك م Ǝعلى أال يعت țالعام من أجل التحقيق يف املوضو Ǣǝللنا

 ǥالقا 09سابقا وهذا ما أشارت إليه املاد Ȅ4.نونمن نف  
  

أن موقف املشرț  هوالنȚام اجلزاǝري وưا يلفǨ له اإلنتباه عند مقارنة النȚام الفرنسي ب
القانون الفرنسي أكǮر فعالية من ف .إن كان لكال القانونني نفȄ اƬدفالفرنسي يبقى أكǮر تطورا و

رفضها لتنفيذ  إذ أشار إىل إمكانية تطبيق الȢرامة التهديدية على اإلدارǥ يف حالة ،حيث الوساǝل

                                                 
1  (،ǡاملباد مسعود شيهوǯ،العامة للمنازعات اإلدارية Ǜ.2املرجع ال ،ȋ ،346. سابق.  
2  ( ǥنهم: " على ما يلي  07تنص املادȕزينة بالوالية اليت يقع فيها موƪيقدم املعنيون باألمر عريضة مكتوبة ألمني ا.  

  :ولكي تقبل هذه العريضة ال بد أن تكون مرفقة مبا يلي
  .ƬيǞة اǂكوم عليهانسخة تنفيذية من احلكم املتضمن إدانة ا -
-  Ǹيلة شهرين بدون نتيجة ابتداء من تاريȕ Ǩي بقيǝبأن إجراءات التنفيذ عن الطريق القضا ǨبǮق أو املستندات اليت تǝكل الوثا

  .".إيداț امللف لدɁ القاǝم بالتنفيذ
3  ( ǥاحلكم القضا: " على ما يلي 08تنص املاد Ƞأو الطالبني مبل Ǣزينة للطالƪهذا امللف ويف يسدد أمني ا ȃي وذلك على أساǝي النهاǝ

  .."أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر
4  ( ǥالعام : " على مايلي 09تنص املاد Ǣǝمفيد ألجل التحقيق للنا Ǣلȕ ار هذه العملية أن يقدم كلȕزينة للوالية يف إƪألمني ا ȟيسو

  .أو مساعديه لدɁ اجلهة القضاǝية اليت أȍدرت احلكم
  .".مƎرا لتجاوز الفترǥ اǂددǥ يف املادǥ الǮامنة من هذا القانونال تعتƎ الطلبات 
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،Ȑالتعوي Ɂادر عن القضاء اإلداري بدعوȍ هذا األمر سوف يتم التطرق إليه يف فقرات 1قرار
  .الحقة من هذا البحث وبشيء من التفصيل

  
ǼǱƘƦǩا ƤƮƜǮǩاǼǱƘƦǩا ƤƮƜǮǩا::  ƷǸǅƷǸǅ  ƍدƜǮǩƘƛ ǛراƢǕȃا ǫدǕƍدƜǮǩƘƛ ǛراƢǕȃا ǫدǕ  

  ((LLaa  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee)) :  
 

احلدود  تتمǮل النقطة األوىل يف. تنيتتجسد ȍور عدم االعتراف باملبدأ يف نقطتني أساسي
 املبدأمȚاهر املساȃ بأما النقطة الǮانية، فتتمǮل يف  ).مطلǢ أول(التنفيذ  الواردǥ على مبدأ إلزامية

 ).مطلǢ ثان(
  

ȯاملطلب األوȯدأدأــدود املبدود املبــحح: : املطلب األو  ((LLeess  lliimmiitteess  ddee  pprriinncciippee))::  
  

ومطلقا، فهو يفرض على اإلدارǥ أن ملا كان اإللتزام بتنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية عاما 
Ơترم ما تنطوي عليه هذه األحكام من قوǥ ملزمة وحجية للشيء املقضي به، كما أنه يفرض عليها 

إالǎ أن هذا املبدأ وإن 2.أن تسعى جاهدǥ لضمان ذلك القتران هذا اإللتزام بفكرǥ احترام القانون
إلدارǥ من واجبها يف التنفيذ وهي مقررǥ يعرف نوعا حمددا من احلدود تعفي ا ،كان يفرض نفسه
ȍور  هي على ثالǫإن هøذه احلدود  .وإما من ȕرف القاضي اإلداري ،رøțإما من ȕرف املش

قانونا  االلتزامإلȢاء و، )الفرț الǮاƆ(استحالة التنفيذ و، )الفرț األول(وقف اإللتزام  3:تتمǮل يف
  ).الفرț الǮالث(

  

ȯاألو țاإللتزام: الفر Ȥوق (La suspension de l’obligation): 
  

إن اإلستǞناف كطريقة من ȕرق الطعن يف القرارات القضاǝية اإلدارية غري النهاǝية ليȄ من 
حالة  :إال أن هذه القاعدǥ تعرف استǮناǝني مها4شأنه ومن حيث املبدأ أن يؤدي إىل وقف تنفيذها،

  .ف التنفيذوجود ȕعن ذو أثر موقف بنص القانون، وحالة قبول ȕلǢ وق
  

                                                 
  .57. سابق، ȋالرجع املرشيد خلويف، )  1

2) Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, op. cit., p. 1471. 
3) Olivier DUGRIP, op. cit., p. 6. 

4  (ȋ رȚمن هذا البحث وما يليها 12 . أن.  
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ɍأو :Ȥر موقǭطعن ذو أ ȯاستعما:  
  

إن اإللتزام بتنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية يكون متوقفا يف حالة تعرضه لطعن ذو أثر 
موقف، وبالتاƃ يكون الطابع التنفيذي للقرار القضاǝي اإلداري معلقا إما بانتهاء أجل أو ميعاد 

  .جيǢ انتȚار ȍدور قرار اƬيǞة األعلىوهنا  .وإما أن هذا الطعن قد Ź ،الطعن
  

  :قبوȯ طلب وقȤ تنفيذ قرار قضائي إداري: ǭانيا
  

خالفا ملا هو معروف يف منازعات القضاء العادي، فǚنه يف املنازعات اإلدارية ليȄ لطرق 
يف مادǥ اإلستعجال أو سواء 1الطعن العادية أن توقف تنفيذ القرار القضاǝي اإلداري املطعون فيه،

ففي كلتا احلالتني فǚن القرارات القضاǝية اإلدارية مشمولة بالنفاذ املعجل وهو نفاذ  .املوضوțيف 
معجل بقوǥ القانون ال Ʒتاǯ إىل النص عليه يف منطوق القرار القضاǝي اإلداري، إذ يكفي أن يذكر 

ذ وحده متحمال يف الديباجة أنه ȍدر يف املواد اإلدارية، ويكون التنفيذ على مسؤولية ȕالǢ التنفي
 Ǩاحلال إىل ما كان ǥإعاد ǥعنه من ضرور ǰي اإلداري وما ينتǝاء القرار القضاȢر إلȕاƯ يف ذلك

  2.عليه، وتعويȐ الضرر الذي قد ينشأ عن التنفيذ
  

وملا كان األمر كذلك، فقد أجاز املشرț الفرنسي واجلزاǝري إمكانية ȕلǢ وقف تنفيذ 
والتعرض Ƭذا البند يقتضي بالضرورǥ اإلشارǥ للقاضي  .النهاǝيةالقضاǝية اإلدارية غري  القرارات

املختص بنȚر ȕلبات وقف التنفيذ يف القانونني الفرنسي واجلزاǝري على السواء مع اإلشارǥ كذلك 
إىل إجراءات ȕلǢ وقف التنفيذ، دون إغفال الشروȓ الواجǢ توافرها من أجل قبول ȕلǢ وقف 

  .نسي واجلزاǝري تباعاالتنفيذ يف كال النȚامني الفر
  

                                                 
1  ( ǥناف وال سريان ميعاده وال املعارضة عند اإلقتضاء تنفيذ األحكام : "... م على مايلي.إ.من ق  171/3تنص املادǞال يوقف اإلست

م .إ.من ق 100م على األثر املوقف لɌستǞناف، واملادǥ .إ.من ق 102/3بينما يف املواد املدنية تنص املادǥ ..." الصادرǥ يف املواد اإلدارية 
  .على األثر املوقف للمعارضة

  . 270. ، املرجع السابق، ǯ.3ȋ حلسني بن شيǸ آǫ ملويا، املنتقى يف قضاء ƭلȄ الدولة، ) 2
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  :القاضي املǺتȌ بنȚر طلب وقȤ التنفيذ) 1
  

ترجع والية اإلختصاȋ بنȚر ȕلبات وقف تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية واألمر بذلك يف 
فرنسا إما ŎالȄ اإلستǞناف اإلدارية أو ŎلȄ الدولة بالنسبة للقرارات اليت ينȚر فيها كقاضي 

االت، أما يف حالة حكم هناǝي ȍادر عن حمكمة إدارية فريجع استǞناف، وذلك حسǢ احل
Ȑفه قاضي نقȍالدولة لوحده بو ȄلŎ ȋاسبات  1.اإلختصاǂا Ȅلƭ نǚعلى ذلك ف ǥوعالو

  Ƹ.2تص بنȚر ȕلبات وقف تنفيذ القرارات الصادرǥ عن حماكم اǂاسبات اجلهوية
  

țر وبالرجوǝانية من أما يف اجلزاǮال ǥللفقر ǥمن قانون اإلجراءات املدنية اليت تنص  283 للماد
يسوȟ لرئيȄ الȢرفةÛ أن يǖمر بȎفة استǮنائية وبناăǒ علɂ طلب ȍريǴ من ... : "على أنه

 Û3"املدعيÛ بǚيقاف تنفيذ القرار املطعون فيƜ Ûȼضور األطراف أو من أبلȠ قانونا باحلضور
ȕ ر يفȚول لوحده بالنƯ الدولة Ȅلƭ Ȅيǝجليا أن ر Ǵية يتضǝوقف تنفيذ القرارات القضا Ǣل

ومن تطبيقات ذلك 4اإلدارية الصادرǥ عن الȢرف اإلدارية واملطعون فيها أمامه استǞنافا أو نقضا،
ضد واƃ والية ) ǳ ،ǡ(قضية  –ƭلȄ الدولة حاليا  –قرار الȢرفة اإلدارية باǂكمة العليا سابقا 

أنȼ يسوȟ لرئيȄ الȢرفة اإلدارية باǂكمة العليا أن من املقرر قانونا "... : وưا جاء فيه5قسنطينة،
يǖمر بȎفة استǮنائية وبناǒ علɂ طلب ȍريǴ من املدعي بǚيقاف تنفيذ القرار املطعون فيƜ ȼضور 

  .األطراف أو من أبلȠ قانونا باحلضور ومن Ż فǚن Ưالفة Ƚذا املبدأ يعد ǹطǖ يف تطبيȨ القانون
  

اȯ أن قضاة الȢرفة اإلدارية ǲƞلȄ قضاǒ قسنطينة وملا كان من الǮابت يف قضية احل
باستǲابتهم لطلب وايل وɍية قسنطينة الرامي إƂ إيقاف تنفيذ القرار املطعون فيȼ أǹطǘوا يف 

  ...."التطبيȨ السليم للقانون
  

من خالل هذا القرار القضاǝي اإلداري عƎ القاضي اإلداري اجلزاǝري عن موقفه الصريǴ من 
صاȋ فيما Ƹص ȕلǢ وقف تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية الصادرǥ بصفة مسألة اإلخت

                                                 
1) Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p. 528. 

2  (ȋ ،روقي، املرجع السابقǂ317. شادية ا.  

  .يقصد بالȢرفة، الȢرفة اإلدارية القاǝمة سابقا باǂكمة العليا)  3
  .271. الصȢري بعلي، املرجع السابق، ȋ حممد)  4
  .273. مشار إليه من ȕرف حممد الصȢري بعلي، املرجع السابق، ȋ 1990/  02/  10مؤرǷ يف   61004قرار رقم )  5
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إذ احتجز هذا األخري والية اإلختصاȋ لنفسه  ،حضورية والقابلة لɌستǞناف أمام ƭلȄ الدولة
 ǥ238/02دون سواه مؤسسا موقفه اعتمادا على نص املاد  Ɂمن قانون اإلجراءات املدنية اليت ير

تتعلق بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية الصادرǥ عن السلطات اإلدارية املركزية  جانǢ من الفقه أهنا
اليت تكون حمل دعوƟ Ɂاوز السلطة أمام ƭلȄ الدولة وليȄ بالقرارات القضاǝية اإلدارية، 

 ǡحاȍعند أ ȟيكن موفقا وهو أمر غري مستسا Ɓ ǥهذه القاعد Ȅن تأسيǚهذا وبالنتيجة ف
تدǹل تلȬ املادة يف القسم الرابȜ املتعلȨ بالتحقيȨ يف الطعنÛ "... : مألنه على حد قو1Ƭالرأي،

  3...."للقرار اإلداري  2أي دعوɁ اإلبطاȯ أو التفسري أو فحȌ الشرعية
  

 ǥفهم عبار Ǣأنه جي Ɂآخر من الفقه الذي ير Ǣهذا املوقف عرف خالف ذلك عند جان
)ȼالقرار املطعون في ( ǥيف نص املاد ǥكانت قرارات "... لذكر سالفة االوارد ǒكل القرارات سوا

إدارية مطعون فيها باإللȢاǒ أمام ƭلȄ الدولة كقاضي أوȯ وǹǓر درجةÛ أو القرارات الȎادرة 
 ،4..."عن الȢـرفة اإلدارية باŎالȄ القضائية املطعون ضدȽا باإلستǞناف أمـام ƭلȄ الدولة 

ال على وجه النص عاما أǊخŇذǈ على إȕالقه  هذا الرأي وإىل حد ما مقبول ألنه حقيقة مىت ورد
التخصيص، ضف على ذلك أن هذه املادǥ املǮريǥ للجدل وإن نłصŉ عليها يف القسم الرابع املتعلق 
بالتحقيق يف الطعن فهي تندرǯ ضمن مواد الفصل الرابع املتضمن لɊحكام اƪاȍة املتعلقة بالȢرفة 

، كما أن املنطق القانوƆ يقتضي أن تكون هناȫ - حاليا  ƭلȄ الدولة –اإلدارية باǂكمة العليا 
جهة قضاǝية أعلى تنȚر يف ȕلǢ وقف التنفيذ ألنه من غري املقبول أن يłطلǢǈ من مصدر احلكم أن 

țر وهو ما ال  ،يوقف حكمه الذي بناه عن تدبر واقتناȚن ǥإعاد ȃعن التما ǥكان ذلك عبار ǎوإال

                                                 
وأنȚر 1999ȋ ، .519 . Ü، اجلزاǝر، .ǯ.م.، دǯ.3) نȚرية اإلختصاȋ(مسعود شيهوǡ، املبادǛ العامة للمنازعات اإلدارية )  1

، دار هومøة )دراسة قانونية، فقهية وقضاǝية مقارنة(حلسني بن شيǸ آǫ ملويا، املنتقøى يف قضاء اإلستعجøال اإلداري : كذلك
  .2007ȋ ، .238للطباعة والنشر، اجلزاøǝر، 

سلطات  باعتبار أن كال منهما يهدف إىل وضع حد لمصطلحني مترادفني ماوإن كان البعȐ يعتƎ أهنهي مشروعية وليسǨ شرعية )  2
ǥالف ذلك، اإلدارƝ ة  إال أن األمرȕاملشروعية ألنه وببسا )la légalité(  تمع، وهيŎمة فعال يف اǝتعين احترام القواعد القانونية القا

  .Ǯالية، Ơمل يف ȕياهتا معƖ العدل، وما جيǢ أن يكون عليه القانون، فهي فكرǥ م)la légitimité( أما الشرعية. بذلك مشروعية وضعية
، )دراسة مقارنة بني اجلزاǝر وفرنسا(لعامة يف șل الȚروف اإلستǮناǝية بدران مراد، الرقابة القضاǝية على أعمال اإلدارǥ ا: راجع يف ذلك

 ،ȃدكتوراه دولة يف القانون العام، جامعة سيدي بلعبا ǥروحة لنيل شهادȕ2005أȋ ،. 2.  
  .238. ستعجøال اإلداري، املرجع السابق، ȋحلسني بن شيǸ آǫ ملويا، املنتقøى يف قضاء اإل)  3

  .2003ȋ ، .25، سنة 4بن ناȍرحممد، إجراءات اإلستعجال يف املادǥ اإلدارية، ƭلة ƭلȄ الدولة، العدد )  4
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اإلدارية الصادرǥ بصفة ابتداǝية، وهنا يطرǳ التساǗل التاƃ عن  جيوز بالنسبة للقرارات القضاǝية
Ýالدولة Ȅلƭ عن ǥية اإلدارية الصادرǝقابلية وقف القرارات القضا Ɂمد  

  

لɌجابة على هذا التساǗل ميكن القول بأن ȕلǢ وقف التنفيذ يقتصر على قرارات الȢرف 
ذلك أن هذا األخري ال ميكنه األمر . دولة، دون قرارات ƭلȄ ال)جهوية كانǨ أو حملية(اإلدارية 
إذ تعتƎ 1تنفيذ قرارات ȍادرǥ عنه، وذلك تبعا لɌجتهاد القضاǝي ŎلȄ الدولة اجلزاǝري،بوقف 

وبالتاƃ ال توجد هيǞة أعلى من ƭلȄ  ،القرارات القضاǝية واألوامر الصادرǥ عنه ذات ȕابع هناǝي
  2.وعلى ذلك فهي ال تقبل وقف تنفيذها الدولة ميكن أن يطلǢ أمامها وقف التنفيذ،

  

 ǳية اإلدارية اليت تصدر ويطرǝبالنسبة للقرارات القضا ȋإشكال آخر يف مسألة اإلختصا
غيابيا، فهي قابلة للمعارضة فيها أمام اجلهة املصدرƬ ǥا، ولكون املعارضة ال توقف التنفيذ ȕبقا 

 ǥانية من املادǮال ǥمن قانون اإلجراءات  171للفقرÝوقف التنفيذ Ǣاملدنية، فأمام أي جهة يطل  
  

إجابة على هذا التساǗل ميكن القول أن قانون اإلجراءات املدنية Ɓ ينȚم هذه احلالة 
 Ǹرار له بتاريøة لذلك مبناسبة قøالدول Ȅلƭ Ɂدøري تصǝاجلزا țرøالقانونية، وبسكوت املش

19  Ǝرقم   2002نوفم ǨƠ013167 )قضية وزير السكن ضد ورȇ عه،) أ.ثة املرحومǝأنه  3من وقا
لقطعة ) أ.ȇ(وعلى إثر الزلزال الذي أȍاǡ مدينة الشلف Ź نزț ملكية ورثة  1980يف سنة 

 ƃ11أرضية مساحتها حوا  ǥدǝامللكية لفا țي يتضمن نزǝتسوية هذه احلالة بقرار وال ǨƢهكتار و
قضǨ الȢرفة اإلدارية ) أ.ȇ(رثة الدولة Ǯưلة بوزير السكن، وعلى إثر دعوɁ قضاǝية من ȕرف و

 Ƞلة بوزير السكن بدفع للورثة مبلǮư لزام الدولةǚغيابيا ب ǥƎقضاء الشلف بعد إجراء خ Ȅمبجل
  .دينار جزاǝري مقابل نزț امللكية 50.000.000,00إمجاƃ قدره 

  

شلف قام وزير السكن برفع معارضة ضد القرار املذكور أمام الȢرفة اإلدارية مبجلȄ قضاء ال
وقف تنفيذ القرار الȢيايب إىل حني الفصل يف ȕلǢ بالتوازي مع دعوɁ استعجالية ترمي إىل 

                                                 
رفة كما ال ميكن األمر بوقف تنفيذ القرار النهاǝي الصادر عن الȢ... ال ميكن ȕلǢ وقف تنفيذ قرار ȍادر عن ƭلȄ الدولة ) "...  1

عن الȢرفة اƪامسة،  30/09/2003قرار ƭلȄ الدولة ȍادر بتاريǸ ..." اإلدارية باŎلȄ القضاǝي بعد تأييده من ȕرف ƭلȄ الدولة
  .لɊسف اŎلة نشرت جانبا من القرار مع إغفال ذكر الرقم و األȕراف. 2003ȋ ،.140، سنة 4منشور مبجلة ƭلȄ الدولة، العدد 

2  (ǫآ Ǹحلسني بن شي ȋ ،ال اإلداري، املرجع السابقøى يف قضاء اإلستعجø233. ملويا، املنتق.  

  .2003ȋ ،.173، سنة 3القرار منشور يف ƭلة ƭلȄ الدولة، العدد )  3
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) أ.ȇ(املعارضة، إال أن قاضي اإلستعجال رفȐ الدعوɁ على أساȃ أنه ȕال تنفيذ تعويȐ ورثة 
، فقام وزير السكن باستǞناف هذا األمر اإلستعجاƃ أمام ƭلȄ 1980منذ نزț ملكيتهم يف سنة 

دولة الذي قضى بأن ȕلǢ وقف التنفيذ من اختصاȋ الȢرفة اإلدارية للمجلȄ القضاǝي الناșرǥ ال
يف الطعن باملعارضة وليȄ من اختصاȋ قاضي اإلستعجال اإلداري باŎلȄ القضاǝي، وجاء 

أن القرارات الȎادرة عن الȢرف  حيث أنȼ من الǮابت"... : تسبيǢ هذا القرار كما يلي
Ȅ القضائية Ƚي قرارات قابلة للتنفيذ رȡم الطعن فيها باإلستǞناف أو املعارضة اإلدارية باŎال
  من قانون اإلجراǒات املدنيةÛ 3الفقرة  171تطبيقا للمادة 

  

حيث أنȼ من الǮابت كذلȬ أن املشرț قد حد من ȽذȻ القابلية املطلقة للتنفيذ بقوة 
جراǒات املدنية نȚاما لوقȤ تنفيذ من قانون اإل 283القانونÛ من ǹالȯ سنȼ مقتضيات املادة 

Ûالدولة Ȅلƭ القرارات القضائية اإلدارية حمل الطعن أمام  
  

حيث أنȼ من الǮابت أن القرارات القضائية اإلدارية املطعون فيها باإلستǞناف قابلة بǖن 
 تكون حمال لطلب وقȤ التنفيذ أمام ƭلȄ الدولة يف حƙ أن القرارات الȎادرة ȡيابيا املطعون
فيها باملعارضة أمام الȢرف اإلدارية للمǲالȄ القضائية ɍ ميكن أن تكون حمال ألي طلب ưاǭل 

Ûأمام أي جهة قضائية  
  

حيث أنȼ وإذا كان طلب وقȤ التنفيذ يهدف أساسا إƟ Ƃنب تنفيذ سابȨ لɊوان كفيل 
علɂ نȎب بالتسبب يف ضرر ȡري قابل لȍɌالÛǳ فǚن Ƚذا الطلب يكون أكǮر تƎيرا عندما ي

 Ȕل عليها بطلب من طرف واحد فقȎالتح Ź ȼيابيا ألنȡ ادرةȍ قرارات قضائية إدارية
Ûعنها Ȝويسهل التراج  

  

حيث أنȼ وإذا كان سكوت القانون Ƚذا يعتƎ سهوا من املشرț فǚنȼ تسبب يف عدم 
عÛƙ بالتايل Û وǹلȨ وضعية قانونية ȡري عادلةÛ يتمساواة املتقاضƙ أمام الضمانات املقررة قانونا

علɂ القاضي اإلداري تȎحيحها من ǹالȯ السماǳ للطرف الطاعن باملعارضة أمام الȢرفة 
 Ȥرفة بطلب وقȢال ȻذȽ Ȅنف Ɂالقضائي وبواسطة عريضة مستقلة مودعة لد ȄلŎاإلدارية با

Ûȼتنفيذ القرار املطعون في  
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ɍ ميكن اسنادȻ حيث أن Ƚذا اإلǹتȎاȋ وƞوجب اجتهاد قضائي مستقر ŎلȄ الدولة 
  .إƂ القاضي اإلستعǲايل الذي ɍ ميكنȼ أن يتحوȯ إƂ مراقب للǲهة القضائية الƔ ينتمي إليها

  

 ɂالتنفيذ يبق Ȥذا الطلب لوقȽ وإذا كان ȼنǖب ǴريȎذا التȽ ɂعل ǒبنا ƙيتع ȼحيث أن
أو طاملا / عارضة ومقبوɍ أمام الȢرفة اإلدارية للمǲلȄ طاملا Ɓ يفȎل يف القرار املطعون فيȼ بامل

  ...".Ɓ ينفذ فǚنɍ ȼ ميكن تقدمي مǮل Ƚذا الطلب أمام القاضي اإلستعǲايل
  

هذا احلل الذي اعتمده ƭلȄ الدولة اجلزاǝري ȍرǳ من خالله عدم اختصاȋ القاضي 
حملية كانǨ  –اإلستعجاƃ بنȚر ȕلبات وقف تنفيذ القرارات القضاǝية الȢيابية الصادرǥ عن الȢرف 

كي ال يتحول هذا األخري إىل مراقǢ للجهة القضاǝية اليت ينتمي إليها واملساȃ بذلك  –ية ام جهو
بالقرار القضاǝي الذي شارȫ فيه، وƪشيته أن يصدر القاضي اإلستعجاƃ حكما مسبقا على القرار 

د وقرر بدال من ذلك اختصاȋ الȢرفة الصادر عنها القرار الȢيايب وذلك كامتدا1القضاǝي املنتȚر،
للمبدأ الذي اعتمده ƭلȄ الدولة بالنسبة لطلǢ وقف تنفيذ القرارات الصادرǥ عنه غيابيا تطبيقا 

 ǥمن قانون اإلجراءات املدنية 286للماد.  
  

تعرض النتقادات من جانǢ آخر 2هذا اإلجتهاد وإن لقي استحسانا عند جانǢ من الفقه،
  3:ري مƎر لسببنيǮƢلǨ يف أن هذا احلل املعتمد من ȕرف ƭلȄ الدولة غ

  

يتمǮل السبǢ األول يف كونه ال يوجد يف القانون نص مينع قاضي اإلستعجال اإلداري من 
األمر بوقف تنفيذ قرار قضاǝي إداري غيايب ȍادر عن الȢرفة اإلدارية ومبا أن القضية سوف ينȚر 

  .وجد مƎر Ƭذا املنعفيها من جديد من ȕرف الȢرفة اإلدارية املرفوعة أمامها املعارضة، فǚنه ال ي
  

هو أن منǴ اإلختصاȋ بوقف تنفيذ 4أما السبǢ الǮاƆ وداǝما عند هذا اجلانǢ من الفقه،
القرارات القضاǝية اإلدارية الȢيابية للȢرفة الناșرǥ يف املعارضة غالبا ما يؤدي إىل رفȐ وقف التنفيذ 

وبالتاƃ لديها نȚرǥ مسبقة حول  ألن هذه األخريǥ هي من أȍدرت القرار القضاǝي اإلداري الȢيايب
                                                 

1) Ahmed BELLIL, Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 12917, Revue du Conseil d’Etat, n°3, 
2003, p.p., 133 et suite. 
2) Ahmed BELLIL, op. cit., p. 138. 

3  (ȋ ،ال اإلداري، املرجع السابقøى يف قضاء اإلستعجøملويا، املنتق ǫآ Ǹ237. حلسني بن شي.  

4  (ȋ ،ال اإلداري، املرجع السابقøى يف قضاء اإلستعجøملويا، املنتق ǫآ Ǹ238. حلسني بن شي.  
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وعلى ذلك فǚن وقف التنفيذ عند أȍحاǡ هذا الرأي إƴا يكون من اختصاȋ قاضي . القضية
بشرȓ أن ال يكون عضوا من أعضاء الȢرفة اإلدارية اليت أȍدرت القرار  ،اإلستعجال اإلداري

  1.القضاǝي اإلداري الȢيايب
  

قرار القضاǝي اإلداري الȢيايب بوالية اإلختصاȋ بنȚر إن التسليم للȢرفة اإلدارية املصدرǥ لل
مدǥ إجراءات  غري ذي جدوɁ لطولȕلǢ وقف التنفيذ جيعل هذا األخري ومن الناحية العملية 

اإلستعجال الذي يعتƎ مسة أساسية فيه، كما أن التسليم لقاضي الدعوɁ ومن Ż يفقد عنصر 
  .يت يتبع Ƭا وهذا أمر غري مندوǡ هو اɇخراإلستعجال بذلك جيعله حقيقة مراقبا للهيǞة ال

  

ومن Ż ولȢياǡ النص القانوƆ املنȚم لذلك ال مانع من إسناد ذلك لرǝيȄ اŎلȄ القضاǝي 
مبوجȕ ǢلǢ، على أن ينȚر فيه على  –حملية كانǨ أم جهوية  –الذي تتبع له الȢرفة اإلدارية 

بعد  يǢ اǂاكم اإلدارية واسناد هذا األمروذلك كله بصفة مؤقتة يف انتȚار تنص. وجه اإلستعجال
  .ذلك لرǝيȄ اǂكمة اإلدارية

  

  :إجراǒات طلب وقȤ التنفيذ) 2
  

يقدم ȕلǢ وقف التنفيذ أمام الȢرفة اإلستعجالية ŎلȄ الدولة، واليت تتكون من قاض فرد 
ت التحقيق وهو رǝيƭ ȄلȄ الدولة، وهذا مبوجǢ عريضة افتتاحية للدعوɁ، وتتبع يف ذلك إجراءا

وجيȕ ǨƠ Ǣاǝلة  2.املقررǥ يف املادǥ اإلدارية مع تقصري يف املواعيد واɇجال نȚرا حلالة اإلستعجال
البطالن أن تكون العريضة ưضاǥ من ȕرف حمام معتمد لدɁ اǂكمة العليا و ƭلȄ الدولة، إال أن 

ذ الحقا أو مزامنا للطعن وجيǢ أن يكون ȕلǢ وقف التنفي3،الدولة معفاǥ من وجوǮƢ ǡيلها مبحام

                                                 
  .114ȋ ، .238. ستعجøال اإلداري، املرجع السابق، ȋحلسني بن شيǸ آǫ ملويا، املنتقøى يف قضاء اإل)  1

  .232 .املرجع السابق، ȋاملنتقøى يف قضاء اإلستعجøال اإلداري، آǫ ملويا،  بن شيǸ حلسني)  2
وم ال األȍل يف إجراءات التداعي أمام اǂكمة العليا أن تكون بالكتابة والنيابة عن اƪص: " على ما يلي .م.إ.قمن  239املادǥ تنص )  3

  .تكون إال بواسطة حمامني مقبولني أمام تلك اǂكمة
  .ونيابة اǂامي وجوبية وإال كان الطعن غري مقبول
  ".غري أن الدولة معفاǥ من وجوǮƢ ǡيلها مبحام
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باإلستǞناف املرفوț أمام ƭلȄ الدولة وإال كان غري مقبول، فعلى املدعي أن يǮبǨ بأنه رفع 
  1.استǞنافا ضد األمر أو القرار القضاǝي اإلداري املراد وقف تنفيذه

  

3 ( ȓشروȯالتنفيذ قبو Ȥطلب وق:  
  

 و على األقلوساǝل جدية أجيǢ على ȕالǢ ذلك أن يقدم  ،لكي يقبل ȕلǢ وقف التنفيذ
تƎير إلȢاء األمر أو القرار القضاǝي اإلداري، كما جيǢ عليه أن يǮبǨ واحدǥ منها ومن ȕبيعتها 

  2.إىل نتاǰǝ من الصعǢ جƎها أو إȍالحهايؤدي التنفيذ  Ɯيث أنأيضا وجود خطر 
  

اǝري إال أن هذين الشرȕني جندمها يف قضاء ƭلȄ الدولة الفرنسي وكذا ƭلȄ الدولة اجلز
اإلختالف يكمن يف أن املشرț الفرنسي وضع Ƭذين الشرȕني نȚاما عاما ونȚامني 

يف 4،بالرغم من أن هذين األخريين يعتƎان يف احلقيقة ƭرد تطبيقات بسيطة للنȚام العام3خاȍني،
فما هي تطبيقات هذه 5.حني جند أن املشرț اجلزاǝري قد أغفل ذلك وترȫ هذه املسألة للقضاء

ÝامنيȚيف كال الن ȓالشرو  
  

  :شروȓ قبوȯ طلب وقȤ التنفيذ يف فرنسا) أ
  

يقتضي احلديث عن شروȓ وقف تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية يف فرنسا التطرق إىل كل 
ƃني، وذلك على النحو التاȍاƪامني اȚوقف التنفيذ وإىل الن Ǣلȕ ام العام لقبولȚمن الن:  

  

  :(Le régime générale)النȚام العام ) 1
  

يف حد ذاهتما مها شرȕا قبول ȕلǢ وقف تنفيذ قرار قضاǝي إداري  أنيقصد بالنȚام العام 
نفȄ الشرȕان املوضوعيان الواجƠ Ǣققهما لقبول ȕلǢ وقف تنفيذ قرار إداري بصفة مستعجلة 

  6:واملتمǮالن يف
  

                                                 
1  (ȋ ،ال اإلداري، املرجع السابقøى يف قضاء اإلستعجøملويا، املنتق ǫآ Ǹ233. حلسني بن شي.  
  .239. ويا، املنتقøى يف قضاء اإلستعجøال اإلداري، املرجع السابق، ȋحلسني بن شيǸ آǫ مل)  2
  .(CJA)على التواƃ من قانون القضاء اإلداري  R811-17, R811-16, R811-15أنȚر املواد  )  3

4) Olivier GOHIN, op. cit., p. 304. 
  .239. جع السابق، ȋحلسني بن شيǸ آǫ ملويا، املنتقøى يف قضاء اإلستعجøال اإلداري، املر)  5

6) Olivier GOHIN, op. cit., p. 304. 
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- ǝآثاررتت ي اإلداري املراد وقف تنفيذهأن يكون من شأن تنفيذ القرار القضا Ǣال ميكن  ي
  .يؤدي إىل أضرار من الصعǢ إȍالحهاتداركها بسهولة، أي أن 

  

وجود وسيلة واحدǥ على األقل تدل على أن القرار القضاǝي اإلداري املراد وقف تنفيذه  -
  1.أقرǡ إىل اإللȢاء منه إىل التأييد

  

  :(Les régimes spéciaux)النȚامان اƪاȍان ) 1
  

Ƹ امان الȚاكم اإلدارية هذان النǂعن ا ǥية الصادرǝصان إال وقف تنفيذ القرارات القضا
 2:فقȔ، ويتعلق األمر هنا بفرضيتني Ưتلفتني

 

الفرضية األوىل وهي حالة كون القرار القضاǝي اإلداري الصادر من اǂكمة اإلدارية  -
ƭالȄ اإلستǞناف واملراد وقف تنفيذه هو قرار ȍادر يف مادǥ القضاء الكامل واملرفوț أمام 

 Ɂرف شخص آخر غري الطرف املدعي يف الدعوȕ وقف التنفيذ مقدم من Ǣلȕ اإلدارية، ويكون
والذي Ƹشى عدم إمكانية استرجاț املبالȠ  –عادǥ ما تكون اإلدارǥ هي هذا الطرف  –األȍلية 

، )ستǞناف اإلداريةƭالȄ اإل(املدان ŏا يف حالة إلȢاء هذا القرار من ȕرف اƬيǞة القضاǝية األعلى 
لكن بشرȓ جوهري وحيد يتمǮل يف وجوǡ إثبات أن املبلȠ اǂكوم به ال ميكن استرداده يف حالة 

ووجد تطبيقه يف  3من قانون القضاء اإلداري، R811-16هذا ماتناولته املادǥ وقبول اإلستǞناف، 
  4.قضاء ƭلȄ الدولة الفرنسي

  

قرار القضاǝي اإلداري الصادر من اǂكمة اإلدارية أما الفرضية الǮانية فهي حالة كون ال -
واملراد وقف تنفيذه هو قرار ȍادر بناء على دعوƟ Ɂاوز السلطة، واملرفوț أمام ƭلȄ الدولة أو 

تبعا لتوزيع اختصاȋ اإلستǞناف يف مادƟ ǥاوز السلطة، ففي  أمام أحد ƭالȄ اإلستǞناف اإلدارية

                                                 
1  (ȋ ،روقي، املرجع السابقǂ321. شادية ا. 

2) Olivier GOHIN, op. cit., p. 304. 
3) « Lorsqu’il fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction 
peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l’article R.541-6 qu’il soit 
sursis d’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte 
définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel 
seraient accueillies. » Art. R.811-16 du CJA. 
4) C.E., 15 Mars 1963, centre hospitalier de Grenoble, R. D. P., 1963, p. 1026. 

  .ȋ.323 املرجع السابق، قرار مشار إليه من ȕرف شادية اǂروقي،
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شرȓ وحيد يتمǮل يف ضرورș ǥهور بوادر اجلدية على ȕلǢ وقف  هذه احلالة أيضا ال بد من توافر
التنفيذ، كأن يرɁ القاضي أن فرȍة إلȢاء قرار أول درجة يف اإلستǞناف كبريƜ ǥيث ال ميكن 

  1.إغفال ȕلǢ وقف تنفيذه
  

ǡ (التنفيذ يف اجلزائر Ȥطلب وق ȯقبو ȓشرو:  
  

ما ǨƢ اإلشارǥ إليه يف على خالف املشرț الفرنسي الذي نȚم شرȕي وقف التنفيذ ك
راءات الفقرات السابقة، جند أن املشرț اجلزاǝري Ɓ يضمن أي نصوȋ لذلك يف قانون اإلج

ونȚرا Ƭذا الفراȟ تدخل القضاء اإلداري اجلزاǝري بتبين الشرȕني املفروضني يف فرنسا ومها  .املدنية
يف حالة تنفيذه إىل  اǝي اإلداريووجود Ưاȕر من أن يؤدي األمر أو القرار القض ،الوسيلة اجلدية

أي أن وقف تنفيذ قرار قضاǝي إداري جيǢ أن يؤسȄ لزوما على 2أضرار من الصعǢ إȍالحها،
أوجȼ جدية من شŒǖا أن حتدǫ شكوكا فيما ȌƸ الفȎل النهائي يف الƕاț وكذا فيما "... 

إال أن هذين Û3..."ر ȌƸ جسامة واستحالة إȍالǳ األضرار الƢ Ɣكن أن تنǲر عن تنفيذ القرا
الشرȕني غري مطلوبني يف حالة إدانة الدولة أو مجاعة حملية بتسديد مبالȠ مالية إذ يشترȓ فقȔ يف 
هذه احلالة إثبات أنه ميكن تلف املبلȠ اǂكوم به يف حالة التنفيذ ưا يؤدي إىل خشية عدم 

  4.استرجاعه وهذا Ƣاشيا مع مبدأ احلفاȗ على األموال العامة
  

من تطبيقات هذين الشرȕني يف قضاء ƭلȄ الدولة اجلزاǝري ما قضى به هذا األخري بتاريǸ و
بǚيقاف تنفيذ ) ي.Ɂ ضد السيدǥ أقضية الوزير اǂافȘ لدɁ حمافȚة اجلزاǝر الكƎ( 2000جانفي  17

 Ǹر إىل غاية الفص 1998أفريل  02القرار الصادر بتاريǝقضاء اجلزا ȄلŎ رفة اإلداريةȢل يف عن ال
  5:وكان تسبيبه كما يلي .اإلستǞناف املطروǳ أمام ƭلȄ الدولة

  

                                                 
1) Olivier GOHIN, op. cit., p. 305. ; Oliver DUGRIP, op. cit., p. 7. 

 .323. شادية اǂروقي، املرجع السابق، ȋ: وانȚر كذلك
2  (ȋ ،ال اإلداري، املرجع السابقøى يف قضاء اإلستعجøملويا، املنتق ǫآ Ǹ246. حلسني بن شي.  

ي، القضاء املستعجل ، مشار إليه من ȕرف حممد براهيم30/04/2002الصادر بتاريǸ  9451قرار ƭلȄ الدولة اجلزاǝري رقم )  3
ǯ.2 ،2006م.، د.ǯ. ȋ ،رǝ166 .، اجلزا.  
4  (ȋ ،166. حممد براهيمي، املرجع السابق.  
5  (ȋ ،ال اإلداري، املرجع السابقøى يف قضاء اإلستعجøملويا، املنتق ǫآ Ǹ246. قرار غري منشور، نقال عن حلسني بن شي.  
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اإلستǞنافÛ أن املدعي قد استفاد بتسوية إƶار سكنÛȼ كما Ź ملȤ حيث يتبƙ من "... 
Û وعلɂ إǭر رفȜ دعوɁ من طرف 1981-02-07التنازȯ لفائدتȼ يف إطار القانون املǘرǷ يف 

  ).ف.ǚ)ȇلȢاǒ عقد البيȜ املƎم لفائدة املدعɂ عليها قضت الȢرفة اإلدارية ب
  

حيث أن املدعي استǖنȽ Ȥذا القرار علɂ أساȃ كون التسوية وبيȜ السكن قانونيةÛ ومن 
Ȼتنفيذ Ȥوق Ȅلذا يلتم Ûالقانون Ȩيف تطبي Ƃقاضي الدرجة األو ǖطǹأ Ż.  

  

ا بǖن حيث أن الدفوț املقدمة من طرف املدعي جدية ưا يتعƙ قبوƬا والطلب معاÛ علم
 Ȥنǖالقرار املست ǒاȢالحها يف حالة إلȍميكن إ ɍ 1..."تنفيذ القرار سيتسبب يف أضرار  

  

يتبني من خالل هذا القرار أن ƭلȄ الدولة قد استند يف وقفه للتنفيذ على وجود وساǝل 
جدية، ويف كون تنفيذ القرار سوف يتسبǢ يف أضرار ال ميكن إȍالحها وهو وإن تسامǴ يف شأن 

ȓالشر  Ǣلȕ ل يف وجود وسيلة جدية، ال بد من توفره لقبولǮاألول واملتم ȓن الشرǚاألخري، ف
  .وقف التنفيذ والقضاء به

  

ǝي اإلداري ال يكون له مƎر إذا مقبول ألن وقف القرار القضاƭلȄ الدولة هذا موقف إن 
نطق يقضي بقبول أن املكما  .لتنفيذ ميكن تداركها بعد إلȢاǝهاانǨ اɇثار اليت تترتǢ على عملية اك

عون فيه وقف تنفيذ القرار القضاǝي اإلداري املطوابȔ ميكن على أساسها تقرير الوساǝل اجلدية كض
فǚذا كانǨ هذه الوساǝل من اجلدية Ɯيث يȚهر معها جليا عدم سالمة القرار القضاǝي  .من عدمه

ȍدور القرار القضاǝي  يجǢ اإلستناد عليها للقضاء بوقف تنفيذه إىل حنيفون فيه، øاملطع
ǝالنهاøي.  Ż يف التنفيذ țالسلبية املترتبة على عملية الشرو ǰǝالنتا Ǣبتجن Ǵفهذا املعيار قد يسم

توقيفه ثانية بعد ȍدور القرار النهاǝي، فال ƭال لتنفيذ القرار القضاǝي اإلداري املستأنف إذا كان 
  2.ال حمالة سيلȢى من ȕرف ƭلȄ الدولة

  

 ŎلȄ الدولة أن الوساǝل املستعملة غري جدية، Ɯيث تكشف عن ƭرد استǞناف أما إذا تبني
تسويفي، يهدف ȍاحبه من وراǝه ومن وراء ȕلǢ وقف التنفيذ ƭرد تعطيل تنفيذ القرار القضاǝي 

                                                 
1  (Ǹر التعليق على هذا القرار عند حلسني بن شيȚأن ȋ ،ال اإلداري، املرجع السابقøى يف قضاء اإلستعجøملويا، املنتق ǫ247 .آ.  

2  (ȋ ،112. بشري حممد، املرجع السابق.  



ȯل األوȎالفȯل األوȎالتزام اإلدارة بتنفيذ القرار القضائي اإلداري: : الف Ɂالتزام اإلدارة بتنفيذ القرار القضائي اإلداريمد Ɂمد   

 4488

،Ǣالطل Ȑنه يقضي برفǚاإلداري املستأنف، ف  Ǹ07/08/2000وتطبيقا لذلك قضى يف قرار له بتاري 
  :بقوله) مفتشية األكادميية ǂافȚة اجلزاǝرن ضد .قضية م(

  

حيث يتبƙ من امللȤ أنȼ منǴ للمدعية سكنا وșيفيا لضرورة اƪدمة امللحة ƞوجب "...  
 Ǹادر بتاريȍ 09/04/1994قرار  Ź التقاعد ɂوبعد إحالتها عل Ûفتها نائبة مديرة دراساتȎب

  .طردȽا ƞوجب القرار اإلستعǲايل حمل الطلب
  

حيث أن املدعية استǖنفت Ƚذا القرار علɂ أساȃ أن القضاǒ اإلداري ȡري ƯتȌ للفȎل 
  .من قانون اإلجراǒات املدنية 286يف القضيةÛ وتلتمȄ وقȤ تنفيذȻ طبقا للمادة 

  

  1..."حيث أن الدفوț املقدمة من طرف املدعية ȡري جدية ưا يتعƙ رفضها والطلب معا 
  

وضوعيني أكد ƭلȄ الدولة على ضرورǥ ارتباȕ ȓلǢ وقف وزيادǥ على هذين الشرȕني امل
التنفيذ برفع ȕعن ضد القرار القضاǝي اإلداري، فالطلǢ ال يقبل إذا قدم أمام ƭلȄ الدولة لوحده، 
بل جيǢ أن يكون مزامنا أو تابعا للطعن القضاǝي املتمǮل يف اإلستǞناف أو النقȐ والرامي إىل إلȢاء 

جاƃ أو تعديله عند اإلقتضاء، وهذا ما قضى به ƭلȄ الدولة يف قرار له القرار أو األمر اإلستع
 Ǹ31/01/2000بتاري )ǡ قضية .ǥا جاء فيه) م ضد مدير املركز اجلامعي ببسكرưو:  
  

 ..." Ȅلƭ ادر عنȍ يقاف تنفيذ أمـرǚمر بǖالدولـة أن ي ȄلŎ وزƶ ɍ ȼحيث أن
ɍ يف حالة وجـود استǞنافÛ وȽـذا ليȽ Ȅو إ –الȢرفة اإلستعǲالية اإلداريـة  –قضائي 

  .احلـاȯ يف القضية الراȽنـة
  

 ȯري مقبوȡ بسكرة ǒقضا Ȅلƭ ادر عنȎايل الǲتنفيذ األمر اإلستع Ȥحيث أن طلب وق
 ȼإذن رفض ƙا يتعư 2...".يف الشكل  

  

                                                 
1  (ȋ ،ال اإلداري، املرجع السابقøى يف قضاء اإلستعجøملويا، املنتق ǫآ Ǹ250. قرار مشار إليه عند حلسني بن شي.  

، دار هومة للطباعة والنشر 1سني بن شيǸ آǫ ملويا، املنتقى يف قضاء ƭلȄ الدولة ǯأنȚر وقاǝع القرار والتعليق عليه عند حل)  2
  .وما بعدها .2002ȋ ، .213والتوزيع، اجلزاǝر، 
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ƆاǮال țإستحالة التنفيذ: الفر (L’impossibilité de l’exécution):  
  

بسبǢ بعȐ التȢريات اليت  ،مستحياليف بعȐ احلاالت قرارات اإلداريøة يكون تنفيذ ال
Ǣ تباȕؤ القضاء يف إȍدار بسب -  ومع األسف - تطرأ على ذلك، كما يكون مستحيال أيضا

ففي هذه الفرضية ال Ʒقق القرار القضاǝي اإلداري اɇثار املرجوǥ منه، وإƴا يقدم  .قراراته
ومǮال ذلك إلȢاء قرار إداري 1. دون أن يȢري من وضعيته احلقيقيةليȄ إالǎ معنويةللمتقاضي ترضية 

فالترضية هنا معنوية ويبقى . مينع التحاق أحد التالميذ مبقاعد الدراسة بعد انتهاء السنة الدراسية
Ɂي يف احلقيقة دون جدوǝالقرار القضا.  

  

ساǝل قانونية إلجبار فǚنه ال ƭال للبحث عن و ،وملا كان من املقرر أنه ال تكليف مبستحيل
القضاǝية اإلدارية إذا استحال تنفيذها، وذلك مىت كان املƎر قاǝما  تاإلدارǥ على تنفيذ القرارا

ولعل من أهم املƎرات اليت  .باملسؤولية يترتǢ عنه جزاء قانوƆ ومشروعا، وإالǎ عد اإلمتناț إخالال
ǥا اإلدارŏ ǰتƠ ثانيا(أو إلشكال يف التفيذ  )أوال(استحالة واقعية  يرجع إىل إما.(  

  

ɍاملادية(اإلستحالة الواقعية : أو(:  
  

 ǥاإلدار țي  عن تنفيذ التزاماهتاإن امتناǝهنا يرجع إىل واقعة خارجة عن نطاق القرار  القضا
ومرد هذه اإلستحالة ال Ƹرǯ عن  .ا يستحيل معه التنفيذاإلداري Ɯيث يعتري تنفيذه عارض

  .لة الشخصية و اإلستحالة الȚرفيةاإلستحا: ȍورتني مها
  

  :اإلستحالة الشȎǺية) 1
  

ه Ɯيث تطرأ املتقاضي اǂكوم ل ون استحالة التنفيذ راجعة إىل شخصومفاد ذلك أن تك
ولعل املǮال التاƃ أدل على الفكرǥ، وهو أن يصدر قرار قضاǝي إداري  .تȢريات تؤدي إىل ذلك

وșفا عن وșيفته، وعند تنفيذ هذا القرار القضاǝي يكون يقضي بǚلȢاء القرار اإلداري الذي فصل م
هذا ما ذهǢ إليه . املوșف قد وȍل إىل سن التقاعد، فمن الناحية العملية يعد التنفيذ هنا مستحيال

 Ǹالدولة الفرنسي يف قراره الصادر بتاري Ȅلƭ27/03/1987  اء فصل فيما يتعلق بالقرار القاضيȢلǚب

                                                 
1) Oliver DUGRIP, op. cit., p. 7. 
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عد ưا استوجǢ معه القضاء برفȕ ȐلǢ الȢرامة التهديدية إلجبار موșف بعد بلوغه سن التقا
  1.اإلدارǥ على التنفيذ

  

أما بالنسبة للجزاǝر فǚنه يف حالة ȍدور قرار قضاǝي إداري بǚلȢاء قرار فصل موșف بلȠ سن 
التقاعد، فǚنه يتعني على اإلدارǥ أن تصدر قرارين إداريني يقضي األول منهما بǚعادǥ املوșف 

ول تنفيذا للقرار القضاǝي، أما الǮاƆ فيقضي بǚحالته على التقاعد وذلك من أجل احتساǡ املفص
  2.وتقدير معاȇ التقاعد، فالتنفيذ هنا يكون ȍوريا

  

  :اإلستحالة الȚرفية) 2
  

łأن ت ǎإال ǥية اليت ال يكون فيها أمام اإلدارǝناǮروف اإلستȚا تلك الŏ ؤثرها على تنفيذ ويقصد
ǝروف خارجيةالقرار القضاȚي اإلداري، فعدم التنفيذ هنا يرجع ل.  

  

ومن أمǮلة ذلك القرار القضاǝي اإلداري الذي يطالǢ اإلدارǥ بتسليم وثاǝق معينة للمتقاضي 
الذي ȍدر القرار القضاǝي لصاحله، لكن عند التنفيذ يتضǴ أهنا قد تلفǨ نتيجة حريق أو سرقة، 

فرنسي قد رفȐ فرض غرامة هتديدية إلجبار اإلدارǥ على قضاء ƭلȄ الدولة ال يف هذا اŎال فǚنو
 Ǣا يرتư الضمين عن تسليمها نتيجة لفقداهنا țاء قرار اإلمتناȢق املطلوبة تنفيذا إللǝتسليم الوثا

أو القرار القضاǝي اإلداري الذي يقضي بǚزالة املباƆ اليت ǨƢ إقامتها على أرض  3.استحالة تنفيذه
قرار القضاǝي لصاحله، وعند التنفيذ تكون تلك املباƆ قد هلكǨ من قبل املتقاضي الذي ȍدر ال

  .بفعل إحدɁ الȚواهر الطبيعية كالزلزال مǮال
  

ويتجسد ذلك خصوȍا يف  .عدم توفر اإلعتمادات املالية اإلستحالةمرد كون كما قد ي
إال  .ول دون التنفيذƠ القرارات القضاǝية الصادرǥ بالتعويȐ، ألن عدم توفر املال يعتƎ العقبة اليت

                                                 
معة اجلديدǥ للنشر، مصر ، حممد باهي أبو يونȄ، الȢرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدارǥ على تنفيذ األحكام اإلدارية، دار اجلا)  1

2001ȋ ، .145.  
2  ( ،ǥامعة بسكرøماجستري، ج ǥة، مذكرøية اإلداريǝرارات القضاøام والقøعن تنفيذ األحك ǥاإلدار țاøرون حسينة، امتنøش

  .2003ȋ ، .45سنøة 
3  (ȋ ،املرجع السابق ،Ȅ147. حممد باهي أبو يون.  
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أن الفقه يرɁ أن هذه العقبة مؤقتة، ألن اإلدارǥ ملزمة باحلصول على اإلعتماد املاƃ الالزم للتنفيذ 
  1.يف السنة املالية ذاهتا أو يف السنة املوالية Ƭا

  

وهنا جيدر التذكري بأن املشرț اجلزاǝري قد اعتƎ القرار القضاǝي اإلداري الصادر ضد 
ǥابة أمر بالدفع مبقتضى القانون  اإلدارǮعلى أمني 02 – 91والذي يتضمن إدانة مالية مب Ǣإذ جي ،

اƪزينة بعد انقضاء أجل أربعة أشهر من اơاذ إجراءات التنفيذ دون جدوɁ، أن يقوم بǚجراءات 
اعات السداد خالل ثالثة أشهر بالنسبة لɊفراد العاديني، وخالل شهرين بالنسبة للتنفيذ لصاſ اجلم

  2.اǂلية واملؤسسات العمومية
  

استقر  فلقدهنا و .تبقى احلالة األخريǥ واملتمǮلة يف خشية وقوț اضطرابات ȄƢ النȚام العام
أن لɌدارǥ أن Ƣتنع عن تنفيذ القرار على اإلجتهاد القضاǝي اإلداري يف كل من فرنسا واجلزاǝر 

  .ستمرار فيه إخالل باألمن والنȚام العامالقضاǝي اإلداري إذا كان يترتǢ على تنفيذه أو اإل
  

من أشهر تطبيقات هذه احلالة يف القضاء الفرنسي قرار ƭلȄ الدولة املبدǝي الصادر بتاريǸ و
30  Ǝرفة اإلدارية  1923.3نوفمȢا يف قرار الƬ ر فقد وجدت هذه احلالة تطبيقاǝأما يف اجلزا

 Ǹكمة العليا سابقا الصادر بتاريǂهذان القراران سوف يتم التطرق إليهما 1979،4ي جانف 20با
  5.بشيء من التفصيل يف فقرات الحقة من هذا البحث

  

  :)اإلستحالة الوقتية(اإلشكاȯ يف التنفيذ : ǭانيا
  

Ɔالتنفيذ غري قانو Ǵبȍأل Ǩححȍ مسألة لو ǥل أن اإلشكال يف التنفيذ هو إثارȍذا  .األƬ
ذ القرار القضاǝي اإلداري هو وقف تنفيذه مؤقتا، ويكون فǚن الȢرض من املنازعة يف إشكال تنفي

إذ يشترȓ لقبول إشكاالت التنفيذ يف املادǥ اإلدارية ما يشترȓ  ،ذلك تبعا للشروȓ املقررǥ قانونا
  .لقبوƬا يف باقي األحكام القضاǝية مع بعȐ اƪصوȍية

                                                 
  .131. مصر، ȋ فيذ األحكام وغريها من جراǝم اإلمتناț، دار الكتاǡ والوثاǝق،عبد الفتاǳ مراد، جراǝم اإلمتناț عن تن)  1
2  (ȋ رȚمن هذا البحث 35، 34. أن.  

3) C.E. 30 novembre 1923, Couitéas, Rec., 789, concl. Rivet ; G.A.J.A., op. cit., p. 260. 
ر إليه عند مسعود شيهوǡ، املسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواǥ ، قضية بوشاȓ وسعيدي، مشا20/01/1979قرار اǂكمة العليا يف )  4

  .2000ȋ ، .66، اجلزاǝر، .ǯ.م.، د)دراسة مقارنة(وتطبيقاهتا يف القانون اإلداري 
5  (ȋ رȚمن هذا البحث 107، 104. أن.  
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لزامية تنفيذ القرارات واحلديث عن اإلشكال يف التنفيذ كحد من احلدود اليت ترد على مبدأ إ
القضاǝية اإلدارية يقتضي بالضرورǥ التعرض لشروȓ قبوله، واجلهة املختصة بالنȚر يف ذلك 

  .خصوȍا بعدما عرف هذا األمر تضاربا يف اɇراء
  

  :شروȓ قبوȯ اإلشكاȯ يف التنفيذ يف املواد اإلدارية) 1
  

وقياسا ملا هو  ،القضاء اإلداريلكي يقبل اإلشكال يف التنفيذ يف املنازعة املرفوعة أمام 
  .شروȓ معينة منها ما هو عام ومنها ما هو خاȋ البد أن تتوفر ،معمول به يف املواد املدنية

  

  :الشروȓ العامة) أ
  

كانǨ، وهي تتعلق بالطلǢ  وهي شروȓ يتطلبها قانون اإلجراءات املدنية يف أي دعوɁ أيا
من قانون اإلجراءات املدنية وهي األهلية والصفة  459نȚمها املشرț ضمن املادǥ ولقد  .القضاǝي
  1.واملصلحة

  

إذا كان املستشكل هو اإلدارǥ، فǚهنا تتبع يف ذلك قواعد التمǮيل القانوƆ الذي : األȽلية •
 Ȅيǝإذا تعلق األمر بالوالية وبر ƃضع له، فيكون ذلك إما للوزير إذا تعلق األمر بالدولة وبالواơ

 إذا تعلق األمر بالبلدية وباملدير أو مبن ميǮله قانونا إذا تعلق األمر باملؤسسةاŎلȄ الشعيب البلدي 
  2.من قانون اإلجراءات املدنية 467واملادǥ  07وهذا كله ȕبقا للمادǥ . اإلدارية العامة

 

ويقصد ŏا التمǮيل اإلجراǝي يف اƪصومة القاǝمة يف اإلشكال، وƠدد ƜسǢ  :الȎفة •
 .وغالبا ما تتعلق مبن له احلق أو عليه التزام على ذلك احلق موضوț الƕاț وأȕرافه

 

إƴا هو كأي دعوɁ جيǢ أن يكون لرافعه وإن اإلشكال الوقيت ال يأيت من العدم  :املȎلحة •
مصلحة فيه وأن تكون هذه األخريǥ قانونية أي غري Ưالفة للنȚام العام، ومؤكدǥ باإلضافة إىل 

 .مصلحة يف وقف التنفيذ وليȄ تعسفا أو امتناعاله وجوǡ كوهنا مشروعة أي أن تكون 
  

                                                 
1  ( ǥم على ما يلي.إ.ق  459/1تنص املاد" : Ɓ أمام القضاء ما Ɂزا لصفة وأهلية التقاضي وله ال جيوز ألحد أن يرفع دعوǝيكن حا

  ..."مصلحة يف ذلك 
2  ( ǥلبات احلضور : " م على ما يلي.إ.ق 467تنص املادȕ ة بفاقدي األهلية أو ناقصيها أو اإلدارات العمومية ... توجه كافةȍاƪا ...

  ."إىل Ǯưليهم القانونيني بصفتهم هذه



ȯل األوȎالفȯل األوȎالتزام اإلدارة بتنفيذ القرار القضائي اإلداري: : الف Ɂالتزام اإلدارة بتنفيذ القرار القضائي اإلداريمد Ɂمد   

 5533

ǡ (ةȍاƪا ȓالشرو:  
  

ميكن إمجاƬا باختصار  ،إىل جانǢ توفر الشروȓ العامة جيǢ أن تكون هناȫ شروȓ خاȍة
كون أساȃ اإلشكال وقاǝع الحقة على ورفع اإلشكال قبل Ƣام التنفيذ،  :يف ثالثة شروȓ هي

  .كون الطلǢ هو ƭرد إجراء وقيت ال ميȄ أȍل احلقوȍدور القرار القضاǝي اإلداري، 
  

ȯاألو ȓام التنفيذ: الشرƢ قبل ȯاإلشكا Ȝرف:  
  

قبل Ƣام التنفيذ،  الطلǢ قد رفع، أن يكون يشترȓ لقبول إشكال تنفيذ قرار قضاǝي إداري
Ź ن كان هذا األخري قدǚام1ال يعقل تصور وقفه أو اإلستمرار فيه مؤقتا،ف ،فƢ نǚف Ż التنفيذ  ومن

ألنه يف هذه احلالة ال تكون هناȫ مصلحة من 2قبل رفع اإلشكال يؤدي إىل احلكم بعدم قبوله،
  3.القرار القضاǝي ألن اƬدف من اإلشكال هو رفع خطر التنفيذ أو خطر تعطيله

  

 Ɂوكان "... إال أن جانبا من الفقه ير Ûȼمن ǒأو يف جز ȼلتƤ يف Ź إذا كان التنفيذ قد ȼأن
بطالنا جوȽريا كحالة وقوț التنفيذ بدون سند تنفيذي فهنا ƶوز رفȜ األمر إƂ قاضي  باطال

بعدم اإلعتداد ƞا Ź من أعماȯ التنفيـذ ويرد احلـاȯ إƂ مـا كانت عليȼ إذا  4التنفيـذ
أن التنفيذ الذي Ź يف هذه احلالة ال  اجلانǢ من الفقهوتƎير ذلك عند هذا  5...".كـان ưكنا 

  6.التعديأن يكون عمال ماديا ال سند له، أي أنه عمل من أعمال يعدو 
  

                                                 
ه يف النȚام القضاǝي اجلزاǝري، الطبعة األوىل، الديوان الوȕين لɊشȢال التربوية، اجلزاǝر، الȢويت بن ملحة، القضاء املستعجل وتطبيقات)  1

2000ȋ ، .40.  
  .ȋ ، .147. ن.ȃ.مصطفى ƭدي هرجة، إشكاالت التنفيذ اجلناǝية واملدنية، دار حممود للنشر والتوزيع، القاهرǥ، د)  2
  .2004ȋ ، .143لعلوم للنشر والتوزيع، عنابة، عمارǥ بلȢيث، التنفيذ اجلƎي وإشكاالته، دار ا)  3
يقصد بقاضي التنفيذ هنا هو القاضي اإلستعجاƃ يف اجلزاǝر الذي ليȄ له يف هذه احلالة أن Ʒكم بعدم اإلختصاȋ، ذلك أنه Ưتص )  4

             .143. ابق، ȋعمارǥ بلȢيث، املرجع الس: فعال بنȚر مǮل هذه املنازعة، لكن Ʒكم بعدم قبول اإلشكال، أنȚر يف ذلك
ȋ رȚأن Ýل يدور حول القاضي املختص، هل هو قاضي اإلستعجال العادي أم قاضي اإلستعجال اإلداريǗومايليها  56. إال أن التسا

  .من هذا البحث
  .1975ȋ ، .184، .ن.د.عبد الباسȔ مجعي، ȕرق التنفيذ وإشكاالته، د)  5
6  (ȋ ،مجعي، املرجع السابق Ȕ184. عبد الباس .Ýأعمال العدوان Ǵاملؤلف استعمل مصطل  
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ƆاǮال ȓدور القرار القضائي اإلداري: الشرȍ ɂحقة علɍ Ȝوقائ ȯاإلشكا ȃكون أسا:  
  

على ȍدور القرار موضوعه وقاǝع الحقة  من شروȓ قبول اإلشكال كذلك أن يكون
 سوف تطرǳ على القاضي اإلداري تدور مبعƖ أن يكون موضوț املنازعة اليت .القضاǝي اإلداري

جيوز حول وقاǝع جديدƁ ǥ يتطرق إليها القرار حمل التنفيذ وإال كان مصري الطلǢ الرفȐ، إذ ال 
 .ذلك مساƜ ȃجية الشيء املقضي به لɌدارǥ املستشكلة إثارǥ الوقاǝع السابقة من جديد ألن يف

  1.امللومة وأمامها ȕريق اإلستǞناف لتتمسك ŏاأما أن تكون قد أمهلǨ يف إبداء حجتها سابقا فهي 
  

  :كون الطلب Ƚو ƭرد إجراǒ وقɍ Ɣ ميȄ أȍل احلȨ: الشرȓ الǮالث
  

 ǡأن يكون اإلجراء املطلو Ǣاذهومفاد ذلك أنه لكي يقبل اإلشكال جيơي، أي  اȚفƠ وقيت
نا مبا يسفر عنه ألن مصريه يȚل مرهو اويعتƎ ذلك إجراء وقتي .يهدف إىل وقف التنفيذ مؤقتا

  2.احلكم  الفاȍل يف املنازعة املوضوعية املتعلقة بالتنفيذ
  

ويترتǢ عن ذلك أنه على القاضي الناșر يف اإلشكال أال ميȄ أȍل احلق، أي أنه ال ميلك 
وإƴا يقتصر دوره على 3النȚر يف موضوț احلقوق املتنازț عليها، وال تفسري السند املطلوǡ تنفيذه،

فǚن تعدɁ ذلك يعتƎ قد قضى مبا Ɓ يطلبه منه اƪصوم متجاوزا بذلك حدود  .يتاإلجراء الوق
أنƶ ɍ ȼوز لقاضي اإلستعǲاȯ أن "... الطلǢ القضاǝي، وهذا كله تطبيقا للقاعدǥ اليت تنص على 

 Ȩل احلȍǖب Ȩتتعل ǡأسبا ɂعل ȼحكم Ȅسǘ4..."ي  
  

  :داريةاجلهة املǺتȎة بنȚر اإلشكاȯ يف التنفيذ يف املواد اإل) 2
  

إن احلديث عن والية اإلختصاȋ بالنȚر يف إشكاالت تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية 
قد أوجد نȚاما خاȍا بذلك،  إىل النȚام الفرنسي نȚرا ألن املشرț هناȫيقتضي بالضرورǥ التطرق 

  .عن النȚام اجلزاǝري بعد ذلك Ż احلديث
  

                                                 
1  (ȋ ،مجعي، املرجع السابق Ȕ182. عبد الباس.  
  .1991ȋ ، .170، منشأǥ املعارف، اإلسكندرية، 10الطبعة  أƥد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية،)  2
3  (ȋ ،ويت بن ملحة، املرجع السابقȢ40. ال.  
4  (Ȣبل ǥعمارȋ ،144. يث، املرجع السابق.  
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  :النȚام الفرنسي) أ
  

ت تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية الصادرǥ ضد اإلدارǥ يف النȚام لقد كان النȚر يف إشكاال
إن هذه الدعاوɁ كان يشترȓ فيها توفر  .لنȚام الدعوɁ العاديةƸضع  1963الفرنسي قبل سنة 

دون األخذ يف  ،يف مجيع الدعاوɁ اليت ترفع أمام القضاء اإلداري شروȓ وشكليات مطلوبة
ارات القضاǝية اإلدارية من مشاكل تنفيذية واليت تتطلǢ التدخل اإلعتبار ما يواجه تنفيذ القر

تبƖ  وƥاية ملصاſ األفراد1.السريع حللها كي تستجيǢ مع مبدأ النفاذ املعجل Ƭذه القرارات
املشرț الفرنسي نȚاما خاȍا يف حل إشكاالت تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية بȢري املخاȍمة 

قسما خاȍا داخل ƭلȄ الدولة 766،2-63رقم وم øجǢ املرسحيث أنشأ مبو ة،øالقضاǝي
وقد أعطى احلق بطلǢ ذلك  .إشكال تنفيذي لقرار قضاǝي إداري الفرنسي Ƹتص Ɯل كل

بناءă على  اللجميع سواء لɌدارǥ أو للمجلȄ أو لɊفراد، وسواء كان القرار القضاǝي اإلداري ȍادر
  3.عويȐدعوƟ Ɂاوز السلطة أو بناءă على دعوɁ الت

  

 ǥاملاد Ǩاء قرار لتجاوز من املرسوم  58ولقد نصȢلǚسابق الذكر على أنه عندما يتعلق األمر ب
فǚن الوزراء املعنيون باألمر Ƭم احلق أن يقدموا ȕلبا  ،السلطة أو بقرار ȍادر عن القضاء الكامل

كن لناǢǝ رǝيƭ ȄلŎ ȄلȄ الدولة لتوضيǴ القرار لɌدارǥ والكيفية اليت يتم ŏا تنفيذه، كما مي
رǝيȄ جلنة التقرير والدراسات لفǨ انتباه الدولة ورǝيȄ القسم القضاǝي باŎلȄ أن يطلǢ من 

ويتحقق هذا بصفة خاȍة عندما 4.اإلدارǥ بالنتاǰǝ اليت تترتǢ على تنفيذ قرارات ƭلȄ الدولة

                                                 
1  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ202. إبراهيم أوفا.  

2) Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, portant règlement d’administration publique pour l’application 
de l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l’organisation et au fonctionnement de 
Conseil d’Etat., cf., www.legifrance.gouv.fr 

3  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ202. إبراهيم أوفا.  

 : وهذا نصها ǨƠR931-1 رقم  (CJA)هذه املادǥ أدǨƭ يف قانون القضاء اإلداري )  4
« Lorsqu’une juridiction administrative a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans 
un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une 
collectivité publique, l’autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d’Etat d’éclairer 
l’administration sur les modalités d’exécution de la décision de justice. 

Ces demandes donnent lieu à la désignation d’un rapporteur dont la mission auprès de 
l’administration s’exerce sous l’autorité du président de la section du rapport et des études. Le cas 
échéant, il est fait mention de l’affaire dans le rapport annuel du Conseil d’Etat. », voir aussi : Daniel 
CHABANOL, op. cit., p. 833. 
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وƁ يطلǢ الوزير  ،نفيذتȚهر اإلدارǥ سوء نيتها يف التنفيذ أو أن هناȫ مشاكل فعلية يطرحها الت
  1.املعين باألمر حلها من ƭلȄ الدولة

  

فهو ال يستطيع أن يتخذ إجراءات  ،وسلطة ƭلȄ الدولة تتوقف عند حل اإلشكال يف التنفيذ
إذا وجد أن هناȫ  غري أنه .داǝما من ȍالحيات اإلدارǥ وحدها تنفيذية عملية، ألن ذلك يبقى

ملعنية، له أن يتصل بالسلطات العليا وأن يطلǢ منها يصعǢ حله من ȕرف اإلدارǥ ا إشكاال
  2.التدخل حلل هذا اإلشكال

  

ǡ (ام اجلزائريȚالن:  
  

ȕبقا الجتهاد حديث نسبيا ȍادر عن ƭلȄ الدولة اجلزاǝري حłدōدŁت والية اختصاȋ النȚر 
ستعجلة التابع يف إشكاالت التنفيذ الوقتية املتعلقة بالقرارات القضاǝية اإلدارية لقاضي األمور امل

والصادر عن  2002نوفمƎ  05املؤرǷ يف  9934ويتعلق األمر هنا بالقرار رقم  .للقضاء العادي
  :من وقاǝعهو ȓ(،3 ضد واƃ والية البليدǥ ومن معه.قضية Ƿ(، )الȢرفة اƪامسة(ƭلȄ الدولة 

  

ǝر يقضي عن الȢرفة اإلدارية مبجلȄ قضاء اجلزا 1997جانفي  28أنه ȍدر قرار مؤرǷ يف 
آر، تطبيقا للقانøون  20هكتار و  41بالتخøلي عن قطعة أرضيøة ذات مساحة ) Ƿ.ȓ(على 
  .املتضمن التوجيه العقاري وذلك بعد إلȢاء الǮورǥ الزراعية 25-90رقم 

  

، قضى فيه بتأييد القرار 1999 جويلية 13ويف اإلستǞناف أȍدر ƭلȄ الدولة قرارا مؤرخا يف 
  .املستأنف

  

ț واƃ والية البليدǥ يف تنفيذ القرار املذكور أعاله عن ȕريق اǂضر القضاǝي، أثار وعند شرو
)Ƿ.ȓ (ر حمضر باإلشكال العارض، على  .ام هذا األخري إشكاال يف التنفيذأمōرłوألجل ذلك ح

إخالء العقار حمل الƕاț، إال بعد حصوله على التعويȐ عن املنشأǥ ال ميكن له ) Ƿ .ȓ(أساȃ أن 
  .أقامها اليت

  

                                                 
1  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ204. إبراهيم أوفا.  

2  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ204. إبراهيم أوفا.  

  .ȋ .188، 2003لسنة  3قرار منشور مبجلة ƭلȄ الدولة، العدد )  3
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 Ɂوفصل يف الدعو ǥقضاء البليد Ȅاإلداري مبجل ƃرفع هذا اإلشكال أمام القاضي اإلستعجا
  1.برفضها لعدم التأسيȄ، وأمر مبواȍلة التنفيذ

  

هذا القرار أمام ƭلȄ الدولة الذي أȍدر قراره املشار إليه أعاله، والذي ) Ƿ.ȓ(استأنف 
ن الǮابت أن اإلشكاɍت املتعلقة بتنفيذ سند تنفيذي حيث أنȼ م"... : تلخصǨ حيǮياته فيما يلي

من قانون اإلجراǒات املدنية الƢ ƔنǴ اǹتȎاȋ  2/  183أو حكم قضائي ơضȜ ملقتضيات املادة 
  .الفȎل يف إشكاɍت التنفيذ لقاضي األمور اإلستعǲالية املǺتȎة إقليميا

  

مكرر من قانون  171وحيث أن ȽذȻ املقتضيات ȡري قابلة للتطبيȨ عمال باملادة 
اإلجراǒات املدنية أمام اجلهات القضائية اإلداريةÛ ومن Ż فǚن اإلشكاɍت يف تنفيذ القرارات 
الȎادرة عن اجلهات القضائية اإلدارية ơضǹɍ ȜتȎاȋ قاضي األمور املستعǲلة للقانون 

Ȏاȋ القاضي العادي وحدÛȻ وأنȼ يتعƙ بالتايل إلȢاǒ القرار املستǖنȤ والتȎريǴ بعدم اǹت
  2..."اإلداري اإلستعǲايل للفȎل يف إشكاȯ التنفيذ املǮار يف ȽذȻ القضية 

  

 ǥالدولة على الفقر Ȅلƭ ته من هذا القرار هو اعتمادȚ02ما ميكن مالح  ǥمن  183من املاد
 ǥنفسه تطبيق أحكام املاد Ǩير موقفه مستبعدا يف الوقƎمكرر من  171قانون اإلجراءات املدنية لت

فما مدɁ انسجام هذا الطرǳ مع أحكام قانون اإلجراءات املدنيةÝ وهل وفق اŎلȄ3 Ȅ القانون،نف
Ýيف قراره هذا.  

  

 ǥإىل نص املاد țانية على مكرر  171بالرجوǮيف فقرهتا ال Ǩسالفة الذكر جندها قد نص
ستعجال اƪاȍة بتدابري اإل 190إىل  183و 173و 172املواد  –يف املواد اإلدارية  –استبدال 

                                                 
، 2003لسنة  04عمر زودǥ، اإلشكال يف تنفيذ قرار قضاǝي إداري واجلهة القضاǝية املختصة بالفصل، ƭلة ƭلȄ الدولة، العدد )  1
ȋ .172 ،173.  
  .2003ȋ ، .189لسنة  03أنȚر حيǮيات القرار كاملة يف ƭلة ƭلȄ الدولة، العدد )  2
وعندما يتعلق األمر بالبǨ مؤقتا يف إشكاالت التنفيذ املتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو ...  : "على مايلي م.إ.ق 183/2نص املادǥ ت)  3

حكم أو قرار، فǚن القاǝم بالتنفيذ Ʒرر حمضرا باإلشكال العارض وƎƸ األȕراف أن عليهم أن Ʒضروا أمام قاضي األمور املستعجلة 
  .". الذي يفصل فيه
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وبالقضاء املستعجل، باألحكام الواردǥ فيها، فǚن هذه املادƁ ǥ تلȠ القضاء املستعجل بل استبدلته 
  1.بأحكام خاȍة عندما يرفع أمام القضاء اإلداري

  

ومبا أن اإلشكال يف التنفيذ من ȕبيعته أنه إجراء وقيت Ƹتص به القضاء اإلستعجاƃ الذي يعد 
دي أو من القضاء اإلداري تطبيقا لفكرǥ ازدواجية القضاء يف اجلزاǝر، ال فرعا إما من القضاء العا

 ǥبنص  183ميكن تطبيق أحكام املاد ǨنيǮألهنا است ȋأو اإلستناد عليها يف تقرير والية اإلختصا
  .ȍريǴ، هذا من جهة

  

 ǥإىل أحكام املاد țالرجو Ǣجي Ɂمن قانون اإلجراءات املدنية لتحديد  07ومن جهة أخر
، وعندما يريد - ألهنا القاعدǥ العامة لذلك بتبنيها للمعيار العضوي -اإلختصاȋ النوعي جهة

 ǥراحة على ذلك كما فعل يف املادȍ ينص ȋالتخلي عن هذا اإلختصا țمكرر من قانون  07املشر
ميكن وعليه  .ا اإلشكاالت يف التنفيذخريǥ ال جند من ضمنهإلجراءات املدنية، وبتفحص هذه األا

واجبة التطبيق وال ميكن استبعادها Ɯجة أهنا Ɓ تنص على حالة مكرر هي  171أن املادǥ  القول
بدليل أن املشرț  ،اإلشكال يف التنفيذ، ألن احلاالت الواردǥ فيها جاءت على سبيل املǮال ال احلصر

 ǥقد استعمل عبار ..." ȯاǲت اإلستعɍحا ȜيƤ يف"....  
  

ات هذا حمل التعليق ال ينسجم مع أحكام قانون اإلجراءومن ƣة، فǚن قرار ƭلȄ الدولة 
فوالية اإلختصاȋ بنȚر اإلشكاالت اليت تعترض تنفيذ القرارات  .املدنية، بل أȍبǴ يتناقȐ معها

القضاǝية اإلدارية تȚل من اختصاȋ القاضي اإلستعجاƃ اإلداري لوحده ال للقاضي العادي 
  2.لوحده كما جاء يف حيǮيات القرار

  

                                                 
1  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥ178. عمر زود.  
2  ( ǥبقا للمادȕ الفتها من أي كانƯ ام العام ال جيوزȚالنوعي من الن ȋعدم : "م اليت تنص على ما يلي.إ.من ق 93إن قواعد اإلختصا

Ɂعليها الدعو Ǩكمة من تلقاء نفسها ويف أية حالة كانǂام العام وتقضي به اȚمن الن Ǝيعت Ɂالدعو țنو Ǣكمة بسǂا ȋاختصا.  
  .".الت األخرɁ جيǢ أن يبدي الدفاț بعدم اإلختصاȋ قبل أي دفع أو دفاț آخرويف مجيع احلا
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  :(La suppression de l’obligation) إلȢاǒ اإللتزام قانونا: الǮالثرț الف
  

ا بتنفيذ القرار ويقصد به تدخل املشرț يف بعȐ احلاالت من أجل إعفاء اإلدارǥ من التزامه
، (la validation législative)وț املصادقة التشريعية øويتعلق األمر هنا مبوض .القضøاǝي اإلداري

واليت من خالƬا يزول كل أثر من  (les lois de validation)ك بقوانني املصادقة يسمى كذلأو ما 
ǥي اإلداري يف مواجهة اإلدارǝ1.آثار القرار القضا 

 

وبسبǢ خطورǥ هذا النوț من احلدود اليت ترد على مبدأ إلزامية التنفيذ، وملساسها بالعديد 
مبدأ عدم رجعية وريعية والسلطة القضاǝية، كمبدأ الفصل بني السلطة التش ،من املبادǛ اجلوهرية

ة من القواعد ƭøموع اŎلȄ الدستوري الفرنسيومبدأ حجية الشيء املقضي به، وضع  ،القوانني
Ǩالفتها وإال اتسمƯ ال جيوز  Ƿهذه القوانني بعدم الدستورية، وذلك من خالل قراره الشهري املؤر

  1980.2جويلية  22يف 
  

 3:ما يليتتلخص هذه القواعد في
 

  .ضرورǥ احترام مبدأ الفصل بني السلطات) 1
  .أن تكون هناȫ مصلحة عامة) 2
  .الرجعية بالنسبة للعقوبات اجلزاǝية واإلداريةعدم ) 3
  

  :ضرورة احترام مبدأ الفȎل بƙ السلطات) 1
  

د إىل أكد اŎلȄ الدستوري الفرنسي بصفة رمسية أنه باإلستنا ،مبناسبة قراره املشار إليه أعاله
 ǥية 64املادǝا يف قوانني  ،من الدستور الفرنسي املتعلقة بالسلطة القضاŏ العامة املعترف Ǜوباملباد

، فǚن 1872ماي  24اجلمهورية الفرنسية، واستنادا للقانون املتعلق بالقضاء اإلداري املؤرǷ يف 
ميكن للمشرț استقالل السلطة القضاǝية مضمون وكذا الطابع اƪاȋ بأعماƬا، وعليه ال 

                                                 
1) Oliver DUGRIP, op. cit., p. 7. 
2) C.C.F., n° 80-119 du 22 Juillet 1980, L. FAVOREU, L. PHILIP, G.D.C.C., 11ème éd., Dalloz, 2001, 
p.p. 411 et suite. 
3) Jean MASSOT, Validation législative, Encyclopédie Juridique Dalloz, Contentieux administratif, 
tome II, 17ème année, 2000 – 2ème trimestre, éd. Dalloz., p. 3. 
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اإلعتداء على ذلك، أو أن يوجōها Ƭا األوامر أو أن Ʒالǎ حملǎها مبناسبة ) السلطة التنفيذية(واحلكومة 
 1.الفصل يف نزاț يدخل ضمن اختصاȍها

  

 țالدستوري الفرنسي على أن املشر ȄلŎر اǎوبقرارات الحقة متعلقة بقوانني املصادقة، ذك
، كما أنه ال ميلك وضع نصوȋ قانونية ȄƢ ار ȍادر عن ƭلȄ الدولةال ميلك أن يعيد النȚر يف قر

  2.بالقرارات احلاǝزǥ على قوǥ الشيء املقضي به
 

  :أن تكون Ƚناȫ مȎلحة عامة) 2
  

سابق الذكر، جنده يتضمن قاعدǥ أخرɁ جيǢ قرار اŎلȄ الدستوري الفرنسي  بالرجوț إىل
ويتعلق األمر بتحقيق الصاſ العام إذ  .قوانني املصادقة انون منعلى املشرț مراعاهتا أثناء إعداده لق

 3.أن يكون دافعه شخصيا بل جيǢ أن تكون غايته املصلحة العامةال ميكن 
 

  :سبة للعقوبات اجلزائية واإلداريةعدم الرجعية بالن) 3
  

ى ، عل1980جويلية  22وداǝما مبناسبة قراره املؤرǷ يف  ،اŎلȄ الدستوري الفرنسيلقد أكد 
ميكنه أن املشرț وإن كان باستطاعته أن يضع قواعد قانونية تسري بأثر رجعي، إال أنه استǮناء ال 

ǥاإلدارية اجل ذلك إذا تعلق األمر بالعقوبات يف املاد ǥية و املادǝ4).عقوبة تأديبية(زا 
 

 وبالرغم من أن املصادقة التشريعية تشكل ȍدمة معنوية، إال أهنا تعد يف أغلǢ األحيان
الوسيلة الوحيدǥ للخروǯ من التعقيدات والعقبات اليت تصادف اإلدارǥ يف تنفيذ القرارات القضاǝية 
اإلدارية الصادرǥ ضدها خاȍة يف ƭال إلȢاء نتاǰǝ املسابقات أو اإلمتحانات، اليت ơلق مشاكل 

اليت رتبها القرار اإلداري قانونية متعلقة بǚعادǥ النȚر يف العديد من املراكز القانونية واملȚاهر املادية 
                                                 

1) « … Cons. Qu’il résulte des dispositions de l’article 64 de la Constitution en ce qui concerne 
l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui 
concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l’indépendance des 
juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent 
empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu’ainsi, il n’appartient ni au législateur ni au 
Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de 
se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence …» G.D.C.C., op. cit., 
p. 414. 
2) C.C.F., n° 84-186 du 29 Décembre 1984 ; C.C.F., n° 85-192 du 24 Juillet 1985 ; C.C.F., n° 88-250 
du 29 Décembre 1988 ; C.C.F., n° 93-332 du 13 Janvier 1994, Cité par, jean MASSOT, op. cit., p. 3. 
3) « … Cons. Que le législateur … avait, pour des raisons d’intérêt général, la faculté d’usé de son 
pouvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de régler  les situations nées de l’annulation … », 
G.D.C.C., op. cit., p. 414. 
4) Jean MASSOT, op. cit., p. 4. 
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قبل إلȢاǝه، ưا دفع مبجلȄ الدولة الفرنسي يف العديد من املرات إىل املبادرǥ باقتراǳ قوانني مصادقة 
 1.للخروǯ من ذلك

 

ويف هذه احلøالة، ميكن للمتقøاضي املتضøرر أن يطالǢ بالتعويȐ على أساȃ اإلخالل 
  3.املشرț اإلدارǥ من ذلك ȍراحة Ɓ يعف ذاإ 2مببدأ االمساواǥ أمام األعباء العامة،

  

ƆاǮاملطلب الƆاǮباملبــاملساملس: : املطلب ال ȃباملبا ȃدأدأــا  ((LLeess  aatttteeiinntteess  aauu  pprriinncciippee))::  
  

إن تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية مسألة ترتبȔ أوال وأخريا بشرف اإلدارǥ اليت يفترض 
 ƃيا حلكم القانون، وبالتاǝتلقا țية حتمية احترامها ملبدأ إلزامفيها أن تنصاǝية تنفيذ القرارات القضا

Ǣ4.اإلدارية اليت تصدر باسم الشع  Ȑيف بع ǥرف اإلدارȕ إال أن هذا املبدأ يعرف مساسا من
إن Ɓ يكن يف أغلبها، ويعد هذا انتهاكا خطريا للقوǥ امللزمة للقرارات القضاǝية اإلدارية،  ،احلاالت

حلقوق من ȍدر القرار القضاǝي اإلداري  وƠد ȍارǷ للرقابة القضاǝية على أعمال اإلدارǥ، وهدرا
  .لصاحله
  

 :ǥ للتنفيذ، واليت ميكن حصرها يف املȚاهر التاليةاإلدار يتجلى هذا املساȃ يف Ưالفاتو
 ).الفرț الǮاƆ(تراخي يف التنفيذ الو ).الفرț األول(ر القضاǝي اإلداري اإلمتناț عن تنفيذ القرا

  ).الفرț الǮالث(اري التنفيذ الناقص للقرار القضاǝي اإلدو
  

ȯاألو țعن تنفيذ القرار القضائي اإلداري: الفر țاإلمتنا:  
  

ذ القرار القضاǝي اإلداري يعد من أخطر األساليǢ اليت تلجأ øإن امتناț اإلدارǥ عن تنفي
ن امتناعا أو أن يكو )أوال( ون امتناعا ȍرƷاøإليها هذه األخريǥ ملواجهة التنفيذ، وهو إما أن يك

  ).ثانيا( ضمنيا
  

                                                 
1) Oliver DUGRIP, op. cit., p. 7. 
2) Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, op. cit., p.1481. 
3) Oliver DUGRIP, op. cit., p. 8. 

  .342. ، املرجع السابق، ǯ.3ȋ) نȚرية اإلختصاȋ(مسعود شيهوǡ، املبادǛ العامة للمنازعات اإلدارية )  4
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ɍعن تنفيذ القرار القضائي اإلداري: أو ǴريȎال țاإلمتنا:  
  

تتجسد هذه الصورǥ من اإلمتناț بصدور قرار إداري ȍريǴ، يفهم منه رفȐ اإلدارǥ القاȕع 
لتنفيذ القرار القضاǝي اإلداري، والذي ال يدƭ țاال للشك يف Ưالفتها حلجية الشيء املقضي به 

لدافع شخصي يرمي إىل اإلنتقام من الشخص الذي  1لى أحكام القانون،وƭاهرهتا باƪروǯ ع
  .أهدر قرارها اإلداري وليȄ بدافع املصلحة العامة

  

حيث أȍدر رǝي2 Ȅ،(Fabrègue)ومǮال ذلك قرار ƭلȄ الدولة الفرنسي الشهري يف قضية 
وƆ، وŹ إلȢاء هذا عن عمله بدون وجه قان (Le sieur Fabrègue)بلدية قرارا بعزل حارȃ البلدية 

القرار من ȕرف ƭلȄ الدولة الفرنسي، غري أن رǝيȄ البلدية أعاد إȍدار القرار امللȢى وŹ إلȢاǗه 
كل هذا 3.ر مراتøرر اإلȍدار واإللȢاء حىت بلȠ عشøمرǥ ثانية من ȕرف ƭلȄ الدولة، وتك

 4.كان بدافع اإلنتقام من ȕرف احلارȃ وإرضاء لرغبة رǝيȄ البلدية الشخصية
 

تȢيري الȢرض منه  يكون كما ميكن أن تȚهر هذه املخالفة عن ȕريق إȍدار قرار إداري
ومن أمǮلة  لقرار القضاǝي الصادر ضد اإلدارǥللشيء املتنازț عليه ملواجهة تنفيذ االطبيعة القانونية 

ادر الص –ƭلȄ الدولة اجلزاǝري حاليا  –ذلك قرار الȢرفøة اإلدارية باŎلȄ األعلى سابقا 
 Ǹøدرت قرار .1981أكتوبر  31بتاريȍعه يف أن بلدية سوق اإلثنني أǝامللكية  اوتتلخص وقا țƕب

ألحد اƪواȋ، فرفع هذا األخري دعوɁ أمام الȢرفة اإلدارية باŎلȄ القضاǝي لوالية قسنطينة لوقف 
لبلديøة تنفيذ هذا القøرار اإلداري، فأȍدرت هذه الøȢرفة أمøرا استعجاليا يف مواجهøة ا

 Ǹøاير  18بتاريƎعليها، لكن  1979ف țال فورا على القطعة األرضية املتنازȢمن أجل وقف األش
 Ǹادر بتاريȍ يǝجة وجود قرار والƜ الȢتنفيذ األش Ǩيقضي  1979ماي  10البلدية استأنف

  5.بǚدراǯ القطعة حمل الƕاț ضمن اإلحتياȕات العقارية Ƭذه البلدية
  

                                                 
  .56. ناț اإلدارǥ عن تنفيذ األحكام والقرارات القضاǝية اإلدارية، املرجع السابق، ȋحسينة شرون، امت)  1

2) C.E., 23 Juillet 1909, Fabrègue, Rec., 727, G.A.J.A., op. cit., p. 28. 
3  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ190. إبراهيم أوفا.  

4) G.A.J.A., op. cit., p. 28. 
  .190. ، غري منشور، أشار إليه إبراهيم أوفاǝدǥ، املرجع السابق، 24ȋ – 228م ، امللف رق144القرار رقم )  5
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ن أخطر األساليǢ اليت تلجأ إليها اإلدارǥ للمساȃ بǔثار القرار القضاǝي ويعد هذا املȚهر م
اإلداري الصادر ضدها، عن ȕريق إعطاء حمتوɁ آخر للقرار بȢية الوȍول إىل نفȄ النتاǰǝ اليت 

  1.يبȢيها القرار اإلداري امللȢى
  

  :اإلمتناț الضمƗ عن تنفيذ القرار القضائي اإلداري: ǭانيا
  

هذه الصورǥ هي األكǮر شيوعا من سابقتها، فاإلدارǥ هنا تلتزم السكوت إزاء ميكن القول أن 
رار ȍريǴ بالرفȐ، ويكون ذلك الصادر ضدها دون احلاجة إىل إȍدار قالقرار القضاǝي اإلداري 

ومن األمǮلة التطبيقية لذلك ما جاء به قضاء ƭلȄ  .ر اإلداري الذي ألȢياإلستمرار يف تنفيذ القراب
، وتتلخص وقاǝعها يف أن اإلدارǥ (Rousset)يف قضية  1961فيفري  08فرنسي بتاريǸ الدولة ال

من منصبه بدون وجه حق، فطعن هذا األخري يف القرار  (Le sieur Rousset)أȍدرت قرارا بعزل 
 Ɓ ǥالدولة، غري أن اإلدار Ȅلƭ رفȕ يا منǝه قضاǝاȢا  ترجعهاملذكور ليحصل على إلư يفتهșإىل و

ىل رفع دعوɁ جديدǥ إللȢاء قرار اإلمتناț عن تنفيذ قرار اإللȢاء الصادر لصاحله والتعويȐ دفعه إ
 2.له عما أȍابه من أضرار نتيجة ذلك

 

ميكن اإلشارǥ إىل قرار رǝيȄ الȢرفة اإلدارية  ،أما يف اجلزاǝر ولشǴ القرارات القضاǝية اإلدارية
أن إدارǥ  يف قضية تتلخص وقاǝعها 1979 يما 13مبجلȄ قضاء اجلزاǝر العاȍمة املؤرǷ يف 

 1.932.677,78الضراǢǝ اقتطعǨ من إحدɁ الشركات الفرنسية العاملة باجلزاǝر مبلȢا ماليا قدره 
Ɔقانو ȟري بدون مسوǝقضاء  .دينار جزا ȄلŎ رفة اإلداريةȢأمام ال Ɂدعو ǥهذه األخري Ǩفرفع

قتطع، وكان أن ȍدر األمر بذلك غري أن إدارǥ اجلزاǝر العاȍمة لوقف قرار اإلقتطاț ورد املبلȠ امل
الضراƁ Ǣǝ تستجǢ ألمر الȢرفة اإلدارية وƁ تتوقف عن تنفيذ القرار اإلداري إىل غاية تأميم تلك 

  3.الشركة
  

من اإلدارǥ يؤدي  –سواء كان ȍرƷا أو ضمنيا  –وما ميكن قوله أن هذا اإلمتناț املتكرر 
للحقوق واحلريات العامة إللȢاء القرار  اإلداري باعتباره حامǇ ىل القاضيباملتقاضي إىل اللجوء إ

                                                 
1  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ190. إبراهيم أوفا.  

2) C.E., 08 Février 1961, Rousset, Rec., 85, concl. Braibant, G.A.J.A., op. cit., p. 427. 
  .189. ، غري منشور، أشار إليه إبراهيم أوفاǝدǥ، املرجع السابق، 1979ȋماي  ȍ13ادر بتاريǸ  60أمر إستعجاƃ إداري رقم )  3
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داǝما șاهرا ألنه يعتƎ اț اإلدارǥ ليø Ȅاإلشارǥ إىل أن امتنو اإلكتفاء بالتعويȐ، مع اإلداري أ
بل هي 1،..."أسلوبا مكشوفا ɍ يتناسب مȜ إدارة متحضرة Ƚدفها حتقيȨ املȎلحة العامة "... 

 țتتذر ǥريǮام العاميف أحيان كȚا  ،بدواعي النƬ Ǵراف باإلجراءات مبا يسمƲوأحيانا تلجأ إىل اإل
بȍǚدار قرارات إدارية تراعي فيها الشكليات القانونية لكنها هتدف لنتيجة واحدǥ وهي عرقلة 

  2.تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية
  

ƆاǮال țي يف تنفيذ القرار القضائي اإلداري: الفرǹالترا:  
  

 țاإلدارية بالرجو ǥيف املاد ǥكم تنفيذ القرارات الصادرƠ العامة اليت ǥإىل القاعد ǥن اإلدارǚف
ملزمة بالتنفيذ ابتداء من تاريǸ تبليȢها بالقرار القضاǝي اإلداري، ما Ɓ تطلǢ وقف التنفيذ  تكون

فǚن خرǯ  .مناسǢ ومدǥ معقولةưا يوحي أن التنفيذ جيǢ أن يكون يف وقǨ  ويستجاǡ لذلك،
ألمر عن ذلøك اعتƎ أن هذا مبǮابة امتنøاț من ȕرف اإلدارǥ متمǮال يف تراخيها وتقاعسها عن ا

  .التنفيذ
  

 ǥالقانونية اليت تلتزم اإلدار ǥا وثيقا مبعرفة املدȕارتبا Ȕاهر املخالفة مرتبȚهر من مȚوهذا امل
من ȕرف القاضي اإلداري  ها غري حمددǥ ال من ȕرف املشرț والخالƬا بƢǚام التنفيذ، اليت يف غالب

  3:الذي أȍدر القرار، وعدم التحديد هذا راجع بصفة خاȍة إىل سببني هامني مها
  

وجود ȍعوبات يف بعȐ األحيان لتنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية لطبيعة إجراءات  
 ǥر يف العديد من املراكز القانونية اليت رتبها الوالتنفيذ املعقدȚالن ǥإعاد Ǣىاليت تتطلȢ4.قرار املل  

 

ضد اإلدارǥ، وهذا Ɲالف ما هو مقرر يف نطاق اإللتزامات  عدم جواز التنفيذ اجلƎي 
بني اƪواȋ، فقد تدخل املشرț وحدد املدǥ اليت يلتزم ŏا املدين للتنفيذ وإال ȕبقǨ ضده وساǝل 

 5.التنفيذ اجلƎي
                                                 

1  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ187. إبراهيم أوفا.  
2  (ȋ ،64. حسينة شرون، املرجع السابق.  
  .192. ابراهيم أوفاǝدǥ، املرجع السابق، ȋ: راجع يف ذلك بالتفصيل)  3

4) Oliver DUGRIP, op. cit., p. 8. 
يبلȠ القاǝم بالتنفيذ اǂكوم عليه باحلكم املطلوǡ تنفيذه، ما Ɓ يكن قد أبلȠ به ويكلفه : " على ما يلي. م.إ.من ق 330املادǥ  تنص)  5

  ".بالسداد يف مهلة عشرين يوما 



ȯل األوȎالفȯل األوȎالتزام اإلدارة بتنفيذ القرار القضائي اإلداري: : الف Ɂالتزام اإلدارة بتنفيذ القرار القضائي اإلداريمد Ɂمد   

 6655

الناƟة عن دعوƟ Ɂاوز وعدم Ơديد املدǥ للتنفيذ ليȄ مقصورا على القرارات القضاǝية 
وجود اعتمادات  وإƴا ميتد إىل تنفيذ قرارات القضاء الكامل، خاȍة إذا تعلق األمر بعدم ،السلطة

أ املشرț الفرنسي إىل وضع حد أقصى øجل ،ا Ƭذه اجلوانǢ السيǞةøوتفادي .مالية Ưصصة لذلك
الثة أشهر من تاريǸ تبليȢها بالقرار تتعداه، فألزم اإلدارǥ بأن ال تتجاوز مدǥ ثال ميكن لɌدارǥ أن 

ǥرامة هتديدية ضدها بعد فوات هذه املدȢقراره ب Łنōي، وميكن للقاضي اإلداري أن يضمǝ1.القضا  
  

قصر Ơديد املدǥ على تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية املتضمنة قد أما املشرț اجلزاǝري ف
 2مة بالتنفيذ خالل مدǥ ال تتجاوز ثالثة أشهر،إلدانة مالية ضد اإلدارǥ، حيث ألزم اƪزينة العا

ى تنفيذها غري مقيد øوبالتاƃ يبق ،اضية باإللȢاءرارات القذ القøوهذا األمر ال ينطبق على تنفي
ǥحمدد ǥ3.بفتر  

  

  :التنفيذ الناقȌ للقرار القضائي اإلداري: الفرț الǮالث
  

اجلزǝي أو التنفيذ املعيǢ، عندما يتحقق التنفيذ الناقص أو مايسمى اȍطالحا كذلك بالتنفيذ 
والذي Ʒتم عليها إعادǥ احلال إىل ما كان  ،ال تقوم اإلدارǥ بالتنفيذ الكامل للقرار القضاǝي اإلداري

عليه قبل ȍدور القرار امللȢى، فهنا ال Ʒق Ƭا أن تłخضŇعŁ ما قضى به القرار القضاǝي اإلداري 
اإلداري من قرارات حاǝزǥ حلجية الشيء املقضي به يعد ألن ما يفرضه القضاء  ،لسلطتها التقديرية

  4.التزاما مفروضا عليها
  

ر غري مشروț وللتنفيذ الناقص عدǥ مȚاهر، فقد يتجسد مǮال يف إعادǥ املوșف املفصول بقرا
ما كان يشȢلها قبل ȍدور قرار اإللȢاء يف حني أهنا ملزمة بǚعادته إىل نفȄ إىل وșيفة تقل رتبة ع

كما قد يتمǮل يف عدم إدراǯ مدǥ الفصل 5.ولو ȍدر قرار بتعيني من خلفه يف وșيفته الرتبة حىت
وم له ŏا عن فترǥ الفصل، øيف حساǡ مدǥ األقدمية، أو عدم Ƣكني املوșف من التعويضات اǂك

                                                 
1 ( ǥراجع يف ذلك نص املادR921-1  من قانون القضاء اإلداري(CJA).  
2  (ǥسالف ا 02-91من القانون رقم  08  املادȋ من هذا البحث 35. لذكر، راجع  
3  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ193. إبراهيم أوفا.  
، 1فريøدǥ أبركان، رقابøة القاضي على السلطøة التقديريøة لɌدارǥ، ترمجøة عبد العزيøز أمقران، øƭلة ƭلȄ الدولة، العدد )  4

  .2002ȋ ، .36سنة 
5) C.E., Ass., 27 mai 1949, Véron-réville, Rec., 246, concl. R. Odent, G.A.J.A., op. cit., p. 408. 
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إىل غري ذلك من األمǮلة يف ميدان  1أو عدم ترقيته أسوǥ بزمالǝه الذين رقوا أثناء فترǥ فصله،
اليت تعتƎ اŎال اƪصǢ لتحقق هذا النوț من مȚاهر املساƜ ȃجية القرارات ة العامة الوșيف

  .القضاǝية اإلدارية
  

 .وɁ منطوق القرار القضاǝي اإلداريوقد يكون التنفيذ الناقص كنتيجة لفهم خاǜȕ لفح
 تعتري ففي هذه احلالة على اإلدارǥ أن تلجأ إىل القاضي اإلداري للفصل يف مشكلة الȢموض اليت

أما أن تقوم بالتنفيذ دون هذا اإلجراء وفقا  .يف شكل دعوɁ تفسرييةمنطوق قراره، ويكون ذلك 
فǚن ذلك يعتƎ تنفيذا ناقصا ومعيبا جيعل اإلمتناț عن التنفيذ قاǝما،  ،ملا أملته عليها تفسرياهتا

اته خاȍة بعدما وتفاديا لذلك درǯ قضاء ƭلȄ الدولة الفرنسي على Ơديد كيفيات تنفيذ قرار
  2.تكررت حاالت التنفيذ الناقص كنتيجة ملا سبق ذكره

  

لقاضي لجأ لوأخريا يكفي القول بأن هذا النوț من املخالفات يسمǴ للطرف املتضرر أن ي
ذا األخري يف هذه احلالة øل للقرار القضاǝي اإلداري، وøƬاإلداري من أجل ضمان التنفيذ الكام

وية اليت حلقø Ǩد اإلدارǥ عن األضرار املادية واملعنøيȐ ضبالتعومبوجȕ ǢلǢ  أن يقضي
  .صاحǢ الشأنب

                                                 
1  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ191. إبراهيم أوفا.  
2  (ȋ ،املرجع السابق ،Ȅ164. حممد باهي يون.  



 
 

  
  
  
  
  

ƆاǮل الȎالفƆاǮل الȎالف  
  كيفيات تنفيذ القرارات القضائية اإلداريةكيفيات تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية

  وجزاƯ ǒالفتهاوجزاƯ ǒالفتها  
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Ơقق إحدɁ مȚاهر Ưالفات اإلدارǥ العامة ملبدأ إلزامية تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية، إن 
يف ƭال ƥاية القاضي اإلداري  دوريضع هيبة القضاء على اǂك، ويؤدي إىل ضياț الǮقة يف 

  .حلقوق األساسية واحلريات العامةا
  

ه يف مواجهة اإلدارǥ العامة، بات من الضروري وملا كان التنفيذ اجلƎي ال جيد ƭاال لتطبيق
، وهذا دون )املبحث األول(العمل على إجياد ȕرق حلملها على تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية 

   ).املبحث الǮاƆ(جراء هذه املخالفات  يترتǢ من جزاءقد إغفال ما 
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ǧوȁا ƤƮƜǮǩاǧوȁا ƤƮƜǮǩا::   ǼƕƘǊقǩا Ʒقراǩا ƶǾǞǲت ǺǪǕ ƝƷاƳȃا ǨǮƭ ǟرǍ ǼƕƘǊقǩا Ʒقراǩا ƶǾǞǲت ǺǪǕ ƝƷاƳȃا ǨǮƭ ǟرǍǻƷاƳȃاǻƷاƳȃا::  
  

الطرق إىل  بعد ذلكŻ  ).مطلǢ أول( الطرق غري القضاǝيةسيتم التعرض يف هذا املبحث إىل 
  .)مطلǢ ثاƆ( القضاǝية

  

ȯاملطلب األوȯري القضائية  ::املطلب األوȡ ري القضائيةالطرقȡ الطرق::  
  

 ،لتنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية كǚحدɁ الضمانات املقررǥيقصد بالطرق غري القضاǝية 
كن للمتقاضي املستفيد من القرار القضاǝي أن يلجأ إليها، واليت قد هو وجود إجراءات خاȍة مي

  .Ơقيقها ملبتȢاه من اللجوء إىل القضاءتعفيه يف حالة 
  

ة øراءات Ơريضيǚøجك ، ميكøن اعتبارهøارøة األمøي حقيقøف إن هøذه الطøرق
(Procédures d’incitation) لها على التنƥو ǥا وجندها يف الن .فيذحلث اإلدارȍم املقارنة وخصوȚ

  .يف النȚام الفرنسي
  

، وعلى )الفرț األول(هذه الطرق ترتكز أساسا يف فرنسا على ȕلǢ املساعدǥ يف التنفيذ 
  ).الفرț الǮاƆ(تدخل وسيȔ اجلمهورية 

  

ȯاألو țالفرȯاألو țطلب املساعدة يف التنفيذطلب املساعدة يف التنفيذ: : الفر ((LLaa  ddeemmaannddee  dd’’aaiiddee  dd’’eexxééccuuttiioonn))::  
  

فǚن ȕلǢ 1سابق الذكر،املتضمن تنȚيم اإلدارǥ العامة  766-63بالرجوț إىل املرسوم رقم 
املساعدǥ يف التنفيذ يكون موجها إىل قسم التقرير والدراسات ŎلȄ الدولة الفرنسي من أجل 

أو يف 2التدخل وضمان تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية يف حالة ثبوت امتناț اإلدارǥ عن ذلك،
  3.حالة وجود إشكال يف التنفيذ

  

ادǨø ǥ يف الفقرǥ الǮانية من املøاليت أدƭ وم،øمن هذا املرس 59نص املادǥ إىل  ستنادالابو
R931-2  قانون القضاء اإلداري من(C.J.A.)،  نهǚاملصلحة يف التنفيذف Ǣاحȍ بعد ميكن للمدعي ،

                                                 
  .من هذا البحث ȋ. 55أنȚر )  1

2) Oliver DUGRIP, op. cit., p. 10. 
  .من هذا البحث  Ɲȋ. 55 ،56صوȋ إشكاالت تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية يف فرنسا، راجع  ) 3
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 باملشاكللقرار القضاǝي اإلداري أن يعلم قسم التقرير والدراسات مضي ثالثة أشهر من تبليȢه ل
  1.اليت تواجهه يف التنفيذ

  

 ǥهذه املد ȓيف التنفيذ، راجع لطبيعة  –أي ثالثة أشهر  –واشترا ǥاملساعد Ǣلȕ لقبول
 ǥي اإلداري، الذي تواجه اإلدارǝا يستدعي عامة أثناء تنفيذه القرار القضاư ،املشاكل Ȑبع

 2.إعطاءها مهلة كافية لذلك
 

 ǥالثة أشهر ميكن أن تكون كافية، الومدǮ نǚلذلك ف ȫفواهتا يؤدي حتما إىل القول بأن هنا
نية سيǞة من ȕرف اإلدارǥ بعدم التنفيذ، أو أن هناȫ مشاكل فعلية تواجهها يف تنفيذ القرارات 

ملن ȍدر القرار القضاǝي اإلداري لصاحله أن يطلǢ  يعطي احلقالقضاǝية الصادرǥ ضدها، ưا 
  3.املساعدǥ للتنفيذ

  

التقرير والدراسات أن يعني مقررا ǨƠ سلطته ملتابعة تنفيذ وهنا بǚمكان رǝيȄ قسم 
 ǥية اإلدارية، وتوجيه اإلدارǝي اإلداري  املعنيةالقرارات القضاǝحيحا لتنفيذ القرار القضاȍ توجيها

  4.الصادر ضدها بالكيفية اليت يتطلبها لتحقيق مضمونه املبتȢى
  

ȕرحه القسم من مساعدǥ، أي يف حالة وجود ويف حالة عدم التزام اإلدارǥ بالتنفيذ بالرغم ما 
تعنǨ بيņن من جانبها، فǚن قسم التقرير والدراسات، يشري إىل ذلك يف التقرير السنوي الذي يقدمه 

أن يسمǴ  هوƸطر رǝيȄ قسم املنازعات مبجلȄ الدولة الذي ميكن 5يف هناية كل سنة للحكومة،
 6.دارǥ من أجل ƥلها على التنفيذتهديدية ضد اإلالȢرامة بفتǴ واستعمال إجراءات ال

 

                                                 
1) « … Ces demandes d’aide à l’exécution ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de 
refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, qu’après l’expiration d’un délai de trois mois à 
compter de la date de notification des décisions juridictionnelles. .. .»  Art R931-2/2 du C.J.A., 
voir aussi: Daniel CHABANOL, op. cit., p. 834. 
2) Oliver DUGRIP, op. cit., p. 11. 

3  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ204 .إبراهيم أوفا.  
4  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ205. إبراهيم أوفا.  

5) Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, op. cit., p. 1528. 
6) « Lorsque des difficultés d’exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans 
les conditions prévues au premier alinéa de l’article R.931-2, le président de cette section peut saisir 
le président de la section du contentieux aux fins d’ouverture d’une procédure d’astreinte d’office. … » 
Art R.931-7/1 du C.J.A., voir aussi: Daniel CHABANOL, op. cit., p. 836 ; Oliver DUGRIP, op. cit., p. 12. 
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وأسلوǡ التقرير السنوي املعلن إىل احلكومة، يعد عامال هاما حلمل اإلدارǥ على تنفيذ 
ǥرا ملا له من أثر سليب على اإلدارȚضدها، ن ǥية اإلدارية الصادرǝامللزمة بالتنفيذ،  القرارات القضا

ي اإلداري حىت ال تكشف أو تفضǴ نواياها قدر اإلمكان تنفيذ القرار القضاǝستحاول فهي بذلك 
  1.السيǞة عالنية يف مساسها مببدأ إلزامية تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية

  

و موجود على ومن املؤسف له أن ƭلȄ الدولة اجلزاǝري ال يتضمن قسما مشاŏا ملا ه
Ɵري هذا االǝاجلزا țريه الفرنسي، وإن كان األمل أن يساير املشرȚن Ɂاهمستو  ǥاملساعد Ƈلتقد

  .لتنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية بȢري املخاȍمة القضاǝية
 

ƆاǮال țاجلمهورية : الفر Ȕل وسيǹتد((LLee  MMééddiiaatteeuurr  ddee  LLaa  RRééppuubblliiqquuee))::  
  

إىل جانǢ تدخل قسم التقرير والدراسات املوجود على مستوƭ ɁلȄ الدولة الفرنسي، 
القرارات القضاǝية اإلدارية، أنشأ املشرț الفرنسي مبوجǢ ودوره كما سبق بيانه يف ضمان تنفيذ 

 2.، منصǢ الوسي1973Ȕجانفي  3الصادر بتاريǸ  6- 73القانون رقم 
 

يتخذ يعني ملدǥ ستة سنوات غري قابلة للتجديد مبوجǢ مرسوم رǝاسي  والوسيȔ موșف سام
 عندما يتعذر عليه القيام إال مهامهوال ميكن عزله خالل هذه املدǥ، أو إهناء ƭ3لȄ الوزراء، يف

 Ȅيǝالدولة ور Ȅلƭ Ȅيǝر Ǣǝأمر تقدير ذلك إىل جلنة مكونة من نا ȫيفية، ويترșبواجباته الو
على أن حمكمة النقȐ ورǝيƭ ȄلȄ اǂاسبة، وهذا بعد إخطارها من ȕرف رǝيȄ اجلمهورية، 

țأن يتخذ باإلمجا Ǣ4.القرار املتخذ يف هذا الصدد جي 
  

                                                 
1 ( ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ205. إبراهيم أوفا.  

2) La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, cf., www.legifrance.gouv.fr 
Voir aussi: André LEGRAND, Médiateur, Encyclopédie Juridique Dalloz, Contentieux administratif, 
tome II, 17ème année, 2000, 2ème trimestre, Dalloz.,p. 2. 
3) Art 2 « Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. 
Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration du délai qu’en cas d’empêchement constaté 
dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Son mandat n’est pas renouvelable. ». 
Art 3 « Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à 
l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonction. ». 
4) Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p.19 ; André LEGRAND, op. cit., p. 3. 
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Ǝات اإلدارية املستقلة  وهو بذلك يعتǞيƬا Ɂإحد(A.A.I)،  يفتهșضع أثناء أداء وƸ فهو ال
،Ǩعليه أو مالحقته أو توقيفه أو حجزه  ألية تعليمات من أية جهة إدارية كان Ȑوال ميكن القب

  1.بسبǢ أعماله أو اɇراء اليت يدŏ ƃا
  

أو من ȕرف  ،ادوƸتص وسيȔ اجلمهورية بتلقي الشكاوɁ املقدمة سواء من ȕرف األفر
ضد اإلدارات احلكومية واملؤسسات العامة واƬيǞات اǂلية وكافة  ،األشخاȋ املعنوية اƪاȍة

  2.املرافق العامة
  

 اإلدارǥويف ƭال تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية، يستطيع وسيȔ اجلمهورية أن يأمر 
ويف حالة عدم احترام  .ǥ زمنية ƷددهاƬذا القرار خالل فترباالمتǮال  الصادر ضدها القرار القضاǝي

اإلدارǥ ألوامره، يدرǯ ذلك يف تقرير خاȋ يقدمه لرǝيȄ اجلمهورية وللƎملان، كما يسعى لنشر 
 3.هذا التقرير يف اجلريدǥ الرمسية

 

إال أن تدخل وسيȔ اجلمهورية ال ميكن أن يتم إال بعد اكتساǡ القرار القضاǝي اإلداري 
وهو بالتاƃ ال يستطيع أن يتدخل إذا كان  –أي بعد أن يصبǴ هناǝيا  – لقوǥ الشيء املقضي به

كما أنه ال يستطيع أن يعيد النȚر يف 4،الƕاț ما يزال مطروحا أمام القضاء، أو أنه قابل للمراجعة
 .القرارات القضاǝية

 

                                                 
1) Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, Droit administratif, 6ème éd., Dalloz, p. 325. ; André 
LEGRAND, op. cit., p. 5. 
2) Art 6/1 «  Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, 
qu’un organisme visé à l’article premier n’a pas fonctionné conformément à la mission de service 
public qu’il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l’affaire soit portée à la 
connaissance du Médiateur de la République … ». 
3) Art 11/2 « … Il peut, en outre, en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de 
chose jugée, enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. Si cette 
injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spécial 
présenté dans les conditions prévues à l’article 14 et publié au journal officiel … ». 
4) Art 11/1 «  Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant 
une juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d’une décision juridictionnelle, mais a la faculté de 
faire des recommandations à l’organisme mis en cause … ». 
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 األفراد ال يستطيعون أن يطلبوا تدخل الوسيȔ مباشرǥ، بل جيǢ وباإلضافة إىل ذلك فǚن
 Ȕتدخل وسي Ǣوهذا األخري هو الذي يطل ،Ɔبرملا Ǣǝلباهتم أوال إىل ناȕ عليهم أن يوجهوا

  1.ختصاȍه، ويستدعي تدخلهاجلمهورية إذا كان ذلك يدخل يف ا
  

إال أنه Ɓ يكتƬ Ǣا أن تعمر  ،Ɵربة وسيȔ اجلمهوريةهو اɇخر ولقد عرف النȚام اجلزاǝري 
 Ǣمبوج Ǣهذا املنص ǜويال، إذ أنشȕاسي رقم اǝاملرسوم 113،2- 96ملرسوم الر Ǣي مبوجȢوأل

وعلى عكȄ النȚام الفرنسي Ɓ تسند لوسيȔ اجلمهورية اجلزاǝري أي 170.3- 99الرǝاسي رقم 
يف ƭال تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية، وإن كانǨ املادǥ الǮالǮة من مرسوم إنشاǝه تنص مهمة 
املتابعة والرقابة العامة الƔ تسمǴ لȼ بتقدير  Ƹوȯ وسيȔ اجلمهورية ȍالحيات" : على أنه

ƙحسن عالقات اإلدارة باملواطن.  
  

ويف Ƚذا اإلطارÛ ميكن أي شȌǺ طبيعيÛ استنفد كل طرق الطعن ويرɁ أنȼ وقȜ ضحية 
  ."Əȡ بسبب ǹلل يف تسيري مرفȨ عموميÛ أن Ƹطر وسيȔ اجلمهورية

  

ورا هاما يف فرض احترام اإلدارǥ حلجية وبǚلȢاء هذا املنصǢ الذي كان بǚمكانه أن يلعǢ د
القرارات القضاǝية اإلدارية، يكون النȚام اجلزاǝري قد فوت على نفسه فرȍة كبريǥ من أجل 
تدعيم دولة القانون، واليت ال ميكن Ƭا أن تقوم ما دامǨ األحكام القضاǝية عامة، والقرارات 

  .ǥالقضاǝية اإلدارية خاȍة، عرضة للهدر من جانǢ اإلدار
  

أن املشرț اجلزاǝري قد نص يف قانون اإلجراءات املدنية  ،وأخريا وما يلفǨ له االنتباه
يف الكتاǡ اƪامȄ من بينها  ات ضمņنهاøبديلة حلل الƕاع على ȕرق4د،øة اجلديøواإلداري

                                                 
1) Art 6/2 « … La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au 
Médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention 
… », voir aussi : Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, op. cit., p. 1533. 

، 20رقم . ǯ.ǯ.ر.، املتضمن تأسيȄ وسيȔ اجلمهورية، 1996ǯمارȃ  23، املؤرǷ يف 113-96 رقم اسيøرǝالرسوم امل)  2
Ǹبتاري ǥ31 الصادر  ȃ1996مار.  

، ǯ52 رقم .ǯ.ر.سة وسيȔ اجلمهورية، ǯ، املتضمن إلȢاء مؤس1999أوت  2، املؤرǷ يف 170-99رقم املرسوم الرǝاسي )  3
 Ǹبتاري ǥ1999أوت  4الصادر.  

، الصادرǥ 21رقم . ǯ.ǯ.ر.، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 2008ǯفيفري  25، املؤرǷ يف 09-08قانون رقم  ) 4
 Ǹ2008أفريل  23بتاري ،ǎإال  ǥقد حدد يف املاد țسريانه بعد  1061أن املشر Ǹسنة من نشرهمنه تاري.  
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والƔ ميكن أن تشمل ƤيȜ املوادÛ علɂ أن يتوƂ القاضي بȎفة إلزامية "...  1،)الوساȕة(
  2...". علɂ األطراف لتȎبǴ بذلȬ بديال عن الدعوɁ القضائية اقتراحها

  

ȕريقة من الطرق غري القضاǝية لضمان تنفيذ القرارات وبالتاƃ ميكن أن تشكل الوساȕة 
 Ȕراف املتنازعة، يتوىل القاضي تعيني وسيȕا من األŏ ية اإلدارية، إذ أنه ويف حالة القبولǝالقضا

وجيدر التذكري إىل أنه باإلمكان أن 3لي أو جزǝي للƕاț القاǝم،مهام الوȍول إىل حل كله تسند 
  4.تسند مهمة الوساȕة إىل أشخاȕ ȋبيعيني، أو إىل اجلمعيات على حد سواء

  

  ::الطرق القضائيةالطرق القضائية  ::الǮاƆالǮاƆاملطلب املطلب 
  

إال أن هذه األخريǥ قد 5من أن للقرارات القضاǝية اإلدارية قوǥ ملزمة مبجرد ȍدورها،بالرغم 
كما  –لنية سيǞة من ȕرف اإلدارǥ تتجلى يف ȍور املساȃ مببدأ إلزامية التنفيذ تكون عرضة 

وعند عدم جدوɁ الوساǝل غري القضاǝية، ال يتبقى  ،وأمام هذا الوضع – سبقǨ اإلشارǥ إىل ذلك
للمستفيد من التنفيذ سوɁ اللجوء إىل القاضي اإلداري، وحǮه على التدخل من أجل ضمان احترام 

الفرț (، الȢرامة التهديدية )الفرț األول(األوامر : اǝية، وذلك وفقا لطرق قضاǝية هيقراراته القض
ƆاǮال( د التأخرييةǝوالفوا ،)الثǮال țالفر.(  

  

ȯاألو țالفرȯاألو țاألوامر األوامر : : الفر((LLeess  iinnjjoonnccttiioonnss))  كوسيلة لتنفيذ القرار القضائي اإلداريكوسيلة لتنفيذ القرار القضائي اإلداري::  
  

على أنه ال يدخل  7،يف اجلزاǝر أو 6،لقد استقر االجتهاد القضاǝي اإلداري سواء يف فرنسا
يف اختصاȋ القاضي اإلداري أو يف ȍالحياته توجيه األوامر ضد اإلدارǥ أو احللول حملها،وذلك 

                                                 
  .القانونمن هذا  1005إىل  994راجع املواد من  ) 1
  .مشروț هذا القانونأنȚر ديباجة  ) 2
3 (  ǥأو إىل جزء منه : " 1/  995املاد țاƕة إىل الȕتد الوساƢ"...  
4 (  ǥبيعي أو إىل مجعية: "997املادȕ ة إىل شخصȕتسند الوسا.  

  ."رǝيسها بتعيني أحد أعضاǝها لتنفيذ اإلجراء بامسها وƸطر القاضي بذلك عندما يكون الوسيȔ املعني مجعية، يقوم
5 ( ȋ من هذا البحث وما يليها 11 .راجع.  
  .70. إبراهيم أوفاǝدǥ، املرجع السابق، ȋأشار إىل ذلك  ) 6

7 ( ȋ ،يف املنازعات اإلدارية، املرجع السايق ȃملويا، درو ǫآ Ǹ438. أشار إىل ذلك حلسني بن شي.  
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العتبار أن اإلدارǥ سلطة مستقلة عن القضاء وليسǨ تابعة له، وألهنا تشكل متقاضيا ذو ȕابع 
ȋخا.  

  

نفيذ القرارات القضاǝية األمر مبوضوț ت إذا تعلق ،إالǎ أن هذا املبدأ عرف استǮناء يف فرنسا
فǚن احلديث عن األوامر القضاǝية كحل ميكن اللجوء إليه من ȕرف القاضي  على ذلكو .اإلدارية

لقراراته القضاǝية، يقتضي بالضرورǥ اإلشارǥ  اإلدارǥ وƥلها على االنصياț تعنǨاإلداري ملواجهة 
إن تفضيل  ).ثانيا( ما هو مطبق يف اجلزاǝر Ż إىل ،)أوال(إىل ما هو قاǝم عليه الوضع يف فرنسا 

كان سباقا لوضع قانون فريد يبيǴ  احلديث يف البداية عن النȚام الفرنسي راجع إىل أن هذا األخري
ǥدارɌمن خالله للقاضي اإلداري توجيه أوامر ل .  

  

ɍيف فرنسا: أو Ȝالوض:  
  

، ا يف املنازعات اإلدارية الفرنسيةمبدأ عدم جواز توجيه األوامر لɌدارǥ تطور لقد عرف
، )1( 1995املرحلة األوىل ما قبل سنة : من خالل مرحلتني هامتني، ميكن Ơديدمها فيما يلي وذلك

  ).2(وما بعدها  1995واملرحلة الǮانية من سنة 
  

1 ( Ƃاملرحلة األو) 1995ما قبل سنة:(  
  

. عدم جواز إȍدار األوامر لɌدارǥ ىعليف هذه املرحلة استقر القضاء اإلداري الفرنسي  لقد
إذ كان مبدأ حȚر سلطات 1وقد اعتمد على ذلك حىت يف Ưالفة اإلدارǥ لتنفيذ قراراته القضاǝية،

وƁ يتردد ƭلȄ  .بادǛ املكرسة يف القانون اإلداريالتدخل أو توجيه أوامر لɌدارǥ يعتƎ من امل
دارية الصادرǥ عن اƬيǞات األدƅ منه، واليت Ơتوي الدولة الفرنسي يف إلȢاء القرارات القضاǝية اإل

  2.تدابري تتضمن حلوال أو أوامر
  

ø Ǹادر بتاريøراره الصøه من بينها قøد من قراراتøه هذا يف العديøولقد عƎ عن موقف
القاضي اإلداري ɍ ميلȬ "...  :، والذي أقر فيه ȍراحة أن(Le Loir)يف قضية  1933جانفي  27

                                                 
  .70. إبراهيم أوفاǝدǥ، املرجع السابق، ȋأشار إىل ذلك  ) 1

  .433. حلسني بن شيǸ آǫ ملويا، دروȃ يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ȋأشار إىل ذلك  ) 2
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قراره  جاء يف، إذ (Elissonde)هذا يف قضية  أكد موقفهكما 1،..."ر لɌدارة ـأن يوجȼ أوام
  ɍ"....2 يندرǯ ضمن سلطات القاضي اإلداري توجيȼ أوامر ƬيǞة إدارية "... : على أنه
  

وșهر بصورǥ أوضǴ يف قضية  ،تكرر هذا املوقف من جانƭ ǢلȄ الدولة الفرنسيلقد و
(Pebeyere) أوامر "... : هحيث جاء يف قراره أن ȼالحية توجيȍ القاضي اإلداري Ȭميل ɍ

ǹ ةǞيƬ دارة أوɌأو بتسيريل Ȩة مكلفة بتنفيذ مرفȍا.  ȼذتơبقرار ا Ȩيتعل țناسبة نزاƞ ذاȽو
  3...."تلȬ اƬيǞة أǭناư ǒارستها لتلȬ املهمة اƪاȍة بالسلطة العامة 

  

حلة ال تتعدɁ اإللȢاء، أو تبيني وبذلك كانǨ مهمة القاضي اإلداري الفرنسي يف هذه املر
كما أن قراراته Ɓ تكن تتضمن أية  .يف القضايا الصادرǥ بȢري اإللȢاءحقوق والتزامات األȕراف 
أي أنه Ɓ 5أو القضاء على اإلدارǥ بااللتزام بعمل أو االمتناț عن عمل،ȍ4يȢة Ơمل معƖ األمر،

ǥدارɌدار أوامر لȍفة إلȍ 6.يكن يعترف لنفسه بأية  
  

هذا املوقف السليب عند هذا احلد، بل ƽل حىت هيǞات القانون اƪاȋ املكلفة Ɓ يقف و
فلقد ȍدرت يف هذا الصدد العديد من  .ملتمتعة بامتيازات السلطة العامةبتسيري مرفق عام وا
  ƭ.7لȄ الدولة الفرنسي القرارات من ȕرف

  

 ةøرات تارƸيøة ملؤثøاء نتيجøي هذا، جøوقف القاضي اإلداري الفرنسøوم
ŏ ņة مرøوسياسيøام الفرنسøȚا النøفبع .يøǮد قيام الø الفرنسية سنة ǥب ،1789ورøدأ هø ذا

                                                 
1) « … Il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration … » 
C.E.Sect., 27 janvier 1933, Le Loir, Rec., 136, concl. Detton, G.A.J.A., op. cit., p. 680 ; voir aussi : 
Olivier GOHIN, op. cit., p. 306. 
2) « … Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d’adresser des injonctions à une autorité 
administratif … » C.E., 4 février 1979, Elissonde, Rec., 1069, G.A.J.A., op. cit., p. 682. 
3) C.E., 11 mai 1984, Pebeyere, Rec., 756, G.A.J.A., op. cit., p. 484. 

ǯ ،الدولة Ȅلƭ ملويا، املنتقى يف قضاء ǫآ Ǹ1الترمجة للحسني بن شيȋ ،89. ، املرجع السابق.  
الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ، ترمجة منصور القاضي،2لقانون اإلداري، ǯجورǯ فودال، بيار دلفولفيه، ا ) 4

  .2001ȋ ، .277والتوزيع، بريوت، 
5) Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p.p.  628. et s. 
6) « … Qu’il n’a pas qualité pour adresser des injonctions à l’administration … » C.E., 23 janvier 1970, 
Ministre d’Etat chargé des affaires sociales / Amoros, Rec., 51, G.A.J.A., op. cit., p. 683. 
7) C.E., 11 mai 1984, Pebeyere, Rec., 756, précité ; C.E. Ass., 31 juillet 1942, Monpeurt, Rec., 239, 
concl. Ségalat, G.A.J.A., op. cit., p. 341 ; C.E., 4 novembre 1983, Noulard, Rec., 451, chr. Schoettl et 
Hubac, G.A.J.A., op. cit., p. 682. 
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زاø țر يف أي نøن النøȚي مøع القاضøنǌات، ومøłل بني السلطøدأ الفصøمب يعتنøقالنȚام 
 ǥرفا فيهتكون اإلدارȕ.1  

  

 ȋاøإىل تسمعوأحيل هذا االختص Ɂا أدư ،نفسها ǥالقاضية لى اإلدار ǥام اإلدارøȚيته بن
(L’administration juge)  نøن اإلدارييøار املسؤوليøذه اإلدارات كبøه ȃل على رأøوجع

من وزراء وحكام أقاليøم، øƠ Żول بعد ذلك إىل ما يسمى بنøȚام اإلدارǥ االستشاريøة 
(L’administration consultative) ا Ȅالƭالدولة و Ȅلƭ رضȢذا الƬ ǜواليت ألقاليموأنش ،

ما يطرǳ أمامها من فياƲصرت مهمتهما يف مشاركة اإلدارǥ القاضية بالرأي يف املساǝل اإلدارية 
منازعات، والرأي هنا Ɓ يكن ملزما ألن الكلمة األخريǥ كانǨ لرǝيȄ هذه اإلدارǥ، وكان يطلق 

  .(La justice retenue)فترǥ القضاء اǂجوز  1872على هذه املرحلة اليت امتدت حىت سنة 
  

، فانتقل 1872ماي  Ɯ24ل املنازعات اإلدارية إال بعد ȍدور قانون وƸ Ɓتص ƭلȄ الدولة 
، وƁ تعد قراراته (La justice déléguée)من مرحلة القضاء اǂجوز، إىل مرحلة القضاء املفوض 

  Ɯ.2اجة إىل التصديق من السلطة اإلدارية، وإƴا أȍبحǨ ملزمة مبجرد ȍدورها
  

من خالل هذه املراحل التارƸية اليت مر ŏا القضاء اإلداري الفرنسي، يتضǴ جليا أنه قد نشأ 
 .أثǎر هذا على عالقته مع اإلدارǥ يف بداية األمر يف أحضان اإلدارǥ وارتبŏ Ȕا ارتباȕا وثيقا، ưا

وذلك 3ؤثرات،واملحىت بعد استقالله عنها، بقي يكيف عالقته داǝما على ضوء تلك االعتبارات و
 Ǣاذ املوقف السليب املشار إليه سابقا، والذي هو حسơبه إىل ا Ɂا أدư ،على كيانه ȘافƷ حىت

                                                 
1) « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions 
administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, 
les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs 
fonctions. ». Art 13 de la loi sur l’organisation judiciaire des 16-24 août 1790, cf., 
www.legifrance.gouv.fr  

  :ملزيد من التفاȍيل حول التطور التارƸي للقضاء اإلداري الفرنسي، أنȚر ) 2
ȋ ،األول، املرجع السابق ǡالوجيز يف القضاء اإلداري، املرجع  34. سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتا Üوما يليها

ȋ ،د حميو، حماضرات يف املؤسسات 23. السابقƥأ Üيال، الطبعة الرابعة، د وما يليهاȍاȍ ǡم.اإلدارية، ترمجة عر.ǯ. ،رǝاجلزا ،
2006ȋ ، .15  Ü2003مازن ليلو راضي، الوجيز يف القانون اإلداري، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، وما يليهاȋ ، .6  وما
  .يليها

Voir aussi : Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p.p.  50. et s. 
3) Ibid. 
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رأيه حد ȕبيعي لوșيفته اليت ال تتعدɁ الفصل يف املنازعات اإلدارية دون اơاذ أي إجراء ميȄ مببدأ 
  1.الفصل بني السلطات

  

 - اليت سريد شرحها  - وسيلة يف هذه املرحلة إالǎ أن القاضي اإلداري الفرنسي Ɓ يعدم ال
إن هذه  .من أجل ضمان تنفيذ قراراته القضاǝية، إذ كان يلجأ إىل تقنيات وتدابري شبيهة باألوامر

  ǮƢ:2لǨ فيما يليالتقنيات 
  

  :حتديد السلوȫ الواجب إتباعȼ من طرف اإلدارة) أ
  

وهذا  .إلدارǥ، حىت تستجيǢ ملطالبهعلى اويتحقق ذلك إما بأن يقوم القاضي بǚحالة املدعي 
  3.يشكل أمرا غري مباشر موجه لɌدارǥ لتنفيذ القرار القضاǝي اإلداري وفقا لالƟاه اǂدد فيه

  

وإما بأن يوضǴ القاضي لɌدارǥ السبيل الواجǢ إتباعه للتنفيذ الكامل والصحيǴ، ويكون 
  4.ذلك يف حيǮيات القرار، أي يف التسبيǢ وليȄ يف املنطوق

  

ǡ (ةȽاألوامر املمو ((LLeess  iinnjjoonnccttiioonnss  ccaammoouuffllééeess)):  
  

نȚرا لعدم جواز توجيه القاضي األوامر لɌدارǥ، فǚنه جلأ إىل إȍدار قرارات تتضمن أوامر 
ưوهة، ويتجلى ذلك بصورǥ واضحة يف حالة وجود قرار قضاǝي إداري يلȢي قرار إداري 

القاضي اإلداري اإلدارǥ يلزم فهنا  .خصة البناءار إداري برفȐ تسليم رومǮال ذلك إلȢاء قر5سليب،

                                                 
1 ( ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ73. إبراهيم أوفا.  

2) Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p. 628. 
  .439. املرجع السابق، ȋ حلسني بن شيǸ آǫ ملويا، دروȃ يف النازعات اإلدارية،)  3

Voir aussi : Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p. 822. 
  .439. املرجع السابق، ȋ حلسني بن شيǸ آǫ ملويا، دروȃ يف النازعات اإلدارية،)  4

Voir aussi : Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p. 822. 
قانون مبفهومه العام، القرار اإلداري السليب هو رفȐ اإلدارǥ أو امتناعها عن اơاذ تصرفات، كان من الواجǢ عليها اơاذها، وفقا لل ) 5

  .أو سكوهتا على الرد عن التȚلم املرفوț أمامها، وذلك كله خالل فترǥ حمددǥ قانونا
Ɩر يف هذا املعȚالقضاء اإلداري باملنازعات اإلدار: أن ȋد حممود مجعة، اختصاƥفراد وتطبيقاهتا يف العمل،أɊاملعارف،  ية ل ǥمنشأ

عادل الطبطباǝي، نشأǥ القرار اإلداري السليب وخصاǝصه، دراسة مقارنة، ƭلة العلوم اإلدارية،  وما يليهاȋ .32 Ü ،1988 اإلسكندرية،
Ü غيتاوي عبد القادر، وقف تنفيذ القرار 1994ȋ ، .14، الشعبة املصرية للمعهد الدوƃ للعلوم اإلدارية، 1994، يونيو 1العدد 

  .وما يليها 2008ȋ ، .66ة تلمسان، اإلداري قضاǝيا، مذكر ماجستري يف القانون العام، جامع
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الفراȟ القانوƆ الناتǰ عن هذا اإللȢاء، وهذا نوț من االلتزام  باơاذ قرار إداري إجيايب قصد ملء
ǥ1.بعمل بصفة غري مباشر  

  

 1980،2جويلية  6بتاريȍ Ź80-539  Ǹدور القانون رقم  ،ويف فترǥ متأخرǥ من هذه املرحلة
فيه ȍراحة على إمكانية القضاء على اإلدارǥ بȢرامة هتديدية كضمان لتنفيذ  الذي Ź النص

فكانǨ هذه اƪطوǥ من جانǢ  .درǥ ضدها يف حالة ثبوت امتناعهاالقرارات القضاǝية اإلدارية الصا
 .عدم جواز توجيه األوامر لɌدارǥ ر التȢيري اليت ȕرأت على مبدأøرț الفرنسي أوىل مȚاهøاملش
  3.ذا القانون سيتم بشيء من التفصيل يف فقرات الحقة من هذا البحثالتطرق Ƭإن 

  

  ):وما بعدȽا 1995سنة (املرحلة الǮانية ) 2
  

حدǫ تطور تشريعي وقضاǝي يف ƭال تنفيذ القرارات القضاǝية  1995مع بداية سنة 
رف لنفسه اإلدارية، وكان من شأن هذا التطور أن أباǳ املشرț الفرنسي للقاضي اإلداري أن يعت

 ،ǥدارɌية بسلطة تضمني قراراته أوامر معينة لǝوذلك يف حالة رفضها لتنفيذ القرارات القضا
  .اإلدارية الصادر ضدها

  

والذي جاء باستǮناء هام على 1995،4فيفري  8املؤرǷ يف  125- 95ويتعلق األمر بالقانون 
عدلøة ومكملة للقانøون كما أن مواده جاءت م 5.ر لɌدارøǥقاعدǥ عدم جواز توجيه األوام

  6.سالف الذكر 539-80رقم 
  

                                                 
1) Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p. 822. 
2) Loi 80-539 du 6 juillet 1980, précité. 

3  (ȋ رȚمن هذا البحث وما يليها 91 .أن.  
4) Loi n° 95 – 125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, 
pénale et administrative, cf., www.legifrance.gouv.fr 
5) Christine MAUGÜE, La portée des nouveaux pouvoirs d’injonction du juge administratif, conclusion 
conclusion sur C.E.,Ass., 28 mars 1997, Fédération des familles de France et autre, R.F.D.A., 1998, 
Dalloz-Sirey, p.p. 1165 et s. ; F.MODERNE, Sur le nouveau pouvoir d’injonction du juge administratif, 
R.F.D.A., 1996, Dalloz, p. 43 ; Georges DUPUIS, Marie José GUEDON, Patrice CHRETIEN, Droit 
administratif, 8ème éd., Armand colin, Paris, 2002, p.p. 61 et s. 

أعطى ȍالحيات للمحاكم اإلدارية وŎالȄ اإلستǞناف اإلدارية للنطق بȢرامات هتديدية، بعدما كانǨ هذه  125 – 95القانون  ) 6
  :، أنȚر يف ذلك539 – 80السلطة حكرا ŎلȄ الدولة لوحده مبوجǢ القانون 

René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 10ème éd., Montchrestien, Paris, 2002, p. 1055 ; 
Hugues LE BERRE, op. cit., p. 202. 

  :وما يليها، أنȚر يف ذلك ǨƠL 911-1 رقم  (.C.J.A)كما أن مواد هذا القانون أدǨƭ يف قانون القضاء اإلداري 
Daniel CHABANOL, op. cit., p.p. 801 et s. 
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سلطة النطق باألوامر مقصورǥ على تنفيذ القرارات  1995 فيفري 8ولقد جعل قانون 
نوț األمر  مع توضيǴ ،بشرȓ أن يطلǢ املدعي ذلك ȍراحة من القاضي القضاǝية اإلدارية،

 ن القاضي اإلداري ليȄ باستطاعتههذا وƟدر اإلشارǥ إىل أ1.املطلوǡ توجيهه لɌدارǥ املمتنعة
  2:النطق باألوامر إالǎ يف حالتني حمددتني حصرا، تتمǮالن فيما يلي

  

  :احلالة األوƂ) أ
  

ويكون ذلك عندما يتطلǢ القرار القضاǝي اإلداري بالضرورǥ من الشخص املعنوي العام أو 
فالقاضي  .جل التنفيذإجراء معني بذاته من أمن هيǞة خاȍة مكلفة بتسيري مرفق عام اơاذ 

وبناء على ȕلǢ املدعي يأمر اإلدارǥ يف نفȄ منطوق القرار القضاǝي اإلداري باơاذ ذلك  ،اإلداري
  3.اإلجراء، وƷدد Ƭا عند االقتضاء مهلة لتنفيذه

  

ǡ (انيةǮاحلالة ال:  
  

أو ويكون ذلك عندما يتطلǢ القرار القضاǝي اإلداري بالضرورǥ، من الشخص املعنوي العام 
فالقاضي وبناء  .ديد من أجل التنفيذمن هيǞة خاȍة مكلفة بتسيري مرفق عام، إȍدار قرار إداري ج

ǥحمدد ǥدار ذلك القرار يف مدȍǚب ǥاملدعي أيضا، يأمر اإلدار Ǣلȕ 4.على 
 

  :الوضȜ يف اجلزائر: ǭانيا
  

كمة العليا سابقا، سواء يف عهد الȢرفة اإلدارية باư، ǂا استقر عليه القضاء اإلداري اجلزاǝري
حصر القاضي اإلداري  فلقد .ه األوامر لɌدارǥأو ƭلȄ الدولة حاليا، هو عدم جواز توجي

وقف تنفيذه، وبيان مدɁ مشروعيته، وتفسريه، واجلزاǝري دوره يف إلȢاء القرار اإلداري، 

                                                 
1) Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p. 634 ; Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, 
op. cit., p. 1513. 
2) Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p. 634. 
3) « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un 
organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans 
un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusion en ce sens, prescrit, par la même décision, cette 
mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Art L 911-1 du C.J.A. 
4) « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un 
organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision 
après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusion en ce sens, prescrit, par la même 
décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.»            
Art L911-2 du C.J.A. 
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،Ǣعن القرار املعي Ȑبتوجيه األو1والتعوي ǥا إللزامها وال يتعداه بالتدخل يف أعمال اإلدارƬ امر
  2.بالقيام بعمل أو االمتناț عنه، وهذا بالرغم من عدم وجود أي نص قانوƆ مينعه من ذلك

  

وعلى ذلك قضى ƭلȄ الدولة اجلزاǝري يف العديد من قراراته برفȐ الطلبات املتضمنة 
د واƃ رشيد ضبورȕل يف قضية ، 1999مارȃ  8توجيه أوامر لɌدارǥ، من بينها قراره املؤرǷ يف 

  3:من وقاǝعهو، والية ميلة ومن معه
  

، قام واƃ والية ميلة Ɯل مستǮمرǥ فالحية، كان 1993فيفري  8أنه مبوجǢ مقرر مؤرǷ يف 
، أو منحه مستǮمرǥ على سبيل ةالعمومي ةاملدعي عضوا فيها، فطالǢ هذا األخري بǚدماجه يف الوșيف

  .االستفادǥ الفردية
  

، وعدت مديرية الفالحة بǚجياد حل ملشكلته، 1993ماي  5ومبوجǢ إرسالية مؤرخة يف 
دعوɁ أمام الȢرفة اإلدارية ŎلȄ قضاء قسنطينة، ȕالبا ) رشيد(لكن بدون جدوɁ، فرفع املدعي 

  .أمر واƃ والية ميلة ومدير الفالحة بǚعادǥ إدماجه يف مستǮمرǥ فالحية
  

 Ǹ1995ماي  13وبتاري ،Ɂالدعو Ȑرفة اإلدارية برفȢال Ǩأنه ال ميكن  قض ȃعلى أسا
ملتمسا االستجابة ملدعي قرار الȢرفة اإلدارية للقاضي اإلداري إȍدار أوامر لɌدارǥ، فاستأنف ا

"... : لطلبه، إال أن ƭلȄ الدولøة أȍدر قراره بتأييد القرار املستأنŁف، مسببا ذلك كما يلي
إلȍالǳ الفالحي بǚعادة إدماǯ حيث أن الدعوɁ احلالية ترمي إƂ أمر وايل وɍية ميلة ومدير ا

  .املدعو بورطل رشيد يف الوșيȤ العمومي أو منحȼ مستǮمرة علɂ سبيل اɍستفادة الفردية
  

 Ƃن قضاة الدرجة األوǚوبالتايل ف Ûمر اإلدارةǖميكن للقاضي اإلداري أن ي ɍ ȼحيث أن
  4...".كانوا علȍ ɂواǡ عندما رفضوا الطلب 

  

                                                 
  .وما يليها 2002ȋ ، .81وزو، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي  بوبشري حمند أمقران، السلطة القضاǝية يف اجلزاǝر، ) 1
  .1991ȋ ، .915، 4، العدد .ȃ.إ.ق.ǯ.ț.يوسف بن ناȍر، عدم تنفيذ اإلدارǥ العامة ألحكام القضاء اإلداري اجلزاǝري، م ) 2

3 ( ǯ ،الدولة Ȅلƭ ملويا، املنتقى يف قضاء ǫآ Ǹ1أشار إليه حلسني بن شيȋ ،83. ، املرجع السابق.  

  ، 86.، املرجع السابق، 1ȋحلسني بن شيǸ آǫ ملويا، ، املنتقى يف قضاء ƭلȄ الدولة، ǯعلى القرار يف الكامل  التعليقأنȚر  ) 4
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يه كد ƭلȄ الدولة اجلزاǝري موقفه من مبدأ عدم جواز توجويف قرار آخر حديث نسبيا، أ
ǥدارɌيف  5638ويتعلق األمر هنا بالقرار رقم  .أوامر ل Ƿوالصادر عن  2002جويلية  15املؤر

والذي 1،)ضد مديرية املصاſ الفالحية ملدينة وهران. ǯ.و.قضية ǡ(الȢرفة الرابعة ŎلȄ الدولة، 
أنȼ ليȄ بǚمكان القضاǒ أن يȎدر ... يرƭ ɁلȄ الدولة "...  :يǮƢل جانǢ من حيǮياته فيما يل

 Ȕر فقȎتقت ȼأن يلزمها بالقيام بعمل وأن سلطت Ȝيستطي ɍ فهو ÛدارةɌأوامر أو تعليمات ل
Ȑالقرارات املعيبة أو احلكم بالتعوي ǒاȢإل ɂعل.  

  

تنازț عليها حيث أن طلب العارضƙ الرامي إƂ تسوية وضعيتهما اإلدارية علɂ القطعة امل
  Ƚ."...2و من ȍالحية ȽيǞة ƯتȎةÛ لذلȬ فǚن القضاɍ ǒ يستطيȜ التدǹل يف ȽذȻ الȎالحيات 

  

 ،ǥيف حاالت حمدد ǎإال ،ǥدارɌيعترف القاضي اإلداري لنفسه بصالحية توجيه األوامر ل Ɓو
ي اجلزاǝري، التاƃ على القاضي اإلداروهنا ال بد من ȕرǳ التساǗل  3.جاءت كاستǮناء على املبدأ

                                                 
  .2003ȋ ، .161لسنة  3قرار منشور مبجلة ƭلȄ الدولة، العدد  ) 1

  .2003ȋ ، .162لسنة  3أنȚر وقاǝع القرار وحيǮياته كاملة يف ƭلة ƭلȄ الدولة، العدد  ) 2

  :ءات تتمǮل فيما يليهذه االستǮنا ) 3
بعمل مادي يتضمن ارتكاǡ اإلدارƪ ǥطأ جسيم أثناء قيامها : "الذي ميكن تعريفه بأنه: (La voie de fait)حالة التعدي  

 بعدم، ومن șاهر هذا التعريف، تتحدد شروȓ التعدي يف وجود تصرف مادي لɌدارǥ يتسم "اعتداء على ملكية خاȍة أو حرية عامة
وأن ميȄ ذلك بǚحدɁ احلريات العامة لɊفراد، وقد أسندت والية االختصاȋ بالنȚر يف منازعات التعدي يف اجلزاǝر  مشروعية جسيمة،

 ǥيف املاد ȃبقا للمعيار العضوي املكرȕ القاضي .م.إ.من ق 7للقضاء اإلداري ȋالفرنسي ذلك من اختصا țاملشر Ǝيف حني اعت ،
 .العادي

Voir : Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, Contentieux administratif, 4éme édition, Dalloz, 
1985, p.p. 93 et s. 

قضية الشركة ( 1999فيفري  1الصادر عن الȢرفة الǮانية بتاريǸ  39ومن تطبيقات نȚرية التعدي قرار ƭلȄ الدولة اجلزاǝري رقم 
من  3مكرر فقرǥ  171القاضي اإلداري إȍدار أوامر لɌدارȕ ǥبقا للمادǥ ، والذي أجاز فيه )التجارية لتوزيع السيارات ضد بلدية وهران

حيث أن شȢل األماكن من طرف البلدية ɍ يستند إƂ نȌ قانوƆ أو تنȚيمي "... : ، وجاء جانǢ من حيǮيات القرار كما يلي.م.إ.ق
  ...". ولكنȼ يشكل تعدياƞ Ûا أن البلدية نفذت بنفسها قرارȽا دون اللǲوǒ إƂ اǂاكم

املنتقى يف قضاء وما يليهاÜ  480. حلسني بن شيǸ آǫ ملويا، دروȃ يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ȋ: أنȚر يف ذلك كل من
وما  390. ، املرجع السابق، Ü3ȋ مسعود شيهوǡ، املبادǛ العامة للمنازعات اإلدارية، 20ǯ. ، املرجع السابق، ƭǯ ،2ȋلȄ الدولة

  .يليها
عندما تتضمن بعȐ النصوȋ التشريعية التزامات على اإلدارǥ بالقيام بعمل أو االمتناț عن تحقق وت :إللزام القانوƆحالة ا 

 .، جاز للقاضي اإلداري أن يأمر بهعمل يف șروف معينة أو شروȓ خاȍة، فǚذا أحجمǨ اإلدارǥ عن القيام بذلك العمل أو امتنعǨ عنه
 22، الصøادر عن الȢرفة الرابعة بتاريǸ 330، ما جاء به قøرار ƭلȄ الدولøة اجلزاǝري رقم ةيالعموم ةومǮال ذلك يف مادǥ الوșيف
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امتناț اإلدارǥ عن تنفيذ قراراته القضاǝية  عندما هي األسانيد اليت اعتمدها يف تقييد سلطته 
Ýضدها ǥالصادر  

  

بالرجوț إىل الدستور اجلزاǝري، جنده قد أكد على مبدأ دستوري هام يتعلق باحترام تنفيذ 
ميكن القول أن احترام هذا املبدأ  ومن 1Żاألحكام عامة، والقرارات القضاǝية اإلدارية بصفة خاȍة،

فهذا النص  .رار القضاǝي اإلداري الصادر ضدهايضع على كاهل اإلدارǥ واجǢ التنفيذ الكامل للق
لوحده سبǢ كاف إلعطاء القاضي اإلداري سلطة توجيه األوامر من أجل فرض احترام قراراته 

  2.كانǨ هي اإلدارǥ نفسها، حىت ولو القرارالقضاǝية مهما كان الطرف الصادر ضده هذا 
  

وبالرجوț إىل قانون اإلجراءات املدنية اجلزاǝري، باعتباره املنȚم إلجراءات التقاضي أمام 
اجلهات اإلدارية والعادية، فǚنه ال يتضمن أي نص قانوƆ مينع ȍراحة أو ضمنا توجيه األوامر 

ƃ فǚن هذا املوقف السليب للقاضي لɌدارǥ يف حالة ثبوت Ưالفتها للقرار القضاǝي اإلداري، وبالتا
اإلداري اجلزاǝري ينǌمŊ عن ضعف منه، وهو بذلك يعد ƭرد مłقلƍد ملا انتهجه القضاء اإلداري 

  3.الفرنسي يف مراحل سابقة لتطوره
  

                                                                                                                                                         
، والذي قضى بǚلزام اإلدارǥ بǚعادǥ إدماǯ املدعي إىل )قضية الوكالة الوȕنية لɈثار وƥاية املعاƁ التارƸية ضد ياهوƆ كمال( 2000ماي 

من املرسوم  130در رأيها بشأن املوșف املدعي قبل إȍدار عقوبة العزل كتطبيق للمادǥ منصǢ عمله األȍلي لكون جلنة التأديƁ Ǣ تص
 . املتضمن القانøون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات واإلدارǥ العمومية 59 – 85

  .486، 484. حلسني بن شيǸ آǫ ملويا، دروȃ يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ȋ: ملزيد من التفاȍيل راجع
أن وتتحقق إذا امتنعǨ اإلدارǥ عن الوفاء بالتزاماهتا التعاقدية ففي هذه احلالة، ميكن للقاضي اإلداري : حالة اɍلتزام التعاقدي 

الصادر عن  21ومǮال ذلك امتناț اإلدارǥ عن تنفيذ التزاماهتا الناشǞة عن عقد البيع، ففي القرار رقم  .يأمرها بتنفيذ تلك االلتزامات
، ألزم القاضي اإلداري البلدية بالقيام بǚجراء )قضية حدو حممد ضد بلدية موزاية( 2000جانفي  31الرابعة ŎلȄ الدولة بتاريǸ الȢرفة 

حيث أنȼ وبعدما أȍبǴ البيȜ "... : الشهر للعقد اإلداري، واملتضمن بيع قطعة أرض للمدعي، وجاء جانǢ من احليǮيات كما يلي
 .ئȜ أي البلدية القيام بواجباőا التابعة لȎفتها كبائعةȍحيحا وقانونياÛ فعلɂ البا

 ƙا يتعư Ûي إشهار العقد اإلداريȽ الواجبات ȻذȽ Ɂادر ... حيث أن إحدȎشهار العقد اإلداري الǚن تقوم بǖالبلدية ب ɂعل ǒالقضا
  ...".عنها 

  .490، 488. لسابق، ȋحلسني بن شيǸ آǫ ملويا، دروȃ يف املنازعات اإلدارية، املرجع ا: أنȚر يف ذلك
على كلǎ أجهزǥ الدņولة املختصة أن تقوم، يف كلǎ وقǨ ويف كلǎ مكان، ويف  : "على ما يلياجلزاǝري  من الدستور 145املادǥ تنص  ) 1

  ". حكام القضاءمجيع الȚروف، بتنفيذ أ
2 ( ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ87. إبراهيم أوفا.  
  .ȋ. 90إبراهيم أوفاǝدǥ، املرجع السابق،  ) 3
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 Ǣري، جعله عرضة النتقادات الذعة من جانǝوهذا املوقف السليب من القاضي اإلداري اجلزا
يته على أن مبدأ الفصل بني السلطات قد أȍبǴ له مفهوم حديث أساسه الفقه، الذي أمجعǨ غالب

ويف حالة خروǯ اإلدارǥ عن  .فيذ وتطبيق القانون على وجه سليمالتعاون والتكامل للوȍول إىل تن
Ɵاوزا منها لسلطتها يعد ذلك فǚن حدود املشروعية، وعدم احترام القرارات القضاǝية اإلدارية، 

نونا، ưا جييز للقاضي اإلداري سلطة توجيه األوامر Ƭا الحترام قراراته، وإال فما املنȚمة دستورا وقا
Ýدورهاȍ من ǥدǝ1.الفا  

  

ولتدارȫ الوضع وتفاديا لتزايد Ưالفات اإلدارǥ يف تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية مبختلف 
وȋ يف النȚام الفرنسي، ȍورها، ومواكبة لتطور املنازعات اإلدارية يف األنȚمة املقارنة، وباƪص

ونص على أنه 2تدخل املشرț اجلزاǝري مبوجǢ قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية سابق الذكر،
بǚمكان القاضي اإلداري أن يوجه أوامر لɌدارǥ كضمان لتنفيذ قراراته القضاǝية، ويتأتى له ذلك يف 

  :حالتني مها
  

1 (Ƃتنفيذ القرار ا :احلالة األو Ǣعندما يتطلơي اإلداري على وجه اإللزام، اǝاذ تدابري لقضا
ǥاإلدار Ǣفهنا ميك .معينة من جانø من Ǣي، وبطلǝن للقاضي أن يأمر يف ذات القرار القضا

ون øويف هذه احلالة تك3دد لɌدارǥ أجال لذلك،øر، وله أن øƷاملدعي بالقيام بتلك التدابي
  .(injonctions à priori)األوامر سابقة 

  

، وميكن النطق ŏا عندما (injonctions à posteriori)وهي األوامر الالحقة  :لة الǮانيةاحلا) 2
 Ɓتدابري معينة، و ǥي اإلداري على وجه اإللزام أن تتخذ هذه األخريǝتنفيذ القرار القضا Ǣيتطل

                                                 
حلسني بن شيǸ آǫ ملويا، دروȃ يف املنازعات : أنȚر مواقف الفقه املنتقدǥ للسلوȫ السليب للقاضي اإلداري اجلزاǝري ƭتمعة عند ) 1

ȋ ،472. اإلدارية، املرجع السابق ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝإبراهيم أوفا Üوما يليها 81. وما يليها.  
  .من هذا البحث  ȋ .73أنȚر  ) 2
أو القرار، إلزام أحد األشخاȋ املعنوية العامة أو هيǞة عندما يتطلǢ األمر أو احلكم : "من هذا القانون على أنه 978ص املادǥ تن ) 3

نفơ Ȅضع منازعاهتا الختصاȋ اجلهات القضاǝية اإلدارية باơاذ تدابري تنفيذ معينة، تأمر اجلهة القضاǝية اإلدارية املطلوǡ منها ذلك، يف 
  ".ضاǝي، بالتدبري املطلوǡ مع Ơديد أجل للتنفيذ، عند االقتضاءاحلكم الق
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ففي هذه احلالة وبطلǢ جديد يأمر  .ها من القاضي يف اƪصومة السابقةيسبق للمدعي أن ȕلب
  1.اضي اإلدارǥ بȍǚدار قرار إداري جديد يف أجل حمددالق

  

وهنا ومبجرد دخول هذا القانون حيز التطبيق لن يعود للقاضي اإلداري اجلزاǝري أية حجة 
ƥ من أجل ،ǥدارɌعن توجيه األوامر ل țمتناɌيةلǝلها على احترام قراراته القضا.  ǡأنه ويف غيا ǎإال

قييم دور القاضي، وإن يبقى األمل أن Ʒقق دورا أكǮر إجيابية بفضل التطبيقات امليدانية، ال ميكن ت
  .هذه السلطات اجلديدǥ املمنوحة له

  

ƆاǮال țالفرƆاǮال țرامة التهديدية : : الفرȢرامة التهديدية الȢال((AAssttrreeiinnttee))  كوسيلة لتنفيذ القرار القضائي اإلداريكوسيلة لتنفيذ القرار القضائي اإلداري::  
  

ŏا للدɍلة علɂ التهديدات املالية الƔ ينطȨ "... يستعمل مصطلǴ الȢرامة التهديدية 
 Ûوجب سندات تنفيذيةƞ عاتقهم ɂعل Ȝعن تنفيذ اإللتزام الواق ƙد إلزام املمتنعȎق ǒالقضا

  2...."أحكام قضائية كانت أو عقودا رƧية 
  

كما أهنا تتلخص يف أن القاضي يلزم املدين بتنفيذ التزامه عينا خالل مدǥ معينة، فǚذا تأخر يف 
أو كل أسبوț أو كل شهر أو أية وحدǥ أخرɁ من  ذلك كان ملزما بدفع مبلȠ معني عن كل يوم

ن كل مرǥ يأيت عمال أو ع –وإن كان العرف القضاǝي جرɁ على Ơديد ذلك باأليام  –الزمن 
على أن يرجع للقضاء أمر تصفية هذه الȢرامة، والذي جيوز له حينǞذ أن ƸفƸ.  Ȑل بالتزامه

  3.قيمتها أو أن ميحوها Ƣاما
  

                                                 
1 (  ǥة  : "من هذا القانون على أنه 979تنص املادǞاملعنوية العامة أو هي ȋاألمر أو احلكم أو القرار، إلزام أحد األشخا Ǣعندما يتطل

نة، Ɓ يسبق أن أمرت ŏا بسبǢ عدم ȕلبها يف اƪصومة ơضع منازعاهتا الختصاȋ اجلهات القضاǝية اإلدارية باơاذ تدابري تنفيذ معي
  ".السابقة، تأمر اجلهة القضاǝية اإلدارية املطلوǡ منها ذلك بȍǚدار قرار إداري جديد يف أجل حمدد

لف ، م2003أفريل  8تعليق على قرار ƭلȄ الدولة الصادر بتاريǸ (غناي رمضان، عن موقف ƭلȄ الدولة من الȢرامة التهديدية  ) 2
  .2003ȋ ، .146، لسنة ƭ ،4لة ƭلȄ الدولة، العدد )014989رقم 

، اŎلد الǮاƆ، الطبعة الǮالǮة، منشورات )آثار االلتزام –اإلثبات (عبد الرزاق أƥد السنهوري، الوسيȔ يف شرǳ القانون املدƆ اجلديد  )3
ذ األحكام اإلدارية واإلشكاالت املتعلقة به، رسالة دكتوراه Ü حسين سعد عبد الواحد، تنفي1998ȋ ، .807احلليب احلقوقية، بريوت، 

  .Ü .147 غناي رمضان، املرجع السابق، 1984ȋ ، .490 ،491ȋ، جامعة القاهرǥ، دولة
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 1...."من وسائل التنفيذ العيƗ اجلƎي وȽي وسيلة ȡري مباشرة  وسيلة"... وهي بذلك 
 ǥذي بدء يف املاد Ǜري بادǝاجلزا țمن قانون اإلجراءات املدنية، واليت  340ولقد نص عليها املشر

إذا رفȐ املدين تنفيذ التزام بعمل أو ǹالȤ التزاما باإلمتناț عن عمل ": على ما يليتنص 
Ȭ يف حمضر وƷيل ȍاحب املȎلحة إƂ اǂكمة للمطالبة بالتعويضات أو يǮبت القائم بالتنفيذ ذل

  ."التهديدات املالية ما Ɓ يكن قد قضɂ بالتهديدات املالية من قبل
  

 ǥهات ": بقولهمن قانون اإلجراءات املدنية  471كما نص عليها أيضا يف املادǲـوز للƶ
ديدات ماليـة يف حدود اǹتȎاȍها القضائيـة بناǒ علɂ طلب اȎƪوم أن تȎدر أحكاما بته

  .وعليها بعد ذلȬ مراجعتـها وتȎفيـة قيمتها
  

وƶوز لقاضي األمور املستعǲلة بناǒ علɂ طلب اȎƪوم أن يȎدر أحكاما بتهديدات 
مالية وȽذȻ التهديدات ƶب مراجعتها وتȎفيتها ƞعرفة اجلهة القضائية املǺتȎةÛ وƶ ɍوز أن 

  ." مقدار التعويȐ عن الضرر الفعلي الذي نشǖيتعدɁ مقدار التهديد املايل
  

 Ýهاȕرامة التهديدية، فما هي شروȢن كان هذا هو مفهوم الǚأوال(ف( Ýيزاهتاư وما هي ،
، وما مدɁ جواز تطبيقها ضد اإلدارǥ حلملها على تنفيذ القرار القضاǝي اإلداري الصادر )ثانيا(

 Ýا(ضدهاǮثال.(  
  

ɍرامة ا: أوȢبال ǒالقضا ȓلتهديديةشرو:  
  

  2:يشترȓ للجوء إىل وسيلة الȢرامة التهديدية، ثالثة شروȓ ميكن إمجاƬا فيما يلي
  

  .ن عن تنفيذه مع أن تنفيذه العيين ال زال ưكناøامتنع املدي ،أن يكون هناȫ التزام) 1
  .ن نفسهøإالǎ إذا قام به املدي ،مøن وغري مالøǝأن يكون التنفيذ العيين غري ưك) 2

                                                 
1( ȋ ،د السنهوري، املرجع السابقƥ816. عبد الرزاق أ.  

Ü عبد الرزاق أƥد السنهوري، املرجع 492. حسين سعد عبد الواحد، املرجع السابق، ȋ: ملزيد من التفاȍيل راجع كل من )2
ȋ ،نبيل إبراهيم سعد، حم 808. السابق Üللنشر، اإلسكندرية،مد حسني منصور، أحكام االلتزاموما يليها ǥدار اجلامعة اجلديد ، 

2002، ȋ .44 وما يليها.  
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ن كوسيلة غري مباشرø ،ǥة على املديøن إىل املطالبة بتوقيع غرامة هتديديøلجأ الداǝأن ي) 3
  1.إذ ال جيوز للقاضي أن يقضي ŏا من تلقاء نفسه، إالǎ استǮناء

  

وبناء على ما سبق، ميكن Ơديد شروȓ تطبيق الȢرامة التهديدية على اإلدارǥ كما جاء ŏا 
  2:جانǢ من الفقه اإلداري فيما يلي

  

فال ƭال لتطبيق  .بالقيام بعمل أو االمتناț عن عملن يتعلق االلتزام املنصǢ على اإلدارǥ أ 
ƃمن اإلكراه املا ǥدǝمن النقود، إذ ال فا Ƞرامة التهديدية إذا كان االلتزام يتعلق بدفع مبلȢال. 

 

أي  أن ơالف اإلدارǥ ذلك االلتزام الواقع على عاتقها، بشرȓ أن يكون ذلك مرتبطا ŏا، 
 .ال ميكن لȢريها أن ينفذه

 

 ).اǂضر القضاǝي(أن تǮبǨ تلك املخالفة يف حمضر Ʒرره القاǝم بالتنفيذ  
 

أن Ƹتار املدعي الداǝن بني ȕلǢ التعويȐ عن عدم التنفيذ، أو بني املطالبة بتسليȔ غرامة  
التعويȐ سقȔ حقه يف فǚن اختار  .م تتأخر فيه عن تنفيذ التزاماهتاهتديدية على اإلدارǥ، عن كل يو

 .بالȢرامة التهديدية، ألنه عبņر عن إرادته يف استبدال التنفيذ العيين بواسطة التنفيذ مبقابلاملطالبة 
  

  :ưيزات الȢرامة التهديدية: ǭانيا
  

  :مبا أن اƬدف من الȢرامة هو Ơقيق التنفيذ العيين، فǚن Ƭا ưيزات تتمǮل فيما يلي
  

ȕاملا أنه ال ينȚر يف Ơديدها إىل الضرر بقدر ما ينȚر إىل  :(arbitraire)أŒا حتكمية ) 1
ألن اƬدف منها هو ƥل املدين على التنفيذ، وهذا على عكȄ  .ين وقدرته املالية، ومقدار تعنتهاملد

  3.التعويȐ الذي يهدف إىل جƎ الضرر الفعلي الناتǰ عن التأخري يف التنفيذ، أو عدمه
  

                                                 
  .يتمǮل هذا االستǮناء يف وجود نص قانوƆ يبيǴ ذلك ȍراحة )1
  .495، 494. ويا، دروȃ يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ȋبن شيǸ آǫ مل نيحلس ) 2
3 ( ȋ ،49. نبيل إبراهيم سعد، حممد حسني منصور، املرجع السابق.  
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وم øن يقøدد إالǎ حيøي ال øƷا النهاøǝأي أن معدƬ: (comminatoire)أŒا őديدية ) 2
ف على حساø ǡذ مبصاريøي للداǝن بالتنفيøص القاضøن بالتنفيذ، أو حني يرخøاملدي
  1.مدينه

  

الذي يتضمن غرامة هتديدية ال Ʒوز  أي أن القرار القضاǝي: (provisoire)أŒا وقتية ) 3
يت، ومىت كان كذلك فǚنه جيوز للقاضي أن يزيد من مقدار على حجية الشيء املقضي به، ألنه وق

إىل تعويȐ هناǝي،  –أي تصفيتها  –الȢرامة إذا ارتأɁ أهنا غري كافية، وجيوز له أيضا عند Ơويلها 
  2.أن ينقص منها أو يلȢيها كلية، على أن يراعي يف ذلك الضرر الذي أحاȓ بالداǝن

  

وقتية، ȕاملا أن معدƬا قابل للتȢيري بالتخفيȐ أو اإللȢاء، ومبفهوم آخر تعتƎ الȢرامة التهديدية 
يف حني أن الȢرامة التهديدية Ƭا ، (répressif) يدعروهذا ما مييزها عن التعويȐ الذي له ȕابع 

  3.، وألهنا مؤقتة فهي ال تشكل أي عقوبة أو جزاءȕ(préventif)ابع وقاǝي 
  

  :د اإلدارة حلملها علɂ التنفيذمدɁ جواز تطبيȨ الȢرامة التهديدية ض: ǭالǮا
  

تأسيسا على قاعدǥ عدم جواز توجيه األوامر لɌدارǥ، وللشبه الكبري بني األوامر والȢرامة 
أسلوǡ الȢرامة التهديدية  إتباț 4التهديدية، عارض القضاء اإلداري سواء يف فرنسا أو يف اجلزاǝر،

معƖ األمر، وهو  –حسǢ رأيه  – Ơمل ضد اإلدارǥ املمتنعة عن تنفيذ قراراته القضاǝية واليت
  5.الشيء الذي ال يتماشى مع استقالل اإلدارǥ عن القضاء

  

إال أن هذا املبدأ عرف تطورا وتȢريا يف النȚام الفرنسي، على عكȄ النȚام اجلزاǝري، الذي 
 عرف موقفا متذبذبا غري مستقر، ومن Ż وملقتضيات املنهǰ املقارن، فǚن احلديث عن الȢرامة

  ).2(، Ż إىل الوضع يف اجلزاǝر )1(التهديدية، يقتضي بالضرورǥ اإلشارǥ إىل الوضع يف فرنسا 
  

                                                 
1 ( ȋ ،492. حسين سعد عبد الواحد، املرجع السابق.  
2 ( ȋ ،د السنهوري، املرجع السابقƥ815. عبد الرزاق أ.  
  .492. لسابق، ȋحسين سعد عبد الواحد، املرجع ا ) 3
  .222. إبراهيم أوفاǝدǥ، املرجع السابق، ȋأشار إىل ذلك  ) 4

  .222. وفاǝدǥ، املرجع السابق، ȋإبراهيم أ ) 5
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  :الوضȜ يف فرنسا) 1
  

إن مسألة جواز القضاء بȢرامة هتديدية من ȕرف القاضي اإلداري على اإلدارǥ املمتنعة عن 
إلدارية يف النȚام الفرنسي، تنفيذ قراراته القضاǝية، عرفǨ مرحلتني هامتني يف تاريǸ املنازعات ا

 1980، واملرحلة الǮانية من سنة )أ( 1980يف املرحلة األوىل ما قبل سنة  ن حصرمهاøواللتان ميك
  ).ǡ(وما بعدها 

  

  ):1980ما قبل سنة (املرحلة األوƂ ) أ
  

يف هذه املرحلة اختلف موقف القاضي اإلداري الفرنسي ƜسǢ ما إذا كانǨ الȢرامة 
  .جهة ضد األفراد، أم ضد املتعاقد مع اإلدارǥ، أم ضد اإلدارǥ نفسهاالتهديدية مو

  

فǚذا كانǨ الȢرامة التهديدية موجهة ضد األفراد، فǚن سلطات القاضي تتسع وال جيد حرجا 
 Ȅلƭ لذلك، قرار Ɔال ميداǮية اإلدارية، وكمǝيف استخدامها ضدهم لضمان تنفيذ قراراته القضا

  1.(Wagon)يف قضية  1936نوفمƎ  25تاريǸ الدولة الفرنسي الصادر ب
  

  2:أما بالنسبة للمتعاقد مع اإلدارǥ، فقد ميز القاضي اإلداري الفرنسي بني فرضيتني
  

 Ƃلك امتيازات السلطة العامة، أي عندما : الفرضية األوƢ ǥاملتعاقد ǥعندما تكون اإلدار
وز للقاضي اإلداري أن يوجه أوامر ضمان تنفيذ العقد، فال جيب تسمƬ ǴاƠتفȘ لنفسها بسلطات 

ومǮال  .تدخال منه يف تسيري املرفق العاممصحوبة بȢرامة هتديدية ضد هذا املتعاقد، وإالǎ اعتƎ ذلك 
 Ǹالدولة الفرنسي الصادر بتاري Ȅلƭ يف قضية  1933جانفي  27ذلك قرار(Le loir) ǨƢ الذي ،
إذا "... : حيǮياته كما يلي إحدɁ تذي جاءوال3اإلشارǥ إليه يف فقرات سابقة من هذا البحث،

لɊطرافÛ وكذلȬ تقدير التعويضات  بادلةكان القاضي ميلȬ أن يبƙ احلقوق واɍلتزامات املت
 Ûحتت التهديد بعقوبات مالية ȼعام وتوجي Ȩل يف تسيري مرفǹالتد Ȝيستطي ɍ ȼنǚف Ûاملستحقة

                                                 
1) C.E., 25 novembre 1936, Wagon, Rec., 1036. 

ȋ ،495 .أشار إىل هذا القرار، حسين سعد عبد الواحد، املرجع السابق.  

  .495 .جع السابق، ȋحسين سعد عبد الواحد، املر ) 2
3 ( ȋ رȚمن هذا البحث 76. أن.  
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Ȭ يف مواجهتهم سلطات كافية لضمان أوامر سواǒ لɌدارةÛ أو للمتعاقدين معهاÛ والƢ Ɣل
 1...."تنفيذ التزاماőم 

 

عندما ال Ƣلك اإلدارǥ استǮناء أن تستعمل امتيازات السلطة العامة ضد : الفرضية الǮانية 
املتعاقد معها، جيǢ عليها أن تلجأ إىل القاضي، الذي يستطيع حينǞذ وبناء على ȕلبها، أن يقضي 

قرار ƭلȄ الدولøة الفرنسي الصادر بتاريǸ ومǮال ذلك 2.ا الطرفبالتهديد املاƃ يف مواجهة هذ
: حيǮياته كما يلي إحدɁ ت، والذي جاء(.Office public de H.L.M)يف قضية  1956جويلية  13

إذا كان القاضي اإلداري ɍ ميلȬ التدǹل يف تسيري مرفȨ عام بتوجيȼ أوامر حتت التهديد "... 
 Ȝرية يف مواجهتهم سلطات كافية بعقوبات مالية للمتعاقدين مǹاأل ȻذȽ ȬلƢ ملا Ûاإلدارة

لضمان تنفيذ الȎفقةÛ فǚن األمر Ɲالف ذلȬ ملا ƢلȬ اإلدارة أن تستعمل وسائل اإلكراȻ يف 
ففي ȽذȻ الفرضيةÛ ميكن لقاضي العقد أن ينطȨ يف مواجهة املتعاقد ... مواجهة املتعاقد معها 

 3...."ديةÛ من أجل إلزامها بالقيام بعمل مȜ اإلدارة بǚدانة حتت ȡرامة őدي
 

، جند ƭلȄ الدولة الفرنسي قد عارض (Le loir)لɌدارǥ، وبالرجوț إىل قرار أما بالنسبة 
  .تطبيق الȢرامة التهديدية عليها ȍراحة

  

إالǎ أنه ويف هذه املرحلة، كان القاضي اإلداري الفرنسي يقترǡ من تطبيق الȢرامة التهديدية 
  ǥ.4 بوساǝل فنية، وذلك بلجوǝه إىل أسلوǡ االلتزام التخيرييضد اإلدار

  

                                                 
1) «… S’il appartient au juge de constater les droits et obligations réciproque des parties et de fixer les 
dommages–intérêts auxquels elles peuvent éventuellement prétendre, il ne saurait intervenir dans la 
gestion du service public en adressant, sous une menace de sanction pécuniaire, des injonctions soit 
à l’administration, soit à ceux qui ont contracté avec elle, à l’égard desquels elle dispose des pouvoirs 
nécessaires pour assurer l’exécution dudit service …», voir : G.A.J.A., op. cit., p. 680. 

2 ( ȋ ،495 .حسين سعد عبد الواحد، املرجع السابق.  
3) « … S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion du service public en 
adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec 
l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour 
assurer l’exécution du marché, il en va autrement quand l’administration ne peut user des moyens de 
contrainte à l’encontre de son contractant … qu’en pareille hypothèse le juge du contrat est en droit de 
prononcer, à l’encontre du contractant de l’administration, une condamnation sous astreinte à une 
obligation de faire … », C.E. Sect., 13 juillet 1956, Office public de H.L.M., Rec., 338., concl. 
Chardeau, G.A.J.A., op. cit., p.681. 

4 ( ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ222. إبراهيم أوفا.  
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ويتمǮل هذا األسلوǡ، يف أن يترȫ القاضي اإلداري لɌدارǥ يف منطوق قراره، اƪيار بني 
ǥحمدد ǥا للضرر، وذلك خالل مدƎج Ȑجراء ما، أو بدفع تعويǚ1.القيام ب Ȅلƭ ال ذلك قرارǮوم

 Ǹيف قضية  1950ماي  12الدولة الفرنسي الصادر بتاري(L’homme).2  
  

إال أن هذا األسلوǡ، ومن وجهة نȚر جانǢ من الفقه، ال ميكن بأي حال من األحوال أن 
 –اإلدارǥ  –يرقى إىل مصاف قيمة وفعالية الȢرامة التهديدية، اليت هتدف إىل الضȔȢ على املدين 

وما االلتزام التخيريي يف حالة لكي يرضǸ للتنفيذ، وليƬ Ȅا عالقة جبƎ الضرر الواقع إȕالقا، 
  3.التعويȐ إالǎ جƎ الضرر احلاȍل فعال عن عدم التنفيذ

  

ǡ ( انيةǮاملرحلة ال) ا 1980سنةȽوما بعد:(  
  

تزايد حاالت عدم تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية الصادرǥ ضد ل ونȚرايف هذه املرحلة 
لقضاء بȢرامة هتديدية ضد اإلدارǥ يف اإلدارǥ، تدخل املشرț الفرنسي ونص ȍراحة على جواز ا

 539- 80حالة ثبوت عدم امتǮاƬا لتنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية، وهذا ما جاء به القانون رقم 
 Ǹالعديد من القوانني الالحقة،4سابق الذكر، 1980جويلية  16الصادر بتاري Ǣ5والذي عدل مبوج 

 2001.6جانفي  1الذي دخل حيز التطبيق يف كما أن مواده أدǨƭ يف قانون القضاء اإلداري 
 

 ǥهذا القانون تضمن نوعني من احللول ملواجهة مشاكل التنفيذ املرتبطة بالقرارات الصادر
  :ضد اإلدارǥ، واليت ميكن إمجاƬا فيما يلي

  

                                                 
1 ( ȋ ،؛ 495 .حسين سعد عبد الواحد، املرجع السابقȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝسليمان حممد الطماوي، القضاء 222. إبراهيم أوفا Ü

ȋ ،املرجع السابق ،ƆاǮال ǡ419، 418. اإلداري، الكتا.   
2 ( ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ222. أشار إىل هذا القرار إبراهيم أفا.  
أشار إليه إبراهيم أوفاǝدȋ .508 ، ،ǥ ، 1971الطبعة األوىل، دار الفكر العريب،  عبد املنعم عبد العȚيم جيزǥ، آثار حكم اإللȢاء، ) 3

ȋ ،222. املرجع السابق.  
4 ( ȋ رȚمن هذا البحث 32 .أن.  

5) Serge GUINCHARD et Tonny MOUSSA, op. cit., p. 1496. 
  :، وملزيد من التفاȍيل حول هذا القانون راجع(.C.J.A)من قانون القضاء اإلداري  L. 911-9إىل  L. 911-1أنȚر املواد من  ) 6

Dominique TURPIN, Contentieux administratif, 2ème éd., Hachette, p.p. 155, 156 ; René CHAPUS, 
Droit du contentieux administratif, op. cit., p.p. 1052 et s. ; Hugues Le BERRE, Droit du contentieux 
administratif, op. cit., p. 201 ; Rémi ROUQUETTE, op. cit., p.p. 448 et s. 
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ة املتضمنة إدانة مالية ضد أشخاø ȋاǝية اإلداريøرارات القضøول تتعلق بتنفيذ القøحل 
 1.، واليت Ź التعرض Ƭا بشيء من التفصيل يف فقرات سابقة من هذا البحثالقانون العام

 

اء على øة الصادرǥ بنøة اإلداريøرارات القضاǝيøول أخرɁ تتعلق بتنفيذ القøحل 
 2.اوƟ Ɂاوز السلطةøدع

  

ففي هذه الفرضية األخريǥ جيǢ التمييز بني القرارات القضاǝية الصادرǥ عن ƭلȄ الدولة أو 
اǝية خاȍة، وبني القرارات الصادرǥ عن اǂاكم اإلدارية أو ƭالȄ االستǞناف اإلدارية، هيǞات قض

ƃوذلك على النحو التا:  
  

 :القرارات الȎادرة عن ƭلȄ الدولة أو ȽيǞات قضائية إدارية ǹاȍة 
  

يف حالة امتناț اإلدارǥ عن تنفيذ هذا النوț من القرارات القضاǝية اإلدارية، ميكن للمدعي 
ويكون ذلك بناء  .بȢرامة هتديديةستفيد منها، أن يلجأ إىل ƭلȄ الدولة، الذي له سلطة النطق امل

ودون أن يكون هناȫ 3على ȕلǢ بعد انتهاء مهلة ستة أشهر من يوم تبليȠ القرار القضاǝي اإلداري،
  .(astreinte à posteriori)ويف هذه احلالة تكون الȢرامة الحقة 4.أي داț لتوكيل حمام معتمد

  

                                                 
  .من هذا البحث وما يليها ȋ .32راجع  ) 1
2 ( ȋ ،165. غناي رمضان، املرجع السابق.  

3) « Il peut être demandé au Conseil d’Etat de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution d’une 
décision rendue par le Conseil d’Etat ou par une juridiction administrative spéciale. 
Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par 
l’autorité administrative, qu’après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de 
notification des décisions juridictionnelles. 
Toutefois, dans le cas où la décision dont l’exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai 
dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution prescrites, la demande ne peut être 
présentée qu’à l’expiration de ce délai. » Art. R.931-3 du C.J.A.  
4) « Les demandes tendant à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte peuvent être 
présentées sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat. 
Il en est de même pour les demandes d’aide à l’exécution d’une décision rendue par une juridiction 
administrative.» Art. R.931-5 du C.J.A. 
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 :اǂاكم اإلدارية أو ƭالȄ اɍستǞناف اإلداريةالقرارات الȎادرة عن  
  

كضمان لتنفيذ قراراهتا وƠسبا المتناț اإلدارǥ عن ذلك، ميكن Ƭذه اƬيǞات القضاǝية اإلدارية 
 1.وبناء على ȕلǢ املدعي املستفيد، توجيه أوامر مصحوبة بȢرامة هتديدية يف نفȄ القرار القضاǝي

  .(astreinte à priori)هذه احلالة تكون الȢرامة سابقة ويف 
  

، Ɓ يعرف القضاء اإلداري الفرنسي 1980ولكن بالرغم من ȍدور هذا القانون يف سنة 
ويتعلق األمر بقرار ƭلȄ الدولة الفرنسي 1985،2سنة تطبيقا له إال بعد ȄƦ سنوات، أي يف 

 Ǹيف قضية 1985ماي  17الصادر بتاري ،(Mme Menneret)،3 ياته كماǮمن حي Ǣوالذي جاء جان
حيث أن اŎلȄ البلديƁ Û يتǺذ حƓ تاريǸ القرار احلايل اإلجراǒات الالزمة لضمان "... : يلي

 Ǹادر بتاريȎروف القضي1977فيفري  1تنفيذ احلكم الș ومراعاة لكل Ûحمل ـ ȫناȽ نǚف Ûة
دأ من يوم تبليȢها ـرة شهرين تبـȯ فتإذا Ɓ تǮبت قيامها بالتنفيذ ǹال –ة ـللنطȨ ضد البلدي

Ǹ قيامها بتنفيذ ـفرنȬ يوميا حƓ تاري 200ة قدرȽا ـة őديديـبȢرام –رار احلايل ـبالق
 4...."احلكم سابȨ الذكر 

 

2 (Ȝيف اجلزائر الوض:  
  

سواء يف عهد الȢرفة اإلدارية باǂكمة العليا سابقا،  – لقد عرف القضاء اإلداري يف اجلزاǝر
تذبذبا واضحا يف موقفه حيال جواز القضاء بȢرامة هتديدية ضد اإلدارȄ–  ǥ الدولة حاليا أو ƭل

ففي عدد من قراراته ȍرǳ بعدم جواز  .القرارات القضاǝية الصادرǥ ضدها حلملها على تنفيذ
ƃلنفسه بالنطق بالتهديد املا Ǵمس Ɂ5.ذلك، ويف قرارات أخر  

  

                                                 
1) « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction 
prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les 
conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » Art. L.911-3 du C.J.A., voir aussi : 
Daniel CHABANOL, op. cit., p. 812. 
2) Jean Claude RICCI, Mémento de la jurisprudence administrative, 4ème éd., Hachette, p. 102. 
3) C.E. Sect., 17 mai 1985, Mme Menneret, Rec. 149, concl. Pauti, G.A.J.A., op. cit., p.p. 679 et s. 
4) « … Cons. qu’à la date de la présente décision, le conseil municipal n’a pas pris les mesures 
propres à assurer l’exécution du jugement du 1er févr. 1977 ; qu’il y a lieu, compte tenu de toutes les 
circonstances de l’affaire, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier de cette 
exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une 
astreinte de 200 F par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ; …», 
G.A.J.A., op. cit., p. 679. 

5  (ȋ ،يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق ȃملويا، درو ǫآ Ǹ495. حلسني بن شي.  
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اليت أقرت النطق بالȢرامات التهديدية، ما جاء به قرار فمن بني القرارات القضاǝية اإلدارية 
قضية بودخيل ضد رǝيȄ اŎلȄ ( 1995ماي  14الȢرفة اإلدارية باǂكمة العليا سابقا، املؤرǷ يف 

ȃطلب "... : يليما  جاء فيهوالذي 1،)الشعيب البلدي لبلدية سيدي بلعبا Ȥنـǖحيث أن املست
عن  1993يونيو  6يدي بلعباȃ تنفيـذ القـرار الȎـادر يف من املندوبية التنفيذيـة لبلدية س

ȼابة لطلبǲرية رفضت اإلستǹاأل ȻذȽ وأن Ûكمة العلياǂرفة اإلدارية باȢال.  
  

  .ƟاȻ السيد بودǹيلالبلدية قائمة بسبب Ƚذا التعنت  حيث أن مسǘولية
  

املتنازț حيث أن السيد بودǹيلÛ كان ينوي بناǒ مساكن فردية فوق القطعة األرضية 
 ȯاȢري تنفيذ األشǹǖوت ÛاȽǒاملقرر بنا Ɔاز املباƱعرقلة إ ȼنǖكان من ش Ȑوأن الرف Ûعليها

 Ȝاملوجودة باملوق ǒاملتبقي من العتاد ومواد البنا ȤȎالن Ȥوكذا تل Ûاملقررة ... ȯوأن قضاة أو
يد بودǹيل درجةÛ كانوا حمقƙ بناǒ علȽ ɂذȻ العناȍرÛ عندما قرروا بǖن الضرر الالحȨ بالس

دǯ عن كل يوم  ƶ2000ب تعويضȼ بناǒ علȡ ɂرامة őديديةÛ لكن حيث أن املبلȠ املمنوǳ أي 
 Ƃإ ȼب رفعƶو ÛيدȽ8000ز  ǯ2...."د  

  

 Ǣري يف أغلǝن القاضي اإلداري اجلزاǚذا القرار، فƬ وعلى خالف ما هو عليه احلال بالنسبة
ية ضد اإلدارǥ، وتبعا لذلك ما قضى به ƭلȄ قراراته حȚر على نفسه النطق بالȢرامات التهديد

 Ǹادر بتاريȍ آكلي( 1999ماي  19الدولة يف قرار له Ǩوالذي ) قضية بلدية تيزي راشد ضد آي
حيث أنȼ فيما ȌƸ الȢرامة التهديدية الذي حكم ŏا ƭلȄ "... : تتلخص حيǮياته فيما يلي

ɍو Ɔقانو Ȍأي ن Ƃتستند إ ɍ اŒǚف Ûتيزي وزو ǒا ضد اإلدارة  قضاŏ ǴريȎا ... ميكن التư
يتعƙ تǖييد القرار املستǖنȤ مبدئياÛ مȜ تعديلȼ بالتȎريǴ إضافة بǖنƭ ɍ ȼاȯ للحكم بالȢرامة 

  3...."التهديدية
  

                                                 
  .496. حلسني بن شيǸ آǫ ملويا، دروȃ يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ȋأنȚر وقاǝع القرار كاملة والتعليق عليه عند  ) 1
2 ( Ǵأن هذا القرار استعمل مصطل Șاملالح )Ȑتعوي ( Ǩرامة التهديدية ليسȢيف يف غري حمله ألن الșوهو تو ،ǥاألخري ǥيف الفقر

ȋ ل التنفيذ العيين، راجعǝا وسيلة من وساƴوإ ،Ȑمن هذا البحث 86، 85 .بتعوي.  
3 ( ǯ ،الدولة Ȅلƭ ملويا، املنتقى يف قضاء ǫآ Ǹ1قرار غري منشور، أشار إليه حلسني بن شيȋ ، .334.  
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وما ميكن مالحȚته من هذا القرار، أن ƭلȄ الدولة ذهǢ إىل عدم جواز النطق بȢرامة 
من  471و 340لنص القانوƆ، متناسيا بذلك نصي املادتني هتديدية ضد اإلدارǥ على أساȃ انعدام ا

قانون اإلجراءات املدنية، سالفيت الذكر، وهذا املوقف غري حمبذ لكون هذا القانون يطبق على 
  1.منازعات القضاء العادي، وكذا على املنازعات اإلدارية

  

التهديدية وȍفا  ويف قرار آخر حديث نسبيا أكد ƭلȄ الدولة موقفه هذا، وأعطى للȢرامة
ويتعلق األمر 2ومفهوما غري مألوفني، إذ اعتƎها مبǮابة عقوبة ơضع ملبدأ شرعية اجلراǝم والعقوبات،

والذي تتلخص وقاǝعه 3،)ضد وزارǥ التربية الوȕنية. م.قضية ȫ( 2003أفريل  8بالقرار املؤرǷ يف 
  4:فيما يلي

  

 Ǹرفة اإلدارية 2003جوان  29أنه بتاريȢدر عن الȍ قضاء قسنطينة ȄلŎ  قرار قضى بطرد
 ǥالسيد)ȫ.يفي التابع ملديرية التربية لوالية قسنطينة، وهذا .) مșذهنا من السكن الوǚوكل شاغل ب

  .دينار جزاǝري) ǨƠ)1000 غرامة هتديدية تقدر بألف 
  

فقامǨ هذه السيدǥ، برفع دعوɁ استعجالية من أجل وقف تنفيذ قرار الطرد ǨƠ غرامة 
ية أمام ƭلȄ الدولة، الذي قضى برفȕ ȐلǢ وقف تنفيذ قرار الطرد لكنه استجاǡ لطلǢ هتديد

  .وقف تنفيذ الȢرامة التهديدية
  

أن الȢرامة التهديدية التزام ينطȨ ... حيث "... : وكان جانǢ من تسبيبه كما يلي
Ûعليها مبدأ قانونية اجلرائم والعقوبات Ȩي أن يطبȢينب ȼنǚف Ûكعقوبة ȼب  القاضي بƶ وبالتايل

  .سنها بقانون
  

                                                 
1 (  ǫآ Ǹحلسني بن شيǯ ،ةøالدول Ȅلƭ اءøاملرجع السابق، ،1ملويا، املنتقى يف قض ȋ .336 ،ات اإلداريةøيف املنازع ȃدرو Ü

ȋ ،وما يليها 503. املرجع السابق.  
2 ( ȋ ،146. غناي رمضان، املرجع السابق.  
، 2003لسنة  ø3ة، العدد عن الȢرفøة اƪامسة، منشور يف ƭلøة ƭلȄ الدول 2003/ 4/ 8 الصادر بتاريǸ 014989قرار رقم  ) 3
ȋ .177 وما يليها.  
  .146. غناي رمضان، املرجع السابق، ȋأشار إىل ذلك  ) 4
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حيث أنƶ ɍ ȼوز للقاضي يف املسائل اإلدارية النطȨ بالȢرامة التهديدية ما دام ɍ يوجد 
أي نȌ قانوƆ يرȍ Ȍǹراحة ŏاÛ وأن القرار املستǖنȤ بǚرفاقȼ قرار الطرد بȢرامة őديدية قد 

  Ɵ"....1اȽل Ƚذا املبدأư Ûا يستوجب بالنتيǲة قبوȯ طلب وقȤ التنفيذ 
  

ما يالحȘ من خالل قرار ƭلȄ الدولة هذا، وكما قيل سابقا، أنه أعطى للȢرامة التهديدية 
وȍف العقوبة، وبالتاƃ أخضعها ملبدأ شرعية اجلراǝم والعقوبات، إال أنه قد أخطأ يف وȍفه هذا، 

نفيذ وسيلة من وسائل الت"... ألن الȢرامة التهديدية ليسǨ كذلك، بل كما سبق بيانه، هي 
  .هذا من جان2Ǣ،..."العيƗ اجلƎيÛ وȽي وسيلة ȡري مباشرة 

  

ومن جانǢ آخر، ال ميكن اعتبارها كذلك، ألهنا ال تسجل يف ȍحيفة السوابق القضاǝية، 
ألن األمر ال يتعلق مبتابعة جزاǝية، وال بǚدانة ȍادرǥ عن قاض جزاǝي، ضف على ذلك أهنا ال تطبق 

عليها مبدأ الشرعية، ضي املوضوț املختص، وعلى ذلك ال ينطبق وإƴا يتم تصفيتها من ȕرف قا
بل ơضع ألحكام قانون اإلجراءات املدنية، وجيوز للقاضي اإلداري النطق ŏا يف مواجهة األفراد 

  3.واإلدارǥ على حد سواء كضمان لتنفيذ قراراته القضاǝية
  

أجاز املشرț اجلزاǝري يف قانون وأمام النقد املتزايد ملوقف القاضي اإلداري اجلزاǝري هذا، 
للقاضي اإلداري أن يوجه أوامر مصحوبة بȢرامة هتديدية، مع 4اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد،

  Ơ.5ديد تاريǸ سريان مفعوƬا، بشرȓ أن يطلǢ منه ذلك
  

ويف حالة عدم التنفيذ الكلي أو اجلزǝي للقرار القضاǝي اإلداري، أو يف حالة التأخري يف 
ويسوȟ له أثناء ذلك أن 6لتنفيذ، يقوم القاضي اإلداري بتصفية الȢرامة التهديدية اليت أمر ŏا،ا

                                                 
وما يليها، وانȚر التعليق على هذا القرار بشكل مفصل  2003ȋ ، .177لسنة  3أنȚر احليǮيات كاملة يف ƭلة ƭلȄ الدولة، العدد )  1

ȋ ،يليهاوما  145. عند غناي رمضان، املرجع السابق.  
2 ( ȋ ،د السنهوري، املرجع السابقƥ816.عبد الرزاق أ.  
3 ( ȋ ،يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق ȃملويا، درو ǫآ Ǹ506. حلسني بن شي.  
4 ( ȋ إىل هذا القانون يف ǥاإلشار ǨƢ من هذا البحث 73 .لقد.  
5 (  ǥية اإلدارية" :من هذا القانون 980املادǝاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتني جيوز للجهة القضاơمنها ا ǡأعاله أن  979و 978، املطلو

  ."تأمر بȢرامة هتديدية مع Ơديد تاريǸ سريان مفعوƬا
6 (  ǥية اإلدارية " :من هذا القانون 983املادǝي، أو يف حالة التأخري يف التنفيذ، تقوم اجلهة القضاǝيف حالة عدم التنفيذ الكلي أو اجلز

Ȣابتصفية الŏ رامة التهديدية اليت أمرت".  
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كما جيوز له أن يقرر عدم دفع جزء Ƹ1فȐ من مقدارها أو أن يلȢيها، حىت يف حالة عدم التنفيذ،
  2.ينة العامةمن هذه الȢرامة إىل املدعي، إذا قدņر أهنا Ɵاوزت قيمة الضرر، ويأمر بدفعه إىل اƪز

  

  :((LLeess  iinnttéérrêêttss  mmoorraattooiirreess))الفوائد التǹǖريية : الفرț الǮالث
  

إلزامها بدفع ما عليها يف ميكن حينǞذ فإذا كان القرار القضاǝي اإلداري يتضمن إدانة مالية، 
أسرț وقư Ǩكن بتطبيق القواعد املتعلقة بالتعويȐ القانوƆ، واليت Ɵد ƭاƬا اƪصǢ يف القانون 

من القانون  1153بناء على املادǥ  لتأخريية يف املواد اإلدارية أنشǜن احلق يف الفواǝد اإȋ.3اƪا
واليت ȍرƭ ǳلȄ الدولøة الفرنسي بتطبيقها أمøام اجلهøات القضاǝية اإلدارية، 4املدƆ الفرنسي،

 16وذلك يف قøراره املبدøǝي الصøادر بتاريǸ  5اإلدارية، مع تفسريها بطريقة خاøȍة به،
  6.(Ribot)يف قضية  1987جانفي 
  

وعلى خالف املشرț الفرنسي، جند أن املشرț اجلزاǝري Ɓ يأخذ بالفواǝد التأخريية يف دفع 
التعويȐ املقضي به كقاعدǥ عامة، وهذا بعدم ذكرها يف القانون املدƆ وال يف قانون اإلجراءات 

وذلك 7يف دفع مبلȠ الدين، املدنية، وإن كان قدأقر Ɯق الداǝن يف ȕلǢ التعويȐ عن تأخر املدين
 ǥاملاد Ǣواليت تنص على أنه 186مبوج Ɔا ": من القانون املدȢاألفراد مبل ƙلتزام بɍإذا كان حمل ا

من النقود عيņن مقدارȻ وقت رفȜ الدعوÛɁ وتǹǖر املدين يف الوفاǒ بÛȼ فيǲب عليȼ يف حالة 
                                                 

1 (  ǥها، " :من هذا القانون 984املادǝاȢرامة التهديدية أو إلȢال Ȑفيơ يةǝجيوز للجهة القضاǥعند الضرور".  
2 (  ǥاوزت قيمة " :من هذا القانون 985املادƟ رامة التهديدية إىل املدعي، إذاȢية أن تقرر عدم دفع جزء من الǝجيوز للجهة القضا
  ."ضرر، وتأمر بدفعه إىل اƪزينة العموميةال

3 ( ȋ ،483. حسين عبد الواحد، املرجع السابق.  
4) « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et 
intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux 
intérêts fixés par la loi; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. 
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. 
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de 
plein droit. 
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa faute un préjudice indépendant de ce 
retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » Art 
1153 du Code civile français. 

الطبعة األوىل، دار ، )نȚام التعويȐ يف املسؤولية اإلدارية( حلسني بن شيǸ آǫ ملويا، دروȃ يف املسؤولية اإلدارية، الكتاǡ الǮالث ) 5
  .2007ȋ ، .46اƪلدونية للنشر والتوزيع، اجلزاǝر، 

6) C.E. Sect., 16 janvier 1987, Ribot, Rec. C.E., p.9, concl. M. Roux, cité par Serge GUINCHARD, 
Tony MOUSSA, op. cit., p. 1467. 

  .47. املرجع السابق، ȋ الكتاǡ الǮالث، حلسني بن شيǸ آǫ ملويا، دروȃ يف املسؤولية اإلدارية، ) 7
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وبذلك يرɁ جانǢ من الفقه يف  ،"التǹǖري يف التنفيذ تعويȐ الضرر الالحȨ عن ذلȬ التǹǖري
اجلزاǝر أنه ال يوجد ما مينع من تطبيق هذه املادǥ لضمان تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية املتضمنة 

ǥ1.إلدانات مالية ضد اإلدار  
  

ǼǱƘƦǩا ƤƮƜǮǩاǼǱƘƦǩا ƤƮƜǮǩا::  ǻƷاƳȃا ǼƕƘǊقǩا Ʒقراǩا ƶǾǞǲت ǰǕ ǓƘǲƢǭȅاء اƺƩǻƷاƳȃا ǼƕƘǊقǩا Ʒقراǩا ƶǾǞǲت ǰǕ ǓƘǲƢǭȅاء اƺƩ::  
  

ر اإلداري املخالف حلجية الشيء املقضي به يف هذا املبحث إىل إلȢاء القراسيتم التطرق 
  ).املطلǢ الǮاƆ(، Ż إىل املسؤولية عن عدم تنفيذ القرار القضاǝي اإلداري )املطلǢ األول(

  

ȯاملطلب األوȯاملطلب األو::  ȼاملقضي ب ǒية الشيǲحل ȤالǺالقرار اإلداري امل ǒاȢإلȼاملقضي ب ǒية الشيǲحل ȤالǺالقرار اإلداري امل ǒاȢإل::  
  

اǝي اإلداري ȍراحة أو تعني التفرقة يف هذا املطلǢ بني عدم احترام اإلدارǥ للقرار القضي
، وبني )الفرț األول(ضمنيا، فيعد قرارها يف هذه احلالة مشوبا بعيƯ Ǣالفة القاعدǥ القانونية 

Ơايلها على تنفيذ القرار القضاǝي اإلداري، قاȍدǥ التهرǡ من ذلك بطريق غري مباشر، وهنا يكون 
  ).الفرț الǮاƆ(قرارها مشوبا بعيǢ االƲراف بالسلطة 

  

țالفر ȯاألو : ȃساǖالفة القاعدة القانونية كƯǒاȢالقرار اإلداري إلل:  
  

جيǢ على اإلدارǥ مراعاǥ مبدأ املشروعية أثناء ưارستها ألي نشاȓ إداري، ومن Ż كان لزاما 
وباعتبار أن القرارات القضاǝية اإلدارية مصدر هام من  .أن تراعي تدرǯ القاعدǥ القانونيةعليها 

عية، فǚن كل قرار إداري Ưالف Ƭا يشكل Ưالفة حلجية الشيء املقضي به، مصادر مبدأ املشرو
  2.واليت ترقى إىل املخالفة املباشرǥ للقانون

  

                                                 
  .47. املرجع السابق، ȋ الكتاǡ الǮالث، حلسني بن شيǸ آǫ ملويا، دروȃ يف املسؤولية اإلدارية، ) 1

2 ( Ɩر يف هذا املعȚاألول القضاء اإلداري، سليمان حممد الطماوي،: أن ǡالكتاȋ ،713. ، املرجع السابق  Üحممد أنور و مايليها
ȋ ،القرارات اإلدارية ورقابة القضاء، املرجع السابق ،ǥادƥ .131.  
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باالمتناț عن تنفيذ القرار القضاǝي  –ȍريǴ أو ضمين  –وبالتاƃ فǚن كل قرار إداري 
  1.اإلداري، معرض لɌلȢاء من ȕرف القاضي اإلداري، لتضمنه عيǢ اǂل

  

Ɵدر اإلشارǥ هنا، أن القاضي اإلداري الفرنسي، كان يقتصر يف البداية على إلȢاء القرارات و
املخالفة لنص تشريعي أو تنȚيمي فقȔ، وƁ يكن يقبل الطعن بدعوƟ Ɂاوز السلطة يف القرارات 

Ǝت Ưالفة فاعت .طور يف مفهوم املخالفة القانونيةاملخالفة لتنفيذ قراراته القضاǝية، إالǎ بعد حدوǫ ت
حجية الشيء املقضي به ضمن ȍورها، ومن Ż أدرجها ƭلȄ الدولة الفرنسي ضمن العيوǡ اليت 

  Ɵ.2يز قيام دعوƟ Ɂاوز السلطة
  

 Ǹالدولة الفرنسي الصادر بتاري Ȅلƭ يف قضية  1904جويلية  8ويعد قرار(Botta) أول ،
إلدارية املخالفة لتنفيذ القرارات واز الطعن بدعوƟ Ɂاوز السلطة ضد القرارات اجبقرار يقر 

  3.القضاǝية اإلدارية، على أساƯ ȃالفة القانون
  

يف اجلزاǝر منصǢ حمصل ، الذي كان يشȢل (Botta)وتتلخص وقاǝع هذا القرار يف أن السيد 
 Ǹاسبة بتاريǂا Ȅلƭ در ضده قرار منȍ ،لبلدية القليعة Ǣǝ6ضرا  Ǝيعلمه فيه بأنه  1899ديسم

يف هذا القرار أمام ƭلȄ الدولة الفرنسي،  (Botta)السيد  دية مببالȠ مالية معتǥƎ، فطعنمدين للبل
 Ǹاسبة بتاريǂا Ȅلƭ ى قرارȢاسبة،  1902فيفري  28الذي ألǂا Ȅلƭ لعدم مشروعيته، غري أن

 Ǹى بتاريȢدار القرار امللȍالدولة، فطعن1902جويلية  21أعاد إ Ȅلƭ جية قرارƜ غري مبال ، 
 8مرǥ ثانية يف القرار األخري، وŹ إلȢاǗه من ȕرف ƭلȄ الدولة الفرنسي بتاريǸ  (Botta)السيد 
 1904.4جويلية 
  

                                                 
1 (  Ǵمن الفقه استعمال مصطل Ǣيفضل جان)لǂالفة ا)اƯ Ǣاليت ، ألن القول بعي ǡرأيهم يشمل يف احلقيقة مجيع العيو Ǣلقانون، حس

تشوǡ القرارات اإلدارية، ألن Ưالفة اإلختصاȋ اǂدد بالقانون، أو اƪروǯ عن الشكل املقرر، أو إساءǥ استعمال السلطة واإلƲراف 
Ƭا عن اŏالفة للقانون، إال أن جانبƯ مجيعا Ǝالضيق، آخر من الفقه والقضاء اإلداري ادف، تعت Ɩالفة القانون باملعƯ Ǵاستعمل مصطل ،

  .Ɯيث Ʒصره يف العيǢ املتعلق باǂل فقȔ، ويبدو أن الرأي األول منطقي من حيث التوșيف الدقيق للمصطلحات القانونية
Ɩر يف هذا املعȚأن :ǯ ،1988ن، .د.، د2.مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز يف القضاء اإلداريȋ ، .547ينȢعبد ال Ü  ،عبد اهللا Ɔبسيو
ȋ ،229. املرجع السابق Üȋ ،القرارات اإلدارية ورقابة القضاء، املرجع السابق ،ǥادƥ 129. حممد أنور.  

2 ( ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ211. إبراهيم أوفا.  
3) C.E., 8 juillet 1904, Botta, Rec., 557, concl. Romieu, G.A.J.A., op. cit., p.p. 81 et s. 
4) G.A.J.A., op cit., p. 82. 
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 ] ƭلȄ اǂاسبة [يتبư ƙا سبÛȨ أن اŎلȄ ... حيث أنȼ "... : يلي لقد جاء يف القرار ماو
ȼاملقضي ب ǒية الشيǲƜ يعترف Ɓ Ûȼاملطعون في ȻبقرارÛ  وجهة القومن Ȭيكون بذل Ûانون

 ȼاوزا لسلطتǲ1...."مت  
  

وƁ يتردد ƭلȄ الدولة الفرنسي بعد ذلك يف قبول الطعون لتجاوز السلطة املقامة ضد 
القضاǝية اإلدارية الصادرǥ  القرارات اإلدارية، واليت تقصد اإلدارǥ من وراǝها Ưالفة تنفيذ القرارات

 2.رات القضاǝيةوقد أȍدر يف هذا الشأن العديد من القرا .ضدها
  

وبذلك استطاț القضاء اإلداري الفرنسي أن يتخطى إحدɁ العقبات اليت كانǨ تواجه تنفيذ 
Ɵاه اإلدارǥ، ة والتارƸية قد أثرت على موقفه قراراته القضاǝية، وإن كانǨ الȚروف السياسي

د وجوده يف أن أكǎإالǎ أنه وبعد  .نية تفسريا ضيقا حفاșا على كيانهوجعلته يفسر املخالفة القانو
وملا يقتضيه التطبيق السليم للقانون من أجل Ơقيق العدل، غري من موقفه السليب،  .الساحة القضاǝية

وأȍبǴ يراقǢ اإلدارǥ رقابة واسعة، ويفسر املخالفة القانونية تفسريا أوسع، حىت يضمن لقراراته 
ǥاإلدار Ǣية االحترام من جانǝ3.القضا  

  

لم يكن موقفه واضحا حول مدɁ جواز الطعن باإللȢاء يف فجلزاǝري، أما القاضي اإلداري ا
إال أنه باالعتماد على 4.القرارات اإلدارية املخالفة لتنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية الصادرǥ ضدها

مواقفه بالنسبة للقرارات املعارضة لتنفيذ األحكام العادية احلاǝزǥ على قوǥ الشيء املقضي به، 
كما ألȢى قرار اإلدارǥ الذي 5أعطى لنفسه سلطة فحص مشروعية هذه القرارات، ل أنهفيمكن القو

Ɔالعمومية لتنفيذ حكم مد ǥاستعمال القو ǥنع به هذه األخريƢ.6 أن القاضي بميكن القول ومن هنا

                                                 
1) « Cons. … ; qu’il résulte de ce qui précède que la Cour par l’arrêt attaqué a méconnu l’autorité de la 
chose jugée sur le point de droit et  commis un excès de pouvoir ; … », G.A.J.A., op. cit., p. 81. 
2) C.E., 26 décembre 1925, Rodière, Précité ; C.E. Sect., 29 décembre 1949, Société anonyme des 
automobiles Berliet, Rec., 368, concl. Guionin ; C.E. Sect., 7 décembre 1979, Ministre de la défense / 
Amar, Rec., 455, G.A.J.A., op. cit., p.p. 30, 83, 269. 

  .213. سابق، ȋإبراهيم أوفاǝدǥ، املرجع ال ) 3
  .عدم التحصل على أي قرار قضاǝي سواء ŎلȄ الدولة حاليا، أو للȢرفة اإلدارية للمحكمة العليا سابقاومرجع ذلك  ) 4
5 (  Ǹاألعلى سابقا، الصادر بتاري ȄلŎرفة اإلدارية باȢ1965أفريل  2قرار الȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ215. ، أشار إليه إبراهيم أوفا.  
  .215. ، أشار إليه إبراهيم أوفاǝدǥ، املرجع السابق، 1965ȋماي  21الȢرفة اإلدارية باŎلȄ األعلى سابقا، الصادر بتاريǸ  قرار ) 6
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اإلداري اجلزاǝري يقر هو اɇخر وعلى غرار نȚريه الفرنسي، الطعن لتجاوز السلطة ضد القرارات 
  1.الفة لتنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية الصادرǥ ضد اإلدارǥاملخ

  

ƆاǮال țالقرار اإلداري: الفر ǒاȢإلل ȃساǖراف بالسلطة كƲɍا:  
  

 ǥاهل إلرادƟ رافا بالسلطة، ملا يف ذلك منƲل اǮعلى تنفيذ القانون، مي ǥايل اإلدارƠ إذا كان
ǝية اإلدارية الصادرǥ ضدها، يعد من قبيل ذلك، املشرț، فǚن Ơايلها على تنفيذ القرارات القضا

 Ǣرافوجيعل من قرارها اإلداري مشوبا بعيƲ2.اال  
  

واإلدارǥ قد تكون راغبة يف عدم تنفيذ القرار القضاǝي اإلداري الصادر ضدها، ولكنها ơشى 
تحايل من العواقǢ القانونية املترتبة على ذلك، فتسعى لتحقيق غرضها بوسيلة أخرɁ تتمǮل يف ال

ǝرا ملا يف ذلك من استهتار وإهدار  .ي اإلداري، أو عرقلة هذا التنفيذعلى تنفيذ القرار القضاȚون
للقرارات القضاǝية اإلدارية، واليت يفترض فيها أهنا رادعة لɌدارǥ ملا ارتكبته من Ɵاوز ضد من 

ات اإلدارية باعتبارها ، استقر القضاء اإلداري الفرنسي على إلȢاء تلك القرارȍدر القرار لصاحله
  3.مشوبة بعيǢ االƲراف يف السلطة

  

 Ǹة الفرنسي الصادر بتاريøالدول Ȅلƭ رارøال ذلك قǮيف قضية  1962جويلية  13وم
(Bréart de Boisanger)،4عه فيما يليǝ5:والذي تتلخص وقا  

  

دارǥ اليت مبسرǳ الفكاهة الفرنسي، Ź فصله من ȕرف اإل امتصرفا إداري (Bréart) كان السيد
كان ميارȃ وșيفته لديها، فطعن باإللȢاء ضد قرار الفصل هذا، وǨƢ االستجابة إىل ȕلبه بصدور 

  .قرار قضاǝي بǚلȢاء قرار الفصل
  

                                                 
1 ( ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ215. إبراهيم أوفا.  
2 ( øالدول Ȅلƭ اءøه وقضøرار اإلداري يف الفقøاء القøȢلǚة، مطابع دار احلسني، عبد العزيز عبد املنعم خليفة، أوجه الطعن ب

  .2003ȋ ، .352مصر، 
3 ( ȋ ،356. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق.  

4) C.E. Ass., 13 juillet 1962, Bréart de Boisanger, Rec., 484, concl. Henry, G.A.J.A., op. cit., p.p., 30, 
83, 411. 
5) G.A.J.A., op. cit., p. 411 

  .Ǣ .143 حمفوȗ، املسؤولية يف القانون اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، ȋلعش: أنȚر كذلك
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ومع أن املنطق كان يقتضي من اإلدارǥ أن تعمد إىل إعادته إىل منصبه السابق مع Ƣتيعه 
القضاǝي، وعينǨ متصرفا إداريا آخر، فلجأ بكامل حقوقه، إال أن احلكومة ƟاهلǨ هذا القرار 

من جديد إىل الطعن باإللȢاء ضد قرار التعيني هذا، والذي خرق مبدأ حجية  (Bréart)السيد 
غري أن احلكومة تصلبǨ يف امتناعها وƠايلǨ على التنفيذ، وذلك بالقيام بتعديل ، الشيء املقضي به

، ưا اضطره إىل أن (Bréart)عدم إعادهتا للسيد  النȚام القانوƆ ملسرǳ الفكاهة الفرنسي، بȢية
يرجع للمرǥ الǮالǮة برفع دعوƟ Ɂاوز السلطة أمام ƭلȄ الدولة الفرنسي، هذا األخري ألȢى قرار 
اإلدارǥ لعيǢ االƲراف بالسلطة، على اعتبار أن التعديل الذي أجرته احلكومة، Ź بقصد احليلولة 

  .ةالسابقاإللȢاء  تادون تنفيذ قرار
  

 ȋصوƝ ي إداريǝيتم الوقوف على أي قرار قضا Ɓ نهǚري، فǝأما عن القضاء اإلداري اجلزا
هذا الشأن، ومن Ż يبقى القول أن ما وȍل إليه اجتهاد قضاء ƭلȄ الدولة الفرنسي، يبقى ȍاحلا 

  .لتطبيقه يف اجلزاǝر
  

جية الشيء املقضي به وسواء كان الطعن لتجاوز السلطة ضد القرارات اإلدارية املخالفة حل
قاǝما على أساƯ ȃالفة القاعدǥ القانونية، أو على أساȃ االƲراف يف السلطة، فǚنه Ƹضع 
إلجراءات الطعن يف القرارات اإلدارية بوجه عام، ألن هذا النوț من القرارات ال ينحدر إىل مرتبة 

ǡا من عيوŏاء يف حا ،االنعدام رغم ما شاȢتتحصن من اإلل ƃوبالتا ǥلة عدم الطعن فيها يف املد
  1.املقررǥ لذلك

  

كما أن الدفع بعدم احترام اإلدارǥ حلجية الشيء املقضي به، ليȄ من النȚام العام، وبالتاƃ ال 
  2.إذا Ɓ يتمسك به اƪصوم يف الدعوɁ ،ميلك القاضي اإلداري أن يǮريه من تلقاء نفسه

  

ىت قصد به عرقلة تنفيذ قرار قضاǝي إداري، أو وإذا كانǨ القاعدǥ العامة أن القرار اإلداري م
فǚن التحايل على هذا التنفيذ، عد قرارا مشوبا بعيǢ من عيوƟ ǡاوز السلطة، ويعرضه لɌلȢاء، 

ومفاد هذا االستǮناء، أنه إذا كان يترتǢ  .تلك القاعدǥ يرد عليها استǮناء فرضته الضرورات العملية

                                                 
1 ( ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ216. إبراهيم أوفا.  
  .715. ، املرجع السابق، ȋالكتاǡ األول القضاء اإلداري، سليمان حممد الطماوي، ) 2
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إخالل خطري بالنȚام العام، فǚن القرار الصادر باالمتناț عن على تنفيذ القرار القضاǝي اإلداري 
  1.التنفيذ يعد قرارا مشروعا

  

 ǥانية من املادǮال ǥمن قانون اإلجراءات املدنية بنصها على أنه 324وهذا ما أقرته الفقر : ..."
قوة وألجل التنفيذ اجلƎي لɊحكام والقرارات يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعماȯ ال

Ȭويشعر الوايل بذل Ûدرجة . العمومية Ƃام العام إȚبالن ȯالǹاإل ȼنǖوعندما يكون التنفيذ من ش
 ƙǭالǭ يف أجل ȼميكن للوايل وبطلب مسبب يقدم Ûطورةƪأن ) 30(ا Ȼإشعار Ǹيوما من تاري

  2".أشهر) 3(يلتمȄ التوقيȤ املǘقت ملدة أقȎاȽا ǭالǭة 
  

يف قد Ź يف الȚرف العادي، أو باالمتناț عن التنفيذ  وسواء كان القرار اإلداري الصادر
ƃاملوا Ǣاملطل țفيها، وهو موضوșأو مو ǥمسؤولية اإلدار Ǣنه يرتǚي، فǝناǮرف االستȚال.  

  

  ::عدم تنفيذ القرار القضائي اإلداريعدم تنفيذ القرار القضائي اإلداري  لɂلɂاملسǘولية عاملسǘولية ع  ::الǮاƆالǮاƆاملطلب املطلب 
  

على عاتق اإلدارǥ، فǚن Ưالفتها  ملا كان تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية، ميǮل التزاما يقع
لذلك، سواء باالمتناț عن التنفيذ، أو بالتراخي فيه، أو التنفيذ املعيǢ، يوجǢ قيام مسؤوليتها عن 

أما إذا كان اƪطأ شخصيا ميكن نسبته إىل موșف عام  ).الفرț األول(كان اƪطأ مرفقيا  ذلك إذا
  ).الفرț الǮاƆ(لية بعينه، فǚن هذا األخري هو من تقوم عليه املسؤو

  

ȯاألو țدارة: الفرɌولية املدنية لǘاملس:  
  

والقرارات القضاǝية اإلدارية خاȍة، إما  ،إن عدم التزام اإلدارǥ بتنفيذ األحكام القضاǝية عامة
  ).ثانيا(، أو مƎرا استǮناء بضرورǥ حفȘ النȚام العام )أوال(أن يكون غري مƎر كأȍل 

  

ɍل: أوȍاأل:  
  

țية اإلدارية يعد  إن امتناǝعن تنفيذ القرارات القضا ǥة "... اإلدارǹارȍ الفة قانونيةƯ
 ȜتنƢ كومة بلد متحضر أنƜ Ȩيلي ɍ ȼألن Ȭوذل ÛȐولية احلكومة عن التعويǘتستوجب مس

                                                 
1 ( ȋ ،رو، 355. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابقȚأن ȋ. 106 من هذا البحث وما يليها.  
  .هذه املادǥ سيتم التطرق إليها بشيء من التفصيل يف الفقرات الالحقة من هذا البحث ) 2
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عن تنفيذ األحكام النهائية بȢري وجȼ قانوÛƆ ملا يترتب علȽ ɂذȻ املǺالفة اƪطرية من إشاعة 
  1...".لǮقة يف سيادة القانون الفوضɂ وفقدان ا

  

فǚن  .دارǥ مدǥ معقولة من أجل التنفيذواعتبارا من ذلك، أمجع الفقه اإلداري، على إعطاء اإل
هي Ɵاوزهتا بȢري مƎر منطقي، اعتƎت يف هذه احلالة Ưلة بالتزام قانوƆ يقع على عاتقها، واملتمǮل 

الذي يشكل ضررا أكيدا يصيǢ من ȍدر القرار  يف خضوعها ملبدأ إلزامية التنفيذ، وهذا اإلخالل
  2.القضاǝي اإلداري لصاحله، يستوجǢ قيام مسؤوليتها على أساȃ اƪطأ اجلسيم

  

عن  االمتناțونفȄ االƟاه سلكه القضاء اإلداري الفرنسي يف العديد من قراراته، إذ أقر أن 
عدم املشروعية النطواǝه على  نيف الȚروف العادية، يشكل نوعا متنفيذ األحكام القضاǝية عامة 

  3.(Faute lourde)جسيم  خطأ
  

وهذا هنǰ القاضي اإلداري اجلزاǝري، الذي أقام هو اɇخر هذه املسؤولية على أساȃ اƪطأ 
 Ǹاألعلى سابقا بتاري ȄلŎرفة اإلدارية باȢيف ، 1979جانفي  20اجلسيم يف قراره الصادر عن ال

يف ȍدور حكم عن حمكمة اجلزاǝر يقضي بǚلزام  اخص وقاǝعه تتلواليت 4،)بوشاȓ وسعيدي(قضية 
مبلƣ Ƞانية آالف وأربعماǝة دينار ) بوشاȓ وسعيدي(أن يدفعا للمدعني ) قرومي ومراǳ(السيدين 
اء كبدل إجيار حمل Ɵاري، وبعد تأييد هذا احلكم من ȕرف ƭلȄ قض) د8400ǯ(جزاǝري 

أن الواƃ اعترض على ذلك، فتȚلم املعنيان إىل وزير اجلزاǝر، أراد املستفيدون منه تنفيذه، إال 
الداخلية، لكن بدون جدوư ،Ɂا اضطرمها إىل إقامǨ دعوɁ أمام الȢرفة اإلدارية ŎلȄ قضاء 

                                                 
1 (  Ǹالدولة املصري، الصادر بتاري Ȅلƭ أشار إليه 1952جوان  19حكم ، ،ƆاǮال ǡسليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتا

ȋ ،350. املرجع السابق.  
املرجع السابق، Ü مراد بدران، 383. جع السابق، ȋ، املريف القضاء اإلداري ، الوجيزسليمان حممد الطماوي : أنȚر كل من ) 2
ȋ.277  ،د حميوƥأ Üاملنازعات اإلداريةȋ ،201. ، املرجع السابق ،ǡمسعود شيهو Üǥاملرجع املسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساوا ،

ȋ ،عمار عواب52. السابق Üرية املسؤوليةȚليلية ومقارنة(اإلدارية  دي، نƠ ،يليةȍم. د، دراسة تأ.ǯ.،  ،رǝ1994اجلزا، ȋ .237 Ü
  .1988ȋ ، .135منشأǥ املعارف، اإلسكندرية، ، مبدأ املساواǥ أمام األعباء العامة كأساȃ للمسؤولية اإلداريةوجدي ثابǨ غƎيال، 

3) C.E., 27 février 1948, De Fraguier, Lebon, p. 98. ; C.E., 11 décembre 1942, Champsavoir, Lebon, 
p. 34 

  .135. وجدي ثابǨ غƎيال، املرجع السابق، ȋ أشار إىل هذين القرارين
  .من هذا البحث ȋ. 51سبقǨ اإلشارǥ إىل هذا القرار يف  ) 4
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 Ǹي إداري بتاريǝاøقرار قض Ǣمبوج Ǩإال أهنا رفض ،Ȑøد هذا القرار الضمين بالرفøر ضǝاجلزا
  1976.1ماي  31عنيان أمام اŎلȄ األعلى بتاريǸ ، وهو القرار الذي استأنفه امل1976ماي  5

  

: يلي جøاء يف هذا القرار مافقرر اŎلȄ إلȢاء القرار املستأنف وتعويȐ املستأنفان، وقد 
حيث أنȼ يتبƙ من التحقيȨ ومن șروف القضيةÛ أنɍ ȼ يوجد أي سبب مستمد من "... 

ȏ علɂ تنفيذ احلكم القضائيÛ وبالتايل ضرورة احلفاȗ علɂ النȚام العام يبيǴ لɌدارة اɍعترا
țري مشروȡ ȼنǖب ȼر إليȚرف ينȎجسيما ... فهذا الت ǖطǹ والسلطة اإلدارية تكون قد ارتكبت

  2...."يقيم مسǘولية الدولة 
  

امتناț اإلدارǥ عن التنفيذ باملوقف غري  مبوجǢ هذا القرار وȍف القاضي اإلداري اجلزاǝري
والذي يعتƎ جسيما يف نȚر القضاء، فما دامǨ ضرورǥ حفȘ  املشروț، وبالتاƃ هناȫ خطأ،

țمشرو Ǣخطأ ألنه ال يستند إىل أي سب Ǝعن ذلك يعت țن االمتناǚف ،ǥام العام غري موجودȚ3.الن  
  

ويف قرار آخر حديث نسبيا، أكد القاضي اإلداري اجلزاǝري التعويȐ على عدم تنفيذ 
إىل أساȃ ذلك، ويتعلق األمر بقرار ƭلȄ الدولة الصادر القرارات القضاǝية اإلدارية، وإن Ɓ يشر 

 Ǹقضية  2004جوان  15بتاري)ț م. بلدية عنابة ضد .ȋ(.،4عه فيما يليǝوالذي تتلخص وقا:  
  

 Ǹقضاء عنابة، ألزم بلدية  2002ماي  28بتاري ȄلŎ رفة اإلداريةȢي عن الǝدر قرار قضاȍ
ǝتا ألف دينار جزاǝما Ƞ200.000(ري عنابة بأن تدفع مبل ǯد ( øل)ț .م .ȋ (. على Ȑكتعوي

                                                 
1 (  ،ǡع القرار كاملة عند مسعود شيهوǝر وقاȚاملسؤولية عن اإلخالل مببدأ املأنǥساواȋ ،67، 66. ، املرجع السابق.  

2) « … Attendu qu’il résulte de l’instruction que dans les circonstances de l’affaire aucun motif tiré des 
nécessités de l’ordre public n’autorisait l’administration à s’opposer à l’exécution de la décision 
judiciaire, que par suite l’attitude qu’elle a observé doit être regardée comme illégale… l’autorité 
administrative a commis une faute qui engage la responsabilité de l’Etat… » 

  .67. املرجع السابق، ȋ املسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواǥ، مسعود شيهوǡ، نقال عن
الطبعة األوىل، دار اƪلدونية للنشر  ،)املسؤولية بدون خطأ(الكتاǡ الǮاƆ  ،اإلدارية شيǸ آǫ ملويا، دروȃ يف املسؤوليةحلسني بن ال ) 3

  .ȋ .114 ،2007والتوزيع، اجلزاǝر، 
سنة ل 5، منشور يف ƭلة ƭلȄ الدولة، العدد ȍ15- 6- 2004ادر عن الȢرفة األوىل مبجلȄ الدولة بتاريǸ  13551قرار رقم  ) 4

2004ȋ ، .130 وما يليها.  
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 Ǹية بتاريǝاجلهة القضا Ȅ2000أكتوبر  1امتناعها عن تنفيذ القرار الصادر عن نف Ǩفاستأنف ،
 Ǹالدرجة األوىل 2002أوت  4البلدية ذلك بتاري ǥالدولة الذي قضى بتأييد قرار قضا Ȅلƭ 1.أمام  

  

حيث أنȼ بالرجوț إƂ "... : ما يليحيǮيات قرار ƭلȄ الدولة ك وردت إحدɁولقد 
Û يستفاد أن اǂضر القضائي أǭبت امتناț بلدية 2001/ 06/ 11حمتوɁ حمضر التبليȠ املǘرǷ يف 

ȼعنابة عن تنفيذ ما تضمن.  
  

ɍ يوجد أي شيǒ يǮبت سعي البلدية  ȼوحيث أنȼ يتبƙ من أوراق ملȤ الدعوɁ أن
Û وبالتايل فيتعƙ اعتماد حمضر اɍمتناț عن 2000/ 10/ 01املستǖنفة لتنفيذ القرار الȎادر يف 

 Ǹضر القضائي بتاريǂرر من طرف اǂحكام املادة  07/2001/ 11التنفيذ اǖمن  340عمال ب
يȼ بعدم تنفيذ أحكام البلدية أحلقت ضررا باملستǖنȤ عل قانون اإلجراǒات املدنيةÛ ليعتƎ أن

  .القرار املذكور
  

  2...."عويȐ عنȼ كما توȍلوا إليȼ قضاة أوȯ درجة وأن Ƚذا الضرر يستحȨ الت
  

 Ȑالتعوي Ǣا أوجư ،الدولة وبقراره هذا، قرر وجود ضرر من جراء عدم التنفيذ Ȅلƭ إن
إال أن ما يؤاخذ عليه هو اختصاره الشديد يف التسبيǢ،  .وهو وإن كان ȍاǝبا يف تقديره هذاعنه، 

 ȃدون أن يبني أسا ǥإىل النتيجة مباشر Ǣويؤكد فذه Ȉفكان لزاما عليه أن يناق ،Ȑهذا التعوي
  .إىل تعويȐ املتضرر على أساȃ اƪطأ اجلسيمقيام املسؤولية بأركاهنا أوال، ليتوȍل بعد ذلك 

  

  :اɍستǮناǭ :ǒانيا
  

إذا يف حالة ما إذا كانǨ القاعدǥ العامة، هي قيام مسؤولية اإلدارǥ على أساȃ اƪطأ اجلسيم 
ا هيستحيل معقد تتوفر șروف خاȍة، ن مƎر أو مسوȟ قانوƆ، إال أنه امتنعǨ عن التنفيذ دو

إثارǥ االضطرابات والفư ،ƒا يعرض النȚام العام للخطر، ويف  من شأن التنفيذالتنفيذ، أو يكون 

                                                 
1 ( Ȕفق Ǣبذكر التسبي Ǩع كاملة واكتفǝلة إىل الوقاŎتشر ا Ɓ سفɊل.  
  .2004ȋ ، .131لسنة  5أنȚر احليǮيات كاملة يف ƭلة ƭلȄ الدولة، العدد  ) 2
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 ،ǥاإلدار Ǣروف ينشأ التعارض بني واجȚل هذه الǮية عامة والقرارات  يفمǝتنفيذ األحكام القضا
  1.ة خاȍة، وبني واجبها يف ƥاية األمن والنȚام العامالقضاǝية اإلداري

  

Ýȃوإن كان كذلك فعلى أي أسا Ýيف هذه احلالة ǥفهل تقوم مسؤولية اإلدار  
  

 .فيمكن لɌدارǥ أن Ƣتنع عن ذلكالتنفيذ اإلخالل اƪطري بالنȚام العام، من شأن إذا كان 
فمن  .ن امتناعها هنا هو امتناț مشروțألقد أخلǨ بأي التزام، اإلدارǥ ويف هذه احلالة ال تكون 

ولكن ضرورǥ مساواǥ  .إذا رأت فيه هتديدا للنȚام العامحقها بنص القانون ȕلǢ تأجيل التنفيذ، 
األفراد أمام األعباء العامة تفرض تعويȐ اǂكوم لصاحله عن األضرار اليت تلحقه من جراء عدم 

 النȚام، و)1(الفرنسي  النȚامهو توجه كل من  وهذا 2التنفيذ تأسيسا على املسؤولية بدون خطأ،
  ).2(اجلزاǝري 

  

  :الفرنسي النȚام) 1
  

 Ǹة الفرنسي الصادر بتاريøالدول Ȅلƭ قرار Ǝ23يعت  Ǝيف قضية 1923نوفم ،
(Couitéas)،3   ȃبدون خطأ على أسا ǥي إداري، وضع مبدأ إقامة مسؤولية اإلدارǝأول قرار قضا

 ،لعامة، بسبǢ االمتناț عن تنفيذ القرارات القضاǝية، ورسم إȕارها العاماملساواǥ أمام األعباء ا
 4:فيما يليهذا القرار  تتلخص وقاǝعوحدد شروȕها، و

 

 Ǹ1908فيفري  13بتاريſدر حكم لصاȍ ، السيد (Couitéas)  ،عن حمكمة سوسة التونسية
احلكومة الفرنسية رفضǨ  هكتار، ولكن 38.000قطعة أرضية، تبلȠ مساحتها على لكيته مبيقر له 

 ǯروƪا Ȑوز هذه األرض، وترفƠ رد القبيلة التونسية اليتȕاملسلحة لتنفيذ احلكم و ǥالقو Ǵمن

                                                 
1 ( ȋ ،يال، املرجع السابقƎغ Ǩ135. وجدي ثاب.  
2 (  ،ǡاملسؤولية عن اإلخالل مببدأ مسعود شيهو ǥاملساواȋ ،52. ، املرجع السابق.  

3) C.E., 30 novembre 1923, Couitéas, précité. 
4) G.A.J.A., op. cit., p. 261. 
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ألهنا قدرت أن التجاءها إىل وساǝل  هي احلفاȗ على النȚام العام، هناوكانǨ حجة احلكومة  .منها
 ǯشعال فتنة وهياǚألنه يهدد ب ،Ǣ1.خطريينالعنف سيكون له أوخم العواق  

  

إال أن تقدم أمام ƭلȄ الدولة مطالبا بالتعويȐ عن األضرار  (Couitéas)فما كان للسيد 
  .اليت سببها له امتناț اإلدارǥ عن أداء واجبها يف تنفيذ احلكم القضاǝي

  

شروعية االمتناț عن التنفيذ، مب حيث أقرأȍدر ƭلȄ الدولة الفرنسي قراره يف هذا الصدد و
وهي بذلك Ɓ ترتبك  ستعملȍ Ǩالحياهتا املخولة Ƭا قانونا للحفاȗ على النȚام العام،ألن اإلدارǥ ا
للسيد تعويضا ، إال أن القاضي اإلداري منǴ ركن اƪطأولكن وعلى الرغم من انتفاء  .أي خطأ

(couitéas) اجلماعة ſأن يضحي فرد واحد لصا Ȑوقواعد العدالة اليت ترف Ǜمباد ȃعلى أسا ،
اعتƎ القاضي أن الضرر الذي أȍاǡ  كما .يع األعباء العامة على اجلميعاإلمكان توز إذا كان يف

 2.املدعي هو ضرر غري مألوف
 

من إعالن  13أن التعويȐ يستند إƂ املادة "... ولقد أكد مفوض احلكومة يف هذه القضية 
بعبǒ يفوق والذي ƞوجبƶ ɍ ȼوز أن يتضرر بعȐ املواطنƙ  1789احلقوق الȎادر يف سنة 

ȡريȽم يف سبيل املȎلحة  يتحملȼيǮقل علɂ كواȽل بعضهم بتكاليȤ تتǲاوز ما ȡريȽمÛ أو 
  3".العامةÛ وليȄ ذلȬ إɍ مبدأ املساواة أمام التكاليȤ العامة

  

                                                 
املسؤولية عن اإلخالل  Ü مسعود شيهوǡ، 207. املرجع السابق، ȋ الكتاǡ الǮاƆ، ،القضاء اإلداري، سليمان حممد الطماوي  ) 1

، دار الفكر اجلامعي، )دراسة مقارنة(Ü حممد بكر حسني، مسؤولية اإلدارǥ عن أعمال موșفيها  ȋ .54 مببدأ املساواǥ ، املرجع السابق،
  .2006ȋ ، .179اإلسكندرية، 

Voir aussi : Nadine POULET-GIBOT LECLERC, Droit administratif (Sources, Moyens, Contrôles), 2ème 
éd., Bréal éditions, Paris, p.p. 262. et s. 
2) « … Cons. … la décision dont se plaint le sieur Couitéas, le gouvernement n’a fait qu’user des 
pouvoirs qui lui sont conférés en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité publique dans un pays de 
protectorat : 
Mais cons. que le justiciable nanti d’une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire 
est en droit de compter sur la force publique pour l’exécution du titre qui lui été ainsi délivré ; que si, 
comme il a été dit ci-dessus, le gouvernement a le devoir d’apprécier les conditions de cette exécution 
et de refuser le concours de la force armée, tant qu’il estime qu’il y a danger pour l’ordre et la sécurité, 
le préjudice qui résulte de ce refus ne saurait, s’il excède une certaine durée être une charge 
incombant normalement à l’intéressé, et qu’il appartient au juge de déterminer la limite à partir de 
laquelle il doit être supporté par la collectivité ; …», G.A.J.A., op. cit., p. 260. 

3 ( ȋ ،يال، املرجع السابقƎغ Ǩ136. وجدي ثاب.ȋ ،بدران مراد، املرجع السابق Ü .271.  
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 țام يف الشارȚو النøي، هǝرار املبدøام العام من خالل هذا القȚود بالنøولقد كان املقص
(L’ordre dans la rue) الضيق ، أي Ɩوهو املع ،ǢȢاهرات أو قطع للطريق أو الشȚوجود م

  1.واǂدد، وبذلك Ź منذ البداية استبعاد أي مفهوم للنȚام العام االجتماعي واالعتبارات اإلنسانية
  

وخارǯ هذا املفهوم، فǚن القضاء اإلداري الفرنسي كان يعتƎ االمتناț عن التنفيذ غري 
أن اإلدارǥ متعسفة يف امتناعها، ألن مفهوم احلفاȗ على النȚام مشروț، ألنه وقع بدون مƎر و

  2.العام غري وارد
  

وذلك إىل غاية سنة سابقة Ɓ تتكرر، اعتƎ  (Couitéas)قرار  هذا وƟدر اإلشارǥ إىل أن
1936Ǩا  ، حيث قامư ،عمال املصانع Ǣيف فرنسا، موجة من االضطرابات واالعتصامات من جان

وملا تقدموا لɌدارǥ من أجل  .مإىل اللجوء للقضاء لطرد املعتصمني مبصانعه اضطر أرباǡ العمل
املساعدǥ يف التنفيذ باستعمال القوǥ العمومية، رفضǨ هذه األخريǥ ذلك، على اعتبار أن هذا 
اإلجراء سوف يهدد األمن والنȚام العام، وهذا ما حدɁ بأȍحاǡ املصانع للجوء إىل القاضي 

  3.طالبة بالتعويȐاإلداري من أجل امل
  

 1938،4جوان  2وقضى Ƭم ƭلȄ الدولة الفرنسي بالتعويȐ فعال، مبوجǢ قراره املؤرǷ يف 
، معتƎا يف قراره هذا، أن (Couitéas)على أسøاȃ نفȄ االعتبارات اليت أخøذ ŏا يف قضية 

نهاǝي، هو رفȐ رفȐ اإلدارǥ تقدƇ القوǥ العمومية خالل املرحلة ما قبل ȍدور القرار القضاǝي ال
ال يستوجǢ قيام مسؤوليتها، ألنه ويف غياǡ احلكم النهاǝي تتمتع الدولة بالسلطة التقديرية يف 

  5.التدخل بالقوǥ من عدمه
  

                                                 
1) G.A.J.A., op. cit., p. 263. 

  .209. سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاǡ الǮاƆ، املرجع السابق، ȋ: وأنȚر كذلك ملزيد من التفاȍيل
2 (  ،ǡمسعود شيهو ǥاملسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواȋ ،56. ، املرجع السابق.  
Ü وجدي ثابǨ  208، 207. ، املرجع السابق، ȋكتاǡ الǮاƆسليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري، ال: أنȚر يف ذلك كل من ) 3

ȋ ،يال، املرجع السابقƎ137. غ.  
4) C.E. Ass., 2 juin 1938, Société la cartonnerie et l’imprimerie Saint Charles, Rec., 521, concl., 
Dayras, G.A.J.A., op. cit., p. 262. 

5 (  ،ǡاملسؤولية عن اإلخاللمسعود شيهو  ǥمببدأ املساواȋ ،57. ، املرجع السابق.  
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كما قرر مشروعية امتناț اإلدارǥ عن تقدƇ القوǥ العمومية حىت يف مرحلة ȍدور احلكم 
جلƎي يؤدي إىل ȍعوبات خاȍة وإىل مصاعǢ القضاǝي النهاǝي وȍريورته هناǝيا، إذا كان التنفيذ ا

  1.خطريǥ حمتملة
  

، تواىل ȍدور العديد (Cartonnerie Saint Charles) قرارو (Couitéas)وبعد كل من قرار 
من القرارات اإلدارية عن ƭلȄ الدولة الفرنسي، واليت أقر من خالƬا مسؤولية الدولة عن 

، على أساȃ اإلخالل مببدأ املساواǥ أمام لى النȚام العاماعتراضها على التنفيذ، من أجل اǂافȚة ع
على أن تتوافر ƭموعة من الشروȓ، واليت تتمǮل أساسا يف أن يكون للضرر ȍفة 2األعباء العامة،
أن يكون غري مألوف، وأن يكون هناȫ إخالل مببدأ املساواǥ يǮري احلق يف التعويȐ، والعǢء العام، 

 3.ذي Ƣلكه اإلدارǥ لتقدير األوضاț، والذي عادǥ ما يكون شهرينإضافة إىل انتهاء األجل ال
  

إذ 1991،4جويلية  9مرǥ أخرɁ مبوجǢ قانون  (Couitéas)وتأكد املبدأ الذي وضعه قرار 
 ǥاملاد Ǩدعمها لتنفي 16نص Ƈاألحكام والسندات التنفيذية  ذمنه على أن الدولة ملزمة بتقد

  5.ق يف التعويȐاألخرɁ، وامتناعها عن ذلك يوجǢ احل
  

ذا املبدأ، واعتƎ أن كل øر على هøي، أكد هو اɇخøوري الفرنسøكما أن اŎلȄ الدست
ة أن تقدم يد املساعدǥ مىت ȕلǢ منها ذلك، ø، وعلى القوǥ العموميذرار قضاǝي واجǢ التنفيøق

ș إال يفøيǝناǮروف استøȚالن ȘفƜ ة متعلقةøام العø ،يث جيوزامƜ للسلطøية اإلدارø ة أن
  6.ن ذلكøع عƢøتن

  

                                                 
1 (  ،ǡمسعود شيهو ǥاملسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواȋ ،57. ، املرجع السابق.  

2) C.E. Ass., 22 janvier 1943, Braut, Rec., 19 ; C.E. Sect., 23 mars 1945, Epoux de Richemont, Rec. 
60 ; C.E., 16 avril 1946, soc. an. des logements économiques, Rec. 117, cf., G.A.J.A., op. cit., p.p. 
262, 263. 
3) C.E., 26 juin 1968, Aimé et Louis Martinod, Rec., 399., G.A.J.A., op. cit., p. 263. 
4) Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, modifiée par  la 
loi 92-644 du 13 juillet 1992, art. 3, cf., www.legifrance.gouv.fr 
5) «L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres 
exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation » Art. 16. 
6) « … toute décision de justice est exécutoire … la force publique devait, si elle y requise, prêter 
main-forte à cette exécution … dans des circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de 
l’ordre public, l’autorité administrative peut … ne pas prêter son concours … » C.C.F., n° 98-403 du 29 
juillet 1998, Rec. 276, cf., G.A.J.A., op. cit., p.263. 
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  :النȚام اجلزائري) 2
  

لقد أخذ القاضي اإلداري اجلزاǝري، بنفȄ احللول واملبادǛ اليت أقرهøا نȚريه الفرنسي، 
فيما يتعلق مبسؤولية اإلدارǥ عن عدم تنفيذ القøرارات القضاǝيøة إذا ما كان هذا التنفيذ يهدد 

  1.بالنȚام العام
  

 1979،2جانفي  20فة اإلدارية باŎلȄ األعلى سابقا، الصادر بتاريǸ فبالرجوț إىل قرار الȢر
القاضي اجلزاǝري قد أقام من خالله مسؤولية الدولة على أساȃ  يالحȘ بأنه على الرغم من أن

عن اإلمتناț على التنفيذ بسبǢ ضرورات النȚام املسؤولية بدون خطأ باƪطأ اجلسيم، إال أنه ذكر 
يف ذلك نفȄ  مستعمال 3اȃ ذلك هو اإلخالل مببدأ املساواǥ أمام األعباء العامة،ن أن أسوبيŉ ،العام

  4.(Cartonnerie Saint Charles)قرار و (Couitéas)العبارات الواردǥ يف كل من قرار 
  

لشروȓ اليت وضعها ƭلȄ الدولة الفرنسي ويكون القاضي اجلزاǝري بذلك، قد أخذ بنفȄ ا
إلقامة املسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواǥ أمام األعباء العامة، واليت تتمحور أساسا يف أن يكون 

țاالمتنا Ǣة على سبȚافǂام العام، و هو اȚمؤقتاذلك أن يكون على الن.  
  

ول مفهوم النȚام العام، ح ومع ذلك يوجد اختالف بني القاضي الفرنسي والقاضي اجلزاǝري
فǚن كان األول قد أخذ باملعƖ الضيق، والذي يعƎ عن النȚام يف الشارț، فǚن الǮاƆ أشار إىل أن 

  .النȚام العام له بعد إجتماعي كذلك
  

                                                 
1 (  ،ǡمسعود شيهو ǥاملسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواȋ ،66. ، املرجع السابق.  
  .من هذا البحث ȋ. 104أنȚر  ) 2
3 ( ȋ ،275. بدران مراد، املرجع السايق.  

4) « …Attendu que le justiciable nanti d’une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule 
exécutoire, et en droit de compter sur l’appui de l’autorité administrative pour assurer l’exécution du 
titre qui lui est délivrer ; que ; si l’autorité administrative a le droit d’apprécier les conditions de cette 
exécution et possède de différer celle-ci tant qu’elle estime qu’il y a danger pour l’ordre et la sécurité, 
le préjudice qui peut résulter de ce refus ne serait être regardé comme une charge incombant à 
l’intéressé si la situation s’est prolongée au delà du délai dont l’administration doit normalement, 
disposer compte tenu des circonstances de la cause, pour exercer son action ... » 

 ،ǡنقال عن مسعود شيهوǥاملسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساوا ȋ ،67. ، املرجع السابق.  
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ولقد șهر هذا املفهوم الواسع للنȚام العام بصورǥ أوضǴ يف قرار الȢرفة اإلدارية ŎلȄ قضاء 
  2:والذي تتلخص وقاǝعه فيما يلي1،)قضية مسنوǥ حممد( 1982جانفي  Ǹ27 اجلزاǝر الصادر بتاري

  

 Ǹاري يقع بالطابق األرضي  1962أكتوبر  1أنه بتاريƟ حممد من حمل ǥاستفاد السيد مسنو
أفريل من نفȄ السنة، منحǨ  6ملسكن تابع للدولة، واستȢله ملمارسة نشاȕه التجاري، ويف 

  .كن للمدعو برور حممدالوالية الطابق األول من املس
  

ȕالبا منه øȕرد السيد هذا األخري اعتقøد أن الطابøق األرضي تابع له، فلجأ للقضاء 
بذلك بتاريǸ له  قضىعن حمكمة احلøراȇ  وبالفعøل Ơصل على أمر استعجøاƃ .مسنوǥ حممد

هذا األمر  وملا استأنف السيد مسنوǥ حممد أمام ƭلȄ قضاء اجلزاǝر Ź إلȢاء .1973جويلية  21
 Ǹ23بتاري  Ǝرد املدعو برور حممد1973نوفمȕكينه من حمله وƢ 3.، لكن دون  
  

وهنا جلأ السيد مسنوǥ حممد مرǥ ثانية أمام القضاء، وƠصل على قرار من ƭلȄ قضاء 
اجلزاǝر يقضي بطر برور حممد، إال أنه وأثناء شروعه يف التنفيذ، فوجǜ باعتراض الواƃ على ذلك 

وفعال توقفǨ  من قانون اإلجراءات املدنية، Ǣ324 تأجيل، والذي أسسه على املادǥ مبوجȕ Ǣل
  .إجراءات التنفيذ

  

وهذا ما دفع باملعين للجوء إىل القاضي اإلداري ملتمسا منه أن يعوضه عن الضرر الذي 
ار أȍابه من جراء حرمانه من اǂل التجاري، فكان له ذلك مبوجǢ قرار ƭلȄ قضاء اجلزاǝر املش

  .إليه أعاله
  

اإلدارǥ على  هذا وƟدر اإلشارǥ إىل أن القاضي اجلزاǝري Ɓ يكتف هنا بǚقامة مسؤولية
أȕنǢ وتوسع بل وجود أي سبǢ من أسباǡ النȚام العام،  وذلك بسبǢ عدمأساȃ اƪطأ اجلسيم 

                                                 
1 ( ،ǡمسعود شيهو  ǥاملسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواȋ ،68. ، املرجع السابق.  

، مذكرǥ لنيل شهادǥ املاجستري يف القانون العام، )حالة املسؤولية بدون خطأ(الرقابة على أعمال مرفق الشرȕة بن دحو نور الدين،  ) 2
  .2008ȋ ، .121 ،122جامعة تلمسان، 

من قانون اإلجراءات املدنية، ويف الوقǨ الذي كانǨ فيه القضية أمام  188إلستعجاƃ كان قد نفذ ȕبقا للمادǥ ألن هذا األمر ا ) 3
  .قاضي اإلستǞناف
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ات حفø Șحدد ذلك يف ƭموعة من القواعد اعتƎها من ضروري فلقد1.يف مفهوم هذا األخري
ưارسة سلطاته الشرعية ن كل مواȕن من øي، والذي ينبȢي احلفاȗ عليه ليتمكøالسلم االجتماع

  2.يف حøدود حقوقه املشروعة، يف مكان إقامته
  

فهو ذو ȕبيعة متȢريǥ من حقبة ألخرɁ،  .مفهوم غري ثابǨللنȚام العام  وȕبقا Ƭذا القرار فǚن
Ƹرق القواعد األساسية املفهوم إىل تعسف  ومن وسȔ اجتماعي ɇخر، وال ميكن أن يتحول هذا

وال جيǢ كذلك أن يفسر على أنه ذلك املفهوم الذي ميكن أن  3اƪاȍة Ɯماية حقوق املواȕن،
 4.حسǢ، وإƴا أيضا تأكيد هذا األخري وƥايتهبالنȚام االجتماعي ويضعه يف خطر فƸل 

  

اجلزاǝري Ƭا مدلول مزدوǯ، فكل وهكذا يتبني أن فكرǥ النȚام العام يف االجتهاد القضاǝي 
االجتماعي،  مساȃ بالنȚام االجتماعي، يعد مساسا بالنȚام العام، وكل تقصري يف ƥاية النȚام

  5.يعتƎ هو اɇخر مساسا بالنȚام العام
  

 ǥتطبيق املاد ȓالقاضي اإلداري شرو Ǵام العام، أوضȚوإضافة إىل هذا التوسع يف مفهوم الن
على التنفيذ  –Ǯưلة يف الواƃ  –فلكي يصبǴ اعتراض اإلدارǥ  .ءات املدنيةمن قانون اإلجرا 324

بسبǢ اǂافȚة على النȚام العام مشروعا، ال بد أن يكون هناȫ إخالل خطري بالنȚام العام، وال بد 
هر بعد تعديل هذه املادǥ والذي حدد بǮالثة أش6أن يكون االعتراض ŏدف تأجيل التنفيذ مؤقتا،

 Ǣم 22ون قانمبوجø2001.7 اي  
  

                                                 
1 (  ،ǡمسعود شيهو ǥاملسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواȋ ،69. ، املرجع السابق.  

2) « … cons. que par l’expression – ordre public – on entend l’ensemble des règles nécessaires au 
maintien du prix social qu’il faut, préserver, pour que chaque, sur l’étendue du territoire national, 
puisse exercer toutes ses facultés légitimes, dans les limites de ses droits légaux au lieu de sa 
résidence … ». 
3) « … cons. que quoi qu’il s’agisse d’une notion non statique évaluant avec les époques, et les 
milieux sociaux …l’ordre public ne doit en aucune manière se transformer en un abus de droit violant 
les règles élémentaires de protection du droits du citoyen … ». 
4) « … la notion d’ordre public, ne doit pas être comprise comme une notion pouvant troubler et 
mettre en péril l’ordre social, mais encore l’affirmer et le protéger … ». 

5  ( ،ǡمسعود شيهوǥاملسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساوا ȋ ،71. ،املرجع السابق.  
  .72، 71. املرجع السابق، ȋ ، املسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواǥد شيهوǡ، مسعو)  6

، الصادرǥ بتاريǸ 29، رقم .ǯ.ǯ.ر.، املتضمن تعديل قانون اإلجراءات املدنية، 2001ǯماي  22مؤرǷ يف  05 – 01قانون رقم  ) 7
  .2001ماي  23
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 ǥاملاد Ǣعلى التنفيذ مبوج ǥأن اعتراض اإلدار Ɂمن الفقه، ير Ǣجان ȫ324وإن كان هنا 
فǚن رأيا آخر يرɁ أنه 1يقيم مسؤوليتها على أساȃ اإلخالل مببدأ املساواǥ أمام األعباء العامة،
قانونية املمنوحة Ƭا، فǚنه ال بتعديل هذه املادǥ، وإذا Ɓ يتجاوز اعتراض اإلدارǥ على التنفيذ املدǥ ال
وهنا ال ميكن احلديث عن 2يوجد أي ضرر غري مألوف، وبالتاƃ ميكن لطالǢ التنفيذ أن يتحمله،

املسؤولية املدنية لɌدارǥ ال على أساȃ اƪطأ وال بدون خطأ، ألن من شروȓ املسؤولية غري 
  3.اƪطǞية، أن يستمر عدم التنفيذ ملدǥ غري معقولة

  

، Ɵدر اإلشارǥ هنا إىل التضارǡ الفقهي، الذي Ƣحور 324احلديث عن املادǥ  ويف معرض
  4.دستورية الفقرǥ الǮالǮة من هذه املادǥ من عدمه لحو

  

 145يرɁ أن هذه الفقرǥ غري دستورية، ودليلهم يف ذلك أن املادǥ من الفقه فاجلانǢ األول 
تفسري، إذ أهنا تشري إىل تنفيذ ، جاءت ȍرƷة وواضحة وال Ơتاǯ إىل أي 1996من دستور 

 ǥعنه هذه الفقر ǫن التأجيل الذي تتحدǚوعليه ف ،Ǩروف مهما كانȚاألحكام يف مجيع ال ..."
كما ال ميكن اعتبار هذا 5،..."ميȄ بنȌ قانوƆ واضǴ لȼ قيمة قانونية أɍ ɂƧ بد من احترامها 

  6...."قانون يف تنȚيم وتطبيȨ القاعدة Ʒ Ɓل علɂ ال"... التأجيل مبǮابة االستǮناء ألن الدستور 
  

ƆاǮال Ǣالرأي األول من الفقه أما اجلان ǡحاȍعلى أ Ǣويعي ،ǥفيجزم بدستورية هذه الفقر ،
 ǥإىل نص  145تقيدهم بنص املاد țأنه بالرجو Ɂمن الدستور، دون التطرق لبقية مواده، فهو ير

 ǥ7من الدستور، 24املاد  Ǣال"... يقع على الدولة واج ȃديد للمساő ȫناȽ ل كلما كانǹتد

                                                 
1 (  ،ǡمسعود شيهو ǥاملسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساوا ،ȋ ،خل 72. املرجع السابق Üوما يليهاøويف رشيد، املرجøع السابø ،ق
ȋ .58.  
  .114. املرجع السابق، ȋ ،روȃ يف املسؤولية اإلدارية، الكتاǡ الǮاƆد، سني بن شيǸ آǫ ملوياحل)  2

  .278. دران مراد، املرجع السابق، ȋب)  3

4 (  ǥ324تنص املاد  ǥوعندما يكون  "... :على ما يلي 3فقر ƃميكن للوا ،ǥطورƪام العام إىل درجة اȚالتنفيذ من شأنه اإلخالل بالن
  ." أشهر) 3(يوما من تاريǸ إشعاره أن يلتمȄ التوقيف املؤقǨ ملدǥ أقصاها ثالثة ) 30(وبطلǢ مسبǢ يقدمه يف أجل ثالثني 

5 ( ȋ ،55. خلويف رشيد، املرجع السابق.  
6 (  ،ǡاملسؤولية عن اإلخالل مبمسعود شيهو ،ǥبدأ املساواȋ ،74، 73. املرجع السابق.  
7 (  ǥري  من الدستور 24تنص املادǝول : "على ما يلياجلزاņالدøواملمتلك ȋة مسؤولة عن أمن األشخاø ǎماية كلƜ لǎات، وتتكف

ǯارƪن يف اȕموا ."  
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 Ûƙمن املواطنǖب ... Ûحتت سيطرة املواطن القوي Ȝيق Ȥعل املواطن الضعيƶ ام العامȚفانعدام الن
وبالتاƃ 1،..."وبالتايل فǚن تدǹل الدولة Ǯưلة يف الوايل ضروري ملنȜ أي إǹالȯ بالنȚام العام 

 ǡحاȍام العام عند أȚعلى الن ȗن مسألة احلفاǚيةفǝهذا الرأي أوىل من تنفيذ القرارات القضا.  
  

هذا التباين الفقهي وإن كان مقبوال من الناحية النȚرية، إال أنه من الناحية العملية ال ميكن 
łي Ɓطر بذلك وفقا للدستور، وƸ Ɓ الدستوري ȄلŎاألخذ به، ألنه ومادام أن اŇر قرارا بشأن صد

  324.3إىل القول بدستورية الفقرǥ الǮالǮة من املادǥ  فǚن șاهر األمر يؤدي 2هذه املسألة،
  

ƆاǮال țالفر :Ȥșولية املوǘمس  
  

استنادا ملا Ź عرضه سابقا وكنتيجة له، ميكن القول أنه ال يوجد أي شك يف أن عدم تنفيذ 
Ǩ واإلدارǥ هنا ليس القرارات القضاǝية اإلدارية يقيم داǝما مسؤولية اإلدارǥ املمتنعة عن التنفيذ،

  4...."سوɁ اإلدارة البشرية الƔ تستǺدمها ملباشرة وșائفها وتسيري أعماȯ اإلدارة "... 
  

من بني أهم الوساǝل اليت تعد ومن Ż ميكن القول بأن إقامة املسؤولية الشخصية للموșف، 
ميكن اللجوء إليها حلمل املوșف و قهره على تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية الصادرǥ ضد 

  5.دارǥ، واألحكام القضاǝية عامةاإل
  

                                                 
  .117. بق، ȋاملرجع السا ،روȃ يف املسؤولية اإلدارية، الكتاǡ الǮاƆد، سني بن شيǸ آǫ ملوياحل)  1

2 (  ǥري على ما يلي 165/1تنص املادǝاه : " من الدستور اجلزاņلتها إيņات اليت خوȍستوري، باإلضافة إىل االختصاņالد ȄلŎيفصل ا
ȍراحة أحكام أخرɁ يف الدņستور، يف دستورية املعاهدات والقوانني، والتنȚيمات، إما برأي قبل أن تصبǴ واجبة التنفيذ، أو بقرار يف 

  ...".. حلالة العكسيةا
 ǥستوري : "على ما يلي 166و تنص املادņالد ȄلŎاألمة، ا Ȅلƭ Ȅيǝين أو رȕالشعيب الو ȄلŎا Ȅيǝاجلمهورية أو ر Ȅيǝطر رƸ".  

فيذ، إذ هذه املادǥ واليت أثارت الكǮري من اجلدل، سوف تلȢى مبوجǢ قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد مىت دخل حيز التن ) 3
 ǥا باملادƬري استبدǝاجلزا țري: " منه واليت تنص على ما يلي 604أن املشرǝمجيع السندات التنفيذية قابلة للتنفيذ يف اإلقليم اجلزا.  

 ǥالعمومية، يف أجل أقصاه عشر ǥالنيابة العامة تسخري استعمال القو ǥعلى قضا Ǣي للسندات التنفيذية، جيƎيام أ) 10(وألجل التنفيذ اجل
ǥالتسخري Ǣلȕ țإيدا Ǹمن تاري.  

Ǣهذا الطل țإيدا ǨبǮي Ǣل للطالȍرض ويسلم وȢذا الƬ ميسك ȋيف سجل خا ǥالتسخري Ǣلȕ يسجل."  
4  (ȋ ،442. إبراهيم املنجي، املرجع السابق.  
5 ( ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ237. إبراهيم أوفا.  
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 .شخصيا وخطأ مرفقيا يف نفȄ الوقǨ وذلك ألن فعل االمتناț عن التنفيذ، قد يكون خطأ
ال يوجد وعليه فǚنه إىل جانǢ مساءلة اإلدارǥ عن تقصريها يف الرقابة واإلشراف على موșفيها، 

يوجد ما مينع املتضرر من من إقامة مسؤولية املوșف عن خطǞه الشخصي، كما أنه ال  أي مانع
عن تنفيذ القرار القضاǝي الصادر لصاحله، أن جيمع بني مسؤولية اإلدارǥ ومسؤولية  االمتناțفعل 

ǥواحد Ɂفها يف دعوș1.مو  
  

ذ الصور تتخشخصية للموșف املمتنع عن التنفيذ وهنا Ɵدر اإلشارǥ إىل أن املسؤولية ال
  ).ثالǮا( جزاǝية، أو )ثانيا(ية ، أو تأديب)أوال(فهي إما مدنية : التالية

  

ɍولية املدنية: أوǘاملس:  
  

القرارات القضاǝية اإلدارية، إلزام املوșف  تنفيذباملسؤولية املدنية للموșف يف ƭال يقصد 
املخالف حلجية الشيء املقضي به، بتقدƇ تعويȐ ماƃ إىل من ȍدر القرار القضاǝي لصاحله، 

  2.وي الذي أȍابهوذلك جƎا للضرر املادي واملعن
  

ولقد أمجع الفقه اإلداري على األخذ ŏذه املسؤولية كوسيلة فعالة لضمان تنفيذ القرارات 
ملا Ƭا من أثر إجيايب، Ɯيث Ɵعل املوșف املسؤول يشعر مبا يتهدده من عقوبات القضاǝية اإلدارية،

  3.مالية يف حالة Ưالفته للتنفيذ، ưا يدفعه لتحاشي ذلك
  

  :سǘولية التǖديبيةامل: ǭانيا
  

إن إقامة املسؤولية املدنية ضد املوșف املمتنع عن التنفيذ ال ينفي قيام مسؤوليته التأديبية، 
فǚن ذلك  ،فاإلدارǥ تستطيع أن توقع ضده عقوبة تأديبية، ألنه مىت ثبǨ امتناț املوșف عن التنفيذ

                                                 
1 ( ȋ ،442. إبراهيم املنجي، املرجع السابق.  
  .237. هيم أوفاǝدǥ، املرجع السابق، ȋإبرا ) 2
وذلك مبناسبة تعليقه على قرار ƭلȄ الدولة الفرنسي، الصادر  Hauriouأول من ȕالǢ بتطبيق هذه املسؤولية، الفقيه الفرنسي  ) 3

 Ǹيف قضية 1909جويلية  23بتاري ،(Fabrègue)  ف من هذا البحث، حيث أكد هذا الفقيه عل 62املشار إليه يف الصفحةșى أن املو
  .الذي يرفȐ أو يهمل تنفيذ قرار قضاǝي إداري، يكون قد خرǯ عن حدود وșيفته

  .وما يليها 241. إبراهيم أوفاǝدǥ، املرجع السابق، ȋ: ملزيد من التفاȍيل يف ذلك أنȚر
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Ưالفة حجية الشيء املقضي به ، ألن تعد خطأ تأديبياوهي يف ذات الوقǨ 1يشكل جرمية جزاǝية،
  2.من جانǢ املوșف تتناż مع واجبات الوșيفة العامة

  

، 539-80ى ذلك ȍراحة يف القانون øرț الفرنسي إىل النص علøأ املشøد جلøولق
والذي يتميøز بوضعøه لنøȚام فعøال، 3ق الذكر،øساب 1980جويلية  ø Ǹ16الصادر بتاري

مومييøن أمøام اŎلȄø التأديبøي للميزانيøة واملاليøة يتمøǮل فøي مساءلøة األعøوان الع
(La cour de discipline budgétaire et financière) رامةȢال Ƞوالذي له احلق يف خصم مبال ،

  4.التهديدية املقضي ŏا من ذمتهم املالية
  

إشارǥ إىل   ةال يتضمن أي 5.القانون األساسي للوșيفة العامةمن أن  فعلى الرغمأما يف اجلزاǝر، 
، إال أنه ميكن لɌدارǥ أن تستند على عن تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية تأديǢ املوșف املمتنع

تكبها هذه املخالفة لتطبيق العقوبة التأديبية، ملا Ƭا من سلطة تقديرية يف تقدير األخطاء اليت ير
ك هو عدم اƪروǯ عن العقوبات الشيء الذي يقيدها يف ذل إالǎ أن .املوșف أثناء تأدية وșيفته

وذلك حسǢ جسامة 6من هذا األمر تطبيقا ملبدأ شرعية العقوبة، 163يف املادǥ املنصوȋ عليها 
  7.اƪطأ املرتكǢ من تأخري يف التنفيذ أو تنفيذ ناقص، أو عدم االمتǮال للتنفيذ ȍراحة

                                                 
1 (  ǥري 138املادǝمكرر من قانون العقوبات اجلزا.  
2 ( Ɩر يف هذا املعȚإبراهيم املنجي، املرج: أنȋ ،450. ع السابق.  

3) Art 6 bis : « Toute personne mentionnée a l’article 1er ci-dessus (agents publics et assimilés 
justiciables de la cour), dont les agissements auront entraîné la condamnation d’une personne morale 
de droit public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive 
d’une décision de justice, sera possible d’une amande … pourra atteindre le montant du traitement ou 
salaire brut annuel qui lui été alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution ». 
4) Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, op. cit., p.p. 1559 et s. 

، املرجع السابق، ǯ ،1للمنازعات اإلداريةÜ مسعود شيهوǡ، املبادǛ العامة 166. غناي رمضان، املرجع السابق، ȋ: وأنȚر كذلك
ȋ .115.  

الصادرǥ ، 46رقم . ǯ.ǯ.ر.ون األساسي العøام للوșيفة العامøة، ǯواملتضمن للقانø 2006يوليو  15املؤرǷ يف  03 – 06األمر )  5
 Ǹ2006يوليو  16بتاري.  

6 (  ǥالتأديبية  العقوبات  تصنف : "على ما يلي 163تنص املاد  Ǣأربع  إىل  رتكبةامل  األخطاء  جسامة حس  )تدرجا) 4:  
 .التوبيǸ، الكتايب  اإلنذار، التنبيه: األوىل  الدرجة) 1
 . التأهيل  قاǝمة  من  الشطǢ، أيام) 3( ثالثة  إىل )1( يوم  من  العمل  عن  التوقيف: الǮانية  رجةالد) 2
 .اإلجباري  النقلإىل درجتني،   درجة  من  التƕيل، أيام) 8( ƣانية  إىل) 4( أربعة  من  العمل  عن  التوقيف: الǮالǮة  الدرجة) 3
  ".التسريǴ، مباشرǥ  السفلى  تبةالر  إىل  التƕيل :الرابعة  الدرجة) 4

7  (ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝمن هذا األمر 185إىل  177ملعرفة تصنيف األخطاء املهنية راجع املواد من ، و245. إبراهيم أوفا.  
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  :املسǘولية اجلزائية: ǭالǮا
  

م، يف ƭال تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية، من أقوɁ املسؤولية اجلزاǝية للموșف العاتعد 
șف حلريته الوساǝل اجلزاǝية مىت ثبǨ امتناț املوșف عن التنفيذ، إذ يترتǢ على قيامها، فقدان املو

ن هذا اجلزاء من شأنه أن Ʒمل املوșف على االحترام الواجǢ عليه، إ. باحلبȄ وعزله من منصبه
  .القضاǝي اإلداري، والسعي لتنفيذه تنفيذا كامالباƪضوț إىل مضمون القرار 

  

وإذا كان النȚام الفرنسي قد عارض فكرƟ ǥرƇ فعل االمتناț عن تنفيذ القرارات القضاǝية 
  .فǚن النȚام اجلزاǝري قد سلك مسلكا مȢايرا لذلك1اإلدارية من ȕرف املوșفني،

  

لى øع2ات،øون العقوبøرر من قانøمك 138ادø ǥري يف املøرț اجلزاøǝنص املش فلقد
ائي أو ـم قضـذ حكـȼ لوقȤ تنفيـة وșيفتـȤ عمومي استعمل سلطـكل موș": أن

) 3(أشهر إǭ Ƃالǫ ) 6(امتنȜ أو اعترȏ أو عرقل عمدا تنفيذȻ يعاقب باحلبȄ من ستة 
  .."دǯ 50.000دǯ إƂ  5.000سنوات وبȢرامة من 

  

Ǝأن وقف التنفيذ بدون م Ǵيتض ǥاهر هذه املادș أو االعتراض أو فمن țأو االمتنا Ɔر قانو
 țاستعمال السلطة ضد الشيء العمومي كما فضل املشر ǥعرقلة ذلك عمدا، يشكل جنحة إساء

تكون أن : مها شرȕانتسميتها يف قانون العقوبات، على أنه ومن أجل قيامها ال بد من توفر 
  .)2(ا أن Ơقق أركان اجلرمية بكامله، )1(للجاȍ Ɔفة املوșف العام 

  

  :ȍفة املوȤș العام) 1
  

لكي تقوم هذه املسؤولية، ال بد أن يكون مرتكǢ اجلرمية موșفا عموميا، فهل مفهوم 
Ýال اإلداريŎيا هو نفسه يف اǝف العام جزاșاملو  

  

                                                 
1) Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, op. cit., p.p. 1558, 1559. 

، الصادرǥ 34رقم . ǯ.ǯ.ر.، 2001ǯجوان  26املؤرǷ يف  09-01ون رقم أدرجǨ هذه املادǥ يف قانون العقوبات مبوجǢ القان ) 2
 Ǹة ما تعلق منها بعد ، وقد جاء ذلك 2001جوان  27بتاريȍر، خاǝيف اجلزا Ǩالتنديدات الدولية للتجاوزات اليت وقعțعن  باالمتنا

فا، بسبǢ متابعات جزاǝية انتهǨ بصدور أحكام تنفيذ األحكام القضاǝية الصادرǥ بǚعادǥ إدماǯ بعȐ املوșفني الذين Ź تسريهم تعس
  .278. مراد بدران، املرجع السابق، ȋ: السلطات العامة باعتقاƬم إداريا، راجع يف ذلكبالƎاءǥ، أو بسبǢ تسرƷهم تعسفا نȚرا لقيام 
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الرابعة  املادǥيف ينص  املشرț بالرجوț إىل القانون األساسي للوșيفة العامة سابق الذكر، جند
 السلم يف رتبة يف ورسم دائمة عمومية وșيفة يف عيņن عون كل موșفا يعتƎ": على أنهمنه 

 ميارȃ نشاȕه يف املؤسسات واإلدارات العمومية، واليت يقصد ŏا شخص، أي كل ..." اإلداري
 Ƭا التابعة مركزةملا ȡري Ȏاſملوا الدولة يف ركزيةملا واإلدارات العموميةاملǘسسات "...

 العمومية ǘسساتملوا اإلداري الطابȜ ذات ةـالعمومي اتـǘسسملوا اإلقليمية واجلماعات
 العلمي Ȝـالطاب ذات العمومية ǘسساتملوا هƗملوا والǮقايف العلمي Ȝـالطاب ذات

ومع ذلك Ɵدر اإلشارǥ إىل أن هذا القانون استƖǮ من اƪضوț ألحكامه كل 1،..." والتكنولوجي
  2.دنيون للدفاț الوȕين ومستخدمو الƎملانالقضاǥ، واملستخدمون العسكريون واملمن 

  

وإن كان Ɓ يتضمن أي توضيǴ ملفهوم املوșف العام، إال  ،وبالرجوț إىل قانون العقوبات
) ǡ(والذي يعتƎ نصا خاȍا، جنده ينص يف الفقرǥ 3أنه وباإلȕالț على قانون مكافحة الفساد،

  :موȤș عمومي) ǡ:... القانون ƞا يźǖ يقȎد يف مفهوم Ƚذا": من املادǥ الǮانية منه على مايلي
-  ȄالŎبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو يف أحد اȎل منȢيش ȌǺكل ش

الشعبية اǂلية املنتǺبةÛ سواǒ أكان معينا أو منتǺباÛ دائما أو مǘقتاÛ مدفوț األجر أو ȡري 
Ûȼأو أقدميت ȼر عن رتبتȚرف النȎاألجر ب țمدفو  

توƂ ولو مǘقتاÛ وșيفة أو وكالة بǖجر أو بدون أجرÛ ويساȽم ŏذȻ الȎفة كل شȌǺ ي -
 Ȑالدولة كل أو بع ȬلƢ Ɂرǹسسة أǘسسة عمومية أو أية مǘة عمومية أو مǞيȽ دمةǹ يف

Ûدمة عموميةǹ تقدم Ɂرǹسسة أǘأو أية م ÛاƬاƧرأ  
كل شǹǓ ȌǺر معرف بǖنȼ موȤș عمومي أو يف حكمȼ طبقا للتشريȜ والتنȚيم  -

  ..."املعموŏ ȯما 
  

                                                 
1 (  ǥ2املاد  ǥيفة العمومية العام من القانون األساسي 2فقرșللو.  
2 (  ǥ2تنص املاد ǥيفة العمومية على مايلي العام لقانون األساسيامن  3 فقرșللو:  ..." ǥضع ألحكام هذا األمر القضاƸ ال

  ."واملستخدمون العسكريون واملدنيون للدفاț الوȕين ومستخدمو الƎملان
رǥ بتاريǸ الصøاد، 14رقم  .ǯ.ǯ.ر.ية من الفساد ومكافحته، ǯ، يتعلق بالوقا2006فƎاير  20مؤرǷ يف  01-06قøانون رقم  ) 3
8  ȃ2006مار.  
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وعليه فǚن املقصود باملوșف العام جزاǝيا يف ƭال تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية، هو كل 
ơوله سلطة Ƣكنه من عدم تنفيذ فرد مرتبȔ بالدولة أو بأحد أشخاȋ القانون العام بعالقة وșيفية 

ة أو ضمنا، أو  باالعتراض سواء بوقفه أو باالمتناț عن ذلك ȍراح 1القرار القضاǝي اإلداري،
  .على ذلك، أو بتعطيله

  

  :أركان اجلرمية) 2
  

 ǥل يف املادǮأ(مكرر، ال بد من توفر الركن املادي  138باإلضافة للركن الشرعي املتم( ،
  ).ǡ(والركن املعنوي 

  

  :الركن املادي) أ
  

عام لسلطته ويتحقق هذا الركن إما بالقيام بعمل إجيايب، ويتمǮل يف استعمال املوșف ال
الوșيفية يف وقف، أو عرقلة أو تعطيل التنفيذ بأية ȍورǥ كانǨ، وإما بالقيام بعمل سليب، ويتمǮل 

  .يف االمتناȍ țراحة أو ضمنيا عن التنفيذ
  

ǡ (الركن املعنوي:  
  

ويقصد به القصد اجلزاǝي أو العمد، ويتحقق مىت اƟهǨ إرادǥ املوșف إىل احليلولة دون 
أما إذا وجدت ȍعوبات قانونية أو مادية  2.ضاǝي اإلداري بȢري مسوȟ مشروțتنفيذ القرار الق

  3:ذلك مǮلمن وتواجه املوșف يف التنفيذ، فǚن هذا يؤدي إىل نفي القصد اجلزاǝي، 
  

  .، أو غيابه أȍالالتنفيذ ضعف االعتماد املاƃ الذي يتطلبه -
  .عøدم وضوǳ القرار القضاǝي اإلداري املراد تنفيذه -
تحالøة تنفيذ القرار القضاǝي اإلداري من الناحية املادية كصعوبة إعادǥ احلالة إىل ما اس -

  .كانǨ عليه
  

                                                 
1 ( ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ248. إبراهيم أوفا.  
2 ( ȋ ،454. إبراهيم املنجي، املرجع السابق.  

3 ( ȋ ،املرجع السابق ،ǥدǝ249.إبراهيم أوفا.  
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وجدير بالذكر أن املسؤولية اجلزاǝية للموșف العام ال تقوم، مىت سارț هذا األخري بعد رفع 
كم املتأخر يف الدعوɁ العمومية إىل تنفيذ القرار القضاǝي اإلداري، إذ يعتƎ يف هذه احلالة يف ح

  1.التنفيذ وليư Ȅتنعا عنه
  

 ǥوزياد ǥعليها يف املاد ȋلية املنصوȍللقاضي  138على العقوبة األ țمكرر، أجاز املشر
بعقوبات على املوșف العام الذي تǮبƯ Ǩالفته لتنفيذ القرار القضاǝي اإلداري اجلزاǝي القضاء 

: يلي من قانون العقوبات على ما 139ادǥ بنصه يف املوذلك  3دون العقوبات التبعية،2،تكميلية
 14ويعاقب اجلاƆ فضال عن ذلȬ باحلرمان من حȨ أو أكǮر من احلقوق الواردة يف املادة "

  .وذلȬ من ȄƦ سنوات علɂ األقل إƂ عشر سنوات علɂ األكǮر
كما ƶوز أن Ʒرم من ưارسة كافة الوșائȤ أو كافة اƪدمات العمومية ملدة عشر 

  ɂ".4 األكǮرسنوات عل

                                                 
1 ( ȋ ،مراد، املرجع السابق ǳ133. عبد الفتا.  
2  ( ǥلتكميلية هيالعقوبات ا: " من قانون العقوبات على ما يلي 9تنص املاد:  
1-  ÜƆ2احلجر القانو-  Üليةǝنية، واملدنية، والعاȕارسة احلقوق الوư 3احلرمان من-  Üديد اإلقامةƠ4-  Ü5املنع من اإلقامة-  ǥاملصادر

 ÜموالɊية لǝ6اجلز-  Üȓارسة مهنة أو نشاư من Ǩ7املنع املؤق-  Ü8إغالق املؤسسة-  Üر  -9اإلقصاء من الصفقة العموميةȚمن احل
تعليق أو سحǢ رخصة السياقة أو إلȢاǝها من املنع من استصدار رخصة جديدÜǥ  -10أو استعمال بطاقة الدفعÜ / إȍدار الشيكات و 

11-  Üجواز السفر Ǣأو تعليق حكم أو قرار اإلدانة نشر -12سح."  
ديسمƎ  20املؤرǷ يف  23-06انون رقم ألن العقوبات التبعية وبكل بساȕة قد ألȢيǨ موادها من قانون العقوبات مبوجǢ الق ) 3

2006ǯ ،ر.، املعدل واملتمم لقانون العقوبات.ǯ.ǯ. 84، رقم Ǹبتاري ǥ24، الصادر  Ǝ2006ديسم.  
4 (  ǥددها القانون، أن : " من قانون العقوبات على ما يلي 14تنص املادƷ ها يف جنحة، ويف احلاالت اليتǝجيوز للمحكمة عند قضا

) 5(، وذلك ملدǥ ال تزيد عن ȄƦ 1مكرر  9م عليه ưارسة حق أو أكǮر من احلقوق الوȕنية املذكورǥ إليها يف املادȚƠ ǥر على اǂكو
  ".سنوات، تسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو اإلفراǯ عن اǂكوم عليه

 ǥل : " من قانون العقوبات على ما يلي 1مكرر  9وتنص املادǮلية يفيتمǝنية، واملدنية والعاȕارسة احلقوق الوư احلرمان من:  
1-  Üا عالقة باجلرميةƬ العمومية اليت Ǣȍف واملناǝاșل  - 2العزل أو اإلقصاء من مجيع الوƥ ومن Ǵوالترش ǡاحلرمان من حق االنتخا

 Üاالستداللشاهدا أمام القضاء إال على سبيل عدم األهلية ليكون مساعدا حملفا، أو خبريا، أو شاهدا على أي عقد، أو  -3أي وسام Ü
احلرمان من احلق يف ƥل األسلحة، ويف التدريȄ، ويف إدارǥ مدرسة أو اƪدمة يف مؤسسة للتعليم بوȍفه أستاذا، أو مدرسا أو  -4

 Ü5مراقبا-  Üيا أو مقدماȍحقوق الوالية كلها أو بعضها -6عدم األهلية ألن يكون و ȓسقو.  
بعقوبة جناǝية، جيǢ على القاضي أن يأمر باحلرمان من حق أو أكǮر من احلقوق املنصوȋ عليها أعاله، ملدǥ أقصاها عشر يف حالة احلكم 

  ".سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة األȍلية أو اإلفراǯ عن اǂكوم عليه) 10(



  
  
  
  
  

ǁǁ  ةƢاƪةاƢاƪا  ǀǀ
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إن املساȃ مببدأ إلزامية تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية من ȕرف اإلدارǥ، يضرǡ يف 
Ƹتص أساسا الصميم حرمة وهيبة القضاء، ويزرț الشك حول فعالية وجدوɁ قضاء إداري 

  .برقابة مدɁ مشروعية أعمال اإلدارǥ العامة
  

ودوره يف بناء ȍرǳ دولة  ريإن هذا األمر يتعارض مع اɇمال املعقودǥ على القاضي اإلدا
جلدوɁ والفعالية، عدمية اتصبǴ هذه األخريǥ فبدون تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية  .القانون

  .يف القضاء، ويدǡ اليأȃ يف النفوȃ، وينعدم األمن واالستقرار ويفقد املواȕن ثقته
  

ضي أمام القضاء اإلداري، وإذا كان قانون اإلجراءات املدنية باعتباره املنȚم إلجراءات التقا
Ʒ Ɓدد بصفة واضحة إجراءات التنفيذ ضد اإلدارǥ املمتنعة، وإذا كان التنفيذ اجلƎي يتعارض مع 
مبدأ استقاللية اإلدارǥ عن القضاء، ومع مبدأ الفصل بني السلطات الذي Ʒول دون جواز توجيه 

تسخري القوǥ العمومية ضدها، فǚن  أوامر لɌدارǥ، وعدم جواز احلجز على أمواƬا، وعدم إمكانية
  .التنفيذ يبقى مسألة مرتبطة بأخالق وضماǝر القاǝمني على التنفيذ ŏا

  

، يتضǴ له جليا وما يؤكد هذا، هو أن املتصفǴ لالجتهاد القضاǝي اجلزاǝري يف املادǥ اإلدارية
عه من حدود أن القاضي اإلداري خجول وجد متردد يف مواجهة اإلدارǥ، وذلك من خالل ما وض

ǥالعامة لسلطته يف الرقابة على أعمال اإلدار.  
  

لتدخل يف أعمال هذه لن القاضي اإلداري ميتنع عن توجيه األوامر لɌدارǥ تفاديا منه إ
األخريǥ، بالرغم من أن هذا السبƁ Ǣ يعد يلقى التأييد من جانǢ غالبية الفقه، بل أȍبǴ مرفوضا 

يف التشريع الوȕين ما مينع القاضي من توجيه األوامر لɌدارǥ، وغري مقنع، ألنه من جهة ال يوجد 
ومن جهة أخرɁ إن امتناț اإلدارǥ عن التنفيذ يعد إخالال بواجباهتا، ưا يبيǴ للقاضي توجيه أوامر 
Ƭا، وال يعد ذلك من قبيل خرق مبدأ الفصل بني السلطات الذي أȍبǴ له مفهوم حديث أساسه 

  .التعاون والتكامل
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أنه ال يوجد ما مينع القاضي اإلداري من القضاء على اإلدارǥ بȢرامة هتديدية حلملها كما 
على التنفيذ، ألن املواد املنȚمة Ƭا يف قانون اإلجراءات املدنية، جاءت ضمن األحكام العامة اليت 

  .تسري على املواد املدنية واإلدارية منها
  

نه ƭرد أل يبقى بدون تفسري،ي اإلداري وعليه ميكن القول أن هذا املوقف السليب للقاض
على الرغم من أن موقف القضاء ، 1980تقليد للقضاء اإلداري الفرنسي على ما كان عليه قبل سنة 

فالقياȃ إذن على النȚام الفرنسي هو قياȃ  .اإلداري الفرنسي من هذه املسألة له أسباǡ تارƸية
  .د غري موقفه من هذه املسألةفاسد، بل األكǮر من ذلك، فǚن النȚام الفرنسي ق

  

وƟدر اإلشارǥ أيضا إىل املشاكل اليت تعترض تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية الناƟة هذا 
فصل موșف عمومي مع إعادǥ  عن دعاوƟ Ɂاوز السلطة، خاȍة تلك الفاȍلة بǚلȢاء قرار

دعوɁ التعويȐ، هذه األخريǥ فǚذا امتنعǨ اإلدارǥ عن التنفيذ، فال سبيل سوɁ اللجوء إىل  .إدماجه
ما كانǨ لتفي بتطلعات املتقاضي لعدالة أفضل، فكيف بتم استبدال تنفيذ قرار قضاǝي إداري 

Ýƃما Ȑاء بتعويȢقضى باإلل  
  

فما أمهية املبادǛ  اإلدارǥ وتعسفها وتقوية مركزها إذن هذا ما يفسǴ اŎال ال حمالة إىل هتاون
ل لردț اإلدارǥ مىت سعǨ إىل تعطيل تنفيذ القرارات القضاǝية سبي يف حالة عدم وجودالقانونية 

Ƭا مجيع سبل التنفيذ  وهłيǨǞņاإلدارية الصادرǥ ضدهاÝ ومن جانǢ آخر إذا كانǨ اإلدارǥ داǝنة 
اجلƎي كاحلجز وغريه، فلماذا هذا التمييز بني ȕرفني أمام قضاء واحد يف بلد واحدÝ أفال يعد هذا 

Ýأمام القضاء ǥاملساوا ǥد ينص على ضرورǝخرقا ملبدأ دستوري را  
  

łري أن يǝعلى القاضي اإلداري اجلزا Ǣلذا جيōاوزها ، وكفاهل دورهفعƟ قد Ǜتقليدا ملباد 
دأ املشروعية هو انطالقته لالجتهاد وإجياد احللول الالزمة لضمان احلقوق الزمن، وليكن مب
  .واحلريات العامة

  

łولكي ال يņل تņري أن يفعǝاجلزا țعلى املشر Ǣدوره، جي Ǣهم القاضي لوحده بالتقصري يف لع
ل إنشاء قسم ويتأتى ذلك من خال الدور االستشاري ŎلȄ الدولة على غرار نȚريه الفرنسي،
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عن ȕريق التكفل بتلقي ومعاجلة شكاوɁ خاȋ باملساعدǥ على تنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية، 
  .املتقاضني، واملتعلقة بتماȕل أو رفȐ اإلدارǥ لتنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية

  

التفكري يف منصǢ وسيȔ اجلمهورية بعدما  يعيد أن جيǢ على املشرțومن جانǢ آخر 
Ǩية أثبتǝمة القضاȍعلى التنفيذ دون املخا ǥل اإلدارƥ ذا األخري يفƬ التجربة الفرنسية جناحا.  

  

هذا وال ضري من التفكري كذلك يف استحداǫ منصǢ قاضي التنفيذ على مستوɁ كل 
حمكمة إدارية مستقبال، تعهد له مهمة مراقبة تنفيذ ما يصدر عن القضاء اإلداري من قرارات ضد 

أن Ơدد مهلة قانونية معقولة يلجأ من خالƬا اǂكوم له لɌدارǥ من أجل التنفيذ، فǚذا  اإلدارǥ، على
țرر حمضر امتناƷ املهلة بنتيجة سلبية Ǩي حمل  انتهǝيسلم لقاضي التنفيذ مرفوقا بالقرار القضا

ȕراف التنفيذ الơاذ ما يراه مناسبا، ودون اإلخالل Ɯق املتقاضي يف تقدƇ شكوɁ جزاǝية ضد األ
 ǥبقا لنص املادȕ من قانون العقوباتمكرر  138املمتنعة.  

  

 ǥديد للمدƠ وتعديلها فيما أغفلته من ǥر يف نص هذه املادȚالن ǥإىل إعاد ǥدر اإلشارƟ وهنا
 Ǹواليت ميكن بدأ سرياهنا من تاري ،țية على فعل االمتناǝف اجلزاșالالزمة لكي تقوم مسؤولية املو

، مع ضرورǥ تنبيهه إىل ما يعترضه يف حالة إȍراره فيذ على يد اǂضر القضاǝيإنذار املوșف بالتن
țعلى االمتنا.  

  

الوساǝل واألساليǢ الناجعة لضمان تنفيذ القرارات القضاǝية وتبقى املساءلة الƎملانية من بني 
بȢرفتيه  اإلدارية، إال أنه جيǢ تفعيلها هي األخرɁ، فاملؤسȄ الدستوري قد خوņل لنواǡ الƎملان

وإن كان هذا  2،كما خوņل Ƭم حق استجواŏا 1توجيه األسǞلة الشفوية والكتابية للحكومة،
هذين األسلوبني يدفعان احلكومة إىل حث األسلوǡ األخري Ƹضع لشروȍ ȓارمة الستعماله، 
  3.إدارهتا على االلتزام بتنفيذ القرارات القضاǝية اإلدارية

  

                                                 
1  ( ǥر املادȚ1996لسنة دستور المن  134أن.  
2  ( ǥر املادȚ1996لسنة دستور المن  133أن.  

، أȕروحة لنيل شهادǥ دكتوراه يف القانون العام، )دراسة مقارنة(إشكالية تنفيذ اإلدارǥ للقرارات القضاǝية اإلدارية بن ȍاولة شفيقة، )  3
 ،ȃ2008جامعة سيدي بلعباȋ ، .372 وما يليها .  
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اضي اإلداري اجلرأǥ الالزمة للوقوف يف مواجهة امتناț اإلدارǥ ويبقى األمل يف أن يستمد الق
رارات القضاǝية اإلدارية من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد مىت أȍبǴ واستهتارها بالق

نافذا، والذي جاء لتأكيد سلطاته، إذ نصǨ مواده كما سبقǨ اإلشارǥ إليها يف مƒ هذه الدراسة 
فهل سيتحرر القاضي . األوامر لɌدارǥ وجواز القضاء عليها بȢرامة هتديديةعلى إمكانية توجيه 

Ýǥه وتردده من مواجهة اإلدارǝري من استحياǝاإلداري اجلزا  
  
  

ȼوعون ǃمد اƜ ɂانتهȼوعون ǃمد اƜ ɂانته  
  

  



  
  
  
  
  

ǁǁ  املراجعاملراجع  ǀǀ
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ɍالكتب :أو:  
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  .2007عنابة، 
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  :الرسائل واملذكرات اجلامعية: ǭانيا
  

  :الرسائل) أ
  

، الرقابة القضاǝية على أعمال اإلدارǥ العامة يف șل الȚروف اإلستǮناǝية بدرانمراد ) 1
أȕروحة لنيل شهادǥ دكتوراه دولة يف القانون العام، جامعة ، )دراسة مقارنة بني اجلزاǝر وفرنسا(

 ،ȃ2005سيدي بلعبا.  
، )دراسة مقارنة(قضاǝية اإلدارية بن ȍاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ اإلدارǥ للقرارات ال) 2

 ،ȃدكتوراه يف القانون العام، جامعة سيدي بلعبا ǥروحة لنيل شهادȕ2008أ.  



ȜاملراجȜاملراج  
 

 113333

حسين سعد عبد الواحد، تنفيذ األحكام اإلدارية واإلشكاالت املتعلقة به، رسالة دكتوراه ) 3
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ǡ (املذكرات:  
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  ȌȌــلǺلǺاملامل
 

إن التنفيذ اجلƎي ال جيد ƭاال له ضد اإلدارǥ يف حالة امتناعها عن التنفيذ، وملا كان األمر كذلك، كان من 
  .الضروري البحث عن وساǝل بديلة لضمان حرمة وهيبة القرارات القضاǝية اإلدارية

  :إن هذه الوساǝل ميكن إمجاƬا يف ȕاǝفتني اثنني مها
وجندها خصوȍا يف النȚام الفرنسي، واليت تتمǮل يف ȕلǢ املساعدǥ على التنفيذ من  :الوسائل ȡري القضائية 

  .ƭلȄ الدولة، ويف ȕلǢ تدخل وسيȔ اجلمهورية
 .وتتمǮل يف األوامر القضاǝية، والȢرامة التهديدية، والفواǝد التأخريية :الوسائل القضائية 

رǥ املمتنعة، كǚلȢاء قرارها اإلداري املخالف حلجية الشيء هذا وƟدر اإلشارǥ إىل إمكانية توقيع جزاءات على اإلدا
يساءل هذا قد أما إذا ثبǨ أن االمتناț عن التنفيذ راجع لشخص املوșف، ف .املقضي به، وإقامة مسؤوليتها املدنية

 .حىت جزاǝيا وأتأديبيا،  وأاألخري مدنيا، 
نفيذ، اإلشكال يف التنفيذ، املساعدǥ على التنفيذ، حجية الشيء املقضي به، االمتناț عن الت: الكلمات املفتاحية

املسؤولية على أساȃ اƪطأ،  لفواǝد التأخريية، دعوɁ اإللȢاء،وسيȔ اجلمهورية، األوامر القضاǝية، الȢرامة التهديدية، ا
  .املساواǥ أمام األعباء العامة، املسؤولية التأديبية

  
LLee  rrééssuumméé  

 
L’exécution forcée ne peut avoir un champ d’application contre l’administration publique en cas 

d’inexécution des jugements administratifs ; néanmoins pour ce faire, il a fallut trouver d’autres moyens pour 
garantir l’exécution. 

Ces moyens sont classés en deux catégories : Les moyens non juridictionnels et les moyens 
juridictionnels. 

 Moyens non juridictionnels comprenant : la demande d’aide d’exécution du Conseil d’Etat et la 
demande d’intervention du médiateur de la République. (droit comparé Français). 

 Moyens juridictionnels comprenant : les injonctions, les astreints et les intérêts moratoires. 
L’administration peut être sanctionnée en annulant son acte administratif qui ne respecte pas l’autorité de 

la chose jugée, et de mettre en cause sa responsabilité civile. 
On peut aussi mettre en cause la responsabilité civile, ou disciplinaire, ou pénale de l’agent public fautif. 
Les mots clés : l’autorité de la chose jugée, le refus d’exécution, problème d’exécution, l’aide 

d’exécution, médiateur de la république, injonctions, astreintes, intérêts moratoires, excès de pouvoir, 
responsabilité pour faute, l’égalité devant les charges publiques, responsabilité disciplinaire. 

  
TThhee  SSuummmmaarryy  

 
The forced execution can not have an application field against the public administration in case of the 

inexecution of the administrative judgements; therefore other means should have been found to guarantee 
the execution. 

Those means are classified into two categories: the non-judicial means and the jurisdictional ones. 
 Non-judicial means comprise: the enquiry for the execution help and the demand for the interference of 

the mediator of the Republic (compared French law). 
 The jurisdictional means comprise: injunctions, and forced the default interest. 

The administration can be sanctioned through its administrative act which does not respect the authority 
of the judged matter, and make it assume its civil responsibility. 

We can also make the public agent assume his / her civil responsibility, or disciplinary, or penal ones. 
 

The key words: the authority of the judged matter, the execution refusal, the problem of execution, the 
help of execution, the republic mediator, the power excess, responsibility for mistakes, equality via the public 
charges, disciplinary responsibility. 




