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دالحم    حمد  كثيد  ثيب  يبر ب  ثي  

   دالصال   دالصا  عل  ثي  , داصقيبت  دالحم    أ  مّن  عثيب  بإحبا  هد دايلح   ذال ايب دالصبا  
    حص  قعاي  عل    عثي    عل  ,    ثمدب   داحيصعو  بالثي   دايي بت   عل  

 (يشكي دايبس ال يشكي    م ال)

 : إقما  لباص داشكي   جزيل داصي  بأ إال

 لل  ت  ال  ,  ي إعجثييب   إرربددب  إب      خال   تبذت  بأداتي"  م  ز ز  برال "ال داحشيفالدأل تبذ
 داقثّنحم  شكيد جزيص  د عثيب  يلبئلي

   إقما  باشكي إال   عبا داعليم داحيباشم اقيعايل  يباشم  هد دايلح    عل  ب  هاعو  م جيم  
  اق  ي إلعيي  هو داحيباشم  

 ل  م  اق  صيب  م اييي     صثم    ب مدب  عل ددلبز  لكيب  هد   ععال ل  ب   ركي  ي دالتبا
  عيب احب   عيب اي دآلأ   عي  

 يب جزيص داشكي  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

دالحم   داهذ   قيب ايهد   ال دكم ايلل إاثي اعال  عل    عثيب  

  ب  صم  

: د مذ  هد داصحل داحتعدضع إال

    ي   بل    ي  حيو م  عحيي دايلبح   داليي

إال   م إتلب ل داكعحبت اتلير  صييال  م  كيعأ ذدإيب  م  عحتيي   بدق دالصبا أل صال  ب  
       ي   بل    ي  حي ب دب  ثي  داتيلق  ل دألد در  تل إع عيي إال  ي دأل بأ

 إال إ عإي  

إال    بإهإي داكيدا    ل ر ق با دامرد م  

 يلصل  حعي  هد دنصب يلتنثم  يي دالعيم داحمرجثم داحقيعثم   أ   ي دأل ثي درجعد  م   إصبال  
 عل داتلير  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 قائمة المختصرات

 صفحة ص
 صفحات  ص ص 

 مادة  ـ
 عدة مكاد ـ ـ 
 القانكف المدني الجزائرؼ  ج.ـ.ؽ
 القانكف الجنائي الجزائرؼ  ج.ج.ؽ
 قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية  إ.ـ.إ.ؽ
 طبعة ط

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

لقد نشأ القانكف اإلدارؼ حديثا، كتمكف مف فرض كجكده ليككف فرع مف فركع القانكف 
 .العاـ، حيث تميز ىذا األخير بعد خصائص ميزتو عنو القكانيف األخرػ 

فاتسـ بطابعو الغير عادؼ خاصة في تجسيده في الكاقع كسرعة تطكره كاستقالليتو 
حيث نظـ نشاط اإلدارة ككل ما يتعمق بيا مف نزاعات التي تعرض أماـ القضاء مع 

األشخاص الطبيعية كالمعنكية في شكل دعاكؼ إدارية كدعكػ اإللغاء كدعكػ التعكيض حيث 
بات مف الكاضح أف ىذه النزاعات تثير مشكالت ىامة سكاء أثناء سير الدعكػ القضائية 

صدار القرار القضائي اإلدارؼ الذؼ كاف نتاجا لمفصل  لتزيد تعقدا أكثر بعد الفصل فييا، كا 
 .في المنازعة القائمة

نما ييتـ  كمف ىنا ال يقتصر دكر ىذا األخير في الفصل في النزاع القائـ فقط، كا 
بالسير عمى حسف التنفيذ في الكقت المحدد ليذا القرار، كتجنيب األطراؼ مف الكقكع في 

 .تقاعس اإلدارة عف الكفاء كالقياـ بااللتزاـ القانكني التي ىي مككمة بو

كلقد كمفت معظـ األنظمة القانكنية حق األطراؼ في تجسيد ما حكـ لصالحيـ ضد 
اإلدارة ميدانيا، حيث أعطى الدستكر الجزائرؼ صالحية لمقاضي لتنفيذ األحكاـ القضائية، 

، حيث جاءت مؤكدة 1996 مف الدستكر الجزائرؼ لسنة 145كىذا ما تجمى في نص المادة 
عمى كل أجيزة الدكلة أف تقـك في كل كقت "الصرامة في تنفيذ األحكاـ القضائية كذلؾ بقكليا

 ".كفي جميع الظركؼ بتنفيذ أحكاـ القضاء 

كأماـ ىذا فإف االمتناع المتعمق بتنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية الصادرة في مكاجية 
األفراد ىي مكضكع ال ييمنا، لسبب أف اإلدارة تممؾ في مكاجية األفراد كل الكسائل القانكنية 

التي كفميا المشرع ليا إلجبارىـ عمى االمتثاؿ ألحكاـ القضاء، باعتبارىا المشرفة عمى 
كسائل التنفيذ، لذلؾ فإف مكضكع دراستنا سكؼ يدكر حكؿ تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية 

 .الصادرة في مكاجية اإلدارة، كالمشاكل التي تكاجييا ىذه القرارات محل التنفيذ

كأماـ ىذا الكاقع الذؼ شاع ظيكره ميدانيا كاف مف المزـك لممشركع أف يساير القكانيف 
المقارنة ليتدخل كيضع حدا لتجاكزات اإلدارة في مسألة، تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية 



 

 

 

اإلدارية الصادرة ضدىا كىك ما كرسو المشرع الجزائرؼ في تعديمو لقانكف اإلجراءات المدنية 
صداره قانكف   المتضمف قانكف اإلجراءات 23/04/2008 المؤرخ في 09-08كاإلدارية كا 

 .المدنية كاإلدارية الجديد مخصصا كذلؾ أحكاـ مميزة لمجيات القضائية اإلدارية

يعد مكضكع إشكاالت تنفيذ المادة اإلدارية في التشريع الجزائرؼ مف بيف المسائل 
المعقدة التي مازالت حد لساعة مكضكع جدؿ كلقد حاكلنا مف خالؿ ىذه الدراسة الكقكؼ 

عمى أىـ العقبات التي تقف أماـ تنفيذ القرار القضائي اإلدارؼ كتحكؿ دكف تنفيذه، كما قدمنا 
 شرحا مفصال لمكقف المشرع الجزائرؼ كما رتبو عمى االمتناع عف تنفيذ المادة اإلدارية

ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى دراسة القرار القضائي اإلدارؼ بكجو عاـ 
كعمى إشكاالت تنفيذه بشكل خاص كالتعرؼ عمى المسئكليات المترتبة عمى االمتناع عف 

 .تنفيذه

كقع اختيارنا ليذا المكضكع بناءا عمى أسباب ذاتية كأخرػ مكضكعية تمثمت في رغبة 
شخصية لدراسة جانب مف جكانب القرار القضائي اإلدارؼ كعمى اعتبار أنو مكضكع حيكؼ 

 .كغير متناكؿ بكثرة

 : كمف ىذا المنطمق نطرح اإلشكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالية التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليػػػػػػػػػػػػػػػػة

هي  هي إشكاالت تنفيذ المادة اإلداريـــــة في التشريع الجزائري ؟ ومـــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا
 المسئوليات المترتبة عن االمتناع عن تنفيذ القرار القضائي اإلداري ؟

 :كيتفرع عف ىذه  اإلشكالية التساؤالت التالية

سنحاكؿ معرفة اإلطار القانكني الذؼ يحكـ تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية ك األسباب -
 .التي أدت باإلدارة إلى االمتناع عف التنفيذ

ىل أف غياب الكسائل الفعالة كالناجعة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ ك القرارات -
 القضائية اإلدارية الحائزة لقكة الشيء المقضي فيو ىك السبب المباشر لتعنت اإلدارة؟



 

 

 

كلقد اعتمدنا أثناء ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي في تحميل أحكاـ النصكص 
 .المكاد القانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية،  كلككنو مناسب لمثل ىذه الدراسات

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 القضائية القرارات تنفيذ بطرؽ  يتعمق فيما خاصة نصكص الجزائرؼ  المشرع يكرد لـ
 تنفيذ مجاؿ تكضيح في أىمية ذات المدنية المكاد في القضائي التنفيذ مسألة فإف لذا اإلدارية
 إال حقو مف لو المحكـك تمكيف يعني العاـ لممبدأ طبقا التنفيذ ألف اإلدارية القضائية القرارات

 المراكز الختالؼ المدنية المكاد في بو معمكؿ ىك ما عف يختمف اإلجرائية الناحية مف أنو
 أف أىميا أخرػ  جية مف امتيازات مف اإلدارة بو تتمتع كما جية مف التنفيذ ألطراؼ القانكنية
  .األفراد تجاه لقراراتيا المباشر التنفيذ بحق كتمتعيا تقديرية سمطة نشاطيا مباشرة عند لإلدارة

 اإلدارة لصالح صادرا اإلدارؼ  القضائي القرار باألحرػ  أك الحكـ كاف كمما فإنو ليذا
 األخيرة ىذه أف بحيث األفراد لصالح الصادرة تمؾ مف أكسع تنفيذية حماية القرارات ليذه فإف

 . فييا الحماية تتقمص

القرارات محل التنفيذ وكيفية تنفيذها  : المبحث األول 

إف الخكض في دراسة القرارات القضائية اإلدارية يستكجب البحث في مفيكميا في 
ـ فإذا استكفت لشركطيا كانت .إ. مف ؽ600ككنيا تشكل سندات تنفيذية حسب نص المادة 

 .قابمة لمتنفيذ

القرار القضائي اإلداري  : المطمب األول 

يترتب عمى النطق بالحكـ أف يخرج النزاع مف كالية القضاء الذؼ أصدر الحكـ أك 
 .القرار كيصير ىذا األخير حائزا لمحجية كما يترتب عميو بدء مكاعيد الطعف

 

 

 

 



 

 

 

مفهوم القرار القضائي اإلداري  : الفرع األول 

كاف المشرع الجزائرؼ يصطمح بعبارة الحكـ لإلشارة إلى جميع ما تصدره الجيات 
القضائية مف أحكاـ كقرارات ك أكامر استعجاليو ليضيف المشرع لمصطمح الحكـ مفيـك 

 .1القرار كىذا ليفصل بيف ما تصدره المحاكـ كبيف ما تصدره المجالس القضائية

 إذف فالقرار القضائي اإلدارؼ ىك حكـ إذا ما تكفرت فيو أركاف كشركط األحكاـ  
كعميو فالقرار القضائي اإلدارؼ يصدر في خصكمة كأصل عاـ تككف أحد الجيات 

 مف 800في المادة  المنصكص عمييا كما أف ىذا القرار يصدر مف جية أك محكمة مختصة
 قانكنا بالمنازعة اإلدارية ، كدائما يككف مكتكب كىك في األساس ال يختمف في 2إ فيو.ـ.إ.ؽ

 .ظاىره عف األحكاـ المدنية طبقا لما نص عميو قانكف اإلجراءات المدنية الجزائرؼ 

كعميو يتبيف أف العمل القضائي ال يعتبر حكما إال بتكافر شرطيف أساسييف أكليما أف 
يككف قد اتخذتو سمطة قضائية أكجدتيا الدكلة لمفصل في الخصكمات ، كثانييا أف يككف ىذا 
القرار متخذا في منازعة رفعت عنيا قضية بيف خصميف ، كفي المنازعات اإلدارية يجب أف 

 . تككف اإلدارة أحد ىذيف الخصميف

حكـ بمعنى الكممة إذا   "...  إليجاد تعريف لمقرار القضائي اإلدارؼ نقكؿ أنو كرتأينا
 ف تكافرت فيو أركاف األحكاـ فيصدر بمناسبة خصكمة أحد طرفييا جية إدارية كيصدر عف

 . "3 محكمة مختصة بالمنازعات اإلدارية

نشير فقط أف ىناؾ تماثال بيف األحكاـ المدنية كالقرارات القضائية اإلدارية مف حيث 
إجراءات إصدارىا غير أف النظاـ القانكني الذؼ تخضع لو يختمف باختالؼ القضاء الذؼ 

اعتبار أف أكؿ درجة تصدر فييا األحكاـ اإلدارية أك باألحرػ القرارات القضائية  4يحكميا
                                                           

 .ـ قبل التعديل كاضحة الكتفاء المشرع بعبارة لمداللة عمى األحكاـ كالقرارات كاألكامر.أ. مف ؽ600كانت المادة -1
 .2008 فبراير 25 المكافق لػ 1429 صفر 18ـ المؤرخة في .أ. مف ؽ800المادة -2
  3.حسينة شرون، امتناع االدارة عن تنفيذ األحكام والقرارات القضائية، رسالة ماجستار، جامعة دمحم خيضر بسكرة-

  216.4، ص 10/09/08صالح عبد الحميد، الحكم االداري، والحكم المدني، مجلة مجل الدولة السنة -



 

 

 

اإلدارية الصادرة عف المحاكـ اإلدارية كذلؾ الصادرة عف مجمس الدكلة في الطعكف المرفكعة 
  .أمامو

اآلثار المترتبة عمى القرار القضائي اإلداري : الفرع الثاني 

كسائر األحكاـ القضائية يرتب القرار القضائي اإلدارؼ آثارا منيا ما ىك مكضكعي 
 .كمنيا ما ىك إجرائي

اآلثار الموضوعية  : أوال 

  :أصل ىذه اآلثار القانكف المكضكعي المطبق عمى الخصكمة كىي تختمف فيناؾ

سكاء  فينا القرار القضائي يتضمف اإلقرار: األثر التقريرؼ لمقرار القضائي اإلدارؼ - أ
 نذكر مثال الحكـ بإلغاء 1اإليجابي منو أك السمبي بأف الحق الكامف فيو يخص شخصا معينا

 .حظر نشاط أك الحكـ بإلغاء نتائج االنتخابات المحمية

منيا القرار القضائي يتضمف إنشاء حق مف أمثمتو القرار : األثر المنشئ لمحق - ب 
 . القضائي بالتعكيض عف تصرؼ كقع مف الدكلة أك أحد أجيزتيا سكاء عف خطأ أك بدكنو

فينا يصدر القرار بإلزاـ المحكـك عميو بأدائو مبمغ معيف : األثر الممـز لمقرار القضائي - ت
لممحكـك لو لإلشارة فقط فإف ىذه القرارات ىي تعد سندات تنفيذية يمكف االستعانة فييا بالقكة 

عطاء المحكـك لو كما يترتب عف القرار القضائي الصادر بدء تقادـ ا العمكمية اإلكراه المالي
 .الحق المحكـك بو كاسندا رسميػا إلثبػات الحػػق المدعػي بػو

 

 

  
                                                           

، مصر دار الجامعة الجديدة، سنة 2نبيل اسماعيل عمر، الكسيط في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية، الطبعة -1
 .766، ص 2000



 

 

 

اآلثار اإلجرائية  : ثانيا 

  : مف أىـ اآلثار التي يرتبيا القرار القضائي اإلدارؼ 

أف حجية الشيء المحكـك فيو مقررة لألحكاـ القطعية إذ ال  : حجية الشيء المقضي فيه
يجكز إثارة النزاع في شأنو باعتباره أنو سبق حسمو بالقرار القضائي الصادر كتنصرؼ ، 

بالنسبة لذات الحق محال كسببا عف  ىذه الحجية إلى ما بيف الخصـك أنفسيـ كأما 1كيترتب
ىذه الحجية احتراـ المحاكـ ليا كذلؾ بعدـ البت أك الفصل في نفس المكضكع مف جديد 

كالتسميـ بما قضى بو الحكـ بيف الخصـك ، عمى أف حجية الشيء المقضي فيو كفقا لمتشريع 
الجزائرؼ كبالخصكص في المكاد المدنية بما فييا اإلدارية ال تعد مف قبيل النظاـ العاـ فال 

 مف القانكف المدني 338يمكف إثارتيا تمقائيا مف طرؼ القضاة كىذا ما كرد في نص المادة 
الصادر   30في القرار رقـ (سابقا  )ك ما أكدتو المحكمة العميا ضمف غرفتيا اإلدارية 

 :  الذؼ جاء فيو15/02/1978بتاريخ 

أف سمطة حجية الشيء المقضي بو كالتي تتمتع بيا ىذه القرارات الصادرة عف المجالس "... 
القضائية، ليست مف النظاـ العاـ فالقاضي ال يستطيع التعرض ليا تمقائيا ، كىك نفس 

المشرع الفرنسي،  "كما ال يمكف لألطراؼ التخمي عف االستظيار بيا 2المسمؾ الذؼ انتيجو
كقد خالف المشرع المصرؼ ذلؾ إذ اعتبر الحجية مف النظاـ العاـ لممحكمة القضاء بيا مف 
تمقاء نفسيا مع األخذ بعيف االعتبار نطاؽ كمجاؿ حجية ، غير أف حجية األمر ال تمنع مف 

األحكاـ اإلدارية إذا ما شاب القرار القضائي مف أخطاء  3تفسير الحكـ كال مف تصحيحو
 . مادية أك غمكض في المنطكؽ 
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إف ما تقتضيو ىذه الفكرة أف يمتنع القاضي المصدر  : خروج النزاع من والية القضاء-ب
لمحكـ أف يمس ما قضى بو أف يعدؿ الحكـ أك أف يحدث فيو إضافات مف تمقاء نفسو كلك 
كاف القرار القضائي اإلدارؼ باطال إذ فالحل المسكح بو ىك ممارسة طرؽ الطعف المكفكلة 

قانكنا  

يترتب صدكر األحكاـ القضائية الحاسمة في النزاع الحق  : أنها تعطي الحق في التنفيذ-ت
سنة كاممة ابتداء مف تاريخ قابميتيا ) 15)في تنفيذىا كيسقط ىذا الحق بمضي خمس عشرة 

 مف 630حسب نص المادة . يقطع التقادـ بكل إجراء مف إجراءات التنفيذ. لمتنفيذ. 1
إ  .ـ.ا.ؽ

 تنفيذ القرار القضائي اإلداري : المطمب الثاني

 بإلغاء إما خاصة دعاكؼ  القضائية جياتيا بمختمف اإلدارية المحاكـ أماـ ترفع
 يصدر الحالتيف كمتا كفي لمتعكيض الرامي المسؤكلية دعاكؼ  أك اإلدارة عف الصادرة القرارات

. بتنفيذه اإلدارة تمتـز أف المفركض مف كالذؼ الحجية عمى حائز إدارؼ  قضائي قرار

 في دعوى اإللغاء: الفرع األول

 لممشاكل إثػارة القضػايا أىػـ مػف اإلدارؼ  القضػاء عف الصادر اإللغاء قرار تنفيذ يعد
 قبل اإلدارؼ  القرار رتبيػا التػي القانكنيػة األكضػاع مػف كثير في النظر إعادة إلى يؤدؼ ألنو

 مف كاستعماال انتشارا اإلدارية الدعاكؼ  أىػـ مػف الجزائػر فػي اإللغػاء دعػكػ  تعتبػر حيث إلغائو
مػف  بػالكثير خصػيا أف بػ بيا، الجزائرؼ  المشرع اىتمػاـ يفسػر مػا ك كىػ المتقاضػيف جانػب
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 08/09األمػػر بمكجػػب الصػػادر كاإلداريػػة المدنيػػة اإلجػػراءات قػانكف  فػي كاألحكػاـ المػكاد
 .2008/02/125 المػػؤرخ في

. إ.ـ.إ.ؽ فػي ا تعريفػ ليػا يضػع لـ المشرع أف إال اإللغاء دعكػ  أىمية مف الرغـ كعمى
  :كمنيا اإللغاء لدعكػ  التعريفات بعض نستعرض سكؼ كمنو

 بأنيا السمطة تجػاكز دعػكػ  أك اإللغػاء دعػكػ  '' بأنيػا delaubadere.A الفقيػو تعريػف- 
  ''2اإلدارؼ  القاضي طػرؼ مػف مشػركع غيػر إدارؼ  قرار أبطاؿ إلى يرمي قضائي طعف

 أحػد يرفعيا التػي الػدعكػ  '' بأنيػا اإللغػاء دعكػ  الطماكؼ  دمحم سميماف الدكتكر عرؼ كقد- 
 أخر تعريف لمقانكف كفي مخػالف إدارؼ  قػرار إعػداـ يطمػب اإلدارؼ  القضػاء إلػى األفػراد
 أماـ المرفكعة القضائية الدعكػ  ىػي '' بعمػي الصػغير محمػد الػدكتكر يقػكؿ اإللغػاء لدعكػ 
 لما مشركعيتو عدـ بسبب إدارؼ  قرار إلغاء تسػتيدؼ التػي اإلداريػة القضػائية الييئػات إحدػ
 ''3عيكب مف أركانو يشكب

 الجية أمػاـ ترفػع قضػائية دعػكػ  '' بأنيػا بكضػياؼ عمار الدكتكر أيضا عرفيا كما- 
 كمحددة خاصة إلجػراءات طبقػا مشػركع غيػر إدارؼ  قرار إلغاء بغرض المختصة القضائية

 ''4قانكنا

كا عادة  اإلدارؼ  القػرار إعػداـ إلػى اإلدارؼ  القػرار ضػد المقامة اإللغاء دعكػ  عمى كيترتب
 كا عادة القرار ىذا أثر بإزالة اإلدارة تمتػـز كىنػا رجعػي بػأثر يمتد أؼ عميو، كانت ما إلى الحالة

 قرار إلغاء اإللغاء، قرارات أمثمة كمف صػدكره قبػل عميػو كانػت مػا إلى األكضاع تصحيح
 يتضمف قرار إلغاء أك مكظف، عزؿ قرار إلغاء أك مكظػف عمػى تأديبيػة عقكبػة بتكقيػع إدارؼ 
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ف مؤسسػة، غمػق  مساعدة أك تدخل يتطمب إنما بنفسو آثاره يحدث ال قػرار اإللغاء كػاف كا 
 .1اإلدارة مف إيجابية

 اإللغاء، لػدعكػ  كالمتنكعػة المختمفػة المجػاالت لنػا تتبػيف األمثمػة ىذه خالؿ كمف
الجية  تككف  أف البدييي كمػف ، الػكظيفي الجانػب تمػس كأحيانػا اإلدارؼ  الجانػب تمػس فأحيانػا
 اإلدارؼ  القضائي القرار بتنفيذ الممزمػة ىػي اإللغػاء محػل القػرار أصدرت التي اإلدارية
 في نتناكؿ مطمبيف إلى المبحث ىذا فػي سػنتطرؽ  األسػاس ىػذا كعمػى باإللغاء القاضي
 فسػكؼ الثاني المطمب أما اإلدارؼ، القضائي القػرار تنفيػذ عػف المترتبػة اآلثار األكؿ المطمب
 . 2اإللغاء قرار تنفيذ في اإلدارة عمى الكاقعػة االلتزامػات عػف فيػو نػتكمـ

 لمجمػس يجػكز : '' مػايمي فييػا كجػاء. إ.ـ.إ.ؽ مف 913 المادة نص في كذلؾ 

 مف تنفيػذه كػاف إذا اإلداريػة، المحكمػة عػف الصادر الحكـ تنفيذ بكقف يأمر أف الدكلة
 األكجو تبدك كعنػدما تػداركيا، يمكػف ال مؤكػدة ماليػة لخسػارة المستأنف يعرض أف شأنو
  ''.المستأنف القرار إلغاء تبرير شأنيا مف االستئناؼ في المثارة

 فمف عامػة قاعػدة كلػيس اسػتثناءا اإلدارؼ  القضائي القرار تنفيذ كقف يعتبر حيث
 اإلدارؼ  القضػائي القػرار أك الحكػـ تنفيػذ أف االسػتئناؼ لقاضػي تبيف إذا أنو المنطقي
 التي المستندات أف أك إصػالحيا، العسػير مػف يكػكف  أكضػاع إلى محالة ال سيؤدؼ المستأنف

 الحكـ إلغاء إلى بالضركرة سػتؤدؼ بحيػث الجديػة مػف تكػكف  طعنػو فػي المستأنف قدميا
 .3االستئناؼ محكمة حكـ إصدار حػيف إلػى الحكػـ ىػذا تنفيػذ يكقػف أف فمػو المستأنف
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 القائمة اإلداريػة الغرفػة قرارات سكاء الجزائرؼ  اإلدارؼ  القضاء مكقف مف لنا كيتضح
 كقف االستثناء أؼ ىذا كا عماؿ تطبيق حاليا الدكلة مجمس قرارات أك سابقا، العميا بالمحكمة

 رقـ21/02/1998 بتػاريخ قػرار صػدر ذلػؾ تطبيقات كمف اإلدارية، القضائية القرارات تنفيذ
 عف 02/06/1997 فػي الصػادر اإلدارؼ  القضائي القرار تنفيذ بكقف قضى 000663

 القضية إرجاع عمى بناءا انو"...فيو  جاء كمما كزك تيزؼ  قضاء لمجمس اإلدارية الغرفة
 كتعكيض دج00,000,42800 مبمػغ بػدفع المػدعي بػإلزاـ الخبػرة بعد قضت اإلدارية فالغرفة

 فإف جية كمف انو حيث جدية، المدعي طرؼ مف المقدمة الدفكع أف حيث األضرار عف
 حالة في تصحيحيا يمكف ال الكالية ميزانيػة عمػى أضرار إلى سيؤدؼ المستأنف القرار تنفيذ
 عػف آخػر قرار كفي كمكضكعا شكال الطمب قبكؿ يتعيف مما الدكلة مجمس طرؼ مف إلغائو
 " ضد عنابة لكالية الضرائب ،مديرية( 30/04/2002 بتػاريخ 9451 رقػـ الدكلػة مجمػس
 1حيث: الشكل في قضى" ( ت،خ

 عنابة لكالية الضرائب مديرية أف حيث المكضكع في كمقبكؿ، قانكني الطعف أف
 الػذؼ عنابة قضاء مجمس عف 03/12/2000 بتاريخ الصادر القرار تنفيذ كقف تمػتمس
 غايػة الػى1990 الفتػرة مف الممتدة الضرائب بتخفيض أمر الخبرة تقرير عمى صادؽ بعػدما

مػف  جدية أكجو عمى يؤسس أف ينبغي التنفيذ كقف أف حيث" .خ.ت" السيد لفائدة 1995
 جسػامة يخص فيما ككذلؾ النزاع في النيائي الفصل يخص فيما شكككا تحدث أف شأنيا

 .القرار تنفيذ عمى تنجر أف يمكف التي األضرار إصالح كاستحالة

 الصادرة األحكػاـ تنفيػذ بكقػف ألمػر المؤىل ىك كحده الدكلة مجمس أف إذف لنا كيتبيف
 أف اإلدارية لممحكمة كلػيس نقضػا أك اسػتئنافا أمامػو فييػا كالمطعكف  اإلدارية المحكمة عف
 الثالثػة الغرفة عف صادر قػرار تضػمنو المكقػف نفػس ىػا عف صػادر حكـ بكقف تأمر

 أنػو حيث ''فيو جاء كمما 1999 فيفرؼ  01 فػي مػؤرخ 199000 رقػـ قػرار الدكلػة لمجمػس
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 اإلداريػة الغرفة رئيس بأف'' السابق.ـ.ا.ؽ مف الثانية الفقػرة 283 المػادة نػص مػف يسػتخمص
 حيػث القضػائي، القػرار تنفيػذ بكقف باألمر المختص كحده ىك حاليػا الدكلػة مجمػس رئػيس'' 
 كال القضػائية سػمطاتيا اسػتنفذت قد عنابة قضاء لمجمس اإلدارية الغرفة فػإف فعػال، انػو

 .''عنيا صادر قرار تنفيذ كقف إذف يمكنيػا

 رئيس إلػى داريػة اإل القضػائية القػرارات تنفيذ كقف مسألة في االختصاص يعكد إذف
 فصل 204309/00 رقػـ قػرار ىنػاؾ أف إال جماعيػة، بتشػكيمة لػيس ك حصػريا الدكلة مجمس

 طرح إلى يؤدؼ ما كىذا جماعية، بتشػكيمة اإلداريػة لقضػائية ا القػرارات تنفيػذ كقف مسألة في
 النظاـ مف أنيا العمـ مع القضائية القرارات تنفيػذ كقػف فػي الفصػل تشػكيمة حػكؿ تساؤؿ
 إ.ـ.إ .ؽ مػف 913 المادة نص في أكرد الجزائرؼ  المشػرع أف إلػى اإلشػارة كتجػدر العاـ،
 الدكلة مجمس تشكيمة بأف تكحي الدكلة مجمس فعبارة'' يأمر أف الدكلػة لمجمػس يجػكز '' عبػارة

 .1جماعية

 ىك كمػا التنفيػذ بكقػف اإلداريػة المحكمػة اختصاص أف إلى ىنا اإلشارة كتجدر
 يتعمػق إنما المدنيػة كاإلدارية، اإلجػراءات قػانكف  مػف 883 المػادة نػص فػي عمييػا منصػكص
 .القضػائية بػالقرارات كلػيس اإلداريػة بػالقرارات

 باعتبػاره يبقػى كاإلداريػة القضائية القرارات تنفيذ بكقف األمر فإف األخير كفػي 
  :التالية األساسية بالشركط مقيدا اسػتثناءا

 أف ذلؾ الدكلػة مجمػس قػرارات دكف  ، اإلداريػة المحاكـ قرارات عمى التنفيذ كقف يقتصر- 
 صادر قرار بو جاء مػا كىػذا عنػو، صػادرة قػرارات تنفيذ بكقف األمر يمكنو ال الدكلة مجمس
 صادر قرار ضد'' ك.س ''قضية 2002 أفريػل 30 فػي المػؤرخ 9889 رقػـ الدكلة مجمس عف
 مجمس عف الصادرة لمقرارات النيائي الطابع ىػذا إف : ''يمػي مػا فيػو كجػاء الدكلػة مجمس عف

 فػي المتمثمػيف العػادييف غير الطعف طريقي بكاسطة إال فيػو الطعػف يمكػف ال طػابع الدكلة،
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 تػـ كمػا ضػيق، إطػار فػي حصػرىما تـ المذيف مادؼ خطأ تصحيح كفػي النظػر إعػادة التمػاس
نو قانكنا، محددة لشركط إخضػاعيما  عػف كنيائيػا ابتػدائيا الصػادر القرار فإف بالتالي كا 

 إعػادة التمػاس مػف كػال أف ذلػؾ التنفيذ، لكقف محال المبدأ حيث مف يككف  ال الدكلة مجمػس
 ''1لمطعف عاديف طريقيف ليس المادؼ الخطأ تصحيح ك النظر

 اإلدارية المحكمػة عػف صػادر قػرار فػي باالسػتئناؼ الدكلة مجمس أماـ الطعف ضركرة- 
 اإلدارية المحكمة عػف صػدر حكػـ فػي اسػتئناؼ كقػع انو الدكلة لمجمس يثبت لـ إذا حيث
 القرار تنفيذ يكقف الدكلة مجمس أف حيػث اإلدارؼ، القضػائي القػرار تنفيػذ كقػف يػرفض فانػو

 الدكلة مجمس يككف  عندما فإنو لذلؾ كتطبيقا الشػأف ذكؼ  طمػب عمػى بنػاءا اإلدارؼ  القضائي
 اإلدارة أؼ الشػأف ذكؼ  مف مقدمة بعريضة يستطيع اسػتئناؼ كقاضػي اختصاصػو يمػارس
 مػف جديػة أكجػو عمى التنفيذ كقف يستند أف يجب حيث القضائي اإلدارؼ، القػرار تنفيػذ بكقػف
 جسػامة يخػص فيمػا ككذلؾ النزاع في النيائي الفصل يخص فيما شكككا تحػدث أف شػأنيا

 اإلدارؼ، ؼ القضائي القػرار تنفيػذ عػف تنجر أف يمكف التي األضرار كاسػتحالة إصالح
كاليػة  كالػي قضػية 28/06/1999 بتػاريخ الدكلػة مجمس عف الصادر القرار ذلؾ كمثػاؿ
ف )فيػو جػاء كممػا معػو كمػف '' ع.ب '' ضد سعيدة  داـ كما مؤقػت كتحفظي اإلجػراء ىػذا كا 

 في مينتيـ يمارسكف  ىػ فالحكف  '' شػخص مائػة مػف أكػث المدعككف  '' حاليا عمييـ المستأنف
ف معتبرة، كخسائر سمبية نتائج إلى يػؤدؼ أف يمكػف الحػرث مػف منعيـ فاف محددة أكقات  كا 
 كلػذا الحػق بأصػل ينص كال المكضكع في حػي الفصل إلػى مؤقػت تػدبير ىػك األصمي طمبيـ
 .2تأييده يتعيف مما أمره في أصاب كىػراف قضػاء مجمػس فإف

 كالييئات كمؤسساتيا الدكلة فييا تمتـز التي القانكنية الحالة بأنيا المسؤكلية تعرؼ
 بفعل لمغير فييا تسببت التي األضرار اك الضرر عف التعكيض بدفع نيائيا اإلدارية العامة
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أك غير  مشركعة الضارة اإلدارية األعماؿ ىذه كانت سكاء الضارة اإلدارية أعماليا
 .المشركعة

 في دعوى التعويض: الفرع الثاني

 العقدية مسؤكليتيا عمى بناء اما اإلدارة ضد بالتعكيض القرار أك الحكـ يصدر عندما 
 اإلدارة امتناع عمى بناء يصدر كقد إدارؼ، خطأ اإلدارة ترتكب لـ كلك حتى أك التقصيرية أك
 لو المحكـك حق جانب إلى أنو إذ لتنفيذه الضركرية اإلجراءات تتخذ أكال اإللغاء قرارات عف
 القرار مف ضرر مف لحقو عما بالتعكيض المطالبة حق لو اإلدارؼ  القرار إلغاء طمب في

 .1اإلدارؼ 

 إما التعاقدية االلتزامات في األصل ىك كىذا عينيا يككف  إما عامة بصفة كالتعكيض 
 غير اك نقدا المقابل ىذا كاف سكاء بمقابل، التعكيض ىك األصل فاف التقصيرية االلتزامات

 التعكيض يقدر: "عمى تنص حيث المدني القانكف  مف 132 المادة لنص طبقا كىذا نقد
 بإعادة يأمر اف المضركر، طمب عمى كبناء لمظركؼ تبعا لمقاضي، يجكز أنو عمى بالنقد،
 اإلعانات بعض بأداء التعكيض، سبيل عمى كذلؾ يحكـ أف عميو،أك كانت ما إلى الحالة
 ".المشركع غير بالفعل تتصل

 :اإلدارة ضد الصادرة التعويض وقرارات أحكام لتنفيذ النماذج المطبقة-

 القاضية اإلدارية القضائية القرارات تنفيذ يتضمف قانكف  عمى الجزائرؼ  المشرع نص
 الناشئة النزاعات يحكـ الذؼ 1991 /01 /08 في المؤرخ 02-91 قانكف  كىك بالتعكيض

 الطابع ذات العمكمية كالمؤسسات المحمية الجماعات بيف القائمة القضائية األحكاـ تنفيذ عف
 أحكاـ لو الذيف الطبيعية األشخاص كىـ القانكف  ىذا بمكجب لممتقاضي يمكف ككذا اإلدارؼ،

                                                           

يقدر التعكيض بالنقد عمى أنو يجكز لمقاضي تبعا لمظركؼ كبناء عمى طمب المضركر أف يأمر باعادة ) 132 المادة 1-
، مف القانكف (الحالة إلى ما كانت عميو أك أف يحكـ كذلؾ عمى سبيل التعكيض، بأداء االعانات تتصل بالفعل غير المشركع

 .المدني



 

 

 

 اإلدارؼ  ذات الطابع العمكمية كالمؤسسات المحمية كالجماعات الدكلة إدانة تتضمف قضائية
 .1القضائية كالقرارات لألحكاـ تبعا ديكنيا تسديد العمكمية الخزينة مف لممطالبة

 تعميمة آنذاؾ لمخزينة المركزية المديرية االقتصاد كزارة أصدرت القانكف  ىذا كلتطبيق
 باالعتماد القضائية األحكاـ بتنفيذ تتعمق 11/05/1991 في المؤرخة 06 /034 رقـ تحت
 المالية العمميات بتنفيذ التطبيقية النماذج تحديد التعميمة ىذه كتتضمف .51/02 قانكف  عمى

 ضد الصادرة المالية العقكبات ،كىي التطبيق مجاؿ عمى منيا األكؿ الفصل في فنصت
 الديكف، مبمغ اك العقكبة مبالغ أساس عمى الخزينة مف عمييا الحصكؿ يمكف التي الدكلة

 المعنكية األشخاص ضد الصادرة القضائية القرارات التطبيق مجاؿ مف التعميمة كتستثني
 المتعمقة النزاعات في القرارا الصادرة ككذا لألفراد، مالية عقكبات كالمتضمنة العاـ لمقانكف 
 كالمؤسسات المحمية الدكلة كالجماعات غير أخرػ  2لييئات مالية عقكبات كالمتضمنة باألفراد

 أحكاـ عمى التعميمة مف الثاني ىذا النص الفصل جانب كالى. اإلدارؼ  الطابع ذات العمكمية
 بيف تنشأ التي النزاعات في تدخل كالتي اإلدارية القضائية األحكاـ تنفيذ عند بالمحاسبة تتعمق

 يأخذ التسيير يخص كفيما .اإلدارؼ  الطابع ذات العمكمية كالمؤسسات المحمية الجماعات
 المتعمق 302 ، 038 رقـ الحساب مف تمقائية اقتطاعات بإجراء عمكمي محاسب عاتق عمى
 عمى كيجب لمدكلة مالية عقكبات كالمتضمنة األفراد لحساب الصادرة القضائية القرارات بتنفيذ
 تكبع ال 03 اجل في القضائي القرار في  138 المقرر أشير المبمغ يدفع اف الخزينة أميف
 .3العقكبات قانكف  مف مكرر المادة لنص طبقا جزائيا

 المديرية المالية بكزارة أدػ مما العممية اإلشكاالت بعض خمقت التعميمة ىذه كلكف
 األحكاـ تنفيذ المتضمف 10/03/2003 في مؤرخ 03 رقـ منشكر بإصدار لممحاسبة العامة

 المؤرخ 21/03 رقـ الدكلة مجمس مراسمة عمى بناء المنشكر ىذا كصدر القضائية
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فاعتبر  أداء، امر شكل عمى الصادرة األحكاـ تنفيذ تضمف ،كالذؼ 19/02/2003في
 البطالف ىذا إظيار اإلدارة عمى يبقى بالبطالف مشكب األداء أمر كاف إذا أنو الدكلة مجمس
 01 رقـ التفسيرؼ  الرأؼ عمى المنشكر اعتمد ككذا. فيو الطعف طريق عف القضاء أماـ

 المذككرة األحكاـ اف إلى يشير كالذؼ الدكلة مجمس عف الصادر 13/04/1999 في المؤرخ
 مجمس كضح معارضة ككذا أك استئناؼ مكضكع تككف  عندما حتى قانكنا نافذة تككف  أنفا

 فرصة كال القضائي القرار أك الحكـ قانكنية تقدير الكاليات خزائف ألمناء يمكف ال انو الدكلة
 قانكف  مف 913 المادة ألحكاـ طبقا الدكلة مجمس اقر إذا حالة في استثناء لكف تنفيذه،

 القرارات كل فاف ذلؾ، كغير الصادر الحكـ أك القرار تنفيذ إيقاؼ كاإلدارية المدنية اإلجراءات
 .1صدكرىا لمجرد نافذة تككف  اإلدارية القضائية

وقف تنفيذ القرار القضائي اإلداري : المطمب الثالث 

 رأينا أف األصل في القرارات القضائية اإلدارية ىك األثر الفكرؼ لمتنفيذ تطبيقا لنص 
ـ لكف قد يتـ كقف تنفيذ ذلؾ القرار القضائي كيككف ذلؾ ترتيبا .إ.مف ؽ 3 –171المادة 

  .2عمى إحدػ الحالتيف

  . الوقف المترتب عمى قاعدة األثر الواقف لمطعن استثناءا: الفرع األول 

إف القرارات القضائية اإلدارية الصادرة عف مختمف المحاكـ اإلدارية تككف متمتعة 
بالقكة التنفيذية لمجرد إعالنيا كتبمغييا ضد اإلدارة فمك قامت اإلدارة باستئناؼ تمؾ القرارات 

مجمس الدكلة فال يككف لطعنيا ىذا أثر مكقف  .أماـ 

 لكف ىناؾ حاالت ال يمكف فييا تنفيذ القرار القضائي اإلدارؼ رغـ أف الطعف فيو ال 
يكقف التنفيذ إذ أنو مف المنطقي متى تبيف لقاضي االستئناؼ أف تنفيذ القرار القضائي 

سيؤدؼ ال محالة إلى أكضاع يككف مف العسير إصالحيا أك أف الكثائق  المستأنف
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كالمستندات المقدمة في الطعف تحمل مف الجدية ما يؤدؼ بالضركرة إلى إلغاء القرار 
  . القضائي المستأنف فمو إيقاؼ تنفيذه إلى غاية صدكر قرار محكمة االستئناؼ

كنجد أف المشرع الفرنسي حدد حاالت يككف فييا الستئناؼ أحكاـ المحاكـ اإلدارية 
األثر المكقف لتنفيذىا فيعمق األمر باألحكاـ الصادرة مف المحاكـ اإلدارية المتعمقة بالمكاد 
االنتخابية الطعكف في االنتخابات المحمية كاألحكاـ الصادرة في مكاد الغابات ككذا األمر 

 .ةبالنسبة لألحكاـ التأديبی

وقف التنفيذ أمام مجمس الدولة : الفرع الثاني 

يجكز لمجمس الدكلة،إذا أخطر بعريضة رفع كقف "ـ .إ. مف ؽ911بمقتضى المادة 
التنفيذ المأمكر بو مف طرؼ المحكمة اإلدارية، أف يقرر رفعو حاال، إذا كاف مف شأنو 

بمصمحة عامة أك بحقكؽ المستأنف، كذلؾ إلى غاية الفصل في مكضكع  األضرار
  .1االستئناؼ

تطبيقا ليذه المادة فإنو عندما يككف مجمس الدكلة يمارس اختصاصو كقاضي 
 يستطيع بعريضة مقدمة مف اإلدارة 98/01 مف القانكف العضكؼ رقـ 9استئناؼ طبقا لممػادة 

 .2تنفيذ القرار القضائي الصادر عف الغرفة اإلدارية سكاء المحمية منيا أك الجيكية بكقف

 كعميو فإف مجمس الدكلة يختص كحده دكف المحاكـ اإلدارية بالمجالس القضائية 
بتقرير كقف تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية المستأنفة أمامو إال أف ىذا الكقف يخضع 

  . لمجمكعة مف الشركط منيا ما ىك إجرائي كمنيا ما ىك مكضكعي

فالشركط اإلجرائية تتعمق أساسا بكحدة العريضة بمعنى أنو يجب تقديـ طمب إلغاء : أكال 
القرار القضائي مع طمب كقف التنفيذ بصكرة مستقمة عف عريضة االستئناؼ، كلعمى الدافع 
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األساسي ليذا الشرط ىك مخالفة المساس بحجية القرار القضائي محل كقف التنفيذ كحتى 
يتسنى لقاضي مجمس الدكلة إف كاف طمب كقف التنفيذ ليس بيدؼ تعطيل تنفيذ القرار 

كما يجب أف تككف العريضة ممضاة مف طرؼ محاـ معتمد لدػ مجمس   عاقتو ، القضائي
الدكلة كالمحكمة العميا ، باإلضافة إلى أف طمب كقف التنفيذ يككف في شكل عريضة مكجية 

 . إلى رئيس مجمس الدكلة

أما مف ناحية الشركط المكضكعية فيتعمق األمر بضركرة أف يؤدؼ تنفيذ القرار : ثانيا 
القضائي اإلدارؼ إلى نتائج يصعب تداركيا كأف تككف ىناؾ أسباب جدية فيما استند إليو 

 .إلغاء القرار القضائي المطعكف فيو .تبرر 

بالنسبة لقرارات مجمس الدكلة المطعكف فييا بالطرؽ االستثنائية كالتماس إعادة النظر 
طمب تصحيح خطأ مادؼ أك طعف تفسيرؼ، كالتي يمكف أف تككف مكضكع طمب كقف التنفيذ 

  . في انتظار صدكر قرار مجمس الدكلة الفاصل في مكضكع ىذه الطعكف 

يرػ المحافع أف مجمس الدكلة يككف قد أباح ذلؾ إال أنو تراجع في العديد مف قراراتو 
ليقر عدـ قبكؿ طمبات كقف التنفيذ ككف تمؾ القرارات صادرة مف آخر درجة فيي نيائية 

 المؤرخ في 000663كلعل مف أشير القضايا التي عرضت عمى مجمس الدكلة القرار رقـ 
/ 06/ 02: أيف قضى بكقف تنفيذ القرار القضائي الصادر بتاريخ .. 21/12/1998

أنو بناء "...  عف الغرفة اإلدارية بمجمس قضاء تيزؼ كزك ، كمما جاء في ىذا القرار 1997
عمى إرجاع القضية فالغرفة اإلدارية قضت بعد خبرة بإلزاـ المدعي بدفع مبمغ 

 دج كتعكيض عف األضرار، حيث أف الدفكع المقدمة مف طرؼ المدعي 42.800.000.00
جدية ،فإف تنفيذ القرار المستأنف سيؤ ذؼ ميزانية الكالية في حالة إلغائو مف طرؼ مجمس 

 .1الطمب شكال كمكضكعا"الدكلة ، مما يتعيف قبكؿ 
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 كنتفق مع ىذا االتجاه القضائي في جكاز األمر بكقف تنفيذ القرار القضائي متى 
كاف تنفيذه يحدث نتائج يصعب تداركيا أك متى كانت الدفكع المقدمة في الطعف بإلغائو 

مؤسسة كيرػ محافع الدكلة أف ىذيف الشرطيف غير مطمكبيف في حالة الحكـ عمى الدكلة أك 
جماعة محمية في أكؿ درجة بتسديد مبالغ مالية ذلؾ أف مجمس الدكلة حسب رأيو يستطيع 

في ىذه الحالة بطمب مف المستأنف األمر بكقف تنفيذ قرار الغرفة اإلدارية بالمجمس 
القضائي إذا رأػ بأف تنفيذه سكؼ ينتج عنو إتالؼ المبمغ نيائيا كيمكف إعفائو كميا أك جزئيا 

   .مف تسديده في حالة قبكؿ دفكع استئنافو

بعبارة أخرػ أف شركط قبكؿ كقف التنفيذ في ىذه الحالة كاسعة . . كيضيف قائال 
حد يصبح فيو االستئناؼ في كاقع األمر ذك أثر مكقف حفاظا عمى األمكاؿ (جدا إلى
 .1العامة

امتناع اإلدارة عن التنفيذ ومسؤوليتها عن ذلك والجزاء المترتب عن : المبحث الثـانـي 
االمتناع 

إف تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية الصادرة في مكاجية اإلدارة مسألة ترتبط أكال كأخيرا 
التي يفترض فييا أف تنصاع تمقائيا لحكـ القانكف كبالتالي  (الدكلة  )بشرؼ ىذه اإلدارة 

التزاميا بتنفيذ أحكاـ تصدر باسػـ ، حتمية ، لكف قد تخالف اإلدارة ىذا االلتزاـ في بعض
 الحاالت إف لـ نقل دائما كقد تستند إلى مبررات قانكنية أك إلى مبررات كاقعية 2الشعب

 .يفرضيا كاقع اإلدارة عند التنفيذ
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حاالت االمتناع ومبرراتـه : المطمب األول 

اعتبارات قد تتمسؾ بيا اإلدارة فتدفعيا إلى عرقمة تنفيذ القرار القضائي اإلدارؼ ، 
كضمف ىذه االعتبارات نجد حاالت معينة يتكقف فييا التنفيذ بالتالي فإف اإلدارة تختمق 

 . األعذار كالمبررات

حـاالت االمتنـاع : الفرع األول 

 في التنفيذ إما صراحة في شكل قرار إدارؼ أك إدارؼ يأخذ االمتناع إما شكل امتناع 
عمل مادؼ صادر منيا أك يككف نتيجة لسككت اإلدارة عف اتخاذ أؼ إجراء مف شأنو التأكيد 
عمى نيتيا عمى التنفيذ ، كقد يأخذ االمتناع شكال مغايرا يفيـ منو إحجاـ اإلدارة عف التنفيذ 

  .بكيتجمى ذلؾ في إىماؿ اإلدارة القياـ بالتنفيذ أك التنفيذ المعی

االمتناع عن التنفيذ اإلرادي : أوال 

 إف االمتناع ىنا يأخذ صكرتيف تبعا لمطريقة المعبر بيا في إصرار اإلدارة ، فإما أف 
يككف مكشكفا كاضح المعالـ أك أف يككف بأحد المظاىر الدالة داللة قاطعة عميو فيك إما أف 

 .يككف امتناع صريح أك أف يككف امتناع ضمني

االمتناع الصريح  : الصورة األولى  - أ

يتجسد ىذا االمتناع بصدكر قرار صريح مف اإلدارة يفيـ منو رفض تمؾ األخيرة تنفيذ القرار 
القضائي بما ال يدع الشؾ في مخالفتيا لحجية الشيء المقضي فيو كمجاىرتيا بالخركج عمى 

 .أحكاـ القانكف 

كلعل االمتناع ىنا قد يككف مبررا مف اإلدارة كفي بعض األحياف أك أغمبيا يخفي النية 
السيئة لإلدارة لعدـ التنفيذ كعمى ىذا الحاؿ فإف حصكؿ قكة قاىرة أك حادث فجائي يحكؿ 



 

 

 

 دكف مقدرة اإلدارة عمى تنفيذ التزاميا فيحرر اإلدارة مف التزاـ التنفيذ كيبرر صراحة امتناعيا
 .1عف إجراءه

االمتناع عن التنفيذ الضمني : الصورة الثانية -ب

يرػ البعض أف ىذه الصكرة ىي األكثر شيكعا في تجسيد اإلدارة تنفيذ القرارات 
القضائية اإلدارية فيي تمجأ إلى ىذه الكسيمة دكف الحاجة إلى إصدار قرار صريح بالرفض 
كما رأينا، فتمـز السككت إزاء القرار القضائي ذك الحجية كلإلدارة كفقا ليذه الصكرة مكقفيف 

إما تستمر في تنفيذ القرار اإلدارؼ الذؼ ألغي أك تقـك بإعادة إصدار قرار إدارؼ مماثل لمذؼ 
ألغي 

ففي الحالة األكلى فإف اإلدارة تتجاىل القرار القضائي كعميو فإنيا تستمر في تطبيق - أ
القرار اإلدارؼ الذؼ ألغي كمف أشير ىذه الحالة ما جاء في قضاء مجمس الدكلة الفرنسي 

التي تتمخص كقائعيا في أف اإلدارة أصدرت قرار بعزؿ السيد " Rousset" في قضية
"Rousset " مف منصبو دكف كجو حق فطعف في القرار المذككر ليحصل عمى إلغائو

قضائيا مف طرؼ مجمس الدكلة غير أف اإلدارة لـ تعده إلى كظيفتو مما دفعو إلى رفع دعكػ 
جديدة إللغاء قرار االمتناع عف تنفيذ حكـ اإللغاء الصادر لصالحو كالتعكيض لو عما أصابو 

 . مف أضرار نتيجة ذلؾ

ككفقا لذلؾ نجد أف القضاء المصرؼ لمتأكيد عمى أف اإلدارة تمتـز دائما بالمبادرة في 
 تنفيذ   األحكاـ في كقت مناسب مف تاريخ صدكرىا كا ف تقاعست أك امتنعت دكف كجو

 .2حق اعتبر ىذا االمتناع بمثابة قرار إدارؼ سمبي مخالف لمقانكف إعالنيا، 
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 .56ص 
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أما عندنا فنشير إلى قرار رئيس الغرفة اإلدارية بمجمس قضاء الجزائر العاصمة 
 في قضية تتمخص كقائعيا أف اقتطعت إدارة الضرائب المتنكعة 13/03/1979المؤرخ في 

 دج بدكف 78.677.932.1: مف إحدػ الشركات الفرنسية العاممة بالجزائر مبمغا ماليا قدره 
 .كجو حق فرفعت الشركة دعكػ أماـ الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء الجزائر

كىذا لكقف اإلجراءات التنفيذية ليذا االقتطاع كرد المبمغ المقتطع ككاف أف صدر 
األمر بذلؾ غير أف إدارة الضرائب لـ تستجب ألمر الغرفة اإلدارية كلـ تتكقف عف 

 .1اإلجراءات التنفيذية إلى غاية تأميـ تمؾ الشركة

أما الحالة الثانية أف تقـك اإلدارة بإعادة إصدار القرار الممغي فتعمد اإلدارة ىنا بإعادة -ب
إصدار القرار المحكـك بإلغائو فتتحايل اإلدارة عمى تنفيذ القرار القضائي بإصدار قرار جديد 

  . يحقق ىذا القرار الممغي كلك بكسيمة أخرػ 

كقد تحتج اإلدارة في إصدار قرارىا الثاني لتصحيح العيب الذؼ شاب القرار الذؼ 
ألغي كتستند بصكرة خاصة في تغيير األسانيد القانكنية أك المادية ككذلؾ في حالة إلغاء 

  .القرار لعيب الشكل أك االختصاص

أما قضاء مجمس الدكلة الفرنسي رأػ أف تنفيذ حكـ اإللغاء مطمكب حتى كلك أمكف 
التصحيح تطبيقا لقاعدة عدـ جكاز تصحيح القرار اإلدارؼ بأثر رجعي حتى كلك كاف العيب 

 .2خارجيا

نخمص أف ىذا االمتناع المتكرر مف اإلدارة أدػ إلى المجكء إلى القضاء اإلدارؼ  - 
إللغاء القرار اإلدارؼ أك االكتفاء بالتعكيض مع اإلشارة إلى أف امتناع اإلدارة ليس دائما 

ظاىرا بل ىي في أحياف كثيرة تتذرع بدكاعي النظاـ العاـ كأحيانا تمجأ إلى االنحراؼ 

                                                           
 .189، المرجع السابق، ص 13/05/1979 الصادر في 60األمر االستعجالي رقـ -1
 . كما يمييا790، ص 1976سميماف الطماكؼ، قضاء اإللغاء، الكتاب األكؿ، مصر دار الفكر العربي، سنة -2



 

 

 

باإلجراءات بما يسمح ليا بإصدار قرارات إدارية تراعي فييا الشكميات القانكنية لكنيا تيدؼ 
 .1لنتيجة كاحدة كىي عرقمة تنفيذ قرارات القضاء

التنفيذ المعيب لمقرار القضائي : ثانيــا 

استقر الفقو كالقضاء عمى المبدأ الذؼ يقضي بأف التنفيذ يجب أف يككف في كقت 
مناسب كمدة معقكلة فإف خرج األمر عف ذلؾ اعتبر أف التنفيذ معيب يكحي بأف ىناؾ امتناع 

  . مف جية المحكـك عميو

 : أماـ ىذا فإف اإلدارة قد تمجأ ليذا الحل متخذة في الحاؿ ذاتو صكرتيف

التنفيذ الجزئي لمقرار : الصورة األولى . أ 

 إف اإلدارة ممزمة عند إعالنيا بقرار قضائي إدارؼ أف تقـك بالتزاميا بالتنفيذ الكامل لمقتضى 
القرار كذلؾ بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبل صدكر القرار الممغي فال يحق ليا أف 

تخضع ما قضى بو القرار القضائي لسمطتيا التقديرية ألنو ما يفرضو القضاء مف أحكاـ 
كالتنفيذ الجزئي قد يككف ناقصا فال تنفذ اإلدارة بعض ما جاء بو القرار القضائي كيعد ىذا 

القرار القضائي اإلدارؼ الذؼ يمـز اإلدارة بإعادة : العمل مف اإلدارة امتناعا منيا كمف أمثمتيا 
المكظف المفصكؿ إلى منصبو كتمكينو مف حقكقو المالية فتعمد اإلدارة إلى تنفيذ الشق األكؿ 

 .مف القرار القضائي دكف الشق الثاني

 30/06/1997كقد أشار مجمس الدكلة الفرنسي ليذه الحالة في قراره المؤرخ في 
إذا كانت اإلدارة قد اكتفت بأداء التعكيض المحكـك بو دكف الفكائد القانكنية  ... " بقكلو
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المترتبة عمى التأخير في تنفيذه فإف ىذا يعني أنيا لـ تنفذ القرار إال جزئيا مما يستكجب 
 .1 فرنؾ يكميا حتى تقـك بدفع ىذه الفكائد500القضاء ضدىا بغرامة تيديدية 

 كقد يككف التنفيذ المعيب نتيجة فيـ خاطئ لإلدارة لفحكػ منطكؽ القرار القضائي 
اإلدارؼ ، كلعل الحل المتبع ىنا ىك إرجاع الفصل في مشكمة الغمكض في المنطكؽ إلى 
القاضي اإلدارؼ لبياف كيفية تنفيذه كيككف ذلؾ في شكل دعكػ تفسيرية ترفعيا اإلدارة إلى 
القاضي اإلدارؼ لتفسير الغمكض، أما قياميا بالتنفيذ دكف ىذا اإلجراء كفقا لما أممتو عمييا 

 . تفسيراتيا اعتبر تنفيذا معيب يؤسس االمتناع في التنفيذ

كتفاديا لذلؾ فقد درج قضاء مجمس الدكلة الفرنسي عمى تحديد كيفية تنفيذ قراراتو 
خاصة بعدما تعددت حاالت تأخير التنفيذ نتيجة لذلؾ بعدما ألغى المشرع الفرنسي الخطر 

 الذؼ كاف مفركضا عمى القاضي اإلدارؼ بأف ال يكجو أمر لإلدارة بما يراه مناسبا لتنفيذ
 .2حكمو

التنفيذ المتأخر لمقرار القضائي : الصورة الثانية -ب

 لعل ىذه الحالة األكثر شيكعا مف سابقتيا فينا تمجأ اإلدارة إلى التباطؤ في التنفيذ
 . 3متحججة تارة بانتظار الفصل في االستئناؼ كأخرػ لعدـ تحديد القرار لمدة التنفيذ

 الصادر في 95/125كفي ىذا الصدد نجد أف التشريع الفرنسي بمكجب القانكف رقـ 
المتعمق بصالحيات المحاكـ اإلدارية كمحاكـ االستئناؼ ككذا القانكف رقـ  08/02/1995

 المتعمق بالغرامة التيديدية في تنفيذ األحكاـ مف 17/06/1980الصادر في  80/539
طرؼ أشخاص، القانكف العاـ قد أعطى لمقاضي اإلدارؼ سمطة تحرير مدة تنفيذ أكامر 
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القضاء المتعمقة بتنفيذ األحكاـ القضائية ، التي متى لـ تنفذ اإلدارة التزاميا بفكاتيا اعتبر 
  .إخالؿ بالتنفيذ خاصة إذا كاف التأخير مبالغا فيو

أما بالنسبة لمنظاـ الجزائرؼ كعمى الرغـ مف تحديد المدة القصكػ لتنفيذ القرار 
القضائي المتضمف إدانة مالية ضد اإلدارة، فقد أكجب عمى أميف الخزينة العامة أف يتخذ 
إجراءات السداد في أجل أقصاه شيراف مف تاريخ إبداع طمب التنفيذ بالنسبة لتمؾ الصادرة 
لصالح اإلدارة كخالؿ ثالثة أشير بالنسبة لألفراد لكف األمر يبقى عالقا بالنسبة ألحكاـ 

 . اإللغاء كالتي تفتقد مدة لتنفيذىا

مبررات اإلدارة عن عدم التنفيذ : الفرع الثاني  

لما كاف مف المقرر فقيا أنو ال تكميف بمستحيل كال إجبار إال عمى تأدية مقدكرة فإنو 
ال مجاؿ لمبحث عف كسائل قانكنية إلجبار اإلدارية عمى تنفيذ القرارات القضائية اإلدارة إذا 
استحاؿ تنفيذىا كذلؾ إذا كاف المبرر قائما كشرعيا كا االمتناع في غير ىذه الحالة ال عد 

 .إخالؿ بالمسؤكلية يترتب عنو جزاء قانكني

 كلعل مف أىـ المبررات التي تحتج بيا اإلدارة إما يرجع إلى استحالة قانكنية أك 
  .1كاقعية

االستحالة القانونية : وال أ

كتجتمع ىذه الحالة في ثالث أمكر فقد تتعمق بالتصحيح التشريعي أك بكقف تنفيذ 
  . القرار القضائي أك نتيجة إللغاء القرار القضائي مف طرؼ مجمس الدكلة

التصحيح التشريعي  - أ

يراد بالتصحيح التشريعي أف يقـك المشرع بإصدار تشريع أك تقـك اإلدارة بإصدار قرار 
تنظيمي أك الئحي يتـ بمكجبو تصحيح أثار تترتب عمى حكـ اإللغاء ، كىذه الحالة يراد منيا 
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تصحيح القرار اإلدارؼ الممغى كتجد اإلدارة بيذه الحالة نكع مف التحرر إزاء التزاميا بالتنفيذ 
لكف يثار اإلشكاؿ حكؿ التصحيح التشريعي كمدػ التكافق بينو كبيف حجية القرار القضائي 

 :اإلدارؼ كىنا يتـ التمييز بيف حالتيػف

أف التصحيح ال يشمل إال اآلثار المترتبة عمى القرار الممغى كال يتعد إلى المضمكف  : األولى
فينا اإلدارة تعفى مف التزاميا بتنفيذه بالنسبة لممرحمة األكلى غير أنيا تظل ممتزمة بتنفيذ 

 . مقتضيات القرار القضائي التالية لصدكره

أف المشرع ال يستطيع القياـ بإجراء التصحيح لدافع شخصي بل تككف غاية  : الثانية
التصحيح تحقيق الصالح العاـ ، كمف أمثمة ذلؾ نجده في القضاء الفرنسي حينما ألغى 
مجمس الدكلة الفرنسي مرسـك تعديل القانكف األساسي لممسرح الفرنسي بسبب االنحراؼ 

تنفيذ قرارات  بالسمطة ألنو الباعث عمى التعديل في القانكف األساسي كاف االمتناع عف
 .1قضائية

  : وقف تنفيذ القرار القضائي اإلداري -ب

ىذه الحالة رأيناىا سابقا بحيث رأينا أف المشرع الجزائرؼ نص عمى كقف تنفيذ القرار 
القضائي كجعمو مف اختصاص رئيس مجمس الدكلة حاليا في شكل دعكػ استعجاليو 

كخمصنا  . تمارسيا اإلدارة بالمكازاة مع االستئناؼ المرفكع منيا ضد القرار القضائي اإلدارؼ 
أف القضاء راح يكقف تنفيذ القرار القضائي اإلدارؼ متى تبيف لو أف تنفيذه يحدث نتائج 

 . يصعب تداركيا

ىذه الحالة ىي أف يصدر مف مجمس الدكلة قرارا  : إلغاء القرار مف طرؼ مجمس الدكلة- ج
قضائيا يقضي بإلغاء القرار القضائي محل التنفيذ فيصير بذلؾ محل التنفيذ منعدما كفي ىذه 

  . الحالة تحرر اإلدارة مف التزاميا بالتنفيذ
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كمف تطبيقات ذلؾ ما صدر في القضاء المصرؼ مف المحكمة اإلدارية العميا في 
كمف حيث أنو مف "...  مما جاء فيو 27/07/1993 جمسة 93 لسنة 2202الطعف رقـ 

المعمـك أنو يترتب عمى صدكر حكـ مف المحكمة اإلدارية العميا بإلغاء حكـ صادر مف 
الحاؿ إلى   محكمة القضاء اإلدارؼ أف يزكؿ لكل ما كاف لمحكـ الممغى مف آثار بحيث يعكد

 .1ما كاف عميو قبل صدكر الحكـ المذككر

 ( المادية )االستحالة الواقعية : ثانيـا 

إف امتناع اإلدارة في التزاميا بالتنفيذ ىنا يرجع إلى كاقعة خارجة عف نطاؽ القرار 
كمرد ىذه االستحالة ال  . القضائي بحيث يعترؼ تنفيذ القرار عارضا يستحيل معو التنفيذ

  - : يخرج عف صكرتيػف

فينا يستحيل تنفيذ القرار القضائي يرجع إلى  : االستحالة الشخصية: الصورة األولى 
الشخص المحكـك لو بحيث تطرأ ظركؼ تؤدؼ إلى االستحالة كلعل المثاؿ األتي أدؿ عمى 
الفكرة ىي أف يصدر قرار قضائي إدارؼ يقضي بإلغاء القرار اإلدارؼ الذؼ فصل المكظف 
عف كظيفتو كعف تنفيذ القرار القضائي يككف المكظف المحكـك لو قد كصل إلى سف التقاعد 

 .فتنفيذ القرار يعد مف الناحية العممية مستحيال

 بإلغاء 27/03/1987كيضرب لنا القضاء الفرنسي عف ذلؾ ضمف قراره الصادر بتاريخ 
 فصل مكظف بعد بمكغو سف المعاش مما استكجب معو القضاء برفض طمب الغرامة

 .2التيديدية إلجبار اإلدارة عف تنفيذه

أما بالنسبة لمجزائر فإنو في حالة صدكر قرار قضائي بإلغاء فصل مكظف بمغ سف 
التقاعد فيما بعد فإنو يتعيف عمى اإلدارة أف تصدر قراريف إدارييف يقضي القرار األكؿ بإعادة 
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 إدراج المكظف المفصكؿ تنفيذا لمقرار القضائي ، أما الثاني فيقضي بإحالتو عمى التقاعد
كذلؾ مف أجل احتساب كتقدير معاش التقاعد كيككف بذلؾ التنفيذ صكريا 

االستحالة الظرفية : الصورة الثانية  - 

 مرد ىذه الحالة ظركؼ استثنائية ال يككف فييا أماـ اإلدارة إال أف تؤثرىا عمى تنفيذ 
 .القرار القضائي، إذف فعدـ التنفيذ ىنا يككف راجع لظركؼ خارجية

كمف أمثمة ذلؾ القرار القضائي اإلدارؼ الذؼ يطالب اإلدارة بتسميـ كثائق معينة لممحكـك لو 
لكف عند التنفيذ يتضح أف تمؾ الكثائق قد تمفت نتيجة حريق أك سرقة، كمف ذلؾ نجد قضاء 

مجمس الدكلة الفرنسي الذؼ فرض الغرامة التيديدية إلجبار اإلدارة عمى تسميـ الكثائق 
المطمكبة تنفيذا إللغاء قرار االمتناع عف تسميميا كىذا نتيجة لفقدانيا مما يترتب استحالة 

  .1تنفيذه

أك القرار القضائي اإلدارؼ الذؼ يقضي بإزالة المباني التي تمت إقامتيا عمى أرض 
  . المحكـك لصالحو كعند التنفيذ تككف تمؾ المباني قد ىمكت مف قبل

كقد يككف االمتناع يرجع أف االستمرار في التنفيذ سكؼ ييدد النظاـ العاـ كيترتب 
عنو إخالؿ خطير يتعذر تداركو كحدكث فتنة أك تعطيل سير مرفق عاـ ، فينا ترجيحا 

  . لممصمحة العامة يكقف التنفيذ

كما قد تككف االستحالة راجعة إلى عدـ تكفر االعتماد المالية كنجد ىذا شائعا في 
  . أحكاـ التعكيض ألف عدـ تكفر الماؿ يعتبر العقبة التي تحكؿ دكف التنفيذ
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إال أف الفقو يرػ أف ىذه العقبة مؤقتة ألف اإلدارة ممزمة بالحصكؿ عمى االعتماد 
 .1المالي الالـز لمتنفيذ في السنة المالية ذاتيا أك في السنة المكالية لو

كنجد أف المشرع الجزائرؼ قد اعتبر القرار القضائي بالتعكيض ضد اإلدارة بمثابة 
 المتعمق بضماف تنفيذ أحكاـ التعكيض الصادرة ضد 91/02األمر بالدفع بمقتضى األمػر 

الدكلة كالجماعات المحمية كالمؤسسات العمكمية ذات الصبغة اإلدارية إذ يقـك أميف الخزينة 
المكجكدة في دائرة االختصاص بعد انقضاء أجل أربعة أشير مف اتخاذ إجراءات التنفيذ 

القضائي دكف جدكػ ، بإجراءات السداد خالؿ ثالثة أشير بالنسبة لألفراد العادييف ، كخالؿ 
 .2شيريف بالنسبة لمتنفيذ لصالح الجماعات المحمية كالمؤسسات العمكمية

 تبقى الحالة األخيرة كالمتمثمة في خشية كقكع اضطرابات تمس النظاـ العاـ ، فينا 
كالذؼ استقر عميو االجتياد القضائي المقارف أف لجية اإلدارة أف تمتنع عف تنفيذ القرار 

  . القضائي إذا كاف يترتب عمى تنفيذه إخالؿ باألمف كالنظاـ العاـ

كلعل مف أشير تطبيقات ىذه الحالة امتناع اإلدارة الفرنسية عف تنفيذ حكـ قضائي 
بدعكػ المساس الخطير باألمف العاـ كتتمخص كقائع القضية أف أحد األفراد المقيميف بتكنس 
حصل عمى حكـ بممكيتو لقطعة أرض كعندما ذىب لكضع يده عمييا فكجئ بأف قبيمة عربية 
استقرت عمييا منذ زمف بعيد كيستغمكنيا لمكرد رزؽ ، رفضت التخمي عف األرض كالخركج 

منيا فمجأ إلى اإلدارة الفرنسية طالبا منيا دعمو بالقكة العمكمية لتنفيذ الحكـ غير أف 
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السمطات المعنية رفضت ذلؾ بحجة أف نتيجة ذلؾ إشعاؿ فتنة كثكرات جانب األىالي ، فمجأ 
 .1المعني باألمر أماـ مجمس الدكلة الذؼ قضى لصالحو بالتعكيض العتبارات العدالة

 مف 913.914 أما في الجزائر فقد نص المشرع صراحة ليذا المبدأ في المادتيف 
كعندما يككف التنفيذ مف شأنو أـ يعكر األمف العمكمي إلى درجة الخطكرة فيمكف  ... "ـ .إ.ؽ

  "2 ...لمكالي أف يطمب التكقيف المؤقت ليذا التنفيذ

كالمالحع أنو ال يكجد معيار دقيق لتحديد درجة خطكرة اإلخالؿ بالنظاـ العاـ فاألمر 
  . متركؾ لمسمطة التقديرية لمقضاة تبعا لمكضكع المنازعة المعركضة أماميـ

مسؤولية اإلدارة عن عدم التنفيذ : المطمب الثاني 

 إف عدـ احتراـ اإلدارة لحجية القرارات القضائية اإلدارية يعد إخالؿ مف طرفيا 
كمخالفة اللتزاـ قانكني مفركض عمييا يترتب عنو مخالفة قانكنية تعرض عمميا لعدـ 

المشركعية ، كعمى ىذا األساس فإف القانكف قد أكجد نظاـ المسؤكلية تختمف أنماطيا بدرجة 
نكع الخطأ المرتكب مف طرؼ اإلدارة أك المكظف القائـ بالتنفيذ كيتفق الفقو أف ىذا اإلخالؿ 

  : مف اإلدارة يرتب مسؤكليتيف إحداىا إدارية محضة كثانييا جزائية

المسؤولية اإلدارية : الفرع األول 

 إف المسؤكلية التي سكؼ نعالجيا في ىذا الفرع ال تعني مسؤكلية التعكيض التي 
تنشأ عمى أساس العقد اإلدارؼ أك التعدؼ ك ال االستيالء إنما نعني تمؾ المسؤكلية المترتبة 

مف جانب اإلدارة حيف تتقاعس أك تمتنع عف تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية الصادرة ضدىا 
  . لصالح األشخاص الطبيعية كالمعنكية
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كنجد أف قكاعد المسؤكلية اإلدارية ىنا مستقمة عف قكاعد المسؤكلية المدنية في جكانب 
 مع 1معينة كفي حاالت أخرػ نجد أف القاضي اإلدارؼ يطبق بعض قكاعد المسؤكلية المدنية

  . مراعاة قكاعد االختصاص النكعي لممحاكـ

كيككف أساس ىذه المسؤكلية إما ناتجا عف الخطأ الشخصي الذؼ يصدر في 
 .الشخص أك المكظف التابع لجية إدارية دكف أف يككف ليذه األخيرة دكرا في كقكعو

كقد يككف الخطأ مرفقيا كمف أىـ صكرة لصعكبة كضع معيار محدد لتعريفو نجد حالة 
عدـ أداء المكفق العاـ لمخدمات الكاجب عميو أداءىا ككذا قياـ المرفق بالخدمات عمى نحك 

 .سيئ كأخيرا التنظيـ السيئ لممرفق العاـ

 كقد أخذ مجمس الدكلة الجزائرؼ كقبمو الغرفة اإلدارية بيذا النيج كمف أمثمة ذلؾ قياـ 
المسؤكلية اإلدارية ضد كزارة العدؿ في قضية تتمخص أف أحد كتاب الضبط نسي أف يبدؿ 

األكراؽ النقدية التي صادرتيا الشرطة ، فكاف أـ صدرت أكراؽ نقدية جديدة حمت محل 
القديمة ، كبعد الحكـ باإلفراج عمى صاحب تمؾ األمكاؿ قاـ ىذا األخير بمطالبة كزارة العدؿ 

 .2عف حقكقو بسبب إىماؿ أحد مكظفييا

 كقد تقـك مسؤكلية اإلدارة عمى اإلخالؿ عف تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية عمى 
 .أساس نظرية المخاطر أؼ المسؤكلية دكف خطأ

كمف األمثمة البارزة لتقرير المسؤكلية اإلدارية عمى أساس الخطأ الشخصي باالمتناع 
بحيث تقرر مسؤكلية  Fabraques عف التنفيذ ما قضى بو مجمس الدكلة الفرنسي في قضية

العمدة بعد إصراره عمى استمرار إيقاؼ الشرطي رغـ صدكر عدة أحكاـ تقضي بإلغاء قراره ، 
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 بأحقيتيا قضية( 2( .ككذا مسؤكلية العمدة الذؼ رفض تعييف سيدة رغـ صدكر حكـ قضائي 
Venturini 1. 

كمف ذلؾ يتفق الفقو كالقضاء الفرنسياف بصكرة عامة بأف القرارات اإلدارية التي 
تخالف حجية الشيء المقضي فيو أك التي يترتب عمييا عدـ تنفيذ األحكاـ ، مخالفات 

  . جسيمة تؤدؼ إلى مسؤكلية اإلدارة بناء عمى الخطأ المرفقي

كتحقق مسؤكلية اإلدارة عف عدـ تنفيذ القرار القضائي اإلدارؼ بإصدارىا قرارا إداريا 
يتعارض مع حكـ قضائي حائز لقكة الشيء المقضي فيو فتساؤؿ اإلدارة بناء عمى الخطأ 

 .2المرفقي عدـ تنفيذىا أصال أك عف التنفيذ المعيب أك التأخر في التنفيذ

 ك قد تككف عالقة االمتناع في التنفيذ بمبدأ المساكاة أماـ األعباء العامة لقضاء 
مجمس الدكلة   نما عمى أساس العدالة المجردة التي الفرنسي الذؼ منح التعكيض ال لسبب 
كجكد خطأ كا تأبى أف يضحي فرد لكحده لصالح المجتمع ما داـ في اإلمكاف تكزيع األعباء 
العامة عمى الجميع ، ذلؾ أف امتناع اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية ىك أمر 

استثنائي  

المسؤولية الجنائية : الفرع الثاني 

إف إشكالية تحديد المسؤكلية جنائيا عف جريمة االمتناع عف التنفيذ ترتبط ارتباط كثيقا 
بتحديد المسؤكؿ جنائيا أماـ القضاء ، فمف جانب القانكف نجده يفرؽ بيف الخطأ الذؼ يترتب 

عمى ذمة الشخص الطبيعي كفي الغالب يككف الخطأ شخصي أما الشخص المعنكؼ 
 .فالمسؤكلية المترتبة عنو مرفقية أك عمى أساس المخاطر
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كيثار اإلشكاؿ مف يحمل جزاء كمسؤكلية االمتناع عف التنفيذ ىل المكظف أـ اإلدارة 
  . كشخص معنكؼ مستقل عف مكظفييا

المسؤولية الجنائية لمموظف العام  : أوال 

األصل أف المسؤكلية شخصية كتككف المسؤكلية الجنائية في جريمة االمتناع عف 
التنفيذ متى امتنع المكظف عمدا عف تنفيذ أحكاـ كقرارات القضاء كلقياـ مسؤكلية يجب تكافر 
األىمية الجنائية لممكظف العاـ كالتي يتطمب تكافرىا إرادة معتبرة قانكنا تدفع بالمكظف العاـ 
إلى االمتناع عف التنفيذ ىذه اإلرادة تخضع لمشركط ذاتيا طبقا لألحكاـ العامة لممسؤكلية 

الجنائية 

كاإلشكالية التي تثار ىنا تحديد المسؤكؿ جنائيا عف جريمة االمتناع عف التنفيذ مع 
تحديد المكظف المختص بالتنفيذ ألف مسألة المكظف المختص قد تمتد إلى رئيسو األعمى 

 أك في الحاالت التي يككف فييا 1سفي الحاالت التي يجكز فييا لمرئيس الحمكؿ محل المرؤ
الفعل المجـر نتيجة أكامر صدرت إلى المرؤكس مف الرئيس تحديد  ضف إلى ذلؾ صعكبة

المسؤكؿ جنائيا عف فعل االمتناع كما في حاالت القرارات التداكلية التي تصدر مف ىيئة 
معينة مثل المجمس الشعبي الكالئي أك المجمس الشعبي البمدؼ، ففي ىذه الحاالت مف يمكف 

إسناده، كقد قرر المشرع المسؤكلية الجنائية يمكف تحديد الخطأ الشخصي كا لممكظف 
كل مكظف عمكمي "...  مكرر مف قانكف العقكبات التي جاء نصيػا 138بمكجب المادة 

استعمل كظيفتو لكقف تنفيذ حكـ قضائي أك امتنع أك اعترض أك عرقل عمدا تنفيذه يعاقب 
 . دج000.50 دج إلى 000.5 أشير إلى ثالث سنكات كبغرامة مف 06بالحبس مف ستة 
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كجدير بالذكر أف المسؤكلية الجنائية لممكظف العاـ تسقط إذا سارع بعد رفع الدعكػ 
 العمكمية إلى تنفيذ الحكـ محل اإلشياد إذ يعتبر في ىذه الحالة متأخر في التنفيذ كليس

  1ممتنعا عنو

المسؤولية الجنائية لإلدارة الممتنعة : ثانيـا 

المبدأ العاـ كالذؼ كاف سائد في التشريع الجزائرؼ قبل تعديل قانكف اإلجراءات 
 أف محل المسؤكلية الجنائية ىك اإلنساف كلكف التطكر القانكني 04/14الجزائية بالقانكف رقـ 

 2انتيى إلى االعتراؼ بالشخصية القانكنية لما اصطمح عميو تسميتو الشخص المعنكؼ 
الجداؿ الفقيي حكؿ إمكانية مساءلة األشخاص المعنكية جنائيا، كلقد انقسـ الفقو بيف مؤيد 
كمعارض ليذه المسؤكلية كلكي ال نخكض في ىذه اآلراء نحاكؿ أف نقف عمى ما تكصل 

  . إليو التشريع الجزائرؼ 

 المعدؿ كالمتمـ لقانكف 2004 نكفمبر 10 المؤرخ في 04/14فبمكجب القانكف 
 مف ذلؾ القانكف تقرر إسناد المسؤكلية الجزائية 06اإلجراءات الجزائية كخاصة المادة 
 مكرر مف القانكف أجاز لقاضي التحقيق كما لقاضي 65لألشخاص المعنكية فبمكجب المادة 

لكف يثار اإلشكاؿ حكؿ طبيعة بعض – الحكـ تكقيع العقكبات عمى الشخص المعنكؼ 
العقكبات مثل الحل كالتكقيف المؤقت لنشاط الشخص المعنكؼ فيل يعقل تكقيع مثل ىذه 
العقكبات عمى اإلدارة خاصة أنيا تعتبر مرفق عاـ كتشكل أحد عناصر األمكاؿ العمكمية 

  ... قاعدة عدـ الحجز عمى أمكاؿ اإلدارة كال رىنيا  3التي تحكميا
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أف ، غير أنو مف الالـز لمساءلة الشخص المعنكؼ جنائيا تكافر شرطيف أساسييف
يككف العمل أك االمتناع عمى العمل المككف لمجريمة كاقعا مف الممثل القانكني طبقا لمنظاـ 

 1كالقانكف األساسي لمشخص المعنكؼ اإلدارؼ 

 كأف األخذ بالمسؤكلية الجنائية لألشخاص المعنكية اإلدارية ستقيـ االعتبارات العممية 
كالضركريات الكاقعية لما تقـك بو اإلدارة حاليا مف تعسف كتعنت في تنفيذ عرقمة أحكاـ 

القضاء دكف مبرر قانكني يستحق ذلؾ ،كأف ىذه المسؤكلية تعتبر ترسيخا لدكلة القانكف   قرارا 
 كالتحايللمحماية الجنائية لتنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية بصفة خاصة مف جية كالحد مف 

 .2اإلدارة كالمكظف العاـ خصكصا في التجرد مف المسؤكلية الجنائية ككذا عف عدـ التنفيذ

 كيككف بذلؾ المشرع الجزائرؼ سباقا لتقرير المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكؼ بما 
في ذلؾ أشخاص القانكف العاـ عمى غرار التشريعيف الفرنسي كالمصرؼ ىذا األخير الذؼ 

اكتفى بتقرير المسؤكلية الجنائية لممكظف العاـ فقد قرر المبدأ الذؼ سار عميو التشريع 
 مكرر مف قانكف العقكبات 138الجزائرؼ في نص المادة 

الجزاء المترتب عن عدم التنفيذ : المطمب الثالث 

لما كاف تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية الحائزة حجية الشيء المقضي فيو يمثل 
قاعدة قانكنية كأصال مف أصكؿ القانكف التي يجب االلتزاـ بيا فإف مخالفتيا تكجب تكقيع 

  . الجزاء عمى مف قاـ بالمخالفة

كامتناع اإلدارة أك مكظفييا في التنفيذ كما رأينا يفرز عدة مسؤكليات تتضمف عدة 
صكر مف الجزاء حسب المسؤكلية المقامة ، فالقاضي الذؼ يمتـز بتكقيع الجزاء يختمف فإف 
كاف القاضي اإلدارؼ فإنو كما سكؼ نرػ ممـز بعدة قيكد الناتجة عف الميراث المكركث في 
التشريعات كالقضاء المقارف كعدـ تكجيو أكامر لإلدارة كعدـ فرض غرامة تيديدية مع عدـ 
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الحجز عمى أمكاؿ اإلدارة ، أما إذا كاف قاضي عادؼ كبالخصكص القاضي الجزائرؼ سكؼ 
يستشكل عميو األمر حكؿ فرز كحصر المسؤكلية الجزائية عمى مف يكقعيا ىل عمى اإلدارة 

  ؟كشخص معنكؼ أـ عمى المكظف العاـ

الجزاء اإلداري : الفرع األول 

استقرت أحكاـ القضاء اإلدارؼ عمكما عمى أف امتناع اإلدارة عف تنفيذ القرارات 
كيمجأ المتضرر إلى القضاء  . القضائية اإلدارية الصادرة ضدىا يشكل عمال غير مشركع

لمطالبتو بالتدخل تصطدـ دعكػ المكاطف بعدة حكاجز أىميا استحالة ممارسة كسائل اإلكػػراه 
ككذا استحالة ممارسة   جماال لكل ىذا استحالة إعطاء القاضي  (الغرامة التيديدية  )المالي 

اإلدارؼ أكامر الحجز عمى أمكاؿ اإلدارة كأخيرا كا لإلدارة ، كنجد ىذه العقبات بالخصكص 
  . في التشريع الجزائرؼ كالقضاء معا

فالمشرع الجزائرؼ رغـ أخذه بمبدأ الفصل بيف السمطات ال زاؿ يحصر سمطة القاضي 
اإلدارؼ في مكاجية اإلدارة في إلغاء القرار اإلدارؼ كتفسيره كبياف مدػ مشركعيتو ككقف 

تنفيذه كالتعكيض عف القرار المعيب دكف أف تتعداىا إلى التدخل في أعماليا بتكجيو األكامر 
  1لإلدارة إللزاميا بالقياـ بعمل أك االمتناع عنو كذلؾ باستثناء حاالت التعدؼ كاالستيالء

الغرامة التهديدية  : أوال 

لعل أف االستعانة بالتشريع المقارف في ىذا العنصر ضركرة فرضيا الكاقع ، لذا فإف 
المشرع الفرنسي تبنى أكؿ خطكة في االعتراؼ لمقاضي اإلدارؼ بسمطة تكجيو األكامر لإلدارة 

 كبعد أف ركز المشرع االختصاص 1980 جكيمية 16 المؤرخ في 198بمكجب قانكف رقـ 
بالحكـ بالغرامة التيديدية لسمطة مجمس الدكلة كحده جعل االختصاص االستشارؼ لكفالة 

 ، 1995 فيفرؼ 08 المؤرخ في 125/1995تنفيذ األحكاـ اإلدارية لو ، جاء القانكف رقـ 
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اإلدارية  فاعترفت محاكـ القضاء اإلدارؼ بمجمس الدكلة كمحاكـ االستئناؼ اإلدارية كالمحاكـ
  1بسمطة تكجيو أكامر لإلدارة بفرض الغرامة التيديدية

إف استحداث المشرع الفرنسي لنظاـ الغرامة التيديدية كجزاء لمسؤكلية اإلدارة لو مف 
األىمية بالقدر الذؼ ينبئ بمرحمة جديدة لتحقيق جديد كفعل بنقل عدالة القاضي اإلدارؼ مف 

 . نطاقيا النظرؼ إلى أفاؽ التطبيق الفعمي

لكف المشرع الجزائرؼ ضمف قانكف اإلجراءات المدنية ضمف األحكاـ العامة في المادة 
إ عمى جكاز استعماؿ القاضي لمغرامة التيديدية بطمب مف أحد الخصـك .ـ.إ.مف ؽ 980

كرغـ أف ىذا القانكف يطبق عمى المنازعات اإلدارؼ كالمنازعات العادية لخضكعيا لنفس 
القانكف رغـ ذلؾ فإف القضاء الجزائرؼ كبالخصكص قضاء مجمس الدكلة الجزائرؼ حسـ ىذه 

المسألة في عدة   فجاء014989 الحامل لرقـ 08/04/2003آخرىا قراره المؤرخ في 
الغرامة التيديدية ينطق بيا القاضي كعقكبة ، "...  بالمبدأ اآلتي كالغريب مف نكعو 2قرارات

كبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانكنية الجرائـ كالعقكبات عمييا أؼ يجب سنيا بقانكف كال يجكز 
لمقاضي اإلدارؼ النطق في المسائل اإلدارية بالغرامة التيديدية ما داـ ال يكجد قانكف يرخص 

إف استبعاد مجمس الدكلة لسمطة القاضي اإلدارؼ مف شأنو كذلؾ اإلنقاص مف سمطة  . بيا
اجتياد القاضي اإلدارؼ غياب النص القانكني المكرس لمغرامة التيديدية في المادة اإلدارية 
 .3ال يترتب عميو حرماف القاضي اإلدارؼ مف االجتياد بالعكس فإف اجتياد القاضي اإلدارؼ 

ىك أمر البد منو السيما في غياب النص القانكني كال يمكف تبرير ىذا المكقف ىك 
ـ .إ. مف ؽ168النظرة العامة لقضاة الغرؼ اإلدارية عمى جميع المستكيات كتشبثيـ بالمادة 

المادة  )ىذه المادة التي استبعدت تطبيق القاضي اإلدارؼ لمكاد قانكف اإلجراءات المدنية 
 . ، المتعمقة بأكامر األداء182 ك174
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االقتطاع من أموال اإلدارة عمى مستوى الخزينة العمومية  :  ثانيا 

نظرا الستحالة استعماؿ طرؽ التنفيذ العادية ضد اإلدارة كنظرا الستحالة تطبيق 
اإلكراه عمى أمكاؿ اإلدارة ال يبقى لممحكـك لو إال التنفيذ بكاسطة االقتطاع مف أمكاؿ اإلدارة 

عمى مستكػ الخزينة العمكمية 

كقد تناكؿ المشرع في ىذا القانكف باإلضافة إلى تنفيذ األحكاـ الصادرة لصالح 
األشخاص العادييف تنفيذ األحكاـ الصادرة لصالح المؤسسات العمكمية ككذا الجماعات 

 .المحمية

 منو عمى أنو يسكغ ألميف الخزينة أف يأمر تمقائيا بسحب مبمغ 03فقد قررت المادة 
الديف مف حسابات الييئة المحكـك عمييا لصالح الييئة الدائنة في أجل أقصاه شيراف مف 

تاريخ إيداع عريضة االقتطاع ، كبعد استنفاذ كافة مساعي تنفيذ الحكـ لمدة أربعة أشير دكف 
نتيجة ككل طمب إلجراء التحقيق لدػ النائب العاـ أك مساعديو لدػ الجية القضائية 

كترفع الميمة الممنكحة لألفراد المحكـك  . المصدرة لمحكـ ال يعتبر مبررا إليقاؼ أجل السداد
: الفرع الثاني  .  أشير بنفس اإلجراءات04ليـ ضد القرارات الصادرة ضد اإلدارة لمدة 

الجزاء الجنائػي رأينا فيما سبق أف المشرع رتب المسؤكلية الجزائية لممكظف العاـ تطبيقا 
 مسؤكلية 04/14مكرر مف قانكف العقكبات كرتب بتعديل القانكف  138لنص المادة 

نشير فقط أف المشرع الدستكرؼ الجزائرؼ قد اكتفى بالنص عمى كجكب  . الشخص المعنكؼ 
عمى كل ... "  بقكلو 1996 مف دستكر 145تنفيذ األحكاـ القضائية مف خالؿ نص المادة 

أجيزة الدكلة المختصة أف تقـك في كل كقت كفي كل مكاف كفي جميع الظركؼ بتنفيذ أحكاـ 
، بناء عمى ذلؾ يككف المشرع كفقا لمتعديالت التي مست قانكف العقكبات كقانكف  " القضاء

اإلجراءات الجزائية تماشى مع التشريعات التي رتبت المسؤكلية الجنائية عمى األشخاص 
ففي مسؤكلية المكظف العاـ الجنائية حدد المشرع  . اإلدارية سكاء الطبيعة منيا أك المعنكية

 500سنكات كقرنيا بعقكبة الغرامة ما بيف ) 03)أشير كثالث ) 06)مدة الحبس بيف ست 



 

 

 

 دج كعقكبتيف أصميتيف، ثـ أجاز الحكـ بعقكبات تبعية كتكميمية بنصو في 000.50دج ك 
كيعاقب الجاني فضال عف ذلؾ بالحرماف مف حق "... مف قانكف العقكبات عمى 139المادة 

 .1 14أك أكثر مف الحقكؽ الكاردة في المادة 

 الجزاء الجنائي : الفرع الثاني

 المادة لنص تطبيقا العاـ لممكظف الجزائية المسئكلية رتب المشرع أف سبق فيما  رأينا
 المعنكؼ  الشخص مسئكلية 04/14 القانكف  بتعديل كرتب العقكبات قانكف  مف مكرر 138

 األحكاـ تنفيذ كجكب عمى بالنص اكتفى قد الجزائرؼ  الدستكرؼ  المشرع أف فقط نشير
 الدكلة أجيزة كل عمى:... بقكلو 1996 دستكر مف 145 المادة نص خالؿ مف القضائية
 ."لقضاء أإحكاـ بتنفيذ لظركؼ جميع كفي مكاف كل كفي كقت كل في تقـك أف المختصة

 كقانكف  العقكبات قانكف  مست التي لمتعديالت كفقا المشرع يككف  ذلؾ عمى بناءا
 األشخاص عمى الجنائية المسئكلية رتبت التي التشريعات مع تماشى الجزائية اإلجراءات
 .المعنكية أك منيا الطبيعة سكاء اإلدارية

 أشير( 06 ) ست بيف الحبس مدة المشرع حدد الجنائية العاـ المكظف مسئكلية ففي
 كعقكبتيف دج 50.000 ك دج 500 بيف مات الغرامة بعقكبة كقرنيا سنكات( 03 )كثالث

 العقكبات قانكف  مف 139 المادة في بنصو كتكميمية تبعية بعقكبة الحكـ أجاز ثـ أصميتيف،
  الكاردة الحقكؽ  مف أك حق مف بالحرماف ذلؾ عف فضال الجاني كيعاقب:..." عمى
 ."14 المادة في
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 . من قانون العقوبات08حدد المشرع هذه العقوبات في نص المادة -



 

 

 

 خالصة الفصل 

 إنو ككفق ما عالجناه في محكرنا األكؿ حكؿ القرارات القضائية اإلدارية كمدػ فعالية 
القضاء في الكقكؼ عمى حسف سير تنفيذىا، حيث ىذه األخيرة مصيرىا التنفيذ سكاء مف 

خالؿ الغرفة اإلدارية مف المحكمة اإلدارية أك مجمس الدكلة، كانطالقا مف ذلؾ كاف لزكما أف 
برازنا لمدػ  نتطرؽ إلى الحكـ أك القرار اإلدارؼ ككنو يمثل سند التنفيذ ككيفية التنفيذ، كا 

 .مخالفة اإلدارة لاللتزاـ القانكني المخكؿ ليا أميامو

مف خالؿ األكامر كالقرارات التي تصدر ضدىا مف طرؼ القضاء في النزاعات التي 
 . تككف طرؼ فييا كالمتمثمة في دعاكؼ اإللغاء كالتعكيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

منازعات التنفيذ لمقرار القضائي اإلداري : المبحث األول 
 قرار قضائي نيائي حائز لقكة الشيء أك باستصدار حكـ اإلداريةتنتيي المنازعة 

 كما بعدىا مف 231 الحاالت التي تدخل ضمف أحكاـ المكاد مراعاةىذا مع )المقضي فيو 
 كما بعدىا مف نفس 970، الخاصة بالتنازؿ ككذا المكاد كاإلدارية المدنية اإلجراءاتقانكف 

 ىك التنفيذ مباشرة التنفيذ كلما كاف يستمـزالقانكف كالخاصة بالصمح في مادة التعكيض، ما 
أسمى صكر العدالة ككنو تجسيد لمنطكؽ األحكاـ كالقرارات القضائية فتتحكؿ مف صيغتيا 
النظرية القانكنية إلى مرحمة كاقعية عممية، كنظرا لما يصادؼ ىذا التنفيذ مف التنفيذ كأنكاعو 

: 1كشركطو في المطالب التالية
منازعة في التنفيذ  المفهوم : المطمب األول

 التنفيذ نظرا ألىمية التي يمعبيا في إشكاالتلقد تطرؽ كثير مف الفقو إلى تعريف 
المجتمع فتعددت تعريفاتو كتعددت آرائيـ بحسب اختالؼ المعيار الذؼ اعتمد عميو أك الزاكية 

، كىناؾ مف يعرفيا بحسب أطرافيا اإلشكاؿالتي ينظر إلييا فيناؾ مف يعرفيا بحسب محل 
 المختصة  بالبث فييا، كما أف اإلشكاالت تتشابو مع كمف يعرفيا بحسب الجية القضائية

 .2بعض المفاىيـ القانكنية كما سنكضح كل ذلؾ
تنتيي المنازعة اإلدارية باستصدار حكـ أك قرار قضائي نيائي حائز لقكة الشيء 

 كما بعدىا مف 231ىذا مع مراعاة الحاالت التي تدخل ضمف أحكاـ المكاد )المقضي فيو 
 كما بعدىا مف نفس 970قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، الخاصة بالتنازؿ ككذا المكاد 

، ما يستمـز مباشرة التنفيذ، كلما كاف التنفيذ ىك (القانكف كالخاصة بالصمح في مادة التعكيض
أسمى صكر العدالة ككنو تجسيد لمنطكؽ األحكاـ كالقرارات القضائية فتتحكؿ مف صيغتيا 
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النظرية القانكنية إلى مرحمة كاقعية عممية، كنظرا لما يصادؼ ىذا التنفيذ مف عكارض تدخل 
 . كأنكاعو1في مجمميا في نطاؽ ما يسمى إشكاالت التنفيذ

 المدلول القانوني: الفرع األول
 :بداية تعرؼ المنازعة في التنفيذ التي تعد إشكاؿ التنفيذ صكرة مف صكرىا عمى أنيا

الكسيمة القانكنية التي يعرض بيا ذك المصمحة عمى القضاء ادعاءاتيـ المتعمقة بجكاز أك "
عدـ جكاز التنفيذ أك بصحة أك بطالف التنفيذ أك أؼ إجراء مف إجراءاتو أك طمباتو بالمضي 

عبارة عف عكارض قانكنية تتضمف : "في التنفيذ مؤقتا أك بكقف التنفيذ مؤقتا، كما عرفت أنيا
ادعاءات أماـ القضاء تتعمق بالتنفيذ كيقصد منيا ليس فقط مجرد كقف التنفيذ كلكف أيضا 

كيمكف أيضا تعريفيا بحسب المعيار " بطالنو كتعتبر بذلؾ منازعات مكضكعية كليست كقتية
المعتمد، كسنذكر بعض التعريفات بحسب المعايير، كنتطرؽ بعد ذلؾ إلى خصائص كطبيعة 

 .2إشكاالت التنفيذ القانكنية
 طبيعة منازعة التنفيذ: الفرع الثاني

منازعة التنفيذ تعتبر دعكػ حكـ عادية، كىي تتميز بأنيا ال تعتبر جزءا مف خصكمة 
ف تعمقت بيا، تعتبر  التنفيذ أك مرحمة منيا، بل تخرج عف نطاقيا كسيرىا الطبيعي، فيي كا 

مستقمة عنيا، فاألشكاؿ التنفيذؼ بيدؼ إلى  الحصكؿ عمى حكـ في مسألة متعمقة بالتنفيذ، 
 كيترتب عمى اعتبار اإلشكاؿ 3أما خصكمة التنفيذ فيي ترمي إلى استيفاء الدائف لحقو جبرا

 :في تنفيذ دعكػ حكـ عادية مختمفة عف خصكمة التنفيذ النتائج التالية
ال يبدأ اإلشكاؿ في التنفيذ إال بطمب قضائي مستقل سكاء مف حيث أطراؼ التنفيذ أك مف -1

 .الغير، كيجب أف تتكافر فيو شركط قبكؿ الدعكػ كما ىك الحاؿ بالنسبة ألؼ دعكػ قضائية
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فيما لـ يرد بشأنو نص خاص،  (الكقتية، كالمكضكعية)تخضع دعكػ اإلشكاؿ في التنفيذ -2
 .لإلجراءات كالقكاعد العامة  في الخصكمة القضائية العادية

يتمتع القاضي في دعكػ اإلشكاؿ بما يتمتع بو مف سمطات في الخصكمة العادية، كيككف -3
 .1ما يصدره مف أحكاـ فاصمة فييا عمال قضائيا لو لألعماؿ القضائية مف حجية

 المنازعات الوقتية : المطمب الثاني
لـ يعرؼ المشرع الجزائرؼ إشكاالت التنفيذ الكقتية، كما لـ يضع ليا معيارا يمكف 
االستناد إليو لتمييز تمؾ المنازعة عف غيرىا مف المنازعات األخرػ، كيتضح مف قانكف 

اإلجراءات المدنية كاإلدارية أف المشرع قد استخدـ اصطالح إشكاالت التنفيذ في المكاد مف 
زاء 635 ك 631  كمع استخداـ المشرع ليذا المصطمح إال أنو لـ يبيف ماىيتيا تاركا لمفقو كا 

سككت المشرع عف تعريف إشكاالت التنفيذ الكقتية كجب الرجكع إلى الفقو الذؼ تصدػ ليذه 
 .2المسألة

أنيا اعتراض عمى التنفيذ مف : ىناؾ جانب مف الفقو عرؼ إشكاالت التنفيذ الكقتية
خالؿ المطالبة بتعميقو لفترة زمنية كلضركريات خاصة بالمديف أك لحيف كما تتحمى سالمة 

اإلجراءات كشرعيتيا بحكـ مف طرح محكمة المكضكع المعركضة عمييا المنازعة 
 .3المكضكعية
 وجود إشكال في التنفيذ: الفرع األول

قبل محاكلة تفصيل شركط التنفيذ في المكاد اإلدارية البد مف ذكر كجكد إشكاؿ التنفيذ 
باعتباره يحدد لنا كيفية جعل القرار أك الحكـ القضائي قابل لمتنفيذ باالضافة كيفية منحو 

 .الصيغة التنفيذية مف قبل الجيات المختصة كىذا ما سنحاكؿ تفصيمو
 السند التنفيذؼ: أكال
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ـ .إ. مف ؽ6001حدد المشرع الجزائرؼ ىذه السندات التنفيذية عمى سبيل الحصر في المادة 
كما أعطى صفة السندات التنفيذية ألعماؿ قانكنية مختمفة كفي مكاضيع متفرقة مف قكانيف 
كيترتب عمى امتناع القياس عمييا حظر خمق نظير ىذه السندات بمعرفة القضاء أك الفقو 

 .سندات تنفيذية كطنية كسندات تنفيذية أجنبية: كالسندات التنفيذية نكعاف
مف خالؿ قراءتنا ليذه المكاد نستنتج أف ا لمشرع الجزائرؼ قد صنف السندات التنفيذية 

 .أحكاـ كالقرارات القضائية كاألكامر كأخيرا أحكاـ المحكميف: القضائية إلى 
 األحكاـ القضائية-1
 األكامر القضائية -2

 الصيغة التنفيذية: ثانيا
التنفيذ ال يمكف أف يصبح مجرد حصكؿ المحكـك عمى الحكـ كأف المحكـك لو ذك حق 

ثابت تجسد في سند تنفيذؼ بل يجب أف يككف في يد طالب التنفيذ صكرة مف ىذا السند 
كعالمة مادية بيده، كتككف كرقة جكىرية مف أكراؽ السند التنفيذؼ التي تشير بمضمكف السند 

التنفيذؼ التي تشير بمضمكف السند التنفيذؼ، كمفاد ىذا أنو يمـز عمى المحكـك لو، ليس 
نما عمى صكرة منو  .عمى ذات الحكـ القضائي كا 

ال يجكز التنفيذ في غير األحكاؿ المستثناة بنص في : "ـ.إ. مف ؽ601تنص المادة 
 2القانكف أال بمكجب نسخة مف السند التنفيذؼ، مميكرة بالصيغة التنفيذية

 شروو قبول اإلشكال في التنفيذ اإلداري : الفرع الثاني
الشؾ في أف منازعات التنفيذ باعتبارىا دعاكؼ تخصو لمقكاعد العامة لقبكؿ الدعكػ، 
يشترط لقبكليا األىمية أؼ أىمية رافعيا كمشركعية مكضكعيا، كما يشترط لقبكليا أف تتكفر 
المصمحة كالصفة كاحتراـ حجية األمر المقضي باإلضافة إلى ىذه الشركط العامة يشترط 
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 سكؼ 1الفقو كالقضاء مجمكعة مف الشركط الخاصة لقبكؿ دعاكؼ اإلشكاؿ الكقت في التنفيذ
 نتحدث عف الشركط العامة ثـ الشركط الخاصة

 الشروو العامة: أوال
الشركط  (المكضكعية كالكقتية)يشترط لقبكؿ الدعكػ اإلشكاؿ في التنفيذ بنكعييا 

 مف 13، كقد نصت المادة عمى ىذه الشركط المادة 2العامة الكاجب تكفرىا لقبكؿ الدعكػ 
 3إ.ـ.إ.ؽ
  شرو المصمحة-1

، فالمصمحة ىي مناؾ كل دعكػ كالمصمحة في ىذا 4فالمبدأ ال دعكػ دكف مصمحة
المعنى ىي المنفعة التي يجنبيا المدعي مف التجائو إلى القضاء، كالمصمحة التي يعتدىا 

 .5ىي المصمحة القانكنية كيشرط أف تككف شخصية كمباشرة كأف تككف قائمة كحالة
  شرو الصفة-2

كيدرسيا بعض الفقياء كخاصية مف خصائص المصمحة إذ تككف المصمحة شخصية 
 أك مباشرة، فما ىك مدلكؿ كحاالت الصفة؟

 مدلول الصفة-أ
يقصد بالصفة القانكنية، فالصفة في الدعكػ ال تثبت إال لمشخص الذؼ يدعي لنفسو 

 .6حقا أك مركزا قانكنيا سكاء كاف ىذا الشخص طبيعيا أك معنكيا
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 حاالت الصفة-ب
تعددت أحكاـ الصفة كحاالتيا في كل دعكػ باختالؼ نكع المصمحة فييا فيما إذ 

 كانت فردية أك جماعية أك مصمحة عامة
 مصمحة فردية-1
 مصمحة جماعية -2
 .1مصمحة العامة-3
 :شرو األهمية-3

يقصد بأىمية التقاضي، أىمية األداء لدػ الشخص الطبيعي كما ىك مبيف في المادة 
أما بالنسبة لألشخاص االعتبارية، فيتمتعكف بأىمية التقاضي عمال . 2 مف القانكف المدني40

، يرػ الدكتكر بربارة عبد الرحماف أف المشرع قد أصاب حينما 3 مف نفس القانكف 50بالمادة 
استبعد األىمية مف دائرة شركط قبكؿ الدعكػ ألسباب عدة يذكر منيا، إف األىمية كضع غير 

 .مستقر قد يتكفر كقت قيد الدعكػ كقد تغيب أك تنقطع أثناء سير الخصكمة
 شرو احترام حجية األمر المقضي-4

يشترط لقبكؿ دعكة اإلشكاؿ في التنفيذ ما يشترط في سائر الدعاكؼ أال يككف قد سبق 
 .الفصل في مكضكعيا بيف ذات الخصـك بحكـ قضائي

فالدعكػ ال تقبل إذا كاف قد سبق الفصل فييا، كذلؾ لما في نظرىا في ىذه الحالة مف 
 .مساس بحجية األمر المقضي، أف الدفع بعدـ جكاز النظر الدعكػ لسبق الفصل فييا
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 الشروو ا لخاصة: ثانيا
إذا ما تكفرت الشركط العامة التي ذكرناىا سابقا يتطمب إلى جانب ذلؾ تكفر شركط 
 :خاصة يدعى أك منازعة اإلشكاؿ في التنفيذ كتنقسـ إلى الشركط الخاصة إلى ثالث أقساـ

 شركط خاصة بشكل اإلشكاؿ-1
 شركط خاصة بمضمكف اإلشكاؿ -2
 .1شركط خاصة بالحكـ في اإلشكاؿ الكقتي-3

 سمطة القاضي الناظر في إشكاالت التنفيذ والحاالت التي تواجهه: المطمب الثالث
مبدئيا يمتنع القاضي اإلدارؼ عف إصدار أكامر لإلدارة طبقا لمبدأ الفصل بيف الييئة 

القضائية اإلدارية كاإلدارة الفعمية، فاإلدارة تقـك بإصدار قراراتيا بحرية، في حيف يستقل 
القاضي في القياـ بعممو المتمثل في الفصل في النزاعات المعركضة، كبالرغـ مف ككف حظر 
تكجيو القاضي أكامر لإلدارة لـ ينص عميو أؼ قانكف إال أف القضاء كرسو بعدة قرارات فقد 

قضية السيد بف عمار ضد مدير )، 2001 يكنيك 11جاء في قرار مجمس الدكلة بتاريخ 
حيث فعال فإف القاضي اإلدارؼ ال يمكف أف : "عمى أنو (البريد كالمكاصالت لكالية تيارت

يقدـ أمرا لإلدارة كال يمكنو إرغاميا مثل ما ىك الكضع في قضية الحاؿ عمى تنفيذ القرار 
 2"القضائي

 سمطة القاضي اإلداري : الفرع األول
إف نجاح القضاء يقاس بمدػ تنفيذ كاحتراـ أحكامو فالبد مف تكفير حماية حقيقية 

لممحكـك لو، ألنو ال جدكػ أيضا مف فصمو في المنازعات إذا لـ تحتـر كتنفذ ىذه األحكاـ، 
ذلؾ أف اليدؼ مف رفع الدعاكػ اإلدارية ليس الحصكؿ عمى أحكاـ قضائية فحسب إنما ىك 
استصدار أحكاـ تحمي حقكؽ المطالبيف بيا مف تعسف اإلدارة كىذا ىك الدكر الذؼ يمعبو 
القاضي اإلدارؼ في تجسيد ىذه القكاعد كذلؾ مف خالؿ السمطات التي منحو إياىا قانكف 
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 كالتي سكؼ 1 أثناء النظر في جميع الدعاكػ اإلدارية08/09اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
 .نتطرؽ إلييا
 حاالت اإلشكال في التنفيذ التي تواجه القاضي اإلداري : الفرع الثاني

سنبيف في ىذا الفرع سمطات لقاضي في تكجيو أكامر لإلدارة أثناء سير الدعكػ 
 .القاضي، ك سمطات القاضي اإلدارؼ في تكجيو أكامر لإلدارة لضماف تنفيذ األحكاـ اإلدارية

 الجهة المختصة بإشكاالت التنفيذ واإلجراءات المتبعة وطرق الطعن: المبحث الثاني
 الجهة المختصة بنظر اإلشكاالت التنفيذ في المواد اإلدارية : المطمب األول

نتطرؽ في ىذا المطمب إلى تبياف الجية المختصة بالنظر في إشكاالت التنفيذ في 
 .المكاد اإلدارية كسنأخذ التجربة في فرنسا، مصر، الجزائر كنماذج

 سمطات القاضي في توجيه أوامر لإلدارة أثناء سير الدعوى اإلدارية : أوال
سمطات القاضي اإلدارؼ في تكجيو أكامر لإلدارة  أثناء سير الدعكػ اإلدارية مف 
المبادغ المسمـ بيا في القانكف اإلدارؼ، الدكر االيجابي لمقاضي اإلدارؼ في المنازعة 

اإلدارية، فباعتباره حامي مبدأ المشركعية كصاحب المكازنة بيف المصمحتيف العامة كالخاص 
بما يضمف حقكؽ الطرفيف منح لو المشرع عدة سمطات في مكاجية المركز القكؼ في الدعكػ 

اإلدارية، فمف بيف ىاتو السمطات، نذكر أكال اختصاصو بتكجيو أكامر لإلدارة بتقديـ 
 2التي تساعد في الكصكؿ إلى حل قانكني (كالقرار اإلدارؼ محل الطعف)المستندات 

باعتبار أف اإلدارة تمتمؾ مختمف الكثائق كقد تتعسف أحيانا كتمتنع عف تقديميا إلى 
المتعامل معيا، إضافة إلى قدرتو عمى أمرىا بإجراء تحقيق إدارؼ يمكف مف الحصكؿ عمى 

نتائج دقيقة تساعد عمى تككيف قناعاتو عند فصمو في النزاع فبدكف ىذه السمطة تختل 
 .3المعادلة كتضيع حقكؽ األفراد أما جبركت الدكلة
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بالنظر كذلؾ إلى بعض الحاالت التي يكاجييا األفراد، كتحتاج إلى حماية عاجمة 
يصبح ... تتحقق قبل الحماية المكضكعية كاستعجاؿ الحريات األساسية، ما قبل التعاقد

باستطاعتيـ رفع دعاكػ استعجاليو، بمكجبيا يكجو لإلدارة أمر استعجالي يمكف مف التدخل 
في أؼ كقت كسرعة بما في ذلؾ مف حماية لحقكقيـ التي قد تنتيؾ مف قبميا كتعد دعكػ 

 .1كقف تنفيذ القرارات اإلدارية إحدػ أىـ الدعاكػ االستعجالية التي قد ترفع أماـ القاضي
 سمطات القاضي اإلداري في توجيه أوامر لإلدارة لضمان تنفيذ األحكام اإلدارية: ثانيا

باعتبار القاضي اإلدارؼ حامي مبدأ المشركعية كصاحب المكازنة بيف طرفي الدعكػ 
منحو المشرع سمطة تكجيو أكامر لإلدارة التخاذ تدابير تنفيذية معينة يقتضييا حكمو، إذ ال 

فائدة مف صدكره دكف تحديد ما عمى اإلدارة اتخاذه مف إجراءات كقرارات الزمة لحماية 
المدعي ضدىا، فإذا منح المشرع لحكـ التعكيض حتمية تنفيذه خاصة مع رفض اإلدارة دفع 
ما عمييا فانو يمكف لممتضرر مف نشاطيا المجكء إلى الخزينة العمكمية الستحقاؽ ما يقع 

 .2عمى اإلدارة مف التزامات مالية
ىذا بالنسبة لدعكػ التعكيض، أما باقي الدعاكػ اإلدارية األخرػ، فمـ تكف ىناؾ 

كسيمة تمكف الفرد مف تنفيذ حكمو، حيث ساد مبدأ الحظر كقتا طكيال إلى غاية صدكر قانكف 
كالذؼ جاء بأىـ تطكر شاىدتو صالحيات القاضي  (09-08)اإلجراءات المدنية كاإلدارية 

اإلدارؼ كىك اعترافو صراحة بسمطة إصدار أكامر لإلدارة كذلؾ إللزاميا باتخاذ تدابير 
جراءات تككف مف صميـ اختصاصاىا مع إمكانية تكقيع غرامة تيديدية ككسيمة الجبارىا  كا 

 .3عمى التنفيذ
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 في فرنسا : الفرع األول
تبنى المشرع الفرنسي نظاما خاصا في حل إشكاالت تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية 
كىي طريقة بدكف المخاصمة القضائية خاصة إذا كاف الحكـ الصادر مف المحاكـ اإلدارية 

، بحيث أنشأ الفرنسيكف لجنة عمى مستكػ مجمس الدكلة، كجاء ذلؾ 1االستئنافية ضد اإلدارة
 الذؼ أنشأ داخل مجمس 1963 يكليك 30 الصادر بتاريخ 76663تطبيقا لممرسـك رقـ 

الدكلة الفرنسي قسما خاصا يختص بحل إشكاؿ جميع األطراؼ سكاء لإلدارة أك المجمس أك 
 ..2األفراد كسكاء كاف ىذا الحكـ صادر باإللغاء أك بغير االلغاء

 فاف المشرع الفرنسي قد كزع صالحية حل إشكاؿ التنفيذ عمى 583مف خالؿ المادة 
كل مف الكزير المعني كنائب رئيس مجمس الدكلة أك رئيس القسـ القضائي لممجمس فمكل 

كاحد مف ىؤالء الحق في أف يطمب مف رئيس لجنة التقرير كالدراسات تنبييا اإلدارة بالنتائج 
 .4التي تترتب عمى تنفيذه

 المعدؿ كالمتمـ 1976 مارس 24 الصادر بتاريخ 76/286كلما جاء مرسـك 
 أشير 03 سف ىذا المرسـك لمفرد صاحب المصمحة في التنفيذ كبعد مضي 1963لممرسـك 

مف إعالنو الحكـ أف يشعر لجنة التقرير كالدراسات بالمشاكل التي تكاجو في تنفيذ الحكـ 
 .5اإلدارؼ الصادر لمصمحتو

 القسـ 127-125كعرؼ القضاء الفرنسي كقف تنفيذ القرارات القضائية منظـ بالمكاد 
التنظيمي مف قانكف المحاكـ اإلدارية كيتـ طمب تنفيذ القرارات القضائية بنفس إجراءات كقف 

                                                           

 .39 قكبعي بحمكؿ، مرجع سابق، ص 1-
 .39 قكبعي بحمكؿ، المرجع نفسو، ص 2-
عندما يتعمق األمر بالغاء قرار لتجاكز السمطة أك بحكـ صادر في القضاء الكامل فاف الكزراء المعنيكف ): 58 المادة 3-

باألمر ليـ الحق أف يقدمكا طمب لمجمس الدكلة لتكضيح الحكـ لالدارة كالكيفية التي يتـ بيا تنفيذه كما يمكف لنائب رئيس 
مجمس الدكلة كرئيس القسـ القضائي، أف يطمب مف رئيس لجنة التقرير كالدراسات لفت انتباه االدارة بالنتائج التي ترتب 

 39 مرجع سابق، ص 1963 يكلكؼ 30 الصادر بتاريخ 76663مف المرسـك  (عمى تنفيذ أحكاـ مجمس الدكلة
 .39 قكبعي بحمكؿ، مرجع سابق، ص 4-
 .41 قكبيعي بحمكؿ، المرجع نفسو، ص 5-



 

 

 

 يكما مف 15التنفيذ القرارات القضائية اإلدارية كىكذا فاف دعكػ كقف التنفيذ تقدـ خالؿ 
تاريخ التبميغ أماـ مجمس الدكلة في نفس الميعاد كأماـ ىذا يميز التشريع الفرنسي في ىذه 

 .1المسألة بيف ثالث  حاالت
 مصر : الفرع الثاني

سار المشرع المصرؼ عمى خطى نظيره الفرنسي بحيث أنشأ المشرع داخل مجمس 
 إدارة 17الدكلة قسما خاصا بالفتكػ كيتككف القسـ مف عدة إدارات متخصصة قد تصل إلى 

ككل كاحدة منيا تختص بكزارة مف الكزارات كىذه األخيرة تتكفل بإبداء الرأؼ في المسائل التي 
يطمب فييا ذلؾ مف طرؼ اإلدارة المعنية كبذلؾ فكمما اعترضت اإلدارة المكمفة بتنفيذ الحكـ 
اإلدارؼ الصادر منيا بعض الصعكبات القانكنية يمكف أف تمجأ إلى قسـ الفتكػ كىنا طالبة 

 .تكضيح الحكـ كبياف اآلثار التنفيذية لو
قبل صدكر قانكف المرافعات المصرؼ الحالي، كانت مناكعات التنفيذ الكقتية مف 

اختصاص قاضي األمكر المستعجمة، أما اآلف كفي ظل نظاـ قاضي التنفيذ، كاف طبيعيا أف 
 .2يؤثر عميو القانكف بكافة منازعات التنفيذ بما فييا الكقتية

 مف قانكف المرافعات المصرؼ كاضح أف اختصاص ىذا 2763مف خالؿ المادة 
القاضي بإشكاالت التنفيذ الكقتية اختصاصا نكعيا، كىك لذلؾ يتعمق بالنظاـ العاـ ما يترتب 

عمى ذلؾ مف نتائج، كالعبرة مف قاضي التنفيذ الذؼ يقع في دائرتو الماؿ المستشكل في 
 .4التنفيذ عميو

 
 

                                                           

 (يختص قاضي التنفيذ دكف غيره بالفصل في كانت منازعات التنفيذ المكضكعية كالكقتية أيا كانت قيمتيا)، 276 المادة 1-
 .مف قانكف المرافعات المصرؼ 

 .295 أحمد خميل، أصكؿ التنفيذ الجبرؼ، مرجع سابق، ص 2-
 .40 قكبيعي بحمكؿ، المرجع نفسو، ص 3-
 .40 قكبيعي بحمكؿ، المرجع نفسو، ص 4-



 

 

 

 الجزائر : الفرع الثالث
نتطرؽ في ىذا الفرع إلى تحديد الجية القضائية المختصة نكعيا كاقميميا بنظر دعكػ 

 .اإلشكاؿ الكقتي في التنفيذ
 االختصاص النوعي- أوال

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية مف خالؿ ىذه المادة 361نصت عميو المادة 
يفيـ أنو منع عمى الخصـك االتفاؽ عمى منح ىذا االختصاص لقاضي آخر غير رئيس 

 مف 631المحكمة الجالس لمفصل في القضايا االستعجالية كىك ما أشارت إليو المادة 
 .2إ.ـ.إ. مف ؽ631إ كيفيـ مف نص المادة .ـ.إ.ؽ

 بل يخص بيا 3إف إشكاالت التنفيذ الكقتية، ال يختص بيا قضاء المكضكع نكعيا
، ذلؾ أف تقسيـ القضاء عمى مستكػ المحكمة فيك تقسيـ إلى قضاء 4قضاء االستعجاؿ

 .مكضكع كقضاء مستعجل
 االختصاص االقميمي: ثانيا

 .،6إ.ـ.إ. مف ؽ299 كالمادة 9 فقرة 105نص عمى االختصاص اإلقميمي في المكاد 
 .،6إ.ـ.إ.ؽ

                                                           

عدـ اختصاص النكعي مف النظاـ العاـ تقضي بو الجية القضائية تمقائيا في أؼ مرحمة كانت عمييا ): 36 المادة 1-
 .ـ، مرجع سابق.إ.، مف ؽ(الدعكػ 

كحيث مف جية أخرػ فاف اشكاالت التنفيذ قد حدد ليا المشرع اجراءات خاصة، كما جعل )، 47120 قرار رقـ 2-
االختصاص فييا لقاضي األمكر المستعجمة، كلما قضى رئيس المجمس القضائي كما فعل يككف قد أخطأ في تطبيق 

 .135، ص 04، عدد 1991 محمية قضائية 13/03/1998المؤرخ في  (القانكف كتجاكز سمطة
في حالة كجكد اشكاؿ في تنفيذ أحد المستندات التنفيذية المنصكص عمييا في ىذا القانكف يحرر )، 631 المادة 3-

المحضر القضائي محضرا، عف االشكاؿ كيدعكا الخصـك لعرض االشكاؿ عمى رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة 
 .(اختصاصيا التنفيذ عف طريق االستعجاؿ

 يكما عمى األقل مف تاريخ تسميـ التكميف بالحضكر كالتاريخ المحدد لألكؿ جمسة ما 20يجب احتراـ أجل )، 16 المادة 4-
مف  ( أشير إذا كاف المقيـ في الخارج03لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ يمدد ىذا األجل أماـ الجيات القضائية إلى 

 .إ مرجع سابق.ـ.إ.ؽ
 .40 قكبيعي بحمكؿ، المرجع نفسو، ص 5-
 .40 قكبيعي بحمكؿ، المرجع نفسو، ص 6-



 

 

 

 مف 46ىل إشكاالت التنفيذ الكقتية تخضع القاعدة العامة المنصكص عمييا في المادة 
إ التي تحدد طبيعة االختصاص اإلقميمي أنو ليس مف النظاـ العاـ، بأف االختصاص .ـ.إ.ؽ

اإلقميمي لقاضي إشكاالت التنفيذ يعد مف النظاـ العاـ، ألف المكاد المشار إلييا سمفا كردت 
 استعممت في تحديد االختصاص 9 فقرة 40كميا بصيغة التخصيص، بل أف المادة 

كقد راعى المشرع في تحديده االختصاص اإلقميمي، ككف أف المحكمة " دكف سكاىا"مصطمح 
الكاقع في دائرتيا اإلشكاؿ تككف ىي القريبة مف محل التنفيذ مما يسيل ىيمنتا عميو، فضال 

عمى أف االختصاص اإلقميمي في مادة التنفيذ يندمج في االختصاص اإلقميمي في مادة 
التنفيذ كفي النتيجة يتعيف عمى القاضي أف يثير عدـ اختصاصو اإلقميمي تمقائيا حتى كلك لـ 

يثيره كيدفع بو أحد أطراؼ الدعكػ كذلؾ مراعاة مف المشرع لحسف سير العدالة ىذا فيما 
 .1يتعمق باالختصاص النكعي كاإلقميمي بالفصل في إشكاالت التنفيذ

 اإلجراءات المتبعة في حل إشكاالت التنفيذ: المطمب الثاني
إف المنازعة اإلدارية ليا مف الخصكصية ما يجعل مف إجراءاتيا أيضا أنيا تتسـ 
بطابع خاص، كلقد راعى التشريع الجزائرؼ مف خالؿ أحكاـ قانكف اإلجراءات المدنية 

كاإلدارية ىذا الكضع فأعطى مجمكعة مف األحكاـ تضمنيا الفصل األكؿ كالثاني مف الباب 
 كالمتصفح 08/09مف قانكف  (989 إلى 978)السادس ضمف الكتاب الرابع منو المكاد 

ليذه المكاد يالحع أف المشرع كضع جممة مف األحكاـ في الفصل األكؿ تحت عنكاف أحكاـ 
جاءت في صيغة أحكاـ تيدؼ لممكضكع إجراءات احترازية  (986 إلى 978)عامة المكاد 

كلذا فاننا كقبل " تدابير تنفيذية"لتجنب حدكث إشكاالت في التنفيذ جاءت تحت مصطمح 

                                                           

في جميع أحكاؿ االستعجاؿ، أك إذ اقتضى األمر الفصل في اجراء يتعمق بالحراسة القضائية أك أؼ )، 299 المادة 1-
تسيير تحفظي غير منظـ باجراءات خاصة، يتـ عرض القضية بعريضة افتتاحية أماـ المحكمة الكاقع في دائرة اختصاصيا 

مف  (االشكاؿ أك التدبير المطمكب كينادؼ عمييا في أقرب جمسة يجب الفصل في الدعاكػ االستعجالية في أقرب اآلجاؿ
 .إ، مرجع سابق.ـ.إ.ؽ



 

 

 

الخكض في إجراءات سير منازعة اإلشكاؿ في التنفيذ نعرض تحميال لألحكاـ القانكنية التي 
 .1تضبط ىذه اإلشكاالت المحتممة الكقكع عند التنفيذ

 اإلجراءات إشكال في التنفيذ: الفرع األول
 تدابير التنفيذ-أوال

إ مف كل أمر أك حكـ أك قرار قضائي صادر في .ـ.إ. مف ؽ978جعمت المادة 
مكاجية شخص مف أشخاص القانكف العاـ، عندما يككف مقترنا بتدابير معنية يفرتض 

اتخاذىا بغية تنفيذه جعمت مف السمطة القضائية مصدرتو ممزمة باألمر باالتخاذ ىذه التدابير 
 :ضمف ىذا الحكـ أك القرار أك األمر كذلؾ في حالتيف

كىي مسألة  (978المادة )إما بناءا عمى طمب أحد الخصـك أثناء سير الدعكػ 
 .خاضعة لمسمطة التقديرية لمجية القضائي الناظرة في المنازعة األصمية
 إف ما يؤخذ عمى 9792أك بناءا عمى طمب مستقل يقدمو أحد الخصـك حسب المادة 

إ أنيا أعطت صالحية لمجية القضائية اإلدارية بأف تصدر أمر .ـ.إ. مف ؽ979المادة 
 .لإلدارة يتضمف إصدار قرار كىك ما يتنافى مع المبدأ العاـ القاضي باستقاللية السمطات

 أطراف دعوى اإلشكال في التنفيذ : ثانيا
صاحب المصمحة كالصفة في رفع اإلشكاؿ قد يككف ىك المطمكب التنفيذ ضده، كقد 
يككف الغير الذؼ يمس التنفيذ بمصالحو كقد يككف طالب التنفيذ نفسو، كىك ما أشارت إليو 

 3 .ـ.إ. ؽ632المادة 
 اإلشكاؿ المرفكع مف المنفذ ضده-1
 اإلشكاؿ المرفكع مف طالب التنفيذ-2
 اإلشكاؿ المرفكع مف الغير-3

                                                           

 42 براجي الشريف، المرجع السابق، ص 1-
 .169 عمر زكدة، مرجع سابق، ص 2-
 .48 نبيل اسماعيل عمر، اشكاالت التنفيذ الجبرؼ، مرجع سابق، ص 3-



 

 

 

 كيفية رفع اإلشكال في التنفيذ: ثالثا
 :تقتضي مسألة تحديد كيفية رفع اإلشكاؿ الكقتي التمييز بيف مرحمتيف أساسيتيف

 مرحمة ما قبل صدكر قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديدة-1
 مرحمة ما بعد صدكر قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية -2

 األشخاص المخول لهم رفع اإلشكال في التنفيذ: الفرع الثاني

 .الغير أك الدائف أك نفسو يككف  فقد الطريق ىذا مستعممي صكر تتعدد

 فيو يطمب إشكاال يقيـ فقد لو المحكـك ىك أؼ التنفيذ طالب ىك الدائف يعتبر
 المديف، أك القضائي المحضر التنفيذ أكقف سكاء اإلدارؼ  القضائي القرار تنفيذ في االستمرار

 منو فيطمب المختص المستعجمة األمكر قاضي أماـ بدعكػ  اإلشكاؿ برفع الدائف كيقـك
 .اإلدارؼ  القضائي القرار تنفيذ في االستمرار

 يركف  لذا الحالة إثبات صكر أحد تعتبر التنفيذ في اإلشكاؿ مسألة أف البعض كيرػ 
يمكف لقاضي االستعجاؿ، عندما :" نصيا جاء التي 920 المادة مف الرابعة الفقرة تطبيق أف

 أعاله، إذا كانت ظركؼ االستعجاؿ قائمة، أف 919يفصل في الطمب المشار إليو في المادة 
يأمر بكل التدابير الضركرية لممحافظة عمى الحريات األساسية المنتيكة مف األشخاص 

المعنكية العامة أك الييئات التي تخضع في مقاضاتيا الختصاص الجيات القضائية اإلدارية 
أثناء ممارسة سمطاتيا، متى كانت ىذه االنتياكات تشكل مساسا خطيرا كغير مشركع بتمؾ 

ساعة مف  (48)يفصل قاضي االستعجاؿ في ىذه الحالة في أجل ثماف كأربعيف " .الحريات
 ".تاريخ تسجيل الطمب

  :في تنحصر كالتي إجراءاتو ككذا التنفيذ في اإلشكاؿ رفع أف شركط ىذه كل مف نخمص

  االستعجالي األمر ييمو كلمف األطراؼ كيمغ بالتنفيذ القائـ طرؼ مف المحضر يحرر-
 .باالستعجاؿ المتعمقة القكاعد ىنا كتتبع القضائية الجية رئيس إلى النزاع رفع أك المستشكل



 

 

 

 ثـ األسانيد مع القضائي الطمب اإلشكاؿ محل العريضة في تحرير الشأف ىذا في يتعيف لذا
 يككف  أف يجب الذؼ االستدعاء ثـ الثاني اإلجراء ىك باعتباره بالحضكر بالتكميف القياـ
 .المحددة الشركط كحسب قانكنية بصفة

 التنفيذ إشكاالت في مؤقتا بالبث األمر يتعمق عندما أنو العميا المحكمة قررت لقد
 األطراؼ كيخبر المعركض اإلشكاؿ محضر يحرر أف المعني القضائي المحضر فعمي

ف فييا، لمفصل المستعجمة األمكر قاضي أماـ الحضكر بضركرة  أف العمل الكاقع كاف كا 
 العريضة رفع المستعجل لخصـ ليتسنى فقط المحضر تحضير في تنتيي المحضر ميمة
. المختصة القضائية الجية رئيس إلى

 طرق الطعن في القرارات الصادرة في إشكاالت في التنفيذ: المطمب الثالث
األصل أف اليدؼ مف القرار القضائي الصادر في اإلشكاؿ الكقتي ىك اتخاذ إجراء 
كقتي لحماية مصالح أحد الخصـك إلى حيف الفصل في مكضكع النزاع كبالتالي فاف الحجية 
التي تكتسبيا ىذه القرارات ىي حجية مؤقتة متصمة ببقاء الظركؼ التي أدت إلى إصدارىا 
دكف تغيير رغـ ذلؾ فاف ىذه القرارات كما دامت تدخل ضمف اختصاص القاضي اإلدارؼ 

 .1االستعجالي فإنيا تخضع بالضركرة لطرؽ الطعف العادية منيا كالغير العادية
 

 الطرق العادية : الفرع األول
المعركؼ أف طرؽ الطعف العادية تنحصر في كل مف المعارضة كاالستنئناؼ إذا ما 

 .2ىك الحاؿ بالنسبة لمقرارات الصادرة في إشكاالت التنفيذ
 المعارضة: أوال

                                                           
عندما يتطمب األمر أك الحكـ أك القرار، الزاـ أحد األشخاص المعنكية العامة أك ىيئة تخضع منازعتيا )، 979المادة - 1

الختصاص الجيات القضائية االدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة لـ يسبق أف أمرت بيا بسير عدـ طمبيا في ا لخصكمة 
 .(السابقة، تأمر الجية القضائية االدارية المطمكب منيا ذلؾ باصدار قرار ادارؼ جديد في أجل محدد

  .40براجي الشريف، المرجع السابق، ص - 2



 

 

 

األصل أف األكامر االستعجالية غير قابمة لممعارضة في المكاد المدنية لصراحة نص 
إ، كىذا بالنسبة لممكاد االستعجالية المدنية باعتبار األمر الغيابي .ـ.إ. مف ؽ9361المادة 

الحضكرؼ، لكف بالرجكع إلى المادة التي نظمت قكاعد االستعجاؿ في المادة اإلدارية نصت 
ـ فنجد أ المشرع منع عمى قاضي اإلدارؼ تطبيق نفس .إ. مف ؽ920عمى ذلؾ المادة 

القكاعد المتعمقة بالمادة االستعجالية المدنية عمى النزاع اإلدارؼ كبالتالي فانو ال يمكف تطبيقيا 
 .عمى االستعجاؿ اإلدارؼ 

إف القرارات الصادرة في المادة اإلدارية قبل المعارضة تبقى مسألة سرياف ميعادىا لذا 
 يكما 15كما دمنا في تدابير االستعجالي فاف المكاعد تقتصر لككف ميمة المعارضة ىي 

 . يكما المتعمقة بالمعارضة في المجمس15المتعمقة بالمعارضة ىي 
 االستئناف : ثانيا

 إف 9202عمى خالؼ المعارضة نجد أف المشرع قد نظـ ىذا الطريق في المادة 
 يـك تسرؼ مف 15القرارات االستعجالية اإلدارية المتعمقة بإشكاالت التنفيذ قابمة لالستئناؼ 

 .تاريخ التبميغ
 الطرق الغير العادية : الفرع الثاني

المعركؼ أف طرؽ الطعف الغير عادية تنحصر في كل مف النقض كالتماس إعادة 
 .النظر كاعتراض الغير الخارج عف الخصكمة

 النقض: أوال
أجاز المشرع الطعف بالنقض لمقرارات القضائية اإلدارية الصادرة عف المحاكـ اإلدارية 

ـ، كيككف الحاؿ بالنسبة لمقرارات االستعجالية الفاصمة .إ. مف ؽ949تطبيقا لنص المادة 
شكاالت التنفيذ في المكاد اإلدارية أماـ فرضيتيف  :كا 
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فإذا كاف القرار القضائي اإلدارؼ الصادر عف المجمس القضائي أؼ أحد الغرؼ 
 .اإلدارية المختصة، كلـ يستأنف ىذا القرار فيحق ألحد الخصـك الطعف فيو بالنقض

إما إذا كاف القرار القضائي تـ استئنافو أماـ مجمس الدكلة كصدر عف ىذا األخير قرار، فيل 
 ؟1يمكف الطعف في قرار مجمس الدكلة بالنقض
 مف القانكف العضكؼ 11ـ كالمادة .إ. مف ؽ949أنو كحسب التفسير الحرفي لممادة 

المتعمق بمجمس الدكلة فاف سمطة مجمس الدكلة في مجاؿ النقض تنحصر في القرارات 
النيائية عف المحاكـ القضائية أؼ الغرؼ اإلدارية الناظرة في إشكاالت التنفيذ سرياف ميعاد 

ـ إلى النص .إ. مف ؽ956الطعف بالنقض يقصر في المكاد االستعجالية بحسب نص المادة 
 .باعتبار أف إشكاالت التنفيذ في أحد صكر االستعجاؿ فتسرؼ تمؾ المادة عميو

 التماس إعادة النظر: ثانيا
 عمى ىذا الطريق، ثـ عدد المشرع الحاالت 390نص المشرع الجزائر في المادة 

 .كاألكجو التي يبنى عمييا التماس إعادة النظر
حصر المشرع الجزائرؼ ىذا الطريق بالنسبة ألحكاـ النيائية التي استفدت طرؽ الطعف 

العادية، كاستعمل المشرع عبارة الحكـ في النص العربي أما النص الفرنسي عند الحكـ أك 
القرار كبالتالي حسب صياغة النص العربي فاف مدلكؿ الحكـ يضـ أحكاـ كاألكامر 

ذا سممنا كجكد ىذا الطريق 2االستعجالية كقرارات المجمس سكاء العادية أك االستعجالية ، كا 
فاف القرارات الصادرة في إشكاالت التنفيذ في المكاد اإلدارية إذا لـ يطعف فييا بالنقص تظل 
صالح اللتماس إعادة النظر أماـ الجية القضائية التي أصدرت القرار، كعميو يجكز تقديـ 

 :مذكرة التماس إعادة النظر كفقا لشركط التالية
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ـ، سكاء .إ. مف ؽ392أف يبنى الطعف عمى أحد األكجو الثمانية المذككرة في المادة  -1
 .الخ...غش شخصي أك كجكد في الحكـ نفسو نصكص متناقضة

 .إ لجميع الخصـك .ـ.إ. مف ؽ18أف يتـ تبميغ ىذه العريضة كفقا لممادة  -2
ـ .إ. مف ؽ13أف تتكفر في رافع الطعف الشركط العامة لمنصكص عمييا في المادة  -3

 .ـ مف صفة كمصمحة كأىمية.إ.مف ؽ
 اعتراض الغير الخارج عن الخصومة : ثالثا

رأينا سابقا أف الغير يحق لو رفع الدعكػ استعجالية تتعمق بإشكاؿ التنفيذ خاصة إذا 
تعمق األمر بحقكؽ، كبالتالي كما داـ المشرع أجاز ليـ ذلؾ بالنسبة لألحكاـ التي لـ يككنكا 
طرؽ فييا فمف باب أكلى يرخص ليـ الطعف في القرارات الصادرة في إشكاالت التنفيذ إذا 

 191، كنص عمى ذلؾ المشرع في المادة 1حصمت دكف عمميـ أك ككنيـ ليسكا طرفا فييا
ـ كىي في العمـك نفس الشركط .إ. مف ؽ192ـ كليذا الطريق شركط بينتيا المادة .إ.مف ؽ

المقررة لعرائض افتتاح الدعكػ كقد رأت المحكمة جكاز الطعف فييا حيث أف قضاء 
المكضكع لما رفضكا اعتراض الغير الخارج عف الخصكمة ضد أمر استعجالي باعتبار أف 

ـ تخص األحكاـ فقط دكف القرارات أك األكامر االستعجالية إال أنيـ .إ. مف ؽ1912المادة 
ىي عبارة عامة يقصد بيا كل "ـ ألف عبارة األحكاـ .إ. مف ؽ1913ساءكا تأكيل نص المادة 

ف كانت طبيعتيا  ما يصدر مف القضاء مف أحكاـ كقرارات بما فييا األكامر االستعجالية كا 
 4"مؤقتة إال أنو تمس أحيانا بحقكؽ الغير كمتى كذلؾ استكجب النقض
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 خالصة الفصل
نخمص في ىذا الفصل أف اإلدارة ىي الطرؼ القكؼ في معادلة التنفيذ فإذا ما نفذت 
الحكـ الصادر ضدىا بقياميا بااللتزامات الكاجبة عمييا قد كضعت مبدأ المشركعية فكؽ كل 

اعتبار كتككف قد أعممت مبدأ حسف النية، أما إذا خالفت ىذا المقتضى تككف قد تعنت 
كأشاعت الفكضى، فعل الرغـ مف تقرير المسؤكلية اإلدارية لمشخص المعنكؼ نتيجة إحجاـ 
عف التنفيذ كالتي تعتبر بمثابة تطكر ىائل في مجاؿ المسؤكلية اإلدارية، بصكرتيا الخطيئة 

كالغير الخطئية كالمسؤكلية الجزائية لممكظف الممتنع عف التنفيذ إال أنو ازدادت تفشي ظاىرة 
عدـ تنفيذ ظاىرة عدـ تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية الصادرة ضد اإلدارة كبقيت األحكاـ 

الصادرة، باإللغاء، حبرا عمى كرؽ تبحث عمى الكسيمة الفعالة التي تضع تمؾ األحكاـ 
مكضع التنفيذ أماـ عدـ تحديد المكقف الكاضح الجتياد مجمس الدكلة حكؿ مدػ إمكانية 
فرض الغرامة التيديدية ضد اإلدارة كأماـ صعكبة تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارؼ أماـ إحجاـ 

 .القاضي اإلدارؼ عمى استعماؿ الكسيمة التي تضمف تنفيذ الحكـ الصادر لإلدارة
دراكا منو لضركرة التنفيذ بدأ تدريجيا في سف قكانيف تجيز  إف المشرع الجزائرؼ كا 

 المحدد لمقكاعد الخاصة 08/01/1991 المؤرخ في 02/91التنفيذ عمى اإلدارة منيا قانكف 
المطبقة عمى بعض أحكاـ القضاء الذؼ نظـ ميكانيزمات تنفيذ القرارات الصادرة بالتعكيض 
كقد تبيف أف ىذا األسمكب يمتاز بالنجاعة إلى حد كبير، كما أف المشرع الجزائرؼ المسؤكلية 

 المؤرخ 01/09الجزائية لممكظف الذؼ يمتنع عف تنفيذ األحكاـ القضائية بمكجب القانكف رقـ 



 

 

 

-02-25 المؤرخ في 08/09 المعدؿ لقانكف العقكبات كآخرىا قانكف 2001-06-26في 
 المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كالذؼ خطا  فيو المشرع الجزائرؼ 2008

خطكرة جريئة حيث خكؿ بمكجبو لمقاضي اإلدارؼ كسائل إجبار اإلدارة عمى التنفيذ فأعطى 
إمكانية أمر اإلدارة باتخاذ أؼ تدبير تنفيذؼ حتى يضمف تنفيذ القرار القضائي كما خكلو 

إمكانية أمر اإلدارة بإصدار قرار إدارؼ جديد ضمف أجل محدد، إضافة إلى تدعيمو بكسيمة 
أخرػ في مكاجية اإلدارة كىي الغرامة التيديدية كعميو بعدما تدرؾ المشرع مسألة تقرير 
الغرامة التيديدية ككسيمة إجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ الصادرة ضدىا، ما بقي عمى 

القاضي الجزائرؼ إال تطبيق النصكص الصريحة التي نظمت إمكانية تكجيو أكامر لإلدارة 
كأحكاـ الغرامة التيديدية كغيرىا مف النصكص األخرػ لضماف تنفيذ األحكاـ الصادرة ضد 

الشخص المعنكؼ العاـ أك الييئة التي تخضع منازعاتيا الختصاص الجيات القضائية 
 .اإلدارية فيذه الطريقة الكحيدة لمتمكف مف التقدير الفعمي للليات التي سنيا المشرع الجزائرؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 إنو ختاما لما دارسناه سابقا، في مكضكعنا ىذا كرسنا الحديث عف إشكالية تنفيذ 
القرارات القضائية اإلدارية في مكاجية اإلدارة في ظل قانكف اإلجراءات اإلدارية كالمدنية 

 .الذؼ يبدك أكسع مما يتصكر كأكثر تشعبا، كالذؼ كافق ما عالجناه سابقا في مكضكعنا ىذا

لذلؾ كاف منا التركيز كلك نسيا عمى بعض المسائل في ىذا المكضكع لتحديد 
المفاىيـ، بداية بتحديد مفيـك القرار القضائي اإلدارؼ كأنكاعو كأمثمة عنو، حيث ال يختمف 
عف األحكاـ القضائية األخرػ السيما في إصداره بشكل عاـ، بل يكمف ىذا األخير في 
كسيمة التنفيذ كىذا راجع لمسمطات كاالمتيازات الممنكحة لإلدارة كالتي مف خالليا تتجاىل 

 .حجية ما قضي بو

كما أف عممية التنفيذ ال تحقق بغير قرار قضائي إدارؼ، كذلؾ باعتباره الكسيمة 
الكحيدة المؤكدة لكجكد حقا البد مف انقضائو، كتجسيدا لذلؾ فقد خص المشرع الجزائرؼ 

القرار القضائي اإلدارؼ بخصائص كضمانات جعمتو يتمتع بقكة التنفيذ، رغـ ذلؾ فاف اإلدارة 
تتجاىل القرارات القضائية اإلدارية كتقبع صكر كأساليب لالمتناع عف التنفيذ، حيث تظير 
جميا مف خالؿ تقاعسيا كتماطميا أك تنفيذ لمقرار القضائي اإلدارؼ تنفيذا ناقصا كاالنتياء 

 .بالرفض الصريح كالذؼ يعد مف أبشع األساليب في سكء استخداـ السمطة

كقد تمجأ اإلدارة إلى أسمكب التصحيح التشريعي لتضفي عمى قراراتيا قكة تشريعية 
كتحتمي خمف السمطة التشريعية لتعطيل أثار تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية الصادرة 



 

 

 

ضدىا، كىي كميا أساليب كمبررات ترتكز عمييا حاؿ امتناعيا عف التنفيذ، فتارة تستند إلى 
المصمحة العامة كصالح المرفق العاـ أك المحافظة عمى النظاـ العاـ، كتارة أخرػ تتذرع 

 .بالصعكبات المادية أك القانكنية التي تعترض التنفيذ

 :التالية النتائج سجمنا البحث ىذا في تناكلناه عما اإليجاز ىذا كبعد

 ىي بل جديدة ليست ظاىرة اإلدارية القضائية القرارات تنفيذ عف اإلدارة امتناع ظاىرة إف- 
 الحمكؿ إيجاد الجزائرؼ  يحاكؿ المشرع إذ ىذا، يكمنا غاية إلى كمستمرة القدـ منذ معركفة
 المدنية اإلجراءات قانكف  في المشرع ما تناكلو أبرز كلعل التنفيذ عمى اإلدارة لجبر الكفيمة

 .اإلدارة ضد التيديدية بالغرامة الحكـ عمى جكاز صراحة نصو ىك كاإلدارية

 في بالحق لمقاضي اإلدارؼ  الجزائرؼ  المشرع اعتراؼ ىك أيضا سجمناىا التي النتائج كمف- 
 كاإلدارية المدنية اإلجراءات في قانكف  األساسية الحريات عمى لممحافظة لإلدارة أكامر تكجيو
 .السابق المدنية قانكف اإلجراءات في عميو المفركض ر الحع رغـ

  القضاء أحكاـ بتنفيذ المتعمق 91/ 02  قانكف  عمى بناءا المشرع أكجده الذؼ النظاـ إف- 
 دكف القرارات المضمكف المالي ذات القضائية القرارات تنفيذ عمى اإلدارة جبر عمى القكة لو

 قضائية أحكاـ كقرارات لدييـ لألشخاص الذيف يسمح القانكف  ىذا أف حيث باإللغاء، القاضية
 .العمكمية طريق الخزينة عف كذلؾ تنفيذىا مف اإلدارة ضد

: التالية االقتراحات سجمنا النتائج ىذه ضكء

 كاإلدارية المدنية اإلجراءات قانكف  مع  ليتماشى91 قانكف  تعديل في اإلسراع ضركرة- 
 كيثير العمكمية الخزائف مستكػ  عمى خاصة عدة تعترضو مشاكل القانكف  ىذا ألف د الجدؼ

 .جمة إشكاالت

 كاإلدارية، اإلجراءات المدنية قانكف  في اإلشكاالت بعض حل إلى بادر قد المشرع كاف إف- 
 اإلدارية األحكاـ ميعاد تبميغ عف سككتو منيا األىمية، غاية في نقاط عدة اغفل انو إال



 

 

 

 كبالتالي فقط التعكيض أحكاـ أجاؿ تنفيذ تحديد اقتصر أيف اإللغاء أحكاـ تنفيذ آجاؿ خاصة
 .الحقا تداركيا يتـ أف نأمل

 القرار أك نفس الحكـ في اإلدارة عمى التيديدية بالغرامة النطق يجب أنو نرػ  جانبنا مف- 
 حيث مف أكبر لمغرامة مصداقية لتككف  اإللغاء أك بالتعكيض إما سيصدر الذؼ القضائي
 قرار إدارؼ  بإلغاء إدارؼ  قضائي أك قرار حكـ اإلدارؼ  القاضي يصدر أف ذلؾ كمثاؿ التنفيذ

 أك اإلدارؼ  القرار إلغاء تنفيذ عف تأخير يـك عف كل تيديدية بغرامة الحكـ مع بتعكيض أك
 .الحكـ نفس في التعكيض

 عمى المكظف اإلدارؼ  القاضي بيا ينطبق التي التيديدية الغرامة تكقيع أيضا كنقترح- 
األحكاـ  حقيقيا لتنفيذ ضمانا تعتبر ألنيا شخصيا، عنو المتأخر أك التنفيذ عف الممتنع
أنو  يدرؾ سكؼ أف المكظف ذلؾ ق، ب المقضي الشيء لقكة الحائزة القضائية كالقرارات
 الغرامة التيديدية أف إذ التنفيذ عف يـك تأخير كل عف التيديدية بالغرامة عميو لمحكـ معرض
 المكظف يتقاضاه ما أكثر التعكيض ىذا يصل كقد يثقل كاىمو تعكيض إلى النياية في تنقمب
 كاألحكاـ القرارات تنفيذ عدـ عمى إقدامو قبل مميا يفكر يجعمو قد كىك ما السنكؼ  مرتبو عف

 .القضائية

 أف إذ قانكنا يمنع ذلؾ ما يكجد ال أنو رغـ لمحجز الخاصة األمكاؿ قابمية مبدأ إقرار نقترح- 
 .فقط العامة األمكاؿ يخص المشرع ذكره الذؼ المنع

 ميمتيا الدكلة تككف  كمجمس اإلدارية المحاكـ مستكػ  عمى خاصة ىيئة تخصيص نقترح- 
 الييئة ىذه كتككف  ىذه األخيرة تنفيذ تعترض التي مشاكل كحل اإلدارية األحكاـ تنفيذ مراقبة
 تنفيذ تعترض التي القضايا في جميع الييئة ىذه تنظر حيث إدارؼ  قاضي إشراؼ تحت

 بيا أدت التي األسباب كمعرفة التنفيذ عف امتناع اإلدارة فييا بما القضائية كالقرارات األحكاـ
  .التنفيذ اإلجراءات في السرعة الييئة تككف ليذه حيث االمتناع فعل إلى



 

 

 

 بتنفيذ األحكاـ الكفيل ىك كدقيقة كاضحة تشريعية بنصكص المبادغ ىاتو كبإقرار
 باحترامو الذؼ بو الشيء المقضي قكة مبدأ كاحتراـ اإلدارة ضد الصادرة القضائية كالقرارات

 الحق دكلة صرح لبناء الضماف كذلؾ ىك القانكف  سيادة كمبدأ اإلدارؼ  القضاء ىيبة تحتـر
. المذكرة ىذه في أممنا ىك كىذا كالقانكف 
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 مجالت 
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 الدستور

 في المؤرخ ، 76 عدد رسمية جريدة ، 1996 نكفمبر 28 بتاريخ الصادر 1996  دستكر-
 ، المعدؿ1996 ديسمبر 15
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 المراسيم: ثانيا
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 مــلخص المذكرة

 

إن تهفيذ القرارات القطائية الإدارية وو التزام قانوني 

وواجب على  المعهي به أن يقوم بهذا الالتزام، لكن وذا 

الأخير قد يواجه عراقيل أو حالات خارجة عن إرادتهـ فتؤدي 

إلى عرقلة تهفيذه مما يستوجب اللجوء إلى القطاء 

باستعمال الوسائل القانونية التي خولها المشرع الجزائري 

لحل وذه المشكلة من خلال نصوص قانون الإجراءات 

 . المدنية والإدارية
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