
































































































































































































































 الفهرس:

 ص الموضوع:
  شكر وتقدير
  شكر خاص
  كممة شكر

  إهداء
  مقدمة

  الفصل األول: تنفيذ األحكام والقرارات القضائية اإلدارية
 02 تمهيد:

 06 اإلداري الحكم والقرار القضائي ماهيةالمبحث: 
 08 اإلداريالقضائي المطمب األول: تعريف القرار 

 10 المترتبة عن القرار القضائي اإلداريالفرع األول: األثار 
 10 أوال: االثار الموضوعية
 12 ثانيا: األثار اإلجرائية

 14 الفرع الثاني: شروط قابمية القرار القضائي اإلداري لمتنفيذ
 15 أوال: أن يكون قرارا قضائيا من قرارات اإللزام

 16 ثانيا: أن يتم تبميغ القرار القضائي اإلداري لإلدارة
 18 : إجراءات تنفيذ الحكم والقرار القضائي لثانيالمطمب ا

 20 الفرع األول: مفهوم التنفيذ ومميزاته
 20 أوال: مفهوم التنفيذ

 21 ثانيا: مميزات التنفيذ
 21 استقالل الحق في التنفيذ عن الحق في الدعوى /:1
 22 إستقالل الحق في التنفيذ عن الحق الموضوعي /:2



 23 الثاني: أنواع وطرق التنفيذ القضائي. الفرع
 أوال: التنفيذ اإلختياري

 ثانيا. التنفيذ الجبري 
23 
26 

 28 المبحث الثاني: تنفيذ الحكم القضائي اإلداري في مواجهة اإلدارة
 28 المطمب األول: تنفيذ الحكم القضائي اإلداري في دعوى اإللغاء

 29 يعرج بتنفيذ القرار القضائي بأثر اإليجابياإلدارة  التزامالفرع األول: 
 بإبطال األعمال القانونية المسندة لمقرار الممغى اإليجابياإلدارة  التزام
 حالة كون القرار األصمي تنظيمي -1
 حالة كون القرار فردي -2
 حالة كون القرار اإلداري يدخل في عممية قانونية مركبة -3

30 
30 
30 
31 

 32 اإلدارة السمبي بتنفيذ القرار القضائي التزامالفرع الثاني: 
 32 بعدم تنفيذ القرار اإلداري محل اإللغاء االلتزامأوال: 
 32 بعدم إعادة إصدار القرار محل اإللغاء االلتزامثانيا: 

 33 المطمب الثاني: تنفيذ القرار القضائي اإلداري في دعوى التعويض
 37 الفصل األول: خالصة

الثاني: امتناع اإلدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها  الفصل
 وآليات تدخل القاضي اإلداري إلجبارها عمى التنفيذ

 

 40 تمهيد
 اإلدارة عن التنفيذ والمسؤولية الناجمة  امتناعالمبحث األول: 

 عن ذلك
41 

 41 أمتناع اإلدارة عن التنفيذالمطمب األول: 
 42 االمتناعالفرع األول: صور 

 42 أوال: اإلمتناع الضمني
 43 التراخي في التنفيذ -1



 التنفيذ المبتور )الناقص( -2
 التحايل عمى تنفيذ الحكم -3

43 
44 

 44 ثانيا: اإلمتناع الصريح
 45 الفرع الثاني: ذرائع ومبررات اإلدارة في اإلمتناع.

 45 أوال: دواعي المصمحة العامة.
 46 ثانيا: صعوبات التنفيذ

 الصعوبات المادية. -1
 االستحالة القانونية. -2
 االستحالة الواقعية. -3
 االستحالة الظرفية. -4

46 
47 
48 
52 

 53 الفرع الثالث: وقف تنفيذ القرار القضائي من طرف مجمس الدولة
 56 المطمب الثاني: مسؤولية اإلدارة عن اإلمتناع عن التنفيذ

 57 الفرع األول: المسؤولية اإلدارية 
 59 الجزائيةالفرع الثاني المسؤولية 

 59 عن التنفيذ الممتنع أوال: المسؤولية الجزائية لمموظف العام
 60 ثانيا: المسؤولية الجزائية لإلدارة الممتنعة

 63 المبحث الثاني: تدخل القاضي اإلداري في مجال التنفيذ ضد اإلدارة
 64 .المطمب األول: توجيه األوامر من القاضي لإلدارة

 65 .في ظل قانون اإلجراءات المدنية الممغىتوجيه األوامر الفرع األول: 
قانون اإلجراءات  في ظل توجيه األوامر من قبل القاضي اإلداري الفرع الثاني: 

 .الساري المفعول المدنية واإلدارية
71 

 73 شروط قبول توجيه األوامر.:  أوال
 73 طمب توجيه األوامر من المتقاضي مع تحديدها وجوب -1
 74 حالة النقصان الكبير في الطمبات  - أ



 حالة النقصان البسيط في الطمبات - ب
 75 ثانيا: شرط وجوب توافر الصفة والمصمحة في الطالب 

 76 عاد لتقديم الطمبيثالثا: شرط الم
 77 المطمب الثاني: الحكم بالغرامة التهديدية

 78 األول: مفهوم الغرامة التهديدية وخصائصهاالفرع 
 78 أوال: مفهوم الغرامة التهديدية

 79 ثانيا: خصائص الغرامة التهديدية 
 أنها تهديدية -1
 أنها تحكيمية -2
 أنها وقتية -3

79 
79 
80 

 80 الفرع الثاني: أنواع الغرامة التهديدية
 80 أوال: الغرامة التهديدية الصادرة مع الحكم األصمي

 80 ثانيا: الغرامة التهديدية الالحقة لصدور الحكم
  الفرع الثالث: شروط توقيع الغرامة التهديدية
 أوال: أن تكون بناءا عمى طمب المحكوم له

 ثانيا: أن يقتضي تنفيذ القرار القضائي تدبير معين
 ثالثا: أن تكون األحكام والقرارات صادرة عن المحاكم اإلدارية

 أجل طمب الغرامة التهديدية  رابعا: إحترام
 خامسا: عدم وجود حكم أو قرار قضائي بعدم التنفيذ

82 
82 
82 
83 
84 
84 

 85 الفرع الرابع: سمطات القاضي اإلداري عن الفصل في النزاع وتكيفية
 86 أوال: سمطات القاضي اإلداري عند الفصل في النزاع

 87 النزاعسمطات القاضي اإلداري عند تكييف ثانيا: 
 تكييف الحكم بتوقيع الغرامة التهديدية -1
 وقيع الغرامة التهديديةتكييف الحكم برفض ت -2

88 
88 



 88 الفرع الخامس: إجراءات مراجعة وتصفية الغرامة التهديدية
 89 الفرع السادس: الجهة القضائية المختصة بتصفية الغرامة التهديدية

 19 الفصل الثاني: خالصة
 19 خاتمة

 19 شامل لممذكرة ممخص
 901 قائمة المصادر والمراجع

  المالحق
  الفهرس

 


