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 القاضي اإلداري و تنفيذ أحكامه في إطار حماية البيئة

 طالب دكتوراه : بن عبو عفيف

20جامعة محمد بن احمد و هران   

  مقدمة

أمام الوضع الراهن للبيئة و يف ظل االنتهاكت اليت ترتكب ضدها كان ال بد للقاضي االداري ان يتدخل عن         
طريق اصدار احكام قضائية بغية احملافظة عليها ، و يتم ذلك و فق االجراءات العادية املعتادة مبوجب رفع دعوى قضائية 

دارة هي اليت نمح  رخ  اليت من اااها تددي ل ى االضرار بالبيئة فيحعقد امام اجلهة القضائية املختصة ،و مادام ان اإل
من ق. ل. م .ل ،ومما ميكن قوله ان القاضي االداري يف ظل قانون  088االختصاص للقاضي االداري طبقا لح  املادة 

ري حبكم االدانة ضد اإلدارة االجراءات املدنية السابق مل تكن له سلطات واسعة يف هذا اجملال فمجرد نطق القاضي االدا
اليت تحتهك البيئة و الغاء قرار الغري مشروع و احلكم عليها بالتعويض نتيجة الضرار البيئية ال يعد كافيا لضمان و الزام 
اإلدارة بتحفيذ االحكام القضائية الصادرة ضدها  ، حيث تحتجه االدارة يف سبيل ذلك عدة اساليب و ااكال بغية 

التحفيذ فتلجاء اإلدارة ل ى االفصاح عن نيتها يف عدم تحفيذ تلك االحكام، و يتجسد ذلك االمتحاع سواء  التهرب من عدم
بشكل صري  او ضمين و قد يتخذ عدم تحفيذها اكل التحفيذ الكلي او اجلزئي و هو ما يطلق عليه بالتحايل على 

ل ى محاية البيئة و احرتام احكام القضاء و تطابق مع التحفيذ، و الذي ال تتحقق معه الغاية االساية محه و اليت هتدف 
حجية الشيء املقضي فيه ،االمر الذي يددي بفقدان الثقة فيه و انتهاك حق االنسان يف محاية بيئته و بغية ذلك كان 
فيذ البد للمشرع اجلزائري ان يساير التشريعات املقارنة يف اجياد سلطات جديدة نمكن للقاضي االداري من ضمان تح

احكامه يف جمال احلماية البيئية ، و قد ظهر ذلك جليا من خالل صدور ق ل م ل حيث اكل ذلك قفزة كبرية يف تاريخ 
القضاء االداري اجلزائري رمسا بذلك سلطات جديدة و ترسيخ عدد من الوسائل القانونية و خاصة محها االمر و الحطق 

  1ردحا من الزمن .على القاضي االداري بصفة عامة بالغرامة التهديدية و اليت كانت من احملرمات 

و من خالل ما تقدم ميكن اثارة االاكالية التالية ما هي السلطات و الصلحيات املمحوحة للقاضي االداري يف ظل ق. 
 ل. م .ل المر االدارة و هتديدها بتحفيذ احكامه الكفيلة لضمان محاية البيئة ؟.

سلطة القاضي بغية االجابة على هذه االاكالية سوف نقسم موضوع البحث ل ى مبحثني نتحاول يف املبحث االول و 
 سلطته فاالمر بالغرامة التهديدية . و يف مبحث ثايناالداري يف توجيه االوامر اللزام االدارة بتحفيذ 
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دار  بتنفيذ االحكام الاادر  ضدها في سلطة القاضي االداري في توجيه االوامر اللزام االالمبحث االول :
 المجال البيىئ .

مبدا صالحية القضاء اإلداري يف استخدام سلطة االمر  2 80=80من بني املبادىء اجلديدة اليت جاء هبا القانون        
 3 .ل. م .لق. من  001-070-070يف مواجهة االدارة حلماية البيئة و ذلك انطلقا من مبدا عام  والوارد يف املواد 

القاضي اإلداري سلطة توجيه أوامر جلهة اإلدارة وذلك يف ثالث  و هبذا مح  استثحاءات على املبدأ التقليدي ومح 
 4 القضائية. حكامجماالت من بيحها حالة االمتحاع عن تحفيذ اال

 المطلب االول  :جواز استخدام سلطة االمر لضمان تنفيذ االحكام الخاصة بحماية البيئة .

ميكن للقاضي اإلداري الزام االدارة بتحفيذ احكام القضاء حلماية البيئة بتوجيه اوامر هلا، و قد جاء االعرتاف هبذه        
 و ال خيلو االمر من احلالتني : 5السلطة اسوة باملشرع الفرنسي 

ليس من باب امر االدارة اصدار قرار اداري جديد من طرف االدارة بعد الغاء القرار االول من طرف القضاء و -1-
 باصداره و لكن من باب ضرورة تحفيذ احلكم القضائي البىيء.

 اصدار قرار اداري جديد بامر من القضاء.-2-

و مما تقدم يعترب من اجراءات تحفيذ احلكام القضائيية االدارية البيئية  و ما تقدم عليه االدارة بعد ذلك يعترب من قبيل 
يذها ، و هلذا فان القضاء اإلداري عحد اصداره حكم يبطل القرار اإلداري الصادر قد حيدد اجل التدابري او اجراءات تحف

 لتحفيذه ، كما ميكحه ان ال حيدد ذلك و االمر مرتوك للقضاء اإلداري حسب طبيعة املحازعة 

وامر لالدارة بتحفيذ احلكم و الزام االدارة بتحفيذه ويعترب من صميم اختصاص القضاء اإلداري و لو اقتضى االمر توجيه ا
 6القضائي البيئي، باختاذ تدابري معيحة يف احلكم القضائي الصادر مع حتديد اجل لذلك اذ اقتضت االمور 

 ماهي انواع االوامر بالتنفيذ (.اوال :انواع االوامر التنفيذية )

  978 التشريع اجلزائري  طبقا لح  املادةتصحيف االوامر بالتحفيذ اليت تصدر عن القاضي االداري حلماية البيئة يف      
و تكون مقرتنة  0ل ى صحفني اوامر سابقة على عدم التحفيذ7من ق. ل. م .ل  001و املادة  070و املادة  007املادة و

اوامر ال 0مبحطوق حكمه االصلي حلماية البيئة  و هي  و سيلة لتدارك احتمال سوء تحفيذ االدارة لقوة الشيء املقضي به 
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و من مث ميكن القول ان االوامر اليت يوجهها القاضي  11اي بعد صدور احلكم و امتحاع االدارة عن تحفيذه 18حقة له 
االداري لدى اصداره احلكم الفاصل يف الحزاع  تعد كضمان لتحفيذه و تعد من قبيل االوامر الوقائية اليت تواجه االمتحاع 

 م البيئي.احملتمل لالدارة عن تحفيذ احلك

 الحكم. تنفيذ على مرحلة السابقة : االوامر التنفيذية1*

من  070للمادة طبقا األصلي، احلكم تحفيذ على السابقة املرحلة حلماية البيئة يف اإلداري القاضي أوامر تصدر        
حيث اعرتفت للقاضي االداري  بسلطة توجيه اوامر سابقة على التحفيذ اي يف احلكم االصلي ل ى كل  ق. ل. م .ل ،

اخ  معحوي عام او هيئة ختضع محازعاهتا الختصاص اجلهات القضائية االدارية باختاذ التدبري املطلوب اذ تطلب االمر 
 سوء لتدارك و املشروعية، ملبدأ لعالء وذلك حجيته، سنف هلا تكون احلالة هذه ويف احلكم، مبحطوق فتقرتن 12او احلكم 
 من تتخذه أن جيب ما الشأن صاحب طلب على بحاءا األصلي احلكم يف لإلدارة ،فيحدد به املقضي للشيء تحفيذ

 ومن بني هذه التدابري. 13 األمر، اقتضى لن حمددة مدة خالل حمدد و واض ، لجراءات بشكل

 معين بذاته : االمر باتخاذ تدبير تنفيذي-أ

من ق.ل.م.ل على انه اذ قدرت احدى اجلهات القضائية االدارية ان تحفيذ  070ن  املشرع اجلزائري يف املادة        
احلكم الصادر عحها يتطلب اختاذ تدبري معني من اخ  معحوي عاماو هيئة ختضع يف مقتضاهتا الختصاص القضاء 

كم بحاء على طلب من صاحب الشان ان توجه امر يف احلكم ذاته ل ى اإلداري، فيجب على احملكمة اليت اصدرت احل
  14الشخ  االعتباري املشار اليه باختاذ التدابري الواجب من اجل تحفيذ احلكم

 حتديد الشأن و يتم  ذوي يكون بحاء على طلب من  اإلدارة ضد أوامر بإصدار اإلداري و عليه فتدخل القاضي      
 احلكم. لصدار من املطلوبة الحهاية حتقيق ل ى للوصول االلتزام هبا العام الشخ  على اليت التحفيذية التدابري واض  وبشكل

15 

 االمر باصدار قرار اداري جديد بعد اعاد  النظر في الطلب.-ب

عندما من ق.ل.م.ل حيث جاء فيها " 070ن  املشرع على االمر باختاذ قرار اداري جديد حلماية البيئة  يف املادة         
يتطلب االمر او الحكم او القرار الزام احد االشخاص المعنوية العامة او هيئة تخضع منازعاتها الختااص 

ينة لم يسبق ان امرت بها بسبب عدم طلبها في الخاومة الجهات القضائية اإلدارية باتخاذ تدابير تنفيذية مع
   16السابقة تامر الجهة القضائية اإلدارية المطلوب منها ذلك باصدار قرار اداري جيد في اجل محدد "
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قد ال يبدو للقضاء اإلداري ضرورة اختاذ تدابري معيحة من طرف االدارة العمومية او اي و يفهم من هذه الماد  انه     
هيئة ختضع يف محازعاهتا الختصاص القضاء اإلداري اثحاء صدور احلكم  القضائي اإلداري كما قد ال يبدو الطراف 
اخلصومة ذلك و عحد تحفيذ هذا احلكم القضائي ، يتض  و انه ال بد من اختاذ االدارة العمومية لتدبري معني يعترب من 

فيقوم من له مصلحة يف ذلك بطلب ذلك من اجلهات القضائية االدارية التدابري الضرورة لتحفيذ احلكم القضائي البيئي ،
اليت اصدرت احلكم  باصدار حكم جديد يقضي بالزام االدارة او اهليئة العمومية باختاذ تدبري او جمموعة من التدابري 

كل قرار او حكم او امر لتحفيذ احلكم الصادر و هذا يف اجل معني حتدده اجلهة القضائية االدارية تبعا للظروف تحفيذ  
 71قضائي اداري

 االوامر التنفيذية الالحقة على مرحلة صدور الحكم-0*

 تحدد لم و قضائي قرار أو حكم أو أمر تنفيذ عدم حالة في "من ق. ل. م .ل بحصهاعلى001املادة  تح       
 بغرامة األمر و للتنفيذ أجل تحديد لها يجوز و بتحديدها ذلك منها المطلوب القضائية الجهة تقوم التنفيذ تدابير

فعحد استقرئحا هلذه املادة يتبني لحاان املشرع اعطى من خالهلا  للجهات القضائية االدارية سلطة حتديد التدابري " تهديدية
التحفيذية و توجيه اوامر ال حقة لصدور احلكم حلماية البيئة ، يف حالة عدم تحفيذ جهة االدارة للحكم الصادر يف 

هتها و بالتمعن فيها ميكن لحا ان نستخل  بااها تتحدث عن سلطة القاضي  االداري يف توجيه اوامر لالدارة و موج
حتديد التدابري التحفيذية حلماية البيئة  مبحاسبة محازعة تحفيذ و يدكد صحة هذا االستخالص ما جاء يف بداية صياغة هذه 

يعين ان احملكوم له قد استصدر حكما لصاحله و باار اجراءات التحفيذ  املادة بقول املشرع "يف حالة عدم تحفيذ "و هذا
فهذه ق. ل. م .ل ، من  070-007غري ان االدارة مل تسع ا ى تحفيذه و هو و ضع خمالف للوضع املقرر يف ن  املادة 

و امنا اثحاء سري املحازعة او  املواد ال تتحدث عن سلطة القاضي االداري يف حتديد التدابري التحفيذية مبحاسبة محازعة تحفيذ
 10اخلصومة االصلية ذاهتا فيتضمن احلكم القضائي املحهى هلا حتديد هذه التدابري . 

،و لذلك فهي ليس وقائية كاالوامر االحكام البيئية  10و عليه ميكن القول ان االوامر الالحقة  هي جزاء لعدم التحفيذ     
 28السابقة بل تايت ملعاجلة خمالفة ارتكبت  من طرف اإلدارة و هي عدم االمتثال ملقتضى حكم ذي حجية و قوة تحفيذية 

 المطلب الثاني :شروط استخدام سلطة االمر لضمان تنفيذ االحكام  القضائية االدارية.

 طريق عن األوامر لتوجيه االحكام الصادرة يف اجملال البىيء حمال  التحفيذ عن عباالمتحا  احلكم اإلداري يكون حىت      
 اإلدارة عاتق على امللقى ذاته حد يف بااللتزام يتعلق بعضها ، 21بذلك خاصة اروط توافر من البد اإللغاء دعوى
 متعلق باإلجراءات،و سوف نتطرق ا ى هذين الشرطني. اآلخر ،والبعض
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 لإلدار  صريحة  أوامر لتوجيه بااللتزام المتعلقة الشروط اوال:

 22يلي فيما الشروط هذه لمجال ميكن

 صادر عن جهة قضائية ادارية.  إداري قضائي حكم وجود ضرور  : 1

حسبما جاء يف الحصوص القانونية املحظمة هلذه  اإلدارة ضد ان استخدام االوامر التحفيذية او الغرامة  التهديدية        
تتمحور حول مسالتني أوهلما افرتاض و وجود  ، 23 السلطة يف ق. ل. م .ل  او تلك املوجود يف القانون االداري الفرنسي

لدارية ختضع محازعاهتا الختصاص القضاء االداري  قضائية جهة من وصدوره ارط حكم قضائي اداري  حلماية البيئة  ،
 واقعة ،وثانيها25القضائي ذات االختصاص اإلدارية اجلهات قرارات جانب ل ى 24،  اإلدارية احملاكم الدولة، جملس :وهي

 واإلدارية.    االجراءات املدنية قانون من من ق.ل.م.ل 070 املادة ن  يف يظهر ما وهو بالتحفيذ اإلخالل

و ما ميكن ابدءه ان  املشرع اجلزائري تتجه نيته ا ى اخراج تحفيذ االحكام القضائية ذات املضمون املايل من القواعد و      
بان تحفيذ هذه ق. ل. م .ل من  009االحكام اليت جاء هبا حتت عحوان الباب السادس و ذلك حيحما ن  يف املادة 

رية املفعول و يقصد املشرع بعبارة االحكام التشريعية سارية املفعول االحكام االحكام يتم طبقا لالحكام التشريعية السا
 املتعلق بتحفيذ بعض احكام القضاء املتضمحة ادانة مالية  .29 82-01املقررة مبقتضى القانون 

 بالتنفيذ التزامها مخالفة أو بالتنفيذ اإلدار  قيام عدم : 0

 يف هي التهديدات املالية، فيها مبا لإلدارة حلماية البيئة ، أوامر لصدار صالحية اإلداري القاضي مح  من اهلدف ان      
 التحفيذ، موضع اإلدارية األحكام و القانونية الحصوص لوضع الالزمة اإلجراءات اختاذ على إلجبارها لإلدارة، أمر حقيقتها
 النتهاء التحفيذ يف بدأت ،أو بالتحفيذ اإلدارة قامت لذ الوسائل هذه استعمال ل ى عدم جلوئه املحطقي من لذلك
 سواء اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون من ،  982و  981و  625املادة بح  اجلزائري املشرع أقره ما وهذا27املربر
 20التحفيذ يف باملماطلة أو جزئيا أو كليا التحفيذ عن االمتحاع هذا كان

 :قابلية الحكم للتنفيذ  3

 ارطحيث يعد  20ال جمال الستخدام سلطة االمر لضمان تحفيذ االحكام البيئية  اذا كان احلكم غري قابل للتحفيذ      
 أنه ذالك للتحفيذ، لمكانية هحاك كانت لال لذا للتحفيذ لإلدارة أوامر بتوجيه اإلداري القاضي يقوم أن يتصور ال بديهي و

 للقاضي يكون حىت قائما يكون أن يكفي مبستحيل فااللتزام ال تكليف عليه والمقدور  تأدية ماهو  على لال لجبار ال
 لمكانية تكون وقد ، من التزامات  احلكم رتبه مبا القيام االستطاعة يف يكون أن بد ال بل ، سلطته استخدام على القدرة
 مثال القوة القاهرة اليت حتول دون ذلك او وجود 38 احلكم نطاق عن خيرج واقعي لعائق أو قانوين لعائق لما التحفيذ عدم
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، ومن صور عدم القابلية ان يلغي احلكم  31املدين خلطأ أو التحفيذ عدم ضرورة يستدعي مما بالتحفيذ العام للحظام هتديد
احلكم  املطعون فيه باالستئحاف امام جملس الدولة و من صور ذلك ايضا ان تحشا ظروف قانونية او واقعية جتعل تحفيذ

 32مستحيال.

 .ضرور  طلب تنفيذ الحكم اتخاذ االدار  تدابيرا معينا 4

ال حمل ال ستخدام سلطة االمر اذا كان تحفيذ احلكم ال يتطلب من االدارة اختاذ تدبري معني و قد يتمثل هذا التدبري      
 33 يف اختاذ االدارة اجراء معيحا ، كوقف عملية البحاء و قد يتمثل يف اصدار قرار اداري جديد.

 اإلدارة التزاما  على تفرض االلزام اليت أحكام لال تقبل ال اماألحك تحفيذ يف العامة األصول عليه جتري ما فان وبالتايل
 يحطوي فقد ، املطروح موضوع الحزاع  باختالف ختتلف اإلدارية األحكام تتضمحها وااللتزامات اليت ، اإلدارة به تقوم معيححا

 ل ى هتدف اجراءات عملية اختاذ اإلدارة على حيتم مما ، رتبها اليت والحتائج مشروع الغري القرار للغاء على االلتزام اإلداري
 األحكام هذه من فالغالبية ، ذالك يف السبب كان الذي امللغى القرار صدور وقت من املشروعة غري الوضعية تصفية
 34  .مقتضاه إلعمال جانبها من فعاال تعاونا أو تدخال اإلدارة على الزام تفرض أحكام

 

 

 االداري . لزوم االمر لتنفيذ الحكم القضائي  5

من ق.ل.م.ل"حيث جاء فيهما بذات الصيغة 'عحدما  070و 070ن  املشرع اجلزائري  صراحة يف املادتيني          
يتطلب االمر او احلكم او القرار الزام احد االاخاص "و على ذلك فانه يتوجب على القضاء ان يستخدم سلطة االمر 

 ال و يفهم من ذلك  ان القاضي االداري  35اوامر او احكام او قرارات  مىت قدر ااها ضرورية لتحفيذ ما يصدر عحه من
للتحفيذ و مثال ذلك يف حالة االوامر السابقة او مايسمى باالوامر  الزما ذلك كان لذا لال لإلدارة أمر توجيه له ميكن

 األمر توجيه أن قدر لن ،أي به األمر يف التقديرية االداري السلطة للقاضي يكون الوقائية السابقة على رفض االدارة 
 الحق الطلب كان لن تكون مقيدة سلطته أي للزامي األمر يكون بيحما األمر، لصدار فعليه احلكم لتحفيذ ضروري لإلدارة
 للقاضي يبقى التهديدية بالغرامة األمر يف أنه غري39 صراحة التحفيذ بعدم نيتها عن أفصحت اليت اإلدارة رفض على
 37عحها بديلة وسيلة توجد ال بأنه رأى مىت رفضها أو هبا األمر يف التقديرية السلطة

 شروط استخدام القاضي االداري لسلطته في االمر لحماية البيئة.  :المطلب الثاني
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حىت ميكن للقاضي االداري من ممارسة صلحياته او سلطاته بتوجيه االوامر لالدارة لتفيذ احكام القضائية حلماية       
 البيئة جيب ان تتوافر اروط معيحة اضافة ا ى الشروط اليت سبق التطرق اليها و من بني هذه الشروط ما يلي :

 . ئيقضا محضر في مخالفة عدم التنفيذ الحكم  إثبات : 1

لدفع االدارة على تحفيذ االحكام القضائية حلماية البيئة جيب اثبات مسالة االمتحاع عن التحفيذ و من مث ميكن لحا        
 من 925الرجوع لالحكام املشرتكة يف التحفيذ اجلربي و حتديدا ا ى ن  املادة 

 تحفيذ عليه املحفذ رفض لذا اجلربي، التحفيذ حكامبأ ق ل م ل  املتعلقة بالتحفيذ و اليت نصت على مايلي ""دون اإلخالل 
باالمتحاع ففي هذه احلالة جيب ان يثبت ذلك عن طريق حمضر حيرره احملضر القضائي بعد  خال  التزاما أو بعمل، التزام

ليت حضوره هذه العملية و هذا ليثبت ماراه و ليس مامت امالؤه عليه الستعماله كدليل للمطالبة بتعويض املصاريف ا
 أن بد ال العريضة هذه تقبل استلزمتها هذه العملية و هذا عن طريق دعوى قضائية ترفع خصيصا هلذا الغرض ،ولكي

 :يلي مبا مرفقة تكون

 .عليها احملكوم اهليئة لدانة املتضمن احلكم من تحفيذية نسخة -

 ابتدءا نتيجة بدون طيلة اهرين بقيت القضائي الطريق عن التحفيذ لجراءات بأن تثبت اليت املستحدات أو الوثائق كل -
 30بالتحفيذ القائم لدى امللف ليداع تاريخ من

 طلب صاحب الشان باجراء تنفيذي محدد.- 0

حلماية  30 األمر سلطة باستخدام اإلداري مطالبة امام جهة القضاء  أية يف أساسي صرحيا اجراء  طلب يعد وجود      
 وحمددة للقاضي واضحة صرحية، طلبات البيئة ،و عليه جيب ان يكون الطلب مقدما من صاحب الشأن مع تضميحه 

 48حمدد بإجراء األمر يتضمن أن دون ما، عا جاء لن بالرفض قوبل ولال اإلداري،

 و عليه ليس للقاضي االداري سلطة مباارة يف توجيه االوامر التحفيذية اذ ال يستطيع ان ميارسها مباارة و من تلقاء نفسه 
من ق.ل.م.ل صياغة "املطلوب محها ذلك " وصياغة "املطلوب محها  070و 070و هو ما يستفاد من صيغة يف املادتني 

 41 م ا. من ق ا 008اختاذ امر بالتحفيذ " يف املادة 

 حلماية البيئة.42و ميكن التميز بني نوعني من الطلبات يف ما خي  االوامر اليت يطلبها املدعي من اجلهة القضائية 

 الحكم صدور على السابق باألمر المتعلق الطلب في ما يخص-أ
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ميكن للمدعي يف هذه احلالة تقدميه مقرتنا مع الطلب االصلي أي مع الطلب االفتتاحي للخصومة يف اكل طلب       
من ق ل  070احتياطي او يف اكل طلب مستقل او يف اكل طلب عارض اثحاء سري اخلصومة وذلك طبقا لح  املادة 

 الطلب هذا ومبوجب ربط احلكم باالمر من عدمه ، م ل ، حيث ميلك القاضي االداري سلطة تقديرية يف ذلك من حيث
 هذه من واهلدف ، حكمه يستلزمها االجراءات اليت ل ى يصدره الذي األصلي احلكم محطوق يف القاضي يشري السابق
 الدعوى جعل ميزة به،و بذلك تتحقق املقضي الشيء حجية حتوز اليت األحكام تحفيذ لسوء احملتمل التدارك هو الصورة
 القاعدة حتقيق ل ى لضافة ، للعدالة أقرب حكمه فيكون عحاصرها مبختلف اإلملام التام حيقق مما واحد قاض أمام كلها
 قد اليت املعوقات وتفادي الدعوى يف الفصل سرعة حتقيق يف يساهم مما االجراءات، واختصار تبسيط يف املتمثلة األخرى
  . األوامر هذه فيها يتخذ مل اليت احلالة يف األصلي احلكم بتحفيذ ترتبط

 الحكم لادور الالحق باألمر المتعلق الطلب في ما يخص-ب

 حتول اليت العراقيل وضعت صراحة أو له اخلضوع رفضت اإلدارة لكن صدر قد و هي احلالة اليت يكون فيها احلكم       
 الزما مايراه  باختاذ املخت  القضاء من الطلب يف احلق القانون مبقتضى للمدعي يحشأ ذلك ،ومبوجب التحفيذ نمام دون
من  007مستقلة و هو ماتضمحته املادة  دعوى عحه وتقام جديدة خصومة ميثل الححو هذا على الطلب وهذا ، للتحفيذ

 ق. ل. م .ل.

 يف نيتها عن أوضحت أن اإلدارة دام ما األو ى احلالة عكس األمر لطلب بالحسبة مقيد القاضي يصب  احلالة هذه ويف
 للحكم اخلضوع رفض يف اإلدارة جانب من تعحت وجود بضرورة الطلب تقدمي ربطت أعاله املادة جند لذ ، التحفيذ عدم

 للحكم. الرمسي التبليغ تاريخ من أاهر ثالثة مدة فوات انتظار ضرورة مع القضائي

 احترام االجال القانونية في توجيه طلب االوامر التنفيذية لالدار  =3=

من ق. ل. م .ل ال جيوز للمدعى ان يطلب من احملكمة االدارية توجيه اوامر لالدارة او  007تطبيقا لح  املادة        
 83املطالبة بتوقيع غرامة هتديدية ضدها ان اقتضى االمر اال بعد رفض التحفيذ من االدارة و بعد مرور او انقضاء اجل  

 أما بأجل التقيد دون بذلك املطالبة للمدعي االستعجالية باألوامر يتعلق فيما هغري أن43باحلكم الرمسي تبليغها من ااهر
 يوم من سريااها :« رفض حالة يبدأيف أاهر 3 مدة فإن ورفضته القضائي احلكم تحفيذ أجل من لداري تظلم هلا قدم لذا
 الصادر احلكم تحفيذ أجل من اإلدارة ل ى املوجه على التظلم تح  اليت من ق. ل. م .ل 988 للمادة طبقا التظلم رفض
 الرفض. قرار بعد أعاله 987 املادة يف احملدد األجل  سريان يبدأ اإلدارية، القضائية اجلهة عن

 =الجهة القضائية المختاة بتوجيه اوامر بالتنفيذ لحماية البيئة4=
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-070-070ميكن حتديد اجلهة القضائية املختصة بتوجيه اوامر بالتحفيذ حلماية البيئة من خالل  ق ل م ل  املواد     
ميكن ان  نستخل  صالحية القاضي االداري يف توجيهها باعتبارها ومن مث   44من ق ا  م ق. ل. م .ل  008-001

 يتطلب عحدما...اليت جاءت العبارت فيها عامة"  45القضائية اجراء قضائي ميارسه القاضي االداري عحد ممارسة مهامه
 القضائية اجلهات الختصاص محازعاهتا ختضع هيئة أو العامة املعحوية األاخاص الزام أحد القرار أو احلكم أو األمر
 العام املعحوي الشخ  خبضوع السلطة هذه استخدام بني الربط يظهر حيث "،...معيحة تحفيذية تدابري باختاذ اإلدارية

 49اإلدارية القضائية اجلهات الختصاص

 =إلى من يجوز توجيه االمر بالتنفيذ5=

من ق.ل.م.ل اجلهة اليت جيوز اصدار امر بالتحفيذ ضدها بحصه  070و  070املادتني  لقد حدد املشرع من خالل      
على " توجيه اوامر باختاذ تدابري تحفيذية معيحة و باصدار قرار جيد ل ى احد االاخاص املعحوية العامة و ل ى اهليئات اليت 

ل وهلة ان املادة على هذا الححو و هذه ختضع محازعاهتا الختصاص اجلهات القضائية اإلدارية و اذ اكان يبدو الو 
الصياغة امشل لكل االاخاص املعحوية العامة و لكل اهليئات احملتملة اليت ختضع محازعاهتا الختصاص القاضي االداري ، 
غري ان التمعن يف هذه الصياغة يكشف لحا ان املشرع حصر االاخاص الذين ميكن ان توجه هلم االوامر بالتحفيذ من 

 ادتني املذكورتني ووقع يف تكرار. خالل امل

حيث ان االاخاص املعحوية العامة هي الدولة الوالية و البلدية و املدسسات العمومية ذات الطابع االداري طبقا للمادة 
و ال خالف حول هذا و من املدسسات العمومية ذات الطابع االداري و جند املحظمات املهحية  47من القانون املدين 40
سابق الذكر، و  81-00من القانون العضوي  80ة اليت ختضع محازعاهتا الختصاص جملس الدولة طبقا للمادة الوطحي

هكذا يكون مشرعحا قد اغفل االاخاص املعحوية اخلاصة املكلفة بتسري مرفق عامة و مل يدخلها ضمن اولئك الذين جيوز 
القاضي االداري انه ال يوظف اجتهاده و اعتمده على الح  فقط  توجيه االوامر بالتحفيذ هلم حلماية البيئة  و هذا ما جيعل
 غري قادر على الزامها بتحفيذ قرارته الصادرة ضدها .

المبحث الثاني :سلطات القاضي االداري في االمر بتوقيع الغرامة التهديدية ضد االدار  لضمان تنفيذ احكامه 
 البيئية 

توضي  ما يقع على االدارة من التزمات نامجة عن احلكم القضائي فان االمر  اذا كانت االوامر التحفيذية تستهدف      
بالغرامة التهديدية هتدف بشكل مباار اكراه االدارة على تحفيذ هذه االوامرحلماية البيئة ، و من مث فهي تظهر كجزاء 

 40حقيقي اذا ما ختلفت االدارة عن التطابق من االوامر التحفيذية. 
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للقاضي اإلداري  ق. ل. م .ل رع اجلزائري قد اعطى سلطة توقيع الغرامة التهيدية على االدارة  من خالل وجند ان املش  
فرضها اال بتوافر و ال ميكن االحكام القضائية محاية للبيئة، 58نظر  النتشار الواسع لظاهرة امتحاع االدارة عن التحفيذ  40،

جمموعة من الشروط و االوضاع جمتمعة حيث تددي ختلف احد هذه الشروط ل ى عدم جواز حكم هبا على االدارة ففيما 
سوف يتم التعرف على الشروط الواجب توافرها لقبول طلب الغرامة التهديدية مث  لذلك   51تتمثل هذه الشروط ؟ 

 فيها و سلطاهتا ازاءه.حتديد اجلهة القضائية املختصة بالحظر 

 

 :الشروط الواجب توافرها لقبول طلب االمر بالغرامة التهديديةالمطلب االول 

وجتدر  52هتدف الغرامة التهديدية ا ى ضمان  تحفيذ االحكام القضائية حلماية البيئة،و قد احاطها جبملة من الشروط     
تضمحت مجيع هذه الشروط باستثحاء ميعاد تقدمي الطلب االمر  53من ق ل م السابق 471و348االاارة ل ى ان املادتان 
 بالغرامة التهديدية .

 .ان يتضمن الحكم القضائي االداري الزام اإلدار  باداء عمل او االمتناع عن اداء عمل -1-

يها العبارة من القانون نفسه اللتان وردت ف 070و070من ق. ل. م .ل اليت تشري ل ى املادتان  708طبقا للمادة      
نفسها وهي :عحدما يتطلب احلكم ، للزام أحد األاخاص املعحوية العامة أو هيئة ختضع الختصاص اجلهات القضائية 

 اإلدارية باختاذ تدابري تحفيذ معيحة (.

قد من القانون نفسه ميكن أن يستحتج محها _ من خالل املفهوم باملخالفة _ أن املشرح  986 املادة ن  من وانطالقا
قصر تطبيق نظام الغرامة التهديدية على األحكام القضائية اإلدارية املتضمحة للزام اإلدارة بأداء عمل و  أو  االمتحاع عن 

 ،(مالية لدانة املتضمحة اداء عمل )أي احكام الغاء القرارات اإلدارية ( دون املتضمحة لعطاء ايء ما )أى األحكام
ليست حباجة ل ى نظام الغرامة التهديدية لضمان تحفيذها  مالية لدانة املتضمحة ماألحكا أن كون املشرع معقول وموقف

املشار اليه من قبل خبالف احكام االلغاء اليت يتطلب التدخل الشخصي لالدارة احملكوم  82-01لوجود القانون رقم 
 عدم تحفيذها مطلقا. عليها يف التحفيذ و اليت لطاملا عاىن احملكوم هلم من تحفيذها املعيب و غالبا من 

 ان يكون الحكم القضائي متمتعا بالقو  التنفيذية قابال للتنفيذ وان يكون نهائيا. -0-

من ق.ل.م.ل بقوهلا: )لتحفيذ حكمها   987 املادة يف جاء ما ذلك على يدل فإنه الحهائية صيغة الارتاط بالحسبة        
حليازته قوة الشي ء املقضي به، واستحفاذه طرق الطعن العادية او فوات الحهائي(، بأن يكون احلكم ذو طابع اهائي 

 موعيدها وان كان يقبل الطعن فيه بطرق الطعن غري العادية.
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الحهائية مع انه هو نفسه من جعل احلكم القضائي،  يقبل التحفيذ رغم الطعن فيه  الصفة اارتط املشرع أن ويالحظ
 54طعن باملعارضة اذا ما امر القاضي بحفاذه.باالستئحاف، وحىت رغم قابليته لل

 ثبوت امتناع االدار   عن تنفيذ الحكم. -3-

و هذا ماااارت     55ال ميكن توقيع الغرام التهديدية اال بعد عدم التحفيذ او بعد رفض التحفيذ لالحكام القضائية        
 رمسيا باحلكم اإلدارة تبلع عحدما صري  بشكل أكان سوا، التحفيذء عدم ثبوت أي بعد،ق. ل. م .ل من  007-001اليه 
من  007ضمين تحقضي مدة ثالثة ااهر املحصوص عليها يف املادة  بشكل كان أو التحفيذ، عن الصري  امتحاعها فتبدي

ه دون ان ق ا م ا او تقضي املدة اليت حددهتا اجلهة القضائية املصدرة للحكم او القرار املشار اليها يف املادة نفسها اعال
 تبادر االدارة ل ى التحفيذ و يف كلتا املدتني جيب مراعاة ميعاد التظلم اإلداري من عدم التحفيذ .

حمضر بذلك و من ق ل م ل الذي حيرر  925ويتم اثبات واقعة االمتحاع عن التحفيذ بواسطة احملضر القضائي طبقا للمادة 
 59لطلب احلكم بغرامة هتديدية.حييل احملكوم له ل ى اجلهة القضائية املختصة 

 بالغرامة احلكم طلب( طالب التحفيذ) له للمحكوم ميكن كان لذا ما يبني مل املشرع فإن املعيب، التحفيذ حالة يف أما
 القضائي للحكم املعيب التحفيذ يثبت حمضر وجود على يدل ق. ل. م .ل ما ىف يوجد فال التحفيذ عدم حالة مثل التهديدية
 . اإلدارى

 احترام ميعاد تقديم طلب االمر بالغرامة التهديدية -4-

لن تقدمي الغرامة التهديدية يف أجل حمدد ارط أساسي محصوص عليه قانونا لذ يعين به تلك الفرتة اإلجرائية الالزم         
،و يعد من الحظام العام و ميكن للقاضي اإلداري أن يقضي هبا من تلقاء 57انقضاؤها لتقدمي الطلب أمام القاضي اإلداري

حيث جند 50نفسه ، أي حىت و لو مل تتم لثارهتا من قبل اخلصوم، و ذلك يكون يف أي مرحلة كانت عليها اإلجراءات 
ة ال جيوز تقدميه اال ااهر أي ان طلب الغرام 89امليعاد بالحسبة لتقدمي طلب الغرامة التهديديةل ى جملس الدولة هو 

ااهر من تاريخ تبليغ القرار املطلوب تحفيذه ،اما بالحسبة للطلبات اليت تقدم ل ى احملكام الالدارية و حماكم  89بعد
  50ااهر. 83االستئحاف اإلدارية فهو

  تقديم الطلب من طرف الحكوم  له )طالب التنفيذ(-5-

من اجل الزام  98سألة تتعلق بضرورة تقدمي الدائن لطلب احلكم هبا ، لن جواز احلكم بالغرامة التهديدية هو م      
 اإلدارة بالتحفيذ للحكم  احلائز لقوة الشيء املقضي به،للقيام بعمل او االمتحاع عن العمل 
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من ق. ل. م .ل اليت اوردت "املطلوب محها " أي انه ال يستطيع القاضي  007-001-008يظهر من صياغة املواد  و 
      91ي و القاضي االستعجايل توقيع الغرامة التهديدية من تلقاء نفسه بل بطلب من احملكوم له.االدار 

 تحديد الجهة القضائية المختاة بنظر طلب االمر بالغرامة التهديدية.-6-

الجرائية و القواعد حتديد اجلهة القضائية املختصة بحظر طلب األمر بالغرامة التهديدية بالحظر ا ى املسائل ا ميكن لحا       
 : و املتمثلة ىف 92املحصوص عليها قانونا 

واليت يكتسب فيها احلكم الطابع التحفيذى وهو ال يزال حكما على مستوى احملكمة اإلدارية، كونه  : الحالة االولى=
اكتسب الصفة الحهاية بتأييده من طرف جملس الدولة نتيجة الطعن فيه باالستئحاف او بفوات ميعاده، ويف هذه احلالة 

 ق. ل. م .لمن  007ن  املادة   للحكم املطلوب تحفيذه طبقا لصري ختت  احملكمة االدارية املصدرة

وفيها يكتسب احلكم الطاب  التحفيذي لكن مع حتوله _ كله أو اق محه ل ى قرار جملس الدولة نتيجة  =الحالة الثانية :
قبول اوجه الطعن فيه باالستئحاف او الطعن فيه بطرق الطعن العادية و الغاء جملس الدولة احلكم كليا او اق محه و 

حبسب الشيء الذي يف موضوع الحزاع االداري يف حدود ما الغاه.،و بالتايل تتحدد اجلهة املختصة  يفصل من جديد
قضت به و حاز قوة الشيء املقضي فيه )اي حاز الصفة الحهائية ( فان كان جملس الدولة قد الغى احلكم كلية و فصل 

ال سلطة الحظر يف طلب االمر بالغرامة التهديدية من من جديد يف الحزاع اإلداري مبوجب قرار قضائي فانه يتو ى بطبيعة احل
اجل تحفيذ هذا القرار اما اذا كان ىقد الغي اقا فقط مما فصل فيه احلكم فانه من املتوقع ان يتو ى كل من احملكمة االدارية 

 93و جملس الدولة هذه السلطة كالمها يف حدود الشق الذي فصل فيه و حاز الصفة الحهائية.

 سلطات الجهة القضائية المختاة بنظر طلب االمر بالغرامة التهديدية -لثاني المطلب ا

 يتمتع القاضي املخت  بالحظر يف طلب االمر بالغرامة التهديدية بالسلطات االتية.

 قبول او رفض طلب االمر بالغرامة التهديدية-1-

يتمتع القاضي االداري بسلطة تقديرية واسعة فللجهة القضائية ان تقدره حسب ظروف الدعوى مادام اهلدف محها       
 بالغرامة األمر طلب رفض آو قبول يف التقديرية السلطة املخت  اذ ميتلك القاضي94هو محل اإلدارة على التحفيذ العيين 

 007املادة يف الواردة´´ االقتضاء عحد: ´´ عبارة خالل افر مجيع الشروطمنفللقاضي ان يرفض توقيعها رغم تو   التهديدية
  من ق. ل. م .ل.

 تقدير مبلغ الغرامة التهديدية -0-
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من ق.ل.م.ل  982 املادة نصت ألزم املشرع القاضي عحد تقدير مبلع الغرامة عدم مراعاة تحاسبها مع الضرر ،بأن      
على: )تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر( واليت يستفاد محها وجوب استبعاد قواعد تقدير الضرر يف 

 تقديرها، وللقاضي أن يعدل مقدارها بالزيادة مىت تبني له ضعف عحصر الضغط فيها بشكل ال حيقق اهلدف محها. 

 .تقدير الوحد  الزمنية -3-

 وتقديرها، التهديدية بالغرامة األمر سلطة ميلك فمادام احلال، بطبيعة اجلزء، ميلك فهو الكل ميلك القاضي امدما      
 . بالشهر أو باألسبوع أو باليوم أو بالساعة سواء الضغط، عحصر يقوى بشكل الزمحية الوحدة حتديد سلطة ميلك فإنه

 تقدير تاريخ سريان الغرامة التهديدية-4- 

من ق.ل.م.ل  للقاضي املخت  هذه السلطة يف سريان الغرامة التهديدية  فاألصل أن  980 للمادة باستقراء ن         
القاضي يرتك املدة مفتوحة ل ى غاية رضوخ احملكوم عليه واملبادرة ل ى التحفيذ و االستثحاء دوان حتديد مدة معيحة، و لكن 

ة من عحصر الضغط و التهديد و االكراه مما جيعل اإلدارة احملكوم عليها تتمرد ذلك يتحاىف مع ما تتميز به الغرامة التهديدي
  على التحفيذ لعلمها سلفا مبقدار املبلغ الذي سوف حيكم به عليها.

 :مرحلة تافية الغرامة التهديدية المامور بها. 5

ومعحاه وضع حد لسريااها مع حتديد املبلغ اإلمجا ى عن طريق عملية حسابية تتمثل يف ضرب قيمة املبلع احملدد يف     
عدد الوحدات الزمحية احملددة يف احلكم او القرار القاضي بالغرامة التهديدية  اليت مل تستجب فيها اإلدارة احملكوم 

عدد الوحدات الزمحية اليت  xدية املصفاة =قيمة املبلغ احملدد عن كل وحدة زمحيةعليهاأى: املبلغ االمجايل للغرامة التهدي
مع مرعاة تحاسب املبلغ االمجايل مع الضرر الحاجم عن عدم 95مرت دون االستجابة ملقتضى احلكم املطلوب تحفيذه،

 التحفيذ )الكلي او اجلزئي ( او عن التاخري فيه.

 : تافية الغرامة التهديدية : 6

 طلب التافية.-أ-

يعترب لجراء غري مستقل عن طلب احلكم بالغرامة التهديدية ، فليس من الالزم أن يتقدم صاحب الشأن بطلب       
تصفيتها ، حبيث ميكن لقاضي التصفية التصدي لذلك من تلقاء نفسه مىت تبني له أن تدابري التحفيذ احملددة من قبله 

 99بقيت بدون تحفيذ  .

 المختاة بتافية الغرامة التهديدية . تحديد الجهة-ب-
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، أي أن  97مبدأ التالزم بني قاضي الغرامة و قاضي التصفية  حيكم حتديد اجلهة املختصة بتصفية الغرامة التهديدية      
القاضي الذي حكم بالغرامة هو الذي يحعقد له اإلختصاص بتصفيتها دون تفرقة يف هذا الشأن بني قاضي املوضوع و 

ألمور املستعجلة ، و هذا ما أقره املشرع اجلزائري من خالل قانون اإلجراءات املدنية السابق و قانون اإلجراءات قاضي ا
 املدنية اجلديد . 

من ق. ل. م .ل فإنه خيت  بتصفية الغرامة التهديدية اجلهة القضائية اليت أصدرت حكم أو قرار األمر  003فحجد املادة   
 هبا، عحد حتديد اجلهة املختصة بحظر طلب األمر بالغرامة التهديدية. 

 كان وان لتصفية،با املختصة هي األخرية هذه كانت اإلدارية احملكمة حكم على بحاء التهديدية بالغرامة األمر كان فإن
و ان كان بحاء عليهما معا كل يف حدود   بالتصفية، املخت  هو األخري هذا كان الدولة، جملس قرار على بحاء هبا األمر

 السلطة.      تلكم حدود يفاالختصاص بالتصفية  سلطته كان لكل محهما أي احملكمة اإلدارية و جملس الدولة 

 التهديدية . سلطة القاضي عند تافية الغرامة-7-

 تتمثل سلطة القاضي يف تصقية الغرامة التهديدية يف مايلي :  

 

 

 

 بالنسبة لقواعد تقدير مبلغ الغرامة التهديدية موضوع طلب التافية.-أ-

ختتلف سلطة القاضي االداري حبسب نوع التصفية مدقتة او اهائية فاملشرع اجلزائري مل يقيد القاضي بعحاصر يقدر        
اسها املبلغ الحهائي املصفى فاذ امتحعت االدارة عن التحفيذ الكلي او اجلزئي او تاخرت يف التفيذ جيب على على اس

 90القاضي االداري تصفية ما حكم به تصفية اهائية 

من ق. ل.م.ل  جندها تح  على انه على : يف حالة عدم التحفيذ الكلي أو اجلزئي  003حيث انه بالرجوع ل ى ن  املادة 
 أو يف حالة التأخري يف التحفيذ، تقوم اجلهة القضائية اإلدارية بتصفية الغرامة التهديدية اليت أمرت هبا(. 

 له حيدد مل ولكحه تصفيتها، سلطة ةالتهديدي بالغرامة أمر الذى للقاضي ومن هحا ميكن القول ان املشرع اجلزائري مح      
و تركت للقاضي اإلداري  الحصوص خمتصرة جدا و هذا ال يحاسب نظام الغرامة التهديدية، جاءت لذ التصفية، قواعد
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لتقدير الغرامة  اليت امر هبا يف مواجهة اإلدارة من خالل عدم حتديد مبالغا حمددة او حد اقصى او ادىن هلذه  سلطة واسعة
، و مل تضع معاير خاصة ميكن له االعتماد واالرتكاز عليها ،لذلك و جب عليه ان ياخذ بيعن االعتبار عحد الغرامة 

تقدير قيمة الغرامة التهديدية مجيع  العحاصر اليت يرى من اااها ان جتعل الغرامة مهددة اإلدارة فعال و كفيلة بدفعها ل ى 
 90التحفيذ 

 الغرامة التهديدية موضوع طلب التافيةبالنسبة لتخفيض او الغاء مبلغ  -ب-

من ق. ل. م .ل  004للمادة ، و ذلك طبقا الضرورة عحد لغائها، أومل التهديدية جيوز للجهة القضائية ختفيض الغرامة      
 يف  للغائها، أو التهديدية الغرامة ختفيض القضائيةكااليت ' جيوز للجهة   قانونال مشروع يف املادة هذه صياغة كانت وقد
 " .  التحفيذ عدم حالة

 عليها احملكوم اإلدارة مع املشرع من صري  بتسام  توحي ألاها املادة، يف األخرية العبارة هذه بتغيريه املشرع أحسن وقد
 .فاعليته من ويقدض حمتواه من التهديدية الغرامة مما يفرغ نظام التحفيذ، عن املمتحعة

ن املشرع قد اجاز للقاضي املخت  باالمر بالغرامة التهديدية مث بالتصفية وتقديره و انطالقا من هذا ميكن القول ا     
 رمبا اليت عليها، احملكوم اإلدارة ونية ظروف يف بالبحث املصفى، التهديدية الغرامة مبلغ للغاء أو مدى احلاجة ل ى ختفيض 

على الحظام العام او  احلفاط أجل من كان التحفيذ عن امتحاعها أن أوالتاخري كاثباهتا التحفيذ لعدم مشروعا لثباتا تقدم
 لداعي املصلحة العامة او لوجود صعوبات يف التحفيذ قانونية كانت او مادية حالت دون املبادرة ل ى التحفيذ.

جيب على القاضي حتري الصرامة يف تقديره حىت ال تتخذ سلطة التخفيض و  أنه ´´الضرور  عند: `` عبارة من ويفهم
 78من الدستور. 145االلغاء مطية للتساهل مع اإلدارة املخالفة للتشريع يف امسى درجاته و املتمثل يف املادة 

 

 بالنسبة لدفع جزء من مبلغ الغرامة التهديدية المافى إلى الخزينة العامة -ج-

ء من الغرامة التهديدية  ل ى من ق. ل. م .ل على :"جيوز للجهة القضائية ان تقرر عدم دفع جز  985 املادة نصت      
 احملكوم لثراء جتحب ذلك خالل من املشرع ،وهدف اخلزيحة العمومية املدعي، لذا جتاوزت قيمة الضرر، و تامر بدفعه ل ى 

  .سبب بدون املدعي له
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 خاتمة 

تحفيذها، يف مواجهة من مح  القاضي اإلدارى هذه السلطة هو زيادة فاعلية أحكامه وضمان ان هدف املشرع       
اإلدارة سيئة الحية، فامتحاعها أو عرقلتها للتحفيذ االحكام اخلاصة حبماية البيئة  دليل واض  على سد نيتها، وما مححت 

 يف  املشرع و هدفه من تكريسها هي غاية و بالتايل هذه السلطات له لال ملواجهتها و حلزقها مبدأ الفصل بني السلطات ،
 املدقت، املايل التهديدي بطابعها اآللية هذه أنو من املحتظر  ل،.م.ل.ق

 سلطات من ووسع عزز املشرع وأن خاصة التحفيذ، موضع األحكام وضع ىف اجيابية نتائج ستفرز و االمر بالتحفيذ 
 مجكالأل ويعطي العدالة، جبهاز ثقته ويدعم املوطحني حقوق وحيفظ ثرياتاو  قوة يزيدها وهذا توظيفها يف القاضي
 . اإلدارة و خاصة جبانب محاية البيئة  مواجهة يف وقيمتها مصداقيتها

 تأثري يقصد) نفسها باآللية تتعلقب ألسبا التحفيذ لدى لاكاالتغري انه من احملتمل ان توجد تطبيقات هذه االلية      
 وهي اخلاص القانون أاخاص دض املوجهة التهديدية الغرامة وحتديدا العامة واحلرياتاحلقوق  على هلا التهديدى الطابع
 هبا املتعلق ل.م.ل.ق ن  وغموض عمومية يقصد) كرسها الذى املستحدث بالح  أو ،(البحث هذا نطاق عن خترج
 كانت لو فيما األلية هذه أثر يقصد) نفسها باإلدارة تتعلق ومالبسات بظروف أو( أحكامها يف وثغرات تحاقض ووجود
 (.املستبعدة األمور من ذلك أن والواقع التحفيذ، ىف حسحة نية ذات اإلدارة

 

 الهوامش

 80كسال عبد الوهاب، االطار القانوين لالوامر املوجهة من القاضي االداري ضد االدارة يف قانون االجراءات املدنية و االدارية    _1
  155،اجمللة االكادميية للبحث القانوين ،جامعة عبد الرمحان مرية ، جباية ،ص80_

املدرخ يف  80_80ءات املدنية املعدل و املتمم بقانون املتضمن قانون االجرا 1099_89_80املدرخ يف  154_99االمر رقم_0
  2880_84_23املدرخة يف  21املتضمن قانون االجراءات املدنية و االدارية ،اجلريدة الرمسية عدد  1099_82_25

 .193ص   2817عدو عبد القادر،ضمانات تحفيذ االحكام االدارية الصادرة ضد االدارة العامة ،الطبعة الثانية ،دار هومة سحة  _3

ية فريدة مزياين و آمحة سلطاين، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي اإلداري لإلدارة واالستثحاءات الواردة عليه يف قانون اإلجراءات املدن _4
  130، ص  2811جامعة بسكرة سحة  87واإلدارية،جملة املفكر العدد 

 .31ص  32ضد االدارة العامة، جملة احلقيقة العدد  غيتاوي عبد القادر، تحفيذ االحكام القضائية الصادرة_5
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  345ص  2812بوضياف عادل ،الوجيز يف ارح قانون االجراءات املدنية و االدارية ،اجلزء االول ،كليك اديسيون ،سحة _6

،جامعة حممد خيضر بسكرة امال يعيش نمام ،سلطات القاضي االداري يف توجيه اوامر لالدارة ،اطروحة لحيل اهادة دكتوراه يف احلقوق  _7
 203ص  2812_2811،سحة 
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