
 اإلجراءات المتبعة عند امتناع اإلدارة عن تنفيذ قرارات الق اضي اإلداري

7 

 

 وزارة التعــــليم العـــالي والبــحث العلمـــــي  

 جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم

  كلية الحقوق والعلوم السياسية

 تخصص القانون العام المعمق

 

 الماستر في الحقوقادة ـنيل شهل تخرج رةـمذك

 

 : الموســــومة بـ

        

 :تحت إشراف األستـــاذة •                                     :من إعــداد الطـــالب •

 بــــــــن عــــــــــزوز ســـــــارة  -                                      عبـــــــوشة مــــــــوسى -

 :أعضــــاء لجنــــة المنــــاقشة 

 

 

 رئيسـاً  ....................مستغانمجامعة ....................لطروش أمينة. أ  -

 مشرفاً ....................مستغانمجامعة ...................بن عزوز سارة. أ  -

 مناقشاً ....................مستغانمجامعة ....................مزيود بصيفي. أ  -

 

 اإلدارة  ــاعاإلجـــراءات المتبعة عند امتنـ 

 عـــن تنفيـــذ قــرارات القـــاضي اإلداري 

 

   

 1027/1028السنـة الجـامعية 

 

 



 اإلجراءات المتبعة عند امتناع اإلدارة عن تنفيذ قرارات الق اضي اإلداري

8 

 

 

 

 

 

اِن اََّ  اََّ ِبْسِم اّلَلِ   ِحميْْحَ

 

َن اَّعهَْد ََكَن مَ َوَأوْ   ْسُؤوَل فُوا ِِبَّعهِْد ا 

 

 

 (سورة ال رساء، من الآية أ ربعة وثالثون)
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 العادل      الحثِّ على القضاء في.......                       

 

  ،فافهم إذا أدلي إليك، القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة "              

 وأس بين الناس في وجهك وعدلك فإنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ له،       

   ومجلسك؛

 ." وال ييأس ضعيف من عدلك، حتى ال يطمع شريف في حيفك               
 

مقتطف من رسالة خليفة المسلمين عمر بن الخطاب إلى  قاضيه على العراق أبي موسى األشعري     

 .رضي هللا عنهما

 

                                    
 

 ء النق  على جملة الششرفي استيال.. .....                    

 

 إنّي رأيُت أنّه ما َكتََب أَحُدهُم في يَوِمِه ِكتاباً  "                     

 ُغيَّر هذا لَكاَن أَحسن ولَو ُزيَِّد ذاَك لَكاَن يُستَحسن، لو؛ إال قاَل في َغِدهِ       

َم هذا لكاَن أفضل، ولو تُِرَك ذاَك                        لَكاَن أجمل،ولَو قُدِّ

 ." وهو َدليٌل على استيالِء النّْقِص على ُجملَِة البَشر ؛وهذا ِمن أعظَِم الِعبر       
 

 "عماد الدين األصفهاني" الملقب بـ حمد بن صفي الدينمقولة تنسب لألديب والشاعر م           
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 داءــــــــــــــــــــــاإله  

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 "المؤمنون و رسوله و عملكم هللا فسيرى ملوااع قل و"
 العالمين نور و الرحمة نبي إلى األمة، نصح و األمانة، وأدى الرسالة بلغ من إلى

 سلم و عليه هللا صلى محمد سيدنا
ىل   َايح بلسم ا  ىل ج ىل واّتفاين، احلنان و احلب معىن ا   اّوجود، ورس احلياة بسمة ا 

ىل  ىل اّيت ل ميكن لللكامت أ ن تويف حقها، ول ال رقام أ ن حتيص فضائلها، جنايح رس دعاهئا َكن من ا    ...ا 

ىل  احلبيبة أ يم ا 

ىل ىل اّوقار، و ِبّهيبة هللا لكهل  من ا  ىل انتظار، بدون اّعطاء علمين من ا   ...افتخار بلك أ مسه أ ْحل من ا 

ىل  اّعزيز وادلي ا 

ىل َي حهبم من ا  َويق يف جي َامه يلهج و ع  ...فؤادي بذك

ىل خويت ا   أ خوايت و ا 

ىل ىل اّصادقة، اّنوااي و اّطيب اّقلب ةصاحب ا   ...دريب ةرفيق و رويح توأ م ا 

ىل  ةاّغاّي يتزوج ا 

ىل  حضاكهتم، يف واّسعادة بعيوهنم، واّرسور يف بسامهتم، اّتفاؤل أ رى من ا 

ىل  ىل واّنور، اذلَكء شعليت ا  َقيق...ِبّرباءة املفعمة اّوجوه ا  َة اّ ىل اّقلوب اّطاه ىل رحيانتا حيايتا   ة واّنفوس اّربيئة، ا 

ىل  "راس يل"و  "أ س يل" ابنتاي اّغاّيتني ا 

ىل َيق نشق حنن و سوايا  رسان من ا  ىل ال بداع، و اّنجاح حنو معاَ  اّط  ِبّوفاء متّّيوا ِبل خاء و حتلّوا من ا 

ىل اّعطاء، و  ىل اّصايف، ينابيع اّصدق ا  َفقهتم و سعدت معهم من ا   ت،رس  احلياة دروب يف ب

ىل  َيق عىل معي َكنوا من ا  ىل اخلري، و اّنجاح ط َفت ا   ...أ ضيعهم ل أ ن علموين و أ جدمه كيف من ع

ىل  واّعمل ادلراسة زمالء و صدقاءال   ا 

 مىن سىق  مىن كىل إلىى....                                                                         

 سهوا قلمي

     آمين....العمل و القول في القشول و اإلخالص هللا أدعو و العمل، هذا أهدي 

                 َفانشـكــــــَ و  ع
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 ... الشكر هلل عز وجل                           

 كن عالماً، فإن لم تستطع فكن متعلماً، فإن لم تستطع فأحب العلماء،  "              

 "  فإن لم تستطع فال تبغضهم                                                 

َين      ىل بَ ال مان ،مجيل من ال نسان أ ن يكون مشعة ينري درب احلائ   ؛ويأ خذ بأ يدهيم ّيقودمه ا 

 ...متجاوزاا هبم أ مواج اّفشل واّقصور                               

ىل والامتنان امجليل اجلزيل أ تقّدم ِبّّشكَومن ِبب من ل يشكَ اّناس ل يشكَ هللا؛        :ا 

 معي مشاق اّتوجيه وال رشاد، تحتمل ة اّيتاملرشف ةال س تاذ                    

ىل و              ؛ لكية احلقوق واّعلوم اّس ياس ية جبامعة مس تغامنأ ساتذة لك ا 

ىل ضفّة اّبحث اذّلين مكّنــوين من اّعبور                                .ا 

 ولو أنّني أوتيت كّل بالغة، وأفنيت بحر النّطق في النّظم والنّثر، ..."      

 "...ومعترفاً بالعجز عن واجب الّشكراً، لما كنت بعد القول إال مقّصر          

 موسى                                                           

                     

                

 راتـالمختص ائمةــق   

قائمىىىىىىىىىىىىىىىة 

المختصىىىىىىىىرات         

باللغـــىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـة 

/ / 
Abréviat

ions en  

français  
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 يف ليكةون األخةر  القةوانن بقية  ضمن وجوده يفرض أن استطاع ذلك ورغم حديثا اإلداري القانون ظهر
 نقصةده ومةا ميةدانيا جتسةيده يف وخاصة  العةادي غةري طابعه القانون هذا وميز العام، القانون فروع من رعكف األخري
 إدارية  دعةاوي شةك  يف واملعنوي  الطبيعي  األشخاص مع منازعات من األخرية هذه تثريه وما اإلدارة نشاط هو هنا

 تثةري اإلداري القضةاء علة  تعرض اليت زعاتاملنا هذه أن الواضح من بات حيث التعويض، ودعوة اإللغاء كدعو 
 الةذي اإلداري القضةاي  القةرار صةدور مبجةرد فةككثر أكثةر لتتعقةد القضةايي  اخلصةوم  أثنةاء سةواء هامة  مشةكتت

 .التنفيذ مرحل  إىل ووص  املنازع  تلك يف فص 

 إىل ميتةد بة  اينالةد حة  يؤكةد قةرار أو حكةم إصةدار جمةرد علة  احلديثة  الدولة  يف القضةاء دور يقتصةر ال
 القةوة القةانون ومينحةه اإلداري القضةاي  القةرار أو احلكةم مةع متتيمةا جعلةهو  العملة  الواقةع تغيةري مسةتهدفا التنفيةذ
 يسةودها قةد الةيت املةدين إرادة رغةم ملموسةا واقعةا يصةبح بة  له، قيم  ال ومها الداين ح  يصبح ال مث ومن التنفيذي 

 .فاءالو  عن التقاعس و املماطل  روح

 إىلاحلكةم إعةادة احلة   استصةدارحيةث أن القصةد مةن  إصةدارهاه  الغاي  من  تنفيذ األحكام بصف  عام 
احلكةةم  اكتسةةا حيةةث أن هةةذا التنفيةةذ هةةو  ليةة   ،نصةةابه وهةةذا لةةن يتحقةة  علةة  أرض الواقةةع سةةو  بتنفيةةذ احلكةةم

 مةن خاصة  بصةف  اإلدارية  القضايي  حكامواأل عام  بصف  القضايي  األحكام تنفيذ مسكل  هلذا تعد. لقيمته العملي 
 نظةرا وهةذا اإلدارة، ضةد الصةادرة تلةك خاصة  احلةر من الكثري وأسالت القانوين الفقه بال اليت شغلت املساي  أهم
 أحكةام لتعطية  أحيانةا تسةتخدمها قةد والةيت العام  السلط  صاحب  العام  اإلدارة وهو أال ضده الطرف املنفذ لتميز
 أحكةام بتنفيةذ املختصة  الدولة  أجهةزة كة  تلةزم دسةتوري  قاعةدة مةع يتناىف والذي املوقف؛ هذا ورةرغم خط القضاء
 .1الظروف مجيع ويف مكان، ك  ويف ك  وقت يف القضاء

الةةةذي ينسةةةئ للقةةةايمن  ؤأو التواطةةة ؤيف التبةةةاط إالمشةةةكل  اللهةةةم  يواجةةةه ن كةةةان تنفيةةةذ القضةةةاء العةةةادي الإ
هة  القايمة   -وهة  خصةم يف الةدعو -  اإلدارةيواجةه صةعوب  بالغة  مرجعهةا أن  دارية اإلن تنفيذ األحكةام إف ،عليه

التطبيةة  احلةةريف ملبةةدأ  إىل إضةةاف  اإلدارة،جيةةوز التنفيةةذ ايفةةري يف مواجهةة   حيةةث ال ،علةة  تنفيةةذ احلكةةم الصةةادر فيهةةا
أمةةرام مةةا  بإتيةةانأو يكمرهةةا  اإلدارةجيةةوز للقضةةاء أن يواجةه  الفصة  بةةن السةةلطتن التنفيذيةة  والقضةايي  والةةذي مبوجبةةه ال

حبيةةةث  اإلدارةأن مةةةال هةةةذا املبةةةدأ ملصةةةلح   إىليةةةدير بصةةةورة أدت  حيةةةث أن القضةةةاء  كةةةم وال ،حجةةةام عنةةةهأو باإل
  .عن تنفيذ أحكامه بصورة صر   أو ضمني  االمتناعأصبحت ه  اليت تتدخ  يف أعمال القضاء يف صورة 

                                  
 لعلةوموا احلقةو   يةكل  ،-دراسة  مقارنة – والقةانون واإلدارة االقتصةاد يف لتواصة  اإللغةاء أحكةام ذيةتنف عةن العامة  اإلدارة امتنةاع، ديةبوحد فةار  1

 .90.، ص6102، مار  54 عدد ، جامع  سكيكدة، ياسيالس
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 اسةةتخدامهاتنفيةةذ تلةك األحكةام والةةيت أسة ء  إشةكاالت اإلدارية  د زاد مةن مشةةكل  عةدم تنفيةذ األحكةةامقة
قةةةرار  بإلغةةةاءوقةةةد زادت املشةةةكل  صةةعوب  عنةةةد الطعةةن  اإلداريةة ،بصةةورة جعلةةةت منهةةا معوقةةةام حقيقيةةةام لتنفيةةذ األحكةةةام 

ن للمحكةةوم لصةةاحله يف دايةةرة مغلقةة  مةة إدخةةاليف ذلةةك مةةن  مةةا  قةة  تلةةك الغايةة  رغةةم مةةا باالمتنةةاعالسةةل   اإلدارة
أن يفقةد احلكةم  إىلينفةذ احلكةم وهكةذا  مث ال باالمتنةاعتنفةذ فةيطعن علة  القةرار السةل   ال إلغاءألحكام  استصدار

 .الستصدارهأمهيته العملي  األمر الذي  رم املدع  من الغاي  اليت ألجلها سع  

سةةواء بعةةدم التنفيةةذ أو هلةةا  اإلدارة انتهةةا تقصةةد إرسةةاء مبةةدأ املشةةروعي  فةةإن  اإلداريوألن أحكةةام القضةةاء 
طةةار الدولةة  القانونيةة   ةةا إاألمةةر الةةذي اةةرل الدولةة  عةةن  ؛جةةاء بةةاحلكم يتفةة  مةةع مةةا إعاقتةةه أو القيةةام لةةا علةة   ةةو ال

    .يعدم الثق  يف السلط  التنفيذي  واليت تعد من أهم وظايفها تنفيذ القانون واليت تعد أحكام القضاء إحد  صوره

 مةن 145 ةاملةاد جةاءت التنفيةذ حسةن هلةا يضةمن و القضةاء إلحكام مهابتا زايريايف الدستور يعط  وحىت
 أجهةزة كة  علة  بقوهلةا وذلةك القضةايي  األحكةام تنفيةذ يف الصةرام  علة  مؤكةدة 11996 لسةن  ايفزايةري الدسةتور
 .القضاء أحكام بتنفيذ الظروف مجيع يف و وقت ك  يف تقوم أن املختص  الدول 

 هة  األفةراد مواجهة  يف الصةادرة القضةايي  القةرارات و األحكةام بتنفيةذ املتعلة  نةاعاالمت فةان هةذا وأمةام
 ألحكام االمتثال عل  إلجبارهم القانوني  الوساي  ك  األفراد مواجه  يف متلك اإلدارة أن لسبئ يهمنا ال موضوع
 اإلدارية  القضةايي  القةرارات فيذتن حول تدور سوف دراستنا فان لذا التنفيذ، وساي  عل  املشرف   هاباعتبار  القضاء
 .التنفيذ مرحل  يف القرارات هذه ا تواجهه اليت املشاك  و اإلدارة مواجه  يف الصادرة

 حةدا يضةعو  يتةدخ  أن املقارنة  للقةوانن منةه مسةايرة للمشةرع البةد كةان انتشةرت، الةيت الوضةعي  هةذه أمةام
 املشةرع كرسةه مةاوهةو  ضةدها الصةادرة اإلدارية  لقضةايي ا والقةرارات األحكةام تنفيةذ مسةال  يف اإلدارة لتجةاوزات
 قةانون املتضةمن 2008/04/23 املةؤر  يف 192-10 قةانون إصةداره و املدنية  اإلجةراءات لقةانون تعديلةه يف ايفزايةري

 البا  الرابع الكتا  يف اإلداري  القضايي  للجهات  يزة أحكام بذلك خمصصا ايفديد اإلداري  و املدني  اإلجراءات
 .اإلداري  القضايي  ايفهات أمام املتبع  اإلجراءات عنوان حتت الساد 

 املعةروض النةزاع يف الفاصة  بةاحلكم التصةريح مبجةرد ينتهة  اإلداري القاضة  دور أن االعتقةاد سةاد لطاملةا
 دولة  هةوممف انتشةار أن غةري .سواها دون اإلدارة يفه  موكول القضايي  األحكام تنفيذ أن االعتقاد ساد كما عليه،

                                  
 .12، ايفريدة الرمسي  العدد 0992ديسمر  01، املؤر  يف  530-92رقم  الرياس  املرسوم مبوجئ الصادر 1996 دستور 1
بتةاري   الرمسية ، بايفريةدة الصةادر واإلداري ، املدني  اإلجراءات قانون املتضمن ، 2008 فراير 25 ل املواف  1429 عام صفر 18 يف املؤر  19-10قانون رقم  2
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 التصةريح مبجةرد تنتهة  ال اإلداري القاضة  مهمة  أن اعتبةار عنةه، نةت  القضةاء اسةتقتل مبةدأ وتكةريس القةانون،
 مةن شةخ  باعتبارهةا القضةاء أحكةام تنفيةذ علة  اإلدارة إلةزام إىل أد  بة  الةدعو ، موضةوع يف الفاصة  بةاحلكم
 ضةد دعةاو  ورفةع اللجةوء للقضةاء يف بةاحل  ألفةرادل االعةااف مةن الفايةدة مةا أنةه حيةث العةام، القةانون أشةخاص
 القضةاي  احلكةم تنفيةذ عةن باالمتنةاع اإلدارة جهة  تبةادر النةزاع يف اإلداري القاضة   سةم عنةدما وعليةه ، اإلدارة
  .ضدها الصادر

 تنفيةذ مبسةكل  يتعلة  أنةه دام مةا االختيةار، عليةه وقةع الةذي املوضةوع أمهية  تتضةح سةب  مةا كة  خةتل مةن
 .اإلداري  للمنازع  ضعف نقط  أكر باعتبارها اإلدارة ضد الصادرة اإلداري  القضايي  اراتالقر 

 القضةايي  القةرارات تنفيةذ تضةمن فعالة  قانونية  وسةاي  إجيةاد يف والتفكةري البحةث املهةم مةن بةات هنةا ومةن
 تطةور ظة  يف وخاصة  اري،اإلد الفقةه بةال تشةغ  أصةبحت املسةكل  هةذه أن باعتبةار اإلدارة، ضةد الصةادرة اإلدارية 

 القضةايي  األحكةام بتنفيةذ ملزمة  األفةراد بةاق  مثة  فيهةا اإلدارة تعتةر واليت القانون، دول  يف الدميقراطي  ومبادئ قيم
 .1عام 

 دولة  بفكةرة الوثية  الرتباطةه كبةرية أمهية  يكتسة  الدراسة  هةذه موضةوع أن القةول ميكةن لةذلك ونتيجة 
 يتمثة  والةيت القانونية ، املبةادئ احةاام خةتل مةن إال جتسةيدمها ميكةن ال واللتةان شةد،الرا احلكةم وبفكةرة القةانون،
 عنةه يتولةد والةذي عامة ، القضةايي  األحكةام تنفيةذ إلزامية  ومبةدأ القضةاء، أمةام املسةاواة مبةدأ يف أساسةا منها جانئ

 .به املقض  الش ء حجي  احاام مبدأ بالضرورة

 العامة ، السةلط  مواجهة  يف ايفزايةري اإلداري القاضة  جةرأة مةد  ملعرفة  فرص  تعتر الدراس  هذه أن كما
 .0992 دستور مبوجئ القضاء ازدواجي  لنظام ايفزاير تبين بعد خاص  لقراراته، االنصياع عل  ومحلها

 العديةد تعاضةه فيةه البحةث أن إال اإلدارية ، املنازعة  مواضةيع أهةم من يعد الدراس  هذه موضوع كان وإذا
 واحةدة، ألفكةار تكةرار جمةرد تعتةر وجةدت وإن والةيت املتخصصة ، املراجةع قلة  يف يتمثة  أمههةا لعة  الصةعوبات، من

 .مصادرها من عليها احلصول وصعوب  اإلداري  القضايي  االجتهادات قل  ذلك إىل ضف

 عةرض تلخة مةن لة يالتحل الوصةف  املةنه  علة  باالعتمادكما تتدعم هذه الدراس  من الناحي  املنهجي  
 واالجتهةاد والفقةه عيالتشةر  هيةإل وصة  مةا إىل اإلشةارة خةتل مةن املةنه  املقةارن وكةذلك ،البحةث اتيةجزي  يةوحتل

                                  
 .04.ص ، 2005 جوان ،10العدد القضاي ، احملضر جمل  اإلدارة، قرارات تنفيذ ضمانات ساس ، سقاش  1
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 وخةر  مسةا  مةن هيةف ملةا القضةاء اإلداري، قةرارات ذيةتنف ورفضةها تعنةت اإلدارة مواجهة  جمةال يف املقةارن القضةاي 
 . املشروعي  ملبدأ صار 

 مةةةةةن جمموعةةةةة  اإلداري للقاضةةةةة  منحةةةةةت اإلداريةةةةة  الةةةةةدعاو  يف الصةةةةةادر  القضةةةةةاي احلكةةةةةم لتنفيةةةةةذ ضةةةةةمانا
عةةةةةن  الطةةةةةرف املتضةةةةةرر مةةةةةن بينهةةةةةا تةةةةةدخ  .إيةةةةةاه اوتنفيةةةةةذه حلكمةةةةةه الرضةةةةةو  علةةةةة  اإلدارةمةةةةة  حت السةةةةةلطات الةةةةةيت 

 اإلداريللقاضةةةة   املشةةةةرع ذلةةةةك مةةةةنح إىلإضةةةةاف   ليقةةةةوم القاضةةةة  بتوجيةةةةه األوامةةةةر التنفيذيةةةة ، اإللغةةةةاء دعةةةةو  طريةةةة 
  .أسلو  التهديد املايل يف متثلت التنفيذ بعدم التعنت هذا تعاجل ر صتحيات أخ

ماام مااعا يةمالااح اا اامخلمة ااقاضاااح اريمفااإ اامااإل يااإ  ااا ا  ااماا   :هلةةذا يثةةور اإلشةةكال التةةايل
 .عرى تنفلذ اات اممتهم ااقترتبح عرى قلم  مسؤوالتهم تجمه مضظفلهم أو ااغلر؟

 اإلداريدوافةع املسةاءل  عةن عةدم تنفيةذ قةرارات القاضة   إىل نتطر  بداية سة  ياإلشةكال هةذه علة  ولإلجابة 
مث  ،(ااقبحا  اوو ) ثةارة مسةؤولي  اإلدارة املمتنعة  عةن تنفيةذ قةرارات القاضة  اإلداريبإ اوهةذ ؛(ااف ا  اوو )

    (.ااقبح  ااثمنإ) العموم  املمتنع عن تنفيذ قرارات القاض  اإلداري قيام مسؤولي  املوظف

 اإلداري          عةةةةةةةةن تنفيةةةةةةةةذ قةةةةةةةةرارات القاضةةةةةةةة   اإلدارةوسةةةةةةةةاي  و  ليةةةةةةةةات محةةةةةةةة    سةةةةةةةةنعرل إىل احلةةةةةةةةديث عةةةةةةةةنمث
        اسةةةةتعمال دعةةةةو  اإللغةةةةاء وتوجيةةةةه األوامةةةةر التنفيذيةةةة  لةةةةإلدارة املمتنعةةةة وسةةةةنتحده فيةةةةه عةةةةن  ،(ثاااامنإااف اااا  اا)
            غةةةةةةةةام اإلدارة علةةةةةةةة  التنفيةةةةةةةةذإلر  (التهديةةةةةةةةد املةةةةةةةةايل)اآلليةةةةةةةةات البديلةةةةةةةة   مث سةةةةةةةةنتطر  إىل ،(ااقبحاااااااا  اوو )
 .(ااقبح  ااثمنإ)
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 اإلداريتنفيذ قرارات القاضي  
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 ذهيةتنف عةن  يةكل بامتناعها سواء وذلك اإللغاء حكم ذيتنف من للتهر  خمتلف  ئيأسال العام  اإلدارة تتبع
 . يةوالقانون  يةاملاد  ثةاره مةن ديةالعد متجاهلة  لكةن ذهيةبتنف تقةوم أو ه، ثةار  ديجتسة يف والتبةاطؤ املماطلة  تعمةدها أو

 ومةن  ،يةناح مةن مطلقة   يةحبج تمتةعي ايقضةاي حكمةا أنكةرت قد العام  اإلدارة أن تضحي ذكره سب  ما ختل ومن
 عامة ال اإلدارة لتعنت حد وضع أج  ومن لصاحله، احملكوم حقو  االعتداء عل  مواصل  عل  أصرت ر أخ  ناحي
 العام  اإلدارة ضد استخدامها كنمي ما منها ذلك  يحتق من شكهنا اتي ل استحداه املشرع وكذلك القضاء حاول
 .هاي ثل ضد كهايحتر  كنمي ما ومنها

 األعمةال خضةوع تعةين والةيت  يةاإلدار   ياملشةروع مبةدأ  يةمحا يف  يالقضةاي الرقابة  دور  يةتفع أجة  مةنإذن ف
 ،1املصةادر خمتلةف مةن واملسةتمدة بالدولة  السةايد القةانوين النظةام لقواعةد  يةذيالتنف لسةلط ا عن الصادرة والتصرفات
 جةزاءات يف تتمثة  والةيت ذيةالتنف علة  اإلدارة حلمة  الفعالة  اتيةاآلل عةن البحةث  يةالقانون األنظمة  خمتلةف حاولةت
 مةن جمموعة  هنةا  جنةدايفزايةر  يف  يةالقانون املنظومة  إىل وبةالرجوع .القضةاء إلرادة إلخضةاعها اإلدارة علة  تسةل 
 . يالشخص بصفتهم ناملوظف عل  طب ي ما ومنها اإلدارة جهاز سمي ما منها له كوماحمل ملصلح  مقررة اتياآلل

 أو اإلدارةملسةةةايل   ودافةةةع هلةةةذا يثةةةار التسةةةايل حةةةول طبيعةةة  هةةةذه اآلليةةةات ومضةةةامينها، والةةةيت تتخةةةذ كطريقةةة 
 . ثليها عن عدم التنفيذ؟

إثةةةارة مسةةةؤولي  اإلدارة املمتنعةةة  عةةةن تنفيةةةذ قةةةرارات القاضةةة    علةةة  اإلشةةةكالي  ومناقشةةةتها نسةةةتعرض للجةةةوا
تنفيةةةةذ قةةةةرارات عةةةةدم عةةةةن  املوظةةةةف العمةةةةوم مسةةةةؤولي   نعرل للحةةةةديث عةةةةن قيةةةةامسةةةةمث  ،(ااقبحاااا  اوو ) اإلداري

 (.ااقبح  ااثمنإ) القاض  اإلداري
 
 

                                  
 .10.ص ،6114 ،0.، طعناب  العلوم، دار  ،ياإلدار  املنازعات يف زيبعل ، الوج ريالصغ حممد 1
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 ااقبح  اوو 
 عن تنفلذ قراااة اايمفإ اامااإل  ثما  مسؤوالح ااماا  ااققتنةح

 والقانوني  واألختقي  الفلسفي  احلال  أهنا أي التبعي ، حتم  أو املؤاخذة حال  أهنا عل  لغ  املسؤولي  تعرف
 أختقية  وأحكةام وقواعةد بنةواميس إخةتال أتاهةا  وأفعةال أمةور عةن ومطالبةا مسةؤوال اإلنسةان فيهةا يكةون الةيت

 .1وقانوني  واجتماعي 

 يشةك  القضةاء، وقرارات أحكام بتنفيذ االلتزام فيه مبا املشروعي  ملبدأ اخلضوع عن اإلدارة امتناع كان قدل
 دور باقتصةار ذلةكو  أحيانةا، العدالة  هةذه تقةاوم اإلدارية  العدالة  حتقية  عليهةا عةولامل السةلط  ألن عويصة  مشةكل 
 .اإلدارة عات  عل  ويقع وظيفته عن ارل الذي فيذالتن دون عدمها، من املشروعي  تقرير جمرد عل  فيها القاض 

 و القةانون، اةالف الةذي الةرفض قةرار علة  جديةد مةن الطعةن إال امتناعهةا حيةال الطةاعن أمةام يكةون فةت
 دون القةرار إلغةاء جمةرد علة  جمةددا الدولة  جملةس دور ليقةف لةإلدارة، التقديرية  للسةلط  تنفيةذه يف اضةع ال الةذي
 لتنفيذ ضمان  توجد ال طاملا إذ الدعاو ، من مفرغ  حلق  يف يدور له احملكوم جيع  ما وهذا ،ايفديد حكمه تنفيذ
اهاذا  .جةدو  وبةدون الةدعاو  مةن هناية  ال وما ...رابع  و ثالث  دعو  رفع إال الطاعن أمام يكون فلن احلكم هذا

 .؟اامااإلمئإ تنفلذ اايراا اايض خض  آالمة مسمئرح ااماا  ااققتنةح عنيثما ااتسمؤ  

 بإثةارة للطاعن يقر ؛به املقض  الش ء حلجي و  للقانون الصارخ  للمخالف  كنتيج  املشرع جع  هذا األمر
 ملسةوولي وكةذا ا ،(اوو  ااقطرا )اإلدارية   املسةوولي املختلفة ، ابتةداء ب  بكنواعهةا اإلدارة عةن عةدم التنفيةذ مسةوولي 
 (.ااقطر  ااثما )املدني   مث املسؤولي  ،(ااقطر  ااثمنإ) ايفزايي 

 
 
 

 ااقطر  اوو 

                                  
 .00.، ص0995 ،0.، طايفزاير ايفامعي ، املطبوعات ديوان ،"ومقارن  حتليلي  تكصيلي  دراس " اإلداري  املسؤولي  نظري  عمار، بديعوا 1
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 ااقسؤوالح ااماايح اإلماا  ااققتنةح

، فمن العدال  أن يعوض املضرور رغةم نشةاط ه احلاالت عل  أسا  فكره العدال وتقوم مسؤولي  اإلدارة يف هذ
سةةةتثناييا دون بةةةاق  اإلدارة املشةةةروع، وذلةةةك ألنةةةه بغةةةري ذلةةةك التعةةةويض سةةةيكون املضةةةرور قةةةد حتمةةة   بةةةدون حةةة  ضةةةررا ا

 .األفراد، وهو ما ميث  إختال باملساواة أمام األعباء العام 

أو بنظريةة  املسةؤولي  التقصةةريي  الناجتة  عةةن اخلطةك اإلداري فةةإن  سةةاواة أمةام األعبةةاء العامة وسةواء أخةةذنا مببةدأ امل 
 .م والقرارات القضايي النتيج  يف احلالتن  ه  التزام الدول  بالتعويض المتناعها عن تنفيذ األحكا

إذا كان املبدأ العام هو التزام اإلدارة يف تنفيذ األحكام والقرارات القضايي ، فةإن امتناعهةا عةن تنفيةذ األحكةام  
والقةةرارات قةةد يكةةون لتةةوافر عنصةةر اخلطةةك سةةيكون امتناعهةةا خمالفةة  صةةارخ  للقةةانون، تسةةتوجئ املسةةاءل  والتعةةويض علةة  

  قةد يكةون امتنةاع اإلدارة مةررا كةان ياتةئ علة  تنفيةذها فةورا لتلةك األحكةام والقةرارات أسا  اخلطك ،ومن ناحي  أخر 
إخةةتل خطةةري يف بالصةةام العةةام يتعةةذر تداركةةه، ويف هةةذه احلالةة  فةةإن اإلدارة تتحمةة  املسةةؤولي  عةةن األضةةرار الةةيت سةةببها 

 .امتناعها املشروع عن التنفيذ،  ا يستوجئ تعويض احملكوم لصاحله عن ذلك

ه    نتناوله يف هةةةذا املطلةةةئ، مةةةن خةةةتل بيةةةان عتقةةة  االمتنةةةاع عةةةن التنفيةةةذ بعنصةةةر اخلطةةةك يف صةةةوريتسةةةوهةةةو مةةةا  
 .(اافرع ااثمنإ) مث عتقته من بكسس املسؤولي  دون خطك ،(اافرع اوو )

 اافرع اوو 
 ااقسؤوالح عرى أسمس اااطأ

 إن ".املوظفن أحد ماديام  به قام الذي كان ولو حىت املرف  إىل ينسئ الذي اخلطك" بكنه املرفق  اخلطك يعرف
 مسةؤولي  وحتقة  .جانبهةا مةن خطةك يعتةر مةرر وجةود بةدون ضةدها الصةادر القضةاي  احلكةم تنفيةذ عةن اإلدارة امتنةاع
 امتنةاع يكةون أن وينبغة  معنويةام، أو ماديةام  للمتضةرر ثابةت حبة  ميةس الةذي الوقةوع املتحقة  الضةرر مةع بةتتزم اإلدارة،

 .1له باحملكوم حلقت اليت راراألض حدوه يف السبئ هو هذا، دارةاإل

 أو ضة ابالا  ذلةك كةان سةواء القضاي ، احلكم تنفيذ عن متتنع عندما كذلك واحلال اإلداري  املسؤولي  وتقوم
 .عاالمتنا  هلذا نتيج  ضرارأ من يقع عما مسؤول  تكون احلال  هذه يف وه  بالتنفيذ، الصريح الرفض أو التباطؤ

                                  
 القضةاة نةوح الشةي  كلية  والقةانون، الشةريع  علةوم دراسةات ، التنفيةذ وإشةكاليات اإلدارة ضةد الصةادرة اإلدارية  القضةايي  األحكةام، شةطناوي فيصة  1

 .403.، ص6102 ملح  ، 43 األردن، اجملّلد عمان، اإلستمي  العاملي ، العلوم جامع  والقانون، يع للشر 
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 حة  مظهةر هةو بة  ،ااضافة جمةرد لةيس الفقةه، يقةول كمةا القضةايي  األحكةام تنفيةذ عةن اإلدارة امتنةاع إن
 احلقةو  عةن للةدفاع تقةوم قضةايي  سةلط  وبةن احلةدود، أبعةد إىل سةيطراا بسة  تريةد إدارية  سةلط  بةنراع للصة وواقعة 

 .1أحكام  من رهتصد ما يف امهاحا  وتفرض القانون ذلك يف سبي  وتطب  واحلريات،

 األحكام تنفيذ عدم عليها ياتئ اليت أو فيه، املقض  الش ء حجي  ختالف اليت اإلداري  قراراتال وتعتر هذا
 يف األردنية  العليةا العةدل حمكمة  قضةت وقةد .املرفقة  اخلطةك علة  بنةاء اإلدارة مسةؤولي  إىل تةؤدي جسةيم  خمالفةات –

 اخلطةك يكةن مل إذا القانونية  القواعةد تطبية  يف اإلدارة خطةك عةن بالتعويض طالب امل رادلألف ليس" : بكنه أحكامها، أحد
 .2"ماجسي

 نتيجة  الشخصة  خطوةه عةن 3الشخصةي  املوظةف مبسةؤولي  أيضةام  األردنية  العليةا العةدل حمكمة  أقةرت كمةا
 حلجية  اإلدارة خمالفة  وتكخةذ هةذا. 4 املرفقة خطوهةا عةن اإلدارة مسةؤولي  جانةئ إىل القضةاي  احلكةم تنفيةذ عةن امتناعه
 قضةاي  حكةم مةع يتعةارض إداريةام  قةرارا تصةدر أن أو القضةايي  األحكةام تنفيةذ عةن اإلدارة متتنةع عنةدما املقضة  الشة ء
 تنفيذها عدم يف يتمث  والذي املرفق  اخلطك عل  بناء اإلدارة تسكل احلال  فبهذه فيه، املقض  الش ء لقوة حايز إداري
 .5ام متكخر  أو معيبام  تنفيذام  تنفيذها جاء أو ، أصت .القضاي  احلكم

 أن ذلةك اإلدارة، عنةه تسةكل مرفقيةام  خطةك يشةك  فإنةه بالوظيفة ، العةام املوظةف امتنةاع والرتبةاط فإنةه وعليةه
 فقةد. التعةويض يف احلة  الشةكن لصةاحئ يوجةئ سةل  قةرار مبثاب  هذا يعد لذلك، مرر دون التنفيذ عن اإلدارة امتناع
 العطةاءات يفنة  عةن صةدر قةد أخةر  شةرك  علة  العطاء إحال  رارق" :نبك أحكامها أحد يف العليا العدل حمكم  قضت
 هة  السةلط  فةإن وبالتةايل هلا، تابعون موظفون وأعضايها، هلا التابع  السلط  تلك يفان إحد  ه  املياه لسلط  املركزي 
 املوظةف عنةه يسةكل الةذي الةوظيف  غةري اخلطةك باسةتثناء للغةري موظفةون يسةببها الةيت راراألض وعن التعويض عن املسؤول 
 .6"شخصيا

 

 
                                  

 .403.، املرجع نفسه، صشطناوي فيص  1
 .0991أكتوبر  10، تاري  063/0991القرار رقم  حممك  العدل العليا، 2
 .الحقا يف هذا البحث –حجي  الش ء املقض  به نتيج  خمالف  -ظف العموم  عن خطوه الشخص  و سنتكلم عن مسؤولي  امل 3
 .000.ص األردن، ،0994، جمل  نقاب  احملامن، 612/93قرار رقم العليا، العدل حمكم  ال 4
 .403.شطناوي، املرجع الساب ، ص فيص  5
 .021.، األردن، ص0994، جمل  نقاب  احملامن 052/0995عدل العليا، القرار رقم حمكم  ال 6
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 اافرع ااثمنإ
 ااقسؤوالح بعون خطأ

اخلطةةك، مبعةةو ضةةرورة تةةوافر اخلطةةك والضةةرر والعتقةة   أسةةا يقةةوم علةة   اإلداريةة األصةة  العةةام النعقةةاد املسةةؤولي  
بدون خطك؛ تفاديا للتعارض الصةار  بةن  اإلدارة اقر يف بعض احلاالت مسؤولي  اإلداريالقضاء  أنالسببي  بينهما، إال 

 .لألضرار األشخاصعن تعويض املضرور لعدم توافر اخلطك وكذا اعتبارات العدال  يف حتم   اإلدارةعدم مسؤولي  

. 1نتيج  هلذا الوضع يقر اغلئ الفقهاء بإمكاني  قيام املسؤولي  بدون خطك بصف  احتياطي  للمسةؤولي  اخلطوية 
املخةةاطر،  أسةةا املسةةؤولي  علةة  : القضةةايي  يف حةةالتن مهةةا األحكةةامر املسةةؤولي  بةةدون خطةةك يف جمةةال تنفيةةذ هةةذا وتتقةةر 

 .العام  األعباء أماماملساواة  مببدأ اإلختل أسا واملسؤولي  عل  

  :ااماايح اايضمئلح اايراااة تنفلذ عع  عن ااماا  اقسؤوالح كأسمس ااقامطر -.أوال

تقةوم وبتحقةة  عنةدما ينتهةة  اخلطةك عةةن العمة  اإلداري املسةةبئ للضةرر املسةةتوجئ التعةةويض إن هةذه املسةةؤولي  
لألفةةراد، فةةإذا كانةةت أعمةةال اإلدارة الضةةارّة غةةري مشةةروع  أصةةت فإنةةه بتةةدخ  اإلدارة كسةةلط  عامةة  أو مةةن أجةة  حتقيةة  

قية  ذلةةك بكةة  الوسةةاي  وتعةةد هةةذه فإهنةةا تبقةة  القةةانون جانبةةا وتسةةع  إىل حت ؛الصةام العةةام، واحلفةةا  علةة  النظةةام العةام
الوساي  مشروع  وال ميكن القول هنا يف وقوع خطك من طرف اإلدارة يف حال  وقةوع أضةرار لألشةخاص جةراء اسةتعمال 

اء صةةف  اخلطةةك عنةةد العمةة  اإلداري الضةةار الةةذي اكتسةةئ صةةف  املشةةروعي  وسةةقوط ركةةن فةةغةةري أن انت .2هةةذه الوسةةاي 
عمال موظفيها ال يةؤدي قانونةا إىل هةدم الضةرر ومعنةاه هةذا األمةر ال يعفة  اإلدارة العامة  اخلطك، فمسؤولي  اإلدارة عن أ

 .من املسؤولي  هناييا

وكتصةحيح أدخلةه القضةاء لقد أرس  الفقه نظري  املخاطر  كضمانه حلقو  األفراد يف مواجه  السلط  اإلداري  
توي عنةد نقطةه التةوازن بةن مبةدأ تغليةئ املصةلح  العامة  مسةاواة وهة  تسة م به القانون العةام مةن طةابع الةتعل  ما يتس

اليت تضطلع اإلدارة بتطبيقه يف مجيع احلاالت اليت يصطدم فيها باملصام اخلاص  وبةن املسةاواة أمةام األعبةاء العامة  وهةو 
يف  ةد املعقولةةة  التزمةةة  لظةةةروف احليةةةايتطلةةةئ التعةةةويض عةةةن  كةةة  ضةةةرر منسةةةو  إىل نشةةةاط عةةةام عنةةةدما يتجةةةاوز احلةةةدو 

 .اجملتمع

والقضاء ايفزايري اإلداري مازال يساشد بالنظري  القضايي  الفرنسي  يطب  هةذه النظرية  بةالرغم مةن الصةعوبات 
وأحجةام  األفةراد عةن مسةاءل  السةلط   ري  نظرا لطبيع  الةدول ايفزايرية الفني  اليت مل تسه  مهم  يف التوّسع يف هذه النظ

                                  
 .630.ص ،6101 والتوزيع، ايفزاير، والنشر للطباع  هوم  دار العام ، اإلدارة ضد اإلداري  األحكام تنفيذ ضمانات عدو، ادرالق عبد 1

 .60.، ص0916بدون دار النشر، مصر،  ،حممد عبد املعز نصر، النظريات والنظم السياسي   2
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 سؤولي  والتعةويض لصةام املتضةررينهلهم بذلك وضعف األم  لديهم يف احلكم عليها باملاإلداري  العام  أمام القضاء يف
 .1من أعماهلا

وتسةةةتند كةةةذلك هةةةذه النظريةةة  إىل خلفيةةةات واعتبةةةارات قانونيةةة  وسياسةةةي  واجتماعيةةة  واقتصةةةادي  وعلةةة  أسةةةس 
 :تقليدي  عّددها الفقه ومنها

 :مبعأ ااغنم بماغر  -.1
فةع وتغتةنم مةن خمتلةف األعمةال نتايفماعة  املتمثلة  يف الدولة  ت  ملنافع واألعباء مبعةو أنأي  مبدأ االرتباط بن ا

اإلداريةة  املسةةبب  أضةةرارا للغةةري جيعةة  مةةن الضةةروري حتمةة  ايفماعةة  مقابةة  هةةذه املنةةافع عبةة  دفةةع التعةةويض لضةةحايا هةةذه 
 .األعمال املضرة

 :مبعأ ااتضممن االجتقمعإ -.2

للجماع  وهذا يستوجئ أن ترفةع هةذه األخةرية الضةرر االسةتثناي  الةذي يلحة   الذي يوجهه الضمري ايفماع 
بكحد أعضايها، وذلك جيره عن طريق  تعويض يدفع من قب  الدول  من اخلزين  العامة  للمضةرور باعتبةار أن الدولة  أداة 

 .هذه ايفماع 

 :مبعأ ااةعااح ااقجرم  -.3

غةةري مشةةروع حةةىت يةةتمكن املضةةرور مةةن اسةةتوناف حياتةةه  أومفةةاده رفةةع الضةةرر عةةن صةةاحبه مهمةةا كةةان مشةةروعا 
الطبيعيةة ، ويشةةاط الفقةةه لتطبيةة  نظريةة  املخةةاطر ككسةةا  ملسةةؤولي  اإلدارة عةةن عةةدم تنفيةةذ األحكةةام والقةةرارات القضةةايي  

 :اإلداري  الصادرة ضدها شرطان

ذات أمهيةة  كةةر  تفةةو   الصةةام العةةاميةة  اعتبةةارات تتعلةة  بأن يكةةون امتنةةاع اإلدارة عةةن تنفيةةذ احلكةةم تراجعةةا لتحق -.آ
 .خطورة عدم التنفيذ

 .أن يكون تكخري اإلدارة العام  لتنفيذ غري عادي، فإذا كانت املدة معقول  فت ميكن القول قيام مسؤولي  اإلدارة -.ب

 :مالمتنمع عن ااتنفلذب وعمقتهااقسؤوالح عرى أسمس ااخم  بقبعأ ااقسموا   -.ثمنلم

                                  
 .44.دي، املرجع الساب ، صبعمار عوا  1
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احلةديث  إىلالعام ، مث نعرل  األعباء أماماملساواة  مببدأ اإلختل أسا ن معو املسؤولي  عل  سنتكلم بداي  ع
 .باالمتناع عن التنفيذ الذي يشك  خمالف  حلجي  الش ء املقض  به اإلختلعن عتق  هذا 

 :ااقسؤوالح عرى أسمس ااخم  بقبعأ ااقسموا  أمم  اوعبمء ااةممح -.1

ر وينةت  عةن هةذا نشةاط اإلدارة فيهةا ضةرر، دون اإلمكةان االسةتناد إىل خطةك أو خمةاط توجد حاالت تنةت  عةن
ماليا مع استفادة األغلبي  منه، فهو يقطع إذن مساواة ايفميع أمام األعباء العامة  ومةن بةن  عبوا النشاط حتمي  شخ 

ألعبةاء العامة  يف حالة  رفةض اإلدارة تقةد  احلاالت اليت تنت  عنها مسؤولي  اإلدارة بسبئ اإلختل مببدأ املساواة أمةام ا
، علة  أن القةانون قةد اشةاط قبة  اسةتخدام القةوة العمومية  لتنفيةةذ 1مسةاعدة للقةوة العمومية  لضةمان تنفيةذ قةرار قضةاي 

األحكام النهايي  إخطار الوايل بذلك ليتسو له تقد  اعااضةه علة  التنفيةذ وطلةئ تكجيلةه إذا اسةتدعت ذلةك  ضةرورة 
علةة  النظةةام العةةام ويسةةتتبع ذلةةك عةةدم إعطةةاء اإلذن باسةةتعمال القةةوة ألن قةةوات الشةةرط  موضةةوع  حتةةت سةةلط   احلفةةا 

مةةنح القةةوة العموميةة  بوقةةف التنفيةةذ و لةةو مؤقتةةا   هنايةة  األمةةر باعااضةةها وبفرضةةهايف( الواليةة )الةةوايل وبالتةةايل فةةإن اإلدارة 
 .2وتكون بذلك قد امتنعت عن تنفيذ احلكم

ذ األحكام والقرارات القضايي  إما أن يكون دون مرر ويف هذه احلال  تكون السلط  العام  قد إن عدم تنفي
 .3أخلت بالتزام قانوين يقع عل  عاتقها واملتمث  يف واجئ السهر عل  مساعدة احملكوم لصاحله لتنفيذ احلكم

باملساعدة يف تنفيذ األحكام أو أن يكون  مبرر بضرورات النظام العام يف هذه احلال  عند قيام اإلدارة 
الصادر  يف بعض األحيان ونظرا ألن الفرد القضايي  الصادرة لصام األفراد قد يؤدي إىل حدوه خل  يف النظام العام

لصام احلكم سيحص  ضررا كبريا يتمث  يف ضياع مصلحته اخلاص  من أج  احلفا  عل  املصلح  العام ، فإن 
ويض املناسئ استنادا إىل مبدأ املساواة أمام األعباء العام ، ولقد طب  جملس الدول  القضاء اإلداري يقض  له بالتع

مث تته قرار شرك  الور  سان شارل اليت  couiteas "4 -كويتيا "الفرنس  هذا املبدأ ألول مرة يف حكمه الشهري 
فيفري  03، حيث بتاري  0963/ 00/ 63مت ذكرها سابقا مث توالت األحكام فيما بعد وسنوضح قرار كويتيا  يف 

يف ملكي  قطع  ارض اكتسبها من الدول  واحلكوم   "couiteas"أقرت حمكم  سوس  بتونس ح   السيد  0910
الفرنسي  رفضت  منح القوة  املسلح  لتنفيذ احلكم وطرد القبيل  التونسي  اليت حتوز هذه األرض منذ القد ، وترفض 

يف هذا االمتناع، ه  احلفا  عل  النظام العام وعند يفوء السيد كويتا  إىل  اخلرول منها، وكانت حجي  احلكوم 

                                  
 .661.ص، 6113، 0.ط ايفزاير، ،ايفامعي  املطبوعات ديوان ،خالد وبيوض أجن  فاي  ترمج  اإلداري ، املنازعات ،وحمي أمحد  1
 .40.ص، 6111ت ايفامعي ، ايفزاير، شيهو  مسعود، املسؤولي  عن اإلختل مببدأ املساواة وتطبيقها يف القانون اإلداري، ديوان املطبوعا  2
 .46.، صنفسهرجع امل، شيهو  مسعود  3
 .000.، ص0903 ،0.ط ، مبدأ املساواة أمام القضاء وكفال  ح  التقاض ، منشكة املعارف، مصر،عبد اهلل عبد الغين بسيوين  4
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جملس الدول  للمطالب  بالتعويض، أقر اجمللس شرعي  االمتناع عن التنفيذ وأقر ح  املدع  يف التعويض عن األضرار 
 .1اليت حلقت به من جراء عدم متكينه من تنفيذ احلكم الصادر ملصلحته

ن هذا النوع من املسؤولي  يستوجئ لتحقي  توافر أ Rivotاستخل  مفوض احلكوم    وعل  هذا األسا 
 :شروط وه  ثتث 

 .يتعل  بتوفر الضرر والعتق  السببي  بينه وبن عم  اإلدارة الشرط األول -.آ

جو  كةون يتعل  بالشروط اخلاص  بالضرر أين جيئ أن يكون ضارا خاصا وغري عادي فبالنسب  لو  الشرط الثاين -.ب
أمةا عةن وجةو  كةون الضةرر  .الضرر خاصا، فهو متوفر نظرا ألن األحكام القضةايي  تكةون عةادة فردية  وليسةت مجاعية 

غري عادي، فيقصد به يف جمال عدم التنفيذ ذلك الةذي يبلةد درجة  معينة  مةن اخلطةورة بسةبئ طةول مةدة التنفيةذ، ويقةع 
 .2ها من قب  ايفماع  العام عل  القاض  حتديد درج  اخلطورة اليت تستوجئ حتمل

يتعل  بتلك الشروط اخلاص  باملسؤولي  عن االمتناع عةن تنفيةذ األحكةام القضةايي  بسةبئ دواعة  و  الشرط الثالث -.ج
 :النظام العام، وقد أشارت إليها مجيع األحكام صراح  وه 

قيةةام املسةؤولي  عةن األحكةةام  أن يكةون احلكةم قةةد أصةبح تنفيةذها  هةةورا بالصةيغ  التنفيذية ، وهةةو يعةين اسةتبعاد
 .غري النهايي  ألهنا مل تصبح بعد واجب  النفاذ

عل  النظام العام، أما إذا كةان االمتنةاع بةدون مةرر أي ال ينةدرل  احلفا أن يكون االمتناع عن التنفيذ بسبئ 
وليسةت علة  أسةا  ضمن سبئ من أسبا  احلفا  عل  النظام العام فإن املسؤولي  تقةوم علة  أسةا  اخلطةك ايفسةيم، 

  .3اإلختل مببدأ املساواة أمام األعباء العام 

حتةةةت رقةةةم  0911مةةةاي  00وقةةةد ذهبةةةت الغرفةةة  اإلداريةةة  باحملكمةةة  العليةةةا يف حيثيةةةات قرارهةةةا الصةةةادر بتةةةاري  
حيةةث يتجلةة  مةةن التحقيةة  بكنةةه بالنسةةب  لظةةروف هةةذه القضةةي ، فةةت يوجةةد أي سةةبئ مةةكخوذ مةةن "إىل أنةةه  023645
ظام العام، يةرخ  لةإلدارة باالمتنةاع عةن تنفيةذ القةرارين املةذكورين أعةته، وبالتةايل للعةارض احلة  يف التمسةك مررات الن

 .4بكن هذا االمتناع هو مبثاب  خطك جسيم ياتئ عنه تعويض عن الضرر املباشر الثابت الذي أصابه

                                  
 .45-43.ص.ساب ، صالرجع امل، شيهو  مسعود  1
 .330، ص 6101، 0.ط ،ايفزاير هوم ، دار  ،ياإلدار   يالقضاي قراراتلل اإلدارة ذيتنف  يإشكال   بن صاول ،قيشف  2
 .24.، صاملرجع نفسهشيهو  مسعود،   3
 .339.غري منشور، نقت عن بن صاول  شفيق ، املرجع الساب ، ص ،0992ماي  00قرار صادر عن الغرف  اإلداري  باحملكم  العليا بتاري   4
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 :عمقح االمتنمع عن ااتنفلذ بقبعأ ااقسموا  أمم  اوعبمء ااةممح -.6

عةةن تنفيةةذ  امتناعهةةالقةةد أقةةر جملةةس الدولةة  الفرنسةة  مسةةؤولي  اإلدارة دون حاجةة  إلثبةةات ركةةن اخلطةةك يف حالةة   
 ذيالة Couiteas ريحكم قضاي  واجئ التنفيذ، وبذلك يكون قد وضع أساسا هلذا النوع من املسؤولي  حبكمةه الشةه

 ترتكئ خطك، ألهنةا فعة  ذلةك تنفيةذا لواجةئ هةو سب  ذكره، ويكون بذلك قد بن أن اإلدارة بامتناعها عن التنفيذ مل
 .احملافظ  عل  النظام العام واستقراره

قد تبو قيام املسؤولي  دون خطك عل  أسا  اإلختل باملسةاواة أمةام األعبةاء العامة  يف  املشرع ايفزايري وبدوره
صول اضطرابات متس النظام العام، ورغةم حال  امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام والقرارات القضايي ، نتيج  خلشيتها ح

قل  أحكامه يف هذا اجملال، حيث أشار يف القرارات الصادرة عن احملكم  العليا إىل مسؤولي  اإلدارة بسبئ االمتناع عةن 
 .1التنفيذ مبينا شروط إعمال مبدأ املساواة بن األفراد أمام األعباء العام 

 اافرع ااثما 
  ااماا  مسؤوالح  قراا يإااج ائرإل   اامااإل اايضمء تطبليمة

 عةن اإلدارة مسةؤولي  أقةر قةد جنةده قراراتةه مةن العديةد خةتل مةن و ايفزايةري اإلداري القضةاء إىل بةالرجوع
 املتضةرر حة  وأقةر الفرنسة ، الدولة  جملةس إليةه ذهئ ما أحكامه يف ساير وقد ، األحكام القضايي  تنفيذ عن االمتناع

  . 2االمتناع ذلك عن اإلدارة مسؤولي  إلقرار الكام  القضاء إىل وءباللج اإلدارة تصرف من

 مسؤولي يقرر  61/10/0919 يف العليا احملكم  عن قرار صدر 1998 سن  ايفزايري الدول  جملس تكسيس قب 
 بسةبئ ل، د 50.000 قةدره بتعةويض الدولة  علة  حكمةت حيةث "املدنية ، األحكةام تنفيةذ عةن امتناعهةا عةن اإلدارة

 السةادة علة  64/14/0914 يف ايفزايةر قضةاء جملةس عةن الصةادر القةرار لتنفيةذ العمومية  القةوة تسةخري عةن تناعهةاام
   .3"جتاري حم  إجيار شهرا 28 مقاب  وسعيدي بوشح  السادة إىل دل 8400 مبلد ومراح قروم 

                                  
 خيضةر، حممةد جامعة  احلقةو ، كلية  منشةورة، ماجسةتري، مةذكرة ،"اإلدارية  القضةايي  القةرارات و األحكةام تنفيةذ عةن اإلدارة امتنةاعحسةين  شةرون،   1

 .611-099.ص.ص ، 6113 بسكرة،
 .616.صاول ، املرجع الساب ، ص بن شفيق  2
 .منشور غري ،(وسعيدي بوشح  السادة ضد ومراح قروم  السادة) ،61/10/0919  بتاري  الصادر العليا، احملكم  قرار  3

 ،خيضةر حممةد جامعة  السياسةي ، احلقةو  والعلةوم كلية  ،، رسةال  دكتةوراهلإلدارة أوامر توجيه يف دارياإل القاض  سلطات متام، يعيش  مال إليه، أشارت
 .649.ص ،6106ة، منشور  بسكرة، غري
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 االمتثةال فةضر حيةث أن " :إذ جةاء فيةه ؛03/15/09911يف  العليةا احملكمة  عةن صةادر قةرار جنةد أيضةا
 سةلط  عةن يصةدر والةذي فيةه، املقضة   ءالشة لقةوة احلةايز العليةا واحملكم  للمجالس اإلداري  الغرف قرارات ملقتضيات
 ملقتضةيات طبقةا وأنةه العمومية ، السةلط  ملسةؤولي  منتجةا عنصرا أخر  جه  ومن ،للسلط  جتاوزا جه  من يعد عمومي 
 ير  كان إذا ،التعويض لدف احلصول عل  دعو  رفع ميكنه املستكنف فإن ،املدني  اإلجراءات قانون من 340 املادة
   ".  عاتقها عل  الواقع باألداء القضاي  باإللزام القيام رفضت عليها املستكنف أن

 عن الدول  مسؤولي  مبدأ إقراره تؤكد األخري هذا من قرارات عدة صدرت فقد الدول ، جملس تكسيس بعد أما
 الدول  جملس قرار :منها نورد واليت به املقض  الش ء لقوة احلايزة القضايي  األحكام تنفيذ يف تكخريال أو االمتناع
 املادة وخاص  العام  القواعد ترره به احملكوموحيث أن التعويض " :، حيث جاء به63/15/6110  بتاري الصادر
 وهو قضاي ، حكم تنفيذ عن االمتناع جراء من عليه للمستكنف ضرر سبئ املستكنف كون املدين، القانون من  124
  "2. خاط  تصرف

 املستكنفن عما فاام تعويض بطلئ يتعل  النزاع أن حيث: "، حيث جاء فيه3الدول  جملس قراركما صدر 
 املطالئ التعويض أن وحيث ... االلتزام بتنفيذ عليها املستكنف قيام  عدم جراء من خسارة من حلقهم وما كسئ من
 القضاي  القرار بتنفيذ البلدي  قيام عدم يف واملتمث  . حلقهم الذي الضرر حدود يتجاوز املستكنفن طرف من به

   "4. للمستكنفن معنويا راضر  حقا سبئ قد... القرار هذا تنفيذ عن األخرية هذه امتناع أن وحيث...

ختف فيه بن املشتغلن عل  نظام  للمسؤولي  اإلداري  نطاقها ووظيفتها املرتبط  بنشاط اإلدارة، وهذا ال
 .املسؤولي ؛ إال أن اإلشكال الذي يطرح هو بشكن مد  مسايل  اإلدارة مسايل  جزايي  عل  غرار الشخ  الطبيع ؟

 ااقطر  ااثمنإ
 اايضمئإ اامااإل تنفلذ اايراا عن ااققتنةح اإلماا  ااج ائلح معا  مكمن ااقسمئرح

                                  
 .0990، اجملل  القضايي ، العدد األول، ايفزاير، 03/15/0991، الصادر بتاري  004605قرار احملكم  العليا، رقم  1
 .، غري منشور"(ع.ز"القطاع الصح  لبوفاريك ضد )، 63/15/6110، الصادر بتاري  0111، رقم اإلداري قرار جملس الدول ، الغرف   2
 .613.ن صاول ، املرجع الساب ، صشفيق  ب :نيم عن؛ 04/11/6116 بتاري  الصادر الثالث ، الغرف  عن 4033 رقم الدول  جملس قرار 3

 .615-613.ص.، صنفسهصاول ، املرجع  شفيق  بن 4
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 ، فةةت ينةةال العقةةا  إال مةةن تقةةررت مسةةؤوليته جناييةةا عةةن فعةة  جرمةةه مةةن املسةةلم بةةه أن املسةةؤولي  شخصةةي
 .القانون، باعتباره فاعت أصليا أو مسامها، أو حمرضا، وهذا يعين أنه ال يسكل عن جرمي  ارتكبها غريه

إذا فمحةةة  مسةةةح املسةةةؤولي  ايفناييةةة  هةةةو اإلنسةةةان أو بةةةاألحر  الشةةةخ  الطبيعةةة ، ولكةةةن التطةةةور القةةةانوين 
ملةةةا اصةةةطلح علةةة  تسةةةميته  أيضةةةااالعةةةااف بالشخصةةةي  القانونيةةة  لةةةيس لإلنسةةةان كشةةةخ  طبيعةةة ، وإ ةةةا انتهةةة  إىل 

 . الشخ  املعنوي

 .املعنوي  جناييا األشخاصمساءل   إمكاني وعل  أسا  هذا االعااف ثار جدل فقه ، ومازال حول 

اجملرمة  املرتكبة  باسةم  ألفعةالا ث  الشخ  املعنوي يعتةر مسةؤوال مسةؤولي  جنايية  عةن   نو ا الشك فيه 
ه  يسكل الشخ  املعنوي، باعتباره شخصا قانونيةا متميةزا عةن  ثليةه، : ولكن السؤال املطروح. 1الشخ  املعنوي

 اجملرم ؟ وه  ميكن توقع ايفنايي  عليه؟ األفعالوعن 

نايي  للشخ  املعنوي وقد انقسم الفقه ايفناي  إىل اجتاهن رييسين، أحدمها يعارض قيام املسؤولي  ايف 
 .واألخر يؤديها ويسلم بوجودها

 املعنةوي، الشةخ  تسةميته علة  اصةطلح ملةا القانونية  بالشخصةي اف االعا  إىل القانوين التطور انته  لقد
 اجتةاهن، إىل ايفنةاي  الفقةه انقسةم حيةث. يةاجناي املعنةوي الشةخ  مسةاءل  إمكانية  حةول الفقه  ايفدال ثار وقد

 .يؤيدها والثاين املعنوي للشخ  ايفنايي  املسؤولي  قيام يعارض أحدمها

 إقرار إىل حال مث  ،(اافرع اوو )ا جزايي املعنوي الشخ  مساءل  إمكان عدم افااض إىلوعليه سنتطر  
 (.اافرع ااثمنإ) املعنوي للشخ  ايفزايي  املسؤولي 

 اافرع اوو 
  عفمء ااشاص ااقةنضإل من ااقسمئرح ج ائلم

 مةن قبة  وحلسةابه، بامسةه ترتكةئ الةيت ايفةرايم جناييةام عةن املعنةوي الشةخ  مسةاءل  الةرأي هةذا صةارأن يةرفض
 وسندهم اقافها، اليت ايفرمي  عن املعنوي القانوين للشخ  املمث  وعقا  مبساءل  ويقرون .هبكعمال أثناء قيامهم  ثليه

                                  
 .433.، ص0911، 5.، طعربي ، مصر، دار النهض  ال"القسم العام"حممد جنيئ حسين، شرح قانون العقوبات  1
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 الركن يتوفر عل  وال للجرمي ، املادي الركن يرتكئ نأ يتصور ال قانوين، جمرد افااض هو املعنوي الشخ  ذلك أن يف
 ثةة  الشةخ  املعنةةوي أو أحةد العةةاملن لديةةه  اإلنسةانتقةةع علة  عةةات  الشةخ  الطبيعةة ، أي  إ ةا ،1للجرميةة  املعنةوي

 .2شخصةةيا علةة  أسةةا  أهنةةا وقعةةت مةةن هةةم شخصةةيا وتنسةةئ إلةةيهم وال يتصةةور وقوعهةةا أو نسةةبتها للشةةخ  املعنةةوي
 .احلديث العقوبات قانون يف واملبادئ الراسخ  كايزالر  إحد  وه 

 مةن بةن تفرقة  دون لةه املكةونن الطبيعيةن األشةخاص سةيجعلها تصةيئ املعنةوي الشةخ  علة  العقوبة  توقيةع أن كمةا
 يسةكل ال بكنةه يقضة  الةذي العقوبة ، شخصةي  مبةدأ مةع يتنةاىف وهةذا يردهةا، مل ومةن ايفرمي ، ارتكا  إىل هإرادت اجتهت
يف  العقوبة  شخصةي  مبةدأ عل  األردين املشرع ن  وقد  ارتكالا يف ساهم أو ايفرمي  ارتكئ الذي الشخ  إال يام جناي
 عةن الفعة  علة  أقةدم قةد يكةن مل مةا بعقوبة  أحةد  املةادة علة   كةم ال" : األردين العقوبةات قةانون مةن 16/10املادة 
 .3"إرادةو  وع 

  :4ااتمالح اوسسعرى  ج ائلم  اقةنضإلا ااشاص مسمءاح  مكمن عع وييلم أن ما 

طبيع  الشخ  املعنوي االفااضي  وصفته الومهي  واجملازي ، باعتبار أن الشخ  معنوي حيل  قانونية  إرادتةه غةري  -.أوال
وهةةةو ال يسةةةتطيع القيةةةام بالفعةةة  املةةةادي للجرميةةة  كمةةةا أن املسةةةؤولي  ايفناييةةة  . مسةةةتقل  عةةةن إرادة األشةةةخاص املكةةةونن لةةةه

 .ط يف قيامها اإلدرا  واالختيار، وهو ما ال ميكن تصوره يف الشخ  املعنوييشا 

وجود الشخ  املعنوي وأهليته حمةددان بالغاية  الةيت مةن أجلهةا وجةد، كمةا أنةه ال  ضة  بةإرادة خاصة  مسةتقل   -.ثمنلم
 .علياف

العقوبة ، فمسةاءلته جناييةا قةد  أن مساءل  الشخ  املعنوي جناييا تنطوي عل  خر  ملبدأ شخصةي  األخريويف  -.ثماثم
تصةفحنا العقوبةات املقةررة يف  إذا أننةايف ايفرمية ، كمةا  إطتقةاياتئ عليها توقيةع العقوبة  علة  مةن مل يرتكةئ أو يشةا  

 .5اجملال ايفزاي ، جند أن بعضها ال ميكن توقيعه عل  الشخ  املعنوي كاإلعدام والعقوبات البدني 

 اافرع ااثمنإ
 ااقةنضإل ارشاص ااج ائلح لحااقسؤوا  قراا

                                  
 .405.شطناوي، املرجع الساب ، ص فيص  1
 .وما يليها 016.، ص0.، ط0901املعنوي ، دار املعارف، مصر،  لألشخاصعل  صام، املسؤولي  ايفنايي   إبراهيم 2
 .404.، صالساب املرجع  ،شطناوي فيص  3
 .وما بعدها 19.، ص0996ادوارد غايل الذه ، دراسات يف قانون العقوبات املقارن، مكتب  غريئ، مصر،  4
ومةةةا  300.، ص0992، 0.، طدار النهضةة  العربيةةة ، مصةةر مقارنةةا بالقةةةانون، اإلسةةةتم عبةةد اهلل مةةةرو  النجةةار، افةةةااض الشخصةةي  و ثةةةاره يف الفقةةه  5

 .يليها
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 جانةئ إىل جناييةام  املعنةوي الشةخ  مسةاءل  بوجةو  القةول إىل احلةديث فقةهال يف الغالةئ رأيالة ذهةئ
 أن ذلك، يف احلديث الفقه وسند املعنوي، الشخ  لد  عمله  ارسته أثناء ايفرمي  ارتكئ الذي الطبيع ، الشخ 
 ،ايفةرايم مةن لكثةري املةادي الةركن يرتكةئ أن ميكنةه املعنةوي الشةخ  وأن عل ،رادة اإل هو احلالتن يف املسؤولي  جوهر

 الةيت ايفماعية  اإلرادة حقيقة  إىل باإلضةاف  البيوة ، ضةد رايموايفة الضةري ، التهةر  التزويةر، األمانة ، خيانة  كالنصةئ،
 املعنةوي الةركن يتةوفر نأ يتصةور أنةه يعةين الةذي األمةر اإلدارة، جملةس يف والتصةويت املةداوالت باالجتماعةات، تتجسةد
 أو معن، نشاط زول م من حرمانه احل ، املصادرة،كالغرام ،  عليه، العقوبات معظم تطبي  إىل باإلضاف  لديه، للجرمي 
 .1بسمعته املسا  شكهنا من العقوب  وهذه باإلدان  الصادر احلكم نشر

أسس فلسفي   إىلاالعتباري  استنادا  ضرورة تقرير املسؤولي  ايفنايي  لألشخاص إىلويتجه الفقه احلديث 
 . 2واجتماعي  وقانوني  وسياسي 

املسؤولي  ايفنايي  لألشخاص املعنوي ، فه  ردود عن جمموع احلج  اليت استند  أنصارأما احلج  اليت يقّيمها 
 :إليها املعارضون

كةةد أن الشةةخ  املعنةةوي لةةه لةةيس صةةحيحا أن الشةةخ  املعنةةوي جمةةرد وهةةم وافةةااض عملةة ، فالفقةةه احلةةديث يؤ  -.أوال
القةول  إىلذاتية  للشةخ  املعنةوي يقودنةا  إرادةمستقل  عن إرادة أعضايه املكونن له، فضت عةن أن القةول بعةدم وجةود 

 .مدنيا مساءلته إمكاني بعدم 

ي إىل إن القول بكن وجود الشخ  املعنةوي أهليتةه مرتبطةان بالغاية  الةيت أنشة  مةن أجلهةا غةري سةديد ألنةه يةؤد -.ثمنلم
 .عدم مساءل  الشخ  املعنوي عن التعويض بسبئ األفعال الضارة فهو مل يوجد لذلك

أما القول بكن معاقب  الشخ  املعنوي خةرول عةن مبةدأ شخصةي  العقوبة  ففة  هةذا خلة  بةن العقوبة  والنتيجة   -.ثماثم
عةةدام والعقوبةةات املقيةةدة للحريةة ، غةةري مباشةةرة هلةةا، إضةةاف  إىل أن اسةةتحال  تطبيةة  العقوبةةات علةة  الشةةخ  املعنةةوي كاإل

 :قول يسه  الرد عليه من ناحيتن

                                  
 .404.، صاملرجع الساب  ،ويشطنا فيص  1
 .وما يليها 004.عل  صام، املرجع الساب ، ص إبراهيم 2
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أن هنةا  فرقةةا بةن ارتكةةا  ايفرميةة  واملعاقبة  عليهةةا، فمجةال البحةةث هنةةا هةو صةةتحي  الشةخ  املعنةةوي الرتكابةةه  -.1
 .ايفرمي  دون البحث عّما كان من املمكن معاقبته أم ال

عةةدام ميكةةن توقيعهةةا علةة  الشةةخ  املعنةةوي مبةةا يةةتتءم وطبيعتةةه، ونعةةين أن اشةةد العقوبةةات البدنيةة  قسةةوة وهةة  اإل -.2
درة واحلرمةان بذلك احل  فضت عن وجود الكثري من العقوبات اليت ميكن توقيعها عل  الشخ  املعنوي كالغرام  واملصةا

ل العقوبةات واملقيةدة وهو ما أد  للقول بتقريةر املسةؤولي  ايفنايية  للشةخ  املعنةوي، مةع اسةتبدا ،1االمتيازاتمن بعض 
 .أو السالب  للحري  بعقوبات مالي 

غري انه من الةتزم ملسةاءل  الشةخ  املعنةوي جناييةا تةوافر شةرطن أساسةين؛ أن يكةون العمة  أو االمتنةاع عةن 
العمةة  املكةةون للجرميةة  واقعةةا مةةن املمثةة  القةةانوين للشةةخ  املعنةةوي مةةن جهةة ، وأن تكةةون تلةةك ايفرميةة  واقعةة  يف حةةدود 

 .2للشخ  املعنوي األساس السلط  املمنوح  للمث  القانوين طبقا للنظام  تلك

الطبيعيةةن  األشةةخاصالواقعةة  مةةن  األفعةةالوهةةذا يعةةين أنةةه ال ميكةةن مسةةاءل  الشةةخ  املعنةةوي جناييةةا إال علةة  
  القةانوين، وإ ةا الذين ميلكون التعبري عن إرادة هذا الشخ  املعنوي الذي يكونونه، وهةذا ال ينفة  أبةدا مسةؤولي  املمثة

 .جيئ معاقب  كليهما عن ذلك الفع 

كما ال يكف  أن يكون التصرف املكون للجرمي  صادرا  ن ميث  الشخ  املعنوي، ب  يلزم كةذلك أن يكةون   
يف حدود سلطته الوظيفية ، وهةذا يعةين أن الشةخ  املعنةوي ال يسةكل جناييةا إال عةن التصةرفات الةيت تعتةر صةحيح  يف 

 .األساس  نظر النظام

وإن كان املشرع املصري مل يعاف، كقاعدة عام ، لذا املبدأ فإنةه يف بعةض النصةوص اخلاصة  قةد قةرر عقبةات 
 .   3(0945سن   62قانون )بشان الشركات املسامه  وشركات التوصي  باألسهم والشركات ذات املسؤوليات احملدودة 

، مسةةايرا يف 1املعنويةة  لألشةةخاصقاعةةدة االعةةااف ايفناييةة  فإنةةه  ةةا ال شةةك فيةةه أن املشةةرع ايفزايةةري مل يسةةلم ب
ذلك املشرع الفرنس  الذي ربطها بصدور ن  صريح، فإن قانون العقوبات ايفزاير مل يرد به ن  يعةاف صةراح  لةذه 

                                  
 .32-33.ص.ص، 0996ادوارد غايل الذه ، دراسات يف قانون العقوبات املقارن، مكتب  غريئ، مصر،  1
 .652.عل  صام، املرجع الساب ، ص إبراهيم 2
، 0912، الشةرك  الوطنية  للنشةر والتوزيةع، ايفزايةر، األول، الكتةا  "القسةم العةام"العقوبةات ايفزايةري راجع يف موقف املشرع ايفزايري رضا فرل، قانون  3
 .وما يليها 394.ص
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ييةة  علةة  لتوقيةع العقوبةة  ايفنا إمكانيةة مةن قةةانون اإلجةةراءات ايفزاييةة  قةد اسةةتبعد كةة   251املسةؤولي ، كمةةا أن نةة  املةةادة 
الشخ  املعنوي إال بصف  استثنايي ، وهو ما يؤكةد موقةف املشةرع ايفزايةري املسةتبعد لفكةرة املسةؤولي  ايفنايية  للشةخ  

مةةن قةةانون العقوبةةات  62املعنةةوي وإن كةةان قةةد اعةةاف بإمكانيةة  اختةةاذ تةةدابري أمةةن ضةةدها، وهةةو مةةا نصةةت عليةةه املةةادة 
 .نونمن ذات القا 61وذلك تطبيقا ألحكام املادة 

كةة  منهةةا   أوردإال أن كةةت املشةةّرعن املصةةري وايفزايةةري اسةةتبعد قيةةام كمسةةؤولي  جناييةة  للشةةخ  املعنةةوي وإن 
استثناءات خاص ، تقرير املسؤولي  ايفنايي  للشركات يف مصر وتوقيع تدابري أمن عل  الشخ  املعنةوي يف ايفزايةر، فإنةه 

املعنويةة  واتسةةاع دايةةرة نشةةاطها وتزايةةد أخطايهةةا وخماطرهةةا، مبةةا  شةةخاصاألمةةن املةةكمول مراجعةة  موقفهةةا بةةالنظر إىل زيةةادة 
أصبح معه من الةتزم إخضةاعها ألحكةام قةانون العقوبةات شةاهنا يف ذلةك شةكن األشةخاص الطبيعية ، مةع مراعةاة طبيعة   

سةةم الشةةخ  كةة  منهةةا إضةةاف  إىل تضةةايل دور املسةةؤولي  ايفناييةة  لألشةةخاص الطبيعيةةن عةةن ايفةةرايم الةةيت يرتكبوهنةةا با
 .2املعنوي وحلسابه وعدم كفايتها لتوفري محاي  جنايي  حقيقي  للمجتمع

موقف املشّرعن ايفزايري واملصةري لةذا الشةكن يقودنةا إىل القةول بعةدم مسةاءل  اإلدارة العامة  يف حةال كما أن 
اص املعنويةة  يسةةتقيم واالعتبةةارات ارتكالةةا يفرميةة  االمتنةةاع عةةن التنفيةةذ، و ةةن نةةر  أن األخةةذ باملسةةؤولي  ايفناييةة  لألشةةخ

العمليةة  والضةةةرورات الواقعيةة  ملةةةا تقةةوم بةةةه األشةةخاص املعنويةةة  يف عصةةرنا احلةةةديث، وتةةدخلها املتزايةةةد يف خمتلةةف جمةةةاالت 
احلياة بصف  عام ، وإضفاء ملزيد من احلماي  ايفنايي  لتنفيذ األحكام والقرارات القضايي  بصةف  خاصة  مةن جهة ، واحلةد 

باعتبةةار االمتنةةاع عةةن  –اإلدارة واملوظةةف العةةام خصوصةةا يف التنصةة  مةةن املسةةؤولي  ايفناييةة  عةةن عةةدم التنفيةةذ مةةن حتي ةة  
 . من جه  ثاني  -التنفيذ خطك مرفقيا

 15/16  املةادة نة  يف وذلةك ،جزاييةا املعنوية  األشةخاص مبسةاءل  األردين املشةرع أقةر فقةد االجتةاه، هةذا ويف
 احلكومية  الةدواير باسةتثناء املعنوية  اهليوةات تعةد" أن علة  نصةت والةيت ،0921  لسةن األردين العقوبةات قةانونمةن 

 وعماهلةا، و ثليهةا إداراةا، وأعضةاء مديريها رتكبهاي اليت ايفرايم عن ييام،از ج مسؤول  الرمسي  العام  واملؤسسات واهليوات
 يكةون الةن  ولةذا ،"يةامعنو  شخصةام  بصةفتها وسةايلها بإحةد  أو املةذكورة، اهليوةات باسةم األعمةال هةذه يةكتون عندما

                                                                                                        
 .204.، ص6111، 0.، طي  للطباع  والنشر، لبنان، الدار ايفامع"القسم العام"عل  عبد القادر القهوج ، قانون العقوبات  1
 .002.دون سن  النشر، ص، 0.طوغريها من جرايم االمتناع، دار الكتا  والوثاي ، مصر،  األحكامعن تنفيذ عبد الفتاح مراد، جرايم االمتناع  2
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 يكون ولذا املعنوي ، األشخاص مسؤولي  بعدم تقول كانت اليت التقليدي ، النظري  مجاع  عن ابتعد قد األردين، املشرع
 .جماز جمرد ال حقيقيام  كيانام  املعنوي الشخ  تر  اليت احلقيق ، نظري  بذلك مثبتام  ،ايفزايي  املسؤولي  هذه أقر قد

رامة  بالغ إال املعنةوين األشةخاص علة   كةم ال" : أن علة  العقوبةات قةانون مةن 15/13 املةادة نصةت وقةد
 القةانون ألشةخاصزايية  ايف باملسةؤولي  اافاالعة عةدم إىل ذهةئ األردين املشةرع أن إىل اإلشةارة وجتةئ".  واملصةادرة
 القانون أشخاص يفميعزايي  ايف املسؤولي  رارإق إىل ذهئ انه إالالذكر؛  سالف  العقوبات قانون من 15/16املادة العام،
 .اخلاص

مةن قةانون العقوبةات  15/10د أحكامهةا بةكن املةادة أحة يف األردنية  التمييةز حمكمة  قضةت فقةد لةذلك وتطبيقةام 
  بالعقوب فعله عل  يعاقئ وإرادة وع  عن الفع  عل  يقدم من أن وهو، املسؤولي  أسا  فيها بينت قاعدةقد أرست 

 إداراةا وأعضةاء مةديريها أعمةال عةنجزاييةا  مسةؤول  املعنوية  اهليوةات ُعةدتّ  قةد منهةا الثةاين البند وانّ  القانون، يف املقررة
 قصةد وقةد معنويةام، شخصةيام  بصةفتها وسةايلها بإحةد  أو بامسهةا ييةام از ج املعاقبة  األعمةال هةذه يةكتون عنةدما و ثليهةا
 أم كاإلنسةان إرادة املعنوية  للشخصةي  كانةت هة  حةول يةدور كةان الةذي الفقه  للجدل حد وضع ذلك من الشارع
 أهنةا أسةا  علة  املسةؤولي  عنصةر تةوافر عنةد معاقبتهةا علة  خاصةام  نصةام  فةكورد ،اإلنسةان؟ غةري ييةام از ج يسةكل وهة ، ال؟

 يف مبةا فعلها، عل  تئتا  اليت القانوني  اآلثار مجيع تتحم  أن وعليها الصف  لذه نشاطها ومتار  قانوين بوجود تتمتع
 .1ايفرم اقاف الذي الشخ  مسؤولي  عن  فضتم  ،بالقانون املقررة القواعد وف  عليها العقوب  إنزال ذلك

إن قيةةام املسةةؤولي  ايفزاييةة  لةةإلدارة ولةةو اسةةتثناء؛ ال مينةةع مةةن قيةةام مسةةؤوليتها املدنيةة ، والتزامهةةا بةةالتعويض طبقةةا 
 .ون املدينآلليات التعويض املقررة يف القان

 اقطر  ااثما ا
 عن تنفلذ اايراا اامااإل ااقسؤوالح ااقعنلح اإلماا  ااققتنةح

اإلجةراءات مةن  باختاذملسؤوليااا وتلتزم بذلك اإلدارة تبعا اإلدارة ضد يصدر حكم القاض  اإلداري أو املدين 
         نتكلم عةةةةةن تقةةةةةدير التعةةةةةويضسةةةةة مث ،(اافااااارع اوو )أجةةةةة  تنفيةةةةةذه اسةةةةةتنادا إىل حجيةةةةة  احلكةةةةةم القاضةةةةة  بةةةةةالتعويض، 

                                  
 .0904، الصادر بتاري  ديسمر 010/0904 رقم ايفزايي ، احلكم تمييزحمكم  ال 1
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عةةن تنفيةةذ القةةرار القضةةاي  اإلداري    املدنيةة  لةةإلدارة املمتنعةة ايلمسةةلل التنفيذيةة ليةةات اآلمث سةةتعرل إىل  ،(اافاارع ااثاامنإ)
 .(اافرع ااثما )نتكلم س

 اافرع اوو 
 خجلح ااحكم اايمفإ بماتةضيض

املةرء، ويسةبئ ئطوةه ضةررا للغةري يلةزم مةن كةان سةببا يف  كة  عمة  أيةا كةان يرتكبةه: " املبدأ القانوين العام هةو 
 .من القانون املدين ايفزايري 065 ة، وهذا ما نصت عليه املاد"حدوثه بالتعويض

ودور القاضةة  يتمثةة  يف  1القاضةة  اإلداري يتمتةةع بصةةف  مبدييةة  حبريةة  واسةةع  يف تقيةةيم الضةةرر القابةة  للتعةةويض
رة، والضرر الذي حل  لا لذا احل  و يف حال  اإلجيةا  تلةزم اإلدارة بةدفع تعةويض إثبات العتق  السببي  بن عم  اإلدا

يف العديد من القرارات منهةا قةرار  الدول للطرف املتضرر، وهذا ما أكدته احملكم  العليا يف الغرف  اإلداري  وبعدها جملس 
اخلةةرو ، و قةةرار جملةةس الدولةة  الصةةادر يف ، وبلديةة  "  ضةةد الدولةة "قضةةي   0913أفريةة   12احملكمة  العليةةا الصةةادر يف 

ولكن مع ذلك فإن حري  القاض  ليست مطلق  وهلا حدود قانوني  وموضوعي ، حيةث تشةك  إرادة  09962جوان  10
املشرع قيدا هلا يف بعض القضايا، وذلك بوضع حد حلري  القاض  بتحديةدها للحةد األقصة  للتعةويض، وحةىت يةتم جةر 

، وتعةةويض اخلسةةاير املاديةة  التحقةة  بالضةةحي ، فةةان القاضةة  اإلداري يكخةةذ بتةةاري  الفصةة  يف الضةةرر بصةةف  كليةة  وكاملةة 
، واعتر جملس الدولة  الفرنسة  أن خمالفة  اللتزامااةا بتنفيةذ حكةم اإللغةاء يعتةر عمةت غةري 3القضي  كتاري  لتقييم الضرر

 .4رة خمالف  االلتزام بالتنفيذمشروع يكون خطك مرفقيا جسيما  ر  مسؤولي  اإلدارة وذلك يف أي صو 

به يف دعو  القضاء الكام  عل  طريف اخلصوم  فاحلكم الصادر هنةا لةه حجية   املقض تقتصر حجي  الش ء 
ال تتعةةد  أطةةراف النةةزاع فةةدعو  التعةةويض ذات طبيعةة  شخصةةي  ئةةتف دعةةو  اإللغةةاء ذات طبيعةة  موضةةوعي ، فهةة  

 .5إلدارة بغرض بيان املركز القانوين لهتشك  خصوم  حقيقي  بن رافع الدعو  وجه  ا

 اافرع ااثمنإ
 تيعير ااتةضيض

                                  
 .039.، ص6110، ، ايفزايررشيد خلويف، قانون املسؤولي  اإلداري ، ديوان املطبوعات ايفامعي   1
 .40.، ص6112 ،0.ط دارة، دار هوم ، ايفزاير،باي  سكاكاين، دور القاض  اإلداري بن املتقاض  واإل  2
 .039.، صنفسهاملرجع رشيد خلويف،   3
 .103.، ص6110، منشورات احلل  احلقوقي ، بريوت، لبنان، -جملس شور  الدول -، القضاء اإلداري اللبناين عبد اهلل عبد الغين بسيوين  4
 .60.حسين  شرون، املرجع الساب ، ص  5



 اإلجراءات المتبعة عند امتناع اإلدارة عن تنفيذ قرارات الق اضي اإلداري

17 

 

يشةةم  مةةا و التعةةويض هةةو جةةزاء املسةةؤولي  ويعةةين جةةر الضةةرر الةةذي يلحقةةه باملتضةةرر سةةواء كةةان ماديةةا أو معنويةةا 
ون اخلةاص  حلقه ما حلقها من خسارة وما فاته من كسئ، وإن كان أمر  تقدير التعةويض اضةع للقواعةد العامة  يف القةان

كما يف القانون اإلداري فإن القاض  اإلداري يدخ  يف ذلك مجل  من العناصر اليت تتعل  بةالرواب  اإلدارية  ومةا تتطلبةه 
بة  يقةدره حسةئ جسةام   كبه اإلدارة فيما يتعلة  بةالتعويضاملصلح  العام  فالقاض  ال ينظر إىل درج  اخلطك الذي ترت

ضةةرار الةةيت حتملهةةا املضةةرور لةةذا فإنةةه مةةىت ارتكبةةت اإلدارة خطةةك يف حةة  أحةةةد الضةةرر، حبيةةث يغطةة  التعةةويض مجيةةع األ
األفةةةراد سةةةواء متثةةة  اخلطةةةك يف عمةةة  مةةةادي أو قةةةرار إداري غةةةري مشةةةروع فةةةإن اخلطةةةك وحةةةده ال يكفةةة  ليكةةةون للفةةةرد حةةة  

إال إذا   التعةةويض بةة  جيةةئ أن يصةةيئ هةةذا اخلطةةك صةةاحئ الشةةكن بكضةةرار حمةةددة، وال تتحمةة  اإلدارة التعةةويض بتمامةةه
كان اخلطك منسوبا إليها وحدها إذ قد  ده أن يشا  خطك اإلدارة مع سةبئ أجنة  يف إحةداه ضةرر يف هةذه احلالة  

 .1حتم  اإلدارة من الضرر ما يناسئ مسامه  خطوها يف إحداثه

  يقدر التعويض  عل  أسا  جسام  الضرر الذي تسببت فيه اإلدارة، واألصة  يف التعةويض أن يغطة  مةا حلة
 .2املضرور من خسارة، وما فاته من كسئ

إذا كةةان األصةة  أن القاضةة  اإلداري يقةةوم بتقةةدير التعةةويض، فإنةةه يف احلةةاالت الةةيت ال تكةةون عناصةةر التقةةدير  
واضح  لديه، أو إحالته إىل اإلدارة لتقدير التعويض عل  األسا  الذي يوضةحه احلكةم، وهةو األسةلو  الةذي انتهجةه  

، فبالنسةب  لطريقة   احلكةم علة  اإلدارة يقةدر عليهةا بالفوايةد التكخريية  الةيت 3ي الفرنسة  واملصةريك  من القاض  اإلدار 
أو جسةيما يسةبئ ضةررا -تكخريا جياوز احلةد املعقةول -ن  عليها القانون املدين الفرنس ، وه  ختتلف متاما عن التنفيذ

  متميةةةزة متامةةةا دون أن تشةةةك  الفوايةةةد خاصةةةا للمحكةةةوم لةةةه حيةةةث  ةةة  لةةةه أن  صةةة  علةةة  تعويضةةةات وفوايةةةد تعويضةةةي
التكخريي  أي عقب  يف ذلك، ولكن إذا مل يستطيع احملكوم له ترير الضرر املستق  عن التكخري يف الدفع فليس لةه حينوةذ 

املعةدل مبوجةئ  209/ 14مةن القةانون املةدين رقةم  0043حقو  إال يف الفوايةد التكخريية ، يطبة  القاضة  اإلداري املةادة 
إذ تقض  هذه املادة بكنةه ال يسةتح  التعويضةات إال مةن تةاري  اإلنةذار بالةدفع، ولتطبية  هةذه  11/0914/ 00ون القان

مةةن تةةاري  تسةةلم اإلدارة الطلةةئ املوجةةه هلةةا، وعلةة  حةةد قةةول  ابتةةداءاملةةادة علةة  النةةزاع اإلداري يقتضةة  أن تسةةري الفوايةةد 
التكخري ذا أمهي  كر  يف جمةال تنفيةذ األحكةام القضةايي   إن احلكم عل  اإلدارة بالتعويض عن LEBON( P)األستاذ 

إذ كلمةةةا تةةةكخرت اإلدارة يف التنفيةةةذ كلمةةةا كانةةةت التعويضةةةات مرتفعةةةه وهةةةذا مةةةن شةةةاهنا علةةة  التنفيةةةذ والتطبيةةة  القاضةةة  )
و  ؛هالفقةةرة األخةةرية منهةةا مةةن القةةانون املةةدين، يف أنةةه يبحةةث يف مةةد  تةةوافر شةةروط 0043اإلداري الفرنسةة  نةة  املةةادة 

                                  
 .66.، صاملرجع نفسهحسين  شرون،   1
 .594.، ص6111، 0.، طالقضاء اإلداري، منشكة املعارف، اإلسكندري ماجد راغئ احللو،   2

، 0911عةةةرم، مصةةةةر، دار الفكةةةر ال ، الكتةةةا  الثةةةةاين،"قضةةةةاء التعةةةويض وطةةةر  الطعةةةةن يف األحكةةةام"سةةةليمان حممةةةةد الطمةةةاوي، القضةةةاء اإلداري   3
 .414.ص
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الضرر املستق  عن الضةرر النةات  عةن التةكخري، وكةذلك القاضة  اإلداري ايفزايةري خاصة  إذا تعلة  و  سوء نيه املدين ه 
 .األمر بقضايا املوظفن األمر الذي  قد يثري إشكاالت عملي  بسبئ تر  األمر لإلدارة يف تنفيذ احلكم بالتعويض

القطةةةاع الصةةةح  لبوفاريةةةك ضةةةد  ،6110أفريةةة   63ري  الصةةةادر بتةةةا ،0111رقةةةم  13قةةةرار جملةةةس الدولةةة    
مةن  065حيةث أن التعةويض احملكةوم بةه تةرره القواعةد العامة  وخاصة  املةادة "، حيث من بن ما جةاء يف أسةبابه (ز،ع)

 ".القانون املدين كون املستكنف عليه من جراء االمتناع عن تنفيذ حكم قضاي  و هو تصرف خاط 

 ذوي حقةو  املرحومة  ،6115ديسةمر  60الصةادر بتةاري   ،103141رقةم  13 كةذلك قةرار جملةس الدولة   
وإن فرية   ، ز حمققةن : "حيث من بةن مةا جةاء يف أسةبابه ،من معهو  ضد وكي  ايفمهوري  لد  حمكم  البليدة (ز.أ)

احملكمةة  عةةن  0992مةةار   13تعويضةةات عةةن الضةةرر النةةاجم عةةن التةةكخري يف تنفيةةذ احلكةةم الصةةادر بتةةاري   التمةةا يف 
  .1"الغرف  اإلداري  هلم ح  التعويض -العليا

 

 ما اافرع ااث
 عن تنفلذ اايراا اامااإل ح ااقعنلح اإلماا  ااققتنةحمئرقسار ااتنفلذيحالمة اآل

 أحكةام تنفيةذ عن امتناعها بسبئ له احملكوم أصا  الذي الضرر يفر مهم أمر لإلدارة املدني  املسؤولي  تعتر
 مبوجةئ ايفزايةري املشةرع تداركةه مةا وهةذا التعةويض، حكةم تنفيةذ عةن حةىت امتناعهةا إمكانية  الةبعض ارأثة وإن القضةاء،
 .162-90رقم القانون

 ضةرورة علة  بةالن  اقتصةر بعةدما املشةرع جنةد ايفزايري اإلداري القضاء عليه سار الذي للمنح  تدعيما اإذ 
 الةيت التنفيذية  الصةيغ  وعلة  ،0992لسةن   الدسةتوري تعةدي ال من 145 املادة ن  عل  القضاء أحكام بتنفيذ االلتزام
-L313املتعلة  مبجلةس احملاسةب ؛ الةيت تقابلهةا املةادة  11-91مةن األمةر رقةم  89 ، واملةادة3القضةايي  األحكةام لةا تةذي 

12 financières du code des juridictions
 جديةدا طريقةا سةلك قةد 5العةام املةال علة  التنفيةذ منعةه مةع،  4

                                  
 .615.بن صاول  شفيق ، املرجع الساب ، ص  1
 األقوال و األفعال عل  تعاقئ اليت العقوبات قانون من 147 املادة ألحكام وفقا باملتابع  يقومون كانوا التعدي  هذا قب  حىت العام  الّنياب  قضاة إن 2
 باستقتل املسا  طبيعتها من اليت و الفص  بعد شكهنا من أو التقلي  الفص  قب  القضاء أحكام عل  التكثري منها الغرض يكون اليت العلني  الكتابات و

 .القضاء
 .ضدها الصادرة دون - عنها غو يف ه  اليت و اإلدارة لصام الصادرة األحكام تنفيذ تناول قد الصيغ  هذه مبوجئ ايفزايري املشرع جند 3

4
 Lucienne Erstein, Odile Simon, l'exécution des décisions de la juridiction administrative, berger_ levrault, 

paris, 2000. p.29. 
5
 V. Gustave peiser, contentieux administratif, 11 éditions, Dalloz, paris, 1999.,p.209..,p.209. 
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 11-90 رقةم للقةانون بإصةداره وهةذا اإلدارة، ضد مالي  بإدانات املتعلق  القضايي  القرارات تنفيذ به يضمن فعالي  كثرأ
يف مادتةه  جةاء لةذي؛ ا1القضةاء أحكةام بعةض علة  املطبقة  اخلاصة  األحكةام بتحديةد املتعلة  18/10/0990املةؤر  يف 

 يتبعهةا ومةا 11 املةواد يف احملةددة وبالشةروط العمومية  زينة اخل لةد  الةديون مبلةد علة   صة  أن ميكةن" :مةا يلة  11
 ذات العمومية  واملؤسسةات احمللية  وايفماعةات الدولة  إدانة  تتضةمن الةيت القضةاء أحكةام مةن املسةتفيدون املتقاضةون
 .3والصناع  التجاري طابعال ذات املؤسسات أحكامه تطبي  من تستثو الّذيو  .2"اإلداري الطابع

 جعة  الةذي أعةتهاملةذكور  11-90  رقةم القةانون وفة  التعةويض مبلةد علة  احلصةول للمتقاضةن ميكةن وعليةه
 أمةن اختصةاص مةن إداريةا أو مةدنيا احلكةم هةذا كةان سةواء اإلدارة ضةد مالية  بإدانةات املتعلقة  األحكةام تنفيةذ مهمة 
 التعليمة  رسةتهاك قةدو  ،- والية ال خةارل تقةع ضةدها احملكةوم اإلدارة كانةت إن و حةىت-4الوالية  مسةتو  علة  اخلزينة 
مةن  مجلة  تةوافرت مةىت العمومية  احملاسةب  املتضةمن  10-91القةانون رقةم  إىل باإلضةاف  1991 مةاي 11 يف الصةادرة
 .الشروط

 :22-11 اقم اايمنضن) ااتنفلذيح اآلالح اتطبلق اايمنضنلح ااشروط -.أوال

        منهاو  تنفيذه املراد باحلكم يتعل  ما منها وطالشر  من مجل  توافر من 16-90 رقم القانون لتطبي  البد
 : التايل النحو عل  نوردها اليتو  التنفيذ بطلئ املرفق  بالوثاي  يتعل  ما

  :نهمئلم ااحكم يكضن أن -.1

 ايفزايةر يف سةواء اإلدارية  و املدنية  اإلجةراءات لقةانون طبقةا اإلدارية  األحكةام تنفيذ يف العام  القاعدة أن رغم
 يف التنفيةذ يوقفةان ال االسةتونافو  املعارضة  أن أسةا  علة 5 التبليةد أو لةا اإلعةتم مبجرد للتنفيذ قابليتها ه  فرنسا أو

 رغةم صةدورها مبجةرد الدولة  ضةد مالية  إدانةات املتضةمن  اإلدارية  القةرارات تنفيةذ اخلزينة  أمةن علة  مبعةو اإلداري ، املادة
 العملية  اإلجةراءات بتحديةد املتعلقة  1991 مةاي 11 يف تعليمة  أصةدرت املالية  رةوزا أن إالّ  االسةتوناف، و املعارضة 

                                  
 :أنظر 1980 جويلي  16 قانون الفرنس  التشريع يف يقابله الذي 1

v: Mme Marion vettraino," la pratique de l'injonction et de l'astreinte dans le contentieux administratif français ", 

revue conseil d'état ,numéro spécial, l'apport du nouveau code de procédure civile et administrative, 40éme 

édition ,print les éditions du sahel ,Alger,2010.p.51. 
 .القضاء أحكام بعض عل  املطبق  اخلاص  للقواعد احملدد 90/16القانون رقم  2
 الغرفة  اإلدارة، ضةد التنفيةذ وإجةراءات التبليد الرمس  حول دراس  يوم ايفزايي ، الدعو  و التهديدي  الغرام  طري  عن اإلدارة ضد الّتنفيذ مجال، لقرون 3

 .6.ص ، 2010 مار  11 ايفزاير، باتن ، قضاء جملس اإلداري ،
 .40.ص الساب ، املرجع عدو، القادر عبد 4

5
 Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit.p19. 
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 وهةذا_ النهايية  األحكةام الإ اخلزينة  أمةن ينفةذ ال أن علة  بنصةهاختةالف مةا ورد يف القةانون  ؛161-90ن قةانو  لتطبية 
 : عل  بنصها- 2الفرنس  التشريع يف سايد هو مبا عمت

 اخلزينة  اختصةاص لةدايرة العةام النايةئ يراسة  أن االبتةداي  القضةاي  احلكةم الحة يف عليةه اخلزينة  أمةن أن "
 .3"هناي  احلكم أن يثبت مبا موافاته أج  من اإلقليم 

 يف هلةا املالية   وزارة مراسةل  علة  بنةاءا العةدل بةوزارة البحةث مديرية  أعطتةه الذي التفسري خالفت أهنا حىت ب  
 تقضة  الةيت املدنية  اإلجةراءات مةن قةانون 010/13ض الةوارد بةن نة  املةادة لتستفسةار حةول التنةاق 61/01/0990

 الةيت 16-90مةن قةانون  10نة  املةادة و  واالسةتوناف، باملعارضة  عليهةا الطعةن رغةم اإلدارية  لألحكةام املعجة  بالنفةاذ
 ".النهاي  القضاي  احلكم مبلدالطالبن  أو للطالئ اخلزين  أمن يسدد : "عل  تن 

 مؤكةدا العةدل بةوزارة البحةث مديرية  رد جةاء تعليمتها،حيةث إصةدار يف عليهةا اسةتندت الةيت ه  ريةاألخ هذه
 بةه احملكةوم املبلةد لتسةديد هنةاي  احلكةم يكةون أن اشةااط بعةدم املدني  اإلجراءات قانون يف الواردة القاعدة تطبي  عل 
 هنايية  تكةون أن القةانون فيهةا يتطلةئ يتالةيتعلة  باألحكةام  16-90 قةانون مةن 08 املةادة نة  وأن الدولة ، ضةد

 .لتنفيذها

 مةع املالية ، وزيةر مةن طلئ عل  بناءا 61/16/09994يف  التفسريي رأيه يف الدول  جملس أكده ما أيضا وهذا
 طبقةا تنفيةذها بوقف الطعن طري  عن إال هنايي ، غري كانت إن و حىت إيقاف حم  تكون ال القرارات هذه أن تككيده
 .املدني  اإلجراءات قانون من 283 املادة و مكرر 171 للمادة

 عةدم إىل تةدعوهم 63/15/6116 يف الواليةات عةر اخلزينة  أمنةاء إىل املالية  وزارة أرسةلت ذلةك رغةم و أنه الإ
 . ؟!النهايي  غري األحكام تنفيذ

 بعةد املدفوعة  الداملبة باسةاجاع لةإلدارة حتكةم الةيت القضةايي  القةرارات بعةض صدور هو ذلك من األكثر و ب 
 ضةد مالية  إدانةات املتضةمن وايفهوية ، احمللية  الغةرف عةن الصةادر النهةاي  االبتداي  القرار بإلغاء االستوناف يف القضاء
 .1بالتنفيذ قامت أهنا يوح   ا اإلدارة

                                  
 .16-90ن قانو  لتطبي  العملي  اإلجراءات بتحديد املتعلق ، 00/14/0990، املؤرخ  يف  12-35 رقم تعليم ، الاملالي  وزارة 1

2
 Antonia Houhoulidaki , l'exécution par l'administration des décisions du juge administratif , en droit français et 

en droit grec, www.memoireonline.com , 13/08/ 2010,p,07. 
 . 16-90قانون لتطبي  العملي  اإلجراءات بتحديد املتعلق  ،0990ماي  11 يف املؤرخ  ،35/12التعليم  رقم  3
 .املالي  وزير من طلئ عل  بناءا 61/16/0999يف  الصادر 001 رقم التفسريي رأيه يف الدول  جملس 4
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 :ممالح بإمانح ااحكم تةرق -.2 

 مبلةد علة   صة  أن ميكةن: "علة  بنصةهاسةابق  الةذكر  16-90 قةانون مةن 05 املةادة نة  يف ورد مةا وهةذا
 هلةم  ةن اإلجةراء هةذا مةن يسةتفيد ال مبعةو ؛" ...الدولة  إدانة  تتضةمن الةيت القضةاء أحكةام مةن املسةتفيدون... الةديون
 أحكام أو مثت، كالعقود مالي ، بإدانات تتعل  ال أو قضاي  غري مصدر ذات اإلدارة ضد مالي  مببالد تنفيذي  سندات
 دعو  يرفع أن بالتعويض مرتب  الغري اإللغاء حكم من املستفيد أو اإلدارة مع املتعاقد عل  أنه ذلك  ،والتسوي اإللغاء
 مةن االسةتفادة اولةه املبةالد لةذه باإلدانة  قةرار علة  يتحصة  حةىت اإلدارة ذمة  يف املاتب  املالي  باملبالد للمطالب  قضايي 
 .16-91 قانون أحكام تطبي 

 

 

  :2ااتنفلذ بطر  ااقرييح ااضثمئقو  بماجراءاة ةريحااقت ااشروط -.3 

      بالّتنفيةذ، القةايم لةد  اإلداري امللةف إيةداع مةن مةدة شةهرين مةرور رغةم التعةويض مبلةد عل  املدع  حصول عدم -.آ
 .3املواطنو  اإلدارة بن النزاع يكون عندما 1980 قانون مبوجئ الفرنس  املشرع أقرها اليت املدة نفس وه 

 اهليوة  إدانة  املتضةمن اإلدارية  الغرفة  لقةرار تنفيذية  بنسةخ  مرفقةا اخلزينة  مسةتو  علة  التحصةي  طلةئ إيةداع -.ب
 نتيجة  بدون بقيت القضاي  الطري  عن التنفيذ إجراءات أن تثبت اليت املستندات أو الوثاي  بك  مرفقا عليها احملكوم
 .4بالتنفيذ يمالقا لد  امللف إيداع تاري  من ابتداء شهرين، طيل 

                                                                                                        
 .300.ص ساب ،ال رجعامل اإلداري ، القضايي  للقرارات اإلدارة تنفيذ إشكالي  شفيق ، صاول  بن 1
 جملس اإلداري ، الغرف  ، اإلدارة ضد التنفيذ  وإجراءات الرمس  الّتبليد حول دراس  يوم ، اإلدارة ضد الّتنفيذ يف الواليي  اخلزين  أمن دور ،عكاش  دح  2

 .0.ص ، 2010 مار  11 ايفزاير، باتن ، قضاء
3
 Gilles darcy, Michel paillet, contentieux administratif, Armand colin, paris,2000..p.303. 

 :السالف ذكرها يف 35/12  رقم  الوزاري التعليم  يف جاء ما وقف الوثاي  هذه تتمث  4
 .عليه للمحكوم احلكم لتبليد املثبت احملضر -.0
 . التنفيذ عن اإلدارة المتناع املثبت احملضر -.6
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  .1امللف ستم  يف التحقي  لطلئ العام النايئ الواليي  اخلزين  أمن إطتع -.ج

 ختل به احملكوم املبلد بتسديد له احملكوم اختصاصها دايرة يف يقيم اليت اخلزين  أمن قيام -.م

 .2لذلك خاص دفا يف العريض  تسجي  تاري  من ابتداء أشهر -.ها

 أو ميزانيتها من التعويض مببلد عليها احملكوم اإلدارة بدل سددها اليت املبالد اقتطاع ن اخلزي وألمن هذا
 .األمر نفس من 10 املادة لن  طبقا حسابااا

 مالي  إلدان  واملتضمن  االجتماع  ايفانئ يف الصادرة اإلداري  القرارات و األحكام يف أّنه إىل اإلشارة مع
 إىل يلجك اإللام حال  ويف احلكم، ملنطو  الّتام الوضوح اخلزين  أمن يراع  املعين إدمال بإعادة مصحوب  العام للمرف 
 .3الّتنفيذ يف اإلشكال هذا بسبئ تفسريي  دعو  إيداع إىل . باحلكم املعين يوجه كما ، لّلتوضيح العام  الّنياب 

 .عليه للمحكوم احلكم لتبليد املثبت احملضر -.آ

 . التنفيذ عن اإلدارة متناعال املثبت احملضر -.ب

 .أصدرته اليت للمحكم  التابع العام النايئ من يسلم احلكم يف طعن وجود بعدم بيان -.ج

 وحسةا  وعنةوان رقةم جانةئ إىل التنفيةذ مةن املسةتفيد حسةا  رقةم ذكر عل  التعليم  تككيد إىل اإلشارة مع
 معرفة  اخلزينة   ثة  علة  اليسةري مةن أنةه الةرغم علة  العادية ،  العامة للبيانةات املتضةمن  العريضة  يف ضةدها احملكةوم اهليو 

 .ذلك معرف  عليه يصعئ الذي املستفيد ختف عل  ضده احملكوم حسا 

                                                                                                        

 حسةا  رقةم ذكةر علة  التعليمة  تككيةد إىل اإلشةارة مةع.أصةدرته الةيت للمحكمة  التةابع العةام النايةئ مةن يسةلم احلكةم يف طعةن وجةود بعةدم بيةان -.3
 علة  اليسةري مةن أنةه الةرغم العادية ،عل  العامة  للبيانةات املتضةمن  العريض  يف ضدها احملكوم اهليو  وحسا  عنوان و رقم جانئ إىل التنفيذ من داملستفي
 .ذلك معرف  عليه يصعئ الذي املستفيد ختف عل  ضده احملكوم حسا  معرف  اخلزين   ث 

 .13.ص الساب ، رجعامل مجال، لقرون 1
 شةرون، املسةؤولي  حسةين وراجةع أيضةا،  .059.، ص6112، 01 العدد ايفزاير، ،  التواص جّمل  اإلداري، القضاي  القرار تنفيذ بعل ، صغريال حممد 2

 ي إشةكال شةفيق ، صةاول  بةن وراجةع كةذلك، . 33 .ص سةاب ،ال رجةعامل ، عنهةا املاتبة  ايفزاءات و اإلداري  القضايي  القرارات تنفيذ عن االمتناع بسبئ
 .305.ص ساب ،ال رجعامل ، اإلداري  القضايي  للقرارات اإلدارة تنفيذ

 .13.ص ساب ،ال رجعامل عكاش ، دح  3
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 وجةود حالة  يف الوصةي  السةلط  بتةدخ  مسةح اآللية  هةذه فعالية  لضةمان و الفرنس  املشرع أن إىل اإلشارة مع
 عجةز وجةود حالة  لدفعةه الةتزم املبلةد .الوصةي  السةلط  مةن شةهرين مةدة ختل (الوايل) احملافظ يطلئ حيث عجز أي

 .1تلقاي  بشك  التدخ  الوصي  للسلط  كما لديها،

 :ارقسؤوالح ااقعنلح اإلماا  ااتنفلذيح اآلالح يةمالح معا تيللم -.ثمنلم

  :ما يل يؤخذ عل  هذا القانون 

 إن خاص  ذلك و سداده الواجئ املبلد حتديد بكيفي  يتّعل  انشغال أحيانا اخلزين  أمن اعااض -.1
 يبق  الذي اخلزين  .أمن و املّنفذة اهليو  بن اإلشكال يثري  ا " القضايي  املصاريف " بعبارة احلكم منطو  جاء
 .2فق  القرار أو احلكم منطو  يف احملدد املبلد بدفع ملزم

 كانت بعدما تقليصها عل  عم  قد شرعامل أن رغم طويل  مدة ه  احلقيق  يف أشهر 13 مدة أن -.2
 قضايا يف الفاصل  القضايي  األحكاماملتعل  بتنفيذ  01/12/0914املؤر  يف  50-14رقم  األمر مبوجئ أشهر 12

 .التعويض

 لتقد  املشرع اشاطها اليت املدة أن جند بينها فيما املؤسسات عل  بالتنفيذ األمر يتعل  عندما -.3
 مدة طيل  ذلك ألج  املساع  مجيع وفش  تنفيذ بت احلكم بقاء ه  عليها احملكوم اهليو  عل  للتنفيذ الطلئ
 االقتطاع عريض  إيداع من شهرين تتجاوز ال مدة ختل االقتطاع بعملي  القيام اخلزين  أمن وعل  أشهر، أربع 
 مرفقا االقتطاع طلئ لتقد  زم الت املدة جع  لألفراد وبالنسب  .16-90  رقم القانون من03 و 02 للمواد طبقا

 إيداع يوم من ابتدءا شهرين مدة طيل  القضاي  الطري  عن التنفيذ إجراءات ك  فش  إلثبات الّتزم  بالوثاي 
 من 08 و  07 تنللماد طبقا ر،أشه 13 أقصاه أج  يف بالسداد اخلزين  أمن ويقوم بالتنفيذ، القايم لد  امللف
 .        16-90 قانون

 من تستفيد قد املدين  اهليوات فإن اإلداري  القرارات تنفيذ يوقف ال باالستوناف الطعن اعتبار عل  -.4
 تلتزم اليت العام  اخلزين  إىل بالّلجوء الفار  اساجاع عليه ياتئ  ا الدول  جملس من اإلدان  مبلد يف ختفيض

                                  
1
 Gilles Darcy,Michel Paillet.op.cit.p.304.et v: Gustave Peiser,op,cit,p,p,216.219 

 .16.ص ساب ،ال رجعامل عكاش ، دح  2
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 يبق  و الدول ، أمت  و الضريب  عايدات عن خارج  قاتمستحّ  يعد املبلد هذان أل هلا، املتاح  الاتيبات بانتهال
 وحتصي  الّنفقات تسديد  جال حتديد ضمناملت 12/16/0993املؤر  يف  93/52 رقم املرسوم يف ورد ملا خاضع

 الّنوع هذا يف الّنظر إعادة الضروري من لذا ؛أسبا  لعدة الّتحصي  عملي  تنعدم حىت أو تطول قد إذ اإليرادات،
 و األطراف لك  الّتقاض  فرص  إعطاء مع القضايي  باألحكام اإلختل دون ذكره سب  ما لتفادي. شكالاإل من

  .1العام املال عل  احلفا 

؛ ملخالفتها لن  املالي  وزارة عن 1991 ماي 11 يف الصادرة 343 رقم الوزاري  التعليم  إلغاء ضرورة -.5
 اإلجراءات قانون  من  19-10من قانون  010املادة  تقابلها واليت بقا،سا املدني  اإلجراءات قانون من 910املادة 
 ".موقف أثر له ليس الدول  جملس أمام االستوناف ": أن عل  بنصهاايفديد  واإلداري  املدني 

 استثنايها مت للدول  تابع  تكون اليت التجاري  و الصناعي  الطبيع  ذات العمومي  للمؤسسات سب بالن -.6
 القانون يف املستقرة املبادئ من أن نعلم  ن و خاص  البدي  هو فما التنفيذ، يف الطري  هلذا اخلضوع من صراح 
 يف يتمث  ذلك يقاب  مهم دستوري مبدأ وجود رغم هذا و. للحجز؟ العام املال قابلي  عدم القضاء واجتهاد العام
 ويف وقت ك  يف به املقض  الش ء حجي  عل  ةاحلايز  القضاء ألحكام املختص  الدول  أجهزة ك  تنفيذ ضرورة
 اإلدارة .ضد األفراد حلقو  ضماناو  القانون، سيادة و املشروعي  ملبدأ احااما الظروف كانت ومهما مكان، ك 
 الدومن من أمواهلا اعتبار بعدم احلجز لنظام ختضع أن يقاح البعض الذ. 09922  دستور من 145 للمادة طبقا
 وراء باحتمايها اإلدارة أمام الذريع  لسد وذلك ،3ةلإلدار  اخلاص للدومن بالنسب  سابقااقاح  مبا اإحلاقه و العام

 .4العام  للمنفع  لتخصيصه بالنظر العام، املال  حصان 

                                  
 .13.ص ،نفسه رجعامل عكاش ، دح  1
 الةوطين امللتقة  القضةايي ، القةرارات تنفيةذ عةن اإلدارة ظة  امتنةاع يف األساسةي  احلريةات محاية  يف اإلداري القضةاء فعالية  مةد  بوشةكيوة، احللةيم عبةد 2

 ايفةامع  املركةز اإلدارية ،و  القانونية  العلةوم معهةد ،6101 مةار  10 األساسةي ، احلريةات  محاية  يف اإلداري القضةاء دور حةول _منشةور غةري_الثالةث
 .16.ص بالوادي،

 ذلةك و العامة ، للمنفعة  منهةا املخصصة  باسةتثناء احمللية  ايفماعات  تلكات أو أموال ببيع للمحافظ أقر ،إذ به يكخذ الفرنس  املشرع أصبح ما وهذا 3
 :أنظر.قضاي  قرار تنفيذ أج  من

Mme Marion vettraino," la pratique de l'injonction et de l'astreinte dans lecontentieux administratif français ", 

revue conseil d'état, numéro spécial,l'apport du nouveau code de procédure civile et administrative, 40éme 

édition,print les éditions du sahel, Alger, 2010..P.51. 
 عل ، للمزيد من املعلومات، راجع اخلاص بالدومن يسم  ما أو لإلدارة، اخلاص املال عل  التنفيذ أجاز الذي الّلي ، التشريع به يكخذ ما أيضا هذاو  4

 احلقةو ، كلية  العربية ، احلقةو  العلمية  لكليةات للجمعية  السةاد  السةنوي املةؤمتر ، الّلية  القةانون يف ايفةري التنفيةذ مشةكتت بعةض الكةوين، عبةوده
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 املبلد يكون عندما خاص  ذلك و التسديد يف بالب ء احلاالت من العديد يف اآللي  هذه تتميز -.7
 يؤخر ما أجزاء عل  املبلد دفع إىل اخلزين  بكمن يؤدي ما باملبلد املدين  اإلداري  اهليو  يدرص يتجاوز به احملكوم
  .التنفيذ عملي 

 بكحقي  اإلقرار جمرد عل  القتصاره بالدفع اخلزين  ألمن أمر يتضمن ال بالتعويض القاض  احلكم -.8
 لذا ، االمتناع أو املماطل  و بالااخ  الدفع يف عسفهت إىل يؤدي قد هذا به،و احملكوم املبلد عل  باحلصول املتضرر
 .1املسؤولي  تتضح حىت اخلزين  ألمن وواضح  صر   أوامر بتوجيه املسكل  هذه يف النظر إعادة من البد

وثبواا؛ ال مينع من إثارة مسؤولي  موظفيها عن امتناعهم عن تنفيذ قرار قضاي   اإلدارةإن قيام مسؤولي  
 .املدني  واملالي املسؤولي  الش ء املقض  به، فامتناعهم هذا يقيم مسؤوليتهم ايفزايي  والتكديبي ، وكذا  حايز حلجي 

 ااقبح  ااثمنإ
 ااققتنع عن تنفلذ قراااة اايمفإ اامااإل ااةقضمإ قلم  مسؤوالح ااقضظف

 عةن املمتنةع لموظةفل بالنسةب  التنفيةذ عةدم عةن املسةؤولي  قيةام هةو املشةرع اعتمةدها الةيت الوسةاي  مةن 
 .املوظف عات  عل  امللقاة املسؤولي  أنواع إىل تطر  ن سوف حيث التنفيذ،

نةاد  لةا الفقهةاء  إذقدمية  نسةبيا،  األحكةامتعد فكرة املسؤولي  الشخصي  للموظف عن امتناعه عن تنفيذ 
 .2واألملايناملقارن  كالقانون االيطايل  األنظم بداي  القرن العشرين، وقد كرستها 

 إىل الفقةه أغلةئ ذهةئ فقد لذلك عنه الناجم والضرر اخلطك مبفهوم حقيقتها يف ترتب  املسؤولي  أن حيث
 وميكةن ،1العدالة  لتحقية  األساسةي  الوسةاي  إحةد  املسةؤولي  تعتةر إذ والتعةويض باإلصةتح االلتةزام بكهنةا تعريفهةا

                                                                                                        

 غةري املةال هةذا كةان مةىت عليةه، بةاحلجز لإلدارة العام املال عل  تنفيذ حىت ال جييز بدوره املغرم القضاء أن جند و ذاه . 330 ص، ، 2006 القاهرة،
 و اهلةواء، مكيةف و التلفةاز، و السةيارات ذلةك قبية  ومةن ئةدمااا، االنتفةاع و املرافة  هةذه سةري حجةزه مةع يتعةارض ال و العةام، املرفة  إلدارة خمصة 
 .لإلدارة اخلاص  ضمن األمت  درج املن العقارات

 محاي  يف اإلداري القضاء دور حول -منشور غري- الثالث الوطين امللتق  اإلدارة، مواجه  و األساسي  احلريات محاي  بن اإلداري القاض  بري ، عمار 1
 .13.ص ،بالوادي ايفامع  املركز اإلداري ، و القانوني  العلوم معهد، 6101مار   01-19 األساسي ، احلريات

 .002.مسعود شيهو ، املرجع الساب ، ص 2
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 تنفيةذ علة  املوظةف يفةر إليهةا اللجةوء ميكةن الةيت الوسةاي  أهةم مةن تعتةر للموظةف الشخصةي  املسةؤولي  أن القةول
ضاامء ياهاذا يقكاان أن نتساامئ  عاان طبلةاح هااذه ااضساامئ ؟، ثاام مام مضقااف اافيااه واا؛ اإلداريةة  القضةايي  القةرارات
 . منهم؟

إما مسؤولي  جزايي  وه  أهم وأثق  مسؤولي   تكون املوظف عات  عل  امللقاة املسؤولي  فإن وعليه 
  (.ااقطر  ااثمنإ)وإما تكون مسؤولي  إداري  أو مدني  أو مالي   ،(ااقطر  اوو )يتحملها املوظف 

 ااقطر  اوو 
 قضمإااج ائلح ارقضظف ااة ااقسؤوالح

 وثيقةا ارتباطةا تةرتب  اإلدارية  القضةايي  القةرارات تنفيةذ عةن االمتنةاع جرمية  عةن ايفزايية  املسةؤولي  حتديةد إن
 نسةبيا قدمية  التنفيذ عن االمتناع خطك عن للموظف الشخصي  املسؤولي  فكرة وإن ضاءالق أمام جناييا املسؤول بتحديد
 عةن خةرل قةد يكةون اإلداري القضةاي  القةرار تنفيةذ يهمة  أو يةرفض الةذي املوظةف أن حيةث العهةد حديثة  وليسةت
 .جزاييا عنه يسكل شخص  خطك ارتكئ قد بذلك ويكون وظيفته حدود

 أن يعةين وهةذا ،"قانونةا املقةرر ايفنةاي  جةزاءوع للباخلضة وااللتزام ايفرمي  بعي ت م حت" ايفنايي  باملسؤولي  ويقصد
 .2ايفرمي  الرتكا  ككثر القانون يقرره الذي الوقاي  التدبري أو العقوب  لتحم  الشخ  صتحي  ه  املسؤولي 

 املوظةف جتةر الةيت الوسةاي  أهةم مةن يعتةر اإلدارية  القضةايي  القةرارات تنفيةذ عةن االمتنةاع فعة  جتر  أن حيث
 وفقدانةه للحرية  السةالب  احلةبس لعقوبة  تعرضةه االمتنةاع جرمية  يف مسةؤوليته ثبةوت علة  ياتةئ إذ التنفيةذ، عةن واإلدارة
هلذا يثور التسةايل عةن طبيعة  جرمية  املوظةف العمةوم  وموقةف التشةريعات والقضةاء  .وظيفته من عزله أي عمله ملنصئ

 .والفقه منها؟

   والعقوبةةةة  املقةةةةررة العمةةةةوم  تقريةةةةر املسةةةةؤولي  ايفزاييةةةة  للموظةةةةف  هةةةةذه اإلشةةةةكالي  سةةةةنتطر  إىل ملناقشةةةة
     جتةةةر  فعةةة  االمتنةةةاع للموظةةةف العمةةةوم  يف التشةةةريع ايفزايةةةري واملصةةةري مث سةةةنتكلم عةةةن ،(اافااارع اوو )

                                                                                                        
  .006.حسين  شرون، املرجع الساب ، ص 1
 .004.، صنفسهحسين  شرون، املرجع  2
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     التشةةريع للموظةةف العمةةوم  يف ايفزاييةة  ملسةةوولي ا تطبيةة  معوقةةاتوأخةةريا سةةنتناول  ،(اافاارع ااثاامنإ)
 (.اافرع ااثما ) ايفزايري

 

 

 
 اافرع اوو 
  وااةيضبح ااقيرا  ااةقضمإ تيرير ااقسؤوالح ااج ائلح ارقضظف

إن عدم التنفيذ من طرف اإلدارة الشخ  املعنوي يوقع ذلك مسؤولي  عل  اإلدارة، إال أنه يف الواقع 
تسيريه بإدارة  ثله القانوين، وأن رفض اإلدارة كان من  هذا املمث  فاملمث  القانوين هو من الشخ  املعنوي يتم 

 :ما يل يتحم  مسؤولي  رفض التنفيذ، وهذا ما سنتطر  له يف البحث من ختل 

 :ااةقضمإ تيرير ااقسؤوالح ااج ائلح ارقضظف -.أوال

والقرارات احلايزة لقوة الش ء املقض  فيه، الصادرة  اماألحككما ذكرنا فيما سب ، فإن احاام اإلدارة حلجي  
ضدها هو التزام مفروض عليها تنفيذها، وأنه مىت امتنعت اإلدارة، ورفضت االلتزام بالتنفيذ فإهنا بذلك ترتكئ خمالف  

 .املسؤولي  عل  أركان قانوني ، حيث تؤدي أعماهلا بعدم التنفيذ إىل مساءلتها، وبالتايل قيام املسؤولي  اإلداري  اليت تقوم

 :ااركن ااقممإل -.1

 :سنتطر  إىل ك  من اخلطك والضرر كما يل 

  :اااطأ -.آ

بكنةةه اإلخةةتل بةةالتزام سةةاب ، ومةةن البةةديه  أن اإلدارة ال ( marcel planiol)عّرفةةه الفقيةةه مارسةةي  بتنيةةول 
رون عنهةةا، وللخطةةك صةةور متعةةددة تتفةة  ميكةةن أن ختطةة   وإ ةةا يصةةدر اخلطةةك عةةن موظفيهةةا الةةذين يعملةةون حلسةةالا، ويعةة

 .1املتعددة للخطك املرفق  وه  األحوالعموما مع اخلطك ختتلف مع 

                                  
 .660.ساب ، صالرجع املعبد القادر عدو،   1
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I.- ااتراخإ يإ ااتنفلذ: 

إن عدم تنفيذ اإلدارة للقرار الصادر ضدها ليس بالضرورة أن يظهر يف رفض التنفيذ متاما، فقد يكون فيه 
م من أن االجتهاد القضاي  درل عل  منح أج  للغدارة من أج  تقاعس وتكخري كبري يف التنفيذ هذا عل  الرغ

، 987ث   أشهر  من ختل ن  املادة التنفيذ، وقد جّسد قانون اإلجراءات املدني  واإلداري  هذا األج  فحدده بثت
   .1باخلصوص احملكوم عليه أمام جهات القضاء اإلداري بغض النظر عن كونه اإلدارة او غريها

II.- لذ اانمقص أو ااج ئإااتنف: 

يتحق  التنفيذ الناق  للقرار القضاي  اإلداري حينما ال تنفذ اإلدارة بعضها  ا ألزمها القرار بتنفيذه، أو 
القانوني  أو املادي  اليت يرتبها القرار  عند تنفيذه، والتنفيذ الناق  يعّد  اآلثارمبعو  خر عندما ال تراع  اإلدارة بعض 

فيذ، ألنه يعكس رفض التنفيذ مقض  قرار حاز عل  حجي  الش ء املقض  فيه فهو مبثاب  االمتناع امتناعا عن التن
    .2الصريح

III.- ايض ااتنفلذ: 

وهو االمتناع عن التنفيذ الكل  ويعين اإلدارة رفضت التنفيذ مجل  وتفصيت حيث مل تقدم عل  أي فع  يدل 
 .فيها البدءعل  عملي  التنفيذ، أو 

 :حيث تن  عل  من قانون العقوبات؛ 030اآلتي  حسئ ن  املادة  األركانيفرمي  مىت توافرت وتقوم ا

 .  يشك  الفع  املادي إحد  الصور األربع ، وه  وقف تنفيذ حكم قضاي  أو االمتناع أو العرقل  -.1

لتنفيذ، أن يثبت عدم تنفيذ إ ا يقع عل  طالئ ا مبجردأن يكون عمديا حبيث ال يفاض القصد ايفناي   -.2
 .عرقل  التنفيذ أوبكن املوظف كان يدر  متاما نتاي  تصرفه، ويعلم انه بصدد وقف أو امتناع 

                                  
 .13.، ص6106 قشار زكريا، تنفيذ أحكام وقرارات ايفهات اإلداري  وإجراءات ذلك، ملتق  األمن القضاي ، ورقل ،  1
 .93.ساب ، صالرجع املحسين  شرون،   2
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موظف تابع للجه  املدني ، إ ا جيئ أن  أيأن يستعم  املوظف العموم  سلط  وظيفته، فت جيوز متابع   -.3
ره  ده أثرا مباشرا يف عدم االستجاب ، ويكون يكون للموظف العموم  دور إجيام يف عدم التنفيذ، أي أن قرا

 .1األمر متعلقا بوقف تنفيذ حكم قضاي 

 

 

 :ااضرا -.ب

يستوي فيه أن يكون ضررا ماديا أو معنويا، فقد استقر قضاء ايفزاير عل  قبول طلئ التعويض املعنوي، 
 :ويشاط يف الضرر توافر شرطن التالين

I.- ن يكون مؤكدا فالتعويض جيئ أن يقدر عل  أسا  الضرر الواقع فعتيكون الضرر حمققا، مبعو أ أن. 

II.-  أن يكون الضرر خاص، أي يصيئ احملكوم له وقد يكون فردا معينا أو أفراد معينن عل  وجه
 . 2اخلصوص

  يتعن لقيام الركن املادي توافر عنصر ثالث، وهو رابط  السببي  أي أن يكون هنا  عتق  سببي  بن السلو 
  .3اإلجيام أو السل  الذي أتاه املوظف، والنتيج  اإلجرامي  اليت جنمت وترتبت عن السلو 

ويعةةد الضةةرر مباشةةر ال تسةةال عنةةه اإلدارة إذ كةةان رابةة  السةةببي  غةةري متةةوفر، حيةةث تنتفةة  هةةذه الرابطةة  لوجةةود 
 .وال من بعيدخطك الغري، أو املضرور نفسه، أن اإلدارة ال دخ  هلا لذا اخلطك ال من قريئ 

 :ااركن ااقةنضإل -.2

ويتمثةة  الةةركن املعنةةوي يف القصةةد ايفنةةاي ، حيةةث تعتةةر جرميةة  إسةةاءة السةةلط  قصةةدي ، أي أن  ثةة  اإلدارة هةةو 
أن يتةةوافر عنصةةةران أساسةةةيان ومهةةةا العلةةةم  ئر القصةةةد ركنةةا أساسةةةيا هنةةةا، إذ جيةةةمةةن رفةةةض التنفيةةةذ عةةةن قصةةد منةةةه، ويعتةةة

 .1  املوظف العلم وانصراف إرادته إلتيان النشاط اإلجرام  والنتيج  املتولدة عنهواإلرادة، فيجئ أن يتوافر لد

                                  
 .312-314.ص.، ص6119 ،0.ط ، دار بغدادي للطباع  والنشر، ايفزاير،ري بربارة عبد الرمحان، طر  التنفيذ من الناحيتن املدني  وايفزاي  1
 .631.ساب ، صالرجع املعبد القادر عدو،   2
 .0110.ص، 6110 ،0.ط، دار الثقاف  للنشر والتوزيع، األردن،6اري، لعل  خطار شطناوي، موسوع  القضاء اإلد  3
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ويتحق  عنصر العلم مىت كةان املوظةف عاملةا، ومةدركا بةكن السةلو  اإلجيةام أو السةل  الةذي يرتكبةه يةؤدي إىل 
 .إعاق  أو تكخري أو وقف أو عدم تنفيذ حكم قضاي  واجئ التنفيذ

  مةةىت انصةةرفت إرادة الفاعةة  إىل إتيةةان السةةلو  اإلجرامةة ، وحتقيةة  النتيجةة  املتولةةدة عنصةةر اإلرادة فيتحقةة أمةةا
عنه، وبناءا عليه ينتف  عنصر اإلرادة التزم لقيام الركن املعنوي، إذا مل تتجه إرادة املوظف الرتكةا  السةلو  اإلجرامة  

، إذا كةان القةانون يتطلةئ حتقيقهةا، وبنةاءا عليةه ال أو إذا مل تنصرف إرادته إىل حتقي  النتيج  اإلجرامي  مبفهومها املةادي
 .2تقوم ايفرمي  لتخلف ركنها املعنوي إذا ختلف أي عنصر من عنصري القصد ايفناي 

وتعتةةر املسةةؤولي  ايفناييةة  أشةةد مةةن املسةةؤولي  التكديبيةة ، وتعتةةر أجنةةع وسةةيل  ألنةةه ياتةةئ عليهةةا معاقبةة  املوظةةف 
 .ذاملسؤول عن إعاق  أو عدم التنفي

 :ااقيرا  ارقضظف ااةقضمإ ااققتنع عن تنفلذ اايراا اايضمئإ اامااإلااةيضبح  -.ثمنلم

لوحةةده فقةة  بةة  أكثةةر مةةن ذلةةك، فهةةو  التنفيةةذعةةن التنفيةةذ، ال يعةةد مساسةةا حبةة  الشةةخ  طالةةئ  اإلدارةإن امتنةةاع 
اسةةتوجئ جةةزاءات حامسة  توقةةع علةة  الةذي  األمةةرإهةدار لقةةوة األحكةام القضةةايي ، واعتةةداء علة  هيوةة  السةةلط  القضةايي  وهةةو 

 .اإلدارة وك  موظف عام يف حال  االمتناع عن التنفيذ

إذ ننوه هنا أن صف  املوظف أن تتوافر يف ايفاين، ويكون ذلك وقت إتيانه النشاط اإلجرام ، ولةيس بعةد كمةا 
  .3جيئ أن يكون موظفا عاما قانونيا

م، هةةة  هةةو املوظةةةف بتعريةةةف الواسةةع كمةةةا هةةةو وارد مةةن حيةةةث الةةةركن الشخصةة  مل  ةةةدد مفهةةةوم املوظةةف العةةةا
 .بالقانون ايفزاي ، أم املقصود هو املوظف العام كما حدد يف اجملال اإلداري

مةةن القةةانون رقةةم  15ومةا يقصةةد باجملةةال اإلداري، هةةو التعريةةف املةةذكور يف الوظيفةة  العامة  وهةةو مةةا ذكرتةةه املةةادة 
12-134. 

                                                                                                        
 .0116.، ص، املرجع نفسهعل  خطار شطناوي  1
 .619.ساب ، صالرجع املعل  عبد القادر عدو،   2
 .0113.ساب ، صالرجع املعل  خطار شنطاوي،   3
 .6112جويلي   02املؤر  يف  ،52العدد  ل ر ،للوظيف  العمومي يتضمن القانون األساس   ،6112يوليو  04املؤر   ،13-12األمر رقم   4
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مال السةةلط  العامةة  ضةةد تنفيةةذ القةةرار القضةةايي  أو القيةةام بةةكي تصةةرف أمةةا مةةن حيةةث الةةركن املةةادي، فهةةو اسةةتع
 .1أو سل  من شكنه عرقل  التنفيذ اجيام

كما ذكرنا من قب  جيئ توفر الركن املعنوي، املتمث  يف القصد ايفناي  حيث يشةاط العلةم واإلرادة، أمةا جمةرد 
 .اإلمهال فت يرتئ عليه عقوب  عدم التنفيذ

كةة  موظةةف عمةةوم  اسةةتعم  " :، علةة  مةةا يةةكيقةةانون العقوبةةات ايفزايةةريمكةةرر مةةن  030ة حيةةث تةةن  املةةاد
أو عرقةة  عمةةدا تنفيةةذه يعاقةةئ بةةاحلبس مةةن أشةةهر إىل  اعةةاضسةةلط  وظيفتةةه لوقةةف تنفيةةذ حكةةم قضةةاي ، أو امتنةةع، أو 

 .2دل41.111دل إىل  4.111ثته سنوات وبغرام  من 

ري علة  أنةه يعاقةئ بةالعزل واحلةبس كة  موظةف عمةوم  اسةتعم  من قانون العقوبات املصة 063وتن  املادة 
سةةلط  وظيفتةةه يف وقةةف تنفيةةذ حكةةم، أو أي أمةةر صةةادر مةةن احملكمةة  أو أي جهةة  خمتصةة ، كةةذلك يعاقةةئ كةة  موظةةف 

أيةام مةن إنةذاره مةن حمضةر، إذا كةان تنفيةذ احلكةم  10عموم  امتنع عمدا عةن تنفيةذ حكةم أو أمةرا  ةا ذكةر بعةد مضة  
 .3تصاص املوظفداخت يف إخ

مةةن قةةانون العقوبةةات املصةةري وضةةع احملكةةوم عليةةه يف أحةةد  00إن احلةةبس يعةةين طبقةةا للفقةةرة األوىل مةةن املةةادة 
سةةاع  وال تزيةةد عةةن ثةةته  65السةةجون املركزيةة  أو العموميةة  املةةدة حمةةددة مبوجةةئ حكةةم، والةةيت جيةةئ أن ال تقةة  عةةن 

 .4سنوات

صفت عقوبته بصف  الزجر، حيث قرر عقوب  العزل علة  املوظةف ت ا ذكرنا سابقا نتحظ أن املشرع املصري ا
 .الذي رفض التنفيذ إال أن املشرع ايفزايري كانت العقوب  األصلي  اليت أقرها أطول من املدة اليت قررها املشرع املصري

فعةة   بةكي شةةك  كةةان رفضةها التنفيةةذ، وبةةكيتصةةرف اإلدارة جةراء عةةدم تنفيةةذ   ومنةه فةةإن التةةدابري املتخةذة ضةةد
إال أن  ؛يدل عل  رفضها الصريح عن التنفيذ أو الضمين حيث أن توجيه القاض  اإلداري ألوامر لإلدارة لدفعها لتنفيةذ

الفقه املقارن عل  حتمي  مسؤولي  عدم التنفيذ للموظةف الةذي   اتف القضاء استقر عل  إمكاني  توجيه أوامر لإلدارة إذ 

                                  
 .393.ساب ، صالرجع املحممد الصغري بعل ،   1
 65املؤرخة  يف  ،05ل ر العةدد  ،املتضةمن قةانون العقوبةات ،10/12/0922املةؤر  يف  ،22/042املعةدل واملةتمم لألمةر  ،12/63 رقةم القةانون  2

 .6112ديسمر 
 .604.ساب ، صالرجع املحسين  شرون،   3
 .600.ساب ، صالرجع املعبد القادر عدو،   4
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، وقرر القانون عقوب  هلذا املوظف جراء عدم التنفيذ ذلك العتباره فعت جمرمةا كان قرر عدم التنفيذ حتت سلطته  نذا 
 .وبه مسا  مببدأ دستوري

 

 

 اافرع ااثمنإ
 يإ ااتشريع ااج ائرإل وااق رإل ارقضظف ااةقضمإ االمتنمع ية  تجريم

 :عل  التوايل املصري وكذا التشريع ايفزايري، نستعرض موقف ك  من التشريع

  :اتشريع ااج ائرإلا مضقف -.أوال

 أحكةام ذيةتنف عةن اإلدارة امتنةاع ظةاهرة مةن  يةالتقل أجة  ومةن  تورالدسة مةن 145 املةادة اتياملقتضة ديجتسة
 هةايعل عاقةئي  ميجر  ذهيتنف عرقل  أو ذهيتنف عل  ااضاالع أو قضاي  حكم ذيتنف عدم زايريايف املشرع اعتر القضاء،
 042-22         رقم لألمراملعدل واملتمم  19-10 رقم القانون من كررم 138 املادة ن  ختل من وذلك؛ القانون
 قضةاي  حكةم ذيتنف لوقف فتهيوظ سلط  استعم  عموم  موظف ك " :أنه عل  نصت اليت العقوبات بقانون املتعل 

 دل 5.000 مةن رام بغ و سنوات  ثته إىل أشهر ست  من باحلبس عاقئي ذهيتنف عمدا عرق  أو اعاض أو امتنع أو
 .1"دل 50.000 إىل

 عةن العامة  اإلدارة امتنةاع ظةاهرة مةن  يةالتقل  يةطر  يف ايفزايةري املشةرع خطاهةا مهم  خطوة عدي الن  هذا إن
 شةروط ثيةح مةن خاصة  النقةاي  بعةض تشةوبه تبقة  الةن  هةذا أن ريغة اخلصةوص، وجةه علة  اإللغةاء أحكةام ذيةتنف
 نطةا  املةادة هةذه قصةرت ثيةح  يالقضةاي األحكةام ذيةتنف عةن تنةاعاالم  ميةجر  نطةا   ييتضة شةكهنا مةن والةيت قةهيتطب
 بالقةانوناملتعلة   13-12 األمةر مةن الرابعة  املةادة يف فةهيتعر  ورد الةذي املوظةف مبعةو أي ،فقة  ناملةوظف علة  قهةايتطب

 ذيةتنف عن امتناعهم  حال يف املساءل  من العام  اإلدارة  ثل  من ريالكث فلتي ولذا ، يالعموم ف يللوظ العام األساس 
 إذا خاصة  الةدوام وجةه علة  لوظةايفهم شةغلهم لعةدم البلةدي الشةع  اجمللةس سيورية والةوالة غةرار الةوزراء عل  األحكام
 حةىت سةكلي ال الةن  ذات وحسةئ ضةايأ املقابة  ويف العةام، املوظةف فيةتعر  يف ايةجوهر را عنصة تعةد وم ميالد أن علمنا
 هيةإل املشةار الةن  شةاطي كمةا القضةاي ، احلكةم ذيةتنف عةن لتمتنةاع فة يالوظ ط سةل اسةتعمال عةدم حالة  يف ناملةوظف

                                  
 ر ل العقوبات، قانون واملتضمن 1966 جوان 8 يف املؤر  ،042-22 لألمر املتمم و املعدل 2001 جوان 26 يف املؤر   19-10القانون رقم  1
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 إىل ؤديي  ا وإثبااا توفرها صعئي شروط كلها وهذه للموظف، ايفناي  القصد توفر االمتناع  ميجر  اميلق ضايأ أعته
 .1العقوبات قانون  يتعد ختل من املشرع استحدثها اليت ايفزايي   ياآلل  يفعال عدم

 

 :ااتشريع ااق رإل مضقف -.ثمنلم

 نظةريه مةن القضةايي رارات والقة األحكةام حجية  علة  احلفةا  يف وسةعيا اهتمامةا أكثةر كةان املصري املشرع إن
 1972 دستور من 72 املادة يف ذلك إىل أشار فقد دستوريا، مبدأ التنفيذ من املوظف امتناع حتر  جع  بان ،زايريايف
 املةوظفن جانةئ مةن تنفيةذها تعطية  أو تنفيةذها عةن االمتنةاع ويكةون الشةعئ، باسةم وتنفةذ األحكةام تصةدر: "بقوله 

 إىل مباشةرة ايفنايية  الةدعو  رفةع حة  احلالة  هةذه يف لةه وللمحكةوم القةانون، عليهةا يعاقةئ جرمية  املختصةن العمةومين
 ."احملكم 

 عمةوم  موظةف كة  والعةزل احلبسبة يعاقئ : "انه عل  املصري العقوبات قانون من 123 املادة نصت كما
 ك  يعاقئ كذلك خمتص ، جه  أي  من أو احملكم  من صادر أمر أي أو حكم تنفيذ وقف يف وظيفته سلط  استعم 
 تنفيةذ كةان إذا حمضةر مةن إنذاره من أيام مثاني  مض  بعد ذكر  ا أمر أو حكم تنفيذ عن عمدا امتنع عموم  موظف
 ".املوظف اختصاص يف داخت األمر أو احلكم

 يفيةد النحةو هةذا علة  إطتقةه و ملةداا حتديةد دون احلةبس عقوبة  قةرر قةد املصةري، املشةرع أن يتحةظ وإذ
 وال سةاع  24 عةن تق  ال أن جيئ واليت احلكم لا يقض  اليت املدة العمومي  أو املركزي  السجون احد يف عليه احملكوم
 .املصري العقوبات نقانو  من 00/10للمادة  طبقا. سنوات ثته عن تزيد

 الوظيفة  مةن احلرمةان "العقوبةات قةانون مةن 26 للمةادة طبقةا تعين واليت العزل عقوب  ذاته، الوقت يف قرر كما
 غةري أو عليةه احلكةم صةدور وقةت وظيفتةه يف عةامت بةالعزل عليةه احملكةوم كةان سةواء هلةا، املقةررة املرتبةات ومةن نفسةها،
 مةن أكثةر تكةون أن جيةوز ال املةدة وهةذه احلكةم، يقةدرها مةدة مرتةئ أي نيله وال ريي أم وظيف  يف تعيينه جيوز وال. عام 
 .سن  من اق  وال سنوات 12

                                  
 ،0944 أوت 20  ، جامعة - مقارنة  دراسة  - ياسةيالس والعلةوم احلقةو   يةكل  ،اإللغةاء أحكةام ذيةتنف عةن العامة  اإلدارة امتنةاع، ديةبوحد فةار  1

 .92-94.ص.ص، 6102 مار  ،54 عدد ،والقانون واإلدارة االقتصاد يف كدة، التواص يسك
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 ولةيس جنحة  يف صةادر ألنةه تبعية  ولةيس تكميلية  عقوبة  ويعتةر وجةوم أعةته املةذكور 123 املةادة يف العةزل
 علة  يتعةن فانةه مدتةه  ةدد مل للعقوبة  املبةن  الةن أن وطاملةا أقص ، وحدا أدىن حدا القانون له وضع ولذلك جناي ،
 .1واألقص  األدىن احلدين ملتزما املدة هذه  دد أن القاض 

 االمتناع جرمي  يف العقوب  تنفيذ إيقاف إمكاني  استخدام يف املصري  احملاكم إسراف هو إليه اإلشارة جتدر وما
 تنفيةذ عةدم لسةبئ ايفنايية  للمسةؤولي  نظةام مةن العقوبةات نقةانو  مةن 123 املةادة نة  حتوية  إىل أد   ةا التنفيذ، عن

 املوظف عل  بعقوب  احملكم  تقض  أن مصر يف عمت  ده فالذي التنفيذ، عن اإلدارة حلث أسلو  جمرد إىل احلكم
 .وبة العق تنفيذ بإيقاف احملكم  فتقض  احلاالت، حسئ االستوناف باملعارض  احلكم يف يطعن مث التنفيذ، عن املمتنع
 احملكم  موقف من متككدين يكونون بالتنفيذ املختصن املوظفن أن دامام ،كرادع فعاليته الن  افقد الذي األمر وهو
 .2تنفيذه املطلو  احلكم بتنفيذ مبادرام مبجرد

 اافرع ااثما 
 ااج ائرإل ااتشريع يإارقضظف ااةقضمإ  ااج ائلح ااقسئضالح تطبلق مةضقمة

وجةود التعليمة   هةو العامة  اخلزينة   ثة  علة  املهمة  و الفعالة  الوسةيل  هةذه تنفيةذ وند  ةول عةاي  أكةر إن
- فقة  هلا منفذ باعتباره اخلزين  ملمث  ايفناي  القصد ثبوت دون حتول اليت و -تناوهلا سب  اليت- 12-35الوزاري  رقم 

 .قانوين منطل  من له بالنسب  التنفيذ عدم ألن أي؛ -للقانون خمالفتها الذكر سب  كما رغم

 هةذا يف القةانون لنصةوص بةذلك ملخالفتةه القضةاء أحكةام تنفيةذ عةن امتنةع باعتبةاره اخلزينة   ثة   اسةئ فهة 
 القصةد تةوافر عةدم أسةا  علة  املسةاءل  مةن يعفة  أم ؟، لةا يتةذرع الةيت القانونية  غةري التعليمة  علة  تعلةو الةيت اجملةال
 باعتباره-إثباته جدا الصعئ من أمر هو و- نفسه تلقاء من التنفيذ عدم إىل رةاحل إرادته اجتاه عدم هو و لديه ايفناي 
 تنفيةذها علة  يعمة  ذلةك رغةم و الكتابية  التعليمة  هةذه شةرعي  بعةدم علمةه اعتبةار ميكةن أال مث .فقة ؟ التعليمة  يطبة 
 النظر بغض شخصي  يفرمي ا هذه جع  املشرع أن و ،خاص  ؟ ال أم له مرر كوهنا عن النظر بغض جناي  قصد مبثاب 
 ايفهات أو الرييس مسؤولي  أما أصل  فاع  مرتكبها يبق  ال،إذ أم الرييس ألوامر تطبي  هو التنفيذ عدم كان إذا فيما

 . التنفيذ عدم عل  حمرض تعد إذ أيضا تنتف  فت بتنفيذها أمرت اليت و منه درج  األعل 

                                  
 .096-090.ص.ص ساب ،ال رجعامل شرون، حسين  1
 .000. صن، . .د ،0ط مصر، والوثاي ، الكتا  دار متناع،اال جرايم من وغريها األحكام تنفيذ عن االمتناع جرايم ،مراد الفتاح عبد 2
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 لعةدم مةرر التنفيةذ بعةدم اإلداري الةرييس مةن الكتةام األمةر يعتةر أيةن املالية  املسةؤولي  عكةس علة  هةذا و
 يف املسةؤولي  يتحمة  مةن هةو بالتةايل و ،ذلةك عةن املسةوول هةو الةرييس يصةبح و التنفيةذ، عةن املمتنةع املوظةف مسةاءل 
 .01/11/0994املؤر  يف  61-94 رقم األمر من 93 املادة لن  تطبيقا احلال  هذه

 عةدم األحكةام،وإعتء حجية  احةاام عةدم يف بنفسةه سةاهم قةد جنةده قضةاءال علة  املسةكل  بعةرض عمليةاو 
 املصةحوب  الشةكاو  و املتابعة  التحقية  قضةاة بعةض و ايفمهورية  وكةتء بةرفض وذلةك الشةرعي ، علة  الشةرعي 

 القصةد عنةه نفة ي  ةا السةابق ، التعليمة  بةاحاام ملةزم باعتبةاره اخلزينة  ألمةن ايفنةاي  القصةد النتفةاء املدني  باالدعاءات
 اخلزينة  أمةن يتحمة  ال حةىت احللةول ككضةعف األحةر  و األوىل مةن كةان حةن يف ،1املسةؤولي  انعةدام منةه و ايفنةاي 
 شةرعي  يف الفصة  حلةن الطلبات هذه يف الفص  تكجي  املشروعي  عدم بإعتء القضاء يتهم ال و اخلطرية مسؤولي  هذه
 علة  املفاض فمن التعليم  شرعي  يف للفص  إحال  دون قض  إن أما ص ،الف يكون ذلك ضوء عل  و التعليم  هذه
 البةد التنفيةذ عةدم علة  حمةرض التعليمة  أصةدر  مةن واعتبةار اخلزين  أمن مبسؤولي  يقض  أن بيناها اليت النصوص ضوء
 .2األسا  هذا عل  متابعته من

 بالتنفيذ املخت  املوظف اختصاص من ذالتنفي يكون أن اشااط عدم إىل ذهبت من القوانن من جند لذلك
 مباشةرة بطريقة  التنفيةذ عرقلة  يف سلطته استعم  لكنه التنفيذ عن املسؤول هو يكن مل ولو حىت موظف ك  ب  فق ،
 والضةرايئ الرسةوم جباية  أو بةه، املعمةول النظةام أو قةانون أو قضةاي  حكةم بتنفيةذ األمةر تعلة  سةواء ، مباشةرة غةري أو

 انعةدمت إذا حةىت ذلةك علة  قايمة  مسةؤوليته وتبقة  بةالتحريض، االشةاا  مسةؤولي  مسةووال فيكةون ،3قانونةا املقةررة
 . 4األصل  الفاع  مسؤولي 

                                  
 .354.ص ساب ،ال رجع، املشفيق  صاول  بن 1

2
 Abdelhafid Mokhtari," de quelques réflexions sur l'article 138 bis du code pénal ", revue du conseil d'état, N° 

02,2002, p28. 
 أو ليعةو  مباشةر غةري بطرية  أو مباشةرة وظيفتةه سةلط  يسةتعم  موظةف كة  ":علة  األردين العقوبةات انونقة مةن 182 املةادة تةن  الصةدد هةذا يف و 3

 إىل شةهر مةن بةاحلبس يعاقةئ صةتحي  ذات سةلط  عةن صةادر أمةر أي أو قضةاي  قةرار تنفيةذ أو لةا املعمةول األنظمة  أو القةوانن أحكةام تنفيةذ يةؤخر
 203 ..ص الساب ، املرجعالعرمان،  العل  سعد الرمحن عبد؛  "سنتن

 احلقةو ، جامعة  كلية  منشةورة، دكتةوراه، رسةال  ،-والفرنسة  املصةري القةانونن يف مقارنة  دراسة  -اإللغةاء حكةم  ثةار ،ةجةري  العظةيم عبةد املةنعم عبةد 4
ن، .د. مقارنة ،  دراسة -لقضةايي  األحكةام ا تنفيةذ عةن لتمتنةاع للموظةف ايفنايية  املسةؤولي  محيةدة، حسةن اهلل عبةد . 583 .ص ،ن.ت.  القةاهرة،

 .وما يليها 649.ص ، 6114، ن.م. 
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 حقةو  حلماية  للموظةف الةّتزم الةردع لتحقية  الوسةاي  أهةم مةن باعتبارهةا أكثةر الوسةيل  هةذه ولتفعية  هةذا
 والقةرارات األحكةام يف الطعةن منةعاقةاح وحبة   مةن هنةا  رياإلدا القضةاء ألوامةر أكثةر لفعالية  ضةمانا و املةواطنن
 . 1التنفيذ يف والفعالي  السرع  لضمان كان .طري  بكي اإلدارة من الشكن لذا الصادرة

 العمةومين املةوظفن ضةد الشةكاو  مةن العديةد بوجةود ايفزايةر يف جتسةد فقةد إليهةا األفةراد يفةوء وعةن عمليةا
 ايفزايةري القضةاء تطبيقةات أن هة  ذلةك يف املفارقة  أن غةري العقوبةات، قةانون من كررم 138 املادة ن  عل  اعتمادا
 تقريةر حالة  يف حةىت أنةه أيضةا عليهةا يؤخةذ  ا و لذا كذلك، إهنا نق  مل إن منعدم  تكون تكاد اليت ه  الوسيل  هلذه

 أحكةام بتنفيةذ وإلزامهةا املشةروعي  ملبةدأ اإلدارة إخضةاع يشةجع ال ا ة  ؛التنفيةذ موقوفة  العقوبة  تكةون ايفزايية  اإلدانة 
 نفةس ويف باحلصةان ، املتمتةع أحيانةا اإلداري الةرييس ألوامةر إطاعة  التنفيةذ عةدم يكةون احلةاالت بعةض يف و .القضةاء
 .املريو  حم  احللول له ميكن الوقت

 إن خاصة  اإلجةراءات طةول مةن نفسة  و مةادي عنةاء مةن البسةي  املةواطن يتكبةده مةا ذلةك كة  إىل أضةف
 :نذكر اآللي  هذه تطبي  عدم يف عنه ورد  ا و ،...2وايل أو بوزير، املتابع  تعلقت

  يف لدولة ا جملةس عةن لألمةن العامة  املديرية  ضةد الصةادر القةرار تنفيةذ الةوطين لألمةن العةام املةدير رفةض
 هلةذا شةكو  عةينامل رفةع ذلةك إثةر علة و قةرار فصة  احةد الضةباط مةع التعةويض؛  بإبطةال، والقاضة  14/00/6116

 .فيها يفص  مل واليت ذكرها الساب  للمادة تطبيقا و الغرض

 وظيفتةه سةلط  يسةتعم  موظةف كة " :علة  األردين العقوبةات قةانون مةن 182 املةادة تةن  الصةدد هةذا يف
 أو قضةاي  قةرار تنفيةذ ..أو لةا املعمةول األنظمة  أو القةوانن أحكةام تنفيذ يؤخر أو ليعو  مباشر غري بطري  أو مباشرة
 العامة  النيابة  عةن صةادر قةرار وكةذا ، "سةنتن إىل شةهر مةن بةاحلبس يعاقةئ صةتحي  ذات سةلط  عةن صةادر أمةر أي

 مشةطرا  بلدية  ريةيس ضةد دايمةا مكةرر  138 املةادة نة  علة  بنةاء مقدم  شكو  يف باحلفظ وزو تيزي قضاء جمللس
 مةع للطةاعن األرض قطعة  بإرجةاع القاضة  القضةاي  رارالقة تنفيةذ األخةري هةذا رفةض حيةث ،وزو تيةزي لوالية  التابعة 

 .3التعويض

                                  
 .90.ص ، 6112، اإلسكندري  احلديث، ايفامع  املكتئ اإلدارة، ضد ايفري للتنفيذ اخلاص  اإلجراءات ايفبل ، ثابت اهلل عبد أمحد جنيئ 1
 ..10، صاملرجع الساب  بري ، عمار 2
 .352.ص ساب ،ال رجعامل شفيق ، صاول  بن 3
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قد تثار مسؤوليات أخر  إىل جانئ املسؤولي  ايفزايية  للموظةف العمةوم ، والةيت هلةا دور هةام يف ردع املوظةف 
 .وإرغامه عل  تنفيذ قرارات القاض  اإلداري 

 
 
 
 
 

 ااثمنإ ااقطر 
 عن امتنمعه عن تنفلذ ااحكم اامااإلقضمإ ااة ضظفارق ااماايح وااقعنلح وااقمالح ااقسؤوالح

 

 القةرارات تنفيةذ عةدم أن يف شةك أي يوجةد ال أنةه القةول ميكةن لةه، وكنتيجة  سةابقا عرضةه مت ملةا اسةتنادا
 الةيت البشةري  اإلدارة سةو  ليسةت هنةا واإلدارة التنفيةذ، عةن املمتنعة  اإلدارة مسةؤولي  دايمةا يقةيم اإلدارية  القضةايي 

 للموظةف، الشخصةي  املسةؤولي  إقامة  بةكن القول ميكن مث ومن، 1اإلدارة أعمال وتسيري وظايفها ملباشرة تستخدمها
 اإلدارية  القضةايي  القةرارات تنفيةذ علة  قهةره و املوظةف حلمة  إليهةا اللجةوء ميكةن الةيت الوسةاي  أهةم بةن مةن تعةد

 شخصةيا خطةك يكةون قةد التنفيةذ، عةن متنةاعاال فعة  ألن وذلةك ،2عامة  القضةايي  واألحكةام اإلدارة، ضةد الصةادرة
 .الوقت نفس يف مرفقيا وخطك

 مةانع أي يوجةد ال موظفيهةا، عل  واإلشراف الرقاب  يف تقصريها عن اإلدارة مساءل  جانئ إىل فإنه وعليه
 تنفيةذ عةن فعة  االمتنةاع مةن املتضةرر مينةع مةا يوجةد ال أنةه كمةا الشخصة ، خطوةه عةن املوظةف مسةؤولي  إقامة  مةن
هلةذا يثةار  .3واحةدة دعةو  يف موظفهةا ومسةؤولي  اإلدارة مسةؤولي  بةن جيمةع أن لصةاحله، ادرالصة القضةاي  لقةرارا

                                  
 .656.ص ،0999 ،0.ط اإلسكندري ، املعارف، منشكة الدول ، جملس حماكم أمام والتنفيذ املستعج  القضاء املنج ، إبراهيم  1
 امعة ج واإلدارية ،  يةالقانون العلةوم معهةد العامة ،  يةاملال و اإلدارة ختصة  ،ريماجست مذكرة اإلدارة، ضد الصادر اإلداري احلكم ذيتنف ،ةيدأوفا ميهراإب 2
 237 ..ص ،0902 ،زايرايف
 442 ..ص ،نفسه املرجع املنج ، إبراهيم  3
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التسةةةايل حةةةول أشةةةكال املسةةةؤوليات الةةةيت تقةةةام إىل جانةةةئ املسةةةؤولي  ايفزاييةةة  سةةةالف  الةةةذكر للموظةةةف العمةةةوم  عةةةن 
 .خطوه الشخص ؟

، (اافارع اوو )مةن خةتل املسةؤولي  اإلدارية   فيةذالتن عةن املمتنةع للموظةف الشخصةي  املسةؤولي تتجلة  
 (.اافرع ااثما )واملسؤولي  املالي   ،(اافرع ااثمنإ)واملسؤولي  املدني  

 

 

 اافرع اوو 
 ارقضظف ااةقضمإااقسؤوالح ااماايح 

كما ،  لوظيفته أدايه أثناءللموظف العموم  تقام عل  أسا  اخلطك الشخص  الذي يرتكبه  اإلداري املسؤولي  
 العام األساس  القانونتقام املسؤولي  التكديبي  للموظف العموم  يف إطار جزاء تكدي  يوقع عليه وف  ما جاء يف 

 . يالعموم ف يللوظ

 :ااشا إ ارقضظف ااةقضمإ ااقسؤوالح ااماايح عرى أسمس اااطأ -.أوال

كبةه املوظةف، ويسةتند إليةه يضةع  علة  لقد نصت أغلئ التشريعات القانونية ، إن اخلطةك أو اإلمهةال الةذي يرت
عاتقةةه مسةةؤولي  التعةةويض عمةةا سةةببه مةةن ضةةرر للشةةخ  املتضةةرر، وهةةذا نتيجةة  خلطوةةه، وهنةةا يعةةوض املوظةةف مةةن مالةةه 

 .اخلاص عن الضرر التح  باملتضرر إذا ارتب   هذا اخلطك باملوظف شخصيا يف قيامه به

حكةةةام  والقةةةرارات القضةةةايي ، فقةةةد جةةةرت  أحكةةةام فيمةةةا يتعلةةة  باألخطةةةاء الشخصةةةي  يف جمةةةال عةةةدم تنفيةةةذ األ
خمتلةةةف األنظمةةة  املقارنةةة ، علةةة  أن املوظةةةف املمتنةةةع عةةةن التنفيةةةذ و الةةةذي نةةةت  عةةةن امتنةةةاع أضةةةرار  يفالقضةةةاء اإلداري، 

جسةةمي ، عليةةه أن يتحمةة  أعبةةاء هةةذا االمتنةةاع مةةن جانبةةه وأسةةا  ذلةةك هةةو اعتبةةار امتناعةةه عةةن التنفيةةذ خرقةةا واضةةحا 
 .نوني  اليت تتطلئ احاام حجي  الش ء املقض  به ما يستوجئ مساءلتهللقاعدة القا

كما أقر القضاء اإلداري أن املوظف الذي ميتنع عن تنفيذ أحكام القضاء وقراراته أو يصر عل  عدم تنفيةذها   
  الشة ء أو يرفض تقد  املساعدة لتنفيذ تلةك األحكةام والقةرارات، فةإن عملةه ينطةوي علة  خلة  الحةاام قاعةدة حجية
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ومساءل  املوظف عن رفضه وامتناعه عن تنفيذ األحكام والقرارات القضايي ، اعتبارا لكةون سةلوكه مكونةا ، 1املقض  فيه
للخطةةك الشخصةة  وقةةع مةةن املوظةةف أثنةةاء تكديتةةه لوظيفتةةه أو مبناسةةبتها  ياتةةئ عليةةه مسةةاءل  ايفهةة  اإلداريةة  التةةابع إليهةةا 

اقاحةةه الفقيةةه هوريةةو منةةذ مةةده طويلةة ، اعتبةةار  هةةذا السةةلو  مكونةةا خلطةةك شخصةة  ، وقةةد  اقةةاح 2املوظةةف املمتنةةع أيضةةا
وجيةئ أن يعاقةئ بإدانة  املوظةف بةالتعويض شخصةيا عةن الضةرر الةذي أصةا     قاب  لتنفصةال عةن  ارسةه الوظيفة ، 

اخلطك الشخصة  اجملةرد الضحي ، إال أن هذه الفكرة  مل تتبع  ارستها الصطدامها حبدود  متيم  املوظف اليت يف حال  
 .3من أي عتق  باخلدم ، أدت إىل األخذ مبسؤولي  اإلدارة مع إمكانيتها يف الرجوع عل  املوظف

مةةن األمثلةة  البةةارزة لتقريةةر املسةةؤولي  اإلداريةة  علةة  أسةةا  اخلطةةك الشخصةة  باالمتنةةاع عةةن التنفيةةذ مةةا قضةة  بةةه 
دة بعةةد إصةةراره علةة  اسةةتمرار إيقةةاف الشةةرط  رغةةم صةةدور مبسةةؤولي  العمةة abraquesجملةةس الدولةة  الفرنسةة  يف قضةةي  

عةةةدة  أحكةةةام تقضةةة  بإلغةةةاء قةةةراره، وكةةةذلك مسةةةؤولي   العمةةةدة  الةةةذي رفةةةض تعيةةةن سةةةيدة رغةةةم صةةةدور حكةةةم قضةةةاي  
 .4(Venturiniقضي  ) بكحقيتها 

املسةؤولي   من هنا نستنت  أن امتناع عل  املوظف أو رفضةه تنفيةذ األحكةام والقةرارات القضةايي  يسةتوجئ قيةام
الشخصةي ، كمةةا يف حالةة  رفضةةه املسةاعدة مةةن أجةة  التنفيةةذ، ولكةن يشةةاط قيةةام مسةةؤولي  عةن اخلطةةك الشخصةة  أن يةةتم 

 .بسوء ني 

إضةاف  إىل جتةر  سةلو  املوظةف عنةد امتناعةه عةن تنفيةذ األحكةام والقةرارات القضةايي  لةد  كة  مةن املشةرعن  
ي بنةةا إىل القةةةول انةةه مةةةادام ايفةةرم ايفنةةةاي  يشةةك  بالضةةةرورة علةة  صةةةعيد املصةةري وايفزايةةري دون نظريمهةةةا الفرنسةة ، يةةةؤد

املسؤولي  املدني  خطك شخصةيا، وإن كانةت معةايري اخلطةك الشخصة  مسةتقل  بالنسةب  إىل معةايري  قةانون العقوبةات، فةإن 
 .ابه عمدااملوظف يسكل عن ايفرمي  ايفنايي  اليت ارتكبها  باعتبارها خطك شخصيا متصت بالوظيف  مت ارتك

هةةذا يعةةين أن امتنةةاع املوظةةف العةةام عةةن تنفيةةذ أحكةةام وقةةرارات القضةةاء يشةةك  خطةةك شخصةةيا  يعاقةةئ عليةةه 
 .املوظف املمتنع جناييا، باإلضاف  إىل التعويض الذي يلتزم به املوظف طبقا ألحكام املسؤولي  التقصريي 

                                  
 .20.حسين  شرون، املرجع الساب ، ص 1
، 6110 ،0.ط ، لبنةان،منصور قاض ، املؤسس  ايفامعي  للدراسات والنشر والتوزيع: ، ايفزء الثاين، ترمج اإلداريجورل فودي  وبيار دلقولي ، القانون  2
 .602.ص

 .611.، ص0910 ،0.ط ، دار الفكر العرم، مصر،-دراس  مقارن -اإلداري حامد سليمان، نظري  اخلطك الشخص  يف جمال املسؤولي  سام   3
 .211.، ص0999وجملس شور  الدول  اللبناين، الدار ايفامعي ، مصر،  اإلداريعبد الغين بسيوين عبد اهلل، القضاء  4
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 احلكةم تنفيذ عن امتناعه حال  يف ايبيتكد عتهمتاب نف ي ال ايياز ج وأ ايمدن املوظف مساءل  عدم أو مساءل  إن
 هلةا املخةول القةانون حةدود يف  يةبيتكد عقوبة  ضةده توقةع أن عيتسةتط فةاإلدارة ثلهةا،مي الةيت اإلدارة ضةد الصةادر اإلداري
 .ذلك

 :قضمإااة ارقضظف ااتأميبلح ااقسؤوالح -.ثمنلم

موم  الع للموظف التكديبي  املسؤولي زايري، مث موم  يف التشريع ايفالع للموظف التكديبي  ملسؤولي نستعرض ا
 .يف التشريع الفرنس 

 : قضمإ يإ ااتشريع ااج ائرإلااة ارقضظف ااتأميبلح ااقسؤوالح -.1

صةراح   ن ية مل جنةده العمومية  للوظيفة  العةام األساسة  القةانون إىل وبالضةب  زايةريايف التشةريع إىل بةالرجوع
 ايةبيتكد خطةك شةك ي األحكةام ذيةتنف عةدم أن علة   يةبيالتكد باألخطةاء املتعلة  السةابع البةا  مةن الثالةث الفصة  حتةت

 ايةبيتكد متابعتةه كةنمي ثيةح  يةبيالتكد املوظةف  يمسةؤول متامةا نفة ي ال هذا أن إال  ،يبيتكد لعقوب  املمتنع املوظف عرضي
 نصةت الةيت  يةالعموم فة يللوظ امالعة األساسة  القانون من 40 املادة أسا  عل  به املقض  الش ء لقوة خمالفته بسبئ
 ال الةذي املوظةف فةإن لةذلك  ،يالقضةاي السةلط  ضمنها من اليت، و 1الدول  سلط  ااماح املوظف واجبات من أنه عل 
 زايةريايف الشةعئ باسةم وتنفةذ تصةدر األحكةام أن علمنا إذا خاص   يالقانون لواجباته خمالفا عتري القضاء أحكام ام 

 املادة هيعل نصت ما وهو به يناملعن ناملوظف عات  عل  ذيبالتنف تزامال عنه اتئي أمر شك  يف  يذيفالتن غ يالص وتكي
 . يواإلدار   ياملدن جراءاتاإل قانون من 601

 والةيت اإللغةاء حكةم ذيةتنف عةن ناملمتنعة املةوظفن ضةد كهةايحتر  كةنمي الةيت اتيةاآلل راضاسةتع وبعةد رياألخة يف
 املصري عيالتشر  ن  ثيح ن يمتبا بصورة ولو والفرنس  املصري عيكالتشر  املقارن  ريعاتالتش يف ضايأ هايعل الن  ورد
 من األفض  تبق  بكهنا القول كنمي 2 يبيالتكد  ياملسؤول عل  الفرنس  املشرع ركز نح يف  ييزاايف  ياملسؤول عل  ح راص
 وخاصة  دعةواه، رفةع خةتل مةن املدع  نشدهاي اليت  يالفعال  يوحتق اإللغاء حكم ملتطلبات اخلضوع هؤالء ماز إل ثيح

 وكةذا كهمةايحتر  راءاتإجة  يتبسة نبغة ي لكةن اإللغةاء حكةم  ثةار مةع أكثةر انيتتماشة ألهنمةا  يةبيوالتكد زايية ايف املساءل 
 ومن ، يناح من هذا قانونا هايعل منصوص  يبيتكد عقوب  عيتوق ستوجئي ايبيتكد خطك احلكم ذيتنف عن االمتناع اعتبار
 حسةا  علة   يةبيالتكد للمتابعة   يةاألولو  إعطةاء مةع بدقة  احلكةم ذيةتنف عةن االمتنةاع  ميةجر  أركةان ديةحتد أخةر   يةناح

 .زايي ايف املتابع 
                                  

 .52  العدد ر ل  ،يالعموم للوظيف  العام األساس  القانون تضمني 2006 سن  جويلي  15 يف املؤر  13-12من األمر  51املادة  1
 والعلةوم واآلدا  احلقةو   يةكل ، داريةوإ  يدسةتور  مؤسسةات ختصة  ،ريماجسةت مةذكرة ،-دراسة  مقارنة - يالقضةاي اإللغةاء قةرارات ذيةتنف ،إهلةا فاضة  2

   .02.، ص6114 ،قامل  ، 45 ماي 08 جامع  ، ياالجتماع
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 :قضمإ يإ ااتشريع اافرنسإااة ارقضظف ااتأميبلح ااقسؤوالح -.2

 للقاضة  والةيت ،1بالتنفيةذ دارةاإل إللةزام كوسةيل   "التةكدي  بةايفزاء" يسةم  مةا علة  أيضةا االعتمةاد ميكةن
 السةلطتن بةن الفصة  أسةا  علة  املفةروض احلظةر مبةدأ تتجةاوز واسةع  سةلطات مبوجبهةا -خاصة  املصةري-اإلداري
 . 2التنفيذي  و القضايي 

 مةن عمةت إتيانةه أو سةلبيا أو إجيابيةا وظيفتةه بواجبةات املوظةف إخةتل: "أهنةا علة  التكديبية  الةدعو  تعةرف و
 يف الواجةئ مقتضة  علة  اةرل أو القةوانن عليهةا تةن  الةيت الواجبةات اةالف موظةف فكة  عليةه، رمة احمل األعمةال
 ذنبةا يرتكئ إ ا أمان ، و دق  و حيط  من تتطلبه مبا تكديتها يف  قصري أو بنفسه لا يقوم أن جيئ اليت وظيفته أعمال
 . 3"تكديبه يستوجئ إداريا

 وال التةكدي  ايفةزاء عةن يغةين ال ايفنةاي  ايفةزاء إذ ، 4معةا ايفنايية  و يبية التكد املسةوولي  بةن ايفمةع ميكةن إذ
 يكفة  بة  ضةرر وقةوع تشةاط ال كوهنةا يف منهةا، املدنية  عةن للموظةف التكديبية  املسةوولي  متييةز مةع ،5بينهمةا تعةارض
 الضةرر،أي حتقة  عةدم أو حتقة  عن الّنظر بغض أدبي ، أو مادي  مصلح  عل  عدوان أو خطك وقوع عل  عمله انطواء
 لةإلدارة مرفقة  باعتبةاره اخلطةك عةن ماليةا املوظف يسكل مل وإن حىت أنه ذلك ،6املسوولي  هذه يف ركنا يعد ال الضرر أن

 .تكديبيا مؤاخذته

 عةن املمتنةع  املوظةف ضةد املختصة  التكديبية  احملكمة  مةن قضةاي  حكةم بصةدور ذلةك أيضةا للقضةاء كمةا
 بةإلزام 11/19/0918الصةادر يف  0181-18 قةانون مبوجةئ الفرنسة  اإلداري القضةاء يةهعل سةار مةا ذاوهة ،7التنفيةذ

                                  
 58 ص، الساب ، املرجع احملروق ، إبراهيم شادي ؛ يليها ما و 000.الساب ، ص املرجع مراد، الفتاح عبد 1
 .300.ص، 6116ط، .، دالقاهرة العربي ، النهض  دار اإلداري، القضاء قانون الّلطيف، عبد حممد حممد 2
 .91.ص، 6110، النشر ومكان ارد بدون اإلداري ، اخلصوم  يف اإلثبات خصوصي  الشام ، عايدة 3
 علة   ثارهةا تقةدير حرية  لةإلدارة يةا  بالوظيفة  صةل  هلةا ليسةت الةيت أي العادية  ايفةرايم فمعظةم ايفةرايم؛ مةن طةايفتن بةن ميةز املصةري املشةرع أن غةري 4

 سةعد حممةود :أنظةر ذلةك لتفصةي  ذلةك، علة  ثركةك وظيفتةه مةن املوظةف عزل لا اإلدان  أوجئ و خطرة أهنا املشرع قدر أخر  جرايم هنا  و الوظيف ،
 .يليها ما و 265 ص، ساب ، مرجع اجمليد، عبد

 ؛عليه التكديبي  املسؤولي  تطبي  دون  ول ال  للموظف الراءة بإقرار ايفزايي  املسؤولي  انتفاء أن أقر أين تطبيقاته يف أيضا ايفزايري املشرع أقره ما هذا و 5
 .6111، 09 ، العددالدول  جملس ، جمل 6111نوفمر  05يف  ر املؤ  039009 رقم القرار

 شةرون، حسةين ؛ 541 .ص، 0999، 0.ط اإلسةكندري ، املعةارف، منشةكة الدولة ، جملةس حمةاكم أمةام التنفيةذ و املسةتعج  القضةاء املنجة ، إبةراهيم 6
 ،6113 بسةكرة، خيضةر، حممةد جامعة  احلقةو ، كلية  منشةورة، سةتري،ماج مةذكرة ، " اإلدارية  القضةايي  القةرارات و األحكةام تنفيةذ عةن اإلدارة امتنةاع
 .093.ص

 اإلجرايي  الشرعي  خليف ، املنعم عبد  زالعزي عبد ؛012.ص ساب ،ال رجعامل الوقتي ، إشكاالته و اإلداري  األحكام تنفيذ خليف ، املنعم عبد العزيز عبد 7
 .206.صاملرجع الساب ،  التكديئ، يف
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 األحكةام تنفيةذ معارضةتهم عةن الشخصةي  مسةؤوليتهم بةإقرار  للميزاني  التكدي  اجمللس أمام باالمتثال اإلدارين األعوان
الصةادر يف  119-81 قةانون صةدور هةذا أكةدو  اديدية ، بغرامة  اإلدارة علة  احلكةم يف تتسةبئ الةيت القضةايي 

 ،1اجمللةس أمةام امتناعةه حالة  التنفيةذ عةن املسةوول ضةد دعةو  رفةع يف احلة  لةه للمحكةومالذي أعطة   01/17/0981
 العمةوم  الوظيفة  قةانون مةن 106 املةادة أقةرت كمةا .2مةايل مبلةد بةدفع عليةه احلكةم إمكانية  لةذلك دعمةا أقةر كمةا

 .عمله أو وظيفتهب قيامه لعدم املسؤولي  لذه الفرنسي 

 هةو املخةت  الةوزير يكةون مةا غالبةا أنةه فرنسةا يف -األحكةام تنفيةذ عةدم- املسةؤولي  هةذه إثةارة علة  يؤخةذ مةا
 حمكمة  لةا تنطة  الةيت ايفزايية  ملسةؤوليته بالتبعية  املدنية  مسةؤوليته علة  القةانون يةن  الةذي و التنفيذ عدم عن املسوول
 ريفةريو قةال هلةذا ضةعيف ، جةد قضةاي  قةرار لتنفيةذ الطةاعن حظو  ملاذا نفهم هنا من و برملاين، حتقي  بعد خاص  عليا
 .3التحكمي  قرارااا تنفيذ يف حقها اإلدارة تشاي .اإلدارة ضد التعويضات باختاذ أنه

 تقةيم الةيت الشةروط عةن ختةرل ال  4الشةروط مةن مجلة  تةوافر علة  بةدورها متوقفة  املسةؤولي  هةذه أن جنةد و هذا
 النتقةادات تعرضت قد التكدي  ايفزاء وسيل  فإن ذلك رغم .املصري و ايفزايري التشريع يف للموظف ايفنايي  ي املسؤول
 5.عديدة

 ااثمنإاافرع 
 ارقضظف ااةقضمإ ااقسؤوالح ااقعنلح

 خةتل مةن وذلةك القضةاء، حلكةم اعياالنصة علة  املوظةف إلجبةار الوسةاي  أهةم مةن  يةاملدن  ياملسةؤول تعد

 .اخلاص ماله من اإللغاء حكم ذيتنف عدم عن للمتضرر مايل ضيتعو  دفع  يولمسؤ  لهيحتم

                                  
1
 L' article L.313.12 du code des juridictions financières: Lucienne Erstein,Odile Siomon, op.cit.p.29. et : 

Antonia Houhoulidaki, op,cit,p,04. 
2
 L' article L.313.1 du code des juridictions financières:" toute personne visée à L' article L.312.1 qui aura 

engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur 

l’engagement des dépenses sera passible d’une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 1.000 F et 

dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui était alloué à la date à 

laquelle le fait a été commis ". v: Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit.p.29. 
3
 Antonia Houhoulidaki,op,cit,p,05. 

 أن ،..ايفزي  التنفيذ و الب ء و كالااخ  رالصو  ك  االمتناع يشم  اختصاصه، يف التنفيذ يدخ  أن و موظفا، التنفيذ عن املمتنع يكون بكن ذلكو  4
 للقرارات اإلدارة تنفيذ إشكالي  شفيق ، صاول  بن ؛التنفيذ عن االمتناع املوظف تعمد مالي ، بغرام  اإلدارة عل  باحلكم التنفيذ عن املوظف امتناع يؤدي

 .يليها وما293 ص، ساب ،ال رجعامل ، اإلداري  القضايي 
 خليفة ، املةنعم . عبةد العزيةز عبةد:وانظةر. 110 .ص سةاب ،ال رجةعامل الوقتية ، وإشةكاالته اإلدارية  األحكةام تنفيةذ خليفة ، نعماملة عبةد العزيةز عبةد 5

 .6113، اإلسكندري  ايفامع ، الفكر دار العام ، الوظيف  يف التكديبي  الضمانات
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 هةذا القة  الفقه  املستو  فعل  لا، األخذ عل  معاجي مل والقضاء الفقه أن إال ل يالوس هذه  يأمه ورغم

 الةذي املوقةف هةو وهةذا، 1فرنسةا يف العام القانون فقهاء من ريالكث لا ناد  ثيح واسعا، قبوال  ياملسؤول من النوع
 أو الدولة  إلةزام يف املتسةبئ للموظةف  يةاملال  ياملسةؤول قةرارإ خةتل مةن مباشةرة ريغة قة يبطر  زايةريايف املشةرع تبنةاه

 أو الكلة  ذيةالتنف عةدم جة ينت  يةمال ضةاتيتعو  أو  يةديادرامة  غ بةدفع  يةالعموم وةاتياهل أو  يةمياإلقل ايفماعةات

 .2احملاسب  مبجلس املتعل  القانون من 88 املادة هيعل نصت ما وهو ،اءالقض ألحكام متكخرة بصف  أو ايفزي 

 ختلةه مةن لةزمي حكةم أي زايةرايف يف حةىت وال فرنسةا يف اإلداري القضةاء صةدري فلةم للقضةاء بالنسةب  أمةا

 ددا ية مل الةذي املصةري الدولة  جملةس عكس وهذا اخلاص، ماله من له احملكوم ضيبتعو  ذيالتنف عن املمتنع املوظف

 .3حكمه ذيلتنف املخالف املوظف ضد  ياملدن  ياملسؤول فكرة  يتطب يف

 حكةم ذيةتنف يف املةرر ريغة التةكخر حالة  يفقرارهةا إ كةنمي للموظةف  يةاملدن  ياملسةؤول أن إىل اإلشةارة جتةدر
 عةيني لصةاحله كةوماحمل ضيبتعةو  املمتنةع املوظةف فةإلزام النةاق  ذيالتنف أو ذيللتنف الكل  الرفض حال  يف أما اإللغاء،

 .املفعول ساري قانوين لن  خمالفته القاض  أعلن والذي هيف املطعون اإلداري القرار ذيتنف مبواصل  له إجازة

 :مضقف ااقشرع ااق رإل من ااقسؤوالح ااقعنلح ارقضظف ااةقضمإ -.أوال

 19كةم لةه مةؤر  يف ثبت عن جملس الدول  املصري أنه مل يادد يف تطبي  الغرام  ضد الوزير شخصةيا يف ح
، حيث أن وزير احلربي  أصةدر قةرارا بعةزل أحةد الضةباط مةن مهامةه، إال أن احملكمة  ألغةت قةراره؛ ولكةن 0911جوان 

الوزير مل ميتث  إىل هذا احلكم، فرفع الضاب  دعوة ثانية  أمةام احملكمة  إلنصةافه، ومةا جةاء يف حكةم  حمكمة  القضةاء 
بقوة الشة ء املقضة  بةه، وهة  كمةا سةب  وأن أشةرنا إليةه خمالفة  ملبةدأ أساسة  اإلداري من احلكم ينطوي عل  خمالف  

 .وعليه اعتر الوزير أخطك خطك شخصيا يستوجئ مسؤوليته عن التعويض

قةةام املشةةرع املصةةري بتطةةوير قةةوانن املسةةؤولي  املاليةة  للموظةةف العةةام حيةةث أنةةه يف البدايةة  كةةان مقصةةورا علةة  
املشةةرع بتوسةةيع نطةةا  املسةةؤولي  املاليةة  ويقلةة  مةةن الفوةةات املعفةةاة مةةن اخلضةةوع لةةه صةةغار مةةوظف  الدولةة  ومةةن مث بةةدأ 

الذي أجةاز مسةؤولي  العمةدة واحملةافظن وأعضةاء اجملةالس البلدية  املنتخبةن، ومل  0991جانف   19حىت صدر قانون 

                                  
 .001-019.ص.، ص6114 ،34 العدد املغر ، بفا ، ناحملام و يه عن رةالصاد ارياملع جمل  اإلداري، اجملال يف األحكام ذيتنف الوزاين، حممد 1
 .39  العدد ر ل املتمم، و املعدل احملاسب  مبجلس املتعل  ،0994  جويلي 01، املؤر  يف 61-94من األمر  00/00املادة  2
 .630.صاملرجع الساب ،  ،دةيأوفا ميهراإب 3
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فعةةت أهنةةم وراء عةةدم تنفيةةذ يبقةة  حةةىت اآلن إال كبةةار املسةةؤولن يف الدولةة  الةةذين ال تقةةرر مسةةؤولياام حةةىت ولةةو ثبةةت 
 .1األحكام ألهنم يتمتعون باحلصان 

استقر القضاء اإلداري عل  أن امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام الصادرة يف مواجهتها حيةث يعتةر عملهةا 
هةةذا عمةةت غةةري مشةةروع بةة  ويسةةم  أيضةةا قةةرارا سةةلبيا خاطوةةا ينشةة  للمحكةةوم حقةةا يف احلصةةول علةة  تعةةويض يلتةةزم 

وقةةد ذهبةةت  2تةةه كةة  مةةن املوظةةف املسةةؤول عةةن هةةذا االمتنةةاع وقةةد  كةةم بةةذلك أيضةةا علةة  ايفهةة  اإلداريةة ،بةةدفع قيم
إىل الةةن  يف  11/11/0991تةةاري  ( طلبةةات) 1107/0911جنةةاي  رقةةم  قةةرار ،حمكمةة  قةةرار حمكمةة  الةةنقض املصةةري 

ن ال جيةةوز يف هةةذه احلالةة  أن مةةن القةةانون املةةدين علةة  أن يشةةم  التعةةويض الضةةرر األدم أيضةةا ولكةة 111/10 املةةادة
 .ينتق  إىل الغري إال إذا حتدد مبقتض  اتفا  أو طالئ الداين به أمام القضاء

بوجةه  األدموما ورد باملذكرة اإليضاحي  من أنه استقر يف العصر احلاضر عل  وجو  التعويض من الضةرر 
الصةةدد يةةدل علةة  أن املشةةرع اسةةتهدف لةةذا عةةام بعةةد أن زال مةةا كةةان حاضةةرا يف األذهةةان مةةن عوامةة  الةةادد يف هةةذا 

اليت تشم  ك  من يؤذي اإلنسةان يف شةرفه واعتبةاره أو يصةيئ عاطفتةه  األدبي الن  وجو  التعويض عن األضرار 
وإحساسه ومشاعره أمةا مةا عةدا ذلةك مةن مسةا  مبصةلح  مشةروع  للمضةرور يف شخصةه أو يف مالةه أمةا بةاإلختل 

مبصةةلح  ماليةة  لةةه فإنةةه يتةةوافر مبجةةرده الضةةرر املةةادي، وكةةان حةةّ  اإلنسةةان يف احليةةاة حبةة  ثابةةت يكفلةةه لةةه القةةانون أو 
وستم  جسةمه مةن احلقةو  الةيت كفلهةا الدسةتور والقةانون الةيت كفلهةا الدسةتور والقةانون وجةّرم التعةدي عليةه ومةن مث 

 . اديفإن املسا  بستم  ايفسم بكي أذ  من شكنه اإلختل لذا احل  يتوافر به الضرر امل

 :مضقف اايضمء من ااقسؤوالح ااقعنلح ارقضظف ااةقضمإ -.ثمنلم

 19ثبت عن جملس الدول  املصري أنه مل يادد يف تطبي  الغرام  ضد الوزير شخصةيا يف حكةم لةه مةؤر  يف 
، حيث أن وزير احلربي  أصةدر قةرارا بعةزل أحةد الضةباط مةن مهامةه، إال أن احملكمة  ألغةت قةراره؛ ولكةن 0911جوان 

الوزير مل ميتث  إىل هذا احلكم، فرفع الضاب  دعوة ثانية  أمةام احملكمة  إلنصةافه، ومةا جةاء يف حكةم  حمكمة  القضةاء 
اإلداري من احلكم ينطوي عل  خمالف  بقوة الشة ء املقضة  بةه، وهة  كمةا سةب  وأن أشةرنا إليةه خمالفة  ملبةدأ أساسة  

 .عن التعويض وعليه اعتر الوزير أخطك خطك شخصيا يستوجئ مسؤوليته

 :من ااقسؤوالح ااقعنلح ارقضظف ااةقضمإ مضقف اافيه -.ثماثم
                                  

-692.ص.ص، 6110ايفديةدة للنشةر،  كوسيل  إلجبار اإلدارة عل  تنفيذ األحكام اإلداري ، دار ايفامعة   أبو يونس حممد باه ، الغرام  التهديدي   1
691. 

 .351.، ص6113 بريوت، نشورات احلل  احلقوقي ،، م(الكتا  الثاين) عبد الوها  حممد رفعت، القضاء اإلداري  2
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 Mauriceإن أول مةةةن نةةةاد  بفكةةةرة تطبيةةة  املسةةةؤولي  املدنيةةة  علةةة  املوظةةةف املمتنةةةع عةةةن التنفيةةةذ هةةةو 
Hauriou11/17/0901الصةةادر يف  الدولةة  الفرنسةة  جملةةس ، حيةةث أمّ علةة  تطبيقهةةا مبناسةةب  تعليقةةه علةة  حكةةم 
 fabrégue يف قضةةةي 

1
حيةةةث أّكةةةد أنةةةه علةةة  املوظةةةف املمتنةةةع عةةةن تنفيةةةذ قةةةرار قضةةةاي  ألغةةة  أحةةةد أعمالةةةه وأدان ، 

 .إدارته، فإنه يكون قد خرل عن حدود وظيفته اإلداري 

وينعقةةد االختصةةاص للنظةةر يف هةةذه املسةةؤولي  للقضةةاء اإلداري، علةة  اعتبةةار أن هةةذا األخةةري أدر  مةةن غةةريه 
حكمه مةن جهة ، وقةد  كةم ضةد املسةؤول أو يعفيةه و مة  اإلدارة وحةدها بةالتعويض يف تقييم اخلطك املرتكئ ضد 

 .وفقا للظروف احمليط  مبوضوع عدم التنفيذ

وهنةةةا القاضةةة  سةةةيعتمد علةةة  اخلطةةةك الشخصةةة  للموظةةةف ولكةةةن نةةةر  امتنةةةاع املوظةةةف عةةةن التنفيةةةذ ال مينةةةع 
عةةةة  ويبقةةةة  لةةةةإلدارة أن ترجةةةةع علةةةة  املوظةةةةف اإلدارة مةةةةن القيةةةةام بدلةةةةه علةةةة  أسةةةةا  مسةةةةؤولي  املتبةةةةوع عةةةةن أعمةةةةال تاب

 .2الساجاع ما دفعه من تعويض

 ا اافرع ااثم
 ارقضظف ااةقضمإ ااقسؤوالح ااقمالح

هةةا وسةةيل  ضةةغ  لضةةمان تنفيةةذ األحكةةام القضةةايي ، فقةةد لتةةدعيما لنظةةام الغرامةة  التهديديةة ، والرغبةة  يف جع
العامةة  بغرامةة   األشةةخاصتسةةبئ يف احلكةةم علةة  أحةةد  قةةرر جةةواز توقيةةع الغرامةة  املاليةة  علةة  تصةةرفات املوظةةف الةةذي

اديديةة ، أو تلةةك الةةيت اةةدف إىل تعطيةة  تنفيةةذ األحكةةام املاليةة  عةةن طريةة  امتنةةاع املوظةةف املخةةت  بإصةةدار األمةةر 
 .3بدفع املبلد الذي قض  به احلكم القضاي 

كةام القضةةاء، الةذي جيعةة  احملةةرر للقواعةد اخلاصةة  املطبقة  علة  بعةةض أح 11-90ونظةرا لعةدم كفايةة  القةانون 
فةإن املشةكل  تبقةة  مطروحة  حةىت ولةو قبلنةةا ؛ اإلدارة مةن اختصةاص أمةةن اخلزينة  الصةةادرة ضةد األحكةاممهمة  تنفيةذ 

بةةكن رفةةض اإلدارة سةةيزول حبكةةم نقةةدي، فةةإن املوظفةةون العموميةةون سةةيتحررون مةةن احةةاام القةةانون بواسةةط  تعةةويض 
 .4مايل مدفوع من خزين  الدول 

                                  
 .690.ساب ، صالرجع املشفيق  صاويل، أشار إليه  1

 .690.، صنفسهرجع املاويل، شفيق  ص  2
 .06.، ص6106، مذكرة ماجستري، كلي  احلقو  والعلوم السياسي ، جامع  باتن ، الغرام  التهديدي  يف املادة اإلداري مزياين سهيل ،   3
 .615.ساب ، صالرجع امل، أمحد حميو  4
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  باملشرع ايفزايري إىل سن جمموع  من النصوص لتكريس مبدأ املسةؤولي  املالية  للموظةف الةذي وهو ما أد
املتعلة  مبجلةس  11-91من األمر رقم  88تسبئ بتصرفه يف احلكم عل  اإلدارة بغرام  اديدي  ، فلقد نصت املادة 
يةة  واملاليةة  واألخطةةاء أو املخالفةةات اآلي احملاسةةبات علةة  أنةةه تعتةةر خمالفةةات لقواعةةد االنضةةباط يف جمةةال تسةةيري امليزان

 :  ذكرها

عنةةةةدما تكةةةةون خرقةةةةا صةةةةر ا لألحكةةةةام التشةةةةريعي  والتنظيميةةةة  الةةةةيت تسةةةةري علةةةة  اسةةةةتعمال وتسةةةةيري األمةةةةوال 
 .1العمومي  أو الوساي  املادي  وتلح  ضرر باخلزين  العمومي  أو ليو   عمومي 

أعةةته بغرامةة   88خالفةةات املنصةةوص عليهةةا يف املةةادة يعاقةةئ علةة  امل": مةةن نفةةس األمةةر 89ونّصةةت املةةادة 
ال ميكن أن يتعد  مبلد الغرام  املرتئ السةنوي اإلمجةايل الةذي ، حملاسب  يف حق  مرتك  املخالفاتيصدرها جملس ا

 .2"العون املعين عند تاري  ارتكا  املخالف  هيتقاضا

املباشةةر لتنفيةةذ األحكةةام اإلداريةة  ضةةد اإلدارة ومةةن املؤكةةد أن إقةةرار املسةةؤولي  املاليةة  للموظةةف هةة  الضةةمان 
العام ، ذلك أهنا جتع  املوظف حتت طايل  اديد دايم وفعال، ويتمث  هةذا التهديةد يف أن املوظةف هةو مةن يتحمة  

 .3يف األخري حصيل  ما فقدته اخلزين  العمومي   جراء امتناعه عن التنفيذ

عنةدما ": الةذي نة  علة  أنةه 1111أفرية   01يف قةانون  هذا ما يتطاب  مع ما ذهئ إليه املشرع الفرنسة 
يةةدين قةةرار قضةةاي  مجاعةة  حمليةة  بةةدفع مبلةةد مةةايل، فةةإن هةةذا املبلةةد جيةةئ أن يةةدفع يف أجةة  شةةهرين إن مل  ةةام هةةذا 

العةون ": كمةا يقةرر القةانون ذاتةه أن  ،عملية  الةدفع عنةد التقةد  فقة  للحكةم األج  فيجئ عل  احملاسئ أن يباشةر
 .4"عن التنفيذ ميكن أن يعاقئ من طرف حمكم  االنضباط املالي  بغرام املسؤول 

يتضةةةح مةةةن اسةةةتقراء الةةةن ، أن مجةةةع تصةةةرفات املوظةةةف الةةةيت تةةةؤدي إىل احلكةةةم علةةة  الدولةةة  أو ايفماعةةةات 
اإلقليميةة  أو اهليوةةات العموميةة  بغرامةةة  اديديةة  أو تعويضةةات ماليةةة ، تةةؤدي إىل قيةةام املسةةةؤولي  أمةةام جملةةس احملاسةةةئ 

 .الذي يعتر املؤسس  العليا للرقاب  البعدي  ألموال الدول  وايفماعات اإلقليمي  واملراف  العمومي 

                                  
 .0994، 39ل، العدد .ل.ر.جلس احملاسب  لاملتعل  مب ،0994جويلي   01املؤر  يف  ،94/16من األمر رقم  00املادة   1
 .من قانون جملس احملاسب  09املادة   2
 .632.ساب ، صالرجع املعبد القادر عدو،   3

4
 Gustave peiser, op-cit, p.266. 
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وسواء ترتئ عل  تصرف املوظف عدم التنفيذ الكلة  أو ايفزية  للحكةم القضةاي ، أو يف حالة  التةكخري يف 
ه ألن يف ذلةةك نتيجةة  واحةةدة يف النهايةة  التنفيةةذ، فإنةةه يرتةةئ هةةذه املسةةؤولي  إذ ال فةةر  يف األثةةر بةةن احلةةاالت الةةثت

 .1قوة الش ء املقض  فيه املؤدي إىل احلكم بغرام  اديدي  احااموه  عدم 

ملسةةايل  اإلدارة أو  ثليهةةا عةةن عةةدم التنفيةةذ؛ سةةواء  ودافةةع هةةذا حةةول اآلليةةات واملضةةامن الةةيت تتخةةذ كطريقةة 
 رأينةا كمةا  تنفيذ قرارات القاضة  اإلداريعدم عن  ظف العموم املو مسؤولي   ، أو قيامإثارة مسؤولي  اإلدارة املمتنع ب

 . ليات أخر  تواجه لا اإلدارة املمتنع  عن تنفيذ القرار اإلداري إىلسابقا، ويف الفص  املوايل سنتطر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
جامعةة  القةةاهرة،  ،ليةة  احلقةةو ، كدكتةةوراه رسةةال ، "دراسةة  مقارنةة " اإلداريةة  واإلشةةكاليات املتعلقةة  لةةا األحكةةامحسةةين سةةعد بةةن عبةةد الواحةةد، تنفيةةذ   1

 .620.، ص0905
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 لىع اإلدارةوسائل و آليات حمل 

 اإلداريتنفيذ قرارات القاضي  
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 السةلطات مةن جمموعة  اإلداري للقاضة  منحةت اإلدارية  الةدعاو  يف الصةادر لقضةاي ا احلكةم لتنفيذ ضمانا
 دعةو  طرية  عةن اإلداري القاض  تدخ  السلطات من بن هاته .إياه وتنفيذه حلكمه الرضو  عل  اإلدارة م حت اليت

 أخةر  سةلطات ملةنح املشةرع تةدخ  الوقةت مبةرور السلطات هاته فعالي  عدم مع لكن ،وتوجيه األوامر التنفيذي  اإللغاء
أسةلو  التهديةد املةايل؛ هلةذا يثةور اإلشةكال حةول ماهية  هةذه السةلطات؟،  يف متثلةت التنفيةذ بعةدم التعنةت هةذا تعةاجل

 .وه  ه  كافي  إلرغام اإلدارة عل  التنفيذ؟

لةةإلدارة اسةةتعمال دعةةو  اإللغةةاء وتوجيةةه األوامةةر التنفيذيةة  لإلحاطةة  مبوضةةوع هةةذا البحةةث سةةنتطر  بدايةة  إىل 
 (.ااقبح  ااثمنإ)املتمثل  يف التهديد املايل اللجوء إىل اآلليات البديل  مث  ،(ااقبح  اوو ) املمتنع 

 ااقبح  اوو 
 اهم وتضجله اووامر ااتنفلذيح ااققتنةح فع ااماا استةقم  معضا اااغمء 

 يعةد بةه، املقضة  الشة ء حلجية  ايزةاحلة اإلدارية  الةدعاو  يف الصةادرة األحكةام تنفيةذ علة  اإلدارة امتنةاع إن
 حلجية  املخةالف اإلداري القةرار إللغةاء ثانية  مةرة القضةاء إىل وءاللجة االمتنةاع هةذا مةن للمتضةرر اةول للقةانون، خمالفة 
توجيه األوامر التنفيذي  لةإلدارة ومن جه  ثاني  ، (ااقطر  اوو ) ء من جه لغااإل دعو  طري  عن به املقض  الش ء
 .(ااقطر  ااثمنإ)عن تنفيذ القرار اإلداري  املمتنع 

 ااقطر  اوو 
 فع ااماا  ااققتنةح عن تنفلذ قراااة اايمفإ اامااإل استةقم  معضا اااغمء

 وباعتبار به املقض  الش ء حلجي  املخالف القرار إلغاء دعو  يرفع أن إمكاني  له للمحكوم القضاء منح لقد
  خر، إداري قرار أي إلغاء دعو  عن ختتلف ال إذ به، املقض  الش ء حلجي  ملخالفا اإلداري القرار إلغاء دعو  أن
 القانون يف جاء ما نعرض أن ارتكينا كما لذلك، حتتال اليت العناصر بعض يف إالجيعلنا ال نتطر  لك  ما يتعل  لا   ا

هلةذا يثةور اإلشةكال حةول . لةذلك اجة احل اقتضةت مةا كة  املقارنة  سةبي  علة  يتعلة  مةا لكة  نتطةر  ال جيعلنةا املقةارن
 . ليات دعو  اإللغاء للقرار اإلداري الذي امتنعت اإلدارة عن تنفيذه؟
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مث  ،(اافااارع اوو ) لإلجابةةة  علةةة  اإلشةةةكالي  سةةةنتطر  إىل دعةةةو  اإللغةةةاء وحجيةةة  الشةةة ء املقضةةة  بةةةه
       إجةةةةةراءات دعةةةةةو  اإللغةةةةةاء مث سةةةةةنعرل إىل احلةةةةةديث عةةةةةن ،(اافااااارع ااثااااامنإ) أسةةةةةا  دعةةةةةو  اإللغةةةةةاء سةةةةةنتناول

 (.اافرع ااثما )

 اافرع اوو 
 معضا اااغمء وخجلح ااشإء ااقيضإ به

 إما امللغ  رارالق إصدار بإعادة تقوم قد فه  أشكال عدة اإللغاء حكم ذيبتنف اللتزامااا اإلدارة خمالف  تتخذ
 ذيةالتنف اليةح الصةمت  اإلدارة تلتةزم أن كةنمي كمةا امللغة ، قةرارال رتبهةا الةيت اآلثةار بةنفس  و امللغة  ومضمونه بشكله
 .1بالرفض راصاد ايإدار  راراق عدي وهذا

 عن باالمتناع اإلدارة رارق ضد إلغاء دعو  رفع سو  له احملكوم أمام بق ي ال اتيالوضع هذه ك  وأمام
. املقض  الش ء قوة ملبدأ خمالفته أسا  عل  االمتناع قرار بإلغاء احلكم إال اإلداري قاض ال عل  وما احلكم، ذيتنف

يف  الصادر الفرنس  الدول  جملس حكم ختل من مرة ألول  يالقانون املخالف  مفهوم عرفه الذي التطور بعد وخاص 
 خمالف  مبثاب  هيف املقض  الش ء لقوة ايزاحل للحكم العام  اإلدارة جتاه  اعتر الذيbotta يف قضي   0915جوان  10
 .3قراراته من ديالعد يف زايريايف الدول  جملس هيعل سار الذي االجتهاد هو وهذا ،2للسلط  وجتاوزا  يقانون

 :مبرا معضا  اغمء اايراا اامااإل ااقاماف احجلح ااشإء ااقيضإ به -.أوال

 اإلدارة امتنعت فإذا املشروعي ، مبدأ مصادر من مهما صدرام باعتبارها به املقض  الش ء حبجي  اإلدارة تلتزم
 بإلغةاء جديةدة دعةو  رفةع يف احلة  لةه للمحكةوم ميةنح هةذا فإن ،عاالمتنا  صور من صورة بكي قضاي  حكم تنفيذ عن
 رفةع لةه احملكةوم حة القةرارات   مةن العديةد يف العليةا للمحكم  اإلداري  الغرف  أكدت وقد .4الشكن هذا يف اإلدارة قرار

 عةدم أن اعتةرت حيةث" : يلة مةا إحةداها يف جةاء إذ، بةه املقضة  الشة ء حلجية  املخةالف اإلداري القةرار إلغاء دعو 

                                  
 .600.ص ،املرجع الساب  ة،دياوفا إبراهيم 1
 .620.ص ،املرجع الساب   ،قيشف صاول  بن 2
 .611.ص ،نفسه املرجع، ق يشف صاول  بن 3
 .40.املرجع الساب ، ص م،متا يعيش  مال 4
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 جتةاوز دعةو  رفةع يف احلة  لةه للمحكةوم ميةنح فيةه املماطل أو  التنفيذ يف بالتكخري به، املقض  الش ء لقوة اإلدارة تنفيذ
  "1. للحجي  اإلنكار هذا ضد السلط 

 إمكانية  بةه املقضة  الشة ء حلجية  املخةالف القةرار إلغةاء دعةو  يف لةه للمحكةوم أن اإلشةارة، جتةدر أنةه كمةا
 عل  ياتئ عما بالتعويض املطالب  أيضا وبإمكانه به، املقض  الش ء حلجي  املخالف الصادر القرار تنفيذ وقف طلئ
  .2 خر إداري رقرا أي ذلك يف شكنه ضرر من السل ، أو اإلجيام .اإلدارة قرار

 :تكللف مبعأ  اغمء اايمفإ اامااإل اريراا اامااإل ااقاماف احجلح ااشإء ااقيضإ به -.ثمنلم

 ضد متار  أن ميكن الدعو  وهذه اإلداري ، القرارات مشروعي  رقاب  طر  من طريقا اإللغاء دعو  تعتر
 .بالرفض قرارا األحيان من الغالئ يف تعتر اليت السلبي ، اتقرار ال أو اإلجيابي ، اإلدارة قرارات

 تقد  تاري  من معين  لفاة الشكن صاحئ عل  الرد عن مبقتضاه اإلدارة متتنع الذي القرار هو الرفض، وقرار
 اإللغاء، بدعو  فيه الطعن جيوز و بالرفض، إداريا قرارا احلاالت بعض يف اإلدارة، من املوقف هذا ويعتر .الطلئ

  .3مقيدا كان أو تقديريا، اختصاصها كان سواء أي اإلدارة، يفه  املمنوح االختصاص طبيع  عن النظر ضعبو 

 فإعمةال .امعهة املتعامة  ومصةلح  اإلدارة، مصةلح  بةن التةوازن حتقي  هو القاعدة، هذه فرض من اهلدف إن
 القةرار هةذا يف افةاض فاملشةرع. ردهةا عةدم و اإلدارة، تعنةت مةن األفةراد مصةام محاية  حتقية  شةكنه مةن القاعةدة، هةذه

 مقةدم  صة  مل إذا املوقةف سةيدة اإلدارة وتبقة . الطلةئ حمة  اخلدمة  ألداء رفضا اعتره أي له، سلبيا مضمونا الضمين
 .اإللغاء قاض  أمام الرفض هذا بترير تتكف  و ا،اإراد عن صريح تعبري دون ،ااخدما من ش ء عل  الطلئ

 الواجةئ اإلجةراء باختاذ اإلدارة إلزام عل  ينطوي الرفض قرار إلغاء أن ه  هو هنا، نفسه يطرح الذي السؤال
 مةن موجةه أمةر مبثابة  الةرفض، قةرارات بإلغاء اإلداري القضاء عن الصادرة األحكام تعتر ه   خر مبعو ،؟اختاذه عليها

 .مباشر؟ غري بشك  لو و لإلدارة، القاض 

 عندما القاض  أن Chevallier األستاذ قرر الصدد هذا يف و .السؤال هذا عل  الفرنس  الفقه أجا  لقد
 الرفض، قرار فإلغاء .اإلدارة رفض إقرار أو الشكن، لصاحئ الاخي  مبنح إما ملزم فهو بالرفض، اإلداري القرار يلغ 
 يف الشةكن صةاحئ أحقية  ويؤكةد ا،لنصةا إىل األمةور إعةادة يف يةؤثر حيةث بإصةداره، مباشةر غةري بشك  لوو  أمرها يعين

                                  
 العةدل ووزارة الداخلية  وزارة ضةد املةالك  وسعيد سحنون بوشخ  قضي )، 0919جانف   61  بتاري  الصادر ، اإلداري  الغرف  العليا، احملكم  قرار  1

 .603.ص املرجع الساب ، ،وحمي أمحد إليه أشار؛ (ايفزاير العاصم  والي  ووايل
 .009.ص املرجع الساب ، عدو، القادر عبد 2
 .41.ص ،6113 القاهرة، العربي ، النهض  دار مقارن ، دراس  ،لإلدارة أوامر توجيه يف اإلداري القاض  سلط  عمر، عل  محدي 3
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 أن أي اإلدارة، تقةدير يقيةد هنةا القاضة  تقةدير كةكن و .الاخةي  مبةنح جديةد قةرار بإصةدار اإلدارة بةإلزام الاخةي ،
  .1اإلدارة تقدير يعلو تقديره

 يتضةمن ال الةرفض، قةرار بإلغةاء الصةادر احلكةم بةكن القةول إىل املصةري الفقةه ذهةئ فقد ذلك، ختف وعل 
 .املقةررة القانونية  القواعةد ختف عل  االمتناع هذا وجاء إحداثه، عن اإلدارة امتنعت ذيال القانوين األثر حتقي  بذاته
 فةاحلكم .باإللغةاء احلكةم جمةرد عنةد تقةف اإللغةاء فسةلط  .بةذلك قرارا اإلدارة تصدر أن األثر هذا لتحقي  يتعن إ ا و

 حكم ألن فذلك الاخي ، يساوي ال الرفض ءإلغا كان إذا ألنه ترخي ، مبثاب  يعتر ال ترخي ، منح بإلغاء الصادر
 مةن بذلك قرار صدور ينبغ  لذا و امللغ ، القرار صدور قب  بالضب  عليها كانت اليت احلال  إىل األشياء يعيد اإللغاء
 .2املختص  ايفه 

 رفضةت فةإذا. الاخةي  إىل يةؤدي ال بةالرفض، اإلداري القةرار إلغةاء أن إىل الفقةه مةن  خةر جانئ يذهئ و 
 ميكةن ال احلكةم هةذا فةإن بةالرفض، اإلدارة قةرار بإلغةاء حكمةا الطالةئ استصةدر و بنةاء، رخصة  إعطةاء مةثت اإلدارة
 األثر إحداه متلك اليت اإلدارة سلطان يف يدخ  الاخي ، عدم أو الاخي ، قرار ألن بالاخي ، قرار مبثاب  اعتباره
 .القانوين

 و .املشةروع غةري اإلدارة موقةف إزاء القةانون حلكةم تقريةر إال هةو فمةا الةرفض، قةرار بإلغةاء الصةادر احلكةم أمةا
 دون القانونية  املراكةز عةن الكشةف حةد عنةد سةلطته تتوقةف حيةث بةالاخي ، قةرارا يصةدر أن ميلةك ال القاضة 
 .3إحداثها

 اإلداري القةرار إلغةاء أن اعتبةار علة  نوافة  أن ميكةن ال جانبنةا ومةن : "فيقةول عمةر، علة  محةدي الدكتور أما
 أحكةام حتلية  مةن لنةا يتضةح حيةث .املرفةوض القةرار بإصةدار يلزمهةا اإلدارة، إىل القاضة  من موجه أمر مبثاب  بالرفض،
 علة  الةرفض قةرار إلغةاء حكةم يفرضةه الةذي االلتةزام أن مصةر، يف أو فرنسةا، يف سةواء الفةاة، تلةك يف اإلداري القضةاء
 بةكثر أثةره زوال يعةين الةرفض قةرار إلغةاء فإن الفرنس ، اإلداري القضاء حكامأل فوفقا .معتدال أو ضويت، يكون اإلدارة،
 علة  املاتةئ فةاألثر. امللغة  القةرار صةدور قبة  بالضةب  عليهةا كانةت الةيت احلالة  إىل األشةياء يعيةد الةذي وهذا رجع ،
 تصةدر أن قبة  فيةه انةتك الةذي املوقةف ذات يف اإلدارة وضةع إعةادة علة  يقتصةر بةالرفض قةرار بإلغةاء، احلكةم صدور

                                  
1
 CHEVALLIER.J , L'interdiction pour le juge administratif defaire acte d'administrateur , A.J.D.A., 1972, p.81. 

 .334.ص ،1971، 0.مصر، ط العرم، الفكر دار ،لغاءاإل حكم  ثار جريه، العظيم عبد املنعم عبد 2
 .364.ص ،0900 ،0.ط القاهرة، الكتئ، عامل اإلداري ، املنازع  يف القضاء دور بسيوين، السيد نحس  3
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 حكةم يعةين أن دون ذلةك عةن متتنةع أن أو  خةر قةرارا تصةدر أن يف جديةد مةن احلرية  هلةا يكةون حبيةث الةرافض، قرارهةا
 .1إصداره رفضت أن و سب  باملنح، إجيام قرار بإصدار اإلدارة يفه  موجها أمرا احلال  هذه يف اإللغاء

 :اامااإل اايضمئإ يإ معضا اااغمء صضا اات ا  ااماا  بتنفلذ اايراا -.ثماثم

 ميكةن وبالتةايل ذلةك،  ثةار يقةرر أن دون اإلداري القةرار يلغة  أن السةلط  جتةاوز دعةو  يف اإلداري للقاضة 
 علة  رياسةي  سةلط  ميلةك ال اإلداري فالقاضة  ،2"بنةاء عملية  تعقبهةا ال هةدم عملية  ميثة  " اإللغةاء قةرار بةكن القةول
 غةري اإلداري للقةرار فبإلغايةه. السةلطات بةن الفصة  مبةدأ خةالف وإال حملهةا احللةول إمكانةهب لةيس ذلةك وعلة  .اإلدارة
  .4اثنن استثناين تعرف القاعدة هذه كانت وإن ،3سلطاته تنته  املشروع

 ومفةاده إجيةام التةزام أوهلمةا قةانونين، التةزامن اإلدارة علة  تفةرض تنفيةذها أثناء السلط  جتاوز دعو  وقرارات
 القةرار صةدور قبة  سةابقا عليةه كةان كمةا الوضةع إلعةادة والتزمة  الضةروري  اإلجةراءات مجيةع تتخذ أن اإلدارة عل  هأن

 اإلداري القضةاي  القةرار تنفيةذ إىل إضةاف  صةدوره، يةوم مةن وذلةك املادية  أو منهةا القانونية   ثةاره مجيةع وإزالة  ،5امللغة 
  .6اصوري ال حقيقيا تنفيذا

 إجةراء أي اختةاذ عةن اإلدارة امتنةاع يف يتمثة  سةل  التةزام فهةو اإلدارة، عةات  علة  يقع الذي اينالث االلتزام أما
 إصةداره إعةادة أو امللغة  اإلداري القةرار تنفيةذ عةن باالمتنةاع وذلةك بإلغايةه، املقضة  اإلداري للقرار تنفيذا اعتباره ميكن

 .7ثاني  مرة وإحيايه

 دعةو  قةرار تنفيةذ يقتضةيه ملةا يسةتجيئ باعتباره اإلداري الفقه جانئ نم واسعا تكييدا التقسيم هذا لق  لقد
 هةو هةذا كةان فةإن. 8اإلدارة عةات  علة  تقةع الةيت االلتزامةات كافة  يتضةمن كونةه بالشةمولي  وصةف إذ السةلط ، جتاوز

 .؟االلتزامن من نوع ك  صور ه  فما املعتمد التقسيم

                                  
 .26.ص الساب ، املرجع عمر، عل  محدي  1
 .392.ص ،6115الوسي  يف دعو  إلغاء القرارات اإلداري ، منشكة املعارف، اإلسكندري ،  الدين، مجال سام  2
 .535.ص، 6112، 0.، دار هوم ، ايفزاير، ط"وساي  املشروعي " اإلداري  املنازعات يف درو  ملويا،  ه شي  بن حلسن 3
 املعلومةات، مةن ملزيةد .القاضة  عةن الصةادرة اإلحةتالت و ايفزيي ، اإلبطاالت :مها ختفيفن تعرف اإلدارة حم  احللول من اإلداري القاض  منع قاعدة 4

 .يليها وما 534.ص الساب ، املرجع ،ملويا  ه شي  بن حلسن راجع
 .656.ص، 0990 ،0.ط ،عمان للنشر، واي  دار اإلداري، القانون يف الوجيز، القيس  محودة عل  إعاد 5
 107 .ص الساب ، املرجع ،اوفايدة إبراهيم 6
 .363.ص الساب ، املرجع ،-قضاء اإللغاء–القضاء اإلداري  اهلل، عبد بسيوين الغين عبد 7
 .011.ص ،نفسه جعاملر  ،اوفايدة إبراهيم 8
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 :اايجمبإ ااا ا  صضا -.1

 :1يل  فيما لإلدارة اإلجيام االلتزام حتديد ميكن سابقا، قي  ما ختل من

 :اجةإ بأثر اامااإل اايضمئإ اايراا بتنفلذ ااماا  اات ا  -.آ

 القرار أن مبعو .رجع  أثر له السلط  جتاوز دعو  يف الصادر اإلداري القضاي  القرار أن يف القاعدة تتمث 
 مفادها قاعدة عل  تكسيسا ،2عليه املاتب  اآلثار مجيع تنمح  أن وجيئ يكن، مل ككن يعتر بإلغايه احملكوم اإلداري
 من مفعوله يسري السلط  جتاوز دعو  لقرار تنفيذا الصادر اإلداري فالقرار وبالتايل .باط  فهو باط  عل  يبو ما ك 
 .3املشروع غري القرار إلغاء زمن من ال امللغ  القرار صدور وقت

 العام ، الوظيف  ميدان يف لتطبيقه اخلصئ الجملا جيد الفرنس ، الدول  جملس إنشاء من يعتر الذي املبدأ هذا
 قضاي  قرار صدر فإذا .وظيفته من تعسفيا فصت تفصله أو الاقي  يف املوظفن أحد تتخط  اإلدارة أن حده لو كما

 رجع ، بكثر ولكن صدوره يوم من فق  ليس انافذ القضاي  القرار هذا اعتر وظيفته، إىل بإعادته أو الاقي  يف بكحقيته
 أو الاقي ، يف ختطيه يتم مل لو كما حقوقه كاف  إليه وتعيد املوظف من موقفها تنظيم تعيد أن اإلدارة عل  جيئ حبيث
 قرارا 5 (Rodière)قضي   يف الصادر الفرنس  الدول  جملس قرار يعد الصدد ويف هذا ،4مطلقا وظيفته يا  مل لو كما
 دعو  لقرار تنفيذا الصادرة اإلداري  القرارات تنفيذ يف الرجع  األثر من موقفه الفرنس  القضاء ختله، من بن دييامب

 باستثناء اإلداري ، السلط  وقرارات تنظيمات بكن يقتض  املبدأ كان إذا : "...القرار هذا يف جاء و ا السلط ، جتاوز
 استثناء عليها يرد القاعدة هذه فإن للحاضر، بالنسب  إال تفص  أن ميكن ال ،رجع  أثر له لقانون تنفيذا املتخذة تلك
 تنت  لا، يصرح اليت اإلبطاالت وبواسط  والذي الدول ، جملس عن صادر لقرار تنفيذا القرارات تلك تتخذ عندما

 .6..."أبدا تصدر مل ككهنا تعد السلط  لتجاوز اإلبطال حم  القرارات أن بسبئ املاض  يف اآلثار بعض بالضرورة

                                  
 .يليها وما 060.، صاملرجع نفسه ،اوفايدة إبراهيم 1
 .691.ص ، 2005 اإلسكندري ، للنشر، ايفديدة ايفامع  دار ،"مقارن  دراس " اإلداري  الدعو  يف اإلجراءات احملروق ، إبراهيم شادي  2
 .035.ص ،نفسه املرجع ،اوفايدة إبراهيم 3
 291 ..ص ،نفسه رجعامل احملروق ، إبراهيم شادي  4

5
  C.E. 26 Décembre 1925, Rodière, Rec., 1065, concl. Cahen-Salvador ; G.A.J.A., p. 268. 

6
  «S’il est de principe que les règlements et les décisions de l’autorité administrative, à moins qu’ils ne soient 

pris pour l’avenir, cette règle comporte évidement une exception lorsque ces décisions sont prises en exécution 

d’un arrêt du Conseil d’Etat lequel, par les annulations qu’il prononce, entraîne nécessairement certains effets 

dans le passé à raison de ce fait que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais 

intervenus», G.A.J.A., op. cit., p. 268. 
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 القاضة  فةكقر الفرنسة ، الدولة  جملةس طةرف مةن منتظمة  وبصةورة القضةايا مةن العديةد يف تككةد املبةدأ هةذا
 .1فرديةا قةرارا أو تنظيميةا قةرارا كةان سةواء رجعة ، بةكثر يتتشة  السةلط  جتةاوز دعةو  يف امللغة  القةرار أن اإلداري
 يف باالختصةار وتتميةز مةا نوعةا شةحيح  قراراتةه كانةت وإن الةنه  هةذا عةن  ةد مل بةدوره ايفزايةري اإلداري والقاضة 

 .2السلط  جتاوز دعو  قرارات تنفيذ يف الرجع  األثر تطبي  اآلخر هو فكقر ا،ابيانا

 نظةرا وذلةك ،3خيةال جمةرد الواقةع يف وهةو العملية  الناحية  مةن مجة  صةعوبات يواجةه املبةدأ هةذا تطبية  أن إال
 :4يف واملتمثل  االستثناءات لبعض تعرض وهلذا ؛امللغاة اإلداري  القرارات عل  ترتبت قد تكون يتال اآلثار حمو لصعوب 

I.- مضظف تةللن قراا  اغمء خماح:  

 وتةاري  تعيينةه تةاري  بةن مةا الفةاة يف املوظةف هةذا اختةذها الةيت القةرارات اعتبةار املعقةول غةري من أنه تبن فقد
 اسةتنادا صحيح  القرارات هذه تعتر ولذلك .حمددة قانوني  مراكز من عليها ترتئ ملا رانظ تكن، مل ككن التعين إلغاء
 .الفعل  املوظف نظري  إىل

II.- مضظف ع   قراا  اغمء خماح: 

 للعمة ، إرجاعةه علة  السةابق  الفةاة يف عملةه يةا  مل وككنةه يعتةر الرجعة  األثةر ملبةدأ وطبقةا املوظةف فهةذا
 موقةف هةذا وكةان عزلةه، يةتم مل إن يتقاضةاه أن اللةزوم مةن كةان الةذي املايل املقاب  عل  ص   أن جيئ لذلك ونتيج 
 هةذا عةن مبوجبةه أعةرض الةذي5 0911أفرية   11 بتةاري  الفرنسة  الدولة  لةسجم قةرار صةدور لغاية  الفرنسة  القضةاء
 املوظةف هةذا أمةام فةتح قابة امل يف لكةن ،6الرجعة  األثةر مبةدأ علة  ( Service fait ) اخلدمة  قاعةدة وغلّةئ املسةلك
 .7العزل هذا جراء من أصابته اليت األضرار تعويض طلئ من يتمكن لك  عزله قرار يف الطعن طري 

 

 

                                  
1
 Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, Contentieux administratif, 7éme édition, Dalloz, 2001., p. 825. 

 .032.ص الساب ، املرجع ،اوفايدة إبراهيمللمزيد من املعلومات، راجع  2
3
 «Le principe de la rétroactivité de l’annulation constitue en réalité une fiction », voir Charles DEBBASCH, 

Jean Claude RICCI, op. cit., p. 826. 
 .696.ص الساب ، رجعامل احملروق ، شادي  4

5
 C.E., Ass., 7 avril 1933, Deberles, Rec., 439, concl. Parodi ; G.A.J.A., op. cit., p.p. 297 et s. 

 .545.ص الساب ، املرجع ،ملويا  ه شي  بن حلسن 6
 293 ..ص ،نفسه املرجع احملروق ، شادي   7
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III.- مشروع غلر أمر  اغمء خماح: 

 قةرار صةدر الةذي املوظةف علة  جيةئ إذ لرييسةه، املةريو  طاعة  واجةئ أمةام الرجعة  األثةر مبةدأ ينمحة  هنةا
 طايلة  حتةت يقةع خطةك يرتكةئ فإنةه أحجةم فةإن ذلةك، بعةد القةرار هةذا أبطة  ولةو حةىت مبنصةبه  يلتحة أن مةثت، بنقلةه

 ضةمانا وهةذا مشةروع، غةري كةان وإن  خةر، مكةان إىل بنقلةه الصةادر األمةر بطاعة  ملةزم فةاملوظف. 1التكديبية  العقوبات
 حكةم وإذا .اإللغةاء علة  ولواحلصة ضةده السةلط  جتةاوز دعةو  رفةع مةن ذلةك مينةع ال لكةن العةام، املرفة  سةري حلسةن
 وحتسةئ فعليةا قايمة  تعتر النق  ألمر تطبيقا املوظف فيها عم  اليت الفاة فإن املاض  عل  ذلك ووقع بذلك القاض 

 .2للاقي  واستحقاقه أقدميته يف النظر أثناء له

 :ااقرغى اامااإل اايراا بمستبعا  ااماا  اات ا  -.ب

 القاعةدة هذه أن غري تلقايي ، بصورة يتم أنه السلط  جتاوز دعو  يف الصادر  القضاي القرار تنفيذ يف األص 
 القةرار اسةتبدال أن القةول ميكةن وبالتةايل ،3لةذلك إدارية  قةرارات اختةاذ تتطلةئ احلةاالت بعةض فهنةا  .مطلقة  ليسةت
 .4أخر  حاالت يف ي تلقاي بطريق  يتم وقد وجوبيا، يكون وقد جوازيا، يكون قد سليم  خر بقرار امللغ  اإلداري

 القرار حم      خر قرار باختاذ يلزمها ال باإللغاء القاض  القرار كان إذا لإلدارة بالنسب  جوازيا األمر فيكون
 ذلةك ومثةال .الةدعو  رفةع مةن املرجةوة النتيجة  إىل للوصةول ذاتةه حةد يف كافيةا يكةون القضةاي  القةرار أن أي .امللغة 
 .5ايفمعيات حد إ حب  صادر إداري قرار إلغاء

 عندما وذلك لإلدارة، بالنسب  وجوبيا سليم  خر بقرار امللغ  اإلداري القرار استبدال يكون أخر  حاالت يف
 قةرار تنفيةذ حالة  يف اإلدارة تكةون عندما ذلك ومثال ،6اإللغاء قرار عن الناش  القانوين الفرا  ملل  حاج  هنا  تكون
 وال صةراح  ال اإلدارة لةه تسةتجئ ومل للبنةاء رخصة  أحةدهم يطلئ ككن سل ، إداري قرار بإلغاء قض  إداري قضاي 
 علة  فيتعةن القةرار، هذا إلغاء قرر فإذا السلط ، جتاوز بدعو  فيه الطعن جيوز اإلدارة جانئ من الرفض فهذا ضمنيا،
 القةرار بإلغةاء الصةادر القضةاي  قةرارال ألن شةروطه، تةوافرت ما إذا بالبناء بالاخي  إجيابيا إداريا قرارا تصدر أن اإلدارة

                                  
1
 Charles DEBBASCH, Jean Claude RICCI, op. cit., p. 827. 

 457 .ص الساب ، املرجع ،ملويا  ه شي  بن حلسن 2
 130 ..ص الساب ، املرجع ،اوفايدة إبراهيم 3
 294 ..ص الساب ، املرجع احملروق ، شادي   4
 294 ..ص ،نفسه املرجع احملروق ، شادي  5
 294 ..ص ،نفسه املرجع احملروق ، شادي  6
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 املركةز ينشة  إداري قةرار صدور من بد ال ب  تلقاييا، بالبناء له مرخ  الشخ  أن عليه ترتئ ي أن ميكن ال السل 
 .1للفرد القانوين

 القةرار كان لو كما تلقايي  أو  لي  بصف  اإللغاء حم  اإلداري القرار استبدال يتم األخر  احلاالت بعض ويف
 إىل تلقايية  بطريقة  يةؤدي التحة  القةرار بإلغةاء فةالقرار عليةه، سةاب  إداري قةرار أحكةام لةبعض تعديت أصدر قد امللغ 
 .أخر  مرة التنفيذ موضع ووضعها الساب  القرار أحكام ظهور

 صةدر قةد القةرار هةذا ويكةون املةوظفن أحةد بفص  صدر إداريا قرارا يلغ  قضاي  قرار يصدر أن ذلك ومثال
 اخلاص الساب  القرار إحياء التح  القرار إلغاء شكن فمن التقاعد، إىل املوظف هذا إحال  بقبول ساب  لقرار استبداال
 .2التقاعد إىل باإلحال 

 :ااقرغى اامااإل اايراا اتبهم ااتإ اايمنضنلح اوعقم  نحض ااماا  اات ا  -.ج

 ما وهذا املنفردة اابإراد صادرة أعمال إما فه  :عننو  يف اإلدارة عن الصادرة القانوني  األعمال تنحصر
 .اإلداري  العقود يف وتتجل  إرادتن بتواف  أي اتفاقي  أعمال وإما اإلداري ، بالقرارات يعرف

 ملزم  اإلدارة فإن السلط ، جتاوز دعو  يف الصادر القضاي  القرار تنفيذ يف الرجع  األثر ملبدأ وتطبيقا
 .قضاييا إلغايه ُقرر   لقرار تنفيذا أو كنتيج  جاءت اليت القانوني  األعمال مجيع بإلغاء عام  كقاعدة

 دايما، البساط  ذهل ليست األصل  القرار إلغاء قرار بتنفيذ تتكثر اليت اإلداري  القرارات حتديد عملي  أن غري
 من جزء اإللغاء حم  القرار يكون وقد ،بسببه أو بإلغايه املقض  القرار إىل استنادا تصدر قد اإلداري  القرارات فهذه
 قانوني  عملي  ضمن يدخ  أو فردياأو  تنظيميا، قرارا األصل  القرار يكون قد  خر ومبفهوم، 3مركب  قانوني  عملي 
 ،4اإللغاء حم  األصل  القرار باختتف ختتلف التنفيذ عملي  فإن وهنا اإلداري  العقود يف الشكن هو كما مركب 

 :يل  ما بن التمييز جيئ األحوال؟ هذه يف اإللغاء قرار تنفيذ يتم كيف هو نفسه، يطرح لذيا والتسايل

 

 

                                  
 131 ..ص الساب ، املرجع ،اوفايدة إبراهيم  1
 295 ..ص الساب ، املرجع احملروق ، شادي  2

3
 Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, 2001, Dalloz, p.1466. 

 .364.ص الساب ، املرجع ،-قضاء اإللغاء–القضاء اإلداري  اهلل، عبد بسيوين الغين عبد 4
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I .- تنظلقلم قرااا اوصرإ اايراا كضن خماح: 

 فإن واحد، وقت يف فيه املطعون األصل  التنظيم  القرار إىل املستندة الفردي  القرارات يف الطعن مت إذا
 لوحده التنظيم  القرار إلغاء مت إذا لكن. 1إليه استندت الذي األصل  التنظيم  قراربال أسوة اإللغاء يكون مصريها

 رتبت اهنأل السلط  جتاوز لدعو  احملدد امليعاد يف فيها مطعون والغري عنه الناجت  الفردي  القرارات إللغاء وجه فت
 فيه، يطعن مل تنظيم  قرار عل  بناء صادر فردي إداري قرار إىل وجه قد الطعن كان إذا أما .2لألفراد مكتسب  حقوقا
 فمصري املشروعي  ملبدأ خمالفته تبن فإذا أوال، القرار هذا مشروعي  لفح  يتصد  أن اإلداري القاض  عل  فإنه
 .3اإللغاء هو إليه املستند الفردي القرار

II.- يرميم ااا قر  اوصرإ اايراا كضن خماح: 

 وبطتن إلغاء ه  فالقاعدة عليه، استنادا أخر  فردي  قرارات وصدرت ا،فردي قرارا األصل  القرار كان إذا
 األصل  القرار صدور لوال ليصدر كان ما التح  القرار أن ثبت مىت وهذا امللغ  بالقرار املرتبط  القرارات هذه مجيع
 ال ارتباطا األصل  بالقرار رتبطام الفرع  أو التبع  القرار كان إذا يتقرر البطتن فإن  خر مبعو. 4إلغايه ُقرر   الذي
 .5التبع  القرار هذا الختاذ األساسي  األسبا  أحد ميث  األصل  القرار كان إذا أو التجزي ، أو الفص  يقب 

 يعتةر ال األخةري هةذا كةان إذا األصل  القرار إللغاء نتيج  يلغ  ال التبع  القرار ألن صحيح، دايما والعكس
 أصةبحت مةىت التبعية  الفردية  القةرارات إلغةاء األحةوال مةن حةال بةكي ميكةن ال لةذلك اف إضة إلصةداره، جوهريةا سةببا

 .6لألفراد حقوقا وقررت تنفيذي 

III.- مركبح قمنضنلح عقرلح يإ يعخ  اامااإل اايراا كضن خماح: 

 هةو اكمة أخةر ، إدارية  قةرارات مةع مركبة  قانونية  عملية  ضةمن ينةدرل اإللغةاء حمة  اإلداري القةرار كةان إذا
 إبةرام بعةد صةدوره وبةن التعاقةد علة  سةاب  اإللغةاء قةرار كةون بةن التمييةز جيةئ هنةا اإلداري، العقةد حالة  يف الشةكن
 املزمةع العقةد علة  يقضة  ألن كةاف اإللغةاء يتضةمن إداري قضةاي  قةرار صةدور جمةرد فةإن األوىل احلالة  ففة  .العقةد

                                  
 .نفس املرجع، نفس الصفح  1

2
 Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, op. cit., p.1466. 

 326 ..ص الساب ، املرجع ،-اإللغاءقضاء –القضاء اإلداري  اهلل، عبد بسيوين الغين عبد 3
 .300.ص الساب ، املرجع احللو، راغئ ماجد فهم ، زيد أبو مصطف  4
 326 ..ص الساب ، املرجع ،-قضاء اإللغاء–القضاء اإلداري  اهلل، عبد بسيوين الغين عبد 5

6
 Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, op. cit., p.1466. 
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 أو املزايةدة إرسةاء قةرار إلغةاء مثة  ،بةه املقضة  الشة ء ية حلج احاامةا النةور يةر  أن ميكةن ال حبيةث " إبرامةه،
 .1"...املناقص 

 تنصةئ السةلط  جتةاوز دعةو  ألن األخةري هةذا علة  يةؤثر ال فإنةه العقةد، إبةرام بعةد اإللغةاء قةرار صةدر إذا أمةا
 .2اإلداري  العقود يف بالنظر خمت  قاض ولوجود فق  اإلداري القرار خماصم  عل 

IV.-  ااقرغى اامااإل اايراا عن نتجت ااتإ ااقمميح اوعقم  نحض ا ااما اات ا: 

 حمة  اإلداري للقةرار املادية  اآلثةار  خةر مبعةو أو امللغة ، القةرار عةن نتجةت الةيت املادية  باألعمةال املقصةود
 حجةز أو امللكي  عكنز  بإلغايه، القضاء قب  اإلداري القرار تنفيذ عن الناجت  املادي  التنفيذي  األعمال تلك ه  اإللغاء،
 مجيةع بإزالة  ملزم  هنا فاإلدارة .العملي  األمثل  من ذلك غري إىل موظف فص  أو عن عل  االستيتء أو األفراد أموال
 وميكةن. 3امللغة  القةرار عةن الناجتة  املةادي التنفيةذ مظةاهر إلزالة  التزمة  اإلجةراءات جبميةع قيامها طري  عن اآلثار هذه
 ميكةن الةذي الشة ء أن غةري .4" اإللغةاء حكةم تنفيةذ سةبي  يف احلقيقية  اإلجيابية  اخلطةوة" متثة  ية العمل هةذه أن القةول
 الةيت اآلثةار بنوعية  مةرتب  األمةر ألن للقةرار املادية  اآلثةار تزية  أن أحيانةا اإلدارة علة  يسةتحي  قةد أنةه هةو إليةه اإلشةارة
 بصةف  يتجلة  وهةذا الصةعوب ، أو السةهول  حيةث مةن جة الدر  بةنفس ليسةت فهة  وبالتةايل اإللغةاء، حمة  القةرار يرتبهةا
 .إلغايةه قبة  اإلداري القةرار فيةه صةدر الةذي واملكةان بالزمةان وثيقةا ارتباطةا مرتبطة  املادية  األعمةال تكةون عنةدما خاص 
  قضةاي قةرار مبوجةئ ذلةك بعةد القةرار هةذا ألغة  مث معينة ، مناسةب  يف جتمةع مبنةع صةادر إداري قةرار إلغةاء ذلةك ومثةال
 بةه، املرتبط  املناسب  لفوات وذلك بالتجمع السماح املمكن غري من ألنه موضوع، ذي غري يصبح هنا فالتنفيذ إداري،
 أن لةإلدارة ميكةن ال أنةه إال، 5" حبةت نظةري فرض جمرد إىل يتحول" احلال  هذه يف اإلداري القرار هذا إلغاء فإن وعليه
 للقةرار املادية  اآلثةار إزالة  معهةا يسةتحي  الةيت األحةوال مجيةع ففة  .تهامسةؤولي مةن للتهةر  التنفيةذ باسةتحال  تتةذرع
 يؤدي ال ولك  اإللغاء، لقرار العيين التنفيذ الستحال  كنتيج  له احملكوم تعويض من مناص ال قضاييا، امللغ  اإلداري
 .6عملي  قيم  ك  من السلط  جتاوز دعو  قرارات جتريد إىل ذلك

                                  
 327 ..ص الساب ، املرجع ،-قضاء اإللغاء–القضاء اإلداري  اهلل، عبد بسيوين الغين عبد 1
 243 ..ص الساب ، املرجع القيس ، محود  عل إعاد 2
 162 ..ص الساب ، املرجع ،اوفايدة إبراهيم 3
 324 ..ص ،نفسه املرجع ،-قضاء اإللغاء–القضاء اإلداري  اهلل، عبد بسيوين الغين عبد  4
 324 ..ص ،نفسه املرجع ،-قضاء اإللغاء–قضاء اإلداري ال اهلل، عبد بسيوين الغين عبد 5
 163 ..ص الساب ، املرجع ،اوفايدة إبراهيم 6
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 :بإااسر االات ا  صضا -.2

 مةن ما ك  أو إجراء، أي اختاذ عن اإلدارة امتناع هو السل  االلتزام أن القول ميكن اإلجيام، االلتزام ئتف
 أنةه بةداع  تنفيةذه عةن متتنع أن متتلك ال وه  السلط ، جتاوز دعو  عن الصادر القضاي  القرار تنفيذ يعرق  أن شكنه
 :مها اثنن التزامن يف يتحدد بذلك وهو ،1ورياص تنفيذا بتنفيذه تقوم أن أو للقانون، خمالف

 :اااغمء مح  اامااإل اايراا تنفلذ بةع  االات ا  -.آ

 إذا القضةاي  القةرار صةدور مبجةرد بإلغايةه املقضة  اإلداري القةرار تنفيةذ عةن تتوقةف أن اإلدارة، علة  يتعةن
 القضةاي ، القةرار صةدور قبة  فيةه بةدأت قد تكن مل إذا التنفيذ يف تبدأ أال عليها جيئ كما التنفيذ، يف مستمرة كانت
 .2صدوره تاري  من يكن مل ككن واعتباره اإلداري القرار إعدام يعين اإللغاء ألن وذلك

 :اااغمء مح  اامااإل اايراا  صعاا  عمم  بةع  االات ا  -.ب

 بصةف  أو القةد ، منطوقةه بةنفس أي األوىل، صةورته يف سةواء امللغة  القةرار إصةدار إعةادة بعةدم اإلدارة تلتةزم
 بعضها أو اآلثار ك  ترتيئ إلعادة اإللغاء قرار عل  منها حتايت امللغ  القرار مضمون عل  مشتمت يكون ككن مقنع 
 مبخاصةم  يتعلة  األمةر ألن اإللغةاء، عةن لصةاحله احملكةوم تنةازل ولةو حةىت هةذا ويكةون امللغة ، القةرار عةن نتجةت الةيت
 .3األشخاص بن وليس الواسع مبفهومه للقانون املخالف اإلداري القرار

 يف املتمثلة  اخلارجية  العيةو  مةن عيبةا امللغة  القةرار شةا  مةا إذا إطتقهةا علة  ليسةت القاعةدة هةذه أن غةري
 هةذه تصةحيح مت   مةىت امللغة  القةرار إصةدار إعةادة مةن اإلدارة مينةع ال هةذا فةإن ،االختصةاص وعيةئ الشةك  عيةئ
 .4العيو 

 

 

 

                                  
 242 ..ص الساب ، املرجع القيس ، محود عل  إعاد 1
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 ثمنإاافرع اا
 معضا اااغمء أسمس

 احلالة  هةذه يف قرارهةا فيعةد ضةمنيا، أو صةراح  اإلداري القضةاي  للقةرار اإلدارة احةاام عةدم بةن التفرقة  يتعةن
 ذلةك مةن التهةر  قاصةدة اإلداري، القضةاي  القةرار تنفيةذ علة  حتايلهةا وبةن، القانونية  القاعةدة خمالفة  بعيةئ مشةوبا
  .بالسلط  اال راف بعيئ مشوبا قرارها يكون وهنا مباشر، غري بطري 

  :مامافح اايمنضن -.أوال

 تراعة  أن عليها لزاما كان مث ومن إداري، نشاط ألي  ارستها أثناء املشروعي  مبدأ مراعاة اإلدارة عل  جيئ
 قةرار كة  فةإن  ،وعير املشة مبةدأ مصةادر من هام مصدر اإلداري  القضايي  القرارات أن وباعتبار .القانوني  القاعدة تدرل
  .1نللقانو  املباشرة املخالف  إىل ترق  واليت به، املقض  الش ء حلجي  خمالف  يشك  هلا خمالف إداري

 معةرض اإلداري، القضةاي  القةرار تنفيةذ عةن باالمتنةاع – ضةمين أو صةريح – إداري قةرار كة  فةإن وبالتةايل
  .2احمل  عيئ لتضمنه اإلداري، القاض  طرف من لإللغاء

 لةن  املخالفة  القةرارات إلغةاء علة  البداية  يف يقتصر كان الفرنس ، اإلداري القاض  أن هنا، اإلشارة دروجت
 إالّ  القضايي ، قراراته لتنفيذ املخالف  القرارات يف السلط  جتاوز بدعو  الطعن يقب  يكن ومل فق ، تنظيم  أو تشريع 
 مث ومةن صةورها، ضةمن بةه املقضة  الشة ء حجية  خمالفة  تفةاعتر  .القانونية  املخالفة  مفهةوم يف تطةور حةدوه بعةد

 .3 السلط جتاوز دعو  قيام جتيز اليت العيو  ضمن الفرنس  الدول  جملس أدرجها

                                  
 القةرارات محةادة، أنةور حممةد يليهةا؛ مةاو   103.، ص0992القةاهرة،  العةرم، الفكةر دار ،األول الكتةا  اإلداري، القضةاء ،الطمةاوي حممةد سةليمان 1

 .030.ص ،2004 اإلسكندري ، مع ،ايفا الفكر دار القضاء، ورقاب  اإلداري 
 القرارات اليت تشو  العيو  مجيع احلقيق  يف يشم  ،رأيهم حسئ ،القانو خمالف  بعيئ القول ألن ؛"حمل "مصطلح  استعمال الفقه من جانئ يفض  2

 خمالفة  مجيعةا تعتةر اهلةدف، عةن واال ةراف ط السةل اسةتعمال إسةاءة أو املقةرر، الشةك  عةن اخلةرول أو بالقةانون، احملةدد االختصةاص خمالفة  ألن اإلداري ،
 فقة ، باحملة  املتعلة  العيةئ يف  صةره حبيةث الضةي ، بةاملعو القةانون خمالفة  مصةطلح اسةتعم  اإلداري، والقضةاء الفقةه مةن  خةر جانبةا أن إال للقةانون،
 .القانوني  للمصطلحات الدقي  التوظيف حيث من منطق  األول الرأي أن ويبدو

 ،لغاءاإلقضاء -القضاء اإلداري اهلل، عبد بسيوين الغين عبد ؛451.ص ،0900  ن،.د.د ،2 .ل اإلداري، القضاء يف الوجيز فهم ، زيد أبو مصطف 
 .069.ص الساب ، املرجع القضاء، ورقاب  اإلداري  القرارات محادة، أنور حممد ؛669.ص ،1997اإلسكندري ،  املعارف، منشكة
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 جبةواز قةرار يقةر أول (Botta) قضةي  يف 1904 جويلية  18 بتةاري  الصةادر الفرنسة  الدولة  جملةس قةرار ويعةد
 خمالفة  أسةا  علة  اإلدارية ، القضةايي  القةرارات لتنفيةذ املخالفة  ارية اإلد القةرارات ضةد السةلط  جتةاوز بةدعو  الطعةن
 .1القانون

 حمصة  ضةرايئ منصةئ ايفزايةر يف يشةغ  كةان الةذي (Botta) السةيد أن يف القةرار هةذا وقةايع تةتلخ   
 مببةالد دية للبل مةدين  ، بكنةه فيةه يعلمةه 1899 ديسةمر 11 بتةاري  احملاسةب  جملةس مةن قةرار ضده صدر القليع ، لبلدي 
 بتةاري  احملاسةب  جملةس قةرار ألغة  الةذي الفرنسة  الدولة  جملةس أمام القرار هذا يف (Botta) السيد فطعن معترة، مالي 
 غةري ،0916 جويلية  21 بتةاري  امللغة  القةرار إصةدار أعاد احملاسب ، جملس أن غري مشروعيته، لعدم 1902 فيفري 60
 الدولة  جملةس طةرف مةن إلغةايه ومت األخةري، القةرار يف ثانية  مةرة (Botta) السيد فطعن الدول ، جملس قرار حبجي  مبال

0911 جويلي  18 بتاري  الفرنس 
2. 

 فيةه، املطعةون بقةراره ( احملاسةب  جملةس ) اجمللةس أن سةب ،  ا يتبن ... أنه حيث" : يل ما القرار يف جاء لقد
  .3"لسلطته متجاوزا بذلك يكون القانون، وجه  ومن به، املقض  الش ء حبجي  يعاف مل

 واليت اإلداري ، القرارات ضد املقام  السلط  لتجاوز الطعون قبول يف ذلك بعد الفرنس  الدول  جملس يادد مل
 من العديد الشكن هذا يف أصدر وقد .ضدها الصادرة اإلداري  القضايي  القرارات تنفيذ خمالف  ورايها من اإلدارة تقصد

  4. القضايي القرارات

 قراراته تنفيذ تواجه كانت اليت العقبات إحد  يتخط  أن الفرنس  اإلداري القضاء استطاع وبذلك
 القانوني  املخالف  يفسر وجعلته اإلدارة، جتاه موقفه عل  أثرت قد والتاراي  السياسي  الظروف كانت وإن القضايي ،
 السليم التطبي  يقتضيه وملا .القضايي  الساح  يف هوجود أكد أن وبعد أنه إالّ . كيانه عل  حفاظا ضيقا تفسريا
 القانوني  املخالف  ويفسر واسع ، رقاب  اإلدارة يراقئ وأصبح السل ، موقفه من غري العدل، حتقي  أج  من للقانون
 5 اإلدارة جانئ من االحاام القضايي  لقراراته يضمن حىت ،أوسع تفسريا

                                  
1
 C.E., 8 juillet 1904, Botta, Rec., 557, concl. Romieu, G.A.J.A., p.p. 81 et s. 

2
  G.A.J.A ,Op.Cite, p. 82. 

 Disponible à : http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2014/02/26/lassimilation-de-la-violation-de-la-chose-

jugee-a-la-violation-de-la-loi/. 
3
  « Cons ; qu’il résulte de ce qui précède que la Cour par l’arrêt attaqué a méconnu l’autorité de la 

chose jugée sur le point de droit et commis un excès de pouvoir ; - », G.A.J.A., op. cit., p. 81. 
4
 C.E., 26 décembre 1925, Rodière, Précité ; C.E. Sect., 29 décembre 1949, Société anonyme des 

automobiles Berliet, Rec., 368, concl. Guionin ; C.E. Sect., 7 décembre 1979, Ministre de la défense / 

Amar, Rec., 455, G.A.J.A., op. cit., p.p. 30, 83, 269. 
 .603.ص الساب ، املرجع ،اوفايدة إبراهيم 5



 اإلجراءات المتبعة عند امتناع اإلدارة عن تنفيذ قرارات الق اضي اإلداري

81 

 

 اإلداري  القرارات يف باإللغاء الطعن جواز مد  حول واضحا موقفه يكن فلم ايفزايري، اإلداري القاض  أما
 املعارض  للقرارات بالنسب  مواقفه عل  باالعتماد أنه إال .1ضدها الصادرة اإلداري  القضايي  القرارات لتنفيذ املخالف 
 مشروعي  فح  سلط  نفسهل أعط  أنه ولقال فيمكن به، املقض  الش ء قوة عل  احلايزة العادي  األحكام لتنفيذ
 ومن .3مدين حكم لتنفيذ العمومي  القوة استعمال األخرية هذه به متنع الذي اإلدارة قرار ألغ  كما ،2القرارات هذه
 ضد السلط  لتجاوز الطعن الفرنس ، نظريه غرار وعل  اآلخر هو يقر ايفزايري اإلداري القاض  بكن القول ميكن هنا

  4.اإلدارة ضد الصادرة اإلداري  القضايي  القرارات ذلتنفي املخالف  القرارات

  :االنحراف بماسرطح -.ثمنلم

 فةإن املشةرع، إلرادة جتاهة  مةن ذلةك يف ملةا بالسةلط ، ا رافةا ميثة  القةانون، تنفيةذ علة  اإلدارة حتاية  كةان إذا
 مشةوبا اإلداري قرارهةا مةن وجيعة  ذلةك، قبية  مةن يعةد ضةدها، الصةادرة اإلدارية  القضةايي  القةرارات تنفيةذ عل  حتايلها
 .5اال راف بعيئ

 العواقةئ مةن ختشة  ولكنهةا ضةدها، الصةادر اإلداري القضةاي  القةرار تنفيةذ عةدم يف راغبة  تكةون قةد اإلدارة
 القضةاي  القةرار تنفيةذ علة  التحاية  يف تتمثة  أخةر  بوسةيل  غرضةها لتحقية  فتسةع  ذلةك، علة  املاتبة  القانونية 
 فيهةا يفةاض والةيت اإلدارية ، القضةايي  للقةرارات وإهةدار اسةتهتار مةن ذلةك يف ملةا ونظرا .التنفيذ هذا ل عرق أو اإلداري،

 تلةك إلغةاء علة  الفرنسة  اإلداري القضةاء اسةتقر لصاحله، القرار صدر من ضد جتاوز من ارتكبته ملا لإلدارة رادع  اهنأ
 .6لسلط ا يف اال راف بعيئ مشوب  باعتبارها اإلداري  اتار القر 

                                  
 .سابقا العليا للمحكم  اإلداري  للغرف  أو حاليا، الدول  جملس سواء قضاي  قرار أي عل  التحص  عدم ذلك جعومر  1
 215 ..ص الساب ، املرجع ،اوفايدة إبراهيم إليه أشار ، 1965 أفري  2 بتاري  الصادر سابقا، األعل  لسجملبا اإلداري  الغرف  قرار 2
 215 ..ص الساب ، املرجع ،اوفايدة إبراهيم إليه أشار ، 1965 ماي 21 بتاري  الصادر سابقا، األعل  لسجملبا اإلداري  الغرف  قرار 3
 .215.ص ،نفسه املرجع ،اوفايدة إبراهيم 4
 ،6113، 0.، طمصةر احلسةن، دار مطةابع الدولة ، جملةس وقضةاء الفقةه يف اإلداري القةرار إلغةاءب الطعةن جةهأو  خليفة ، املةنعم عبةد العزيةز عبةد 5
 .346.ص

 .356.ص ،نفسه املرجع خليف ، املنعم عبد العزيز عبد 6
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 (Boisanger  قضةي  يف 1962 جويلية  13 بتةاري  الصةادر الفرنسة  الدولة  جملةس قةرار ذلةك ومثةال

(Bréart de 1، 2 :يل  فيما وقايعه تتلخ  والذي 

 ميةار  كةان الةيت اإلدارة طةرف مةن فصةله مت الفرنس ، الفكاه  مبسرح إداريا متصرفا  (Bréart)السيد كان"
 قةرار بإلغةاء قضةاي  قةرار بصةدور طلبةه إىل االسةتجاب  ومتةت هةذا، الفصة  قةرار ضةد غةاءباإلل فطعةن لةديها، وظيفتةه
 .الفص 

 إال حقوقةه، بكامة  متتيعةه مةع الساب  منصبه إىل إعادته إىل تعمد أن اإلدارة من يقتض  كان املنط  أن ومع
 الطعةن إىل جديةد مةن (Bréart) السةيد فلجةك  خةر، إداريةا متصةرفا وعينةت القضاي ، القرار هذا جتاهلت احلكوم  أن

 امتناعهةا يف تصةلبت احلكومة  أن غةري بةه، املقضة  الشة ء حجية  مبةدأ خةر  والةذي هةذا، التعيةن قةرار ضةد باإللغةاء
 الفكاهة  ملسةرح (Bréart) لسةيدا إعةادة عةدم بغية  .القةانوين النظةام بتعةدي  بالقيةام وذلةك التنفيةذ، علة  وحتايلةت
 ألغ  األخري هذا الفرنس ، الدول  جملس أمام السلط  جتاوز دعو  برفع الثالث  للمرة جعير  أن إىل اضطره  ا .الفرنس 

 تنفيةذ دون احليلولة  بقصةد مت احلكومة ، أجرتةه الةذي التعةدي  أن اعتبةار علة  بالسةلط ، اال ةراف لعيةئ اإلدارة قةرار
 ."السابق  اإللغاء تاراقر 

 ومن الشكن، هذا ئصوص إداري قضاي  قرار أي عل  الوقوف يتم مل فإنه ايفزايري، اإلداري القضاء عن أما
 .ايفزاير يف لتطبيقه صاحلا يبق  الفرنس ، الدول  جملس قضاء اجتهاد إليه وص  ما أن القول يبق  مث

 أسا  عل  قايما به املقض  الش ء حلجي  املخالف  اإلداري  القرارات ضد السلط  لتجاوز الطعن كان وسواء
 بوجةه اإلدارية  القةرارات يف الطعن إلجراءات اضع فإنه السلط ، يف اال راف أسا  عل  أو القانوني ، القاعدة خمالف 
 اإللغةاء مةن تحصةني وبالتةايل عيةو ، مةن بهشةا مةا رغةم االنعةدام مرتب  إىل ينحدر ال القرارات من النوع هذا ألن عام،
 3.لذلك املقررة املدة يف فيها الطعن عدم حال  يف

                                  
1
 C.E. Ass., 13 juillet 1962, Bréart de Boisanger, Rec., 484, concl. Henry, G.A.J.A., op. cit., p.p., 30,  83, 411. 

Disponible à :  http://archiv.jura.uni-saarland.de/france/saja/ja/1962_07_13_ce.htm . 
2
 G.A.J.A., op. cit., p.100.  

 .053.صن، . .ايفزاير، د ايفامعي ، املطبوعات ديوان اإلداري، القانون يف املسؤولي  حمفو ، لعشئ
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 القاض  ميلك ال وبالتايل العام، النظام من ليس به، املقض  الش ء حلجي  اإلدارة احاام بعدم لدفعا أن كما
 .1الدعو  يف اخلصوم به يتمسك مل إذا نفسه، تلقاء من يثريه أن اإلداري

  علة التحاية أو  إداري، قضةاي  قةرار تنفيةذ عرقلة  بةه قصةد مةىت اإلداري القةرار أن العامة  القاعةدة كانةت إذا
 اسةتثناء عليهةا يةرد القاعةدة تلةك فةإن لإللغةاء، ويعرضةه السةلط ، جتةاوز عيةو  مةن بعيةئ مشةوبا قةرارا عةد التنفيذ، هذا

 خطةري إخةتل اإلداري القضةاي  القةرار تنفيذ عل  ياتئ كان إذا أنه االستثناء، هذا ومفاد .العملي  الضرورات فرضته
 2.مشروعا قرارا يعد التنفيذ عن باالمتناع الصادر القرار فإن العام، بالنظام

 ايفةري التنفيةذ وألجة : "أنةه علة  بنصةها 3ايفزايري املدني  اإلجراءات قانون من 111/11 املادة أقرته ما هذا
 يكةون وعنةدما .بةذلك الةوايل ويشةعر العمومية ، القةوة اسةتعمال مباشةرة العامة  النيابة  قضةاة يطلةئ والقةرارات لألحكةام
 من يوما ثتثن أج  يف يقدمه مسبئ وبطلئ للوايل ميكن درج  اخلطورة، إىل العام بالنظام ختلاإل شكنه من التنفيذ
 ".رأشه ثتث  أقصاها ملدة املؤقت التوقيف يلتمس أن إشعاره تاري 

 اافرع ااثما 
 معضا اااغمء  جراءاة

 :تتعدد وتتنوع اإلجراءات، وتتمث  فيما يل 

 :هب ااقيضإ ااشإء احجلح ااقاماف اامااإل اايراا  اغمء معضا يإ بماف    مصختاال -.أوال

 احلكةم أصةدر الةذي (الدولة  جملةس أو اإلدارية  احملةاكم) اإلداري القضةاء يفهة  فيهةا ختصةاصاال ينعقةد إذ 
 القةرار إللغةاء املرفوعة  الةدعو  طبيعة  نفةس هلةا القضةاي  احلكةم تنفيةذ عةن االمتنةاع قةرار دعةو  إلغةاء أن ذلةك األصةل ،

 القةانون يف خاصةا وضةعا هنةا  فةإن ، ايفزايةري القةانون يف األصةل  الوضةع هةو هةذا كةان فةإذا بإلغايةه، احملكةوم صةل األ
 نفةس أمةام بالضةرورة ترفةع ال التنفيةذ عةن اإلدارة امتنةاع بسةبئ تنشةك الةيت الةدعو ، أن هةو الوضةع هةذا ومضمون الفرنس 
 إذا مةا حالة  يف االختصةاص لةه ينعقةد الةذي هةو العةادي القضةاء بة  ينفةذ، مل الةذي احلكةم أصةدرت الةيت القضةايي  ايفهة 

                                  
 .104.ص الساب ، املرجع ،األول الكتا  اإلداري، القضاء ،الطماوي حممد انسليم 1
  .344.املرجع الساب ، ص خليف ، املنعم عبد العزيز عبد 2
 جةوان  22  يف املةؤر  14-10، املعةدل واملةتمم بالقةانون رقةم املدنية  اإلجةراءات قانون املتضمن 1966 جوان 08 يف املؤر  045-22 رقم األمر 3

 . 6110فيفري  64، املؤر  يف 19-10، امللغ  مبوجئ القانون رقم 6110، لسن  51للجمهوري  ايفزايري ، العدد  الرمسي  ايفريدة ، 2001
 



 اإلجراءات المتبعة عند امتناع اإلدارة عن تنفيذ قرارات الق اضي اإلداري

81 

 

 اإلدارية ، صةفته عنةه وتةزول ماديةا، اعتةداءا يعةد عملهةا أن ذلك امللغ ، القرار تنفيذ يف استمرارها عن اإلدارة تصرف كان
 اختصةاص جةعوير  اإلداري للقاضة  يظة  انعدامةه بتقريةر االختصةاص بينمةا العةادي، القضةاء إىل بةه االختصةاص فيعةود
 ايفزاء ويكون والقانون، اإلدارة تصرف بن الصل  يقطع التعدي فع  أن إىل بيانه تقدم كما احلال  هذه يف العادي القضاء
 للمحةاكم اخلضةوع يف معةه وتتسةاو  العةادي كةالفرد فتصةبح ،اخلاصة  احملةاكم امتيةاز مةن اإلدارة حرمةان هةو الطبيعة 
 . 1العادي 

 :به ااقيضإ ااشإء احجلح ااقاماف اامااإل اايراا  اغمء امعض  ايع ملةمم -.ثمنلم 

 القضاء أمام باإللغاء الطعن فإن ،2اإلداري  املدني  اإلجراءات قانون من 911و 069 املادتن لن  طبقا 
 باألمر ملعينا قدم إذا ما حال  ويف .نشره أو فيه املطعون القرار لتبليد التالي  أشهر األربع  ختل يرفع أن بد ال اإلداري،
 يعد ،مالتظل تبليد تاري  من شهرين ختل الرد عن األخرية هذه سكوت فإن. جوازي أمر وهو اإلداري ، للجه  تظلما
 اإلداري  ايفه  رد حال  ويف ،األولن الشهرين انتهاء تاري  من اإللغاء دعو  لرفع شهرين مهل  باألمر وللمعين رفض، مبثاب 

 التظلم تبليد تاري  من تبدأ شهرين مهل  بالقرار فللمعين بشهرين واملقدر هلا، املمنوح ج األ ختل التظلم عن صراح 
 فإن الصدد، هذا يف املقارن  با  ومن. الذكر سالف القانون من 907و 830 املادتن لن  طبقا اإللغاء دعو  لرفع
 املواعيد احلسبان يف األخذ مع. 3تبليغه أو رارالق نشر تاري  من شهران هو الفرنس  القانون يف اإللغاء دعو  رفع ميعاد

، املنعدم القرارات حال  وأيضا الضمني ، القرارات وحال  الصر   القرارات حال  بن التفري  يقتض  األمر فإن السابق ،
 :وه  كالتايل

  : بمالمتنمع اا ريحح اايراااة خماح -.آ

 تبليغةه تةاري  مةن أو تنظيميةا كانةت إذا القةرار نشةر تةاري  من ابتداء اإللغاء، بدعو  اخلاص  املواعيد تسري فيها
 .احلكةم إليةه قصةد مةا غةري علة  أو النةاق  بالتنفيةذ الصةادرة القةرارات علة  أيضةا القاعةدة هةذه وتسةري .فرديةا كةان إذا

 أو النةاق  نفيةذالت أو باالمتنةاع الصةر   القةرارات حالة  يف اإللغةاء بةدعو  اخلاصة  املواعيةد مراعةاة وجةو  علة  وياتةئ
 هةذه مراعةاة عةدم حالة  ويف الةرفض، هةذا بإلغةاء مةرة كة  يف املطالبة  لةه احملكةوم علة  وجةئ القضةاي ، للحكةم السةي 
 الضةرر مةع يتناسةئ مبةا لةه، احملكةوم يعةوض أن إال اإلداري القاضة  مبقةدور يكةون لةنو  اييةاهن يصةبح الةرفض فةإن ؛املواعيةد
 . الرفض هذا جراء احلاص 

                                  
  .091.، صاملرجع الساب  عدو، القادر عبد 1
 بايفريةدة الصةادر واإلدارية ، املدنية  اإلجةراءات قةانون املتضةمن ، 2008 فرايةر 25 ل املوافة  1429 عةام صةفر 18 يف املةؤر  19-10قةانون رقةم  2

 .60عدد ال ،63/15/6110بتاري   الرمسي ،
 .091.املرجع الساب ، صعبد القادر عدو،  3
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  : بمالمتنمع ااضقنلح اايراااة خماح  -.ب

 :مها فرضيتن بن التفرق  ينبغ  باالمتناع الضمني  القرارات حال يف 

 :اافرفلح اوواى

 ايفزايةري، القةانون يشةاطه ال مةا وهةو لصةاحله، احلكةم تنفيةذ بطلةئ اإلدارة إىل تقةدم قةد لةه احملكوم يكون ال أن
 فيهةا الطعةن جيةوز أنةه القةرارات هذه وخاصي   مرةاملست القرارات طبيع  من سلبيا احلال  قرارا هذه يف اإلدارة امتناع ويشك 

 .1اإللغاء دعو  لرفع احملدد بامليعاد تقييد ودون وقت أي يف

 :ااثمنلح اافرفلح أمم

 عةدم يشةك  ال إذ الفرنسة ، القضاء يتطلبه ما وهو للتنفيذ بطلئ تقدم قد له، احملكوم كان إذا ما حبال  فتتعل 
 مةن يطلةئ بةكن وهةذا القضةاي ، احلكةم تنفيةذ إىل اإلدارة دفةع جيةئ بة  لإلبطةال، قةابت عمةت القضةاء هلةذا طبقةا تنفيةذال

 ميكن الذي هو أشهر، أربع  املمتد الضمين أو الصريح ورفضها  .القضاي  احلكم لتنفيذ الضروري  اإلجراءات اختاذ اإلدارة
  2. السلط  جتاوز قاض  أمام  ال أن

 :ااقنةعمح اايراااة ماحخ -.ج

 للقةرار تنفيةذا تضةمن قةد بةه، املقضة  للقةرار تنفيذا تضمن قد به املقض  الش ء حلجي  املخالف القرار كان إذا 
 بةكي فيةه الطعةن بالتةايل جيةوز حيةث التعةدي، أعمةال مةن عمةت بوصةفه منعةدما احلالة  هةذه يف يعتةر فإنةه بإلغايةه، املقضة 
  3. القضاء رقاب  من مبنح  جتعله حصان  أي يكتسئ ال أنه ذلك وسبئ باإللغاء، طعنال مبواعيد التقيد دون وقت

 متنكةر دايمةا كونيسة اإلدارة موقةف أن أسةا  علة  تهةايفعال تثبةت مل من املعلةوم أن وسةيل  إلغةاء القةرار اإلداري
أيةن الغة  جملةس الدولة   -fabregue يقضة يف مةثت حةده مةا وهةو، االمتنةاعرار قة إلغةاء دعةو  يف الفاصة  دايفةد للحكةم
 قةوميو  إال رارالقة لغة ي مةرة كة  يف كةان أنةه ثيةح ،ناملةوظف أحةد بوقةف اتالبلد ريساء ألحدمرات قرارا  ست الفرنس 

 لصةاحله احملكةوم سةتجع   يةاآلل هةذه أن تضةحي انةهيب سةب  مةا خةتل ومةن ،4ديةجد مةن الوقةف رارق بإصدار  يالبلد سيري
علة  هةذا األسةا   .أجنةع ل يوسة عةن البحث هيعل لذلك معلق  األول احلكم أقرها اليت حقوقه وتبق  مفرغ  حلق  يف دوري

                                  
 .091.، صنفسهاملرجع عبد القادر عدو،  1
 ، 2001 ،بةريوت والتوزيةع، والنشةر للدراسةات ايفامعية  املؤسسة  ،األول ايفةزء ، القاضة منصةور ترمجة  اإلداري، القةانون دلفولفيةه، بيري فودي ، جورل 2
 .604.ص

 .093.ص املرجع نفسه،عبد القادر عدو،  3
4
 Rene chapus,droit du contentieux administratif, 7 eme édition, Montchrestien, 1998, p .708.  
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البةةد مةةن وسةةيل  أخةةر  قةةد تكةةون ناجعةة  يف إرغةةام اإلدارة علةة  التنفيةةذ، ومةةن بةةن تلةةك الوسةةاي  توجيةةه األوامةةر التنفيذيةة  
  . لإلدارة من طرف القاض  اإلداري وهو ما سنتطر  إليه يف املطلئ املوايل

 ااقطر  ااثمنإ
 تضجله اووامر ااتنفلذيح اإلماا 

 عةن متتنةع أو حمةدد، بعمة  لتقةوم إليهةا مقةدم طلةئ هةو اإلدارة، إىل اإلداري القاضة  يوجهةه الةذي األمةر إن
 يف سةواء اإلداري القاضة  علة  املفروضة  احملرمةات قبية  مةن دومةا لةإلدارة املوجةه القضةاي  األمةر كان لقد و .هب القيام
 ضةمن وذلةك لةإلدارة، أوامةر بتوجيةه لةه مسحةت نصةوص صةدرت حيةث تغةري، الوضةع هةذا أن إال، ايفزايةر يف أو فرنسا
 محاي  يوفر أن شكنه من ما وهذا .القضايي  األحكام تنفيذ صعيد عل  خاص  الكبري، أثره لذلك كان وقد. معين  قيود
 .األفراد حلقو  أكر

االسةتثناء إمكانية  توجيةه األوامةةر و  ،(اافارع اوو )نفيذيةة  لةإلدارة األصة  مبةدأ حظةر توجيةه األوامةر التلةذلك ف
 (.اافرع ااثمنإ) لإلدارة املمتنع 

 اافرع اوو 
 اوص  مبعأ خظر تضجله اووامر ااتنفلذيح اإلماا 

 نطاقهةا فلةك يف سةارت الةيت الةدول مةن وعةدد فرنسةا، يف الة مسةلم قاعةدة الةزمن، مةن طويلة  لفةاة سةادت
 عنه، االمتناع أو حمدد، بعم  بالقيام اإلدارة يكمر أن يستطيع ال اإلداري القاض  أن يف تتمث  .ايفزاير ومنها القانوين؛
 .املتضرر للطرف تعويض منح أو املشروعي ، عيو  من بعيئ املشو  اإلداري القرار إلغاء عند تتوقف فمهمته

 األفكةار، هةذه مةن ؛شةىت أفكةارا الفقةه و القضةاء طةرح فقةد احلظةر، هةذا عليةه يقةوم الذي األسا  لتوضيح و
 القضةايي ، السةلط  بةن الفصة  مبةدأ إىل ذلةك الةبعض أرجةع كمةا .الفرنسي  الثورة قيام بعد الصادرة القانوني  النصوص
 يةتحكم أن القاضة  عل  ئجي كما .له املمنوح الفضاء يف حبري  اإلداري العم  ميار  أن جيئ إذ التنفيذي ، والسلط 

 بةن الفصة  ملبةدأ إعمةاال ذاوه إلحدامها؛ هدم من ذلك يف ملا األخر  عل  تتسل  أن هليو  ينبغ  الو  قراراته، يف حبزم
 .اهليوتن



 اإلجراءات المتبعة عند امتناع اإلدارة عن تنفيذ قرارات الق اضي اإلداري

89 

 

 األوامةر هةذه أن إىل لةإلدارة، أوامةر توجيةه يف اإلداري القاضة  علة  املفةروض احلظةر اآلخةر الةبعض أرجةع و
 إصةدار حة  لةه يكةون أن دون باإللغةاء؛ احلكةم جمةرد عنةد تقةف الةيت اإللغةاء قاضة  سةلطات يعة طب مةع متناقضة  تعتر
 .لإلدارة أوامر

  :اإلماا  اووامر تضجله خظر مبعأ مضقضن -.أوال

 لةإلدارة اإلداري القاضة  مةن أوامةر توجيةه حظةر"؛ لةإلدارة اإلداري القاضة  مةن أوامةر توجيه حظر مببدأ يقصد
 سةواء معةن عمة  عةن  باالمتنةاع أو بعمة  للقيةام اإلدارة جهة  إىل أمةر توجيةه عليةه املطروحة  نازعة امل يف الفصة  بصةدد
 .1"الكام  القضاء دعو  أو اإللغاء، دعو  مبناسب  ذلك كان

 عةن االمتنةاع أو معةن بعمة  بالقيةام اإلدارة جهة  يةكمر أن يسةتطيع ال اإلداري القاضة  أن"ويقصةد بةه أيضةا 
 صةميم مةن وهةو معةن إجةراءأو  بعمة ، القيةام يف اإلدارة جهة  حمة  نفسةه  ة  أن لةه جيةوز ال ،كمةامعن بعمة  القيةام

 إذا مةاأ املشةروعي ، هةذه علة  تكسيسا الدعو  برفض  كم فإنه القرار مشروعي  القاض  قدر إذا مبعو، 2"اختصاصها
  خةر، قةرار بإصةدار إلزامهةا إىل ذلةك  يتعةد أن دون بإلغايةه يقضة  فإنةه لإللغةاء املوجبة  العيةو  مةن عيةئ بةه وجةد
 يّوقةع أن لةه جيةوز ال ،كمةا اليحيةا أو فرديةا، قةرارا كةان سةواء قرارهةا بتعةدي  أمرهةا أو ترقيتةه، أو موظةف تعيةن كقةرار
 مةا وهةذا بالغرامة ، جُتةر الّتنفيةذ عةدم حالة و  بالّتنفيةذ، أمةرا طياتةه يف  مة  أو ينطةوي ذلةك  ألن اديدية ، غرامة  عليهةا
 .اإلداري القاض  سلط  عن رلا

 مةع املتعاقةد كحة  نةزاع، حمة  كةان الةذي احلة  حتديةد يف القاضة  دور يتمث  الكام  القضاء دعو  جمال يف
 بإلغةاء، يكمر أن القاض  ميلك ال كماأو   املتعاقد، ح  بكداء أمرها ذلك يتعد  أن دون بالتعويض، له احلكم و اإلدارة

  .3 خر حم  متعاقد أو ملتزم بإحتل. التعويض بدفع أمرها األمر، وأ العام ، األشغال تنفيذ أو

 املطروحة  الةدعو  يف بالفصة  يقةوم القاضة  أن به فيقصد اإلدارة حم  اإلداري القاض  حلول حظر مبدأ أما
 القاضة  فةدور اختصاصةها، يف تةدخ  الةيت األعمةال مةن عمة  بةكي القيةام يف اإلدارة جهة  حمة   ة  أن دون عليةه،

 يتجةاوز أن دون أمامةه، القايمة  املنازعة  علة  القةانون حكةم إنةزال يف تتمثة  الةيت القضةايي  وظيفتةه  ارسة  علة  قتصةري

                                  
 العربية ، النهضة  دار مقارنة ، دراسة  احلديثة ، طوراتةهت و حملهةا حلولةه وحظةر لةإلدارة اإلداري القاضة  مةن أوامر توجيه حظر مبدأ العصار، حممد يسر  1

 .4.، ص6111 القاهرة،
 ،"اإلدارية و  املدنية  اإلجةراءات قةانون يف عليةه الةواردة االسةتثناءاتو  لةإلدارة اإلداري القاضة  مةن أوامةر توجيةه حظةر مبةدأ "سةلطاين،  منة  مزياين، فريدة 2

 .066.، ص6100 نوفمر بسكرة، خيضر، حممد جامع  السياسي ، العلوم و احلقو  كلي ،  11 العدد املفكر، جمل 
 بدون ة،القاهر  جامع  احلقو  كلي  دكتوراه، رسال  ، "الفرنس  و املصري القانونن يف مقارن  ،دراس لغاءاإل حكم  ثار "جرية، العظيم عبد املنعم عبد  3

 .690.ص نشر، تاري 
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 األمةور مةن أيةا بتقةديره جيةري أن للقاضة  لةيس كمةا اإلدارية ، الوظيفة   ارسة  يف اإلدارة حمة   ة  و الةدور هةذا حةدود
 جه  عل  وصايي  سلط  يعتر ال فالقاض  ضمين، أو صريح شك ب ذلك كان سواء اإلدارة، جه  تقدير تتطلئ اليت

 مفهةوم هةو هةذا، كذاوه الاخي ، هذا هو مينح أن له فليس معن قرار إصدار عن اإلدارة امتنعت إن مبعو ،1اإلدارة
 فيهةا انكة الةزمن مةن طويلة  لفةاة سةاد الةذي حملهةا، حلولةه وحظةر لإلدارة اإلداري القاض  من أوامر توجبه حظر مبدأ
 صاحبت اليت والتاراي  السياسي  الظروف بسبئ وهذا يتجاوزه، أن أبدا اإلداري للقاض  ميكن ال ،مقدسا احلظر هذا
 ظهةور تصةحئ مل والةيت الفرنسة ، القةانون يف احلظةر هةذا فةرض وراء املباشةر السةبئ كانةت والةيت القضةاء، هةذا وجةود
 هةذا سةتار ك بةدورمها الّلتةان ومصةر كةايفزاير، القضةايي  االزدواجية  مبنظةا أخةذت الةيت الةدول بقية  يف اإلداري القضةاء
 .احلظر

 :مبرااة ااقبعأ -.ثمنلم

 :ملبدأ حظر توجيه األوامر لإلدارة من طرف القاض  اإلداري مررات ثتث  رييسي ، ميكن إمجاهلا كما يل 

 :مبعأ ي   ااسرطح اايضمئلح عن ااسرطح ااتنفلذيح -.1

يف توجيةه أوامةر لةإلدارة، والةذي  اإلدارين السةلطات مةررا أساسةيا للحظةر املقيةد للقاضة  يعد مبدأ الفصة  بة
مفاده أن تستق  ك  سلط  مبجموع  من االختصاصات متارسها بصةورة احتكارية  واسةتثنايي   ومينةع السةلطات األخةر  

سةري ايفامةد للمبةدأ مثلمةا نةاد  الثةوار التعقيئ عليها، وهذا هو التف أوالتدخ  ملراقبتها  أو ارس  تلك االختصاصات، 
باالمتنةةةاع عنةةةه مةةةن شةةةكهنا أن حتةةةول  أويرسةةةلها القاضةةة  اإلداري لةةةإلدارة للقيةةةام بعمةةة   األوامةةةرالفرنسةةةيون، وعليةةةه فةةةإن 

 .2رج  إدارة  ا يشك  خرقا واضح هلذا املبدأ إىل اإلداريالقاض  

مةن توجيةه أوامةر إىل  اإلداريعدم إمكانية  القاضة  وعليه فإن االستناد عل  مبدأ الفص  بن السلطات لترير 
اإلدارة اسةةتنادا خةةاط ، ذلةةك ألن البحةةث يف مفهةةوم مبةةدأ الفصةة  بةةن السةةلطات مل يقصةةد بةةه أن تسةةتق  كةة  سةةلط  
مبجموع  من االختصاصات إ ا قصةد بةه توزيةع الوظةايف بةن السةلطات مةع حتقية  تةوازن بينهةا، ولتحقية  التةوازن البةد 

 .3شارك من حتقي  امل

                                  
 .1.ص ساب ،ال رجعامل العصار، حممد يسر  1
، 6101، مةذكرة ماجسةتري، كلية  احلقةو  والعلةوم السياسةي ، جامعة  ايفزايةر، واإلدارية القانوين لتنفيةذ القةرارات القضةايي   اإلطاربن عايش  نبيل ، تطور  2

 .12.غري منشورة، ص
 .12.املرجع نفسه، صبن عايش  نبيل ،   3
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 030وبةالرجوع إىل النظةام القةانون ايفزايةري جنةةد أن مبةدأ الفصة  بةن السةةلطات مكةر  دسةتورا مبوجةئ املةةادة 
فللقضةةاء صةةتحيات  ،"السةةلط  القضةةايي  مسةةتقل  ومتةةار  يف إطةةار القةةانون: " أن الةةيت تةةن  علةة  0992مةةن دسةةتور 

، وعليةه عاقةئ القةانون العقوبةات القضةاة الةذين إلدارةايضطلع لا وال يتعداها للقيام بصتحيات أخر  من اختصةاص 
 .1يتجاوزون حدود سلطاام

 أوامةةرايفزايةةري جنةةده اعتمةةد علةة  مبةةدأ الفصةة  بةةن السةةلطات كمبةةدأ حلظةةر توجيةةه  اإلداريوبةةالرجوع للقضةةاء 
حيةةث  04/11/6116الصةةادر يف  4230نةةذكر منهةةا قةةرار رقةةم  اإلدارييسةةتنت  مةةن التطبيقةةات الكثةةرية للقضةةاء  لةةإلدارة

ليس بإمكان القاض  أن يصدر أوامر التعليمات لةإلدارة، وأنةه ال يسةتطيع أن يلزمهةا القيةام : ورد يف القرار باختصار أنّه
احلكةةم بةةالتعويض، وجنةةد منهةةا أيضةةا قةةرار الصةةادر عةةن الغرفةة   أوبعمةة ، وأن تقتصةةر سةةلطته علةة  إلغةةاء القةةرارات املعيبةة  

 إجبةاروطبقا ملبدأ الفص  بن السلطات، ال ميكنةه  اإلداريالقاض  :" والذي قض  بةة -قاساب–باحملكم  العليا  اإلداري 
هذا احلة  ايفديةد الةذي ال يوجةد يف بنةود العقةد  األخريةعل  تعويض املستكنف بقطع  أرضي  عندما ترفض هذه  اإلدارة
 .2عل  االلتزام حب  جديد دارةاإل إجبار اإلداري، وعمت مببدأ الفص  بن السلطات ال ميكن للقاض  األصل 

لةةإلدارة إال أنّةةه   األوامةةرلقاعةةدة حظةةر توجيةةه  19-10قبةة  صةةدور قةةانون  –بةةالرغم مةةن تبةةين القاضةة  ايفزايةةري 
كةةان يسةةتثين تطبيقهةةا يف حالةة  التعةةدي، فقةةد ذهبةةت احملكمةة  العليةةا إىل أنّةةه يف ميةةدان التعةةدي املةةادي، يسةةمح للقاضةة  

 .3الطرد أواهلدم  أوٍد للتعدي املادي وذلك عن طري  االساداد لإلدارة لوضع ح أوامربتوجيه 

 :كق عا اقبعأ ااحظر  ااتشريةلحاان ضص  -.2

املنظوم  القانوني  الفرنسي  فإنه كانت هنا  نصوص تشريعيه صر   تقرر منع القاض  اإلداري  إىلبالرجوع 
مبدأ احلظر إىل عدد من النصوص التشريعي  الصادرة  من توجيه أوامر لإلدارة، غري أن جانبا من الفقه الفرنس  أرجع

والذي  ظر احملاكم القيام بكي عم  يعرق  وحدات  66/06/0109بعد قيام الثورة الفرنسي  واملتمثل  يف املرسوم 
 02من قانون التنظيم القضاي  الصادر يف  03، وكذا ن  املادة اإلداري العام  عن  ارس  وظايفها  اإلدارة

اليت متث  السلط  التنفيذي  من  اإلدارةواليت منعت احملاكم باعتبارها سلطه قضايي  منفصل  عن  65/10/0191او
مهما كانت احلال  اليت كانت عليها، وكذا قررت منع القضاة من  اإلدارةالتعرف بكي وسيل  من الوساي  ألمال 

 اإلدارةالنظر يف أعمال  أواليت تتص  بوظايفهم  لاألعماعن  اإلدارةحماكم  رجال  أو اإلداري التعدي عل  الوظايف 

                                  
 .، املرجع الساب من قانون العقوبات ايفزايري 002 املادة  1
  .665، 000.ص.، ص0995، 13، اجملل  القضايي ، العدد 0995/ 65/11بتاري   ،014141باحملكم  العليا، ملف رقم  اإلداري  الغرف ار قر  2

 .359.صاول  شفيق ، املرجع الساب ، ص بن 3
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"  :فيه أنه ءاحملدد لتختصاص القضاي  الذي جا 05/01/0191 أو 11، وكذلك أيضا قانون األعمالأيا كانت هذه 
قا إىل احملاكم بسبئ وظيفته العام  إال إذا أحي  مبعرف  السلط  العليا وف اإلدارةال جيوز يف إحال  أي رج  من الرجال 

استدعاء رجال  أو اإلداري ال جيوز للمحاكم التصدي للوظايف " الفرنس  عل  أنه  0190ن  دستور " للقانون، 
 ظر مشددا عل  " عل  أنه  فريكتيدو 02، مث ورد يف ن  مرسوم السن  الثالث  "أمامهم بسبئ وظايفهم اإلدارة

  .1"احملاكم النظر يف القرارات يف أي دعوة كانت

دون تعقيةئ مةن  األحكةامأعط  جمللس الدول  الفرنسة  سةلط  إصةدار  65/14/0016صدور قرار  ولكن بعد
لينتقةةة  بةةةذلك مةةةن مرحلةةة  القضةةةاء املقيةةةد إىل مرحلةةة  القضةةةاء املفةةةوض الةةةذي يراعةةة  اسةةةتقتل القاضةةة  اسةةةتقتل  اإلدارة

   .2اإلدارةحقيقيا عن 

يف املنظومة  القانونية  ايفزايرية ، فقةد  اإلداريلقاضة  توجيه أوامةر لةإلدارة مةن طةرف ا حظرأما فيما يتعل  مببدأ 
خلت متاما من أي نصوص صر   تقرر هذا احلظر، وكان االرتكةاز دايمةا علة  الةن  الدسةتوري الةذي يقةرر اسةتقتليه 

املتضةةمن قةةانون اإلجةةراءات املدنيةة   19-10غايةة  صةةدور قةةانون رقةةم  إىلالسةةلط  القضةةايي  عةةن السةةلط  التنفيذيةة  وذلةةك 
ضةدها، ومةن بيةنهم  الصةادرةعل  تنفيذ األحكام القضايي   اإلدارة، والذي جاء بضمانات قانوني  جديدة يفر اإلداري و 

والةيت سةنتطر  إليهةا  اإلدارية يفرهةا علة  تنفيةذ األحكةام القضةايي   اإلدارةيف إصةدار أوامةر جتةاه  اإلداريسلط  القاضة  
 .الحقا

 : عا ارحظركق  اااغمءطبلةح صمخلمة قمفإ  -.3

يف دعةو  اإللغةاء الةيت تشةك  قيةدا وحظةرا  اإلدارييف الطبيعة  القانونية  لسةلطات القاضة   احلجة تتمث  هذه  
تقريةةر مشةةروعيته مةةن عةةدمها، دون أن يتعةةد  ذلةةةك إىل  أو اإلداريعليةةه، والةةيت تنحصةةر يف جمةةرد احلكةةم بإلغةةاء القةةرار 

الكام  هلذا احلكم، وبالتايل فهو يهدف حلماية  املشةروعي   األثرده الضروري  لك    اإلجراءاتإصدار أمر هلا باختاذ 
 .اليت حتكمها اعتبارات املصلح  العام  وال يتعداها

الستهدافها محاي  املشروعي ، والعتبارات املصلح  العام ، ونظةرا أيضةا  اإللغاءهذا القيد مرتب  عموما بدعو  
  القضةاء الكامة  الةيت تتسةع فيهةا سةلط  القاضة  إىل درجة  حتديةد ، عل  خةتف دعةو اإللغاءلطبيع  سلطات القاض  

 .1أصله أوفعله تنفيذا حلكمه، كما له أن يراها بإعادة الش ء إىل مكانه  اإلدارةما جيئ عل  

                                  
 ،لةه االجتهةاد القضةاي ، جامعة  حممةد خيضةربةن احلظةر واإلباحة ، جم اإلدارة أوامةريف توجيةه  لةإلدارةرون عبد احلليم مشري، سلط  القاض  حسين  ش  1

 .630.، ص 6114،  16د بسكرة، العد
 .00-01.ص.، املرجع الساب ، ص مال يعيش متام  2
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باحملكمةة  العليةةا سةةابقا، وجملةةس الدولةة  حاليةةا يف ايفزايةةر، قبةة  صةةدور قةةانون  اإلداريةة قةةد اسةةتقر قضةةاء الغرفةة  ل
لعةدم مشةروعيته عليةه االكتفةاء بةذلك فقة ، دون إصةداره  اإلدارةلقةرار  اإلداريأنه عند إبطةال القاضة  عل   ،10-19

(  ، ع)قضةةي   04/06/0990باحملكمةة  العليةةا يف قرارهةةا الصةةادر يف  اإلداريةة أيةة  أوامةةر لةةإلدارة، وهكةةذا قضةةت الغرفةة  
دمةال املةدع  مةع كة  مةا ياتةئ عةن ذلةك مةن نتةاي  ضد وزير التعليم العايل والبحث العلم  بإبطال قرار رفض إعادة إ

يف  اإلدارةحيةث علة  : " إعادة إدماجه يف منصئ عمله إذ جاء يف أسبا  قرارهةا أنةه اإلدارةقانوني  دون األمر إلزام  
هةةذه احلالةة  اختصةةاص مقيةةد مبعةةو أنةةه عنةةدما يكةةون املوظةةف قةةد اسةةتوىف الشةةروط املنصةةوص عليهةةا يف القةةانون، تكةةون 

كمةا أكةد جملةس   2..."ملزمه بإعادة إدماجه دون أن ختول هلا أي  سلط  تقديري  بالنسب  إلمكانية  إعةادة إدماجةه ةاإلدار 
حةن طلةئ منةه شخصةان إلزامية  مديرية  املصةام الفتحية  لوالية  وهةران  11/04/6116الدول  يف قراره الصاد  بتاري  

أنةه لةيس بإمكةان القضةاء أن يصةدر أوامةر :"  وزاهنةا وقةد جةاء فيةه اليت األرضي عل  القطع    الراداريبتسوي  وضعيتهما 
 أوتعليمةات لةإلدارة، فهةةو ال يسةتطيع أن يلزمهةا بالقيةةام بعمة ، وأن سةلطته تقتصةةر فقة  علة  إلغةةاء القةرارات املعيبةة   أو

املتنةازع عليهةا هةو  األرضةي علة  القطعة   اإلدارية احلكم بالتعويضات، وأن طلئ العارضن الرامة  إىل تسةوي  وضةعيتهما 
  .3من صتحي  هيوه خمتص ، لذا فإن القضاء ال يستطيع التدخ  يف هذه الصتحيات

  :ااماا   اى أوامر تضجله خظر من ج ائرإلاا اايضمء مضقف -.ثماثم

 ففة  ،اإلدارة إىل أوامةر توجيةه حظةر مبةدأ الدولة  جملةس تبةين زايةرايف يف اإلداري القةانون كتةا  بعةض انتقةد
 التهديدي  غرام ال تسلي  القاض  عل  فيه حظر والذي 6113أفري   10 بتاري  الصادر الدول  جملسرار ق عل  قهتعلي
 غناي رمضان األستاذ ذهئ املدني ، اإلجراءات قانون من  168 املادة ن  إىل استنادا إليها أوامر وتوجيه اإلدارة ضد
 هةذه أن ورأيةه املدنية ، اإلجةراءات قةانون مةن 168 املةادة نة  إىل ااسةتناد لرافضا موقفه يف الدول  جملس قبول عدم إىل

 يصةدرها الةيت األوامةر وهةذه اإلدارة بةكوامر  املتعلقة 182 إىل 174 مةن للمةواد اإلداري القاضة  تطبية  تسةتبعد املةادة
 عةن طبيعتهةا حيةث مةن فختتلة املقةدار ومعينة  األداء حالة  بالكتابة  ثابت  بديون إليه املقدم  يضعراال عل  بناء القضاء
 . القضايي  األحكام تتضمنها اليت األوامر

 من القاض  مينع مازايري ايف التشريع يف يوجد ال بكنه القول إىل بغدادي عزيزة األستاذ ذهئ االجتاه نفس يف
 توجيةه عن ميتنع نظره وجه  من اإلداري فالقاض  ذاي، حتديد جمرد إىل زايريايف املوقف وارجع اإلدارة إىل أوامر توجيه

                                                                                                        
 .02.ص ، املرجع الساب ، مال يعيش متام 1
  050 030ص  ،0993،  6، اجملل  القضايي ، ع  04/06/0990بتاري   رصاد 26619العليا، رقم  احملكم  اإلداري قرار الغرف   2
-020.ص.، ص6113، 3، جملةة  جملةةس الدولةة ، العةةدد  04/11/6116: ر بتةةاري دصةةا ،4230: قةةرار جملةةس الدولةة ، الغرفةة  الرابعةة ، ملةةف رقةةم 3
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 بة  بتكييةد،  ظة  يعةد مل السةبئ هذا أن من الرغم عل  اإلدارة أعمال يف للتدخ  منه تفاديا وهذا اإلدارة إىل األوامر
 .مقنع غري لكونه مرفوضا صار

 أي بانعةدام اإلداري القاضة  مةن إليهةا املوجهة  لألوامةر االنصياع رفضها ستعل  كانت اإلدارة أن املؤكد ومن
 القاضة  إقةدام إن مسةتبعدا يكةن ومل ،التنفيةذ علة كراههةا إل  األسةلو  هةذا استعمال األخري هلذا يسمح ريع تش ن 

 تنفيةذ عةن األخةرية هةذه امتنعةت إذا اإلدارة أمام هيبته من الكثري سيفقده األمر سلط  استخدام عل  زايريايف اإلداري
 حقةو  منهةا تبةدأ اليت النقط  عند يتوقف أن جيئ احلكم يذتنف أن القاعدة أن رغم، 1تنفيذيه  أوامر من عنه صدر ما

 رمة  ا الةد توقيةع سةلط  اإلداري القاضة  مةنح يف تتمثة  القضةاء سةلط  لتةدعيم وسةيل  متةنح أن جيةئ وبالتةايل، 2الغةري
 .األمر سلط  جانئ إىل التهديدي 

 اافرع ااثمنإ
 االستثنمء  مكمنلح تضجله اووامر اإلماا  ااققتنةح

إذ رفضةةت اإلدارة تنفيةةةذ احلكةةم الصةةادر ضةةةدها، وكةةان هةةذا احلكةةةم حةةايز لقةةوة الشةةة ء املقضةة  فيةةةه  يف حالةة 
  نةةذا باعتبةةار احلكةةم هنةةاي ، يعتةةر رفةةض التنفيةةذ  نةةذا  نتيجةة  رفةةض اإلدارة لةةذلك احلكةةم هنةةاي ، يعتةةر رفةةض التنفيةةذ 

وجيةه أوامةر لةإلدارة، يسةتوجئ ذلةك نتيج  رفض اإلدارة لةذلك احلكةم، فهةذا يسةتدع  يتةدخ  القضةاء ويكةون ذلةك بت
 .من القاض  توجيه لإلدارة إلرغامها عل  التنفيذ

 :أخكممه تنفلذ اضقمن اومر بسرطح اامااإل اريمفإ ااتشريةإ االعتراف -.أوال

 تنفيةذ ضةمان بقصةد لةإلدارة، أوامةر بتوجيةه اإلداري للقضةاء االعةااف إىل سةباقا الفرنسة  املشةرع كةان لقةد
 ولذلك، 3السلط  هذه إزاء الدول  جملس أبداه الذي احلظر من طويل  فاة بعد وهذا ضده، الصادرة ايي القض األحكام

 مبوجةئ حيث أعط  ،09945فيفري  10 بتاري  الصادر4 064-94 رقم قانونال بإصدار الفرنس  تدخ  املشرع فإن
 جهة  إىل صةر   أوامةر توجيةه سةلط  ،(لدولة ا جملةس اإلدارية ، احملةاكم) درجاتةه مبختلةف اإلداري للقاضة  القةانون هةذا

                                  
 .وما يليها 051.املرجع الساب ، صعبد القادر عدو،  1 1
 .000.، ص6114، 6.، طالقاهرة العربي ، النهض  دار  ،اإلداري األحكام التنفيذ يف الوقتي  اإلشكاالت امحد، العال عبد ثروت 2
 .005.ص ،الساب  املرجع ،عدو القادر عبد 3

4
 LOI no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 

administrative, JORF n°34 du 9 février 1995 page 2175.  
 جامع  احلقو ، كلي   اإلنسان، حلقو  الدويل القانون فرع ،ماجستري مذكرة العام ، واحلريات احلقو  محاي  يف اإلداري القاض  دور سليماين، السعيد 5

 .043.، ص6115 وزو، تيزي معمري مولود
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 ضةمانا اديدية  غرامة  فةرض بإمكانية  ذلةك وقةرن اإلداري، القضةاء أحكةام لتنفيةذ التزمة  القةرارات إصةدار مةن اإلدارة
 .1اإلداري القضاء جهات عن الصادرة األحكام لتنفيذ

 للقضاء اإلداري االعااف إىل الفرنس  رعباملش أسوة ايفزايري املشرع سار فقد ايفزايري، للقانون بالنسب  أما
 املدني  اإلجراءات املعدل لقانون 19-10من ختل القانون رقم  .2أحكامه تنفيذ لضمان لإلدارة أوامر توجيه بسلط 
 جمال يف لإلدارة أوامر توجيه بسلط  اإلداري للقاض  املشرع اعاف أين .9003و 919، 910ضمن املواد  واإلداري 
 صتحي  عدم مبدأ فيها سيطر طويل  حقب  ليطوي التشريع ، االعااف هذا جاء وقد القضايي ، حكاماأل تنفيذ
  .اإلدارة إىل األوامر هذه مث  لتوجيه ايفزايري اإلداري القضاء

تدابري معين ،  باختاذنفس احلكم  اإلدارييف من طر  القاض   اإلدارة بإلزامسالف الذكر؛ كما اقر القانون 
القرار، يستوجئ ذلك حتديد أج  لتنفيذ عند االقتضاء، وإذا مل  أواليت تاتئ عل  تنفيذ احلكم  اآلثار أي  دد

يسب  للقاض  يف احلكم القضاي  أن أمر اإلدارة للتنفيذ لعدم طلبها يف اخلصوم  السابق ، فيحوز له أن يلزم اإلدارة 
 .4داملمتنع  عن تنفيذ احلكم بإصدار قرار إداري يف أج  حمد

نظم موضوع توجيه القضاء اإلداري أوامر لإلدارة العام   ؛إذن يف قانون اإلجراءات املدني  واإلداري  ايفديد
ساب  الذكر، حيث يعود   19-10رقم  من قانون اإلجراءات املدني  واإلداري  909 إىل 901خاص   يف املواد من 

وذلك " جملس الدول  أواحملكم  اإلداري ، "  ضت يف الدعو إىل ايفه  القضايي  اإلداري  اليت كانت قد ق االختصاص
 أوثتث  أشهر يبدأ من تاري  التبليد الرمس  للحكم،  وانقضاءيف حال  رفض التنفيذ من طرف اإلدارة احملكوم عليها، 

 ي  واإلداري من قانون اإلجراءات املدن 901، كما هو مبن باملادة اإلداريتاري  انقضاء األج  الذي  دده القاض  
السابق  الذكر، أما يف حال  رفض التظلم املوجه لإلدارة من أج  تنفيذ احلكم الصادر عن ايفه  القضايي  اإلداري ، 

 .5أعته  بعد قرار الرفض 901يبدأ سريان األج  احملدد يف املادة 

 يزال وما وقف ؛لإلدارة أوامر القاض  توجيه وعي ر مش بعدم يقض  الذي األص  هذا إن حال، أي عل 
 القانوني  األنظم  معظم يف األق  عل  القضايي  األحكام تنفيذ لضمان فعال  يل سو  توفري طري  يف عثرة حجر يقف

 يف لط س القاض  متنح قانوني  قواعد استحداه ختل من األص ، هذا من التخفيف من بد ال كان لذلك، العربي ،
 وهو العربي ، دولال قوانن من لكثرييا تارا مصدرام  يعتر غرم قانوين نظام يف تم فع حتق  ما وهذا  .لإلدارة أوامر توجيه

                                  
 .064.، ص6113 القاهرة، العربي ، النهض  دار ،-مقارن  دراس  - لإلدارة أوامر توجيه يف اإلداري القاض  سلط  ،رعم عل  محدي 1
 .005.، صالساب  املرجع ،وعد القادر عبد 2
 .043.ص ،، املرجع الساب سليماين السعيد 3

 .41.، ص6106  فايزة، االعااف القانوين للقاض  اإلداري مبواجه  اإلدارة يف تنفيذ أحكام القضاء، جمل  الفقه والقانون، إبراهيمسهام و  إبراهيم  4
 .660.عبد القادر عدو، املرجع الساب ، ص  5
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 توجيه يف سلط  اإلداري القاض  منح ذيال ،0994 ن لس فيفري 10 قانون بصدور التطور هذا ومتث  ، الفرنس النظام
 القاض  لعتق  والناظم  املستقرة املفاهيم يف وانقتبام  حقيقي ، ثورة اعتر الذي األمر معين ، تحاال يف لإلدارة أوامر

  1.باإلدارة اإلداري

 بتاري   Baurezak  قضي  يف الفرنس  الدول  جملس حكم اجملال؛ هذا يف  الفرنس القضاء تطبيقات ومن
 ىلإ أمر هوتوجي ،افرنس إىل دخول ريةتكش املدع  منح برفض الفرنسي  اخلارجي  وزارة قرار بإلغاء ،0991جويلي   11

 Sadiقضي  يف ليون  ملدين اإلداري  احملكم  تقض  خر حكم ويف .2األمر ذاه ذهلتنفي )اخلارجي  وزارة( اإلدارة 

Houcini  الذي الرون منطق  مدير من 1995 ماي 13 بتاري  الصادر القرار بإلغاء ،0991 فيفري 11  بتاري 
 له احملكوم مبنح للمدير أمرام  ووجهت نوات،س رعش ملدة، فرنسا يف الطويل  باإلقام  إذنام  املدع  منح بواسطته رفض
  3.فرنسا يف الطويل  باإلقام  إذنام  احلكم إعتن تاري  من واحد هرش مهل 

 حةىت لنيةتم احلديثة  القةانون دول  دعايم اكتمال أن :منها أسس، عدة عل  السلط  هذه القاض  منح واستند
 إحةداه يف سةامهت األوروبية  العةدل حمكمة  أن كمةا فعةال؛ بشةك  لتنفيةذا إىل طريقهةا اإلداري القضةاء أحكةام تكخذ
 تنفيةذ لتةكمن التزمة  الضةروري  اإلجةراءات اختةاذ األعضةاء الةدول علة  فرضةها خةتل مةن كبةري، بشةك  التطةور هةذا

  4.ذلك مينع والعض للدول  الداخل  القانون كان وإن األعضاء، الدول رعايا ألحد حبقو  تقر اليت ، القضايي األحكام

 للقيةام لإلدارة األوامر توجيه سلط  القاض  مينح كان أوروبا يف العام التشريع  املنا  فإن ذلك، إىل باإلضاف 
 االفهةا، الةذي املوظةف جانةئ مةن احملكمة  حتقةري جةرم عةن ايفنايي  املسؤولي  طايل  حتت عنه، االمتناع أو معن بعم 
 الةدول هةذه يف وجةدت حيةث وأملانيةا، إيطاليةا يف العةام املنةا  هةذا أدوات تةوفرت مةاك إجنلةاا، يف سةايدام  كان ما وهذا
 5.اإلدارة جتاه ما سلط  القاض  متنح اليت األدوات من العديد

 :اايضمئلح أخكممه تنفلذ اضقمن اإلماا  أوامر تضجلهه شروط -.ثمنلم

                                  
، 16، العةدد 61سةوريا، جملةد  دمشة ، جامعة ،  والقانونية  االقتصةادي  للعلةوم دمشة  جامعة  جملة  القضةاي ، األمةرو  اإلداري القاضة  نةوح، مهنةد 1

 .602.، ص6110
،  2010 ،00، العةدد 13اجمللةد  العةرا ، املستنصةري ، ايفامعة  ، احلقةو  كلية  ،احلقو  جملة  اإلداري، القضةاء حكةم تنفيةذ وسةاي  راضة ، ليلةو مةازن 2
 .61، 01.ص.ص

 C.E, 4/7/1997, Epx.Brurezak,A.J.D.A, 1997, p 636 
 .01.، املرجع نفسه، صراض  ليلو مازن 3

Ta Lyon, 7 fev 1996,Sadihoucini, rfda 1996, p 351 
  .00.ص ،نفسه، املرجع ،راض  ليلو مازن 4
 رجعامل نوح، مهند ؛ راجع اإلداري  األحكامتنفيذ  ضمان بشكن القاض  سلطات توسيع حول املنا  هذا وأدوات روباأو  يف العام التشريع  ا املن حول 5
 .604.ص ساب ،ال



 اإلجراءات المتبعة عند امتناع اإلدارة عن تنفيذ قرارات الق اضي اإلداري

97 

 

 التشريع يف املقررة الشروط ذات األمر  سلط استخدام إلمكاني  واإلداري  املدني  اإلجراءات قانون يتطلئ
 : أمهها ومن الفرنس 

 :ااشأن صمخ  طر  فروا  -.1

 لإلدارة، أوامر توجيه إلمكاني  واإلداري  املدني  اإلجراءات قانون من بعدها وما 978 للمادة وفقا يشاط
 أو الدول  جملس إما وه  الدعو ، تنظر اليت القضايي ، ايفه  إىل الشكن صاحئ من صريح طلئ تقد  ضرورة
 . اإلداري  احملكم 

  :مةلنم تعبلرا ااماا  اتامذ اايراا أو اومر أو ااحكم تنفلذ يتطر  أن فروا  -.2

 اختاذ اإلدارة من يتطلئ ال القرار أو احلكم أو األمر تنفيذ كان إذا األمر، سلط  الستخدام حم  ال حيث
 .1جديد قرار اإلدارة كإصدار معينا إجراءا اإلدارة ختاذا يف التدبري هذا يتمث  وقد معن، تدبري

 :اايضمئإ اايراا أو ااحكم أو اومر اتنفلذ اومر ا و  -.3

 عندما" :فيها جاء حيث ،الذكر سالف القانون من 919و 910  املادتن يف صراح  ذلك عن عر وقد 
 سلط  يستخدم أن القاض  عل  يتوجئ فإنه ذلك وعل ، "األشخاص أحد إلزام القرار أو احلكم أو األمر يتطلئ
 ".  قرارات أو أوامر أو أحكام من عنه يصدر ما ضروري  لتنفيذهنا أ قدر مىت األمر،

 :ارتنفلذ اايراا أو ااحكم أو اومر قمبرلح -.4

 يلغ  أن القابلي  عدم صور ومن للتنفيذ، قاب  غري احلكم كان إذا األمر، سلط  الستخدام جمال ال حيث 
 تنفيذ جتع  واقعي  أو قانوني  ظروف تنشك أن أيضا ذلك، صور ومن الدول  جملس أمام باالستوناف فيه املطعون احلكم
  2. مستحيت احلكم

  :صمخلمة اايمفإ اامااإل يإ تضجله أوامر اإلماا  -.ثماثم

أوامر لإلدارة، نتناول  بعد أن عرضنا أسبا  ودوافع التوجه  و التحل  من مبدأ حظر توجيه القاض  اإلداري
يف ما يل  الصتحيات اخلاص  اليت مكنت القاض  اإلداري من توجيه أوامر لإلدارة يف ظ  مبدأ احلظر، مث نتناول 

                                  
 .664.ص الساب ، املرجع عدو، القادر عبد 1

 .052.ص املرجع نفسه، عدو، القادر عبد 2
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ثانيا صتحيات القاض  اإلداري يف توجيه األوامر مباشرة وصر   للغدارة يف جمال تنفيذ األحكام اإلداري  ويف جمال 
 .الدعو  اإلستعجالي 

 :صمخلمة اايمفإ اامااإل ااامصح يإ تضجله أوامر اإلماا  -.1

قلنا أنه طبقا ملبدأ احلظر املفروض عل  القاض  اإلداري، فإنه مل يكن ميلك أن يصدر أوامر لإلدارة، لكنه 
 :ويف مناسبات كثرية متكن من توجيه أوامره كما نعرضه يف اآلي

 : ااسلر يإ ااععضا خم  اامااإلاووامر اا مما  من اايمفإ  -.آ

من املسلم به أن القاض  اإلداري ينظر يف منازعات طرفاها متباينان من حيث املركز القانوين، فاإلدارة كانت 
الدعو   وأورا تقص  احلقيق  من مستندات  اإلداريوال تزال تتمتع باملركز األقو ، لذلك كان لزاما عل  القاض  

من أج  تزويد احملكم   -باعتبارها احلايز للمستندات الثبوتي  -وّجه أوامر لإلدارة املطروح  أمامه ووقايعها، فله أن ي
 :التزم  للفص  يف الدعو ؛ هذه األوامر ه  أوامر التحقي  اليت ميكن أن تتخذ صورتن اإلثباتبكدل  

I.- اومر بتيعيم ااقستنعاة: 

جبةةار أحةةد علةة  تقةةد  دليةة  ضةةد نفسةةه، فإنّةةه يف إذا كانةةت القاعةةدة العامةة  يف اإلثبةةات العةةادي أنةةه ال جيةةوز إ
 .الغري بتقد  أي مستند حتت يده لدف الوصول إىل كشف احلقيق  أواملادة اإلداري  جيوز للقاض  أمر اخلصم 

تقةةةةد  كةةةة  الوثةةةةاي   اإلدارة، أنةةةةه علةةةة  جهةةةة  اإلداريةةةة لةةةةذلك فإنةةةةه مةةةةن املبةةةةادئ املسةةةةتقرة يف جمةةةةال النازعةةةةات  
نفيةةا مةةىت طالةةئ منهةةا ذلةةك، فةةإذا رفضةةت  أواملنتجةة  يف إثبةةات النةةزاع تككيةةدا  أوباملوضةةوع املنازعةة   واملسةةتندات املتعلقةة 

 .أقامت عل  نفسها قرين  لصام خصمها األورا تقد  تلك 

واملسةةةتندات  األورا باالسةةةتجاب  ألوامةةةر التحقيةةة  القضةةةايي  بتسةةةليم كةةة   اإلدارةوإذا كةةةان األصةةة  هةةةو التةةةزام  
عليهةا  اإلطةتعالطةرف الثةاين عليهةا، فةإن هنةا  مةن املسةتندات السةري  الةيت حتظةر القةوانن  وإطةتعو  املنتجة  يف الةدع

 العامةة عليهةةا مةةن القاضةة  وحةةده، لةةدف صةةيان  األسةةرار الةةيت تقتضةة  املصةةلح   اإلطةةتعمةةن جانةةئ اخلصةةوم، وتقصةةر 
 .محايتها

II.-  مااإلاومر بإجراء تحيلق : 

بإجراء حتقي  يف الواقع   اإلدارةأحد موظف   اإلداري، أن يكمر القاض  يقصد بإجراء التحقي  اإلداري
 . ، ويلتزم احملق  بإيداع تقرير بنتيج  التحقي  يرف  مبلف الدعو  واطر به األطراف لإلطتع عليهأمامهاملعروض  
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ألوامر اليت ، ومن صور ااألطرافويتم األمر بإجراء حتقي  إداري دون انتظار تقد  طلئ بشكنه من أحد 
بإجراء حتقي  إداري ما قض  به جملس الدول  الفرنس  بإلغاء احلكم الصادر من  اإلدارةإىل  اإلداريوجهها القاض  

درج ، وأمر بتكليف مندو  من اخلزان  العام  بإجراء حتقي  بصف  مستعجل  جبمع ك  املعلومات اليت  أولحمكم  
 .1يفه  اإلداري  من االستمرار يف عمليات التطهريتتيح معرف  استهت  ك  ساكن حىت تتمكن ا

  : جراء وقف تنفلذ اايراا اامااإل -.ب

أثرهةةا، لكنةه ال ميلةةك  إيقةافعنةدما تكةةون غةري مشةروع  مةةع  اإلداريةة إلغةةاء القةرارات  اإلدارييسةتطيع القاضة  
 . يح اوله القيام بذلكوجد ن  صر  إذاتلقاييا مبجرد الطعن فيه باإللغاء إال  اإلداريوقف تنفيذ القرار 

مع ما يتفرع عنه من عدم تكثري الطعن باإللغاء عل  تلةك القةوه  اإلداريفاملبدأ القايم هو القوة التنفيذي  للقرار 
 .2التنفيذي 

 ةده تغيةريا يف مركةز  أنالذي من شةانه  اإلدارياألمر بوقف تنفيذ القرار  اإلداريفانه جيوز للقاض   ام استثناء
 .اقع ساب  إلصداره وجوده ال ميكن تصحيحه فيما بعدو  أوقانوين 

ألغةةةة  الطةةةةابع االسةةةةتثناي  ألحكةةةةام وقةةةةف تنفيةةةةذ  09093/ 19/  11ورغةةةةم أن التشةةةةريع الفرنسةةةة  الصةةةةادر يف 
، واعتبةةار طلبهةا مةةن حقةةو  األفةراد األساسةةي  ذات القيمةة  الدسةتوري ، إال أن أحكةةام القضةةاء حرصةةت اإلداريةة القةرارات 

 إليةةههةةو نظةةام اسةةتثناي ، وال يلجةةك إليةةه إال حبةةرص شةةديد ويف  اإلداري   أن نظةةام وقةةف تنفيةةذ القةةرار علةة  التككيةةد علةة
 .4الشديد و يف حدود ضيقه جدا األحباه

بناء عل  أسةبا   اإلداريعل  ذلك فإن القاض  اإلداري  ميلك سلط  توجيه أمر اإلدارة، بوقف تنفيذ القرار 
 .ا ترتئ عل  تنفيذه نتاي  خطرية يصعئ تداركها مىت ألغ  ذلك القرارخاص  إذ. جديه تتطلئ وقف التنفيذ

 :ااماايحيإ مجم  تنفلذ اوخكم   اإلماا يإ تضجله أوامر  اامااإلصمخلمة اايمفإ  -.2

، الزالت إىل يومنا مل جتد هلا احل  النهاي ، و انه علة  الةرغم اإلدارةتنفيذ األحكام الصادرة ضد  إشكالي إن  
 اإلدارةأن ذلك مل يشم  التنفيذ، وسبئ ذلك راجع إىل اسةتقتل  إال اإلداري يد االهتمام بدراسات اإلجراءات من تزا

                                  
1
 CE05/03/1971 commune de saint etienne de timeé, AJDA, P278. 

 .وما يليها 62.، ص0991 ،0.ط ،اإلسكندري ، دار الفكر ايفامع ، اإلداريحممد فؤاد عبد الباس ، وقف تنفيذ القرار  2
3
 Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives 

d'appel (partie Réglementaire), JORF du 10 septembre 1989 page 11494.   
 .46.محدي عل  عمر، املرجع الساب ، ص 4
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إىل احلماية  املخصصة  لألمةوال  إضةاف ، 1من جه ، وعدم قدرة هذا األخري توجيه أوامةر هلةا اإلدارييف مواجه  القاض  
 .2احلجز عليها إمكاني العام  وعدم 

يف جمال تنفيذ أحكام أصدرها، فيه إهدار هليب  القاضة   لإلدارةمن توجيه أوامر  اإلدارياض  غري أن منع الق 
وتقلي  من أن يكون له دور فعال يف ضةمان احةاام أحكامةه مةن جهة ، وهةو مسةا  مببةدأ املسةاواة أمةام القضةاء وكفالة  

 .من جه  أخر  4وتعديا عل  احل  يف التنفيذ الفعال للحكم 3ح  التقاض 

 بإصةدار،  فقةد تةدخ  املشةرع الفرنسة  اإلداريضةعف القةانون : لتفادي ك  هذه النقةاي  الةيت يعةدها الفقةهو 
 اإلدارةالةذي أعطة  مبوجبةه للقضةاء اإلداري خمتلةف درجاتةه سةلط  توجيةه أوامةر صةر   إىل جهةة   10/16/0994قةانون 

ن ذلةةك بإمكانيةة  فةةرض غرامةة  اديديةة  ضةةمانا مةةن أجةة  إصةةدار القةةرارات التزمةة  لتنفيةةذ أحكةةام القضةةاء اإلداري، وقةةر 
وقد ميز هذا القانون بن نوعن من األوامر التنفيذي ، أوامر تنفيذي  مل يربطهةا بالغرامة  التهديدية  . لتنفيذ تلك األحكام

 .وأوامر قرهنا بالغرام  التهديدي 

؛ يعةةةد أول خطةةةوة يف االعةةةااف 09015جويليةةة   02إن فةةةرض الغرامةةة  التهديديةةة  علةةة  اإلدارة مبوجةةةئ قةةةانون 
للقاضةة  اإلداري بسةةلط  توجيةةه األوامةةر مةةع تككيةةد دسةةتوري  هةةذا العمةة  واعتبةةاره مةةن مقتضةةيات تفعيةة  مةةا يصةةدره مةةن 

 .6أحكام عل   و يستوجبه مبدأ خضوع الدول  للقانون، مبا ال يتعارض مع مبدأ الفص  بن السلطات

ض غرامةةات اديديةة  علةة  اإلدارة، وكةةذا األشةةخاص اخلاصةة  قةةد مكةةن بةةذلك املشةةرع الفرنسةة  القاضةة  مةةن فةةر 
، وبعد أن ركز املشرع االختصةاص بةاحلكم بالغرامة  التهديدية  بيةد (0900أفري   00قانون )املكلف  بإدارة املراف  العام  

-064م صةدر القةانون رقة. جملس الدول  وحده؛ جبع  االختصاص االستشاري لكفال  تنفيذ كافة  األحكةام اإلدارية  لةه
بةةةاالعااف حملةةةاكم القضةةةاء اإلداري مبجلةةةس الدولةةة  وحمةةةاكم االسةةةتوناف اإلداريةةة  واحملةةةاكم  0994فيفةةةري  10يف  0994

                                  
 .392-394.ص.، ص0999 ط،.د ، دار املطبوعات ايفامعي ، مصر،اإلداريالقانون  وأحكامعبد العزيز شيحا، الوسي  يف مبادئ  إبراهيم 1
ط، .د، اإلسكندري الصادرة ضدها، دار ايفامع  ايفديدة،  اإلداري  األحكامعل  تنفيذ  اإلدارة إلجباروسيل  يونس، الغرام  التهديدي  ك أبوحممد باه   2

 .وما يليها 01.، ص6110
 .وما يليها 02.، صاملرجع الساب القضاء وكفال  ح  التقاض ،  أماماة او بد الغين بسيوين، مبدأ املسع 3
 إىلحة  االلتجةاء : من ختل ثته عناصةر هة  إليهينظر  إ اكفال  ح  الدفاع   أن؛ اعتبارا اإلنسانوبي  حلقو  إن االجتاه احلديث لقضاء احملكم  االر  4

لضةمان سةرع  التنفيةذ وتيسةري  أوامةراحل  يف التنفيذ الفعال الذي يعتر من مقتضةيات تةدخ  القاضة  بتوجيةه  وأخرياالقضاء، وح  حسن سري اخلصوم ، 
 .وما يليها 54.، صب اساليونس، املرجع  أبواحلكم؛ للمزيد من املعلومات، راجع حممد باه   ثارأيف حتقي   اإلدارةمهم  

5
 Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution 

des jugements par les personnes morales de droit public, Disponible à:  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705334. 

( Date de vue :10/02/20018).   
 .54.، صب اساليونس، املرجع  أبوحممد باه   6
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وحتكةم مبوجةئ ذلةك اهليوة  القضةايي  املعنية  بالغرامة  بنةاء  .1اإلداري  بسلط  توجيه أوامر لإلدارة بفرض الغرام  التهديدي 
أمةا عةن . 2ها، وه  تتمتع بصتحي  واسع  من حيث حتديد مبلد الغرامة  ومةدااعل  طل  احملكوم له أو من تلقاء نفس

األوامةةر التنفيذيةة  الةةيت مل يقرهنةةا املشةةرع الفرنسةة  بالغرامةة  التهديديةة ، فقةةد جعلهةةا إمةةا سةةابق  لصةةدور احلكةةم أو الحقةة  
 .عليه، عل   و ما سنبينه الحقا من هذه الدراس  بالتفصي 

 :يإ مجم  اايضمء ااقستةج  اإلماا يإ تضجله أوامر  مااإلااصمخلمة اايمفإ  -.3

، لإلدارةبتوجيه أوامر  اإلداريلقد ختل  املشرع الفرنس  عل  احلضر التقليدي املفروض عل  القاض   
 اإلدارياملشرع للقاض   اعافاملستعج ، حيث  اإلدارياملتضمن إصتح القضاء  10/16/0994مبوجئ قانون 

بناء عل  طلئ صاحئ الشكن يف الدعو  اإلستعجالي  السابق  عل   اإلداري وجيه أوامر للجهات املستعج  بسلط  ت
مث أجر  تدخت تارايا بتوسيعه سلط  األمر املمنوح  للقاض  اإلداري املستعج  مبوجئ قانون  .التعاقد
حلماي  احلري   املستعج  أن يكمر بك  إجراء ضروري اإلداري، حيث أصبح بإمكان القاض  31/12/61113

 أواألساسي  يف حال  حصول أي اعتداء جسيم وبن وغري مشروع ايفسام  من الشخ  املعنوي للقانون العام، 
 .الشخ  اخلاص املكلف بإدارة مرف  عام، وذلك أثناء  ارسته  إحد  سلطاته

ألمةةر إلجةةراء الةةتزم املسةةتعج  يف ا اإلداريوقةةد عةةر كثةةري مةةن الفقةةه علةة  أن الوضةةع ايفديةةد لسةةلط  القاضةة  
يف  اإلداريمةرة يعطة  القةانون للقاضة   ألولحلماي  احلرية  األساسةي ، يةنم عةن حةدوه تقةدم ملحةو  لدولة  القةانون و 

توجيةةةه أوامةةر لةةةإلدارة قبةةة  أن ينتقةةة  النةةةزاع  لبحةةث املوضةةةوع، وحةةةىت دون تقةةةد  طعةةةن يف  إمكانيةةة حةةاالت االسةةةتعجال 
 . 4املوضوع ضد القرار اإلداري

ير بالذكر أن القانون السةالف الةذكر مل  ةدد مةا هة  احلرية  األساسةي  كمةا أن جملةس الدولة  الفرنسة  هةو ايفد
أن مينحهةا  أومن الصعئ عليةه وضةع مجيةع احلقةو  واحلريةات يف نفةس املرتبة   إذاألخر مل جيازف حبصر تلك احلريات، 

لةةذها  واإليةةا ، حةة  اللجةةوء السياسةة ، حريةةة  نفةةس احلمايةة ، وقةةد اعتةةر لةةذلك يف عةةداد احلريةةات األساسةةي  حريةة  ا
وعلةة  ذلةةك سةةوف يبقةة  التسةةايل املطةةروح حةةول ماهيةة  احلريةةات  .5التعبةةري للمجةةالس البلديةة ، حةة  التصةةويت والتمثيةة 

                                  
1
 Code Administrative «Partie législative »Art L.911-4,L.911-5 (a jour ou 15/08/2002), Http://www.Luiss 

.it/erasmuslaw/francia.   

Amm ;Gustave Peiser, Contentieux administratif, 11 eme Edition, Dalloz, 1999, P207. 
العام ، اململك  العربي  السعودي ، اجمللد  اإلدارة، جمل  -دراس  مقارن -اإلدارةالقضايي  الصادرة ضد  األحكامنفيذ ت إشكالي الدين ايفيتيل حممد بوزيد،  2

 .161.، ص6116، جانف  15، العدد 50
3
 Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administrative, Disponible à: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000204851. 

 ( Date de vue :14/02/20018).   
4
 Fouletier,La loi du 30juin 2000 relative du réferé devant les juridiction administratives, RFD, 2000, P 963. 
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لألشةةخاص املعنوية  العامةة  كمةةا  األساسةي وهةة  متتةد هةةذه احلماية  للحريةةات  31/12/6111املقصةةودة بقةانون  األساسةي 
هةةةذه التسةةةايالت قةةةد جتيبنةةةا عةةةن التطبيقةةةات القضةةةايي  للقةةةانون . أم ال؟ لألفةةةراد األساسةةةي للحريةةة    هةةةو الشةةةكن بالنسةةةب 

 .للقضاء املستعج  31/12/6111

يف توجيةةه أوامةةر  اإلداريوبةةذلك يكةةون املشةةرع الفرنسةة  قةةد حقةة  قفةةزة نوعيةة  بةةإقراره صةةراح  بسةةلط  القاضةة   
انةةت  حباجة  ماسةة  ملثةة  هةةذه اإلجةةراءات حةةىت يسةةتعيد القاضةة  اإلداري  يف جمةةال تنفيةةذ األحكةةام اإلداريةة  الةةيت ك لةإلدارة

يف جمةال القضةاء املسةتعج  الةذي بإمكانةه  أوكام  صتحيات ووظيفته القضايي  فيضمن فعالي  ما يصدره من أحكةام 
بتوجيه أوامةر فصاعدا محاي  احلريات األساسي  لألفراد من ك  اعتداء جسيم قد متارسه أشخاص القانون العام  اآلنمن 

 .حمددة عليها االلتزام لا

  :ااماايحاايضمئلح  اايراااة تنفلذ اضقمن اامااإل اايمفإ يضجههم ااتإ اووامر أنضاع -.اابةم 

 األوامةر مةن نةوعن بةن ميةز الفرنس  املشرع جند أن الذكر سالف 064-94م رق الفرنس  القانون إىل بالرجوع
 ،احلكةم علة  التحقة  املرحلة  يف يوجههةا أوامةر – احلكةم تنفيةذ علة  السةابق  املرحلة  يف يوجههةا أوامةر : مهةا التنفيذي 

 اإلجةراءات قةانون مةن 919و 910  املةادتن لةن  طبقةا ايفزايةري اإلداري القاضة  يصةدرها أوامةر مةن يقابلةه مةا وهةو
  : ه و   واإلداري  املدني 

 

 

 :اوصرإ ااحكم تنفلذ عرى ااسمبيح اووامر -.1

 احلكم تنفيذ عل  سابق  أوامر توجيه  بسلط  اإلداري للقاض  واإلداري  املدني  اإلجراءات قانون اعاف دلق 
 التةدبري باختةاذ اإلدارية  القضةايي ت منازعةا ايفهة  الختصةاص ختضةع هيوة  أو عةام معنةوي شةخ  كة  إىل األصةل 
املقابلة   910 املةادة بةن  ثابةت هةو كمةا معينة  يذية تنف بتةدابري اهليوةات هةذه إلةزام احلكةم أو األمةر تطلئ إذا املطلو ،
   .1الفرنس  064-94م رق قانون من L911-1 للمادة 

 :اومر بمتامذ  جراء محعم ييتضله تنفلذ اايراا -.آ

                                  
 .610.ص ،املرجع الساب  متام، يعيش ال م 1
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للصةةعوبات، إذ لةةيس مةةن مصةةدر " إيةةف غةةودوم " فهةةو حسةةئ  ؛ئصةةوص األمةةر القبلةة  يف القةةانون الفرنسةة 
لضب  اإلجراءات التزم  لتنفيذ حكم قضةاي  بسةبئ قلة  املعلومةات واملعطيةات بيةده، السه  عل  القاض  أن  دد با

، هةذا األمةر "مشةروعي   أخةر  انتقةدها إذا من غري املعقول ختي  عدم مشروعي  املرتكبة  مةن طةرف قاضة  إلصةتح ال"
د  تغيري الوضةعي  القانونية  أد  بالقاض  اإلداري إىل تعدي  جذري يف أسلو  حتقيقه يف النزاع، إذ صار يتككد من م

املادي  للمدع  وقت إصداره حكمه، ومن مث  دد فعالي  احلكم وأثاره وقت صدوره ال وقةت صةدور القةرار اإلداري  أو
موضةوع النةزاع، فالقاضة  حةن ينشةك الشةك لديةه يلجةك إىل حتقيةة  إضةايف أيةام قبة  النطة  بةاحلكم حةىت يتككةد مةن بقةةاء 

 .1طلئ األمر جمديا

قاضةةةة  اإلداري ايفزايةةةةري سةةةةلط  كبةةةةرية يف توجيةةةةه أمةةةةر إىل ايفهةةةة  اإلداريةةةة  املختصةةةة  لتنفيةةةةذ حكةةةةم إداري إن لل
إصدار قرار حمدد، فقد قضة  جملةس الدولة  يف  أويستدع  لتنفيذه إلزام اإلدارة القيام بعم  معن يتمث  يف اختاذ إجراء 

الصةادر  2521يه  تنفيةذ احلكةم، حيةث قضة  يف القةرار رقةم العديد من قراراته بتوجيه أمةر لةإلدارة باختةاذ اإلجةراء يقتضة
، أنةةه يتعةةن األمةةر إضةةاف  إىل إبطةةال التسةةخري املتنةةازع عليةةه بإعةةادة إرجةةاع املسةةتكنف إىل املسةةكن 63/19/6116بتةةاري  

 : الذي كان يشغله  يف إقام  دول  الساح ، وقد جاء منطو  القرار كما يل 

،واألمةر  10/00/0991مةن جديةد التصةريح بإبطةال قةرار التسةخرية املؤرخة  يف إلغاء القرار املستكنف وفصت " 
 .2"بإرجاع املستكنف يف السكن حم  النزاع

إلغةةةاء القةةةرار املطعةةةون فيةةةه "بةةةةة  61/15/61153صةةةادر بتةةةاري   ،كمةةةا قضةةة  جملةةةس الدولةةة  أيضةةةا يف قةةةرار  خةةةر
وفصةةت جديةةد التصةةريح  بإبطةةال  30/06/6110 باالسةةتوناف الصةةادر علةة  الغرفةة  اإلداريةة  مبجلةةس قضةةاء قسةةنطين  يف

يف  أووإلةةزام املسةةتكنف عليةةه بإعةةادة إدمةةال املسةةتكنف يف منصةةئ عملةةه األصةةل   61/11/0999املقةةرر العةةزل املةةؤر  يف 
  ".منصئ  اث 

إلغةةاء القةةرار املسةةتكنف والقضةةاء مةةن جديةةد : " بةةة 02/13/61154كمةةا قضةة  أيضةةا يف قةةراره الصةةادر بتةةاري  
 ."دل تعويض041111املستكنف يف منصئ عمله وبدفعه مبلد بإلزام 

                                  
  .315-313.ص.شفيق ، املرجع الساب ، ص صاول بن  1

  .91.، ص6113، لسن  13جمل  جملس الدول ، العدد  2
يةةة  إلغةةةاء القةةةرار املطعةةةون فيةةةه باالسةةةتوناف الصةةةادر علةةة  الغرفةةة  اإلدار "، املتضةةةمن 61/15/6115الصةةةادر بتةةةاري   90-15رقةةةم  جملةةةس الدولةةة ،قةةةرار  3

 .053.، ص6114، لسن  14جمل  جملس الدول ، العدد ، 30/06/6110مبجلس قضاء قسنطين  يف 
4
 .041.، ص6114، لسن  14الدول ، العدد  جمل  جملس، 02/13/6115الصادر بتاري   9993 جملس الدول  رقم قرار 
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              ( مةةةةةةع األمةةةةةةر، بةةةةةةإلزام) واملتحةةةةةةظ يف هةةةةةةذه القةةةةةةرارات املةةةةةةذكورة أعةةةةةةته أن جملةةةةةةس الدولةةةةةة  اسةةةةةةتعم  عبةةةةةةاراي 
 .االمتناع عنه أوواليت تفيدان حتما أمر القاض  اإلداري اإلدارة بالقيام بعم  

، ولذلك فهو ميلك البحث أصدرهلذي  دد إجراءات تنفيذ احلكم، الذي وعليه فالقاض  اإلداري هو ا
  أوإىل التعويض النات  عن عدل  املفض بدق  عن اإلجراء الذي يفرضه قانونا لتنفيذ احلكم، ككن جيد  أن الضرر 

له هنا أن يوجه ف –التلف  أومث  إصتح هذا العط   -التكخر يف أداء اخلدم   املكلف لا أوتلف يف أجهزة املرف  
استكمال تنفيذ األعمال املتكخرة اليت تعد مصدر هذا الضرر،  أوالعط ،  أوأمرا إىل املرف  إلصتح هذا التلف 

وباملقاب  فإن القاض  اإلداري  ر  مسؤولي  اإلدارة إذا امتنعت عن معايف  هذا العط  املتسبئ للضرر مع احتمال 
عل  التنبيه باإلصتح، وعليه يبدو التفسري املؤكد إلقرار مسؤولي  اإلدارة عن  التعويض عن األضرار ايفديدة التحق 

من قانون اإلجراءات املدني   910األضرار اليت سببتها للمضرور، يسمح لقاض  القضاء الكام  يف إطار املادة 
، األول التزامنم هنا  م  ، أن يوجه أمرا للسلط  املختص  لوضع حد هناي  لسبئ الضرر، وككن تنفيذ  احلكواإلداري 

العم   أومايل يتمث  يف تعويض املضرور عن الضرر الذي أصابه والتزام الثاين يقع عل  عات  اإلدارة يتمث  يف السلو  
الذي تقوم به لتنفيذ احلكم، ويكمن يف ضرورة إزال  الش ء الضار يف القاض  هنا مل يعد يقول فق  بكن هذا القرار 

 .1غري قانونيا، ولكنه يتحق  ويكمر اإلدارة باختاذ اإلجراء التزم لتنفيذ حكمه أويكون قانونيا 

عم  معن جيدوا مصدره يف الن  القانوين، حيث  أووااللتزام الذي يقع عل  عات  اإلدارة بالقيام بتصرف 
القرارات اليت تتف  مع  أوءات يوجئ مضمون الن  االلتزام بإجراء معن وبالتايل تلتزم اإلدارة من البداي  باختاذ اإلجرا

بعينه  اجتاهالن  القانوين، وعدم االلتزام اإلدارة باحاام الن  القانون يوجئ عل  القاض  تصحيح قرار اإلدارة يف 
وارد من الن  القانوين، ولذلك فسلط  القاض  املقيدة بالن  القانوين الذي يفرض عليه األمر باختاذ اإلجراء الذي 

لقانوين، كما أن االلتزام الذي يقع عل  عات  اإلدارة لتنفيذ اإلجراء الذي حدده القاض  إعماال لن  يتطلبه الن  ا
 .القانون، التزام حمدد يفرض بالضرورة عل  اإلدارة أن تتخذ إجراء التنفيذ الذي حدده  القاض 

  :اومر بإصعاا قراا آخر بةع يحص جعيع ارطر  -.ب

ألغةةة  القةةةرار الصةةةادر عةةةن اإلدارة ملخالفتةةةه للةةةن  القةةةانوين، بنةةةاء علةةة  طلةةةئ يسةةةتطيع القاضةةة  اإلداري الةةةذي 
صةةاحئ الشةةكن أن يوجةةه أمةةرا لةةإلدارة بةةإجراء فحةة  جديةةد للملةةف خةةتل مةةدة حمةةددة، ويعتةةر إجةةراء الفحةة  ايفديةةد 

القاضة  مةن ذلةك الواقع  للطةاعن، حبيةث إذا مةا تةيقن  أوضروريا للتعرف إذا ما كان قد حده تغيري يف املركز القانوين 
فإنةةه يلةةزم يف مثةة  هةةذه الظةةروف القانونيةة  والواقعيةة  ايفديةةدة للطةةاعن الرجةةوع إىل اإلدارة مةةرة أخةةر  للتعبةةد علةة  ضةةويها 

مةةن جديةةد، وتصةةدر قةةرارا يعكةةس موقفهةةا يف ضةةوء تلةةك الظةةروف ايفديةةدة، إذ قةةد  ةةده تغةةري يف املركةةز  األورا فحةة  
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مةةا يةةرر حقةةه يف احلصةةول علةة  مةةنح املوافقةة  مةةا بةةن صةةدور قةةرار الةةرفض وصةةدور يطةةرأ  أوالةةواقع  للطةةاعن،  أوالقةةانوين 
 .احلكم فيها

فالقاض  اإلداري  توصة   لفحة  حقيقة  للمعطيةات اخلاصة  لكة  قضةي  فهةو يقةوم بتقةديرها إذا كةان تنفيةذ 
أمةةةرا إىل اإلدارة احلكةةةم يقتضةةة  بالفعةةة  إصةةةدار قةةةرار جديةةةد ال ميكةةةن صةةةدوره إال بعةةةد حتقيةةة  أخةةةر، وبنةةةاء عليةةةه يوجهةةةه 

بضرورة بإجراء التحقية  وإصةدار هةذا القةرار خةتل مةدة معينة ، والةيت جيةئ عليهةا إجةراء التحقية  الةتزم لفحة  طلةئ 
 أوتتةةكخر يف فحةةة  ملةةةف الطعةةن مةةةرة أخةةةر   أوالطةةاعن و إصةةةدار قةةرار جديةةةد ختهلةةةا، وإن ال تضةةع العقبةةةات أمامةةةه 

قيامهةا بعمة  إداري يعةو  أحقيةه الطةاعن يف طلبةه  أوونةا يف احلصةول عليهةا منحه الوثيق  املطلوب  بعد ثبةوت أحقيتةه قان
 .1من عدمه

ري أن إلغةةةاء القةةةرار اإلداري بةةةرفض مةةةنح شةةةهادة اإلقامةةة  مةةةثت، ال يعةةةين بالضةةةرورة أن متةةةنح  اإلدارة للطةةةاعن غةةة
روف ظةه لتقرر عل  ضوء الشهادة اإلقام  املطلوب ، وإ ا يكون من مقتضاه أن تعيد اإلدارة فح  طلئ احملكوم لصاحل

 .املستجدة مد  أحقيته يف احلصول عليها من عدمه

   :اووامر اامخيح ا عوا اايراا اايضمئإ اامااإل -.2

 وذلك ، األصل  احلكم عل  الحق  أوامر توجيه بسلط  أيضا اإلداري  املدني  اإلجراءات قانون اعاف لقد 
 هلذه تدعيما ، لإلدارة أمر أي يتضمن أن دون احلكم فصدر الرييس  إدعايه يف باألمر مطالبه املدع  إغفال حال  يف

 بعد الطلئ يتدار  أن واإلداري  املدني  اإلجراءات قانون من 980 املادة ن  يف اإلداري للقاض  املشرع أجاز السلط 
 أمر الشكن صاحئ طلئ عل  ءابنا يوجه احلال  هذه ويف ،لألوامر اإلدارة امتثال رفض ثبت إذا التنفيذ، عن االمتناع
 الفرنس  القانون يف يقابلها القانون، هذا من  979املادة لن  طبقا وذلك،  2حمدد أج  يف جديد إداري قرار الختاذ
 . L911-4 املادة الذكر سالف

 ي اإلدار  القضايي  للجه  جيوز" :يل  ما من قانون اإلجراءات املدني  واإلداري  919 املادة ن  يف جاء وقد
 حتديد تاري  حتديد مع دي ادي بغرام  تكمر أن أعته، 979 و  978 للمادتن وفقا بالتنفيذ أمر اختاذ منها املطلو 
القرار، إلزام أو احلكم  أوعندما يتطلئ األمر : "أنه عل  نفس القانونمن  919تن  املادة و ". مفعوهلا سريان تاري 

ايفهات القضايي  اإلداري  باختاذ تدابري تنفيذ  الختصاصضع منازعااا هيو  خت أوأحد األشخاص املعنوي  العام  
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معين ، مل يسب  أن أمرت لا بسبئ عدم طلبها يف اخلصوم   السابق ، تكمر ايفه  القضايي  اإلداري  املطلو  منها 
 ".ذلك، بإصدار قرار إداري جديد يف  أج  حمدد

بشك  الح  عل  احلكم األصل ، وذلك يف حال   من الن  أعته ميكن أن تصدر أوامر من القاض 
إغفال املدع  املطالب  باألمر يف إدعايه الرييس ، فصدر احلكم دون أن يتضمن أي أمر لإلدارة، فله إذا تدار  هذا 

اإلدارة لألوامر، ويف هذه احلال  يوجه هلا بناء عل  طلئ  امتثالالطلئ بعد االمتناع عن التنفيذ، إن ثبت رفض 
 . 1الشكن أمرا الختاذ قرار إداري جديد يف أج  حمددصاحئ 

القرار القضاي  اإلداري  أوكما نتحظ أن ن  املادة أعته  يعط  للجه  القضايي  اليت أصدرت احلكم 
القرار، للجه  اإلداري  يف حال  عدم تنفيذها اللتزامااا بتنفيذ الش ء أو سلط  توجيه أوامر الحقا صدور احلكم 

يف حال  سوء التنفيذ القاض  اإلداري ال ميكنه اللجوء هلذه السلط  إال بعد صدور  أوالتكخر يف ذلك  أو، املقض  به
احلكم غري املتضمن أمرا  إىل جه  اإلدارة، وبعد أن يبن احملكوم له أن اإلدارة لن تقم بتنفيذه، وعل  القاض  اإلداري 

واليت تتمث  يف  . ه أوامر تنفيذي  الحق  لصدور احلكم لإلدارةأن يتحق  من توافر بعض الشروط حىت يقب  طلئ توجي
 .2ك  من احملكم  املختص ، وتقد  الطلئ من طرف املعين، وميعاد تقد  الطلئ

 تنفيذ إىل حتمام  يقود ال لإلدارة أوامر توجيه يف واسع  سلط  القاض  منح أن عل  هنا التككيد لنا وينبغ 
 احلكم عن نامج  التزامات من اإلدارة عل  يقع ما توضيح ه  األوامر هذه ي غا أن ذلك القضايي ، األحكام
 اليت العليا العدل حمكم  أحكام أكثر ه  املثال، سبي  عل  شروعم غري بوجه املوقوفن عن اإلفرال فكوامر القضاي ،

 أج  من .بالتنفيذ األمر املتضمنو  الصادر احلكم تنفيذ لضمان وسيل  من بد فت وبالتايل، ؛للتنفيذ طريقام  هلا جتد ال
 تنفيذ عل  إلكراهها كوسيل  التهديدي  بالغرام  أمره لإلدارة برب  سلط  القاض  الفرنس  املشرع منح فقد ذلك،
 .اآلي يف بيانه عل  سنعم  ما وهو ،3القضاي  احلكم

 ااقبح  ااثمنإ
 (ااتهعيع ااقماإ)اارجضء  اى اآلالمة اابعيرح 
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األهم يف التصدي لإلدارة عند تعسفها يف تنفيذ األحكام القضايي ، وكما ذكرنا سابقا  إن للقضاء الدور
تعطي  تنفيذ األحكام اإلداري  وتلجك إىل عدة أو بكاف  الطر  القانوني  وغري القانوني  تكخري  حتاولاإلدارة  أن

 .وساي  ال ميكن حصرها لتعطي  تنفيذ األحكام

التنفيذ وبوجود مبادئ قانوني  ثابت  مفادها عدم جواز حلول القضاء  ويف ظ  تعنت وتعسف اإلدارة عن
؛ فف  هذه احلال  يلجك القاض  إىل -فقضاينا قضاء إلغاء فق -حم  اإلدارة يف إصدار التعليمات والقرارات 

  لإلدارة يف أسلو  الضغ  املايل يف مواجه  اإلدارة املمتنع  عن تنفذ األحكام اإلداري  لتكون هذه العقوبات رادع
 .عل  تنفيذ هذه األحكام إجبارها

 سوف حيث التنفيذ عل  حلملها التهديدي  الغرام  أسلو  جند اإلدارة ضد تطب  اليت الوساي  ومن
 هذا ئصوص واإلداري  املدني  اإلجراءات قانون به جاء وما التفصي  من بش ء األسلو  هلذا نتعرضس

 حال  يف اإلداري  القضايي  القرارات تنفيذ عن اإلدارة يفر ايفزايري رعاملش سنه  خر أسلو  وهنا  ،األسلو 
 ميكن اليت اإلجراءات نتناول وسوف العام  اخلزين  بواسط  ايفري التنفيذ أسلو  وهو ؛التنفيذ عن امتناعها
 ك  ذلك جدو  ، يضاف إىلالعام  اخلزين  بواسط  املمتنع  اإلدارة من دينه عل  للحصول يتبعها أن له للمحكوم

الفوايد التكخريي  يف مح  اإلدارة عل  التنفيذ؛ لذلك يثور التسايل حول طبيع  هذه الوساي  املالي  وطر  توقيعها 
 .عل  اإلدارة؟

 اإلدارة عل  تنفيذ قرارات إلجبارمبوضوع البحث سنتطر  إىل الغرام  التهديدي  كوسيل   لإلحاط  
 (.ااقطر  ااثمنإ)مث نتكلم عن أسلو  التنفيذ ايفري والفوايد التكخريي   ،(ااقطر  اوو )القاض  اإلداري 

 ااقطر  اوو 
 اامااإل عرى اااضضع ايراااة اايمفإ كضسلرح اجبما ااماا  ااغرامح ااتهعيعيح

  ءالش لقوة احلايزة اإلداري  القضايي  تراراوالق األحكام لتنفيذ مباشرة غري  لوسي ديدي هالت م االغر  تعتر
 ضد ديدي هالت الغرام  توقيع عند اإلداري والقاض  األحكام، كلت تنفيذ عم  اإلدارة حلم   لوسي وكذا ،هب املقض 
 ااماح يف  ثلاملتم األساسي  بالتزامااا هايذكر  أن أج  من ذلك يفع  هولكن ،هاضد همن تدخت يعتر ال فإنه اإلدارة،
 لفقهل اجملال تر  هأن إال ديدي ،هالت  رامالغ يريزاايف املشرع يعرف ملومن جهته  .هب املقض  الش ء قوة مضمون
  .والقضاء
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 تطةةورمث سةةنتطر  إىل  ،(اافاارع اوو ) الغرامةة  التهديديةة  لإلحاطةة  مبوضةةوع البحةةث سةةنتناول تعريةةف
        التهديديةة  احلكةةم بالغرامةة  إجةةراءات وأخةةريا سةةنعرل إىل، (اافاارع ااثاامنإ) التهديديةة  بالغرامةة  التشةةريع  االعةةااف

 (.اافرع ااثما )

 اافرع اوو 
 ااغرامح ااتهعيعيح تةريف

 إلزام قصد القضاء لا ينط  اليت املالي  التهديدات عل  للدالل  التهديدي  الغرام  مصطلح يستعم 
  .1رمسي  عقودا أو كانت قضايي  أحكام تنفيذي ، سندات مبوجئ عاتقهم عل  الواقع االلتزام تنفيذ عن املمتنعن

 كان ذلك يف تكخر فإذا معين ، مدة ختل عينا التزامه بتنفيذ املدين يلزم القاض  أن يف تتلخ  اهنأ كما
 العرف كان وإن-  الزمن من أخر  وحدة أي  أو شهر ك  أو أسبوع ك  أو يوم ك  عن معن مبلد بدفع ملزما

 أمر للقضاء يرجع أن عل  .بالتزامه ا  متع يكي مرة ك  عن أو – باأليام ذلك حتديد عل  جر  القضاي 
  .2ميحوها متاما أن أو قيمتها افض أن حينوذ له جيوز والذي الغرام ، هذه تصفي 

 املشرع عليها ن  ولقد،  3مباشرة غري وسيل  وه  ايفري العيين التنفيذ وساي  من وسيل   بذلك وه 
 املدين رفض إذا: " يل ما عل  تن  واليت املدني ، جراءاتاإل قانون من 340 املادة يف بدء ذي بادئ ايفزايري
 املصلح  صاحئ و ي  حمضر يف ذلك بالتنفيذ القايم يثبت عم  عن باالمتناع التزاما خالف أو بعم  التزام تنفيذ
 ."قب  من املالي  بالتهديدات قض  قد يكن مل ما املالي  التهديدات أو بالتعويضات للمطالب  احملكم  إىل

 بناء القضايي  للجهات جيوز" :بقوله املدني  اإلجراءات قانون من 471 املادة يف أيضا عليها ن  ماك
 وتصفي  مراجعتها ذلك بعد وعليها اختصاصها حدود يف مالي  بتهديدات أحكاما تصدر أن اخلصوم طلئ عل 

 .قيمتها
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 وهذه مالي  بتهديدات أحكاما يصدر أن اخلصوم طلئ عل  بناء املستعجل  األمور لقاض  وجيوز
 املايل التهديد مقدار يتعد  أن جيوز وال املختص ، القضايي  ايفه  مبعرف  وتصفيتها مراجعتها جيئ التهديدات

       ".نشك الذي الفعل  الضرر عن التعويض مقدار

 اافرع ااثمنإ
 ااتهعيعيح بماغرامح ااتشريةإ االعتراف تطضا

 ما مرحل  :ومها مبرحلتن التهديدي  الغرام  مرت ،اإلدارة ضد صادرةال القضايي  األحكام تنفيذ لضمان
 التشريعمر لا هاته املراح   أن وباعتبار االعااف لا تشريعيا، ومرحل  التهديدي  بالغرام  التشريع  االعااف قب 

 يف الذكر مر السالف  اح املر  من مرحل  ك  يف أوال التطر  علينا لزاما كان ايفزايري، املشرع حذوه وحذا الفرنس 
 . التشريعن كت

 : ااتهعيعيح ارغرامح ااتشريةإ االعتراف قب  مم مرخرح -.أوال

 املنازعات جمال يف التهديدي  الغرام  ينظم قانون يصدر ومل الفرنس  املشرع حذو ايفزايري املشرع حذا لقد
 ضد التهديدي  بالغرام  احلكم جواز عدم عل  ايفزاير يف اإلداري و العادي القضاء من ك  أمجع كما اإلداري ،
 . التهديدي  بالغرام  احلكم جييز الذي القانوين الن  النعدام وذلك العام ، اإلدارة

 

 

 : ااتهعيعيح بماغرامح ااتشريةإ االعتراف مرخرح -.ثمنلم

 : يل  ما إىل تقسيمها ميكن واليت مبرحلتن، ايفزاير يف التهديدي  بالغرام  التشريع  االعااف مرحل  مرت

 :21-28  وااماايح ااقعنلح ااجراءاة قمنضن صعوا قب  ااتهعيعيح بماغرامح ااتشريةإ االعتراف -.1
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 املادتن ن  يف املدين القانون يف التهديدي  الغرام  وكر  الفرنس ، املشرع خط  عل سار املشرع ايفزايري 
 .5102و 351 املادتن ن  يف (امللغ ) الساب  املدني  اإلجراءات وقانون. 0141و 015

 .39و 34، 35 املواد يف ،3العم  يف الفردي  النزاعات بتسوي  املتعل  15-91 رقم قانون عليها ن  كما

 إىل الدول  جملس أمام القضاي  الطابع ذات اإلجراءات أخضع 4الدول  سجمل العضوي القانون أن كما
 الطابع ذات اإلجراءات ختضع " :فيها جاء واليت منه 40 املادة وجئمب وذلك املدني ، اإلجراءات قانون أحكام
 اإلداري  الغرف أمام اإلجراءات أخضعت كما ". املدني  اإلجراءات قانون ألحكام الدول  جملس أمام القضاي 
 . امللغ  املدني  اإلجراءات قانون من 168 املادة ن  من يستشف ما وهو املدني ، اإلجراءات قانون لنصوص

  :21-28اقم  وااماايح ااقعنلح ااجراءاة قمنضن صعوا بةع ااتشريةإ االعتراف -.2

 الغرام  استخدام بصتحي  له يعاف أن األمر بسلط  اإلداري للقاض  اعاافهكان لزاما عل  املشرع بعد 
 عل  نصوصه بعض يف 19-10رقم  واإلداري  املدني  اإلجراءات قانون  ن أين تنفيذي ، أوامر من يصدر ما لضمان
 قدر فإذا، 900و 901 املادتن يف التنفيذ عل  إجبارها أج  من ديدي ا غرام  توقيع عل  اإلداري القاض  سلط 
 له جيوز فإنه تنفيذ عل  إجبارها أج  من اإلدارة عل  ديدي توقيع غرام  ا يتطلئ احلكم تنفيذ عل  اإلداري القاض 

  .5لا يقض  أن

 اافرع ااثما 
 ااحكم بماغرامح ااتهعيعيح  جراءاة

 بسبئ التهديدي  بالغرام  احلكم إجراءات اختاذ يف ح  له للمحكوم يصبح السابق  الشروط توافرت إذا
 سببه جديدة، خصوم  تبدأ احل ، هذا وبنشوء لصاحله، الصادر القرار أو احلكم ذتنفي عن وامتناعها اإلدارة تعنت

                                  
الرمسية ، بتةاري   ايفريةدة ، املةدين القةانون املتضةمن 1975 سةبتمر 26 ل املوافة  ، 1395 عةام رمضةان  20، املةؤر  يف40-14رقةم  األمةر 1

جةةةةوان  62، ايفريةةةةدة الرمسيةةةة ، بتةةةةاري  6114جةةةةوان  61، املةةةةؤر  يف 01-14، املعةةةةدل واملةةةةتمم مبوجةةةةئ القةةةةانون رقةةةةم 10، العةةةةدد 31/19/0914
 .55، العدد 6114

 .51، العدد 0922جوان  19 بتاري  الرمسي  بايفريدة الصادر املدني ، اإلجراءات قانون ناملتضم ،10/12/0922،املؤر  يف 22/045 األمر 2
ر .املعةةةةدل، ل العمةةةة  يف بتسةةةةوي  النزاعةةةةات الفرديةةةة  يتعلةةةة  0991سةةةن  فيفةةةةري  12املوافةةةة   0501رجةةةةئ عةةةةام  01مةةةةؤر  يف  90-04 رقةةةةم قةةةانون 3
 .16.، ص0991لسن  ، 12.دعد

، املةؤر  يف 10-90رقةم  العضةوي للقانون واملتمم املعدل 2011 جويلي  26 ل املواف  ، 1432 شعبان 23 يف ، املؤر 03-00القانون العضوي  4
 .50عدد  الرمسي ، ايفريدة وعمله، وتنظيمه الدول  جملس باختصاصات ، متعل 0990ماي  31، املواف  لة 0509صفر  15

 .001.ص الساب ، املرجع عدو، القادر عبد 5
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 كفال  هو هنا القاض  غاي  أن كما ،هتنفيذ عل  اإلدارة إلجبار اديدي  بغرام  احلكم وحملها احلكم بتنفيذ اإلختل
 تاءاإجر  فإن وعليه احلكم، ذات إليه محلها اليت املنفع  عل  حصوله هو له احملكوم وغاي  به قض  ما حجي  احاام
 .التهديدي  الغرام  تصفي  ومرحل   التهديدي بالغرام  احلكم مرحل  مرحلتن عر متر بالغرام  التهديدي  احلكم

 :ااتهعيعيح بماغرامح ااحكم مرخرح -.أوال

 :منها قانوني  إجراءات بعدة التهديدي  بالغرام  احلكم مرحل  متر

 :ااماايح اايضمئلح ارجهح طر  تيعيم -.1

 حال  يف التهديدي  الغرام  طلئ  وز ال أنه واإلداري  املدني  اإلجراءات قانون من األوىل الفقرة 987 املادة تن 
 الرمس ، التبليد تاري  من تسري أشهر ثتث  فوات بعد إال ضدها الصادرة والقرارات األحكام تنفيذ عن اإلدارة امتناع
 الش ء لقوة حايز احلكم يكون أن مبعو القضاي  القرار أو احلكم من تنفيذي  بنسخ  التهديدي  الغرام  طلئ ويرف 
 بعد إال فيه املقض  الش ء قوة يكتسئ ال واحلكم ،"النهاي  حكمها" بعبارة أعته املادة عنه عرت ما وهذا فيه املقض 
 . 1التنفيذ توقف املعارض  أن اعتبار عل  (واالستوناف املعارض ) العادي  الطعن لطر  استنفاذه

 احملضر طرف من احملرر التنفيذ عن االمتناع حمضر أي التنفيذ عليه احملكوم رفض يثبت ما أيضا الطلئ مع ويرف 
 .التبليد تاري  من أشهر 13 ميعاد بدء قاعدة عل  استثناء وهنا  القضاي 

 تاري  بعد السريان يف التهديدي  الغرام  طلئ رفع أج  يبدأ التنفيذ أج  من إداري تظلم رفع حال  يف حيث
  .3ات املدني  واإلداري قانون اإلجراء من 900 املادة عليه نصت ما وهذا 2التظلم رفض قرار

 األج  هذا انقضاء بعد إال للتنفيذ أج  بتحديد القاض  قيام حال  يف كذلك التهديدي  الغرام  طلئ جيوز وال  
 .الثالث  الفقرة 987 املادة بن  وهذا

 م واحلك 901/16 املادة بن  وهذا أج  دون بشكهنا الطلئ تقد  فيجوز اإلستعجالي  األوامر ا  فيما أما
 .تنفيذها من اإلدارة عل  ضرر وال احل  بكص  ميس ال مستعج  وقيت إجراء باختاذ يكون مضموهنا إىل ترجع ذلك من

 :ااتهعيعيح ااغرامح طر  يإ ااقات ح ااجهح -.2

                                  
 .الساب  املرجع واإلداري ، املدني  اإلجراءات قانون من 955 ةاملاد ن  راجع 1
 .50.ص ،19العدد  ، 2009 سن  الدول  جملس جمل  واإلداري ، املدني  اإلجراءات لقانون لي أو  قراءة رمضان، غناي 2
 .الساب  املرجع واإلداري ، املدني  اإلجراءات قانون من 988 املادة ن  راجع 3
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 اإلداري  القضايي  للجه  االختصاص عقدت قانون اإلجراءات املدني  واإلداري  من 986 و 980 املادتن إن
 القضايي  بايفه  واملقصود اإلدارة ضد الصادرة والقرارات واألوامر األحكام مجيع تنفيذ لكفال  التهديدي  لغرام با باألمر
 الغرام  دعواي يف الفص  يف الدول  جمللس االختصاص وينعقد الدول ، جملس أو اإلداري  احملكم  ه  اإلداري 

 :يف التهديدي 

 الصادرة األحكام استوناف بشكن اإلداري  احملاكم إليه حتيله واليت عنه رةالصاد بالقرارات املتعلق  الطلبات -.آ
 .عنها

 .1ركزي امل اإلداري  بالسلطات واملتعلق  مباشرة عنه الصادرة بالقرارات املتعلق  الطلبات -.ب

 ، قانون اإلجراءات املدني  واإلداري من 987 املادة ن  حسئ وذلك اإلداري  للمحاكم االختصاص وينعقد
 هناييا، احلكم يكون ملا التهديدي  الغرام  دعو  يف الفص  يف املختص  ه  اإلداري  احملكم  أن عل  صراح  نصت حيث
 قرارات أما .ديدي تهال الغرام  طلئ يف بالفص  ات  الذي هو الدول  جملس فان باالستوناف فيه الطعن مت إذا حيث
  .اجمللس لذات تنفيذها طلئ يف الفص  يكون لذا ،هنايي  قرارات بطبيعتها فتعتر الدول  جملس

 :ااتهعيعيح ااغرامح سريمن ملةمم -.3

 سريان بدء حلظ   دد مل ايفزايري املشرع أن يتحظ ، التهديدي للغرام  املنظم  التشريعي  للنصوص املتصفح إن
 ه  التهديدي  الغرام  أن اعتبار فعل  ،تعويض إىل ذلك بعد لتتحول عندها تتوقف اليت اللحظ  ال و التهديدي ، الغرام 
 عل  امللق  االلتزام تنفيذ عل  حلمله عليه احملكوم عل  ماليا بالضغ  وذلك العيين التنفيذ إىل للوصول مباشرة غري وسيل 
 توفر إذا إال يبدأ أن ميكن ال التنفيذ أن مبا و ،2عنه املدين وامتناع التنفيذ بداي  مع تبدأ سرياهنا بدء حلظ  فإن عاتقه،
 .التنفيذي  القوة حازت إذا إال لككذ تعتر ال القضايي  األحكام و تنفيذي سند الداين لد 

 يوجد ال فإنه تعويض، إىل لتتحول التهديدي  الغرام  سريان هناي  تاري  حتديد يف القاض  بسلط  يتعل  فيما أما
 تر  فقد بالتايل و التهديدي  م الغرا سريان لنهاي  تاراا دد  أن من صراح  مينعه ن  أيضا يوجد ال و يقرها قانوين ن 

 من املطلو  االلتزام بنوع مرتبط  كوهنا ألخر ، قضي  من ختتلف و واقع مسكل  ألهنا للقاض  التقديري  للسلط  حتديده
  .التهديدي  بالغرام  األمر القاض  عات  عل  يقع ذلك تقدير عئء فإن حبسبه و به، القيام املدين

 :غرامحاا وت فلح بتضقلع ااقات ح ااجهمة -.4

                                  
 .الساب  املرجع واإلداري ، املدني  اإلجراءات قانون من 901 املادة ن  راجع 1
 .21.ص ،6110ط، .د ايفزاير، هوم ، دار ايفزايري، القانون يف التهديدي  الغرام  مرداس ، عزالدين 2
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 اإلداري القاض  إىل التهديدي رام  الغ يف الفص  مهم  أحال ايفديدراي  اإلج القانون يف ايفزايري املشرع إن
 الح  أخر حكم أو الدعو  يف الفاص  احلكم نفس يف أما وهذا استعجايل، قاض  أو موضوع قاض  كان سواء

 .واإلداري  املدني  اإلجراءات قانون من 988 إىل 980 من املواد تؤكده ما وهذا ول،األ القضاي  للحكم

         وفقا وهذاراجعتها وم بتصفيتها التهديدي  الغرام  أصدر الذي القاض  فيخت  التصفي  سلط  أما
 ."ال أمرت اليت التهديدي  رم  ا الد بتصفي  اإلداري  القضايي  ايفه  تقوم: " 983 للمادة

؛ وفقا      الضرورة عند إلغايها أو التهديدي  رام الغ ختفيض القضايي  للجه  جيوز انه إىل اإلشارة وجيئ
     .905للمادة 

 الضرر، قيم  جتاوزت إذا املدع ، إىل التهديدي  الغرام  من جزء دفع عدم تقرر أن القضايي  للجه  جيوز كما
 . 1ايفديد واإلداري  املدني  اإلجراءات قانون من 985 لمادةل فقا؛ و العمومي  اخلزين  إىل بدفعه تكمر أو

 : ااتهعيعيح ااغرامح ت فلح يإ -.ثمنلم

 أو ضده الصادر احلكم بتنفيذه إما هناي ، بشك  املدين موقف اّتضاح عند التهديدي  الغرام  تصفي  تتم
من  983 املادة عليه صتن  ما هذا و ال، أم يتهغا املايل التهديد أمر ّحق  سواء أي ، 2ذلك عن املتواص  بامتناعه

 التنفيذ، يف التكخري حال  يف أو ايفزي ، أو الّكل  التنفيذ عدم حال  يف"قانون اإلجراءات املدني  واإلداري  ايفزايري 
القضاء من قضاء  L911-7، وكذلك املادة "لا أمرت اليت التهديدي  الغرام  بتصفي   اإلداري  القضايي  ايفه  تقوم

 .3اإلداري

أو  أصابه، الذي الضرر يفر مناسئ له للمحكوم تعويض منح طري  عن إما طريقتان؛ الغرام  لتصفي  و
 منذ التنفيذ، عن ختهلا اإلدارة امتنعت اليت املدة طيل  زمني  وحدة ك ّ  عن لا املكمور الغرام  قيم  جمموع حبسا 

 تصفي  ألصو  من يرون فالبعض. امؤيدوه هاتن من طريق  لك ّ  و تها،تصفي يوم غاي  إىل الغرام  حكم سريان بدء

                                  
 عن تصدر كم حم دوري   ،اإلنساني  علومال جم ل  ايفزاير، ،ايفزايري التشريع يف القضاء أحكام تنفيذ عل  اإلدارة إجبار وساي  ،نالزي عزري الزين عزري 1

 .012.ص ، 2010 ،61 العدد بسكرة، خيضر حممد جامع 
 و الوثةاي  قسةم عةن تصةدر ،العليةا احملكم  جّمل  ، رايفزاي ،اإلداري  و املدني  اإلجراءات قانون و املدين القانون يف التهديدي  الغرام  مصطف ، قويدري  2

 .26.ص ، 6106، 10العدد  ، القضاييو  القانوني  الدراسات
3 L'article L911-7 « en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive la juridiction procède à la 

liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée …» . 
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 و الضرر مراعيا هناييا، عليه احملكوم به يلتزم ما لتحديد القاض  إىل بالرجوع ذلك و ،1تعويض إىل بتحويلها الغرام 
 قيم  ارتفعت ّكلما التنفيذ عن اإلحجام مدة طالت ّكلما هكذا و ،3التنفيذ مقاوم  مد  بالعنت يقصد و ،2العنت

 الغرام  تصفي  جواز عدم إىل ذهبوا لذلك و. احلكم تنفيذ عل  حص يت مل الذي له، للمحكوم به املقض  التعويض
 التصفي  أن و احل ، أص  متس ال مّؤقت  اإلستعجالي  األوامر أن إىل بالنظر ،االستعجال قاض  طرف من التهديدي 
 .5املوضوع إىل يستند تعويض - الرأي هلذا قاوف – التصفي  نال ، 4ذلك مع تتعارض

 فالغرام  النتيج ؛ حيث من و املبدأ حيث من انتقادات عدة التعويض طري  عن التصفي  لطريق  جهتلقد و 
 النقض حمكم  قرار يف جاء كما و الضرر، مع عدما و وجودا تدور ال ه  و التنفيذ، عل  اإلجبار إىل ادف
  ومنر، الضر  جر إىل ادف ال التعويض، عن متاما مستّقل  الغرام  إنف ،61/01/0949الصادر بتاري   الفرنسي 
 . 6اخلطك جسام  إىل بالنظر تصفيتها تتم أن املفروض

 يكونون  عليه تفرض مل من و عليه فرضت منألن  الطريق  لذه تصفيتها عند ااقو   تفقد التهديدي  فالغرام 
 و ، -قدره كان مهما – تعويض بدفع الإ  تصفيتها عند يلتزم لن بالغرام  يهعل حكم فمن ،ضالتعوي دفع يف اءسو 
 يقول هذا"  François Terré" إنقاص وبالتايل قيمتها، ختفيض يعين بالتعويض الغرام  تصفي  بكن  خرون و يف

  .7أثرها و فعاليتها

 تكخري دقيق  ك ّ  عن باملتين غرام ال قيم  تكون أن الفايدة فما املايل، التهديد من الفعالي  يسحئ هذا إن
 التعويض دام ما، و ؟ التهديد فكين الضرر، عل  يقتصر تعويضا تكون أن تعدو ال التصفي  دامت ما التنفيذ، يف

 املبلد أن طاملا تضيفه الذي ما، و ؟ الغرام  دور فما السببي  العتق  و الضرر فيها يثبت اليت احلاالت مجيع يف مشروعا
 .؟ دوره فما ،؟ فعت يدفع لن زمني  وحدة ك ّ  عن احملدد

                                  
 .41.صرجع نفسه، امل مصطف ، قويدري 1
 .04.ص ،0990 ط،.د ،اإلسكندري التنفيذ يف املواد املدني  والتجاري ، منشكة املعارف، إجراءات  أمحد، الوفا أبو 2
 .531-521.ص.ص، 6115 ط، .د اإلسكندري ، ايفامع ، الفكر دار العقدي ، اتلتزاملت العيين التنفيذ ،حبيئ حمم د جري عادل 3
 .040.ص ، سابال رجعامل رمضان، غّناي  4
 .50.نفسه، ص رجعامل مصطف ، قويدري 5
  .511-521.ص.ص ساب ،ال رجعامل حبيئ، حمم د جري عادل 6

" l'astreinte … entièrement distincte des dommages-intérêts , et qui … n'a pas pour objet de compenser le 

dommage ni du retard , est normalement liquidée en fonction de la gravité de la faute… " . 
 .22.، صالساب  املرجع مصطف ، قويدري  7

" cette solution est de nature à inciter le juge … à liquider l'astreinte à un montant réduit , donc à amoindrir l'effet 

d'intimidation " . 
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 اإلدارة ماأ التعويض، طري  عن التصفي  حبقيق  جاه  عادي عليه حمكوم نفس يف التهديد يتّحق  قد
 املّكلف ظفاملو  فإن التدقي  أردنا إذا و فعت، الغرام  قيم  تدفع لن أهنا تعلم فه  التنفيذ عدم يف التجرب  صاحب 
 . بالغرام  بالك فما اخلاص، ماله من التعويض ّحىت يدفع لن أّنه ميعل بالتنفيذ

 دفع إىل إضاف  التنفيذ، عن االمتناع أو التكخر مدة طيل  املااكم  الغرام  مبالد جبمع التصفي  فإن لذلك
 املسؤولي  ظفناملو  حتمي  مت إذا التنفيذ،خاص  إىل اإلدارة يدفع أن شكنه من له، باحملكوم التح  الضرر عن تعويض

 غرام  أمام ّكنا فإذا األخرية، هذه بنوع التهديدي  الغرام  تصفي  فعالي  ترتب  أخر ، جه  من، من جه ، و الشخصي 
 يدفع مل و التعويض طري  عن التصفي  متت إذا و – التوضيح سب  كما – للتعدي  قابل  غري قيمتها فإن ، قطعي 
 العمومي ، اخلزين  إىل املتّبق  ايفزء يذهئ حيث كامت الغرام  مبلد ستدفع اإلدارة فإن أصابه، ما جير ما إال تضررللم
 . ّكلها ستدفع فكذلك املااكم  املبالد جبمع التصفي  متت إذا و

 مع يتناسئ ما الإ  اإلدارة تدفع فلن التعويض، طري  عن التصفي  متت و مّؤقت  بغرام  األمر تّعل  إذا أما
 و ،تبالتخفيضا للتعدي  عنديذ قابل  املّؤقت  الغرام  فإن املبالد، جبمع التصفي  متت إذا و له، حملكومبا التح  الضرر
 .فق  للتعويض دفعها من أفض  فهو هذا رغم و خّمففا، مبلغا الإ  اإلدارة تدفع ال فقد لذلك

 مع التعام  يف أفض  والاألح مجيع يف القطعي  الغرام  أن هذا من ونستنت  الغرام  أن هذا من نستنت  و
 ا  التعويض إىل تضاف مادامت كذلك أفض  املااكم  املبالد مجع طري  عن التصفي  نوأ املّؤقت ، الغرام  من اإلدارة
 . التهديد يكف 

 رعنامش موقف عن نبحث أن بد ال بنوعيها، عتقتها و التهديدي  الغرام  تصفي  طريقيت عل  الوقوف وبعد
 : للمقارن  الفرنس  رعاملش به أخذ عما نظرة إلقاء بعد وذلك منها،

 عل  اعتمد فإّنه رأينا و سب  كما ،القطعي  النهايي  و املّؤقت  معا بالغرامتن أخذ الفرنس  شرعامل أن علما
 نع التكخري أو االمتناع مدة طيل  املااكم  زمني  وحدة ك ّ  عن احملددة املبالد جبمع نفسها، بالطريق  تصفيتهما
  .التنفيذ
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، أي أن 1التعويض عن الغرام  استقتل عل  اإلداري القضاء قانون من L911-6 املادة يف بداي  ن  حيث
 تتم ال التصفي  أن و أصابه، الذي الضرر عن تعويض عل  احلصول يف له احملكوم حب  ا ّ  ال تصفيتها و تقديرها
 . الضرر حجم إىل بالنظر

من  جزء دفع عدم تقرر أن هلا ميكن القضايي  ايفه  أن عل  نفسه القانون من L911-8 املادة يف ن  كما
 . بالضرر ذلك يرب  مل و ،2الدول  خزين  يف ليصئ للمدع ، الغرام 

 جبمع التصفي  عند إال يكون ال هذا و اإلدارة، طرف من فعت و كامل  تدفع الغرام  أن هذا من يفهم و
  . زمني وحدة ك ّ  عن احملددة املبالد

 عن التعويض ألن متاما، L911-8ة املاد وجدت ملا التعويض بطري  التصفي  عل  الفرنس  رعاملش اعتمد فلو
 " عبارة أن كما اخلزين ، يف  صئلي منه جزء من منعه القاض  يقرر أن ميكن ال و كامت، لصاحبه دايما مينح الضرر
 . واضح  و صر   " الغرام  من جزء

اليت -   Tennis Jean Becker " قضي  يف لا أمر اليت الغرام  بتصفي  الفرنس  ل الدو  جملس قام قد و
هذه  عن نت  و ،31/00/0901و 10/19/0901يف املدة ما بن ( فرنك 0111)بضر  قيمتها -سب  التطر  إليها

 .3فرنك إىل املدعي  90.111بدفع مبلد " Morne à L'Eau " العملي  أن ألزمت بلدي  

 تصفي  جيع  هذا و الذكر، سابق  التصفي  طريقيت بن فتخل  قانون اإلجراءات املدني  واإلداري  نصوص ماأ
 واضح  طريق  وجود عدم إىل يؤدي أو خاص، نوع من تصفي إما  قانون اإلجراءات املدني  واإلداري  يف الغرام 
 .للتصفي 

 متميز، الغرام  مبلد أن يعين هذا و ،"الضرر تعويض عن مستّقل  الغرام  تكون " 906املادة  تن  حيث
  . إليه بالنظر تقديرها يتم ال و الضرر يفر ترصد ال الغرام  أن و التعويض، مبلد عن مفا و 

                                  
1
  Article L 911-6 « L'astreinte est … indépendante des dommages et intérêts » . 

2
  Article L 911-8 « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette 

part est affectée au budget de l'Etat ». 
3
 " qu'il ya lieu de procéder au bénéfice de la société …à la liquidation de l'astreinte pour la période… au taux de 

1000 f par jour soit 91000 f , la commune est condamnée à verser la somme à la société… " . 
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ا إذ املدع  إىل الغرام  من جزء دفع عدم تقرر أن القضايي  للجه  جيوز" أّنه عل  تن  985 املادة أن غري
 من الضرر جير ما عل   ص  املدع  أن عل  كدتأ حيث، "العمومي  زين اخل إىل بدفعه تكمر جتاوزت قيم  الضرر

  .906 املادة يف ورد ما مع يتناقض هذاو  ، "الغرام  من جزء" نصت عندما الغرام  مبالد

 هنا و ،الضرر عن تعويضا بذلك التصفي  فتكون بالضرر، الغرام  من جزء دفع عدم رب   رعاملش أن كما
 يفتح  ا الغرام ، من جزء دفع عدم يف السبئ -رأينا كما - الفرنس   رعاملش  دد مل ثحي ؛االختتف يكمن
 قيم  يعادل ما عل  مثت له احملكوم يتحص  ككن احلاالت، و القضايا باختتف اختتفها و األسبا  لتعدد اجملال

 .  (الضرر عن التعويض يف حّبقه اإلختل دون) فق االلتزام 

 مع املتناسئ ايفزء دفع بعد – املتّبق  ايفزء أن عل  ، املذكورة 985 املادة يف  رعاملش ن  فقد هذا رغم و
 جزء كامت؛ الغرام  مبلد تدفع األحوال مجيع يف اإلدارة نأ يعين وهذا العمومي ، اخلزين  إىل يدفع – املدع  إىل الضرر

 . للخزين  وجزء للتعويض

 املبالد بالفع  تدفع اإلدارة أن لو اهلدف ّ ق  قد أّنه إال ي ،للتصف نظامن بن خلطا يشك  هذا نأ ومع
 لإلدارة أمت دايما يا  القطعي  دون املّؤقت  بالغرام   رعاملش أخذ نأ  إال التهديد، حّتق  يضمن ا  النهاي ، يف كامل 
  .داري قانون اإلجراءات املدني  واإل من 984 للمادة طبقا لذلك لقابليتها مبلغها ختفيض يف

 عل   985 املادة يف األمر ّعل  أّنه هو للتصفي ، واضح واحد بنظام  رعاملش أخذ عدم عل  يؤكد ما أن كما
قانون اإلجراءات املدني   من القضايي  ايفهات يفميع املشاك  األحكام كتا  ضمن الواردة 305 املادة أن الإ الضرر،

 رعاملش بكن قلنا فلو ،"تصفيتها و التهديدي  بالغرامات احلكم الاالستعج لقاض  ميكن "أنه  عل ن  تواإلداري  
 مسا  فيه بالتعويض احلكم و ، الغرام  تصفي  االستعجال لقاض  جييز فكيف بالتعويض، التصفي  عل  اعتمد
 لقاض  سا األ ذلك عل  أجاز أّنه و املااكم  الغرام  مبالد جبمع التصفي  عل  اعتمد بكّنه قلنا إذاو . ؟ احل  بكص 

 من أصابه ماو  يتناسئ ما عل  إال  ص  ال املدع  نأ عل  985 املادة يف أكد افلم الغرام ، تصفي االستعجال 
 .؟ ضرر
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 من ،فيه التكخر فيه مبا التنفيذ لعدم نتيج  و جزاء ه  عموما التهديدي  الغرام  تصفي   نفإ يكن، مهما و
 ال و املطاف، هناي  ليست التهديدي  الغرام  فتصفي . 1التنفيذ ضمان شكنه من ضغ  ه  أخر  جه  من و جه ،
 . ضدها الصادر احلكم بتنفيذ واجبها اإلدارة عن تسق  ال ه  و التنفيذ، حم ّ  حت ّ  أن ميكن

 قانونيا مبدأ خالفنا قد نكون التنفيذ، مسكل  ينه  التهديدي  الغرام  وتصفي  له احملكوم تعويضن بك قلنا لو و
 خلصمها ومصاريف وقتو  جهد يف و التنفيذ عدم يف تتسبئ فاإلدارة خطوه، من الشخ  استفادة معد يقتض 

 .؟بالتنفيذ  مطالبتها عن فنكو  األمر ينقض  مث الغرام ، وتصفي  التعويض عل  للحصول

 كثري يف ظفيهامو و  اإلدارة سرور دواع  ملن ألّنه التنفيذ، عدم حاالت تضاعف و تفاقم يف يساهم هذا إن
  . ضدها الصادرة األحكام تنفيذ بدل العام، املال من وغرامات تعويضات دفع األحيان، من

 ليست قانون اإلجراءات املدني  واإلداري  ظ ّ  يف الغرام  تصفي  فكرة بكن القول ميكن سب ، ما عل  وبناء
 طريق  عل  واإلبقاء  مراجعتها يستدع  وهذا النصوص، يف عايّناه الذي اخلل  إىل أد  ا  رعاملش ذهن يف واضح 
 بيد ملا مبسط  و مباشرة صورة التهديدي  بالغرام  األمر و بالتنفيذ األوامر توجيه إن. للتصفي  دقيق  و واضح  واحدة
وقد يلجك القاض  يف حال  عدم   . النصوص ظ ّ  يف اإلدارة ضد قراراته تنفيذ لضمان وساي  من اإلداري القاض 

  الذكر إىل طر  أخر  ال تق  أمهي  عن أسلو  الغرام  التهديدي  وكذا دعو  اإللغاء، هذه كفاي  الوساي  سالف
 .الوساي  تتمث  يف استخدام طريق  التنفيذ ايفري واللجوء إىل نظام الفوايد التكخريي 

 

 

 

 ااقطر  ااثمنإ
 اافضائع ااتأخلريح ااتنفلذ ااجبرإل و استاعا  طرييح 

                                  
 .014. ، صسابال رجعامل حبيئ، حمم د جري عادل 1
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التهديدي  هنا  أساليئ أخر  يلجك إليها القاض  اإلداري إلرغام اإلدارة عل  إضاف  إىل أسلو  الغرام  
غري أن هذه الطر  تثري العديد من . تنفيذ قراراته، تتمث  يف  ليات التنفيذ ايفري وكذا أسلو  الفوايد التكخريي 

 .عرى أمضا  ااماا ؟جعوا ومعا منمسبتهم اإلماا  ااةممح خ ضصم مسمئ  ااتنفلذ ااجبرإل اإلشكاالت منها، 

       لإلحاط  مبختلف جوانئ املوضوع سنتطر  إىل التنفيذ ايفري وإمكاني  تطبيقه عل  اإلدارة املمتنع  
اافرع )         ، مث إىل الفوايد التكخريي  كآلي  إلرغام اإلدارة عل  تنفيذ قرارات القاض  اإلداري (اافرع اوو )

 (.ااثمنإ

 اافرع اوو 
 ااجبرإل و مكمنلح تطبليه عرى ااماا  ااققتنةح ااتنفلذ

 املمهورة العادي القضاء ألحكام ايفري ذيفنالت جمال يف األمام إىل هام  خطوة يزاير ايف املشرع خط 
 إىل وبالرجوع األموال، عل  واحلجز  يالعموم القوة استعمال نهام ريتداب عدة ريبتقر  وذلك  ،يذيالتنف غ يبالص
 ك  ويف وقت ك  يف تقوم، أن املختص  الدول  أجهزة ك  عل " : أنّه عل  تن  يتال 1996 دستور من  145املادة

 .1"القضاء أحكام ذيبتنف الظروف، عيمج ويف مكان،

إال أن السؤال الذي يثار هو ه  ميكن استخدام وساي  التنفيذ ايفري ضد اإلدارة املمتنع  عن تنفيذ قرارات 
 .ك  األحوال ال جيوز املسا  بكموال اإلدارة العام  باسم تنفيذ القرارات القضايي  اإلداري ؟القاض  اإلداري؟، وه  يف  

 :استبةمم تطبلق وسمئ  ااتنفلذ ااجبرإل فع ااماا  -.أوال

 نفس يف ث مي ب  فحسئ، ،العام  للسلط  حقما عتري ال  يالقضاي لألحكام ايفري ذيالتّنف أنّ  ستخل ي
 من طلئي أن يف احل  ذيالتنف واجئ حكم لصاحله صدر ملن أنّه ذلك ومفاد ها،يعل مفروضما ايقانون التزاما الوقت
 واتياهل امتناع حال  يف ولكن ه،يف الثابت احلكم واقتضاء احلكم ذيتنف له لتكف   يايفر  بالقوة تتدخ  أن الدول 
 األموال عل   احلجز حلظر ؛ نظراكذل عل  إجبارها كنمي ال القضاء، أحكام ذيتنف التزام لا املنوط العام 
 رفع سو  املتضرر الطرف أمام سيول ،( مل  ثمن ) اإلدارة ّضد  يالعموم القوة استعمال وحظر ،( أوال ) 2 يالعموم
 .ذلك عن الناجت   رااألضر  ضيتّعو  لهايحتم أج  من  يقضاي دعو 

  :مبعأ عع  جضاز ااحج  عرى اومضا  ااةممح ااماا  -.1

                                  
 .، املرجع الساب 0992دستور  من 145 املادة 1
 .44-43.ص.ص، 6116 ط،.د ايفزاير، النشر،و  للطباع  األم  دار ايفزاير، يف القضايي  ،السلط أمقران حمند ريبوبش 2
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 للمنفع  لتخصيصها نظرا العام  الدول  أموال عل  احلجز جواز عدم حول عام اتفا  هنا  كان إذا أنّه ذلك
 املادةو  1املدين القانون من 209ة املاد استقراء عندبشكهنا،  ختف ثار قد اخلاص  الدول  ألموال بالنسب  فإنّه العام ،

 .2الوطني  األمت  قانون املتضمن 31-91 رقم القانون من 04

 :اإلماا  يإ ااتشريع ااج ائرإلمبعأ عع  جضاز ااحج  عرى اومضا  ااةممح  -.آ

 من نياملد ملنع القضاء دي حتت نياملد أموال من مال وضع هدفه ذينفتال إجراءات من إجراء احلجز عتري
ايومته، نالداين مبصلح  ضري الذي الّتصرف ءات املدني  قانون اإلجرا بتفح . حقه الداين واستفاء عهيلب دم
 نعمي يثحب اإلدارة، ّضد 3مثنه من الصادرة،  يالقضاي األحكام ذيّنفت  يف الضمان  هلذه صد  جند ال واإلداري 
 هايعل  يتبع  ينيع حقوقما رتئيو  أمواهلا عل  احلجز إىل ؤديي ما ك  ظر و  هايعل  يايفر  ذيالتنف وساي   ارس 
 الّتصرف منع لقاعدة  يعيطب ، اخلاص  يللحما تعرض ثيح ج ينت دةالقاع وهذه ازي،ياحل أو الرمس  كالرهن

  يإمكان عدم والقضاء القانون من ك  فكقر العام ، وأمواهلا اإلدارة ألمت  املمنوح  4بالتقادم العام املال واكتسا 
 األموال عل  جزاحل أسلو  استعمال ايفزايري املشرع منع 5عاتقها عل  الواقع  ونيبالد تويف حىت هايعل احلجز
 أو الدول ، أموال يف التصرف وزجي ال " :أنّه عل  املدين القانون من 689 املادة فتن ، خمتلف  نقوان يف العام 

 يف هايعل ون  القاعدة بذات 31-91  يالوطن باألمت  اخلاص القانون وجاء، 6"بالتقادم متلكها أو حجزها،
 وال للتصرف قابل  ريغ  يالعموم  يالوطن األمت  ":أنّه عل  منه 15/10 املادة أحكام تن  إذ مادة، من أكثر

                                  
 األوىلمجةاد   03املؤر  يف 01-14املعدل و املتمم بالقانون  ،  1975سبتمر  26يف ، املؤر 40-14رقم  األمرب مبقتض  الصادر املدين القانون 1

 مةاي 03املوافة   0560الثةاين عةام  ربيةع 64مةؤرّ  يف  11 - 14رقةم املتضمن تعدي  القةانون املةدين، و قةانون  6114جوان  61املواف  ل  0562
 .30ر عدد .، ل40-40رقم  اومر يعدل ويتمم 6110سن  

األمةةةت  الوطنيةةة ، معةةةدل و مةةةتمم  قةةةانون يتضةةةمن 0991ديسةةةمر سةةةن   لأو املوافةةة   0500عةةةام  األولمجةةةاد   05مةةةؤر  يف  90-30 رقةةةم قةةةانون 2
 . 6110سن  جويلي   61املواف   0569رجئ عام  01يف  مؤرّ  05-10رقم  قانونبال

 :متاح عل  موقع ايفريدة الرمسي ، عل  الراب  التايل
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 

 .06.ص ،6112 ،0.ط ايفزاير،  ،يايفامع املطبوعات وانيد  ،ياملدن اإلجراءات قانون يف ذيالتنف طر  حممد، نحس 3
  .9.ص الساب ، املرجع ،نحس كمون 4

  .42.ص  ،، غري منشورة6106مذكرة ماجستري، جامع  بومردا ، ايفزاير،   ،ياإلدار   يالقضاي األحكام ذيتنف لعدم املايل األثر زة،يفا م يبراه 5
 .املرجع الساب  املدين، القانون املتضمن، 14-40 رقم األمر من 689 املادة 6
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 األمت   يحلما العام  القواعد وتستمد" :أنّه عل  القانون نفس من 22 املادة تن  كما،  1للحجز وال للتقادم
 .2"احلجز  يقابل وعدم التقادم،  يقابل وعدم التصرف،  يقابل عدم مبادئ :كيي  ا  يالعموم  يالوطن

 ذيفنّ الت طر  الستعمال بالنسب  31-91 قانون  ظ يف حيصر  قانوين ن  أي ايفزايري املشرع ضعي مل
 عل  احلجز جواز عدم عل  ح م راص أقر الذي 05-10 قانون بصدور إال اخلاص ، اإلدارة أموال عل   يايفر 

 ريغ اخلاص   يالوطن األمت " :أنّه عل  تن  اليّت  15/16املادة  أحكام ختل من وذلك؛ اخلاص   يالوطن األمت 
 األمت  إدارة وختضع  ،ياالقتصاد  يالعموم للمؤسسات املخصص  املسامهات عدا ما للحجز وال التقادم قابل 

 األحكام عاةمرا مع ،القانون هذا ألحكام هايف والتصرف اخلاص   يالوطن لألمت  التابع   يوالعقار  املنقول  واحلقو 
 .3"األخر   يعيالتشر  صوصالن يف الواردة

 املادة يف وذلك  ،يواإلدار   ياملدن اإلجراءات قانون يف اإلدارة أموال عل  احلجز حظر قاعدة تككدت 
 ال ها،يعل احلجز جواز عدم عل  اخلاص  نالقوان تن  يّت ال  األموال عن فضت" : أنّه عل  تن  اليتو  232/10
 ذات  يالعموم املؤسسات أو  ،يمياإلقل ايفماعات أو للدول ، اململوك  العام  األموال األموال عل  احلجز وزجي

 .4"ذلك ختف عل  القانون ن ي مل ما  ،ياإلدار  الصبغ 

  :ااقيمانح اايضانلن يإ ااماا  أمضا  عرى ااحج  جضاز عع  مبعأ -.ب

أقر احلماي  القانوني  استنادا للقانون العامل  حلقو  اإلنسان، الذي يتكثر به املشرع الفرنس  والذي 
ال تشك  ضمانا  الدول الذي اعتر أموال  00905  لألمت  العام  وهو ما ن  عليه يف ديباج  دستور سن

، 0190 أوت 66من قانون  19 املادةوهو ما نصت عليه  .التصرف فيها أوللداينن كما ال جيوز التنازل عنها 
ستعمال طر  التنفيذ ايفري  ضد األموال العام ، حيث ساير نفس وهذا ما أخذ به املشرع املصري الذي استبعد ا

  .6موقف املشرع الفرنس 

                                  
 معدل ، 1990 لسن  52 عددال ر .ل  ،يالوطن األمت  قانون املتضمن ،0991ديسمر  01 يف املؤر  ،31-91 رقم القانون من 15/10املادة  1

 .6110لسن   44 عددال ر، .ل ، 2008  يليجو  20 يف املؤر  ، 05-10  رقم قانون مبوجئ ومتمم
 .نفسه املرجع ، 66 املادة 2
 .املرجع الساب   ،05-10 رقم القانون من 15/16املادة  3
 .ساب ال رجعامل  ،يواإلدار  املدني  اإلجراءات قانون املتضمن ، 19-10رقم  قانون من 232/10ادة امل 4

5
 Solié (jolien), les domain public : une catégorie jurique protégée, R .F.D.A.N.5,2003,p904. 

 .64.ص، املرجع الساب ،   فايزةبراهيم  6
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 06وقد بن املشرع ايفزايري من ختل الن  صراح  عل  عدم جواز احلجز عل  املال العام، وفقا للمادة 
باشرة وعددها كما ميز  حبيث ذكر مكونات األمت  الوطني  اليت يستفيد منها ايفمهور م 311-91من القانون رقم 

  .2من القانون املدين ايفزايري 209ك  منها عن األخر، وأقر حبمايتها القانوني  من ختل املادة 

ضوء هذا التمييز ظهرت أموال خاص  بالدول  من فو  أخر  أال وه  أموال الدول  اخلاص ، حيث  يف
 .سالف الذكر 31-91من القانون رقم  61 إىل 01ذكراا املواد 

وير  بعض الفقهاء أن التمييز بن األموال العام  واألموال اخلاص  لإلدارة من إبداعات الفقه الذي ميز  
وما بعدها من القانون املدين الفرنس  بن األموال العام ، وه  املخصص  لتنتفاع  430يف شروحه عل  املواد 

 أواملنقول الذي متلكه الدول ،  أوالعام، هو العقار العام وبن أموال الدول  اخلاص ، إال أن الفقه عرفه املال 
األشخاص اإلداري  العام  األخر  واملخص   للمنفع  العام ، والذي اضع للنظام القانون اإلداري، والقضاء 

  .3خمصص  للمرف  العام أواإلداري سواء كان املال املخص  لتستعمال العام املباشر 

إال .   أموال الدول  أمواال عام  دون أن يكون هنا  أموال دول  خاص فقهي  جيع  ك حماوالتوقد جرت 
أن رأي أخر من الفقه ير  أنه  ليس من املمكن واملعقول احلجز عل  أموال الدول  العام ، إال أن الفقه فر  بن 

حيث  مهور،نوعن من املال، مال عام خمص  فق  للمنفع  العام ، ومال الدول  اخلاص  بدون أن ينتفع به ايف
 .أثار ذلك التسايل حول إمكاني  احلدوه عل  أموال الدول  اخلاص ، واليت ه  غري خمصص  الستعمال ايفمهور

كانت   من قانون اإلجراءات املدني  واإلداري  ايفزايري 332نشري إىل أن الصياغ  األوىل لن  املادة  
و ايفماعات اإلقليمي  واملؤسسات العمومي  ذات  تتضمن املنع من احلجز عل  األموال العام  واخلاص  لدول 

الواردة عل  مستو  " اخلاص  أو"الصيغ  اإلداري ، غري أن يفن  الشؤون القانوني  واإلداري  واحلريات أدخلت عل  
البند األول انسجاما مع أحكام القانون املدين وأحكام قانون األمت  الوطني ، اليت تسمح  باحلجز عل  األمت  

  .4اص  للدول  دون العام اخل

  :اومضا  ااامصح اإلماا  عرى ااحج  جضاز معا -.2

                                  
 .، املرجع الساب  31/91 من القانون رقم 06أنظر املادة   1
  .، املرجع الساب 14/49رقم  األمر، من 209أنظر ن  املادة   2
 :الراب  التايل يرج  اإلطتع عل   3

 www.ubaylon.edu.ig/publications/law-edition/article, ( 05/6/6100 اإلطتع تاري )   

 .52.صاملرجع الساب ، بربارة عبد الرمحان،   4
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  للدول  التابع  اخلاص  الوطني  األمت  أنّ  الوطني ، األمت  قانون من 61إىل  01من  املواد نصت
 : مث  والبلدي  والوالي 

 متلكها، اليت العمومي  الوطني  األمت  يف املصنف  غري األنواع املختلف  املنقوالت و العقارات  -.آ

 إليها، تعود اليت العمومي  الوطني  األمت  يف ختصيصها ألغ  اليت األمت  -.ب

 ملكا بقيت اليت التجاري  احملتت وكذلك التجاري و املهين أو السكين االستعمال ذات العقارات -.ج
 للدول ،

 ذات العمومي  املنشآتو  مصاحلهاااا و إدار و  لدول ا مؤسسات تستعمله الذي والعتاد املنقول  األمتع  -.م
 فيها، اإلداري الطابع

 األمت و  هلا، واره ال اليت الاكاتو  والوصايا اهلبات طري  عن الدول  إىل تعود اليت األمت  -.ه
 الكنوز، و السفن حطام و هلا مالك ال اليت األمت  و الشاغرة،

 يف املعتمدة القنصليات مكاتئ و الدبلوماسي  البعثات تستعملها اليت أو املخصص  األمت  -.و
  ....اخلارل

 للقانون طبقا التعاقد طري  عنلا اكتسا فيمكن ،األمت  هذه اكتسا  طر  عل  القانون ن  قدو 
 .املزايدة املناقص ، العمومي  الصفقات ،للقانون طبقا إداري عقد مبوجئ التعاقد يتم أن ميكن كما املدين،

 أموال عل  احلجز نطب  أن القانوين ايفانئ من مانع ال أنّه السنهوري األستاذ أمثال الفقهاء عضب ير  و
 يعرق  الذي الش ء أنّ  غري املرافعات، قانون ألحكام ختضع وبالتايل خاص  ملكي   لوك  لكوهنا اخلاص  الدول 
 ميتنعون احملضرين فإن ذلك إىل باإلضاف  و اخلاص ، أمتكها عل  احلجز من األفراد متكن ال اإلدارة أن هو ذلك
 الداين جانئ من احل  أن هلا تبن مىت أنه و  اطل ، ال و معسرة غري مليو  الدول  ذم  ألن عليها احلجز إجراء من
 .1وجرا قسرا ال اختيارا أو طوعا حقه أوفته

                                  
 .011.ص ، 1967مصر، العرم، الااه إحياء دار امللكي ، ح  الثامن، ايفزء املدين، القانون الشرح يف الوسي  السنهوري، الرزا  عبد  1
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 للدول  اململوك  اص اخل األموال عل  احلجز جواز عدم إىل ذهئ قد كذلك الفقه من البعض أنّ  غري
 هو ملا أمواهلا عل  احلجز إجازة مع يتناىف أمر كرامتها و الدول  هيب  أنّ  و العام  األموال شكن ذلك يف هناشك

 . اطت مدين ال موسرا مدينا اعتبارها و ذمتها متءة من مفاض

 يف التصرف جيوز ال أنهّ   عل املدين القانون من 689 املادة يف ن  فقد ايفزايري املشرع موقف عن أّما
 الدول  أموال بن املادة تفر  فلم عام  بصف  جاءت هنا الصيغ  و بالتقادم، متلكها أو حجزها أو الدول  أموال
 .عليها احلجز جواز عدم يف اخلاص  و العام 

 قابل  غري ي العموم الوطني  األمت  أن":  عل نصت فقد الوطني  األمت  قانون من الرابع  املادة ن  أّما
 األمت  خت  للحجز القابلي  عدم بكن املادة ن  من لنا يتضح  مث من و ،" للحجز ال و للتقادم ال و للتصرف
 .عليها احلجز جيوز اخلاص  الوطني  األمت  أن املخالف  مبفهوم و مث نوم فق ، العام  الوطني 

 األمت  قانون من 04 املادة أو املدين ونالقان من 689 املادة نطب  ه  التايل التسايل نطرح عليه و
  26 بتاري  صدر املدين القانون أن فبما العام ، القواعد إىل الرجوع يقتض  السؤال هذا عن لإلجاب  و، الوطني ؟
 قانون هو يطب  الذي القانون فإن ،0991 ديسمر 01 بتاري  صدر الوطني  األمت  قانون و، 0914 سبتمر
 يقيد اخلاص أن وكذا  ،الساب يلغ  التح  القد  القانون يلغ  ايفديد القانون لقاعدة وفقا الوطني  األمت 
 .العام

 يف امللغ  املدني  اإلجراءات قانون تضّمنها اّليت النقاي  تدار  ايفزايري املشرّع أن القول إىل خنل 
 القرارات تنفيذ عل  اإلدارة إجبار ي وسا ئصوص 19-10 اإلداري  و املدني  اإلجراءات لقانون ايفديد التعدي 
 إىل القاض  ورايها من يهدف إجبار و ضغ  وسيل  ه  التهديدي  الغرام  انتك ملّاو  .اضده الصادرة القضايي 
 أن اآللي  هذه ختل من املشرّع استطاع فقد عام  بصف  القضاء أحكام وتنفيذ التزامه، تنفيذ عل  املدين إجبار
 عن هذا و تكّخرا، أو ضمنا أو صراح  كانت سواء اإلداري  القضايي  األحكام تنفيذ يف اإلدارة امتناع مظاهر يقّيد

 .أج  بدون التنفيذ يف االستعجال

 من بيده ما لتنفيذ ضمانات له للمحكوم يكف  أن دون االمتناع فع  بتجر  املشرّع اهتمام من بالرغم
 املتعّل  19-10رقم  قانون لكن جدو ، بدون العقوبات قانون من مكّرر 138 املادة ن  يبق  أحكام، و قرارات

 صد الصادرة اإلداري  القضايي  األحكام تنفيذ بكفال  قويّا دفعا املشرّع أعط  قد ؛واإلداري  املدني  باإلجراءات
 .أمواهلا عل  احلجر إمكاني  عدم مواجه  يف اإلدارة

  :خظر استةقم  اايض  ااةقضملح فع ااماا  -.3   
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 يف تصدر اليّت   يالقضاي قراراتال ذينفلت   يالعموم القوة استعمال إىل ؤديي ال ذينفالت عن اإلدارة امتناع إنّ 
 رجعي ال وهذا اخلاص ، أجهزاا ّضد القوة استعمال عل   يذيالتنف السلط  إجبار عل  نطويي هذا ألنّ  مواجهتها،

 أحكام لا متهر يّت ال  يذيالتنف غ يالص مبوجئ قانونما .مقررا عتري ب  اإلدارة، دي يف  يالعموم القوة كون إىل فق 
 .1اإلداري القضاء

 املستثناة األحوال ريغ يف  ذيالتنف وزجي ال " هأن عل   يواإلدار   ياملدن اإلجراءات قانون من 601 املادة تن 
 غ يالص عل  نصت، كما 2" يذيالتنف غ يبالص  هور ذي،يالتنف السند من نسخ  مبوجئ إال القانون، يف بن 
  يواإلدار   ياملدن اإلجراءات قانون من 601 املادة من  يالثّان الفقرة أحكام اإلداري، القضاي  باحلكم اخلاص   يذينفالت
 البلدي، الشع  اجمللس سيري أو الوايل أو ريالوز  وتكمر تدعو  ،يالشعب الدميقراطي  ايفزايري   يايفمهور  "نصت عل  يّت الو 
 باإلجراءات تعل ي مايف ذلك، هميإل املطلو  نياحملضر  ك  وتكمر وتدعو صه،ا مايف ك   خر، إداري مسؤول  وك

 املواد يف تصدر اليّت  التنفيذي  غ يالص حن يف، 3"رارالق احلكم، هذا ذيبتنف قومواي أن واخلواص، اخلصوم ضد املتبع 
 كالّتايل تكون واليّت   يواإلدار   ياملدن اإلجراءات قانون من 601 املادة من األوىل الفقرة أحكام هايعل نصت  ،ياملدن
 نيالذ األعوان ك  وكذا نياحملضر  عيمج وتكمر تدعو  ،يالشعب الدميقراطي  ايفزايري   يايفمهور  فإنّ  تقدم، ما عل  وبناء:"

 املساعدة دي مد احملاكم لد   يايفمهور  ووكتء نالعام نوا  وعل  ر،راالق احلكم، هذا ذيتنف ذلك، هميإل طلئ
 إذا االقتضاء، عند بالقوة ذهيلتنف التزم  املساعدة  تقد  يالعموم القوة وضباط قادة عيمج وعل  ذه،يلتنف التزم 
 .4"احلكم هذا وقع هيعل وبناء  يقانون بصف  ذلك هميإل طلئ

 عن ختتلف  ياإلدار  ايالقضا يف  يذينفالت غ يالص أنّ  جند أعته، ناملذكورت نللمادت تفحصنا ختل ومن 
  يالقضاي األحكام ذينفت  أج  من املساعدة دي  لتقد  يالعموم القوة ضباط تكمر ال األوىل أنّ  جند إذ  ،ياملدن ايالقضا

 .املساعدة دي  بتقد  يالعمومالقوة  ضباط تلزم اليّت   ياملدن ايالقضا عكس اإلدارة،  دضّ  الصادرة

 :ء ارا ينح ااةقضملح ارتةضيض عن عع  ااتنفلذ مكمنلح اارجض  -.ثمنلم

                                  
بةةةةةةةةةةةامللتق  الةةةةةةةةةةةوطين  ألقيةةةةةةةةةةةت،مداخلةةةةةةةةةةة  ي دارإلا وملدني  اءات اجرإلن ايف قانو داريإلء املستحدث  للقضات الصتحياود احد ،انمقرأمحند ري بوبش 1

 ، قاملةةة ،0954مةةةاي  10، كليةةة  احلقةةةو  والعلةةةوم السياسةةةي ، جامعةةة  6100مةةةاي  09و 00، يةةةوم  اإلداريةةة يف املنازعةةة   اإلداريلسةةلطات القاضةةة  
 .41-42ص.ص

 .ساب ال رجعامل  ،ير واإلدا  ياملدن اإلجراءات قانون املتضمن ،19-10 رقم قانون من 601 املادة 2
 .ساب ال رجعامل  ،يواإلدار   ياملدن اإلجراءات قانون املتضمن ،19-10 رقم قانون من 210/16املادة  3
 .ساب ال رجعامل  ،يواإلدار   ياملدن اإلجراءات قانون املتضمن ،19-10 رقم قانون من ،210/10  املادة  4
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التكخر يف التنفيذ وذلك لتحصي  الديون  أوإن اللجوء إىل اخلزين  العمومي  يكون للتعويض عن عدم التنفيذ،  
إذ يتم  ،املفروض  عل  اإلدارة، واحلماي  ح  طالئ التنفيذ كون أن مال اإلدارة ال ميكن احلجز عليه كما ذكرنا سابقا

  .متءة األشخاص املعنوي  افااضللخزين  العام  تكسيسا عل   جوءالل

  يإمكان عل  رعاملش ن  ،للتنفيذ قابل  وقرارات أحكام لفايدام صدرت نيالذ األشخاص تضرر لتفاديإذا 
 أحكام ضبع ذيتنف املتضمن 16-90 القانون رقم يف املقررة اإلجراءات بإتباع ايمال التزاما املتضمن  األحكام تنفيذ
 تسري أشهر ثتث  أج  يف اإلدارة ضد الصادرة  يالقضاي القرارات ، يأغلب بتنفيذ  تسمح اليّت  ق يالطر  وه ؛ 1القضاء

 نأم سددي " :أنه عل  تن  اليّت  16-90 قانون من 08 املادة لن بقام ط وذلك للملف، ن ياخلز  نأم تلق   يتار  من
 ثتث  تتجاوز ال  أج  ويف امللف هذا أسا  عل  وذلك النهاي  القضاي  كماحل مبلد نالطالب أو للطالئ ن ياخلز 

 ".أشهر

 للمتضرر وزجي ال  يالقضاي األحكام ذينفت  عن ااخ ال أو االمتناع يف  يالوال ن يخز  نأم تعسف حال  ويف 
 املايل ضيعو الت عل  احلصول بغرضده؛ ض 2املايل جانبها يف اإلدارة ّضد الصادرة ايفري تنفيذالراءات إج ستعم ي أن

 ك  بإلغاء للمطالب  القضاء إىل  م يثان رجعي أن كنهمي ب  للحجز، قابل  ريغ  يالعموم األموال لكونرا نظ به، املقض 
لااخ  ا أو االمتناع إثر له احلاصل  رااألضر  عن ضهيوتعو  به املقض  الش ء  يحج مع بالتعارض اإلدارة تصدره راقر 
 حال  يف املاتئ واألثر نياملذكور  نالطلب يف الفص  ستغرقهي الذي الزمين املد  يف تتمث  املشكل  نولك ذ،ينفتال يف
 للمطالب  جمددما الّلجوء سو  املتضرر  املواطن أمام  يسب ال إذ ،نفيذالت عن جمددما امتناعها أو اإلدارة  يحتا

 .3بالتعويض

 :22-11تطبلق اايمنضن  -.1

الذي جيع  مهم  تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة من اختصاص  16-90لقانون رقم إن األمر املتعل  با
بن األفراد و  أووسواء تعل  األمر بتنفيذ األحكام بن اإلدارات العمومي ،  أمن اخلزين  العام  عل  مستو  الوالي ،

 .4اإلدارة العام 

                                  
 .0990  لسن  02 عدد ر، .ل القضاء،  أحكام بعض عل  املطبق  اخلاص  للقواعد احملدد ، 1991جانف  08 يف املؤر  ، 16-90 رقم القانون 1

 .الساب  املرجع القضاء، أحكام بعض عل  املطبق  اخلاص  للقواعد احملدد ، 16-90 رقم قانون من 08 املادة 2
 .31 .ص الساب ، املرجع ،نحس كمون 3

 .352.ساب ، صالرجع املمسعود شيهو ،   4
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ا حلكم قضاي  سلط  املطالب  باستحقا  معنويا حايز  أوحيث كر  املشرع لك  شخ  سواء كان طبيعيا 
ديونه الواجب  الدفع، لد  أمن اخلزين  العمومي  املختص  إقليميا بغض النظر عن مركزه، حيث ال يشاط يف الداين أن 

 .1يكون شخصا طبيعيا، باحتمال أن يكون الداين شخ  ينتم  للقانون العام

مستشف ، فنجد أن  أوجند والي   داين  للدايرة مثت  وكمثال عل  األشخاص املعنوي  العام ، ميكن أن 
التمركزي  بينما الطرف الثاين يعد مؤسس  عمومي  ذات صيغ   أوالطرف األول ينتم  للجماعات احمللي  املركزي ، 

شخ  طبيع ، وهنا ميكن للداين اللجوء للخزين  العمومي ، أما إذا كان الطرف املدين من األشخاص  أوإداري  
عنوي  العام  ذات الطابع الصناع  واالقتصادي، فت ميكن هلذا الطرف اللجوء للخزين  العام  كون أن هذه األطراف امل

 .ختضع لقواعد القانون اخلاص، وال ختضع للقانون اإلداري

 :شروط ااح ض  عن ااعين -.2

 أوصفاام طبيعين  إن الشروط احملددة للحصول عل  الدين يف واحدة يفميع الداينن، وذلك باختتف
 .ينتمون للقانون العام أوكانوا ينتمون للقانون اخلاص،   أومعنوين 

منه حيث تن ، عل  ما  14 املادةاملتعلق  بالتنفيذ، و حسئ ن   16-90وعليه فقد صدر القانون رقم  
كام القضاء اليت تتضمن ميكن أن  ص  عل  مبلد الديون لد  اخلزين  العمومي  املتقاضون املستفيدون من أح: "يل 

 .2إدان  الدول  وايفماعات احمللي ، واملؤسسات العمومي  ذات طابع إداري

اللتن تنصان عل  حمتو  امللف  16-90من القانون رقم  11و 16للحصول عل  الدين ووفقا للمادتن  
 :يل  املقدم ألمن اخلزين  من قب  احملكوم له حيث يتكون امللف من ما

 .3مكتوب   تتشك  تعبريا عن رغب  احملكوم له يف احلصول عل  املبالد احملكوم لاعريض   -.آ

واملقصود بالعريض  هو إيداع طلئ التحصي  عل  مستو  اخلزين  العمومي ، حيث يوضح طالئ الدين 
  .4أسبا  مطالبته بالدين، و يكون الطلئ خط  بدون شكلي  حمددة

                                  
 . 313.املرجع الساب ، صعبد الرمحن بربارة،   1
 .0990سن  ، 6ل ر العدد  ، دد القواعد اخلاص  املطبق  عل  أحكام القضاء ،16-90من القانون  14 أنظر املادة  2
 .315.ص املرجع نفسه،عبد الرمحن بربارة،   3
  .309.، ص6114 ،0.ط  ،عناب العلوم، دار  ،ياإلدار  املنازعات يف زيالوجحممد الصغري بعل ،   4
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قصود بالنسخ  األصلي ، ه  السند القضاي  النهاي  اليت استنفذت النسخ  التنفيذي  من احلكم، وامل -.ب
 .مع وجود الصيغ  التنفيذي  طبعا ،1جملس الدول أو الطعن العادي ، سواء كان صادر من احملكم  اإلداري   أوجهفيه ك  

، وعل  وكذلك ك  الوثاي  اليت تبن أن مساع  التنفيذ بقيت بدون نتيج  طيل  شهرين، أي حمضر امتناع
 .2أمن اخلزين  أن يسدد للمحكوم له مبلد الدين ختل أج  أقصاه ثتث  أشهر ابتداء من تاري  تقدميه

 أويسدد أمن اخلزين  للطالئ، : " عل  ذلك فتن  16-90من القانون رقم  10حيث يوضح ن  املادة 
 ".هرأش ثتث  يتجاوزالطالبن مبلد احلكم القضاي  النهاي ، وذلك يف أج  ال 

وتتضمن وثاي  التكليف بالوفاء الذي يوجهه احملضر القضاي  للطرف احملكوم ضده مبوجئ أحكام املادة 
يوما لتستجاب  قب  اللجوء  إىل التنفيذ ايفري، يضاف  40حبيث ميه   من قانون اإلجراءات املدني  واإلداري  206

كوم ضده بوجو  االستجاب  ملنطو  ما قامت به ايفه  لذلك املراستت التحق  إن وجودت، والرامي  لتذكري احمل
 .3القضايي ، يف ك  األحوال جيئ عل  طالئ التنفيذ أن يثبت عدم جدو  املساع  الودي 

 :اامااإل ااقتضقن  مانح ممالح اإلماا اايضمئإ ااتنفلذ ااجبرإل اريراا  -.ثماثم

اإلدارة وإن اقتصر عل  نوع معن من القرارات  لقد اعتو املشرع ايفزايري من تنفيذ القرارات الصادرة ضد
 504-14إداري، وهذا ما جاء به األمر رقم  أوقرار مدين  أولتتضمن إدان  مالي  لإلدارة سواء كان احلكم  اليتوه  

املتعل  بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم والذي ألغ  مبوجئ القانون رقم  0914جوان  01الصادر بتاري  
 أوملتعل  باألحكام اخلاص  ببعض القرارات القضايي  وشروط تنفيذها ضد ا 0990 جانف  10الصادر يف  90-16

لفايدة اهليوات العمومي  بواسط  قرين  الوالي ، ونظرا لعمومي  القواعد احملددة يف هذا القانون، فقد أصدرت وزارة املالي  
  تنفيذ بعض القرارات القضايي  واليت تعتمد عل  املرجع املتضمن 0990ماي  00املؤرخ  يف  12-135تعليم  رقم  

املؤر  يف  10والذي جاءت بعد الرأي التفسريي رقم  01/13/6113املؤر  يف  13وكذا منشور رقم  16-90قانون 
الصادرة عن جملس الدول  حيث بن فيها ما وضعته وزارة املالي  من الشروط واإلجراءات العملي  اليت  03/15/0999
املشرع وشعوره باملشاك  اليت تواجه تنفيذ  اهتمامتم لا تنفيذ هذا النوع من األحكام ضد اإلدارة، وهو ما يبن مد  ت

القرارات الصادرة ضد اإلدارة، وخاص  عدم جواز احلجز عل  أموال اإلدارة والصعوبات واملشاك  اليت تاتئ عل  
 .قواعد امليزاني 

                                  
 .302.ساب ، صالرجع امل، عبد الرمحن بربارة  1
 .352ساب ، ص الرجع املمسعود شيهو ،   2
 .614، ص نفسهرجع املعبد الرمحن بربارة،   3
 .0914جوان سن   01املواف   0394مجاد  الثاني  عام  11املؤر  يف  50-14رقم  األمر 4
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 : شروطه -.1

لشروط اليت يتطلبها تنفيذ القرار القضاي  اإلداري املتضمن إدان  املالي  ضد اإلدارة اليت ميكن أن جنم  ا  
 16-90من قانون  10إىل  14من ونصوص املواد  قانون اإلجراءات املدني  واإلداري من  902 املادةنصت عليها 

 :املتعل  بتحديد القواعد اخلاص  املطبق  عل  بعض أحكام القضاء كما يل 

 :أن يكضن ااحكم واايراا اايضمئإ خمئ  ايض  ااشإء ااقيضإ به -.آ

إن األحكام والقرارات القضايي  اإلداري  كما رأينا سابقا أهنا قابل  للتنفيذ مبجرد صدورها، حيث تلتزم اإلدارة  
ناف، وقد نصت والقرارات قابل  لتستو األحكامبتنفيذ بتنفيذها مبجرد إبتغها وإعتمها هلا، حىت ولو كانت هذه 

ولكن يف حال  األحكام والقرارات القضايي  ذات الطابع  قانون اإلجراءات املدني  واإلداري من  910عل  ذلك املادة 
اإلداري، فإنه ال ميكن ألمن اخلزين  العمومي  أن ينفذها إال إذا كانت حايزه عل  قوة الش ء املقض  به، وال تتمتع 

ه إال إذا كانت األحكام هنايي  أي تلك اليت استنفذت طر  الطعن العادي ، وعل  األحكام بقوة الش ء املقض  ب
طالئ التنفيذ أن يثبت ألمن اخلزين  العمومي  أن احلكم  أصبح هناي  وجايز عل  قوة الش ء املقض  به بكن يقدم له 

  .1واملستندات اليت تثبت ذلك األورا مجيع 

 :ااحكم محعم اايلقح أن يكضن ااقبرغ ااقماإ مذكضا يإ -.ب

إن مجيع األحكام والقرارات القضايي  املتضمن  إدانات مالي  ضد اإلدارة ختضع هلذا النوع من التنفيذ أي  
وهذا ما يؤدي استبعاد مجيع األحكام اليت ال  .2بواسط  اخلزين  العمومي  مهما كان نوع احلكم ومهما بلغت قيمته

القرارات الصادرة بالتفسري، واشاط املشرع ايفزايري  أولقرارات القاضي  باإللغاء تتضمن إدانات مالي  ضد اإلدارة، كا
 .ليتمكن أمن اخلزين  العمومي  من تنفيذه 3القرار القضاي  حمدد القيم  أوأن يكون املبلد مذكور يف احلكم 

من قب  اخلزين  فإذا حتققت  أما فيما ا  اإلجراءات املتعلق  بتنفيذ القرار املتضمن إدان  مالي  ضد اإلدارة 
 :الشروط السالف  الذكر، فإن أمن اخلزين  يبدأ يف اإلجراءات التنفيذي ، و هنا نفر  بن ثتث  حاالت

                                  
 .021.ص ساب ،الرجع املرمضاين فريد،   1
 .305.بن صاول  شفيق ، املرجع الساب ، ص  2
 .املدني  واإلداري  اإلجراءاتمن قانون  902أنظر املادة   3
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يف حال  تكون اهليو  احملكوم ضدها ال ختضع يف تسيري املايل حملاسئ عموم  هنا يقوم أمن اخلزين  بسحئ 
وم ضدها  و ول إىل احلسا  اخلاص بتنفيذ أحكام القضاء بشرط إشعار اهليو  املبلد فورا من رقم حسا  اهليو  احملك

 .1املعني  بالسحئ والتحوي  مث  ول املبلد إىل رقم حسا  الداين احملكوم لصاحله

أما يف احلال  الثاني  يكون للهيو  احملكوم ضدها حماسئ عموم ، فاهليو  اليت ختضع للمحاسئ العموم  هلا 
د  اخلزين  املكلف  بالتنفيذ، فإن أمن اخلزين  يوجه هلا أمرا بتحرير اإلذن بالصرف حلسا  الختاذ حسا  مفتوح ل

 .إجراء التنفيذ

أما احلال  الثالث  تكون اهليو  احملكوم  ضدها هلا حسا  مفتوح لد  مؤسس  مالي  يف هذه احلال  أمن اخلزين  
ملالي  اليت متسك حسا  اهليو  املسؤول  من أج  خصم  املبلد من املرفوع أمامه العريض  يوجه أمرا إىل املؤسس  ا

  .2حسالا وحتويله إىل حسا  اخلزين 

جبانئ أسلو  التنفيذ ايفري هنا  أسلو   خر يتم اللجوء إليه إلرغام اإلدارة عل  تنفيذ قرارات القاض  
 .اإلداري أال وهو نظام الفوايد التكخريي 

 اافرع ااثمنإ
 أخلريحاافضائع اات

Les intérêts moratoires 

تعتر الفوايد التكخريي  من وساي  التهديد املايل اليت يلجك إليها القضاء إلجبار اإلدارة عل  تنفيذ األحكام 
اإلداري  الصادرة ضدها واحاام أحكام القضاء، وبالرغم من وجود نظام الغرام  التهديدي  ووساي  التنفيذ ايفري إال 

 .   أخر  للتهديد املايل وه  نظام الفوايد التكخريي أن هنا  طريق

 

 

  :تةريفهم -.أوال

 ، التنفيذ عل  اإلدارة إلجبار _املصري و الفرنس  القانون يف_  خر طري  يسلك أن له للمحكوم ميكن
 عن فضت ، 1"التكخريي  بالفوايد" يسم  ما طري  عن اإلدارة ضد مالي  بإدانات املتعلق  األحكام ا  فيما وذلك

 .2حم  له كان إن التعويض

                                  
 .620.ص ،املرجع الساب  فايدة،او  إبراهيم  1
 . 611.صاملرجع نفسه،  فايدة،او  إبراهيم  2
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 إن النقود مبلد من االلتزام حم  كان إذا -اإلدارة – املدين يؤديه مايل عن مبلد عبارة" التكخريي  الفوايد و
  : اأهن عل  الفرنس  الفقه يف تعرف كما ،3" به الوفاء عن تكخر

" Les intérêts moratoires son les intérêts qu’aurait rapportés l'indemnité 

principale, jusqu'au jour de son versement effectif " .4   

، وكذا املادة 00455و 0043ضمن املادتن  209-14 رقم الفرنس  املدين القانون عليه ن  ما وف  وذلك
 للطلئ اإلدارة تسلم تاري  من ابتداء الفوايد تسري إذ اإلداري، القضاء طبقه و ،6املصري املدين القانونمن  662
 األصل ، التعويض عن مستقل  جعلها كما به، احملكوم املبلد دفع يتم أن إىل املفعول ساري  الفايدة تبق  و هلا، املوجه

 حال  يف خاص  وبصف _جسيم جتاوز_ املعقول للحد التكخري جتاوز أثبت مىت للطاعن تثبت اليت التعويضي  الفوايد و
 حتديد خاص،مع ضرر وقوع يف له يتسبئ  ا ،7أخطايها لتصحيح الّتزم اإلجراء الختاذ اإلدارة ني  سوء وضوح
 % ة15ةةب نسبتها مدين قانون 266 املادة يف املصري املشرع حدد أيضا غراره وعل  8حد  عل  جمال ك  يف نسبتها

 .التجاري  املساي  يف % 14و املدني ، املساي  يف

 دايرة أقرت اإلدارة عل  تطبيقها وعدم تطبيقها جواز بن العليا اإلداري  احملكم  أحكام انقسام وبسبئ
 يف % 15 املدني  الفوايد نسب  مستخدم  شروطها توافرت مىت تطبيقها إجازة العليا اإلداري  باحملكم  املبادئ توحيد
 إثبات الفوايد هذه يف طيشا  ال و ،9السداد تاري  حلن لا القضايي  املطالب  تاري  من تبدأ اإلداري  الدعاو  جمال
 ركن أن ذلك ؛املصري املدين القانون من 288 للمادة طبقا التنفيذ يف اإلدارة تكخر بسبئ حلقه ضرر وجود الداين
 .العكس إلثبات قاب  وغري افااضا مفاض الضرر

 ملطالب ا للمتضرر إذ هناي  تعويض يعد ال هذا أن إال قانوين تعويض التكخريي  الفوايد كانت وإن هذا
 القانون من 231 للمادة طبقا الفوايد جتاوز ني  بسوء اإلدارة أحدثته الذي الضرر أن أثبت مىت تكميل  بتعويض
 . املصري املدين

 :ااتأخلريح ارفضائع ااّرجضء شروط -.ثمنلم

                                                                                                        
1
 Gustave peiser, contentieux administratif, 11 éditions, Dalloz, paris, 1999,p,216. 

 .0.ص ، 2008 ،0.ط اإلسكندري ، ايفامع ، الفكر دار اإلداري، القضاء أحكام يف التنفيذ إشكاالت بسيوين، هاشم الريوف عبد  2
 51 ..ص ساب ،ال رجعامل الوقتي ، وإشكاالته اإلداري  األحكام تنفيذ خليف ، املنعم عبد العزيز عبد  3

4
 Gilles lebreton, droit administratif général 2, le contrôle de l'action administrative, Armand colin, paris, 1996. 

p,91. 
5
 Martine lombard, Gilles Dumont, droit administratif.08e édition, Dalloz, paris, 2009. p,534. 

 .516.ص ،6111  ،0.ط اإلسكندري ، ايفامع ، الفكر دار دول ،لل اإلداري النشاط عل  اإلداري القضاء أثر العليم، عبد يوسف صتح 6
7
 Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,534. 

8
 René Chapus, droit administratif général, tom 02,15e édition, Montchrestien,2001, paris, p.p1289.1290. 

 .516.ص ،نفسه رجعامل العليم، عبد يوسف صتح 9
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 :وه  االلتزام مبح  املتعلق  منها خاص ، شروط بتوافر إال التكخريي  للفوايد الّلجوء يكمن ال

 .املال من مبلد االلتزام حم  يكون أن -.آ

 سلط  فيه للقاض  يكون ال ثابت أسا  عل  قايم يكون األق  عل  أو املقدار حمدد يكون أن -.ب
 .1 الطلئ تقد  وقت ذلك و تقديري 

 :فه  اإلدارة أو باملدين املتعلق  الشروط أما

 يشك  ذاته حد يف التكخر هذا ألن ضرر، بكي ينالدا يصئ مل وإن حىت املبلد لذا الوفاء يف تتكخر أن -.آ
 .العكس إثبات يقب  وال ضرر يف تسببه يفاض خطك

 إيداع تاري  من وتسري التنفيذ يف التكخر عن التعويض من نوع ه  اليت الفوايد لذه القضايي  املطالب  -.ب
 بطتن حال  يف الفوايد هذه تسري ال لذا ،2اإلعذار يوم من ال_مصر يف_ لا القضايي  املطالب  أو الصحيف 
 مستح  الفوايد سريان جع  الذي الفرنس  املشرع ختف عل  وهذا  ،خمتص غري حمكم  أمام إقامتها أو الصحيف 

 .3األصح املوقف وهو ضدها، الصادر احلكم قدره الذي لدينا  بكداء اإلدارة إنذار يوم من

 :مها شرطن توافر يف يبحث التكخريي  وايدبالف حكمه فعند الفرنس  اإلداري القاض  عن أما

 .4التكخري عن النات  الضرر عن املستق  الضرر -.ب؛ اإلدارة ني  سوء -.آ

  ا الفوايد هذه مبلد اإلدارة حتمي  هو الوسيل  هذه عل  يؤخذ ما أن وجه  النظر الغالب  حسئ أنه غري
 ماله من تؤخذ لن أهنا املسب  لعلمه الفوايد هذه ااكمب التنفيذ عن املسؤول اكااه بعدم وهذا فعاليتها، يضعف
 .للحجز العام  األموال قابلي  بعدم أيضا ولعلمه اخلاص،

 فرنسا يف التخيريي لتلتزام بالنسب  رأيناها اليت النتيج  نفس إىل املطاف هناي  يف الوسيل  هذه تؤدي كما
 مبا العام  اخلزين  لا ميول اليت بكمواله تتحداه الذي الشعئ لأموا من عنها التعويض بدفع ملخالفااا اإلدارة بشراء
 دفعها مقاب  األحكام حجي  و املشروعي  مبدأ مبخالف  هلا اعااف هذا يف اجملاالت،و شىت يف ضرايئ من يدفعه

 Coucheteux et Demonts يف قضي   60/10/0955 يف الدول  جملس عن فرنسا يف حده ما هذا و .للتعويض
                                  

 .43.ص الساب ، املرجع خليف ، املنعم عبد العزيز بدع 1
 .560.ص، 0999، 0.ط اإلسكندري ، املعارف، منشكة ،الدول  جملس حماكم أمام التنفيذ و املستعج  القضاء املنج ، إبراهيم 2

3
 René chapus, droit administratif général, tome 01,15 édition, Montchrestien, paris, 2001. p.1290. 

 .624.صاملرجع الساب ،  شفيق ، صاول  بن 4



 اإلجراءات المتبعة عند امتناع اإلدارة عن تنفيذ قرارات الق اضي اإلداري

011 

 

 عن فوايد و        كتعويضات فرنس  فرنك 1510.000 مبلد بدفع خطك بدون املسؤولي  أسا  عل  اإلدارة زامبإل
 العديد يف اآللي  لذه يكخذ الفرنس  القضاء مازال ذلك مع و سن ، 17 طيل  بالتعويض األصل  احلكم تنفيذ عدم
 حىت الفوايد هذه مبلد التنفيذ عن املسؤول املوظف  حتمي األجد  من الوسيل  هذه لتفعي  لذا ؛1احلديث  أحكامه من
 .القضاء أحكام وتنفيذ املشروعي  ملبدأ باالمتثال باملسؤولي  إحساسا أكثر يفعله اخلاص مرتبه يف

 :مضقف ااقشرع ااج ائرإل من اافضائع ااتأخلريح -.ثماثم
 به املقض  التعويض دفع يف التكخريي  بالفوايد يكخذ مل ايفزايري املشرع أن جند ،الفرنس  املشرع ختف عل 

 يف الداين حب  أقر قد كان وإن املدني ، اإلجراءات قانون يف وال املدين القانون يف ذكرها بعدم وهذا عام ، كقاعدة
 عل  تن  واليت املدين القانون من 186 املادة مبوجئ وذلك ،2الدين مبلد دفع يف املدين تكخر عن التعويض طلئ
 به، الوفاء يف املدين وتكخر الدعو ، رفع وقت مقداره عّن  النقود من مبلغا األفراد بن االلتزام حم  نكا إذا: "أنه

يف  الفقه من جانئ ير  وبذلك ،"التكخري ذلك عن التح  الضرر تعويض التنفيذ يف التكخري حال  يف عليه فيجئ
 ضد مالي  إلدانات املتضمن  اإلداري  القضايي  القرارات ذتنفي لضمان املادة هذه تطبي  من مينع ما يوجد ال أنه ايفزاير
  3.اإلدارة

 

 

 

 

                                  
1 C.E,19-07-2010,n° 313770,07èm, et02 ém,s,sect,réunies,www.legifrance.gouv.fr, 26-09-2010. 

 ايفزايةر، والتوزيةع، للنشةر اخللدونية  دار ،اإلدارية  املسةؤولي  يف التعةويض ام، نظةالثالةث الكتةا  اإلدارية ، املسؤولي  يف درو  ملويا،  ه شي  بن حلسن 2
 .51.ص ، 2007 ،0.ط
 .51.، املرجع نفسه، صملويا  ه شي  بن حلسن 3
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 القضايي  األحكام تنفيذ جمال يف سيماال  لإلدارة أوامر توجيه يرفض طويل  فاة اإلداري القاض  ظ  لقد
 تعدد ختل من ظهر كبري ختف حم  كان لذلك تريره أن رغم ايفزايري، و الفرنس  القانونن من ك  يف

 لإلدارة أوامر توجيه يف اإلداري القاض  سلط  فإنّ  هكذا و األخرية، هلذه وجهت اّليت االنتقادات قي  اليت املررات
 تنفيذي  أوامر توجيه اإلداري القاض  بإمكان صار مبوجبه و ،املدني  واإلداري  اإلجراءات قانون مبوجئ تقّررت

 و 900 املادتن بن  ،أوامره تنفيذ عل  إلجبارها؛ عام مرف  املكلف  بإدارة اخلاص  أو العام  املعنوي  لألشخاص
 السلطتن، هاتن فإنّ  بالتايل و. اديدي  بغرام  عليها احلكم كذا و ،املدني  واإلداري  اإلجراءات قانون من  987
 و .التنفيذ عل  اإلدارة إلزام عدم فادهام كان اّليت األسبا  ك  أزالت التهديدي ، بالغرام  واحلكم األوامر توجيه
، به املقض  الش ء حجي  مبدأ حتم  طريقها عن و القانون، دول   يزات أهم من ه  التنفيذي  فاحلماي  بالتايل
 .العدال  يف املواطن ثق  بذلك تدعم و األفراد ومراكز حقو  وكذلك

 به املقض  الش ء حجي  احاام عل  اإلدارة لزامإل التقليدي  الوساي  به متيزت اّلذي القصور هذا إزاء و
احلذو  و التدّخ  ايفزايري املشرّع عل  لزاما كان ضدها، الصادرة اإلداري  القضايي  القرارات تنفيذ رفض وإصرارها
 كفال  من متّكنه اّليت الوسيل  اإلداري  املادة يف الفاص  القاض  مبنح ذلك و املصري، و الفرنس  نظرييه حذو

 القرارات تنفيذ تضمن سب  إجياد ضرورة عل  اإلداري القضاء و الفقه من ك  إحلاح زيادة مع خاص  قراراته نفيذت
        بالتنفيذ األوامر توجيه منها خاص  درسناها اليت الوساي  لفعالي  بالنسب ف .اإلدارة ضد الصادرة اإلداري  القضايي 

 قراراته، لتنفيذ حقيقي  متابع  باستخدامها يتابع ال – نظرنا يف – رياإلدا القاض  ، فإنالتهديدي  الغرام  و 
 معقول غري يبق  الذي الطلئ كاشااط فعاليتها، عل  تّؤثر قد اليت القيود ببعض الوساي  تلك إحاط  إىل بالنظر
  شدة مع ص خا اإلدارة مواجه  يف والسلط  الرقاب  يف اّتساع من اإلداري القاض  إليه وص  ما إىل بالنظر

 جيئ الظروف هذه يف و للغرام ، بالنسب  دايما أكيد غري شرطا كونه نسيان دون وذلك ،التنفيذ حيال سفهاتع
 فعالي  ّ ق  مبا تطويرها حماول  و ، املتاح الوساي  مع التعام  إجادته يف اإلداري للقاض  اإلجيام الدور يظهر أن

 سلطات ملواجه  كفايتها عدم عنككسلو  اإللغاء مثت   التقليدي  للوساي  العمل  التطبي  كشف كما. أكثر
 الش ء تنفيذ عدم عل  إصرارها و عنادها فازداد ضدها، الصادرة اإلداري  القضايي  القرارات امتيازا و اإلدارة
 .به املقض 

 ظاهرة من للحد مساعدام  عامتم  كانت أهنا من الرغم عل  والقضاء الفقه أوجدها اليت الوساي  إن
 ايفزاء فف  ،هنايي  بصورة املشكل  هذه عل  للقضاء املطلو  باملستو  تكن مل إهنا إال، التنفيذ عن االمتناع
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 املوظف يعاقئ فلم كدي الت ايفزاء أما ،األعل  رييسه من إليه صدر أمر نفذ أنه املمتنع يدع  ما كثريام  ايفناي 
 ميكن الكما   .رمزيام  للمتضرر يعط  الذي التعويض كان ما فكثريام  ويضبالتع املتمث  املدين ايفزاء أما ،فعال بشك 

 أنه إال، تنظيمي  عتق  واألفراد اإلدارة بن العتق  ألن ذلك اإلدارة عل  وتطبيقها املدين قانون بقواعد االستعان 
 دوره، ع يُف أن زايريايف اإلداري القاض  عل  جيئ لذا .املدين القانون قواعد ببعض اختياريا االستعان  ميكن
 لضمان التزم  احللول وإجياد لتجتهاد انطتقته هو املشروعي  مبدأ وليكن الزمن، جتاوزها قد ملبادئ تقليدا وكفاه
 أن ايفزايري املشرع عل  جيئ دوره، لعئ يف بالتقصري لوحده القاض  يتهم ال ولك  .العام  واحلريات احلقو 
 خاص قسم إنشاء ختل من ذلك ويتكت  الفرنس ، نظريه غرار عل  الدول  سلجمل االستشاري الدور يفّع 

 واملتعلق  املتقاضن، شكاو  ومعايف  بتلق  التكف  طري  عن اإلداري ، القضايي  القرارات تنفيذ عل  باملساعدة
 يف التفكري يعيد أن املشرع عل  جيئ  خر جانئ ومن .اإلداري  القضايي  القرارات لتنفيذ اإلدارة رفض أو بتماط 
 دون التنفيذ عل  اإلدارة مح  يف األخري هلذا جناحا الفرنسي  التجرب  أثبتت بعدما ايفمهوري  وسي  منصئ

 يف فطنا يكون أن اإلداري القاض  عل  فيجئ التنفيذ عن اإلدارة امتناع ا  فيماأما  1.القضايي  املخاصم 
 عملنا و األعذار تلك أغلئ عل  الرد حاولنا لقد و حقيقي ، قاب ر  عليها يبس  أن و ، فيه أعذارها مع التعام 
 . حال  ك ّ  حسئ اإلداري للقاض  التقديري  السلط  تبق  و ، عموما جديتها عدم جوانئ كشف عل 

 نصت ما الوزراء وذلك جملس رييس أمام التنفيذ عن املمتنع  لإلدارة السياسي  املسؤولي  إثارة ميكنكما 
 أو معيئ  و عل  تنفيذها أواألحكام  تنفيذ عن االمتناع أن حيث الدول ، جملس قانون من 69 املادة عليه

 69 املادة نفس حسئ الدول  جملس عل  اليت يتعن السلط  استعمال إساءة قبي  من يعتر ذلك عل  التحاي 
 . 2األحكام تنفيذ عن اإلدارة عامتنا  بشكن اجمللس حماكم تص  اليت املنازعات  إىل استنادا تقريره يف يوضحها أن

امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام الصادرة يف مواجهتها أو عرقل  هذا التنفيذ، أو التحاي  عليه أو إن 
 .تنفيذها بشك  مبتسر ارل عن مضمون احلكم وغاي  إصداره هو واقع غالئ وجيئ التعام  معه بوصفه كذلك

األمر الذي  ،املقض  به الش ءاملعيئ ملا  مله من خرول عل  حجي   ورغم خطورة هذا السلو  اإلداري املزمن

                                  
، 7002/7002، مذكرة ماجستري، كلي  احلقو ، جامع  تلمسان، اإلداري زين العابدين بلماح ، الوساي  القانوني  لضمان تنفيذ القرارات القضايي   1
 .471.ص

 .21.، ص6112 اإلسكندري ، احلديث، املكتئ اإلدارة، ضد ايفري للتنفيذ اخلاص  اإلجراءات بل ،ايف ثابت اهلل عبد امحد جنيئ 2
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يفقد أحكام القضاء الثق  املفاض توافرها فيها باعتبار أن القضاء هو املتذ األخري لطالئ اإلنصاف من سلو  
  .اإلدارة الذي يتصف بالصلف حينام وبالعنت أحيانا

لدفع اإلدارة لتنفيذ األحكام  - و ما سب  إيضاحهعل   –وساي  مواجه  هذا السلو  غري قادرة  إن
فقد سب  وان ثبت عدم فاعلي  إلغاء قرار اإلدارة االجيام أو السل  املؤد  لعدم تنفيذ احلكم . الصادرة ضدها

القضاي  الن هذا اإللغاء ال يعين تنفيذ احلكم حيث ال جيوز للقاض  أن يوجه أمرام لإلدارة بإتيان فع  ما أو 
تناع عنه وفقام ملبدأ الفص  بن السلطات، وان كان ميلك احلكم عليها بالتعويض والذي قد تؤديه اإلدارة من االم

ما أتصف خطكها بعدم التنفيذ بوصف اخلطك مرفق   وتؤديه عن املوظف املنسو  أليه اخلطك وترجع  إذاأمواهلا 
 .كان اخلطك شخص   إذاعليه به 

لتكديبي  عن عدم تنفيذ األحكام القضايي  غري كافي  عل   و ما سب  كما أن تقرير مسوولي  املوظف ا
عدم التنفيذ  إذاإيضاحه لدفعه لتنفيذ تلك األحكام ذلك الن اإلدارة قد حتجم عن تقدميه للمسايل  التكديبي  

ملباشر يروقها وكانت راضي  عنه لتحقيقه مصلحتها، أو كان بتعليمات مباشرة منها تلقاها املوظف من رييس ا
والذي قد يكون هو السلط  املختص  بإحال  املوظف املمتنع عن التنفيذ أو عرقلته للتحقي  حيث قد تطوله تلك 

 .  املسايل 

هذا إىل جانئ أن حتريك الدعو  ايفزايي  ضد املوظف املمتنع عن تنفيذ حكم القضاء وان كان أقو  
نه  د من فاعليتها بصورة كبرية ب ء إجراءات التقاض  حيث وساي  دفع رج  اإلدارة لتنفيذ احلكم القضاي  أال ا

يستغر  الفص  يف الدعو  وقتام طويتم يكون بوسع اإلدارة املماطل  يف التنفيذ يف ختله  ا يوقع مزيدام من اإلضرار 
ضريها يف باحملكوم لصاحله ب  قد تفوت عليه الغاي  اليت ألجلها استصدار احلكم القضاي  يف الوقت الذي لن ي

، حيث سيعف  رجاهلا من العقا  مبجرد تنفيذهم للحكم قب  حجز الدعو  للحكم بإقفال با  ش ءذلك 
املرافع  فيها، دون عقةا  هلةم عل  ما سبةة  وأن أبدوه من عنت وحتد ألحكام القضاء يف الفاة السابق  عل  

وملا هلذا . عن حتقي  غايتها عل  النحو األمث  مبادرام بتنفيذها، وأمام عجز وساي  تنفيذ األحكام اإلداري 
التنفيذ من أمهي  قصو  تساو  يف قواا قيم  احلكم ذااا، حيث ال قيم  من الناحي  العلمي  حلكم تعثر تنفيذه ، 

نفيذ كان هذا التعثر مرجعه احملكوم ضده اإلدارة فكننا نعتقد يف أمهي  األمور اآلتي  لدفع رجال اإلدارة لت  إذاالسيما 
 :ما يصدر ضدها من أحكام 
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املمتنع عن تنفيذ احلكم أو املماط  فيه ؛ ألن اعتبار االمتناع عن تنفيذ احلكم خطك شخص  دايمام  جيئ
حيث ال عتق  خلطوه لا ذلك  ،ماديام عن الوظيف  انفصاالأو املعرق  له من الناحي  العملي  موظف ينفص  عمله 

ا  خمالف  القانون يف صورة عدم احاام األحكام القضايي  مبا حتوزه من حجي  ألنه ليس من مقتضيات أداء مهامه
ومبا تنطوي عليه من تطبي  ألحكام القانون ، فت ارتباط بن عم  املوظف املخالف للقانون  ؛املقتض  به  ءالش

ينفص  عم  هذا عل  تصرف املوظف ، كما  املرفق بالوظيف  أال ارتباط مكاين ال يكف   إلسبا  وصف اخلطك 
وان كان يعتقد  خطك بكنه يقصدها  –ذهين حيث مل يقصد به حتقي  املصلح  العام   انفصالاملوظف عن اإلدارة 

ذلك ألن املصلح  العام  ال  ققها جتاه  أحكام القانون مبعناه الواسع والذي تعد األحكام القضايي  أحداها  –
هذا إىل جانئ  ،م القانون، ويتجل  ذلك يف احاام أحكام القضاءوإ ا يكون حتقي  تلك املصلح  بكعمال أحكا

أن اعتبار االمتناع عن تنفيذ األحكام القضايي  يف إحد  صورة خطك مرفق  حتمي  اإلدارة ئطك مل ترتكبه لعدم 
اإلدارة دخوله ضمن أهدافها  ا  م  اخلزان  العام  يف هناي  األمر بنفقات كانت يف غو عنها لو احام رجال 

القانون بتنفيذهم ألحكام القضاء ، والذين يدعوهم حتم  الدول  تبعات التعويض إىل عدم االكااه والتمادي يف 
 .حتد  تلك األحكام

إىل أن يف اعتبار االمتناع عن تنفيذ األحكام خطك مرفق  من شكنه أعاق  احملكوم لصاحله يف  إضاف 
طك نظرام لعدم خضوع أموال الدول  لوساي  التنفيذ املقررة يف القانون احلصول عل  التعويض املتولد عن هذا اخل

 .مل تؤده اإلدارة طواعي  إذااخلاص كاحلجز االحتياط  أو التنفيذي  ا يعرق  تنفيذ احلكم الصادر بالتعويض 

بموجئ مبدأ الفص  بن السلط  القضايي  ؛ فلتخفيف من مبدأ الفص  بن السلطاتكما جيئ ا
التنفيذي  ال يستطيع القاض  التدخ  يف عم  السلط  التنفيذي  بكن يكمرها يف حكم يصدره بالقيام بعم  والسلط  

القاض   كم وال يدير ألج  ذلك وألسبا  تاراي  عاش  أنأو باالمتناع عنه ثبت لديه عدم مشروعيته، حيث 
من أن يكمرها بتنفيذ أحكامه عل  النحو يف كنفها جملس الدول  الفرنس  والذي  نشك يف كنف اإلدارة فقد حترل 

الذي صدرت به وتبعه يف هذا املسلك جملس الدول  املصري وجملس شور  الدول  العراق  والذي تكتف  أحكامه 
ببيان مد  تطاب  تصرف اإلدارة مع مبدأ املشروعي  دون أن تلزمها بإصتح ما شا  تصرفها من خطك ليجعله 

، األمر الذي جع  القاض  اإلداري عاجزام يف حقيقي  األمر عن التدخ  لدفع اإلدارة متفقام مع هذا املبدأ اهلام
إىل ضرورة تدخ  القاض  يفر اإلدارة عل  تنفيذ  –حب   –لذلك فقد ذهئ بعض الفقه . لتنفيذ أحكامه

اإلدارة عن  أحكامه حيث أن هذه األحكام ال تساو  بالنسب  للمحكوم له سو  نتيجتها العملي ، فإذا امتنعت 
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تنفيذ احلكم الصادر ضدها أو أساءت هذا التنفيذ، وهو أمر وارد باعتبارها مرتكب  املخالف  سبئ الدعو  منذ 
البداي  مث رفض القاض  التدخ  للسهر عل  تنفيذ حكمه فإن ذلك يصيئ احملكوم له باإلحباط ويعد نوعام من 

 .إنكار العدال 

حايتم بن القضاء والتدخ  لتنفيذ  –يف تطبيقه احلريف  –ات وحىت ال يقف مبدأ الفص  بن السلط
والسيما وان  ،فإن القضاء مدعو للتخفف من التشدد يف تطبيقه هلذا املبدأ والذي ارجه عن غاي  تقريره ،أحكامه

ها عن تنفيذ أمان  القضاء يف احلرص املبالد فيه عل  احاام هذا املبدأ قابلها أهدار اإلدارة له، حيث ميث  امتناع
 .األحكام القضايي  تدخت يف عم  القضاء بعدم متكينه من أداء عمله عل   و  ق  غاي  وجوده

املسوولي  ايفنايي  تعد من ؛ إذ احلد من أحكام وقف تنفيذ األحكام ايفزايي  يضاف إىل ما سب  ضرورة
ناع عن ذلك حيث أن األمر سيمس وساي  جر املوظف عل  تنفيذ األحكام اإلداري  خشي  مغب  االمت أجنع

حريته ومع ذلك فان رج  اإلدارة ال يكاه بذلك ايفزاء كثريام لعلمه أن بوسعه االستمرار يف التمادي يف االمتناع 
ما بادر به قب  أقفال با  املرافع  فيها ، هذا إىل جانئ تككده من  إذاعن التنفيذ طيل  فاة احملاكم  دون عقا  

حىت لو صدر ضده حكم فانه غالبام ما سوف يكون وقف تنفيذ  –ت عليه األعراف القضايي  وف  ما جر  –انه 
لذلك كان البد من مناشدة القاض  وهو يقرر وقف تنفيذ العقوب  أن يضع يف اعتباره مد   اطل  رج   ،العقوب 

ر مادي  ال جيرها تعويض ومد  ما أصا  احلكوم  لصاحله من األم نفسي  وأضرا  ،اإلدارة يف تنفيذ حكم القضاء
بعدم تنفيذه حكم  إطارهاهدف اإلدارة وغايتها لذلك خرل عن  يع من جراء سلو  غري مرر من رج  أدارة ال 

وضع القاض  صلف رج  اإلدارة وعنته وهو جياهر يف عناد باالمتناع عن  إذاالقضاء مىت كان صادرام ضدها، 
األمر الذي  ،ذ، فت شك انه لن يقرره لتشبعه بروح العدال  واحاام القانونالتنفيذ يف اعتباره وقت تقرير وقف التنفي

 . د من طاهرة وقف تنفيذ األحكام ايفنايي  الصادرة ضد من امتنع من رجال اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضايي 
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 .6110النشر،  دار ومكان اإلداري ، بدون اخلصوم  يف اإلثبات خصوصي  الشام ، عايدة .27
 الثالثة ، الطبعة  الثةاين، اجمللد ،-االلتزام  ثار – اإلثبات-يد ايفد املدين القانون شرح يف الوسي  السنهوري، أمحد الرزا  عبد .28

 .0990بريوت،  احلقوقي ، منشورات احلل 
 . 1967مصر، العرم، الااه إحياء دار امللكي ، ح  الثامن، ايفزء املدين، القانون الشرح يف الوسي  السنهوري، الرزا  عبد .21
،  2008 اإلسةكندري ، ايفةامع ، الفكةر دار اإلداري، القضةاء أحكةام يف التنفيةذ بسةيوين، إشةكاالت هاشةم الةريوف عبةد .32

 .0.ط
 .6113اإلسكندري ،  ايفامع ، الفكر دار العام ، الوظيف  يف التكديبي  خليف ، الضمانات املنعم عبد العزيز عبد .31
مصةر،  احلسةن، دار مطةابع لة ،الدو  جملةس وقضةاء الفقةه يف اإلداري القةرار بإلغةاء الطعةن أوجةه خليفة ، املةنعم عبةد العزيةز عبةد .32

 . 10.، ط6113
 .0999عبد الغين بسيوين عبد اهلل، القضاء اإلداري وجملس شور  الدول  اللبناين، الدار ايفامعي ، مصر،  .33
 .1997اإلسكندري ،  املعارف، منشكة قضاء اإللغاء،-اهلل، القضاء اإلداري عبد بسيوين الغين عبد .34
 .6110جملس شور  الدول ، منشورات احلل  احلقوقي ، بريوت، لبنان، و ضاء اإلداري اللبناين عبد الغين بسيوين عبد اهلل، الق .35
عبةةد الفتةةاح مةةراد، جةةرايم االمتنةةاع عةةن تنفيةةذ األحكةةام وغريهةةا مةةن جةةرايم االمتنةةاع، دار الكتةةا  والوثةةاي ، مصةةر، دون سةةن   .36

 .0.النشر، ط
 .6101 ، ايفزاير، والتوزيع والنشر للطباع  هوم  دار العام ، إلدارةا ضد اإلداري  األحكام تنفيذ ضمانات عدو، القادر عبد .37
ن، .م.ن،  .د. مقارن ،  دراس -األحكام القضايي   تنفيذ عن لتمتناع للموظف ايفنايي  محيدة، املسؤولي  حسن اهلل عبد .38

6114. 
 ،0.ط انون، دار النهضةةة  العربيةةة ، مصةةةر،عبةةةد اهلل مةةةرو  النجةةةار، افةةةااض الشخصةةةي  و ثةةةاره يف الفقةةةه اإلسةةةتم  مقارنةةةا بالقةةة .31

0992.  
 .1971 ،0.ط العرم، مصر، الفكر دار اإللغاء، حكم  ثار جريه، العظيم عبد املنعم عبد .42
 .6113، منشورات احلل  احلقوقي ، بريوت، (الكتا  الثاين) عبد الوها  حممد رفعت، القضاء اإلداري  .41
 .6119 ،0.ط يتن املدني  وايفزايري ، دار بغدادي للطباع  والنشر، ايفزاير،بربارة عبد الرمحان، طر  التنفيذ من الناح .42
 .ط.، د 2008 ايفزاير، هوم ، دار ايفزايري، القانون يف التهديدي  الغرام  مرداس ، عزالدين .43
 .0.، ط6110، دار الثقاف  للنشر والتوزيع، األردن، 6عل  خطار شطناوي، موسوع  القضاء اإلداري، ل .44
 .0.، ط6111، الدار ايفامعي  للطباع  والنشر، لبنان، "القسم العام"القادر القهوج ، قانون العقوبات  عل  عبد .45
 .0.ط ،0995ايفزاير،  ايفامعي ، املطبوعات ديوان ،"ومقارن  حتليلي  تكصيلي  دراس " اإلداري  املسؤولي  نظري  عمار، عوابدي .46
 .09032وكفال  ح  التقاض ، منشكة املعارف، مصر،  عبد الغين بسيوين، مبدأ املساواة أمام القضاء .47
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 اخللدوني  دار اإلداري ، املسؤولي  يف التعويض الثالث، نظام الكتا  اإلداري ، املسؤولي  يف درو  ملويا،  ه شي  بن حلسن .48
 .0.،ط 2007 ايفزاير، والتوزيع، للنشر

 .0.، ط6112، دار هوم ، ايفزاير، "املشروعي وساي  "اإلداري   املنازعات يف درو  ملويا،  ه شي  بن حلسن .41
 .ن. .ايفامعي ، ايفزاير، د املطبوعات ديوان اإلداري، القانون يف املسؤولي  حمفو ، لعشئ .52
 .0.، ط6111ماجد راغئ احللو، القضاء اإلداري، منشكة املعارف، اإلسكندري ،  .51
 .0.، ط6114 عناب ، العلوم، دار اإلداري ، املنازعات يف بعل ، الوجيز الصغري حممد .52
 .6114، 35العدد  املغر ، بفا ، احملامن هيو  عن الصادرة املعيار جمل  اإلداري، اجملال يف األحكام تنفيذ الوزاين، حممد .53
 .2004اإلسكندري ،  ايفامع ، الفكر دار القضاء، ورقاب  اإلداري  القرارات محادة، أنور حممد .54
يةة  كوسةةيل  إلجبةةار اإلدارة علةة  تنفيةةذ األحكةةام اإلداريةة  الصةةادرة ضةةدها، دار ايفامعةة  حممةةد بةةاه  أبةةو يةةونس، الغرامةة  التهديد .55

 .ط.، د6110ايفديدة، اإلسكندري ، 
 .0916حممد عبد املعز نصر، النظريات والنظم السياسي ، بدون دار النشر، مصر،  .56
 .ط.، د6116 العربي ، القاهرة، النهض  دار اإلداري، القضاء قانون الّلطيف، عبد حممد حممد .57
 .5.، ط0911، دار النهض  العربي ، مصر، "القسم العام"حممد جنيئ حسين، شرح قانون العقوبات  .58
 .0900  ن،.د.د ،2 .ل اإلداري، القضاء يف الوجيز فهم ، زيد أبو مصطف  .51
 .6112إلسكندري ، ا احلديث، املكتئ اإلدارة، ضد ايفري للتنفيذ اخلاص  اإلجراءات ايفبل ، ثابت اهلل عبد امحد جنيئ .62
 دراسة  احلديثة ، تطوراتةه و حملهةا حلولةه وحظةر لةإلدارة اإلداري القاضة  مةن أوامةر توجيةه حظةر مبةدأ العصةار، حممةد يسةر  .61

 .6111القاهرة،  العربي ، النهض  دار مقارن ،

 :اارسمئ  وااقذكراة -.ب

 ،، كلية  احلقةو دكتوراه رسال ، "دراس  مقارن "   لا  واإلشكاليات املتعلقاإلداري األحكامحسين سعد بن عبد الواحد، تنفيذ  .1
 .0905جامع  القاهرة، 

 العلةوم معهةد العامة ،  يةاملال و اإلدارة ختصة  ،ريماجسةت مةذكرة ،اإلدارة ضةد الصةادر اإلداري احلكةم ذيةتنف ،ةيةدأوفا ميهراإبة .2
 . 1986 ،زايرايف جامع   ،واإلداري  يالقانون

 احلقو  والعلوم كلي  عام، قانون ختص  ،، رسال  دكتوراهلإلدارة أوامر توجيه يف اإلداري القاض  سلطات م،متا يعيش  مال .3
 .6106ة، منشور  بسكرة، غري خيضر حممد جامع  السياسي ،

 كلية  دكتةوراه، رسةال  ، "الفرنسة  و املصةري القةانونن يف مقارنة  دراسة  اإللغةاء، حكةم  ثةار "جةرية، العظةيم عبةد املةنعم عبةد .4
 .نشر تاري  بدون ة،القاهر  جامع  ،احلقو 

 احلقةو ، كلية  منشةورة، ماجسةتري، مةذكرة ،" اإلدارية القضةايي  القةرارات و األحكةام تنفيةذ عةن اإلدارة امتنةاع شةرون، حسةين  .5
 .6113 بسكرة، خيضر، حممد جامع 

 حلقةو  الةدويل القةانون رعفة ،ماجسةتري مةذكرة العامة ، واحلريةات احلقةو  محاية  يف اإلداري القاضة  دور سةليماين، السةعيد .6
 .6115 وزو، تيزي معمري مولود جامع  احلقو ، كلي   اإلنسان،
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  يةكل ،وإدارية   يدسةتور  مؤسسةات ختصة  ،ريماجسةت مةذكرة ،-دراسة  مقارنة - يالقضةاي اإللغةاء قةرارات ذيةتنف ،إهلةا فاضة  .7
   .6114 ،قامل  ، 45 ماي 08 جامع  ، ياالجتماع والعلوم احلقو  واآلدا 

 ، مةةذكرة ماجسةةتري، كليةة  احلقةةو ، جامعةة  اإلداريةةن العابةةدين بلمةةاح ، الوسةةاي  القانونيةة  لضةةمان تنفيةةذ القةةرارات القضةةايي  زيةة .8
 .6111/6110تلمسان، 

 ، مةذكرة ماجسةتري، كلية  احلقةو  والعلةوم السياسةي ، اإلداريةبن عايش  نبيل ، تطور االطةار القةانوين لتنفيةذ القةرارات القضةايي  و  .1
 ..، غري منشورة6101زاير، جامع  ايف

، غري 6106مذكرة ماجستري، جامع  بومردا ، ايفزاير،   ،اإلداري  يالقضاي األحكام ذيتنف لعدم املايل األثر زة،يفا م يبراه   .12
  .منشورة

 .6106باتن ،  ، مذكرة ماجستري، كلي  احلقو  والعلوم السياسي ، جامع مزياين سهيل ، الغرام  التهديدي  يف املادة اإلداري    .11

 : مةااااااقج -.ج

يف تنفيذ أحكام القضاء، جمل  الفقه  اإلدارةمبواجه   اإلداريإبراهيم سهام وإبراهيم  فايزة، االعااف القانوين للقاض   .1
 .6106والقانون، 

االجتهاد القضاي ،  بن احلظر واإلباح ، جمله اإلدارةرون عبد احلليم مشري، سلط  القاض  لإلدارة يف توجيه أوامر حسين  ش .2
 .630.، ص 6114،  16بسكرة، العدد  ،جامع  حممد خيضر

العام ،  اإلدارة، جمل  -دراس  مقارن -اإلدارةالقضايي  الصادرة ضد  األحكامتنفيذ  إشكالي الدين ايفيتيل حممد بوزيد،  .3
 .6116، جانف  15، العدد 50اململك  العربي  السعودي ، اجمللد 

 .2005 جوان ،1 العدد القضاي ، احملضر جمل  ،اإلدارة قرارات تنفيذ تضمانا ساس ، سقاش .4
 ،اإلنساني  العلوم جم ل  ، ايفزاير ، ايفزايري التشريع يف القضاء أحكام تنفيذ عل  اإلدارة إجبار وساي  ،نالزي عزري الزين عزري .5

 . 2010 ،61 العدد بسكرة، خيضر حممد جامع  عن تصدر كم حم دوري  
 ،2003 أفري  8 بتاري  الصادر الدول  جملس قرار عل  علي ، تالتهديدي  الغرام  من الدول  جملس موقف عن ان،رمض غناي .6

 .6113 ،15 العدد الدول ، جملس جمل  ، 014989 رقم ملف
 .19العدد  ، 2009 سن  الدول  جملس جمل   ،اإلداريو  املدني  اإلجراءات لقانون أولي  قراءة رمضان، غناي .7
 20  ، جامع - مقارن  دراس  - ياسيالس والعلوم احلقو   ياإللغاء، كل أحكام تنفيذ عن العام  اإلدارة د، امتناعيوحدب فار  .8

 .6102 مار  ،54 عدد ،والقانون اإلدارةو  االقتصاد يف كدة، التواص يسك ،0944 أوت
 قةانون يف عليةه الةواردة االسةتثناءاتو  ارةلةإلد اإلداري القاضة  مةن أوامةر توجيةه حظةر مبةدأ "سةلطاين،  منة  مزيةاين، فريةدة .1

 نةوفمر بسكرة، خيضر، حممد جامع  السياسي ، العلوم و احلقو  كلي ،  11 العدد املفكر، جمل  ،" اإلداريو  املدني  اإلجراءات
6100. 

 ،العليةا احملكمة  جّملة  ، رايفزاية ، اإلدارية و املدنية  اإلجةراءات قةانون و املةدين القةانون يف التهديدية  الغرامة  مصةطف ، قويةدري .12
 . 6106، 10العدد  ،القضايي و  القانوني  الدراسات و الوثاي  قسم عن تصدر

، 13اجمللد  العرا ، املستنصري ، ايفامع   ،احلقو  كلي  ،احلقو  جمل  ،اإلداري القضاء حكم تنفيذ وساي  راض ، ليلو مازن .11
 . 2010 ،00العدد 



 اإلجراءات المتبعة عند امتناع اإلدارة عن تنفيذ قرارات الق اضي اإلداري

011 

 

 .6112، 01 العدد ايفزاير، ،التواص  جّمل  ،اإلداري ضاي الق القرار تنفيذ بعل ، الصغري حممد .12
 .0.، ط0991، اإلسكندري ، دار الفكر ايفامع ، اإلداريحممد فؤاد عبد الباس ، وقف تنفيذ القرار  .13
سةوريا، جملةد  دمشة ، جامعة ، والقانونية  االقتصةادي  للعلةوم دمشة  جامعة  جملة  القضاي ، واألمر اإلداري القاض  نوح، مهند .14

 .6110، 16، العدد 61
 كلي  والقانون، الشريع  علوم دراسات التنفيذ، وإشكاليات اإلدارة ضد الصادرة  اإلداري القضايي  األحكامشطناوي،  فيص  .15

 .6102ملح  ، 53 األردن، اجملّلد عمان، اإلستمي  العاملي ، العلوم جامع  والقانون، للشريع  القضاة نوح الشي 

 :م  ااعااسلحااقرتيلمة واوعق -.م

مداخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ،ي دارإلا وملدني  اءات اإلجرن ايف قانو داريإلء املستحدث  للقضات الصتحياود احد ان،مقرأمحند ري بوبش .1
، كليةة  احلقةةو  والعلةةوم 6100مةةاي  09و 00، يةةوم   اإلداريةةيف املنازعةة   اإلداريبةةامللتق  الةةوطين لسةةلطات القاضةة   ألقيةةت

 .، قامل 0954ماي  10السياسي ، جامع  
 ضةد التنفيةذ  وإجةراءات الرمسة  الّتبليةد حةول دراسة  يةوم ، اإلدارة ضةد الّتنفيةذ يف الواليية  اخلزينة  أمةن دور ،عكاشة  دحة  .2

 . 2010 مار  11 ايفزاير، باتن ، قضاء جملس  ،اإلداري الغرف  ،اإلدارة
 القةرارات تنفيةذ عةن اإلدارة   امتنةاعظة يف األساسةي  احلريةات محاية  يف اإلداري القضةاء فعالية  مةد  بوشةكيوة، احللةيم عبةد .3

 ،6101 مار  10 األساسي ، احلريات  محاي  يف اإلداري القضاء دور حول _منشور غري_الثالث الوطين امللتق  القضايي ،
 .بالوادي ايفامع  املركز  ،اإلداريو  القانوني  العلوم معهد

 العلمية  لكليةات للجمعية  السةاد  السةنوي املةؤمتر ، لّلية ا القةانون يف ايفةري التنفيةذ مشةكتت بعةض الكةوين، عبةوده علة  .4
 . 2006 القاهرة، احلقو ، كلي  العربي ، احلقو 

 دور حول -منشور غري- الثالث الوطين امللتق  ،اإلدارة مواجه  و األساسي  احلريات محاي  بن اإلداري القاض  بري ، عمار .5
 ايفةامع  املركةز  ،اإلدارية و القانونية  العلةوم معهةد، 6101مةار   01-19 األساسةي ، احلريةات محاية  يف اإلداري القضةاء
 .بالوادي

 .6106  وإجراءات ذلك، ملتق  األمن القضاي ، ورقل ، اإلداريقشار زكريا، تنفيذ أحكام وقرارات ايفهات  .6
 وإجةراءات التبليةد الرمسة  حةول دراسة  يةوم ايفزايية ، الةدعو  و التهديدية  الغرام  طري  عن اإلدارة ضد الّتنفيذ مجال، لقرون .7

 . 2010مار  11 ايفزاير، باتن ، قضاء جملس  ،اإلداري الغرف  ،اإلدارة ضد التنفيذ

 :اان ضص اايمنضنلح -.ه

 .12، ايفريدة الرمسي  العدد 0992ديسمر  01، املؤر  يف  530-92رقم  الرياس  املرسوم مبوجئ الصادر 1996 دستور .1
-90رقةم  العضةوي للقةانون واملةتمم املعةدل 2011 يوليةو 26 ل املوافة  ، 1432 شةعبان 23 يف ؤر ، املة03-00القانون العضوي  .2

 الرمسية ، ايفريةدة وعملةه، وتنظيمةه الدولة  جملةس باختصاصةات ، متعلة 0990مةاي  31، املواف  لةة 0509صفر  15، املؤر  يف 10
 .50عدد 
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 معةدل ، 1990لسةن  52 عةددال ر .ل الوطنية ، األمةت  قةانون املتضةمن ،0991ديسةمر  01 يف املةؤر  ،31-91 رقةم القةانون .3
 .6110لسن   44 عددال ر، .ل ، 2008  يليجو  20 يف املؤر  ،05-10  رقم قانون مبوجئ ومتمم

 16 عدد ر، .ل القضاء،  أحكام بعض عل  املطبق  اخلاص  للقواعد احملدد ، 1991 جانف  08 يف املؤر  ، 16-90 رقم القانون .4
 .0990  لسن ، 

بتسةةةةةةةةةةةوي  النزاعةةةةةةةةةةةات  يتعلةةةةةةةةةةة  0991فرايةةةةةةةةةةةر سةةةةةةةةةةةن   12املوافةةةةةةةةةةة   0501رجةةةةةةةةةةةئ عةةةةةةةةةةةام  01مةةةةةةةةةةةؤر  يف  15-91م رقةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةانونال .5
 .16.، ص0991لسن  ، 12.دعدر .املعدل، ل العم  يف الفردي 

 ، األمةةةت  الوطنيةةة قةةةانون يتضةةةمن 0991املوافةةة  أول ديسةةةمر سةةةن   0500مجةةةاد  األول عةةةام  05مةةةؤر  يف  31-91 رقةةةم قةةةانونال .6
 . 6110يوليو سن   61املواف   0569رجئ عام  01مؤرّ  يف  05-10رقم  معدل و متمم بالقانون

 قةانون واملتضةمن 1966 جةوان 8 يف املةؤر  ،042-22 لألمةر املةتمم و املعدل 2001 جوان 26 يف املؤر   19-10القانون رقم  .7
 .35 العدد ر ل العقوبات،

ايفريةدة الرمسية ، املتضمن تعةدي  القةانون املةدين،  ،6114جوان  61 ةاملواف  ل 0562 وىلاألمجاد   03املؤر  يف ، 01-14القانون  .8
 ، 55، العدد 6114جوان  62بتاري  

 ،05ل ر العةةدد  ،املتضةةمن قةةانون العقوبةةات ،10/12/0922املةةؤر  يف  ،22/042املعةةدل واملةةتمم لألمةةر  ،63-12 رقةةم القةةانون .1
 .6112ديسمر  65املؤرخ  يف 

  ،اإلداريةو  املدنية  اإلجةراءات قةانون املتضةمن ، 2008 فرايةر 25 ل املوافة  1429 عةام صةفر 18 يف املةؤر  19-10رقةم  قةانونال .12
 .60عدد ال ،63/15/6110بتاري   الرمسي ، بايفريدة الصادر

ر .، ل40-14 قةةمر  األمةةر يعةةدل ويةةتمم 1106سةةن   مةةاي 03املوافةة   0560عةةام  ربيةةع الثةةاين 64مةةؤرّ  يف  11-14قةةانون رقةةم ال .11
 .30عدد 

جةوان  19 بتةاري  الرمسية  بايفريةدة الصةادر املدنية ، اإلجةراءات قةانون املتضةمن 1966 جةوان 08 يف املةؤر  045-22 األمةر رقةم .12
للجمهوري  ايفزايرية ، العةدد  الرمسي  ايفريدة ، 2001جوان  22  يف املؤر  14-10املعدل واملتمم بالقانون رقم  ،51، العدد 0922

 . 6110فيفري  64، املؤر  يف 19-10، امللغ  مبوجئ القانون رقم 6110سن  ، ل51
الرمسية ،  ايفريةدة املةدين، القةانون املتضةمن 1975 سةبتمر 26 ل املوافة  ، 1395 عةام رمضةان  20، املةؤر  يف40-14األمةر رقةم  .13

جةوان  61 ةاملوافة  لة 0562 األوىلاد  مجة 03املةؤر  يف ، 01-14املعةدل و املةتمم بالقةانون  ،10، العةدد 31/19/0914بتةاري  
  .55، العدد 6114جوان  62ايفريدة الرمسي ، بتاري  املتضمن تعدي  القانون املدين،  ،6114

 .0914جوان سن   01املواف   0394مجاد  الثاني  عام  1املؤر  يف  50-14األمر رقم  .14
 .0994، 39العدد  املعدل واملتمم، ل،.ل.ر.حملاسب  لاملتعل  مبجلس ا ،0994جويلي   01املؤر  يف  ،61-94األمر رقم  .15
جويلية   02املؤر  يف  ،52العدد  ل ر ،يتضمن القانون األساس  للوظيف  العمومي  ،6112 جويلي  04املؤر   ،13-12األمر رقم  .16

6112. 
 .16-90نونقا لتطبي  العملي  اإلجراءات بتحديد املتعلق  ،0990ماي  11 يف املؤرخ  ،12-35التعليم  رقم  .17

 
 :اايراااة واوخكم  اايضمئلح -.و
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 . 1965 أفري  2 بتاري  الصادر سابقا، األعل  لسباجمل  اإلداري الغرف  قرار .1
 . 1965 ماي 21 بتاري  الصادر سابقا، األعل  لسجملبا  اإلداري الغرف  قرار .2
 .منشور غري ،(وسعيدي بوشح  السادة دض ومراح قروم  السادة) ،61/10/0919  بتاري  الصادر العليا، احملكم  قرار .3
 وزارة ضد املالك  وسعيد سحنون بوشخ  قضي )، 0919جانف   61  بتاري  الصادر ،  اإلداري الغرف  العليا، احملكم  قرار .4

  (.ايفزاير العاصم  والي  ووايل العدل ووزارة الداخلي 
 .0904مر ، بتاري  ديس010/0904  رقم   األردني ،زاييايف تمييزحمكم  ال .5
، ص 0993،  6، اجمللةة  القضةةايي ، ع  04/06/0990بتةةاري   رصةةاد 26619العليةةا، رقةةم  احملكمةة   اإلداريةةقةةرار الغرفةة   .6

030 050  
 .000.، ص0994، جمل  نقاب  احملامن، 612/93، قرار رقم األردني  علياالعدل حمكم  ال .7
، 0995، 13، اجملل  القضايي ، العةدد 0995/ 65/11بتاري   ،014141باحملكم  العليا، ملف رقم   اإلداري الغرف قرار  .8

  .665، 000.ص.ص
 .021.، ص0994، جمل  نقاب  احملامن 052/0995، قرار رقم األردني  علياالعدل حمكم  ال .1

 .غري منشور ،0992ماي  00  باحملكم  العليا بتاري  اإلداريقرار صادر عن الغرف   .12
 .0991أكتوبر  10، تاري  063/0991رار رقم ، قاألردني  علياالعدل حمكم  ال  .11
 .0990، اجملل  القضايي ، العدد األول، ايفزاير، 03/15/0991، الصادر بتاري  004605قرار احملكم  العليا، رقم  .12
، "(ع.ز"القطاع الصح  لبوفاريك ضد )، 63/15/6110، الصادر بتاري  0111، رقم  اإلداريقرار جملس الدول ، الغرف   .13

 .ورغري منش
، 6113، 3، جملةةة  جملةةةس الدولةةة ، العةةةدد 04/11/6116: ، صةةةادر بتةةةاري 4230: قةةةرار جملةةةس الدولةةة ، الغرفةةة  الرابعةةة ، ملةةةف رقةةةم .14

 .026-020.ص.ص
  .91.، ص6113، لسن  13جمل  جملس الدول ، العدد .15
  .053.، ص6114، لسن  14جمل  جملس الدول ، العدد  .16
 .041.، ص6114، لسن  14جمل  جملس الدول ، العدد  .17
 .6111، 09 الدول ، العدد جملس ، جمل 6111نوفمر  05يف  املؤر  039009 رقم القرار .18
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 خصــــــــــــــمل    

 أو تنفبع   عع  كلبع  بامتناعهعا سعاا  إلاداري؛ وذلع  القضعاي  القعبار تنفبع  مع  للتهعب  مختلفع  أسعالب  العامع  إلادارة تتبع 

 سعب  معا خعل  ومع  .والقانانبع  املادیع  آثعار  مع  العهیعه متجاالع  لكع  بتنفبع   تقعا  أو آثعار   تجسعبه فع  املماطلع  والتبعاط  تعمعهاا

 مااصعل  علع  أصعب  أخعب   ناحبع  ومع  ناحبع   مع  مطلقع  بحجبع  یتمتع  قضعایبا حكمعا أنكعب  قعه العامع  إلادارة یتضع  أ  ذكعب 

مع   آلبعا  اسعتحها  املشعب  وكع ل  القضعا  حعاو   العام ؛ إلادارة لتعنت حه وض  أجل وم  لصالحه  املحكا  حقاق  الاعتها  عل 

 تاقيع  آلاليعا ؛ ومع  بع   تلع  .ممثلیهعا ضعه تحبیكهعا یمكع  معا ومنهعا العامع  إلادارة ضعه اسعتخهامها یمكع  معا منهعا ذلع  تحقبع  شعنهها
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 لشعص  راجع  التنفيع  عع  الامتنعا  أ  ثبعت إذا أمعا  الجاایيع   وإلادارةع  واملهنيع  مسع وليتها وإقامع  املمتنعع    إلادارة علع  جعاا ا 

 ...جاایيا حتى أو تنديبيا  أو مهنيا  ا ا ألاخ ر يسا   فقه املاظف 

الضعبوري  مع  كعا  كع ل   ألامعب كعا  وملعا التنفيع   عع  امتناعهعا حالع  فع  إلادارة ضعه لعه مجعاال يجعه ال الجبعري  التنفيع  إ 

 إلاعا )  دععا  إلالاعا :  فع  إجمالهعا يمكع  الاسعایل اع   إ  .إلادارةع  القضایي  القبارا  وايب  حبم  لضما  بهيل  وسایل ع  البحث

 ... التنخ ري  والفاایه يهي  التهه والابام  القضایي     ألاوامب)به الش ي  املقض ي لحجي  املخالف إلاداري  قباراا

   :املفتاحية الكلمات

 إلالاعا   دععا   التنخ ريع   الفاایعه التههيهيع   الابامع  القضعایي   ألاوامعب التنفيع   عع  الامتنعا  بعه  املقضع ي الشع ي  حجيع 

 .إداري  عام   قبار  التنديبي   إدارة املس ولي  العام   ألاعبا  أما  الصطن  املساواة أساس عل  املس ولي 

 Résumé  

L’administration publique poursuit diverses méthodes pour échapper à l'application de décision 

judiciaire administrative; soit en s’abstenant de les appliquer ou en en retardant délibérément leur 

application, ou encore en les appliquant mais en ignorant la plupart de ses effets matérielles et 

juridiques. A partir de ce qui précède, il est clair que l'administration publique peut ignorer une 

décision de justice bénéficiant d’une autorité totale d'une part, et continuer d'autre part, à maintenir 

l'agression des droits de l’individu qui a eu un jugement en sa faveur. Afin de mettre un terme à 

l'intransigeance de l'administration publique ; le législateur a tenté d'élaborer des mécanismes qui 

permettraient d'atteindre ces objectifs et qui peuvent être utilisés contre l'administration publique, ainsi 

que sur ses représentants. Selon ces mécanisme; L'administration peut être sanctionnée en cause sa 

responsabilité pénal, ou Responsabilité administrative, ou Responsabilité civile, On peut aussi mettre 

en cause la responsabilité civile, ou disciplinaire, ou pénale... de l’agent public fautif. 

L’exécution forcée ne peut avoir un champ d’application contre l’administration publique en cas 

d’inexécution des jugements administratifs ; néanmoins pour ce faire, il a fallut trouver d’autres 

moyens pour garantir l’exécution. Ces moyens sont classés en plusieurs catégories : l'action 

d'annulation )L’administration peut être sanctionnée en annulant son acte administratif qui ne respecte 

pas l’autorité de la chose jugée(, les injonctions, les astreints et les intérêts moratoires... 

Les mots clés : 

 l’autorité de la chose jugée, le refus d’exécution, injonctions, astreintes, intérêts moratoires, 

excès de pouvoir, responsabilité pour faute, l’égalité devant les charges publiques, responsabilité 

disciplinaire, Administration publique, décision administrative. 
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تبىىىىىىارك  هللاتمىىىىىىت  بعىىىىىىون 

 وتعالى


