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 :مقدمة
 تعد اإلدارة العامة عنصرا أساسيا في الدولة، ذلؾ أنيا تمكنيا مف تحقيؽ نظميا السياسية

،االقتصادية واالجتماعية، وبعبارة أدؽ ىي بمثابة أداة لتجسيد أىدافيا عف طريؽ ما تتخذه مف 
 .أعماؿ مادية وتصرفات قانونية قصد تحقيؽ الصالح العاـ

وليذا كاف لزاما عمى الدولة مف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ أف تقـو بمنح اإلدارة العامة 
مجموعة مف الصبلحيات واالمتيازات التي تسمو بيا عف باقي األفراد الطبيعييف وتجعميا في 

 .مرتبة أعمى منيـ مف أجؿ تسيير أمور الدولة

ومف بيف أىـ الصبلحيات التي منحيا القانوف لئلدارة العامة ىي إمكانية تنفيذىا لؤلحكاـ 
القضائية الصادرة لصالحيا دوف المجوء إلى القضاء، وذلؾ مف خبلؿ مختمؼ وسائؿ التنفيذ 

 .الجبري التي بواسطتيا يمكف لئلدارة أف تجبر األفراد عمى التنفيذ 

ولكف ىذا ال يعني أف اإلدارة العامة بوصفيا صاحبة سمطة وسيادة تسمو عمى القانوف، 
بؿ يجب إخضاعو إلى الرقابة القضائية في حالة تعسفيا في استعماؿ الحؽ، وفي ذلؾ تجسيد 

 .لمبدأ المشروعية، وتعد الرقابة القضائية ضمانة ميمة لحقوؽ األفراد وحرياتيـ

بحيث يعد اليدؼ الذي يطمح لو كؿ شخص يمجأ إلى القضاء ىو حصولو عمى حكـ 
لصالحو و الذي يعد أداة إلقرار حقو الذي انتيكتو اإلدارة العامة لكف المتقاضي ال يمكنو أف 

 .يستفيد مف الحكـ الذي صدر لصالحو إذا لـ يتـ تنفيذه



فيو يسعى مف خبلؿ رفع دعواه إلى اآلثار القانونية التي تنتج عف الحكـ أي ما يترتب 
عميو مف نتيجة عممية، وفي ىذا الصدد فإف القضاء يجب أف يتخذ اإلجراءات البلزمة لضماف 
تنفيذ أحكامو ومواجية سمطات اإلدارة العامة وامتيازاتيا، وىذه ىي الحماية الفعمية لؤلفراد إذ أف 

 .نجاح القضاء يقاس بمدى تنفيذ أحكامو

 ومف ىنا يمكف القوؿ بأنو ال قيمة لمقانوف بدوف تطبيؽ وال قيمة لمقرارات القضائية  
بدوف تنفيذ ، كما ال قيمة لمبدأ المشروعية ما لـ يقترف بمبدأ آخر مضمونو احتراـ أحكاـ 

ال فما الجدوى مف اجتياد القاضي اإلداري إذا كاف مصير قراراتو  القضاء وضرورة تنفيذىا، وا 
عدـ االعتراؼ، فما يطمح لو كؿ متقاضي كما سبؽ ذكره ليس اغناء االجتياد القضائي 

اإلداري، بؿ استصدار حكـ أو قرار لصالحو يحمي حقوؽ المعتدى عميو مع ترجمة منطوقو 
 .عمى أرض الواقع بتنفيذه

وتعتبر مشكمة امتناع اإلدارة العامة عف التنفيذ مف أىـ المشكبلت التي شغمت الفقو 
والقضاء اإلداري، ومع بروز مفاىيـ دولة القانوف سعت مختمؼ دوؿ العالـ إلى البحث عف 

وسائؿ تضمف تنفيذ األحكاـ الصادرة ضد اإلدارة العامة، ألف األحكاـ الصادرة ضد األفراد ال 
مشكمة فييا، ألف اإلدارة تممؾ مختمؼ وسائؿ التنفيذ الجبري، وبما أف اإلدارة العامة في مركز 

 .أسمى مف الفرد، فمف الضروري أف يتكفؿ القضاء بحماية الطرؼ الضعيؼ

         

إف مسألة امتناع اإلدارة العامة عف تنفيذ األحكاـ والقرارات القضائية اإلدارية الصادرة 
ضدىا عرفت تزايدا كبيرا، مما دفع بالمشرع إلى إقرار آليات جديدة لمحد مف االمتناع وضماف 

 .تنفيذ ىذه األحكاـ والقرارات



 :وعمى ضوء ما سبؽ طرحو تحاوؿ ىذه الدراسة معالجة اإلشكالية التالية

ه       ع      ء                                                  ع    
                     ؟

 :وتندرج تحت ىذه اإلشكالية تساؤالت فرعية تتمثؿ في

 ىؿ استطاع القاضي اإلداري تحقيؽ التوازف في المراكز القانونية في مسألة التنفيذ ؟ -

 ما ىي حدود سمطات القاضي اإلداري في توجيو أوامر لئلدارة العامة؟ -

ما مدى نجاعة اآلليات القانونية إلجبار اإلدارة العامة عمى تنفيذ األحكاـ والقرارات  -
 القضائية اإلدارية؟

ىؿ استطاع المشرع إيجاد الضمانات الكفيمة لحمؿ اإلدارة العامة عمى تنفيذ أحكاـ  -
 القضاء اإلداري ؟

 ما مدى مسؤولية اإلدارة العامة عمى االمتناع عف التنفيذ؟ -

 ما مدى مسؤولية الموظؼ العاـ الممتنع عف التنفيذ؟ -

              : 

أف ىناؾ عبلقة  عكسية بيف امتيازات اإلدارة العامة ورقابة القاضي اإلداري عمييا في  -
 .الواقع العممي 

مشكمة القضاء اإلداري ليست في النصوص القانونية بقدر ما ىي في التطبيؽ الفعمي  -
 .لتمؾ النصوص المتعمقة بضمانات التنفيذ

تعتبر ىذه الضمانات التي نص عمييا المشرع غير كفيمة بحماية حؽ المتقاضي ضد  -
 .امتناع اإلدارة عف التنفيذ

تعتبر المسؤولية الجنائية لمموظؼ العاـ أكثر الضمانات فاعمية في تنفيذ األحكاـ  -
 .والقرارات الصادرة عف القضاء اإلداري



 :أه           

   يكتسي موضوع ضمانات تنفيذ األحكاـ والقرارات القضائية اإلدارية الصادرة في مواجية 
 :اإلدارة العامة أىمية كبيرة مما يجعميا جديرة بالدراسة وتكمف أىميتيا في

 أه          ع                    - أ
 .تتعمؽ أىمية الدراسة بمبدأ دستوري ميـ وىو مبدأ تنفيذ األحكاـ القضائية -

تظير األىمية في ارتباط ىذا الموضوع بفكرة دولة القانوف التي ال يمكف تجسيدىا إال  -
مف خبلؿ احتراـ المبادئ القانونية والتي يتولد عنيا بالضرورة احتراـ مبدأ حجية الشيء 

 .المقضي بو

الطبيعة القانونية ليذه الضمانات باعتبارىا وسيمة يأمؿ المواطف مف خبلليا الحصوؿ  -
 .عمى حقو مف اإلدارة العامة واألمر الذي يجعؿ الثقة في القضاء تزداد

كما تظير أىمية الدراسة في كونيا تعالج أىـ مشكمة تعترض القضاء اإلداري، وىي  -
 .امتناع اإلدارة العامة عف تنفيذ أحكامو الصادرة ضدىا

كثرة القضايا المتعمقة بامتناع اإلدارة العامة عف التنفيذ مما يجعؿ المواطف يفقد الثقة في  -
 .القضاء

 أه          ع                    - ب

، 2008إ لسنة .ـ.إ.القفزة النوعية التي شيدىا النظاـ القضائي الجزائري بعد صدور ؽ -
 .وتحرره مف الحظر الذي كاف يفرضو عمى نفسو

تفعيؿ أكثر لدور القاضي اإلداري مف خبلؿ إبراز الصبلحيات التي منحيا لو القانوف  -
 .مف أجؿ ضماف التنفيذ

توعية األفراد مف خبلؿ تبياف ما يجب القياـ بو في حاؿ امتنعت اإلدارة العامة عف تنفيذ  -
 .الحكـ الصادر في مواجيتيا

بياف دور وأىمية الضمانات القانونية الحديثة التي كرسيا المشرع بيدؼ التصدي  -
جبارىا عمى التنفيذ  .المتناع اإلدارة العامة وا 



 :أ   ب              ع

 :ويمكف إيجازىا فيما يمي: أ   ب      

 .أىمية الموضوع في واقعنا العممي  -

الرغبة في تكممة ما بدأت بو في مذكرة الميسانس ومعرفة ما مصير دعوى اإللغاء بعد  -
 .صدور الحكـ ضد اإلدارة العامة 

 .ضرورة إرساء العدالة بيف األفراد واإلدارة العامة -

 .الرغبة في فيـ أشمؿ وأعمؽ لموضوع ضمانات التنفيذ -

 :يمكف حصرىا في: أ   ب        

والذي نص عمى ىذه الضمانات  (08/09)صدور قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  -
 .ألوؿ مرة والذي وسع مف سمطات القاضي اإلداري في مواجية اإلدارة العامة

االنتياكات الكبيرة التي ترتكبيا اإلدارة العامة  بامتناعيا عف تنفيذ األحكاـ الصادرة  -
 .ضدىا وعدـ احتراـ مشروعية األحكاـ وما تحمميا في ذاتيا مف قيمة قانونية

ال يعد ضمانات تنفيذ األحكاـ والقرارات القضائية اإلدارة في مواجية اإلدارة العامة  -
والمشاكؿ التي تثور حولو بالموضوع الحديث، إال أنو ال يزاؿ يطرح العديد مف التساؤالت 

 .واإلشكاالت

إف مسألة تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضد اإلدارة العامة أكبر نقطة ضعؼ في  -
 .المنازعة اإلدارية

 :أه           

 .محاولة اإلجابة عمى اإلشكالية -

توضيح الحموؿ القانونية التي يمكف أف يمجأ إلييا طالب التنفيذ لضماف حقو جراء امتناع  -
 اإلدارة العامة عف التنفيذ  ومعرفة الوسائؿ التي ستجبرىا  عمى التنفيذ



معرفة مدى جرأة القاضي اإلداري الجزائري في مواجية اإلدارة العامة وجعميا تخضع  -
 .لقراراتو وأحكامو،  وىذا رغـ وجود النص القانوني

                : 

لقد اعتمدنا في دراستنا عمى مجموعة مف الدراسات السابقة التي تناولت إما نفس عنواف        
 :المذكرة أو عالجت جزئية معينة ونذكر منيا

الوسائؿ القانونية لضماف تنفيذ القرارات القضائية "دراسة بمماحي زيف العابديف بعنواف  -
رسالة ماجستير، والذي خمص كنتيجة  لدراستو إلى أنو بإمكاف القاضي اإلداري "اإلدارية

إ .ـ.أف يستمد الجرأة البلزمة لموقوؼ في مواجية امتناع اإلدارة عف التنفيذ في قانوف إ
 . الذي جاء لتأكيد سمطاتو وتوسيع صبلحياتو

رسالة " سمطات القاضي اإلداري في توجيو أوامر لئلدارة"دراسة يعيش تماـ أماؿ بعنواف  -
دكتوراه، والتي توصمت في نياية دراستيا، أنو البد مف إيجاد وتوفير وتفعيؿ الضمانات 
البلزمة لحماية القاضي اإلداري مف كؿ أنواع الضغوط والترىيب التي قد يتعرض ليا 
 .بصدد ممارستو لميامو، ألنو ىو السبب األساسي في عدـ التصدي لئلدارة بشكؿ جدي

رسالة " األثر المالي لعدـ تنفيذ األحكاـ القضائية اإلدارية" بعنواف  دراسة براىيمي فايزة -
ماجستير، والتي اقترحت في النياية أنيى ال بد مف تفعيؿ تنفيذ أحكاـ القضاء في 

مواجية كؿ عرقمة لمتنفيذ باإلجراءات البلزمة والحرص عمى تنفيذ ىذه األحكاـ عمى 
 .أكمؿ صورة

رغـ كؿ ىذه الدراسات السابقة التي تـ ذكرىا والتي لـ تذكر، إال أف ىذا ال يعني أف ىذه 
المذكرة ىي عبارة عف تكرار لما تـ دراستو، فقد حاولت في ىذه الدراسة تحميؿ بعض النصوص 

إ ومقارنتيا مع المواد التي جاء بيا التشريع الفرنسي ومعرفة إلى أي مدى .ـ.القانونية مف ؽ ػ إ



إ ومدى تطبيقو ليا عمى أرض .ـ.إ.وفؽ المشرع الجزائري في نصو عمى ضمانات تنفيذ في ؽ
 .الواقع، و االستشياد ببعض األحكاـ القضائية التي قامة بتفعيميا 

 

 

               

مما ال شؾ فيو أف كؿ بحث تعترضو صعوبات وعوائؽ تجعؿ الباحث يسعى مف أجؿ       
تجاوزىا، كوف ىذا البحث يمس جانب اإلدارة العامة ومالو مف خصوصيات ، واجيتنا صعوبات 
في الجانب التطبيقي ليذا البحث وذلؾ لعدـ تعاوف الجيات القضائية اإلدارية لمنحنا مجموعة 

مف األحكاـ ليتـ دراستيا وعدـ إمدادنا بإحصائيات تنفيذ األحكاـ التي أردنا أف نخرج بيا كنتيجة 
 .لمدراسة 

 .عدـ وجود مراجع جزائية متخصصة كافية لدراسة أدؽ وأحسف -

عدـ إمدادنا عمى اإلطبلؽ بأحكاـ في مادة الغرامة التيديدية وىذا يرجع إلى حداثة الحكـ  -
 .بالغرامة التيديدية في المجاؿ اإلداري وعدـ تطبيقو في بعض المحاكـ لحد اآلف

 

    ج        

لتسييؿ الدراسة والبحث في ىذا الموضوع، وبغرض الوصوؿ إلى الحموؿ المناسبة 
 :لئلشكالية فيحدد الطرح االستعانة بػػ 

ألنو األنسب في مجاؿ دراستنا حيث يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما : المنيج الوصفي
توجد في الواقع وييتـ بوصفيا وصفا دقيقا، كما ال يقتصر ىذا المنيج عمى جمع المعمومات 



والبيانات عف الظاىرة المراد دراستيا فقط بؿ يمتد إلى تحميميا مف أجؿ الوصوؿ إلى استنتاجات 
يمكف أف تسيـ في تحسيف الواقع وتطويره، وتطبيقا لذلؾ حاولنا حصر وتحميؿ النصوص 
القانوني المتعمقة بموضوع الدراسة في القانوف السابؽ قانوف اإلجراءات المدنية والقانوف 

 كما استعنت في دراستي عمى أسموب المقارف وخاصة في الفصؿ األوؿ، لممقارنة 08/09الجديد
بيف النظاـ الفرنسي والجزائري ، حيث تعد المقارنة مف ضروريات البحث في ىذه المواضيع، 
يجاد الحموؿ المناسبة، أما النظاـ  باعتبار أف النظاـ الفرنسي كاف دائما السابؽ في إنشاء وا 

ف وجدت  بعض االختبلفات التطبيقية عمى النحو  الجزائري فقد تأثر بو وسار عمى خطاه ، وا 
 .الذي يممس مف خبلؿ تحميؿ بعض النصوص القانونية والقرارات القضائية اإلدارية

 

 :        ث

     مف أجؿ معالجة اإلشكالية السالفة الذكر فإنو تـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى مقدمة 

 .وثبلثة فصوؿ وخاتمة

مقدمة تحتوي عمى العناصر المنيجية المطموبة حيث تـ التطرؽ إلى موضوع الدراسة 
براز أىمية وأسباب اختياره ،وبياف المنيج المتبع في الدراسة وكذا باقي أجزاء المقدمة  .وا 

 :تناولت فيو األوامر التنفيذية الموجية لئلدارة العامة وتـ تقسيمو إلى مبحثيف: الفصؿ األوؿ

سمطة توجيو أوامر : مبدأ حضر توجيو أوامر إلى اإلدارة العامة والمبحث الثاني: المبحث األوؿ
 .إلى اإلدارة العامة



الغرامة التيديدية كضمانة إلجبار اإلدارة العامة عمى التنفيذ، وقد تـ تقسيمو إلى : الفصؿ الثاني
النظاـ القانوني لمغرامة : مفيـو الغرامة التيديدية والمبحث الثاني: المبحث األوؿ:مبحثيف
 . التيديدية

  أما بالنسبة لمفصؿ الثالث بعنواف المسؤولية المترتبة عف االمتناع عف التنفيذ تـ تقسيمو إلى 
: المسؤولية اإلدارية المترتبة عف االمتناع عف التنفيذ و المبحث الثاني: المبحث األوؿ:مبحثيف

 .مسؤولية الموظؼ المترتبة عف االمتناع عف التنفيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .                          إل           :           

إّف القاضي اإلداري لو دور ميـ في إقامة دولة القانوف وتكريس مبدأ المشروعية ، لكف       
الناظر إلى تاريخ القضاء اإلداري ، يكتشؼ أف القاضي اإلداري لـ تكف لو أدنى سمطة عمى 
اإلدارة العامة ، حيث أف القاضي كاف يقضي وال يدير ، أي أف ميمتو كانت تنتيي بمجرد 
صدور الحكـ الفاصؿ في النزاع المعروض أمامو سواء بإلغاء قرار غير مشروع أو إقرار 

 .تعويض لطرؼ مضرور 
     حيث سادت  لمدة زمنية طويمة فكرة عدـ توجيو أوامر مف القاضي اإلداري إلى اإلدارة 

 (1).العامة ، وعدـ التدخؿ في اختصاصاتيا 
     غير أف انتشار مفيـو دولة القانوف و تكريس مبدأ استقبللية القضاء نتج عنو إعادة النظر 

في ىذا المفيـو السائد ، بؿ وأدى ذلؾ إلى االعتراؼ لمقاضي اإلداري بسمطة توجيو أوامر 
لئلدارة العامة ، بقصد ضماف تنفيذ األحكاـ القضائية اإلدارية الصادرة ضدىا بعد فترة طويمة 

 .مف الحظر
األوامر التنفيذية كضمانة لتنفيذ األحكاـ والقرارات القضائية _     ولدراسة ىذا الموضوع 

ارتأينا لتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ، حيث سنتناوؿ في المبحث األوؿ مبدأ حظر _ اإلدارية 
 .توجيو أوامر إلى اإلدارة العامة أما المبحث الثاني فنتناوؿ فيو سمطة توجيو أوامر لئلدارة العامة

 

                                                           

يرجع عدـ توجيو أوامر مف القاضي اإلداري إلى اإلدارة العامة لعدة اعتبارات أو مبررات كانت اإلدارة تستند إلييا نذكر  (1)
:  منيا

 .مبدأ الفصؿ بيف السمطات واستقبللية اإلدارة عف القضاء  -
 لذلؾ البد ،االمتيازات المقررة لئلدارة العامة عمى أساس أف ليا مسؤولية تحقيؽ المصمحة العامة وتسيير المرفؽ العاـ -

 . مف إتماـ العممية مستعممة كؿ الوسائؿ واالمتيازات الممنوحة ليا
  .وأخيرا القيود الواردة عمى سمطات القاضي اتجاه اإلدارة وىي عدـ قدرتو عمى الحموؿ محميا أو توجيو األوامر ليا     ػػػػػػػ  



 

    أ  ظ      ه أ     إ ى       :      ث     

     إف مف أىـ المسائؿ المطروحة أماـ الفقو والقضاء اإلداري لمعالجتيا، ىي مسألة امتناع 
اإلدارة عف تنفيذ أحكاـ وقرارات القضاء اإلداري ، وىذا االمتناع راجع لعدة أسباب مف بينيا 

مبدأ ميـ جعؿ حدا ال يمكف تجاوزه بيف القاضي اإلداري واإلدارة العامة ، أال وىو مبدأ حظر 
توجيو أوامر لئلدارة الذي نجد جذوره في القضاء الفرنسي ، فيو الذي أوجد ىذا المبدأ نتيجة 

لمظروؼ التاريخية التي مّر بيا ، حيث أصبحت مسألة تنفيذ األحكاـ والقرارات  القضائية ضد 
ف رفضت التنفيذ ال توجد أي وسيمة تجبرىا  اإلدارة  مسألة اختيارية ، فإف شاءت اإلدارة نفذت وا 

 .عمى التنفيذ
الذي ساد مدة طويمة _ لئلدارة حظر توجيو أوامر_       وىذا ما يدعونا إلى دراسة ىذا المبدأ 

في فرنسا وفي الدوؿ التي انتيجت نيجيا ومف بينيا الجزائر ، ومعرفة ماىي األسباب التي أدت 
 . إليو

المطمب ) ولمتوسع أكثر في الموضوع تطرقنا إلى مفيـو مبدأ حظر توجيو أوامر إلى اإلدارة 
 ( .المطمب الثاني)ومعرفة موقؼ الفقو والقضاء مف مبدأ الحظر  (األوؿ

  .         أ  ظ      ه أ      إل    :      ب     
، (الفرع األوؿ)لتحديد مفيـو الحظر البد لمتعرض إلى تعريؼ مبدأ حظر توجيو أوامر لئلدارة  

  .(الفرع الثاني)ثـ بياف نشأة ىذا المبدأ 
 .         أ  ظ      ه أ      إل     :     ع      



أنو ال يجوز لمقاضي وىو :" يقصد بمبدأ حظر توجيو أوامر مف القاضي اإلداري إلى اإلدارة 
بصدد الفصؿ في المنازعة المطروحة عميو ،توجيو أمر إلى جية اإلدارة لمقياـ بعمؿ أو االمتناع 

  .(2)"عف عمؿ معيف ، سواء كاف ذلؾ بمناسبة دعوى االلغاء أو دعاوى القضاء الكامؿ

أف القاضي اإلداري ال يستطيع أف يأمر جية اإلدارة بالقياـ بعمؿ معيف أو : " ويقصد بو أيضا
االمتناع عف القياـ بعمؿ معيف ،كما ال يجوز أف يحؿ نفسو محؿ جية اإلدارة في القياـ بعمؿ 

 (3)."أو إجراء معيف وىو مف صميـ اختصاصيا

   ومف ىاذيف التعريفيف  نجد أف مبدأ حظر توجيو أوامر إلى اإلدارة ينصرؼ في مضمونو إلى 
أنو يمنع عمى القاضي اإلداري  أف يكمؼ اإلدارة بالقياـ بعمؿ أو االمتناع عنو أو أف يحؿ 

محميا، حيث يتبيف لنا أف دور القاضي اإلداري يقتصر عمى ممارسة وظيفتو القضائية، مف 
خبلؿ بسط رقابتو عمى أعماؿ اإلدارة بإصداره أحكاما عمى ما يعرض عميو مف منازعات 

 . إعماال لمبدأ المشروعية  دوف أف يتجاوز دوره ىذه الحدود 

   ففي نطاؽ دعوى اإللغاء  نجد أف سمطات القاضي اإلداري تقتصر عند حد الحكـ بإلغاء 
القرار اإلداري فقط وال يختص بتنفيذه ، ألف التنفيذ يخرج عف وظيفتو ويقع عمى عاتؽ اإلدارة،  

 ( 4).إذ أف سمطتو في ىذا الشأف مقيدة ومحدودة في مواجية اإلدارة نتيجة لمحظر المفروض عميو

وفي مجاؿ دعاوى القضاء الكامؿ  نجد أف دور القاضي اإلداري يقتصر عمى تحديد مدى 
مشروعية تصرؼ الجية اإلدارية ، وحؽ المدعي في التعويض طبقا لمقانوف  دوف أف يمـز 
الجية اإلدارية في حكمو بأداء التعويض لممدعي، ألف ميمة القاضي ىنا البحث عف مدى 

                                                           

كمية الحقوؽ ،جامعة محمد  (رسالة دكتوراه  )،"                           ه أ      إل     " يعيش تماـ أماؿ ، (2)
 25، ص 2012خيضر، بسكرة ، 

 . 25يعيش تماـ أماؿ، مرجع سابؽ ، ص  (3)
، 2005 2 دار النيضة العربية ، القاىرة،  ط      ال                                  ،ثروت عبد العاؿ أحمد ، )  (4

 (.166- 165 )ص ص



 .أحقية المدعي في التعويض مف عدمو فقط، دوف توجيو أوامر لجية اإلدارة أو الحموؿ محميا

(5)  

 .  أ     أ  ظ      ه أ      إل    :     ع   ث   

   ساد في فرنسا قبؿ قياـ الثورة الفرنسية النظاـ الموحد، أيف كانت المحاكـ القضائية أو ما 
يطمؽ عمييا بالمحاكـ البرلمانية  تختص لوحدىا بفض النزاعات المتعمقة بنشاط اإلدارة ،وما 

أخذ عنيا ىو تدخميا المستمر في الشؤوف اإلدارية إلى حد توجيو أوامر لممراقبيف وعرقمة 
 .اإلصبلح والوقوؼ حائبل أمامو داخؿ الجياز اإلداري 

   وبقياـ الثورة الفرنسية التي أطاحت بالنظاـ القديـ بأكممو ،قاـ رجاؿ الثورة الفرنسية بإنشاء 
 1790 أوت 16/24محاكـ جديدة بدؿ المحاكـ البرلمانية السابقة ، وىذا ما جاء في قانوف 

 (6).وتمتو عدة تشريعات أخرى

وقد بمغ القانوف في تأكيد ىذا الفصؿ حًدا اعتبر فيو تعرض القضاة بأي صورة كانت ألعماؿ 
 . الجيات اإلدارية جريمة معاقب عمييا

   وقد تجدد النص عمى حظر تدخؿ القضاة في أعماؿ اإلدارة في التشريعات المتتالية ، فقد 
ال يجوز إحالة أي رجؿ مف :"  عمى أنو1790 أكتوبر 07/04نص المشرع الفرنسي في قانوف 

، "المحاكـ بسبب وظيفتو العامة إال إذا أحيؿ بمعرفة السمطة العميا وفقا لمقانوف رجاؿ اإلدارة إلى
يحظر مشددا عمى المحاكـ النظر في : " ثـ في مرسـو السنة الثالثة  حيث نص عمى أنو

ال يجوز " إذ نص عمى أنو 1790، ثـ في دستور " القرارات اإلدارية في أي دعوى كانت
 (7)."  لممحاكـ التصدي لموظائؼ اإلدارية أو استدعاء رجاؿ اإلدارة أماميـ بسبب وظائفيـ

                                                           
 إ. .إ.     أ  ظ      ه أ                       إل       ال  ث  ء              ه   "فريدة مزياني وآمنة سمطاني ،  ((5
 . 123، ص 2011 ، 07 ، كمية الحقوؽ ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة العدد مجمة المفكر، " 
 .26يعيش تماـ أماؿ ، مرجع سابؽ ص  (6)
 .116، ص 2010 ، دار ىومة ، الجزائر ،                                            عدو عبد القادر ،  (7)



   وتطبيقا ليذا كاف يمنع عمى المحاكـ التدخؿ في الوظائؼ اإلدارية أو ممارسة أعماليا 
كإصدار الموائح أو إعطاء أوامر إلى الموظفيف اإلدارييف  أو إدانة اإلدارة بشيء ، ألف ىذه 
اإلدانة تنطوي عمى أمرىا  ،ومف ناحية أخرى كاف محظورا عمى المحاكـ تقدير التصرفات 

اإلدارية في أي دعوى تكوف مطروحة أماميا ، ألف ىذا التقدير يعتبر تعرضا ألعماؿ الجيات 
بتاريخ  cadotاإلدارية  ،ومع استقبلؿ مجمس الدولة عف اإلدارة بموجب حكمو في قضية  

 ، بقبوؿ دعوى وجيت إليو مباشرة دوف أف يسبقيا احتكاـ إلى الوزير القاضي، 13/12/1889
فقد بدا حريصا عمى حدود فاصمة بيف وظيفتو القضائية واإلدارية ومف بيف ىذه الحدود ، أنو 

  (8).امتنع بمحض إرادتو عف توجيو أوامر إلى جية اإلدارة

   ولقد استقر الحاؿ في فرنسا عمى عدـ جواز توجيو أوامر إلى اإلدارة مف جانب القاضي 
اإلداري ، وكذلؾ عدـ جواز توجيو األوامر إلى شخص مف أشخاص القانوف الخاص أسند إليو 
المشرع ميمة مرفؽ عاـ إداري ويمارس امتيازات السمطة العامة ، ومف ثـ فقد استقر القضاء 

 ،(9)اإلداري في فرنسا عمى عدـ قبوؿ طمبات الخصـو بيذا الشأف ، وعدىا مف النظاـ العاـ 
وتطبيقا لذلؾ فقد أقر مجمس الدولة الفرنسي في العديد مف أحكامو مبدأ الحظر ،ومف ذلؾ 

القاضي ال يممؾ أف يتدخؿ في إدارة المرافؽ العامة  بأف يوجو ليا '': حكمو الذي قضى فيو بأف
في حالة العجز واالمتناع عقوبات مالية ممثمة في صورة أوامر ، سواء إلييا أو إلى المتعاقديف 

معيا ، وذلؾ بالنظر إلى ما تتطمبو ضرورة تسيير المرافؽ بانتظاـ واطراد  وحتى ال ييدر 
 (10).استقبلليا

   أما بالنسبة لمجزائر فقد اتبعت فرنسا ، حيث كرس القضاء الجزائري ومنذ فترة طويمة مبدأ 
حظر توجيو أوامر مف القاضي اإلداري إلى اإلدارة العامة ، وليذا السبب كاف القضاء يرفض 
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 ، كمية 20 ، المجمد مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية، "                            "ميند نوح ،  (9)

 ( . 191_190 ) ،ص ص2004 ،02الحقوؽ ، دمشؽ ، العدد 
 ، النيضة العربية ، القاىرة ،              ،                            ه أ      إل    حمدي عمي عمر ،  (10)

  (.23_22 )، ص ص2003



الطمبات المتضمنة توجيو مثؿ ىذه األوامر ، ومف ذلؾ القرار الصادر عف الغرفة اإلدارية 
 المتضمف إبطاؿ قرار الوالي القاضي بالغمؽ النيائي 11/07/1987بالمحكمة العميا بتاريخ 

لممحؿ التجاري  دوف أمر اإلدارة بإعادة فتح المحؿ ، وكذلؾ القرار الصادر عف مجمس الدولة 
حيث أف الدعوى الحالية ترمي إلى أمر '': نص صراحة عمى ىذا المبدأ 08/03/1999بتاريخ 

والي ميمة ومدير اإلصبلح الفبلحي بإعادة إدماج المدعي في الوظيؼ العمومي أو منحو 
مستثمرة عمى سبيؿ االستفادة الفردية ، حيث أنو ال يمكف لمقاضي اإلداري أف يأمر اإلدارة 

''.(11) 

  برفض طمب المدعية الذي يرمي إلى إلزاـ رئيس 14/01/2002   حكـ مجمس الدولة بتاريخ 
بمدية باب الزوار ، بتسميميا رخصة البناء مف أجؿ تجسيد مشروعيا السكني وقد عمؿ مجمس 

وباعتبار أنو ثمة استقرار في أحكاـ الفقو القضائي اإلداري مقتضاه '' :الدولة ىذا الرفض بقولو 
أنو ال يمكف لمقاضي اإلداري في الحاالت المماثمة أف يأمر أو يوجو أمرا إلى اإلدارة مف أجؿ 

 (12)'' .القياـ بعمؿ أو االمتناع عنو ، تطبيقا لقاعدة الفصؿ بيف السمطات المكرسة دستوريا

 رفض مجمس الدولة طمب المدعيف إلزاـ مديرية 15/07/2002   وفي حكـ آخر بتاريخ 
المصالح الفبلحية لوالية وىراف بتسوية وضعيتيا اإلدارية عمى قطعة أرضية يحوزانيا بمستثمرة 

ليس بإمكاف القضاء أف يصدر أوامر أو '': فبلحية جماعية ، وبرر المجمس رفضو بأنو
تعميمات لئلدارة ،فيو ال يستطيع أف يمزميا بالقياـ بعمؿ وأف سمطتو تقتصر عمى إلغاء القرارات 

نما أضاؼ  ''المعينة أو الحكـ بالتعويضات  : ، ولـ يكتؼ المجمس بيذا الحد مف التبرير وا 
حيث أف طمب العارضيف الرامي إلى تسوية وضعيتيما اإلدارية عمى القطعة المتنازع عمييا ''

  (13)'' .مف صبلحية ىيئة مختصة لذلؾ فإف القضاء ال يستطيع التدخؿ في ىذه الصبلحيات 

                                                           

مذكرة لنيؿ إجازة ) ''.                                                        ''خميسي نور الديف و فيبللي خالد،  (11)
 .11، ص 2008، المدرسة العميا لمقضاء ، الجزائر ، (المدرسة العميا لمقضاء

 . 137عدو عبد القادر ، مرجع سابؽ ، ص  (12)
 . 138عدو عبد القادر ، مرجع سابؽ ص  (13)



 الصادر بتاريخ 013894 أصدر مجمس الدولة القرار الحامؿ رقـ 2004   وفي سنة 
ووالي والية تممساف ومف معو ،حيث جاء في أحد حيثياتيا  (ؽ، ب ) بيف السيد 20/04/2004
وىذا ما يؤدي إلى ماىو مستقر في القضاء ،كوف القاضي اإلداري ليس مف اختصاصاتو ... ''

 (14 )''.إلقاء أوامر عمى اإلدارة حوؿ ما يدخؿ ضمف صبلحيتيا الخاصة

   ومنو يتبيف لنا أف كؿ مف القضاء الفرنسي والجزائري ، امتنعوا عف توجيو أوامر لئلدارة 
وعندما ندقؽ في األحكاـ التي صدرت بيذا الشأف ، نجد أف كؿ حكـ مبني عمى أساس معيف 

 : يمكف تمخيصو في 

 ذىبت العديد مف أحكاـ القضاء اإلداري في    أ                  :               ظ 
فرنسا وكذا الجزائر إلى التأكيد في مناسبات عدة عمى أف مبدأ الفصؿ بيف القضاء اإلداري 
واإلدارة العامة ، يمعب دورا ميما لتبرير الحظر المفروض عمى القاضي اإلداري في توجيو 
أوامر اإلدارة العامة ، وتتمثؿ تمؾ الحجية في أف اختصاص القضاء بالنظر في المنازعات 

اإلدارية يكوف في الحدود التي رسميا القانوف  دوف أف يتدخؿ في شؤوف السمطة اإلدارية ،وقد 
أوضح مفوض الحكومة الفرنسي أف السبب القاطع لمحظر المفروض عمى القاضي يتمثؿ في 
مبدأ الفصؿ بيف القاضي اإلداري واإلدارة العامة ، وبالتالي فإف القاضي ال يستطيع أف يحكـ 

عمى الشخص العاـ إال ألجؿ تنفيذ التزاماتو وبالتالي يحظر عميو توجيو أوامر لئلدارة 
 (15).العامة

   ولقد درج القضاء اإلداري الفرنسي استنادا إلى مبدأ الفصؿ بيف القاضي اإلداري واإلدارة 
العامة ، أف يترؾ لئلدارة حرية التصرؼ في حدود معينة ، فيمنع عمى القاضي التدخؿ في 

المسائؿ التي تقع داخؿ ىذه الحدود ، فإذا ما أصدر القاضي أمر لئلدارة أو فرض عمييا طرقا 

                                                           

 . 126 ، ص 2010، دار ىومة ، الجزائر،، إ                                             بف صاولة شفيقة  (14)
  (23، 22 )حمدي عمي عمر ، مرجع سابؽ ، ص ص (15)



معينة لتنفيذ حكمو ، عد ذلؾ خروجا عمى مبدأ الفصؿ بيف القضاء اإلداري واإلدارة العامة 
 (16). وتعديا عمى استقبلؿ اإلدارة اتجاه القضاء 

 :    ولقد كرس القضاء الجزائري ىذا المبدأ أيضا في بعض أحكامو نذكر منيا

 والذي قضى بأنو 24/07/1994القرار الصادر عف الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا المؤرخ في 
   أ           واستنادا إلى ... ال يمكف لمقاضي اإلداري إجبار اإلدارة عمى التعويض 

 (17). فبل يمكف إذف لمقاضي اإلداري عمى االلتزاـ بحؿ جديد       

 :        ث       ظ                      غ ء

  تتمثؿ تمؾ الحجية في بياف ما يممكو القاضي اإلداري في دعوى اإللغاء ، فالطبيعة القانونية 
لسمطات القاضي اإلداري في دعوى اإللغاء تتنافى مع توجيو أوامر  لئلدارة ، وتكاد تستقر 

أحكاـ القضاء اإلداري سواء في فرنسا أو في الجزائر عمى أف سمطة قاضي اإللغاء تقؼ عند 
مجرد الحكـ بإلغاء القرار اإلداري ، دوف أف يكوف لو حؽ اصدار األوامر لئلدارة  فالقاضي 

اإلداري الذي يصدر حكما بإلغاء قرار غير مشروع  ال يمكف أف يأمر اإلدارة باإلجراءات التي 
 (18).تكوف ضرورية إلحداث أثره بالكامؿ 

ب )  في قضية 15/07/2002 المؤرخ في 5658   وىو ما أكده مجمس الدولة في قرار رقـ 
أنو ليس بإمكاف القضاء '' : ضد مديرية المصالح الفبلحية  لوالية وىراف، حيث جاء فيو  (، ج

أف يوجو أوامر أو تعميمات لئلدارة فيو ال يستطيع أف يمزميا بالقياـ بعمؿ وأف سمطتو تقتصر  
 (19)'' .فقط عمى إلغاء القرارات المعيبة أو الحكـ بالتعويضات 

                                                           

، كمية  (رسالة ماجستير) ، "              إ           ه                      إل       ى"قوسطو شيرزاد ،  ( 16)
 . 23،ص 2010الحقوؽ، أبو بكر بمقايد ، تممساف، 

، كمية الحقوؽ ، أمحمد بوقرة  (رسالة ماجستير ) ،"          ث                                   "براىيمي فايزة ،  (  17 )
  .43، ص 2012، بومرداس، 

 . 27حمدي عمي عمر ، مرجع سابؽ ، ص  (18)
  .392 ، ص 2009 ، دار العمـو ، الجزائر ،                ز           بعمي محمد الصغير ،  (19)



 :         ث  ث    ظ                  

    لـ ينص المشرع الجزائري عمى منع القاضي اإلداري مف توجيو أوامر لئلدارة العامة إال أنو 
في فرنسا فقد استند القضاء إلى مجموعة مف النصوص التشريعية القديمة ، التي تؤكد عمى 

 مف قانوف 13 ، منيا نص المادة (20 )قاعدة استقبلؿ الوظيفة اإلدارية عف الوظيفة القضائية
 والتي حظرت عمى المحاكـ القضائية 1790 أوت 24، 16التنظيـ القضائي الصادر في 

باعتبارىا ىيئة قضائية منفصمة عمى اإلدارة العامة ، أف تتعرض بأية وسيمة مف الوسائؿ 
ألعماؿ اإلدارة أيًا كانت الحالة التي عمييا ، كما قررت منع القضاة مف التعدي عمى الوظائؼ 
اإلدارية أو محاكمة رجاؿ اإلدارة عف أعماؿ تتصؿ بوظائفيـ أو النظر في أعماؿ اإلدارة أيا 

 الفرنسي الذي أقر أنو ال يجوز لممحاكـ التصدي 1791كانت ىذه األعماؿ، وكذا دستور 
 (21). لموظائؼ اإلدارية أو استدعاء رجاؿ اإلدارة أماميـ بسبب وظائفيـ

 .         ه       ء    ز           أ  ظ      ه أ      إل    :      ب   ث   

   سنستعرض في ىذا المطمب موقؼ كؿ مف الفقو والقضاء الجزائري مف مبدأ الحظر  حيث 
أف الفقو قد انقسـ بيف مؤيد ومنكر ليذا المبدأ ، أما بالنسبة لمقضاء فقد اعتمد عمى عدـ توجيو 

 . أوامر إلى اإلدارة مع ورود بعض االستثناءات

 .         ه       أ    ظ :     ع      

 . ال   ه    ؤ       أ    ظ : أ ال

الخصومة اإلدارية سمطات القاضي '' في محاضرة تحت عنواف ''         ح''استعرض األستاذ 
اإلداري في مواجية اإلدارة ، وتوصؿ إلى أف المبادئ التي استقر عمييا الفقو والقضاء نجد مف 

بينيا مبدأ منع القاضي اإلداري مف التدخؿ في التسيير اإلداري والحموؿ محؿ اإلدارة في 
المياديف التي ىي مف اختصاصيا ، وعمى ذلؾ يرى بأنو ليس باستطاعة القاضي توجيو أوامر 

                                                           

 .44براىيمي فايزة ، مرجع سابؽ ، ص  (20)
 .11حمدي عمي عمر ، مرجع سابؽ ، ص  (21 )



ويمنع عميو أيضا توجيو األوامر لئلدارة لكف ليس معناه أف اإلدارة حرة في '': لئلدارة بقولو
تصرفيا ، بؿ بالعكس فإنيا تخضع لمرقابة القضائية ولسيادة القانوف  وتوقيع الجزاء عمييا كمما 

 '' ...ثبت خرقيا لمقانوف

   و يستثنى مف ذلؾ حالة إثبات التعدي  ألف اإلدارة تفقد كؿ االمتيازات التي تتمتع بيا ، و 
يمكف تبعا لذلؾ معاممتيا معاممة األفراد لخرقيا لمقانوف ، ويمكف لمقاضي آنذاؾ أف يتخذ في 

 (22).مواجيتيا كؿ إجراء لوضع حد لمتعدي

 إذ ترى بأف سمطة القاضي اإلداري '' ز       ى''   كما سارت في نفس السياؽ األستاذة 
تختمؼ مف حالة ألخرى  لحسـ النزاع المطروح عميو ، ذلؾ أنو مقيد بما نص عميو القانوف مف 

ومف أىـ المبادئ التي استقر عمييا : جية ، وما استقر عميو القضاء مف جية أخرى وتضيؼ 
الفقو والقضاء ىو منع القاضي اإلداري مف التدخؿ في التسيير اإلداري أو أمر اإلدارة والحموؿ 

محميا في المجاالت التي مف اختصاصيا ، أو تدخؿ ضمف سمطتيا التقديرية ، لكف ىذا ال 
يعني أف اإلدارة ال تخضع لمرقابة القضائية ، بالعكس فإف دور القاضي يكمف في إخضاعيا 

 . لسيادة القانوف وتوقيع الجزاء كمما ثبت لديو خرقو  لكف في حدود صبلحيتو

 (23).في حالة التعدي يتخذ القاضي اإلداري كؿ إجراء في مواجية اإلدارة لوضع حد لمتعدي

 .     ه            أ    ظ : ث    

مف مبدأ الحظر ، حيث أشار األستاذ محيو إلى '' أ        ''   نستعرض رأي األستاذ 
 : العبلقة التي تربط القاضي باإلدارة والتي ترتكز إلى مبدأيف

                                                           

     2005، 2، دار ىومة ، الجزائر ،ط                               ز           لحسيف بف شيخ آث ممويا ،  (22 )
 . 475، ص

 ( . 30،31)يعيش تماـ أماؿ، مرجع سابؽ، ص ص  (23 )



في كوف اإلدارة ممزمة باحتراـ حجية الشيء المقضي فيو ، إذ يجب : يتمثؿ المبدأ األوؿ -
عمييا أف تطبؽ القرارات القضائية بحسف نية ، بما في ذلؾ النتائج المتمخضة عف تمؾ 

 .القرارات

فيتمثؿ في كونو ال يمكف أف تتمقى اإلدارة األوامر مف القاضي اإلداري : أما المبدأ الثاني -
فيذا األخير باستطاعتو إبطاؿ قرارات اإلدارة والنطؽ بالتعويض ، لكنو ال يستطيع أف يأمر 
اإلدارة بالقياـ بعمؿ أو االمتناع عف عمؿ ، ويبرز ىذا الموقؼ الذي تبناه القضاء بالفقو 

المؤسس عمى الفصؿ بيف السمطات، والذي يمنع القاضي مف القياـ بعمؿ مف أعماؿ اإلدارة 
 :  ،غير أف األستاذ محيو يتساءؿ بقولو(24)العامة

مف المسموح بو التساؤؿ عف ما إذا كاف ىذا الحظر مؤسس مف الناحية القانونية ، فبل    ''
يوجد ما يعارض واقعيا  عمى أف يقـو القاضي بإصدار أوامر في بعض الحدود تتضمف القياـ 

 ''. بعمؿ أو االمتناع عف عمؿ

ال يرى مانع في توجيو القاضي أوامر لئلدارة ما " األستاذ محيو"   ويستنبط مف ىذا القوؿ بأف 
داـ أنو ال يوجد في القانوف ما يمنع مف ذلؾ، كما أنو باستطاعة القاضي توجيو األوامر في 

ونعرض أيضا بأف القاضي لو تمؾ : "...حالتي التعدي واالستيبلء ، وفي ذلؾ يقوؿ محيو
 (25).السمطة في حالة التعدي واالستيبلء، وفي الجزائر تخضع تمؾ المنازعات لمقاضي اإلداري

  ومف وجية نظري المتواضعة أف األستاذ محيو أحسف في تحميمو، بأنو ال يرى مانعا في توجيو 
أوامر مف القاضي اإلداري لئلدارة العامة، ألنو لـ يكف ىناؾ نص قانوني يمنع القاضي مف 

توجيو أوامر لئلدارة ، كما لـ يكف ىناؾ نص يصرح بجوازية توجيو أوامر لئلدارة ولكف القاضي 
 .ألـز نفسو وقيدىا بيذا الحظر

                                                           

 ، 5 ،  ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ط     ز           محيو أحمد ، ترجمة فائز أنجؽ و بيوض خالد،  (24 )
 .202، ص 2003

 (. 202،203)محيو أحمد ، مرجع سابؽ، ص ص  (25 )



  وما يبلحظ أيضا أف كؿ مف االتجاه المؤيد والمنكر لمبدأ الحظر استثنى بعض الحاالت التي 
 : يجوز فييا لمقاضي اإلداري أف يوجو أوامر لئلدارة وىي

 La      ، حالة الغمؽ اإلداري L’emprise، حالة االستيبلء   La voie de faitحالة التعدي
fermeture administrativeالتي سنفصؿ فييا  : 

1.            :La voie de fait   
لـ يحدد المشرع الجزائري تعريؼ التعدي ، لذا سنمجأ إلى الفقو والقضاء :              . أ

 .لتوضيح معناه
                : مف بيف التعريفات التي يمكف سردىا نذكر تعريؼ« Vedel »":  يتحقؽ

التعدي عندما تقـو اإلدارة بعمؿ ال يرتبط جميا بتطبيؽ نص تشريعي أو نص تنظيمي ، 
 26."ومف شأنو أف يمس بحؽ مف الحقوؽ األساسية لؤلفراد

التعدي ىو تصرؼ إداري مشوب بمخالفة جسمية تمس " : " Debbach": وعرفو األستاذ      
 (27)." بحؽ ممكية أو حرية أساسية

 :    كما عرؼ التعدي عمى أنو

Lorsque l’action administrative apparait d’une illégalité telle qu’ elle en est , en 
quelque sorte, « dénaturée » et lorsque cette action manifestement illicite a 
gravement porté atteinte à une liberté fondamentale ou à la propriété privée (28).  

عندما يظير العمؿ اإلداري عمى أنو غير قانوني ، وعندما :   ومعناه أننا نكوف أماـ تعدي 
 . يمس ىذا العمؿ الظاىر عدـ مشروعيتو بالحرية األساسية أو الممكية الخاصة

                                                           

،كمية الحقوؽ و العمـو (رسالة ماجستير)،"     ى  ال                                   ز    "بالعابد عبد الغني ، (26)
 .103، ص 2008السياسية ،جامعة منتوري ، قسنطينة ،

  . 104ص   ع      ،بمعابد عبد الغني،  (27 )
)28( Martine Lombard, Droit Administratif ,Dalloz,4 Edition, Paris , 2001,337. 



                 : 

ىو تصرؼ متميز بخطورة صادرة عف اإلدارة والذي بموجبو تمس ىذه األخيرة بحؽ "التعدي 
، ىكذا عرفو مجمس الدولة الفرنسي مف خبلؿ قراره المؤرخ في " أساسي أو ممكية خاصة

  .(Carlier) في قضية 18/11/1949

التعدي ىو تصرؼ صادر عف اإلدارة : " بأنو13/06/1955كما عرفتو محكمة التنازع في    
 ". يمكف ربطو بتطبيؽ نص قانوني أو تنظيمي 

أنو  : 25/03/1966وعرفو القضاء الجزائري في قضية بف خوشة  ضد الدولة بتاريخ    
عندما تنفذ اإلدارة قرارا مشروعا بصفة غير مشروعة يمس بالممكية العقارية ترتب اعتداء 

 (29).مادي

 : وعرؼ أيضا

La voie de fait : est une mesure ou une action manifestement insusceptible de se 
rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration.(30)           

 . التعدي ىو إجراء أو عمؿ تظير عدـ قابميتو لبلرتباط بممارسة سمطة تممكيا اإلدارة

تصرؼ صادر عف اإلدارة يكوف مخالؼ لمقانوف يمس : " مف التعريفات السابقة يعتبر التعدي  
 ." بحؽ أساسي أو ممكية خاصة

أف يكوف تصرؼ اإلدارة غير : لنكوف أماـ تعدي يجب توفر شرطاف ىما :             . ب
 . مشروع و خطير  والمساس بالممكية الخاصة أو حرية أساسية

متى نكوف بصدد حالة تعدي، يجب أف : أ                   غ       ع       -
يشكؿ تصرؼ اإلدارة أو سموكيا تدبيرا ظاىرا ، ال يمكف إلحاقو أو ربطو بتطبيؽ نص 

                                                           

 . 104بمعابد عبد الغني ، مرجع سابؽ، ص  (29 )
)30 (  Marie  Christine Rouault , Droit administratif , Gualino éditeur , Paris ,2005,P 258. 



تشريعي أو تنظيمي وال يشكؿ ذلؾ إال تعديا، أو يشكؿ تدبيرا ظاىرا ال يمكف ربطو بممارسة 
 . سمطة تممكيا اإلدارة

     وال يكفي لنكوف بصدد حالة تعدي  وجود عدـ مشروعية بسيط ، بؿ يجب أف يكوف 
تصرؼ اإلدارة أو سموكيا خارجا عف القانوف بصورة جسيمة ، ففي التعدي تكوف اإلدارة قد 

خرجت بشكؿ فاضح عف صبلحياتيا واستحوذت عمى سمطات أخرى ، كما في قرارات الطرد 
 (31 ).مف السكنات ، أو قياميا بأعماؿ مادية  مثؿ اليدـ دوف اتخاذ قرار إداري بذلؾ

 : أ                                        أ       أ      -

   ليتحقؽ التعدي البد أف يشكؿ التصرؼ المادي الصادر مف اإلدارة مساسا خطيرا بالممكية 
الخاصة أو بحرية أساسية ، بحيث يجد المعنيوف أنفسيـ في وضعية تجريد أمبلكيـ أو حقوقيـ 
األساسية، ويستوي في ذلؾ أف يكوف الحؽ عينيا أو شخصيا ، مثؿ تحطيـ منقوالت أو اقتحاـ 
منزؿ أو االعتداء عمى حؽ شخصي، كحؽ المستأجر في التمتع بالعيف المؤجرة قبؿ انقضاء 

عقد اإليجار ، أو في حالة تمديده القانوني كما أف االعتداء المادي ال يتطمب التفرقة بيف 
 (32 ).الممتمكات العقارية أو المنقولة

 :  ـ ــ              ء    ز                   

 (ب.د.ش)قضية ) 27/04/1998   القرار الصادر عف الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا بتاريخ 
بإلزاـ ىذه األخيرة بتعويض المستأنؼ عف الجدار الميدـ مف طرفيا  (غرداية)ضد بمدية بونورة 

حيث أف البمدية المستأنؼ عمييا قامت بالتعدي عمى الجدراف دوف :" ، وسببت قرارىا كمايمي 
الحصوؿ عمى حكـ يرخص ليا بذلؾ ، ألف المستأنؼ استظير برخصة بناء  وبمحضر إثبات 

                                                           

 . 97، ص 2012، دار ىومة ، الجزائر، 4 الجزء       ى       ء            ،لحسيف بف شيخ آث ممويا ،  (31 )
 . 109بمعابد عبد الغني، مرجع سابؽ ، ص  (32 )



وعميو فإف البمدية تتحمؿ مسؤولية "حالة عمى انو لـ يغمؽ مجرى الوادي كما تدعي البمدية ،
 (33 )..."خطئيا ، مما يتعيف إلغاء القرار المستأنؼ 

 . ىكذا اعتبرت المحكمة العميا التعدي خطأ صادر عف البمدية 

   ويشكؿ تعديا أيضا شغؿ البمدية لؤلمكنة التي سبؽ ليا وأف أجرتيا لمغير دوف الحصوؿ عمى 
حكـ قضائي ألنيا عقد إيجار ، وىذا ما قضى بو مجمس الدولة في قراره بتاريخ 

 قضية الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات ضد بمدية وىراف ، حيث أمر البمدية 01/02/1999
بوضع حد لحالة التعدي مع إرجاع المحبلت إلى حالتيا األولى ، ووضعيا تحت تصرؼ 

 : الطاعنة، مسببا قراره كما يمي

حيث أف شغؿ األماكف مف طرؼ البمدية ال يستند إلى نص قانوني وال نص تنظيمي ولكنو   " 
 ." يشكؿ تعديا، بما أف البمدية نفذت بنفسيا قرارىا دوف المجوء إلى المحاكـ لمقياـ بذلؾ

  ويبلحظ بأف مجمس الدولة أقاـ مسؤولية البمدية عمى أساس وجود حالة مف حاالت التعدي مف 
 : جيتيف

تتمثؿ في كونو  يوجد مساس خطير بحؽ شخصي لممدعية  والمتمثمة في حقيا :            ى
كمستأجرة في التمتع بالعيف المؤجرة ، و أف اإلدارة المتمثمة في  بمدية وىراف قامت بارتكاب 

خطأ مرفقي عندما اعتدت عمى ذلؾ الحؽ ، منتيكة ميمة حرمة المحؿ التجاري بفتح األبواب 
 . واحتبللو في غياب المستأجرة  وقبؿ انتياء عقد اإليجار الذي يربطيا 

تتمثؿ في عدـ مشروعية تصرؼ اإلدارة ولو صفة السموؾ الخطير ، فاإلدارة :         ث    
 (34).نفذت قرارىا بالقوة دوف وجود حؽ

                                                           

 . 98، مرجع سابؽ،  ص 4 ، ج       ى       ء            لحسيف بف شيخ آت ممويا،  (33 )
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ضد بمدية  (ـ.ح) في قضية 31/01/2000   وكذلؾ القرار الصادر عف مجمس الدولة بتاريخ 
 عف 17/03/1997طعف باالستئناؼ ضد القرار الصادر في  (ـ.ح)موزاية حيث أف المدعو 

مجمس البمدية والذي قضى برفض دعواه لعدـ التأسيس ، حيث قضى مجمس الدولة بإلزاـ 
 والمتضمف 10/11/1988بأف تقـو بإجراء إشيار العقد اإلداري المحرر في  (موزاية)البمدية 

 (35). بيع قطعة أرضية

 :       ال   الء .2
   L’emprise: أ ــ        ال   الء

 ىو كؿ استيبلء تقـو بو اإلدارة خارج اإلطار الذي حدده القانوف المدني أو :ــ               
 (36.)قانوف نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية

مساس اإلدارة بممكية عقارية خاصة في شكؿ " بأنو André De laubadéreوعرفو األستاذ 
 (37).حيازة مؤقتة أو دائمة

كؿ مساس مف طرؼ اإلدارة بحؽ الممكية : " عرفو القضاء الفرنسي بأنو: ـــ                
 ..."العقارية ألحد الخواص في ظروؼ ال يكوف ىذا االعتداء فعبل مف أفعاؿ التعدي

 : وعرؼ أيضا

L’emprise : consiste en la prise de possession par l’administration 
d’une propriété privée immobilière. Il doit y avoir une véritable 

                                                           

، ص ص 2003، دار ىومة ، الجزائر ،2      ى       ء             ، جلحسيف بف شيخ آث ممويا ،  ( 35 )
(185،186. )  
 . 111، ص 2010مخبر االجتياد القضائي ، بسكرة ،                   ز      ، عزري الزيف ،  (36)
 .111بمعابد عبد الغني ، مرجع سابؽ ، ص (37)



mainmise sur la propriété ; privant le propriétaire de l’utilisation de son 
immeuble . (38)         

االستيبلء يقـو عمى حيازة اإلدارة عمى ممكية خاصة عقارية ، ويجب أف يكوف ىناؾ وضع يد 
 .حقيقي عمى الممكية ، حارما بذلؾ المالؾ مف استعماؿ عقاره

  ومنو يتحقؽ االستيبلء عندما تقـو اإلدارة بوضع يدىا عمى عقار ممموؾ لؤلفراد بطريقة غير 
 .قانونية

 :ب ـــ       ال   الء 

أي يجب أف يكوف الفعؿ الذي قامت بو اإلدارة قد : أ    ع          ه    ى             
حـر الفرد مف حؽ ممكيتو العقارية بصفة دائمة أو مؤقتة ، وال يكفي الفعؿ أقؿ مف ذلؾ كالفعؿ 

الذي يمس حقوؽ االيجار ، فيو إف كاف يشكؿ تعديا إال انو ال يأخذ مفيـو االستيبلء  
 . فاالستيبلء ال يقـو إال إذا مست اإلدارة حؽ الممكية في حد ذاتو

 أما إذا كاف ممموكا لمدولة أو كاف ال مالؾ لو فالمساس بو :أ                           
مف طرؼ اإلدارة ال يشكؿ استيبلء ، ويستوي أف يكوف المالؾ شخصا أو مجموعة أشخاص 

 .طبيعييف أو مجموعة أشخاص معنوية خاصة

بأف يكوف غير مسموح بو قانونا أو تـ : أ         ع             ى        غ       ع
خبلفا لمقتضياتيا، وقد تشدد المشرع الجزائري في ىذا الخصوص في نصو عمى  قانوف نزع 

 منو عمى 33، إذ تنص المادة (39)الممكية لممنفعة العامة، أتبع ذلؾ بجزاء غاية في الصرامة 
كؿ نزع لمممكية يتـ خارج الحاالت والشروط التي حددىا ىذا القانوف، يكوف باطبل وعديـ :"مايمي

                                                           

)38) Marie . Christine Rouault .OP . cit . p257 
،كمية  (رسالة ماجستير)، "                               أ           إ   ء                   "أوقارث بوعبلـ،  (39 )

 (. 81،82)، ص ص 2012الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وززو ،



األثر ويعد تجاوزا يترتب عنو التعويض المحدد عف طريؽ القضاء ، فضبل عف العقوبات التي 
 (40).، إًذا فنزع الممكية متى كاف غير مشروع اعتبر استيبلءً " ينص عمييا التشريع المعموؿ بو

يعد تعسفا كؿ استيبلء تـ :" مف القانوف المدني عمى ما يمي3 مكرر 681   كما نصت المادة 
 وما يمييا أعبله ويمكف أف 679خارج نطاؽ الحاالت والشروط المحددة قانونا أو أحكاـ المادة 

يترتب عميو زيارة عف العقوبات األخرى المنصوص عمييا في التشريع المعموؿ بو دفع تعويض 
 (41).."يصدر عف طريؽ القضاء

  : La fermeture administrativeــ        غ          3

يقصد بو ذلؾ اإلجراء الذي تتخذه السمطة اإلدارية المختصة في :         غ           . أ
إطار الصبلحيات القانونية ،والذي بموجبو تعمد إلى غمؽ محؿ ذي استعماؿ ميني أو 
تجاري أو وقؼ تسييره بصفة مؤقتة ، ابتغاء عقاب صاحبو أو حممو لبلمتثاؿ ألحكاـ 

 (42).القانوف أو حماية النظاـ العاـ

 :              ال            ه أ      إل               غ          . ب

 مكرر مف ؽ ،إ، ـ سمطة القاضي اإلداري في 171   تناوؿ المشرع الجزائري في نص المادة 
توجيو أوامر لئلدارة حالة الغمؽ اإلداري التعسفي،  لكنيا لـ تحظى بالتحميؿ البلـز إال أف الغمؽ 

 اإلداري عموما ال يقتصر عمى غمؽ المحؿ فقط مف إدارة الضرائب لتحصيؿ ديونيا 

نما يشمؿ كؿ قرار إداري يرمي لمغمؽ 146طبقا لممادة   مف قانوف اإلجراءات الجبائية ، وا 
كتصرؼ عقابي ضد صاحب العمؿ أو المؤسسة، والغمؽ اإلداري يكوف إما مف وزير الداخمية 

                                                           

ج .ج .ر.  ، المتضمف قانوف نزع الممكية الخاصة لممنفعة العامة ،ج27/04/1991 ، المؤرخ في 91/11القانوف رقـ  (40)
 . 2001 لسنة 21عدد 
 78العدد , ج.ج .ر. ، المتضمف القانوف المدني المعدؿ والمتمـ ،ج09/1975 /26، المؤرخ في 75/58القانوف رقـ  (41 )

 .1991لسنة 
 .83أوقارث بوعبلـ ، مرجع سابؽ ، ص  (42)



أشير إلى جانب سمطة رئيس المجمس 6 أشير إلى سنة ،أو مف الوالي لمدة ال تتجاوز 6مف 
 (43 ).22/07/2011المؤرخ في  (11/10)الشعبي البمدي ، طبقا لقانوف البمدية 

 الصادر في 006195     ومما ورد عف القضاء اإلداري الجزائري في ىذا المجاؿ القرار رقـ 
وأف السمطة القضائية ىي وحدىا التي يمكنيا األمر الغمؽ : "... جاء فيو 23/09/2002

 وأف الوالي وعندما 75/41 مف األمر رقـ 07النيائي ليذه المؤسسة وذلؾ طبقا ألحكاـ المادة 
أمر بغمؽ المحؿ الذي يسيره المستأنؼ عميو إلى إشعار آخر أي دوف أف يتأكد مف أف الغمؽ ال 

 المذكور 75/41 أشير فاف والي الجزائر ،لـ يحتـر أحكاـ األمر رقـ06يمكف أف يتجاوز 
 ..." أعبله

خولت لمقاضي  (التعدي، االستيبلء ،الغمؽ اإلداري)     ونخمص إلى أف ىذه االستثناءات 
اإلداري سمطة توجيو األوامر لئلدارة وقد ساىمت في التخفيؼ مف الحظر التقميدي عمى سمطاتو 

 (44).، كما كاف ليا دور ميـ في الخروج عنو الحقا
 .           ء       أ    ظ :     ع   ث   

سنتطرؽ إلى معرفة موقؼ القضاء الفرنسي مف مبدأ الحظر، لما لو مف عبلقة بموقؼ القضاء 
 .الجزائري الذي سنوضحو الحقا

           ء               أ    ظ  :أ ال
، كاف زعماء الثورة يخشوف مف أف تعيؽ المحاكـ 1789 عند قياـ الثورة الفرنسية في عاـ 

تطبيؽ اإلصبلحات السياسية واالجتماعية التي جاءوا بيا ، مما دفعيـ إلى تبني مفيـو جامد 
لمبدأ الفصؿ بيف السمطات يحوؿ دوف تدخؿ المحاكـ في المنازعات التي تكوف اإلدارة طرفا 

، والذي حظر عمى القضاة أف 1790 أغسطس 24-16فييا ، وقد تجسد ذلؾ في قانوف 
 ، والذي نص عمى 1791، كما تجسد في دستور عاـ "يكدروا حسف سير العمؿ في اإلدارة "

الفصؿ المطمؽ بيف القضاء واإلدارة ، وبالنظر إلى االنتقادات التي وجيت ليذا المنيج أنشأ 

                                                           

 .173يعيش تماـ أماؿ ، مرجع سابؽ ، ص  (43)
 .173يعيش تماـ أماؿ، مرجع سابؽ ، ص (44 )



نابميوف في العاـ الثامف مف الثورة مجمس الدولة ، والذي تـ منحو البت النيائي في المنازعات 
  (45) .1872 مايو 24اإلدارية بمقتضى قانوف 

     واستمر القضاء اإلداري الفرنسي يطبؽ سياسة قضائية تتسـ بالمرونة وتراعي االعتبارات 
العممية ، ومف مظاىر ىذه السياسة عدـ مغاالتو في ممارسة صبلحياتو بالرقابة عمى أعماؿ 

اإلدارة عمى نحو يمكف أف يثير حساسيتيا ضده ، كما تنازؿ بمحض إرادتو عف بعض سمطاتو 
، ومف بينيا توجيو أوامر إلى اإلدارة لمقياـ بعمؿ أو االمتناع عف عمؿ ، إذا كاف ىذا الزما 

لتنفيذ حكمو ،وقد اعتبر ىذا األمر مف النظاـ العاـ باعتباره يتعمؽ بموضوع االختصاص ، لذا 
رفض مجمس الدولة في إحدى المناسبات قبوؿ طمب المدعي إصدار أمر إلى اإلدارة لقبولو في 

 ( 46).مؤسسة تعميمية ،كما رفض إصدار أمر إلى اإلدارة إلعادة المدعي إلى وظيفتو

           ء    ز           أ    ظ : ث     

ُعرؼ عف االجتياد القضائي اإلداري الجزائري أف األساس في حظر توجيو أوامر لئلدارة كانت 
منو، وقد كاف متأثرا في ذلؾ بالقضاء اإلداري الفرنسي مستندا في ذلؾ إلى مبدأ الفصؿ بيف 

الييئات اإلدارية والييئات القضائية ،إال أف ىذا الموقؼ قد انتقد العتبار أف الجزائر لـ تعرؼ 
 (47).1996أبدا المبدأ ، حتى بعد إقرار ازدواجية القضاء بموجب دستور 

إلى القوؿ بأنو ال يوجد في التشريع الجزائري ما يمنع ":    حيث ذىب األستاذ عزيزة بغدادي
القاضي مف توجيو أوامر لئلدارة ،وأرجع موقؼ القضاء الجزائري إلى مجرد تحديد ذاتي ال غير 

يمتنع عف توجيو األوامر لئلدارة وىذا تفاديا منو لمتدخؿ : "، فالقاضي اإلداري مف وجية نظره

                                                           

أث     ظ                  ى      ء                     ه                  إل     "الخبليمة محمد عمي، (45 )
 ، كمية الحقوؽ ، جامعة مؤتة، العدد 39 ، المجمد  مجمة عمـو الشريعة والقانوف،"              أ          ء       

 . 210، ص 1،2012
 . 210الخبليمة محمد عمي، مرجع سابؽ ،ص  (46 )
 ( .51،52 )براىيمي فايزة ، مرجع سابؽ، ص ص (47 )



 واكتفى بإلغاء القرارات غير المشروعة دوف إلزاـ اإلدارة،  وىذا ما نستشفو في 48.في أعماليا 
 (ع.ؽ) في قضية 1987 يوليو 11القرار الصادر عف الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى بتاريخ 

ضد والي والية مسيمة ووزير الداخمية بإبطاؿ مقررة الوالي المتضمنة الغمؽ النيائي لممحؿ 
 49. التجاري ، دوف أمر اإلدارة بإعادة فتح المحؿ

 في قضية 15/12/1991في قرارىا بتاريخ  (الغرفة اإلدارية)  كما قضت المحكمة العميا 
ضد وزير التعميـ العالي والبحث العممي بإبطاؿ قرار رفض إعادة إدماجو في منصب  (ع.ب)

ف اعترؼ بعدـ مشروعية القرار اإلداري إال  عممو ، وعمى ذلؾ نجد أف القاضي اإلداري ىنا وا 
أنو لـ يصدر أمرا لئلدارة بإعادة إدماج المعني في منصب عممو وىذا اعتراؼ ضمني بعدـ 

 .جواز إصدار أمر لئلدارة

    غير أف بعض قرارات مجمس الدولة أفصحت عف المبدأ صراحة ، وتبعا لذلؾ أصدر 
 قراره مؤسسا عمى أنو ال يمكف لمقاضي اإلداري إصدار 08/03/1998مجمس الدولة بتاريخ 

حيث أف الدعوى الحالية ترمي إلى أمر والي : أوامر لئلدارة ،وجاء في أسباب القرار ما يمي 
ميمة ومدير اإلصبلح الفبلحي بإعادة إدماج المدعو بورطؿ رشيد في الوظيؼ العمومي أو 

منحة مستثمرة عمى سبيؿ االستفادة الفردية، حيث أنو ال يمكف لمقاضي اإلداري أف يأمر اإلدارة 
 (50).، وبالتالي فإف قضاة الدرجة األولى كانوا عمى صواب عندما رفضوا الطمب 

ضد مدير البريد  (ع,ب) في قضية 2001جواف 11     كما نجده أيضا في قراره الصادر في 
حيث فعبل القاضي اإلداري ال يمكف أف يقدـ أمرا لئلدارة :"والمواصبلت لوالية تيارت جاء فيو 

 ".وال يمكنو إرغاميا مثؿ ماىو الوضع في قضية الحاؿ عمى تنفيذ القرار القضائي 

حيث أف العارضيف : " الذي جاء فيو 15/07/2002 الصادر في 5638    وقراره رقـ 
 22/04/2000يمتمساف إلغاء القرار الصادر عف الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء وىراف بتاريخ 

                                                           

 .141عدو عبد القادر، مرجع سابؽ ،ص  (48 )
 .478، مرجع سابؽ، ص ،              ز           لحسيف بف الشيخ آث ممويا (49 )
 .479، مرجع سابؽ، ص ،              ز           لحسيف بف الشيخ آث ممويا (50 )



القاضي برفض دعواىما لعدـ التأسيس ، وعف طريؽ الفصؿ في القضية مف جديد إلزاـ مديرية 
المصالح الفبلحية لوالية وىراف بتسوية وضعيتيا اإلدارية عمى القطعة األرضية التي يحوزانيا ، 

يرى مجمس الدولة في ىذا الشأف ، أنو ليس بإمكاف القاضي أف يصدر أوامر أو تعميمات 
لئلدارة ، فيو ال يستطيع أف يمزميا بالقياـ بعمؿ ،وأف سمطتو تقتصر فقط عمى إلغاء القرارات 

، حيث أف طمب العارضيف الرامي إلى تسوية وضعيتيما اإلدارية ...المعيبة أو الحكـ بالتعويض
عمى القطعة المتنازع عمييا ىو مف صبلحية ىيئة مختصة لذلؾ فإف القضاء ال يستطيع التدخؿ 

 (51)...في ىذه الصبلحية

  رغـ مجمؿ القضايا المطروحة أماـ القضاء اإلداري ، إال أف القاضي اإلداري يمتنع عف 
توجيو أوامر لئلدارة ، ولكف ىناؾ بعض القرارات الجريئة  التي خرج فييا القاضي عف ىذا 

 :الحظر ونذكر منيا

 في قضية بوصباع عمي 12/01/1993   قرار الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا الصادر في 
ضد والي والية الجزائر، قضت بإبطاؿ المقرر المطعوف فيو والصادر عف الوالي ، مع األمر 
بإعادة البيع لمطاعف والذي محمو القطعة األرضية المنزوعة منو، وكاف تسبيب المحكمة العميا 

 : كما يمي 

 ىو 23/10/1953 المؤرخ في 53/997حيث أنو في تاريخ صدور المقرر  بقي األمر رقـ '' 
 ''النص المطبؽ 

قضية ) 2000 مايو 22   وبخصوص مادة الوظيؼ العمومي  قضى مجمس الدولة بتاريخ 
، بتأييد القرار المستأنؼ (لموكالة الوطنية لآلثار وحماية المعالـ التاريخية ضد ياىوني كماؿ

، والذي قضى (الغرفة اإلدارية) عف مجمس قضاء الجزائر 1997 يونيو 03والصادر بتاريخ 
                                                           

 52يعيش تماـ أماؿ، مرجع سابؽ، ص  (51 )
  يمـز اإلدارة إذا لـ تتمؽ العقارات المنزوعة ممكيتيا التخصيص المقرر ليا 23/10/1953 المؤرخ في 53/997األمر رقـ، 

ف أجحفت اإلدارة عف القياـ بإعادة البيع بإمكاف القاضي اإلداري 5خبلؿ   سنوات ، بأف تعيد بيعيا لممالكيف المنزوعة منيـ، وا 
 .أمرىا بذلؾ



بإلزاـ المدعى عمييا بإعادة إدماج المدعي في منصبو األصمي كسائؽ لمسيارات مع دفع مرتبو 
 .الشيري لكوف لجنة التأديب لـ تصدر رأييا بشأف الموظؼ المدعي قبؿ إصدار عقوبة العزؿ

ضد مديرية التربية والتعميـ لوالية  (ؿ.د) في قضية 06/11/2000وفي قرار لو بتاريخ 
مستغانـ، قضى مجمس الدولة بإلغاء القرار المستأنؼ ، وفصبل مف جديد التصريح بإلزاـ 

المستأنؼ عمييا بإعادة المستأنفة  إلى منصب عمميا األصمي ،وىنا نرى أف مجمس الدولة أمر 
 (52 ).مديرية التربية بإعادة المدعية إلى منصب عمميا

 (ـ, و) في قضية بيف 2013/ 25/01  والقرار الصادر عف المحكمة اإلدارية بسكرة بتاريخ 
ضد المعيد الوطني لمتكويف المتخصص لؤلسبلؾ الخاصة بإدارة الشؤوف الدينية و األوقاؼ 

ممثبل في شخص مديره ، حيث أقاـ المدعي دعواه يمتمس فييا إعادة إدماجو في منصب عممو 
كعامؿ ميني مف الصنؼ الثالث مع تمكينو مف التعويض مقابؿ مرتباتو الشيرية مف تاريخ 

التسريح إلى غاية الرجوع الفعمي و تعويضو مقابؿ التسريح التعسفي جبرا لؤلضرار المادية و 
المعنوية البلحقة بو  وليذه األسباب قضت المحكمة اإلدارية عمى المعيد بإعادة إدماج المدعي 

    (53) دج ػ 100000في منصب عممو و تعويضو بمبمغ 

   وعميو ومف خبلؿ دراستنا لموقؼ القضاء الجزائري مف مبدأ الحظر ، استخمصنا أف مجمؿ 
قرارات مجمس الدولة حاليا أو الغرفة اإلدارية سابقا كانت سمبية، بحيث  أخذت بمبدأ حظر 

توجيو أوامر مف القاضي اإلداري إلى اإلدارة العامة ، وىذا كاف ناتجا عف تأثر القضاء 
الجزائري بالقضاء الفرنسي ، حيث أف ىذا األخير كانت لو مبرراتو أما بالنسبة لمقضاء الجزائري 

لـ يكف ىناؾ أي سبب يدعوه إلى انتياج مبدأ الحظر ،بحيث كما سبؽ لنا القوؿ أنو لـ يكف 
ىناؾ نص يمنع إصدار األوامر لئلدارة كما ال يوجد نص يجيز إصدارىا فكاف مف األحسف في 

                                                           
  تقرر السمطة التي ليا صبلحية التعييف عقوبات الدرجة الثالثة بعد :" عمى أنو 59/85 مف المرسـو رقـ 127نصت المادة

 ." موافقة لجنة الموظفيف
 86 . _84مرجع سابؽ ، ص              ز           ، لحسيف بف الشيخ آت ممويا ،  (52 )
 1 أنظر الممحؽ رقـ 25/01/2013 ، الصادر عف المحكمة اإلدارية بسكرة بتاريخ 00679/12القرار رقـ  (53 )



الذي كانت لو  ىذا الفراغ القانوني عمى القاضي أف يأخذ بما أخذ بو القضاء األنجموسكسوني،
 .رؤيتو الخاصة بالنسبة لتوجيو األوامر مف القاضي إلى اإلدارة العامة

عمى عكس القضاء الفرنسي ،أخذ بالتفسير  (االنجميزي)  حيث أف القضاء األنجموسكسوني 
المرف لمبدأ الفصؿ بيف السمطات ، وبالتالي أجاز سمطة توجيو أوامر لئلدارة  لضماف التزاميا 

 بالقانوف ، وتجد سمطة القضاء اإلنجميزي في توجيو األوامر القضائية لئلدارة أساسيا 

، والتي تعطي المحاكـ سمطات واسعة في  (comman Law)في قواعد ومبادئ القانوف العاـ 
مواجية اإلدارة ، فالمحاكـ االنجميزية يمكف أف تتدخؿ دائما وتصدر األوامر لئلدارة مف أجؿ 

  )54(.التزاميا بالقانوف وعدـ انتياؾ حقوؽ وحريات األفراد

                 ه أ     إ ى       :      ث   ث   

   بعد حظر توجيو أوامر مف القاضي اإلداري في فرنسا إلى جية اإلدارة الممتنعة عف تنفيذ 
 واعترؼ بسمطة 08/02/1995المؤرخ في  (95/125)أحكاـ القضاء اإلداري، جاء القانوف 

األمر لمقاضي اإلداري ، مف أجؿ تنفيذ قراراتو ، وفرض التزامات عمى الشخص المعنوي العاـ 
  )55(.أو الخاص المكمؼ بإدارة مرفؽ عاـ

جاء بمواد  (08/09)    كما أف المشرع الجزائري ، بصدور قانوف االجراءات المدنية واإلدارية  
جد ميمة في مجاؿ تنفيذ أحكاـ وقرارات القضاء اإلداري، حيث منح  لمقاضي اإلداري سمطة 

 . إصدار األوامر لئلدارة لضماف تنفيذ أحكامو 

    ولدراسة ىذا الموضوع لما لو مف أىمية حيث تعتبر األوامر التنفيذية مف أىـ الضمانات 
التي كرسيا المشرع لضماف تنفيذ أحكاـ القضاء اإلداري، سنعرض كيؼ تـ االعتراؼ بسمطة 
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2006, P225. 



ثـ سنعرض تطبيقات سمطة األمر في  (المطمب األوؿ)القاضي اإلداري في توجيو أوامر لئلدارة 
 . (المطمب الثاني)الجزائر 

 .  ال                                 ه أ      إل    :     ب      

المتعمؽ باإلجراءات المدنية واإلدارية ،أثر كبير في  (08/09)    لقد كاف لصدور القانوف 
تغيير دور القاضي اإلداري مف قاضي يفصؿ في النزاع ويكتفي بصدور الحكـ فقط دوف أف 

يحرص عمى تنفيذه ،إلى قاضي لو سمطة عمى اإلدارة بحيث اعترؼ لو القانوف بصبلحيتو في 
  .إصدار أوامر يمـز فييا اإلدارة عمى تنفيذ قراراتو وأحكامو

   ولنتوسع أكثر في الموضوع سندرس نطاؽ توجيو أوامر مف القاضي اإلداري إلى اإلدارة 
 .(الفرع الثاني)ثـ ضوابط سمطة القاضي اإلداري في توجيو أوامر لئلدارة  (الفرع األوؿ)

 .         ه أ                      إ ى       :     ع     

 .        : أ ال

 ،أصبح بإمكاف القاضي اإلداري توجيو أوامر 1995سنة  (95/125)    بعد صدور قانوف 
لئلدارة ، حيث أنو أماـ المحكمة اإلدارية ،إذا رأى القاضي أف تنفيذ الحكـ الصادر عنو يستمـز 
إصدار قرار معيف مف طرؼ شخص معنوي عاـ أو شخص معنوي خاص مكمؼ بإدارة مرفؽ 
عاـ ، فيجوز لو أف يضمف حكمو أمرا بذلؾ ، ويمكف أف يحدد أجؿ لمتنفيذ ،عموما مف شير 

 (. L 911-1:قانوف القضاء اإلداري الفرنسي المادة ) أشير 6إلى 

   وعندما يتطمب القرار القضائي ، اتخاذ تدبير معيف ، يمكف لمقاضي أف يأمر اإلدارة بإجراء 
صدار قرار طبقا لمظروؼ الواقعية والقانونية   (56). تحقيؽ وا 

 :إف الحاالت السابقة تتعمؽ بفرضيتيف اثنتيف 

                                                           

)56 (  Marie  Christine Rouault ,OP.cit ,p225. 



 .أف يتطمب تنفيذ الحكـ ، صدور قرار مف جية اإلدارة العامة: الفرضية األولى

صدار القرار : الفرضية الثانية أف يتطمب تنفيذ الحكـ قياـ اإلدارة العامة بتحقيؽ جديد وا 
 . المطموب إصداره

السبب الذي بني عميو حكـ اإللغاء والثاني :   والتمييز بيف الفرضيتيف يخضع لمعياريف ىما
طبيعة سمطة اإلدارة بعد إلغاء القرار اإلداري، فبالنسبة لممعيار األوؿ ، فإنو إذا كاف سبب 
بطبلف القرار اإلداري يعود إلى عيب مف عيوب المشروعية الخارجية  فبل يممؾ القاضي 

اإلداري إال أف يوجو أمرا بإعادة فحص الطمب مف طرؼ اإلدارة في ميمة محددة ، ومرد امتناع 
 (57): القضاء في تحديد التدبير المطموب مف اإلدارة أمراف

األوؿ أف تقدير وضعية المعني في إعادة فحص طمبو مف جديد يخضع لظروؼ واقعية الحقة 
عمى صدور قرار الرفض ، ومف شأف ىذه الظروؼ في حالة حدوثيا أف تحـر المعني مف الحؽ 

 .الذي سبؽ وأف طالب بو لحظة إلغاء قرار الرفض

أف إلغاء قرار الرفض  ال يعني بالضرورة أف لممدعي حقا يجب عمى اإلدارة : األمر الثاني 
الوفاء بو ، خاصة في الحاالت التي يكوف فييا سبب إلغاء قرار الرفض متعمقا بعيب 

االختصاص أو عيب الشكؿ أو حتى عيب السبب، ذلؾ أنو في جميع الحاالت بإمكاف اإلدارة 
عادة إصدار قرار جديد بنفس مضموف القرار السابؽ   .تصحيح ىذا العيب وا 

  وفي الحالة التي يكوف فييا سبب اإللغاء متعمقا بعيب مف عيوب عدـ المشروعية الموضوعية 
_ طبيعة سمطة اإلدارة بعد إلغاء القرار اإلداري -، فإنو ال مناص مف األخذ بالمعيار الثاني

وترتيبا عمى ذلؾ  إذا كانت سمطة اإلدارة تقديرية بعد صدور حكـ اإللغاء، فإف القاضي اإلداري 
ال يممؾ مف حيث المبدأ أف يأمرىا باتخاذ قرار جديد في ميمة معينة  وبالمقابؿ إذا كانت اإلدارة 
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في وضعية سمطة مقيدة بعد إلغاء القرار فإف لمقاضي اإلداري أف يوجو أمر لئلدارة باتخاذ قرار 
 (58).معيف

 أنواع األوامر التي يوجييا القاضي لئلدارة بحيث L 911- 1 و L 911-10   حددت المواد 
 أو أوامر الحقة عمى الحكـ  Injonction à prioriيمكف أف تكوف األوامر سابقة عمى التنفيذ 

Injonction à posteriori  . (59) 

 :      ز   : ث    

  سارع المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي  إلى االعتراؼ لمقضاء اإلداري بسمطة توجيو 
 25/02/2008المؤرخ في  (08/09)أوامر إلى اإلدارة في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 

، بقصد تنفيذ األحكاـ والقرارات الصادرة عنو ، وجاء ىذا االعتراؼ التشريعي ليطوي حقبة 
طويمة ىيمف فييا عدـ صبلحية القضاء بتوجيو مثؿ ىذه األوامر إلى اإلدارة وذلؾ باستثناء 

 . ...حالة التعدي ، االستيبلء والغمؽ اإلداري
إ يستطيع القاضي اإلداري أف يوجو أمرا .ـ.إ. مف ؽ 981، 980، 978،979    طبقا لممواد 

لمشخص المعنوي العاـ أو الخاص المكمؼ بإدارة مرفؽ عاـ ، سواء كاف األمر مقترنا بالغرامة 
أـ ال، سواًء صدر ذلؾ في ذات الحكـ أو في حكـ الحؽ عمى الحكـ األصمي ، مف أجؿ 

 (60 ):ضماف تنفيذ األحكاـ اإلدارية في الحالتيف التاليتيف

إذا قدر القاضي اإلداري أف تنفيذ الحكـ الصادر عنو يستمـز صدور قرار معيف :            ى
مف شخص معنوي عاـ أو خاص مكمؼ بإدارة مرفؽ عاـ ، أف يوجو أمرا بناًء عمى طمب 

 . صاحب الشأف باتخاذ القرار الواجب إصداره مف أجؿ تنفيذ الحكـ
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إذا قدر القاضي أف تنفيذ الحكـ يستمـز قياـ ىذا الشخص االعتباري بتحقيؽ :          ث    
جديد مف أجؿ إصدار قرار آخر ، فإف لو أف يوجو إليو بناًء عمى طمب صاحب الشأف  أمرا 

صدار قرار مف جديد  (61). بإجراء التحقيؽ البلـز ، وا 

 .                                ه أ      إل    :     ع   ث   

  تتحدد سمطة القاضي اإلداري في ىذا المجاؿ بثبلثة عناصر أساسية ، فمف ناحية أولى ليس 
نما يجب أف يطمب ذلؾ صاحب  لمقاضي اإلداري أف يمارس ىذه الصبلحية مف تمقاء نفسو  وا 

الشأف  أي المحكـو لو، ومف جية ثانية فإف القاضي مقيد بضرورة توجيو أوامر إلى اإلدارة متى 
استمـز تنفيذ الحكـ اتخاذ تدبير معيف، وأخيرا فإنو ليس لمقاضي اإلداري أف يأمر اإلدارة بالرجوع 

 .عف القرارات اإلدارية التي نشأت عف القرار التنظيمي المحكـو بإلغائو

إ إلمكانية .ـ.إ. وما بعدىا مف ؽ978 تتطمب المادة :        ب    ب    أ  : أ ال
توجيو أوامر لئلدارة عمى التنفيذ ، ضرورة تقديـ طمب صاحب الشأف إلى المحكمة    التي 

 . تنظر في الدعوى ، وىي إما مجمس الدولة أو المحكمة اإلدارية 

 القضاء اإلداري يرفض توجيو :      أ      ب                             : ث    
أوامر إلى اإلدارة أو الحكـ عمييا، إذا كاف الحكـ الصادر عنو ال يتطمب قياـ اإلدارة بعمؿ 

، وقد يتمثؿ التدبير في اتخاذ اإلدارة إجراء معيف ، وقد (62)معيف يستمـز تنفيذ حكـ المحكمة 
يتمثؿ في إصدار قرار إداري جديد ، وقد يتمثؿ في إعادة فحص طمب صاحب الشأف 

صدار قرار   .وا 

 ال يوجو القاضي اإلداري أمرا إلى جية اإلدارة : ز                     أ        : ث  ث 
صدار قرار  بإصدار القرار الذي يتطمبو التنفيذ، أو بإعادة فحص طمب صاحب الشأف وا 
آخر إال إذا كاف ىذا الزما لتنفيذ الحكـ، ويبني عمى ذلؾ أف القاضي اإلداري إذا قدر أف 
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توجيو أمر إلى جية اإلدارة يعتبر مسألة حتمية مف أجؿ تنفيذ الحكـ فينبغي عميو إصدار 
ىذا األمر ، ومف ثـ فإف سمطة القاضي كما ىو واضح مف النصوص التشريعية سمطة 

مقيدة،  وىذا بخبلؼ الغرامة التيديدية إذ يممؾ الخيار بيف الحكـ بيا أو االستغناء عنيا تبعا 
لظروؼ وعناصر الدعوى، ويجوز لمقاضي اإلداري أف يمنح لئلدارة المحكـو ضدىا أجبل 

  (63). ،كما يجوز لو أف يقرف األمر بغرامة تيديدية (إ.ـ.إ. ؽ980ـ)لمتنفيذ 

 .                        ز   :      ب   ث   

بعد مبادئ ميمة  خدمت القضاء  (08/09)   لقد جاء قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 
اإلداري ووسعت مف مجاؿ اختصاص القاضي اإلداري ، ومف أىميا ما جاء في الباب السادس 

أ      في الفصؿ األوؿ تحت عنواف          أ                            ،: المعنوف بػػ 
 ، حيث تـ مف خبلؿ ىذه المواد االعتراؼ بسمطة القاضي 981 إلى 978 في المواد مف     

اإلداري في توجيو أوامر لئلدارة العامة مف أجؿ ضماف تنفيذ أحكامو القضائية سواًء كاف األمر 
 . منطوؽ بو في الحكـ األصمي أو كاف في الحكـ البلحؽ لمحكـ األصمي

عندما يتطمب األمر أو الحكـ أو القرار إلزاـ أحد :" والتي تنص عمى 978     فبالنسبة لممادة 
األشخاص المعنوية العامة أو ىيئة تخضع منازعاتيا الختصاص الجيات القضائية اإلدارية 

باتخاذ تدابير تنفيذ معينة ، تأمر الجية القضائية اإلدارية المطموب منيا ذلؾ ، في نفس الحكـ 
 أقرت سمطة األمر في (64)."القضائي ، بالتدبير المطموب مع تحديد أجؿ لمتنفيذ عند االقتضاء 

تأمر الجية القضائية اإلدارية المطموب : "الحكـ األصمي وىذا ما نجده في نص المادة عمى
تدؿ -  في نفس الحكـ القضائي–، فيذه العبارة األخيرة "منيا ذلؾ في نفس الحكـ القضائي 

عمى أف األمر الذي يصدره القاضي ضد اإلدارة العامة يكوف في الحكـ األصمي لمدعوى ، وفي 

                                                           

 (. 225،226)عدو عبد القادر ، المنازعات اإلدارية ،مرجع سابؽ ، ص ص  (63 )

، المتعمؽ بقانوف إجراءات المدنية واإلدارية ، الجريدة الرسمية 2008 فيفري 25،المؤرخ في  (08/09)القانوف رقـ  (64 )
 . 978 ـ 2008، سنة 21الجميورية الجزائرية، العدد رقـ 



 مف قانوف القضاء اإلداري الفرنسي والتي قاـ L 911-1مقابؿ ىذه المادة نجد نص المادة 
 : المشرع بنقميا حرفيا تنص عمى

« La juridiction ,saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même 

décision » .  

.  (65)وتعني أف تأمر الجية القضائية المخطرة ، في نفس القرار القضائي

عمى  أف منح المشرع لمقاضي اإلداري سمطة األمر لـ يأتي 978والمبلحظ عمى المادة   
نما يجب أف يكوف بناء عمى طمب صاحب الشأف ،بحيث عندما يطمب المعني مف  إطبلقو ، وا 

وذلؾ في القاضي أف يأمر أو يمـز اإلدارة بإجراء معيف ، يحدد القاضي ليا التدبير المطموب 
إطار سمطتيا المقيدة، مع تحديد أجؿ لمتنفيذ عند االقتضاء  وىذا لضماف حسف تنفيذ الحكـ 

 .القضائي وعدـ المماطمة في التنفيذ 

األمر البلحؽ لمحكـ األصمي تكوف في حالة عدـ تضميف الحكـ األصمي ألوامر نتيجة إلغفاؿ 
عندما يتطمب "إ وجاء فييا .ـ.إ. مف ؽ979طمبيا مف طرؼ المعني، ولقد نصت عمييا المادة 

األمر أو الحكـ أو القرار ، إلزاـ أحد األشخاص المعنوية العامة أو ىيئة تخضع منازعاتيا 
 الختصاص الجيات القضائية اإلدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة ، لـ يسبؽ 

أف أمرت بيا بسبب عدـ طمبيا في الخصومة السابقة ، تأمر الجية القضائية اإلدارية المطموب 
، ىذه المادة ال يوجد أي نص يقابميا (66)"منيا ذلؾ بإصدار قرار إداري جديد في أجؿ محدد

بنفس الصياغة في قانوف القضاء اإلداري الفرنسي ، أي أف المشرع الجزائري وضعيا بناء عمى 
 نجدىا دمج بيف 979اجتياد منو ، أو قد أخطأ في صياغتو لممادة ، فعند االطبلع عمى المادة 

 .  ،مما أدى إلى ذىاب المعنى المرجو منياL911-4  وL 911-2كؿ مف المادتيف 

                                                           

) 65 ( Ordonnance N°2000_387 du mai 2000 ,relative à la partie Législative du code justice 

administrative ",JORF n° 107du mai 2000  ". 

 
 . مف ؽ إ ـ إ 979المادة (66 )



، ما " إلى الخصومة السابقة...عندما يتطمب األمر " مف 979    فالعبارة األولى مف المادة 
يمكف استخبلصو منيا ىو نصيا الصريح عمى األوامر البلحقة لمحكـ األصمي التي لـ يسبؽ 
أف أمرت بيا في الخصومة السابقة نتيجة لعدـ طمبيا مف المعني ، ىذا مف جية ومف جية 

تأمر الجية القضائية اإلدارية : " أخرى نجد العبارة األخيرة مف نفس المادة والتي تنص عمى
تعني أف األمر يتعمؽ بحالة السمطة التقديرية ...." المطموب منيا ذلؾ بإصدار قرار إداري جديد

لئلدارة ، بحيث تمـز الجية القضائية اإلدارية المطموب منيا إصدار قرار إداري جديد بعد إجراء 
 . تحقيؽ وفقا لموقائع المستجدة

  ومف خبلؿ ىذيف الطرحيف يتبيف لنا أف المشرع الجزائري في نص ىذه المادة لـ يعرؼ كيؼ 
 . عمى سمطة األمر يصيغ أو يرتب االحتماالت الواردة

 : فبرأيي توجد أربع احتماالت البد أف تناقش في مسألة األمر وىي

 .(أي في نفس الحكـ األصمي)مسألة األوامر السابقة عمى التنفيذ : أوالً 

 . مسألة األوامر البلحقة لمحكـ األصمي: ثانياً 

 .مسألة السمطة المقيدة لئلدارة: ثالثًا 

 .مسألة السمطة التقديرية لئلدارة: رابعا

 978  فمسألة األوامر السابقة عمى التنفيذ نجد أف المشرع الجزائري تطرؽ إلييا في نص المادة 
 فقط دوف غيرىا ، واختصرىا في إطار السمطة المقيدة لئلدارة عمى عكس المشرع 

الفرنسي في قانوف القضاء اإلداري الذي تطرؽ إلى األوامر السابقة عمى التنفيذ في مادتيف ىما 
: L911-2و  L911-1  بحيث تناولت المادةL911-1 سمطة األمر في نفس الحكـ األصمي 

 : في مسألة السمطة المقيدة لئلدارة بنصيا عمى 

عندما يتطمب القرار إلزاـ شخص معنوي عاـ أو ىيئة خاصة مكمفة بتسيير مرفؽ عاـ باتخاذ "
تدابير تنفيذ، الجية القضائية المطموب منيا ،تأمر في نفس القرار القضائي بيذا التدبير مع 



تضمنت األمر في نفس الحكـ L911-2  أما المادة (67)." تحديد أجؿ لمتنفيذ عند االقتضاء 
عندما يتطمب القرار إلزاـ : "األصمي ولكف في إطار السمطة التقديرية لئلدارة بنصيا عمى

شخص معنوي عاـ أو ىيئة خاصة مكمفة بتسيير مرفؽ عاـ بإتخاذ قرار جديد بعد تحقيؽ جديد، 
تأمر الجية القضائية اإلدارية في نفس القرار القضائي بإصدار قرار إداري جديد في أجؿ 

 (68)."محدد

 فكاف 979  وىذا ما أغفمو المشرع الجزائري الذي جمع بيف حالتيف مختمفتيف في نص المادة 
عندما : " وىيL911-2 :مف المفترض أف تكوف ىذه المادة  بنفس الصياغة التي في المادة 

يتطمب األمر أو الحكـ أو القرار إلزاـ أحد األشخاص المعنوية العامة أو ىيئة تخضع منازعاتيا 
الختصاص الجيات القضائية اإلدارية ، باتخاذ قرار جديد بعد تحقيؽ جديد تأمر الجية 

القضائية اإلدارية المطموب منيا ذلؾ ،في نفس الحكـ القضائي ،بإصدار قرار إداري جديد في 
 ."أجؿ محدد

في حالة عدـ تنفيذ األمر أو الحكـ أو قرار :" والتي تنص عمى 981  أما بالنسبة لممادة 
قضائي ، ولـ تحدد تدابير التنفيذ تقـو الجية القضائية المطموب منيا ذلؾ ،تحديدىا ويجوز ليا 

 (69)." تحديد أجؿ لمتنفيذ واألمر بغرامة تيديدية

فقد تناولت بصراحة األوامر البلحقة لمحكـ األصمي نتيجة لعدـ التنفيذ الحكـ  الصادر في    
 ألنيما يناقشاف 979الخصومة السابقة ،والمبلحظ عمى ىذه المادة أنيا تتعارض مع المادة 

 . نفس المسألة ولكف بحميف مختمفيف

 فقد جاءت تدعيما لسمطة القاضي اإلداري لضماف تنفيذ أحكامو 980  أما بالنسبة لممادة 
وقضت بأنو يجوز لمجية القضائية اإلدارية أف تأمر بغرامة تيديدية مع تحديد تاريخ سرياف 

 . (70) 979 و 978مفعوليا وفقا لممادتيف 
                                                           

 . مف ؽ ؽ إ ؼ  L911_1المادة  ( 67 )
 .  مف ؽ ؽ إ ؼ L911_2المادة  (68)
 . مف ؽ إ ـ إ981المادة  (69)



 :  مف قانوف القضاء اإلداري الفرنسي والتي تنص عمى L911-3 :  ونجد ما يقابميا المادة 

 :يجوز لمجية القضائية المطموب منيا أف تشترط في نفس الحكـ القضائي وفقا لممادتيف "
L911-1 و  : L911-2(71)."  ،أمر بغرامة تيديدية مع تحديد أجؿ سرياف مفعوليا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                : 

 بعد مرور فترة طويمة مف مبدأ خطر توجيو أوامر مف القاضي اإلداري إلى اإلدارة 
العامة، إال أف ىذا الوضع قد تغير، حيث صدرت نصوص قانونية صريحة وبالضبط في قانوف 

                                                                                                                                                                                           

 . مف ؽ إ ـ إ 980المادة  (70 )
 . مف ؽ ؽ إ ؼ  L911_3المادة  (71 )



وسعت مف سمطات . 981 إلى 978في المواد مف  (08/09)اإلجراءات المدنية واإلدارية 
القاضي اإلداري وسمحت لو بتوجيو أوامر لئلدارة العامة، وذلؾ ضمف ضوابط وشروط معينة 

ضرورة طمب صاحب الشأف، وأف يتطمب تنفيذ الحكـ اتخاذ تدبير : حددىا المشرع وتتمثؿ في
 .معيف، وأف يكوف األمر الـز لتنفيذ الحكـ

 ولقد كاف لذلؾ أثر كبير عمى صعيد تنفيذ األحكاـ القضائية اإلدارية، وىذا ما مف شأنو 
 .أف يوفر أكبر لحقوؽ األفراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   غ                                            ى        :        ث    

العامة بما ورد في الحكـ القضائي ،فإف      إذا كانت األوامر التنفيذية تيدؼ إلى إلزاـ اإلدارة
الغرامة التيديدية تيدؼ إلى إجبارىا عمى تنفيذ ىذه األوامر متى رأى القاضي اإلداري أف تنفيذ 

 .حكمو أو قراره يستدعي توقيعيا

وتعد الغرامة التيديدية إحدى النظريات التي كاف القضاء اإلداري وراء نشأتيا، ثـ تناوليا 
الفقو بالتحميؿ والدراسة ما بيف رافض ومؤيد ليا، ولـ يستقر األمر إال بعد أف نظميا المشرع 

ونص عمييا صراحة، مما جعميا تستقؿ بأحكاـ تتميز بيا كإحدى ضمانات تنفيذ األحكاـ 
 .القضائية

ومنو تعتبر الغرامة التيديدية وسيمة أخرى بيد القاضي اإلداري يستطيع توقيعيا ضد 
 .اإلدارة الممتنعة عف التنفيذ

 :ولذلؾ ارتأينا أف تكوف دراستنا ليذا الفصؿ كاآلتي

المبحث األوؿ نتناوؿ فيو مفيـو الغرامة التيديدية أما المبحث الثاني سنعرض فيو النظاـ 
 .القانوني لمغرامة التيديدية

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

         غ              :      ث     

لقد نص المشرع الجزائري صراحة عمى الغرامة التيديدية أسوة بنظيره الفرنسي، لما ليا 
 .مف فاعمية في حاؿ امتنعت اإلدارة العامة عف تنفيذ أحكاـ القضاء اإلداري

وفي عرضنا لمفيـو الغرامة التيديدية سنتطرؽ إلى تعريفيا في المطمب األوؿ، ثـ بياف 
خصائصيا في المطمب الثاني، لنأتي في المطمب الثالث إلى عرض أنواعيا، وفي األخير 

 .سنتطرؽ إلى تطور االعتراؼ بالغرامة التيديدية

         غ              :      ب     

رغـ نص المشرع الجزائري عمى الغرامة التيديدية صراحة  إال أنو لـ يحدد تعريفا ليا بؿ 
 .اكتفى ببياف أحكاميا تاركا أمر التعريؼ إلى كؿ مف الفقو والقضاء



ولمعرفة ما المقصود بالغرامة التيديدية سنتطرؽ إلى تعريفيا مف الناحيتيف الفقيية 
والقضائية في الفرع األوؿ والثاني عمى التوالي وىو ما يأخذنا إلى تحديد طبيعتيا القانونية وذلؾ 

 .في الفرع الثالث

 :          غ              .       :     ع     

 :ىناؾ عدة تعاريؼ فقيية لمغرامة التيديدية نذكر منيا

الغرامة التيديدية ىي وسيمة إجبار أو قير عمى التنفيذ، ترد عمى األمواؿ، وأف اليدؼ منيا "
نما كوسيمة تستيدؼ تحقيؽ الضغط عمى إرادة المديف ليقـو  ليس المبمغ المحكـو بو في ذاتو، وا 

 .(72)"بتنفيذ ما التـز بو  خبلؿ الميعاد الذي حدده القاضي

إدانة مالية تبعية بصفة عامة محددة عف كؿ يـو تأخير، التي : "وتعرؼ أيضا عمى أنيا
ينطؽ بيا القاضي مف أجؿ ضماف التنفيذ الجيد لقراراتو، أو حتى إجراء مف إجراءات 

 .(73)"التحقيؽ

 

 

 

                                                           

 .16، ص 2008، الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،   غ               أ         ء       بخيت محمد بخيت، - (72)
)73(- Antonia Houloulidaki, L’exécution par l’administration des décision du juge 

administrative ،www.mémoireonlin.com,  23/12/2013 ،تاريخ االطبلع  p67.  



وسيمة تيديد مالي تيدؼ لمضغط عمى المنفذ ضده عمى : "كما تعتبر الغرامة التيديدية
تنفيذ التزامو عينا في مدة معينة، فإذا تأخر في التنفيذ كاف ممزما بدفع غرامة عف كؿ يـو أو 

 .(74)"أسبوع أو شير عف كؿ مرة يرتكب فييا عمبل يخؿ بالتزامو

وسيمة التنفيذ الجبري والتي تسمح لمشخص بالوصوؿ إلى تنفيذ : "وتعد الغرامة التيديدية
الحكـ القضائي الذي يستفيد منو طالما انطوى الحكـ عمى دفع ماؿ عف كؿ يـو تأخير عف 

 .(75)"التنفيذ

وسيمة مف وسائؿ ضماف التنفيذ العيني، وىي وسيمة مالية تيدؼ : "كما عرفت عمى أنيا
ذا تأخر  إلى الضغط عمى شخص المديف، بغية حممو عمى تنفيذ التزامو عينيا في مدة معينة، وا 
عف التنفيذ كاف ممزما بدفع غرامة عف كؿ يـو أو أسبوع أو أشير أو أي وحدة زمنية أخرى أو 

عف كؿ مرة يرتكب فييا عمبل يخؿ بالتزامو إلى أف يقـو بالتنفيذ العيني أو يمتنع نيائيا عف 
 .(76)"اإلخبلؿ بااللتزاـ

. مف خبلؿ التعاريؼ السابقة، يتبيف لنا أف الفقياء قد اختمفوا في تحديدىـ لتعريؼ الغرامة
فيناؾ مف عرفيا بأنيا وسيمة غير مباشرة لمتنفيذ، وآخر اعتبرىا وسيمة مف وسائؿ ضماف التنفيذ 

العيني، ولكف المبلحظ أف جميع الفقياء اجتمعوا عمى أف الغرامة التيديدية وسيمة يسعى 
 .القاضي مف خبلؿ توقيعيا ضماف تنفيذ حكمو القضائي

                                                           

، 2006المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،      ء                                  ، نجيب ثابت الجبمي، - (74)
 .60ص 

، 2009، الكتاب القانوني، القاىرة،      ء                                           جيياف محمد إبراىيـ جادو، - (75)
 .327ص 

رسالة )، "                           ز       غ                   ه       ع             "بساـ سعيد جبر، - (76)
 .49، ص 2011، كمية الحقوؽ، جامعة الشرؽ األوسط األردف، (ماجستير



وسيمة ضغط قانونية يأمر بيا القاضي : "ومنو يمكف تعريؼ الغرامة التيديدية عمى أنيا
كغرامة لعدـ التنفيذ عف كؿ يـو أو أسبوع أو أي وحدة زمنية أخرى، مف أجؿ ضماف تنفيذ 

 ".أحكامو وقراراتو القضائية إلجبار اإلدارة عمى التنفيذ

  

 

 

 

 

 :                  غ              :     ع   ث   

تجدر اإلشارة إلى أف الفضؿ في وضع قواعد الغرامة التيديدية، يرجع إلى القضاء قبؿ 
 .أف يتـ وضعيا مف طرؼ المشرع، وقد كاف القضاء العادي األسبؽ في ذلؾ

وسيمة إكراه مختمفة كؿ االختبلؼ :"  عرفت محكمة النقض الفرنسية الغرامة التيديدية عمى أنيا
عف التعويض، وىي ليست في األخير إال وسيمة لردع االمتناع عف تنفيذ حكـ، وليس مف 
أىدافيا تعويض األضرار، وىي عادة تستخمص حسب مدى خطورة نمط المديف وحسب 

 .(77)"إمكانياتو أيضا

                                                           

، المجمة المغربية بإدارة المحمية والتنمية ،"إ                                غ ب              "الصايغ أحمد، - (77)
 .154، ص 2009والمغرب، 



الغرامة التيديدية إلزاـ ينطؽ بو القاضي كعقوبة وأنو : "تعريؼ مجمس الدولة الجزائري
 .(78)"ينبغي أف يطبؽ عمييا مبدأ قانونية الجرائـ والعقوبات وبالتالي يجب سنيا بقانوف

الغرامة التيديدية وسيمة يمنحيا القاضي لمدائف : "تعريؼ محكمة االستئناؼ بالرباط
لتمكينو مف الحصوؿ عمى التنفيذ العيني، ويفرضيا عمى المديف عند تأخره عف القياـ بواجباتو 

 .(79)"بشكؿ نقدي عف كؿ وحدة مف الزمف إلى أف يتـ التنفيذ

 :إف ما يمكف مبلحظتو مف التعاريؼ القضائية السابقة ىو

إف محكمة النقض الفرنسية ركزت في تعريفيا، عمى االختبلؼ بيف الغرامة التيديدية  -1
 .والتعويض وأنيا ال تيدؼ إلى تعويض األضرار

اعتبر مجمس الدولة الجزائري الغرامة التيديدية عقوبة يجب سنيا في القانوف لكي يتـ  -2
توقيعيا مف طرؼ القاضي، مغفبل في ذلؾ اليدؼ الحقيقي مف الغرامة وىو ضماف تنفيذ 

 .األحكاـ القضائية

 .أما بالنسبة لمحكمة االستئناؼ بالرباط  فقد أعطت التعريؼ الشامؿ لمغرامة التيديدية -3

 :                    غ              :     ع   ث  ث

لقد حاوؿ بعض الفقياء قبؿ اإلقرار التشريعي الصريح لمغرامة التيديدية وحتى بعده 
 إعطاء الطبيعة القانونية ليا، وبيذا ظيرت عدة نظريات تختمؼ في أرائيا  حوؿ ىذا المجاؿ

 أما فيما يخص المشرع الجزائري فنجد أنو جعؿ الغرامة التيديدية وسيمة لمتنفيذ العيني 
وبذلؾ تيدؼ إلى إجبار اإلدارة الممتنعة عف التنفيذ العيني، كما تعتبر وسيمة لضماف تنفيذ 

 .(80)"األحكاـ القضائية

                                                           

 .104، ص 2013، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،                                بف عائشة نبيمة، - (78)
 .154الصايغ أحمد، مرجع سابؽ، ص - (79)



 :  غ                      إل       ى        : أ ال

منح المشرع الجزائري لمدائف وسيمة لمضغط عمى المديف ػػػػ اإلدارة ػػػػ الممتنع  إلجباره 
ـ إذ . مف ؽ175و 174عمى التنفيذ وىي الغرامة التيديدية ،و ىو ما نصت عميو المادتيف 

أجازت لمدائف أف يطمب مف القاضي الحكـ عمى المديف الممتنع  عف التنفيذ في بعض الحاالت 
 ،وىو (81 )بغرامة إجبارية تتحوؿ إلى تعويض نيائي بعد التصفية إف تأخر أو أصر عمى ذلؾ

 .إ   .ـ .إ . مف ؽ 988 إلى 980ما  أكدتو المواد مف 

ومف خبلؿ ىذا النظاـ لـ يعد دور القاضي منحصر في إصدار األحكاـ إنما تجاوزه إلى 
 .(82)مرحمة التنفيذ عف طريؽ إخضاع المديف لتيديد مالي حاؿ امتناعو عف تنفيذ الحكـ

 :  غ                                   ض أ          ء: ث    

يعتبر الحكـ بالغرامة التيديدية في األصؿ تبعا لحكـ إلزاـ المديف بالتنفيذ العيني، وىو ما 
يجعميا بطريقة غير مباشرة وسيمة لضماف تنفيذ ذلؾ الحكـ، فما داـ أنيا وسيمة تجبر المديف 

عمى التنفيذ العيني، فيي تساىـ بذلؾ في تنفيذ أحكاـ القضاء التي تتضمف االلتزاـ، ألنو يشترط 
 .في التنفيذ الجبري العيني أف يكوف بيد الدائف سند تنفيذي

وتعتبر األحكاـ القضائية أىـ ىذه السندات، وىذا ما يعبر عف ىدؼ المشرع الجزائري 
ف كاف بطريقة غير مباشرة لضماف تنفيذ أحكاـ القضاء، وىو  بنصو عف الغرامة التيديدية، وا 

                                                                                                                                                                                           

 .85، 84براىيمي فايزة، مرجع سابؽ، ص، ص - (80)
 20 ،ص2008 ،دار ىومة ، الجزائر ،  غ                             ز    مرا دسي عزالديف ، - ( 81
، المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر (مذكرة لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء)، "أ       غ              "ناصؼ عميمة، - (82)

 (.15، 14 )، ص ص2008



يتوافؽ مع القاعدة الدستورية القاضية بوجوب احتراـ تنفيذ األحكاـ القضائية في كؿ وقت وزماف 
 .(83)ومكاف وفي جميع الظروؼ

 :        غ              :      ب   ث   

 :يمكف إجماؿ خصائص الغرامة التيديدية فيما يمي

 :  غ                      ع       :     ع      

 بمعنى أف لمقاضي كامؿ الحرية في تحديد مبمغيا بغض النظر عما لحؽ الدائف مف ضرر، بؿ 
ال يشترط وجوده وال يتـ تقديرىا عمى أساسو، وال يتقيد في ذلؾ إال بمدى مماطمة اإلدارة في 

 التنفيذ بؿ لمقاضي كؿ سمطة في تحديد وجودىا مف 

ف توافرت شروطيا ال يكوف ممزما بالحكـ بيا، ، وىذا ما أقره المشرع الجزائري  عدمو، إذ حتى وا 
( 980،981)المتعمؽ باإلجراءات المدنية واإلدارية في المادتيف  (09-08)بموجب القانوف 
في نص المادتيف ،ولو في المقابؿ فرضيا حتى بغياب " يجب"و ليس " يجوز"بورود عبارة  

طمب الخصـو متى رأى مبلئمتو  ذلؾ مع الحكـ، ولو كامؿ الحرية في تقدير قيمتيا، ولو الرفع 
منيا أو تخفيضيا وتحديد شكميا و بدء سريانيا الذي يكوف مف اكتساب الحكـ القوة التنفيذية، 

 .(84)ولو أيضا تحديد مدتيا، وىنا يظير الطابع التحكيمي ليا

إف الغرامة التيديدية تحدد :   غ                                    ز  :    ع   ث    
عمى كؿ فترة أو وحدة زمنية يتأخر فييا المديف عف تنفيذ التزامو أو يمتنع عف تنفيذه، وىو 

ما يجعؿ مقدارىا اإلجمالي أو النيائي يـو صدور الحكـ بيا باعتبار ذلؾ متوقؼ عمى 

                                                           

 .)85، 84 (براىيمي فايزة، مرجع سابؽ، ص، ص-(83)
 .316يعيش تماـ أماؿ، مرجع سابؽ، ص - (84)



موقؼ المديف، فمقدارىا يرتفع مع كؿ يـو يمضي دوف قيامو بالتنفيذ، ىذا ما يجعؿ الغرامة 
التيديدية ال تقدر مف خبلؿ مبمغ محدد دفعة واحدة، وذلؾ حتى يتحقؽ معنى التيديد ،بحيث 

 .(85)كمما طالت مدة تأخره المديف عف التنفيذ كمما ارتفع مبمغ الغرامة التيديدية المحكـو بو

تفترض الغرامة التيديدية صدور حكـ   :  غ                                :    ع   ث  ث 
إلزاـ مف القضاء أوال ثـ يصدر أمر بالغرامة لضماف تنفيذ ىذا الحكـ ، فالغرامة تكوف تابعة 

   (86)بالضرورة لحكـ يجب تنفيذه و لذلؾ ال يجوز الحكـ بيا دوف أف تكوف تابعة لحكـ إلزاـ
  .980وىذا ما تأكده المادة 

في حالة عدـ تنفيذ أمر أو حكـ أو قرار  ولـ " مف نفس القانوف 981كما تنص المادة 
تحدد تدابير التنفيذ، تقـو الجية القضائية المطموب منيا ذلؾ بتحديدىا ويجوز ليا تحديد أجؿ 

 ".لمتنفيذ واألمر بغرامة تيديدية
وما يبلحظ عمى ىذه المواد أنو ال يتصور فرض الغرامة التيديدية عمى اإلدارة إال بصدد 

 . (87)االلتزامات اإليجابية التي تفرض عمييا إعداـ القرار الممغى وترتب كؿ اآلثار القانونية عميو
 .أ   ع   غ              :      ب   ث  ث

يوجد تقسيميف لمغرامة التيديدية، فيناؾ مف قسميا مف حيث طبيعتيا إلى غرامة مؤقتة 
، وىناؾ مف قسميا بحسب ارتباطيا بالحكـ األصمي إلى غرامة (الفرع األوؿ)وغرامة قطعية 

 (الفرع الثاني)سابقة وغرامة الحقة عمى صدور الحكـ األصمي 
 .        غ                    ث        :     ع     

 :تنقسـ الغرامة التيديدية مف حيث طبيعتيا إلى
                                                           

 .74براىيمي فايزة، مرجع سابؽ، ص-(85)
      ب            غ                       إل       ى                             الحديدي عمي الشحات ، _ 86

 28، ص 1999، النيضة العربية ، القاىرة ،       
 (.105، 104) عزري الزيف، مرجع سابؽ، ص ص- (87)



 (:Provisoire)  غ        ؤ    : أ ال
عندما ظيرت نظرية التيديد المالي في القضاء الفرنسي، فإنيا ظيرت عمى شكؿ الغرامة 

فالغرامة المؤقتة . (88)المؤقتة وىي الغرامة المقصودة مف النظرية بمعناىا الفني الذي ولدت بو
ذات طابع مؤقت يتمتع القاضي فييا بسمطة تقديرية مف ناحيتيف، فمف ناحية لمقاضي كامؿ 
ف طمب صاحب المصمحة بغرامة  السمطة والحرية في اختيار ىذا النوع مف الغرامة حتى وا 

 .(89)نيائية، ومف أخرى لمقاضي إعادة النظر فييا بالتعديؿ أو اإللغاء
 (:Définitive)  غ             أ           : ث    

الغرامة القطعية ىي عكس الغرامة المؤقتة، فإف القاضي يتجرد مف سمطة إلغائيا أو 
تعديميا عند تصفيتيا، إذ ال يستطيع ذلؾ إال في حالة ما إذا كاف عدـ تنفيذ اإلدارة لمحكـ يعود 

 .إلى قوة قاىرة أو حدث مفاجئ
وتمثؿ الغرامة التيديدية القطيعة في المنازعات اإلدارية استثناءا إذ ال بد لمقاضي أف 
نما ال بد مف التصريح  يحدد في حكمو بأنيا نيائية، ألف الصفة النيائية لمغرامة ال تفترض وا 

بيا، ومف ىنا فإنو في حاؿ صمتو عف بياف طبيعة الغرامة التيديدية المحكـو بيا، يجري 
 .(90)تكييفيا عمى األصؿ فتصبح غرامة مؤقتة

ومف ىنا يمكف القوؿ أف الغرامة القطعية نيائية وال تقبؿ فكرة التصفية، فبل أمؿ لممديف 
المماطمة في تصفيتيا، في حيف أف الغرامة التيديدية بمعناه الفني بعكس الغرامة القطعية التي 
 يصدر الحكـ بصفة قطعية بحسبانيا تعويض ال تيديدا، والتيديد في الغرامة المؤقتة ىو تيديد 

مف أجؿ االمتثاؿ لمحكـ الصادر بالتنفيذ العيني لبللتزاـ، أما في الغرامة القطعية فيو أداة 
 .(91)تعويض حقيقية عف ضرر ينشأ في المستقبؿ

                                                           

 .49مرجع سابؽ، ص : بخيت محمد بخيت- (88)
 .317يعيش تماـ أماؿ، مرجع سابؽ، ص - (89)
، الجامعة الجديدة،   غ                                     ى                     محمد باىي أبو يونس، - (90)

 .(223، 222)، ص ص 2001اإلسكندرية، ص 
 .45نرجع سابؽ، ص : بخيت محمد بخيت- (91)



 :        غ                    ث                      :     ع   ث   
 :تنقسـ الغرامة التيديدية مف حيث ارتباطيا بالحكـ األصمي إلى

 (Astreinte a priori) (أ                )غ             ى               : أ ال
لغاء قرار  ىذا النوع مف الغرامة يكوف منطوؽ بيا في الحكـ األصمي الذي يتضمف أمرا وا 

لدعـ اإلدانة ضد اإلدارة ويضمف تنفيذ الحكـ وعدـ تماطؿ اإلدارة في التنفيذ، ونجد أساس 
إ ؼ أما بالنسبة لمتشريع .ؽ. مف ؽ 911L- 3الغرامة السابقة عمى مرحمة التنفيذ في ـ 

يجوز لمجية القضائية اإلدارية، : "إ عمى. ـ. إ.  مف ؽ980الجزائري فقد نصت عميو المادة 
 أعبله، أف تأمر بغرامة تيديدية مع 979 و 978المطموب منيا اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا لممادتيف 

 "تحديد تاريخ سرياف مفعوليا
 (Astreinte a posteriori)  غ       ال      ى                  : ث    

تكوف في حالة رفض تنفيذ أمر أو حكـ أو قرار قضائي صادر عف الجيات القضائية 
اإلدارية مف طرؼ اإلدارة، ويكوف طمب الغرامة مقبوال ابتداء مف امتناع اإلدارة صراحة أو 

ؼ والمادة . إ. ؽ.  مف ؽL 911- 5 و L 911- 4وقد نصت عميو المادة . (92)ضمنيا التنفيذ
 .الجزائري. إ. ـ. إ.  مف ؽ981

 .      ال         غ              :      ب      ع
سنتطرؽ في ىذا الطمب إلى تطور االعتراؼ بالغرامة التيديدية في كؿ مف التشريع 

 .(الفرع الثاني)ثـ التشريع الجزائري  (الفرع األوؿ)الفرنسي 
  

 
 

 .  غ                        ع        :     ع     
لقد مر االعتراؼ بالغرامة التيديدية في فرنسا بمرحمتيف قبؿ صدور القانوف رقـ 

 . وبعد صدوره95/125
                                                           

)
92

(- Marie Christine Rouault, op- cit, p 226. 



 .95/125  غ                                : أ ال

 .80/539  غ                                 -1

إف مسألة جواز القضاء بغرامة تيديدية مف طرؼ القاضي اإلداري عمى اإلدارة الممتنعة 
 لـ تكف موجودة بحيث نجد أف مجمس 80/539عف تنفيذ قراراتو القضائية قبؿ صدور القانوف 

 قد عارض تطبيؽ الغرامة التيديدية صراحة، إال أنو (loir)الدولة الفرنسي وبالرجوع إلى قرار 
في ىذه المرحمة كاف القاضي اإلداري الفرنسي يقترب مف تطبيقيا ضد اإلدارة بوسائؿ فنية 

وذلؾ بمجوئو إلى أسموب االلتزاـ التخييري، ويتمثؿ ىذا األسموب في أف يترؾ القاضي لئلدارة 
في منطوؽ قراره الخيار بيف القياـ بإجراء ما، أو بدفع تعويض جبرا لمضرر وذلؾ خبلؿ مدة 

في قضية . 12/05/1950محددة، ومثاؿ ذلؾ قرار مجمس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 
(L’Homme)ػ 

 إال أف ىذا األسموب ومف جية نظر جانب مف الفقو، ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ أف 
يرقى إلى قيمة وفعالية الغرامة التيديدية التي تيدؼ إلى الضغط عمى اإلدارة لكي ترضخ 

لمتنفيذ، وليس ليا عبلقة بجبر الضرر الواقع إطبلقا، وما االلتزاـ التخييري في حالة التعويض 
 .(93)إال جبرا لمضرر الحاصؿ فعبل عف عدـ التنفيذ

 .80/539   غ                                 -2

لقد رأينا أف االتجاه التقميدي لمقضاء اإلداري فرنسا، كاف يقـو عمى عدـ إصدار أوامر 
لئلدارة وأف ىذا االتجاه قد تعرض النتقادات مف الفقياء، والذيف دعوا إلى انتياج سياسة جديدة 
تسمح بإصدار مثؿ ىذه األوامر كضمانة لتنفيذ أحكاـ القضاء اإلداري، وقد استجاب المشرع 

                                                           

،كمية الحقوؽ (رسالة ماجستير)، "                                                       "بمماحي زيف العابديف، - (93)
 .(90، 89 )، ص ص2008جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 



، الذي أجاز لمجمس الدولة فرض غرامة 1980 لعاـ 539الفرنسي ليذه األصوات بالقانوف رقـ 
 .(94)تيديدية عمى جية اإلدارة إلجبارىا عمى تنفيذ أحكامو وأحكاـ المحاكـ اإلدارية

 المتعمؽ بالتغريـ المالي 1980 جويمية 16 المؤرخ في 939ولقد تضمف القانوف رقـ 
 :مجموعة مف األحكاـ نذكر منيا

إمكانية الحكـ عمى اإلدارة التي تتماطؿ في التنفيذ سواء في مادة اإللغاء أو في مادة  -1
وىي عبارة عف مبمغ مالي تدفعو  Astreinte journalierالتعويض المالي بغرامة يومية 
 .اإلدارة المتقاعسة عف التنفيذ

إقرار مبدأ مسؤولية الموظؼ الشخصية ، المتسبب في الغرامة اليومية عمى اإلدارة وىذه  -2
المسؤولية يؤاخذ عمى أساسيا الموظؼ الذي يثبت خطأه الشخصي أماـ دائرة مراقبة التصرؼ 

 (.cour des dixiplin budgétaire)في الميزانية 

قرار أجؿ قدره  -3  أشير يمكف لممحاسب 4 في ميداف األحكاـ القضائية بأداء مبالغ مالية وا 
 أشير منذ تبميغو 4العمومي عندما ال يصدر لو اإلذف بالدفع مف الشخص المكمؼ باألمر طيمة 

بالحكـ المطموب تنفيذه والمشموؿ بالصيغة التنفيذية أف يتولى عممية الدفع فورا بدوف توقؼ عمى 
 .(95)إذف لو في ذلؾ

وجاء في ىذا القانوف أيضا، أنو في حالة عدـ تنفيذ قرار صادر عف أي جية قضائية 
إدارية ميما كانت يمكف لمجمس الدولة ولو تمقائيا الحكـ بغرامة تيديدية ضد السمطة اإلدارية 

 .المعنية لضماف تنفيذ القرار

                                                           

 .211الخبليمة محمد عمي، مرجع سابؽ، ص - (94)
، كمية الحقوؽ 4، العدد مجمة المنتدى القانوني، "                  ء                 ع         "فريجة حسيف، - (95)

 .124، ص 2007والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 



إف الغرامة التيديدية في المادة اإلدارية لـ يكف ينطؽ بيا القاضي اإلداري مباشرة لتدعيـ 
الحكـ األصمي، إال إذا لـ ينفذ حكـ صادر عف جية قضاء إداري في ىذه الحالة يبقى لمجمس 

 .(96)الدولة ولمجمس الدولة لوحده بحكـ جديد النطؽ بغرامة تيديدية

 95/125  غ                                    : ث    

 المتعمؽ بتوجيو األوامر 08/02/1995 الصادر في 95/125عند صدور القانوف 
الضرورية لضماف تنفيذ أحكامو وفرض الغرامة التيديدية عمييا، أجاز المشرع الفرنسي وبعد 

 لجميع المحاكـ اإلدارية والمحاكـ واالستئنافية 1980 سنة مف صدور القانوف 15مرور 
ومجمس الدولة توجيو أوامر صريحة لئلدارة إلصدار القرارات البلزمة لتنفيذ أحكامو مع جواز 

 تمكف مف معالجة 95/125الجمع بيف األوامر واستخداـ التيديد المالي، وعميو نجد أف قانوف 
 :ثبلث ثغرات كانت بارزة في القانوف السابؽ

 .أجاز الحكـ باألوامر التنفيذية المرتبطة بالغرامة التيديدية -1

 منح المحاكـ اإلدارية واالستئنافية سمطة األمر واالختصاص أيضا في الحكـ بالغرامة  -2
 .التيديدية التي  اختصرت في القانوف السابؽ عمى مجمس الدولة

أجاز الحكـ بالغرامة التيديدية المقترنة باألوامر السابقة عمى صدور الحكـ وليس البلحؽ لو   -3
وىذه الوسيمة ليس لضماف تنفيذ الحكـ األصمي فقط، بؿ إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ كؿ ما 

يرتبط بو مف أوامر تنفيذية بنوعييا، سواء األمر بإجراء محدد يستمـز تنفيذ الحكـ أو األوامر 
 .(97)باتخاذ قرار آخر بعد تحقيؽ جديد، واقتراف األمر في الحالتيف بغرامة تيديدية

ومف ىنا أصبحت الجية التي تصدر الحكـ أو القرار النيائي ىي المعنية بتنفيذه عوض 
 80/539اإلجراء األولي الذي كاف يمنح ىذه السمطة لمجمس الدولة فقط بموجب القانوف 

                                                           

 .281بف صاولة شفيقة، مرجع سابؽ، ص - (96)
 .342يعيش تماـ أماؿ، مرجع سابؽ، ص - (97)



وامتدت إذا لكؿ مف المحاكـ اإلدارية واالستئنافية، ولـ يبقى لمجمس الدولة مف اختصاص في 
 :طمبات الغرامة التيديدية إال في حاالت ثبلث ىي

 . الطمبات المتعمقة باألحكاـ الصادرة عنو جريا عمى األصؿ -1

 . تمؾ التي تحيميا المحاكـ اإلدارية واالستئنافية بشأف األحكاـ الصادرة عنيا -2

 (98.)األحكاـ والقرارات الصادرة عف القضاء اإلداري المتخصص -3

 :ومف بيف تطبيقات الغرامة التيديدية في القضاء اإلداري الفرنسي نذكر

رغـ تردد القاضي اإلداري في ربط الغرامة التيديدية باألوامر السابقة عمى التنفيذ إال أنو 
 أكدت عمى عدـ مشروعية قرار Rennesفي بعض الدعاوي لـ يتردد، فالمحكمة اإلدارية ب 

 بالجامعة، وألغت DEUGرفض قبوؿ قيد بعض الطبلب في السنة الدراسية األولى في دبمـو 
القرار ووجيت أمرا إلى رئيس الجامعة بقيد الطبلب المحكـو لصالحيـ، خبلؿ ميمة ال تتجاوز 

 أياـ  مف تاريخ إعبلف الحكـ وقرنت ىذا األمر بغرامة تيديدية مقدارىا خمسمائة فرنؾ عف 8
 بإلغاء قرار مدير بوليس باقتياد Parisكؿ يـو تأخير في تنفيذ الحكـ، كما قضت محكمة 

 يوما 30إلى الحدود، وتوجيو أمر إلى مدير البوليس بمنحيا مستند اإلقامة خبلؿ  (GK)السيدة 
مف تاريخ إعبلنو لمحكـ، وقرنت المحكمة ىذا األمر بغرامة قدرىا ألؼ فرنؾ عف كؿ يـو تأخير 

 300في تنفيذ الحكـ، كما قضى مجمس الدولة بفرض غرامة تيديدية عمى البمدية، تبمغ قيمتيا 
عادتو في  فرنؾ يوميا إلجبارىا عمى تنفيذ حكـ صادر بإلغاء قراره بإنياء خدمة أحد موظفييا وا 

 .(99)وظيفتو

ما يمكف استخبلصو مف مراحؿ االعتراؼ التشريعي بالغرامة التيديدية في فرنسا ىو      
 :كاآلتي

                                                           
 ( .210،211) محمد باىي أبو يونس ، مرجع سابؽ ، ص ص  98
 .159حمدي عمي عمر، مرجع سابؽ، ص - (99)



 أوؿ خطوة تـ االعتراؼ بيا بسمطة القاضي في فرض الغرامة 1980    يعد صدور قانوف 
التيديدية كوسيمة لضماف تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية ضد اإلدارة، ألنو قبؿ صدور القانوف 

 لـ يكف القاضي اإلداري يتمتع بسمطة إصدار أوامر تتضمف غرامة تيديدية ولكف 80/539رقـ 
 .ما يعيب عمى ىذا القانوف ىو أنو اقتصر إصدار الغرامة التيديدية عمى مجمس الدولة فقط

، الذي أكمؿ ما تـ إغفالو في قانوف 95/125لتأتي الخطوة الثانية وىي صدور القانوف 
، واعترؼ لممحاكـ اإلدارية و اإلستئنافية بسمطة إصدار غرامة تيديدية لضماف تنفيذ 1980

 . حاالت فقط التي تـ ذكرىا سابقا3أحكاميا في حيف تقمص اختصاص مجمس الدولة إلى 

   غ                        ع    ز    :     ع   ث   

سنتناوؿ في ىذا الفرع الغرامة التيديدية في كؿ مف قانوف اإلجراءات المدنية السابؽ 
 .08/09 وقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 66/154

 .66/154  غ                             ء                  : أ ال

ـ في . إ.  مف ؽ471 و 340تجد الغرامة التيديدية أساسيا القانوني في كؿ مف المادة 
" في التنفيذ الجبري ألحكاـ المحاكـ والمجالس القضائية والعقود الرسمية"الباب الثالث بعنواف 

إذا رفض المديف تنفيذ التزاـ بعمؿ أو خالؼ التزاما باالمتناع يثبت : " عمى340بحيث نصت ـ 
القائـ ذلؾ في محضر ويحيؿ صاحب المصمحة إلى المحكمة لممطالبة بالتعويضات أو 

 ".التيديدات المالية ما لـ تكف قد قضت بالتيديدات المالية مف قبؿ



يجوز لجيات القضائية بناءا عمى طمب الخصـو أف تصدر : " عمى471ونصت المادة 
 ..."أحكاـ بتيديدات مالية في حدود اختصاصيا، وعميو بعد ذلؾ مراجعتيا وتصفية قيمتيا

(100). 

بصيغة اإلطبلؽ لتضـ جيات القضاء العادي " جيات قضائية" بعبارة 471وىكذا جاءت المادة 
المحاكـ اإلدارية ومجمس )وجيات القضاء اإلداري  (محاكـ، مجالس قضائية، محكمة عميا )

 ، بؿ أنيا اعترفت وبصريح العبارة باالختصاص لقاضي األمور المستعجمة في إصدار (الدولة

التيديدات المالية، وىذا ما يدعـ حرص المشرع الكبير عمى تنفيذ أحكاـ القضاء في وقت 
 .قصير وسريع

 أيضا بالصيغة العامة، لتسري حياؿ األفراد واإلدارة 340ولقد وردت الغرامة في المادة 
ف أورد أحكاـ  (340،471في ـ )عمى حد سواء، غير أف نصوص قانوف اإلجراءات المدنية  وا 

الغرامة التيديدية بالصيغة العامة والمطمقة، بما ينبغي تطبيقيا تجاه كؿ ممتنع عف التنفيذ سواء 
كاف شخصا مف أشخاص القانوف الخاص أو أشخاص القانوف العاـ، إال أف موقؼ القضاء 

اإلداري في الجزائر بشأف توقيع الغرامة عمى اإلدارات العمومية تأرجح بيف مؤيد ومعارض وىو 
 :101ما سنوضحو

 :          ؤ        ع   غ                                -1

ـ والتي تنص عمى جواز . إ.  مف ؽ340لقد اعتمد بعض الفقو والقضاء عمى تفسير ـ 
توقيع الغرامة التيديدية، بما أنيا أدرجت في باب تنفيذ أحكاـ القضاء فبالتالي فيي تخاطب 

 .جميع الجيات القضائية بما فييـ القضاء اإلداري
                                                           

 . المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية الجزائري الممغى1966 يونيو 08 المؤرخ في 154- 66: األمر رقـ- (100)
 ( . 340،341) ، ص ص 2011 ، دار الثقافة ، عماف ،              ء    غ ءبوضياؼ عمار ، _  101



. حيث يرى أف ؽ" لحسيف بف الشيخ آث ممويا"ومف بيف الفقو المؤيد ليذه الفكرة األستاذ 
ـ لـ يميز بيف القاضي العادي والقاضي اإلداري في جواز الحكـ بالغرامة التيديدية، كما أنو . إ

أنو مف " أحمد محيو"ال يوجد أي نص يمنع القاضي اإلداري مف الحكـ بيا، واعتبر األستاذ 
المسموح بو التساؤؿ عف ما إذا كاف ىذا الحظر مؤسس مف الناحية القانونية أـ ال، فبل يوجد ما 

، وكذا ما ذىبت إليو ...يعارض واقعيا، عمى أف يقـو القاضي بإصدار أوامر في بعض الحاالت
ـ فيي جائزة . إ.  مف ؽ471 و 340أنو بالرجوع إلى المواد " "بف صاولة شفيقة"القاضية 

 .(102)"التطبيؽ عمى اإلدارة التي ال تنفذ القرارات القضائية

ومف بيف تطبيقات القضاء المؤيد لتسميط الغرامة التيديدية نجد القرار الصادر عف 
، الذي "بوعروج"ضد السيدة " بمدية ميمة"الغرفة اإلدارية بمجمس قضاء قسنطينة في قضية بيف 

 دج عف كؿ يـو تأخير عف التنفيذ، والقرار 2000قضى بغرامة تيديدية ضد البمدية قدرىا 
، الذي أجاز تطبيؽ الغرامة 14/05/1995: الصادر عف الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا بتاريخ

دج عف كؿ يـو تأخير زىيد ويجب 2000حيث أف المبمغ الممنوح أي : " التيديدية، وجاء فيو
 .(103)" دج8000رفعو إلى 

ضد رئيس المجمس الشعبي البمدي ببمدية " بودخيؿ"كما أقرت المحكمة العميا في قضية 
 الحكـ بيا، حيث رفع السيد بودخيؿ دعوى استعجاليو 1995 مايو 16سيدي بمعباس بتاريخ 

 مف 471 و 340مف أجؿ تنفيذ قرار المحكمة العميا تحت طائمة غرامة تيديدية طبقا لممادتيف 
 .ـ. إ. ؽ

                                                           

 (.10، 9) خميسي نور الديف وفيبللي، مرجع سابؽ، ص ص- (102)
 ( .114، 113) بف عائشة نبيمة، مرجع سابؽ، ص ص- (103)



 أصدت الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء سيدي بمعباس قرار بأمر 1995 يوليو 11وبتاريخ 
 تحت طائمة 1993 يوليو6البمدية بتنفيذ القرار الصادر عف الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا في 

 . دج عف كؿ يـو تأخير2000غرامة تيديدية قدرىا 

طالبا رفع  (الغرفة اإلدارية)القرار أعبله أماـ المحكمة العميا " بودخيؿ"استأنؼ السيد 
مبمغ الغرامة التيديدية ضد اإلدارة في حالة ثبوت امتناعيا عف تنفيذ أحكاـ القضاء وىو المسمؾ 

 .(104)ذاتو الذي تجسد في قرارات قضائية أخرى

 :             ض      ع   غ                                 -2

يرى البعض اآلخر مف الفقو أنو ال يجوز لمقاضي اإلداري أف يصدر أمرا لئلدارة مف 
أجؿ التنفيذ عمى أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات، وأف عمؿ القاضي اإلداري ينتيي عند 
إبطاؿ القرار فقط دوف الخوض في إشكالية التنفيذ عمى أساس أنو لـ ينص عميو أي قانوف 

توصؿ أنو ال يجوز لمقاضي اإلداري توجيو أوامر " قنطار رابح"حيث بعض الفقو منيـ األستاذ 
لزاميا بالتنفيذ، ألف اإلدارة حرة في تصرفيا وبالتالي منع القاضي اإلداري مف التدخؿ  لئلدارة وا 

 .(105)في التسيير اإلداري والحموؿ محؿ اإلدارة

 13/04/1997 مؤرخ في 115284وجاء في قرار صادر عف الغرفة اإلدارية تحت رقـ 
حيث أنو ال سمطة لمقاضي اإلداري عمى ضوء التشريع : "ضد بمدية األغواط (ـ. ب)قضية 

 .(106)"واالجتياد القضائي المنطوؽ بيا ضدىا

                                                           

 .343بوضياؼ عمار، مرجع سابؽ، ص - (104)
 .10خميسي نور الديف وفيبللي، مرجع سابؽ، ص - (105)
 .343بوضياؼ عمار، مرجع سابؽ، ص -(106)



، قضت الغرفة 27/06/1983    كما جاء في قرار صادر عف  المحكمة العميا بتاريخ 
االجتماعية بالمحكمة العميا، بنقض القرار الصادر عف المجمس القضائي لوالية معسكر والذي 

تضمف األمر بتسديد غرامة تيديدية سبؽ لمقاضي المستعجؿ أف حكـ بيا عمى الوالية، مما جاء 
حيث أف القرار المطعوف فيو وقد تجاوز زيادة عمى ذلؾ السمطة وعدـ : "في ىذا الحكـ

االختصاص عندما حكـ عمى الوالية بدفع غرامة تيديدية، ذلؾ أف الحكـ بغرامة تيديدية عف 
 .(107)الوالية ىو مف اختصاص القاضي اإلداري

قضية جامعة ) 15/09/1996وتبعا لذلؾ قضت الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا بتاريخ 
، بتأييد األمر االستعجالي الصادر عف رئيس الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء (ف. الجزائر ضد ؾ

الجزائر، القاضي بإلزاـ معيد جامعة الجزائر بتسجيؿ العارض فورا تحت طائمة غرامة تيديدية 
 .(108) دج عف كؿ يـو تأخير، لكف مع حذؼ الغرامة التيديدية2000قدرىا 

كما أف مجمس الدولة أكد في كثير مف أحكامو عدـ جواز الحكـ عمى اإلدارة بالغرامة 
، والذي جاء فيو 10/04/2000التيديدية، مثؿ الحكـ الصادر عف مجمس الدولة بتاريخ 

حيث أنو في الوضع الحالي لمتشريع واالجتياد القضائي ال يمكف النطؽ ضد الوالية أو "....
 (109 )..."البمدية بغرامة تيديدية

 قضية بيف 30/11/2004وعف الغرفة الثالثة لمجمس الدولة وقرار صادر بتاريخ 
 471حيث أف المادة "جاء في تسبيبيا " رئيس المجمس الشعبي البمدي"ضد " الشركة لمتأميف"

                                                           

 .173عدو عبد القادر، مرجع سابؽ، ص - (107)
 .499، مرجع سابؽ، ص              ز           لحسيف بف الشيخ آث ممويا، - (108)
، محاضرة ألقيت عمى طمبة الحقوؽ، جامعة جيجؿ، بدوف سنة، ص              ز           سميماني السعيد، - (109)

16. 



ـ  ال تخص القاضي اإلداري وفي عدـ وجود أي نص قانوني خاص بتسميط الغرامة . إ. مف ؽ
 .التيديدية عمى اإلدارة، ال يجوز لو إذف أخذ مثؿ ىذا اإلجراء

حيث أف ليس لمسمطة القضائية التي تفصؿ في المادة اإلدارية توقيع الغرامة التيديدية 
 ".لجبر اإلدارة عمى تنفيذ قرار قضائي

 في قضية بيف 23/05/2007وكذلؾ في قرار لمجمس الدولة عف الغرفة الثالثة بتاريخ 
 حيث يسأؿ المستأنؼ إلغاء القرار  : "، جاء في منطوقة(والي والية سعيدة ومف معو )ضد  (ؿ.أ)

 

 مف 340القرار محؿ االستئناؼ والتصدي مف جديد بتوقيع غرامة تيديدية طبؽ لممادة 
 دج عف كؿ يـو تأخير حيث 7000ـ أماـ امتناع المستأنؼ عميو عف تنفيذ القرار بمبمغ . إ. ؽ

أنو استقر االجتياد القضائي لمجمس الدولة عمى أنو ال يجوز تسميط الغرامة التيديدية عمى 
 .(110)اإلدارة

ما يمكف قولو عند دراستنا لمموقفيف ىو أف االجتياد القضائي عرؼ تذبذب بيف مؤيد 
ومعارض عمى مستوى الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا سابقا ومجمس الدولة حاليا، بشأف الغرامة 
التيديدية، حيث أف أغب القرارات الصادرة عنيما قضت  بعدـ جواز الحكـ بغرامة تيديدية عمى 
اإلدارة وكانت تعتمد في تسبيب قراراتيا عمى أف الوضع الحالي لمتشريع واالجتياد القضائي ال 

 .يمكف النطؽ بيا ضد اإلدارة العامة، ألف ذلؾ يعد خرقا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات

ولـ يكتفي مجمس الدولة برفضو لمغرامة التيديدية عمى أساس مبدأ الفصؿ بيف 
السمطات، بؿ قضى بعدـ جواز النطؽ بالغرامة التيديدية ضد اإلدارة عمى أساس انعداـ النص 

                                                           

 .118، 117بف عائشة نبيمة، مرجع سابؽ، ص ص - (110)



وىذا الموقؼ غير محبذ لكوف . ـ. إ.  مف ؽ471 و 340القانوني، مغفبل بذلؾ نصي المادتيف 
ىذا القانوف يطبؽ عمى منازعات القضاء العادي وكذا منازعات القضاء اإلداري، حيث جاء في 

ضد   (بمدية تيزي راشد) في قضية 19/05/1999القرار الصادر عف مجمس الدولة بتاريخ 
حيث أنو فيما يخص الغرامة التيديدية الذي : "...، والذي تتمخص حيثياتو فيما يمي(آيت آكمي)

حكـ بيا مجمس قضاء تيزي وزو، فإنيا ال تستند إلى أي نص قانوني، وال يمكف التصريح بيا 
 ".إضافة بأنو ال مجاؿ لمحكـ بالغرامة التيديدية... ضد اإلدارة

وفي قرار آخر أكد مجمس الدولة موقفو ىذا، وأعطى لمغرامة التيديدية وصفا ومفيوما 
غير مألوفيف، إذ اعتبرىا بمثابة عقوبة تخضع لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات، ويتعمؽ األمر 

حيث جاء في . (111)ضد وزارة التربية الوطنية (ـ.ؾ) قضية 08/04/2003بالقرار المؤرخ في 
حيث أف الغرامة التيديدية التزاـ ينطؽ بو كعقوبة، فإنو ينبغي أف يطبؽ عمييا مبدأ "تسبيبو 

 .قانونية الجرائـ والعقوبات، وبالتالي يجب سنيا بقانوف

حيث أنو ال يجوز لمقاضي في المسائؿ اإلدارية النطؽ بالغرامة التيديدية ماداـ ال يوجد 
أي نص قانوني يرخص صراحة بيا، وأف القرار المستأنؼ بإرفاقو قرار الطرد بغرامة تيديدية قد 

 .(112)"تجاىؿ ىذا المبدأ

ىذا ما جاء في تكييؼ مجمس الدولة لمغرامة التيديدية، وىذا كبلـ مردود عميو، بحيث 
يوجد فرؽ بيف العقوبة والغرامة، فالغرامة ذات طابع تحكيمي بحيث القاضي لو الحرية في 

                                                           

 صدر عف الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء قسنطينة قرار قضى 29/06/2003بتاريخ : "تتمخص وقائع القرار في أنو- (111)
.  دج1000مف السكف الوظيفي التابع لمديرية التربية لوالية قسنطينة، وىذا تحت غرامة تيديدية تقدر ب  (ـ.ؾ)بطرد السيدة 

فقامت ىذه السيدة برفع دعوى استعجاليو مف أجؿ وقؼ تنفيذ قرار الطرد تحت غرامة أماـ مجمس الدولة، الذي قضى برفض 
 "طمب وقؼ تنفيذ قرار الطرد، لكنو استجاب لطمب وقؼ تنفيذ الغرامة التيديدية

 .94بمماحي زيف العابديف، مرجع سابؽ، ص - (112)



تحديد قيمتيا، غير أنو بالنسبة لمعقوبة القاضي مقيد في تحديده ليا بمضموف النص القانوني، 
فسمطتو ىنا ضيقة عمى عكس سمطة القاضي اإلداري في تحديده لمغرامة التيديدية، كما أف 

الغرامة ال تسجؿ في صحيفة سوابؽ المديف ألف األمر يتعمؽ بمتابعة جزائية وىي تعتبر امتناع 
 .، وبالتالي الغرامة ليست عقوبة كما وصفيا مجمس الدولة(113)عف التنفيذ

 (.08/09)  غ                             ء                    : ث    

 ىو تكفمو لحؽ 2008لعؿ أىـ ما جاء بو قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لسنة 
المتقاضي في المطالبة بتوقيع الغرامة التيدية ضد اإلدارة العامة في حاؿ امتناعيا عف تنفيذ 

حكـ قضائي مميور بالصيغة التنفيذية، والحقيقة أف ما يفسر تقنيف الغرامة التيديدية ىو 
االنتشار الواسع والخطير لظاىرة رفض اإلدارة تنفيذ األحكاـ القضائية، بؿ وصؿ األمر إلى حد 

 .(114)رفض تنفيذ قرارات مجمس الدولة باعتباره يشكؿ قمة اليـر القضائي في المادة اإلدارية

أصبح األمر ال . إ. ـ. إ. أما اآلف وباعتراؼ المشرع الجزائري بالغرامة التيديدية في ؽ
يثير أي إشكاؿ أو اعتراض مف طرؼ أي جية قضائية، كما حدث في ظؿ قانوف اإلجراءات 

، وأكد استقبلليا عف 988 إلى 980المدنية السابؽ، حيث نص المشرع عمييا في المواد مف 
، وبيذا "تكوف الغرامة التيديدية مستقمة عف تعويض الضرر "982التعويض في نص المادة 

 وقانوف 1980 لسنة 539يكوف المشرع قد سمؾ نفس مسمؾ المشرع الفرنسي في القانوف رقـ 

                                                           

، كمية الحقوؽ جامعة الحاج لخضر، باتنة، (رسالة ماجستير) ،"  غ                                " مزياني سييمة،- (113)
 (.22،23)، ص ص 2012

 .349بوضياؼ عمار، مرجع سابؽ، ص - (114)



 وذلؾ مف أجؿ ضماف تنفيذ أحكاـ القضاء اإلداري ضد اإلدارة 1995 لسنة 125رقـ 
 .(115)العامة

نما ىي أيضا  إف الغرامة التيديدية ليست وسيمة لغرض تنفيذ الحكـ األصمي فقط، وا 
وسيمة لئلجبار عمى تنفيذ ما يرتبط بو مف أوامر تنفيذية، فإذا كاف القانوف قد ميز بيف نوعيف 
مف األوامر، األوامر المقترنة بالحكـ األصمي واألوامر البلحقة بصدور الحكـ األصمي، فإف 

 مف   980القاضي اإلداري يستطيع أف يصدر غرامة تيديدية مقترنة بالنوعيف، فقد نصت ـ 
يجوز لمجية القضائية اإلدارية المطموب منيا اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا ": عمى. إ. ـ. إ. ؽ

ويقابميا "  أعبله أف تأمر بغرامة تيديدية مع تحديد تاريخ سرياف مفعوليا979 و 978لممادتيف 
 مف L 8-3الفرنسي التي حمت محؿ المادة . إ. ؽ.  مف ؽL(116) 911- 3في ذلؾ المادة 

 .قانوف المحاكـ اإلدارية والمحاكـ اإلدارية االستئنافية

 توجيو أوامر تنفيذية مقترنة بغرامة 978بإجازة المشرع لمقاضي اإلداري بموجب ـ 
تيديدية في منطوؽ الحكـ األصمي، غير أنو تبقى لمقاضي السمطة التقديرية في توقيعيا لضماف 

" أف تأمر بغرامة تيديدية...يجوز" بكممة 980تنفيذ أوامر، ولعؿ ىذا ما قصده المشرع في ـ 
 La juridiction peut assortir… d’une »ح بعبارL 911-3ويقابميا في نص المادة 

astreinte »( 117). 

                                                           

 (.123،124)بف عائشة نبيمة، مرجع سابؽ، ص ص - (115)
)116(- « Saisis de conclusion en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision 

l’injonction prescrit en application des article L 911-1 et L 911-2 d’une astreinte qu’elle 
prononce dans les condition prévue au présent livre.. » 

، كمية الحقوؽ، جامعة أبو (رسالة ماجستير) ،"  ى إ           ه                           "قوسطو شيرزاد، - (117)
 .)124 -122(، ص 2010بكر بمقايد، تممساف، 



أما بخصوص األوامر البلحقة لصدور الحكـ والمرتبطة بغرامة تيديدية فقد نصت عمييا 
في حالة عدـ تنفيذ أمر أو حكـ أو قرار : "والتي نصت عمى. إ. ـ. إ.  مف ؽ981المادة 

قضائي، ولـ تحدد تدابير التنفيذ، تقـو الجية القضائية المطموب منيا ذلؾ، تحديدىا ويجوز ليا 
إ .ؽ.  مف ؽ911L-4ويقابميا في ذلؾ نص ـ ". تحديد أجؿ لمتنفيذ واألمر بغرامة تيديدية

 .الفرنسي

وىذا الحكـ يخص الحالة التي لـ يطمب الطاعف أثناء الدعوى األصمية مف القاضي أف 
يقرف حكمو بغرامة تيديدية، وعندئذ يقـو بتقديـ عريضة جديدة لنفس المحكمة التي أصدرت 

الحكـ، يطمب منيا تحديد اإلجراءات البلزمة لتنفيذه والحكـ بغرامة تيديدية لكفالة ىذا 
 .(118)التنفيذ

 

 :   ظ              غ              :      ث   ث   

بتصفحنا لمنصوص القانونية المنظمة لمغرامة التيديدية في التشريع الجزائري والتي 
نجدىا في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، يتجمى لنا أف الحكـ بالغرامة التيديدية يمثؿ أوؿ 

الجوانب المتعمقة بنظاميا القانوني ولكف بعد التأكد مف الشروط الواجب توافرىا، فيما تمثؿ 
التصفية المرحمة الثانية لمرحمة الحكـ بالغرامة التيديدية، وىو ما سوؼ نتعرض لو في ىذا 

فيما يتضمف  (المطمب األوؿ)المبحث حيث نتطرؽ إلى شروط توقيع الغرامة التيديدية في 
فنتطرؽ فيو إلى (المطمب الثالث)الجية القضائية المختصة بتوقيعيا أما في  (المطمب الثاني)

 .الجية القضائية المختصة بتصفية الغرامة التيديدية

                                                           

 ( .126، 125)قوسطو شيرزاد، مرجع سابؽ، ص ص - (118)



 :         ع   غ              :      ب     

إ القاضي اإلداري في توقيعو لمغرامة التيديدية ضد .ـ. إ. قيد المشرع الجزائري في ؽ
 :اإلدارة الممتنعة عف التنفيذ بشروط معينة يجب توافرىا وتتمثؿ فيما يمي

 :أ               أ      ال  ز                    ء       :     ع     

إ فإف استخداـ أسموب التيديد المالي .ـ. إ.  مف ؽ981، 980وفقا لنص المادتيف 
يفترض بداىة وجود حكـ أو قرار أو أمر صادر عف جية فضائية إدارية وىي مجمس الدولة 

 .(119)والمحاكـ اإلدارية

ويجب أف يكوف الحكـ مف أحكاـ االلتزاـ التي تكوف محبل لمتنفيذ بواسطة الغرامة 
جاز لمدائف أف : "... ـ والتي تنص عمى. مف ؽ174التيديدية، وىو ما نصت عميو المادة 

وىو ما ..." يحصؿ عمى حكـ بإلتزاـ المديف بيذا التنفيذ ويدفع غرامة إجبارية إف امتنع عف ذلؾ
عندما يتطمب األمر أو الحكـ أو القرار إلزاـ أحد : "إ بقوليا.ـ. إ.  مف ؽ978أكدتو المادة 

 ...".األشخاص المعنوية العامة

 نجدىا تنص عمى األمر بالغرامة التيديدية 980 وبالرجوع إلى المادة 979وكذا المادة 
  979 و 978مع تحديد تاريخ سريانيا مف طرؼ الجية القضائية اإلدارية وفقا لممادتيف 

المذكورتيف سابقا معناه أف المادتيف نصت عمى أحكاـ االلتزاـ التي ىي محؿ التنفيذ 
 .980بواسطة الغرامة التيديدية وفقا لممادة 

                                                           

 .229، مرجع سابؽ، ص      ز           عدو عبد القادر، - (119)



حيث يعتبر عنصر اإللزاـ المؤكد لمحؽ المتعدى في القضاء وفي نفس الوقت إلزاـ 
المتعدي بما يكفؿ ذلؾ االعتداء، حيث أف اإللزاـ يتضمف إلزاـ المحكـو عميو بأداء معيف 

لمصمحة الطرؼ اآلخر كاإللتزاـ بإعطاء شيء ودفع مبمغ مف النقود أو القياـ بعمؿ أو االمتناع 
 .(120)عف عمؿ

 :أ      ب                                       إ   ء     :     ع   ث   

ال يجوز لمقاضي اإلداري توجيو أمر لئلدارة أو الحكـ عمييا بغرامة تيديدية إذا  كاف 
الحكـ الصادر عنو ال يتطمب القياـ بعمؿ معيف يستمزمو تنفيذه الحكـ، فإذا قدر القاضي 

اإلداري أف تنفيذ الحكـ الصادر عنو يقضي بالضرورة اتخاذ إجراء معيف لتنفيذه، ففي ىذه 
الحالة يجب عمى المحكمة أف توجو أمر لمشخص المعنوي العاـ أو الخاص المكمؼ بإدارة 

 .مرفؽ عاـ باتخاذ ىذا اإلجراء مف أجؿ تنفيذ الحكـ

وفي حالة ما إذا استمـز تنفيذ الحكـ قياـ اإلدارة باتخاذ قرار آخر بعد تحقيؽ جديد تأمرىا 
صدار القرار المطموب خبلؿ مدة معينة، وفي كمتا الحالتيف  المحكمة بإجراء التحقيؽ البلـز وا 

 .(121)980يمكف لمقاضي أف يصدر حكمو متضمنا الغرامة التيديدية ـ 

                     :     ع   ث  ث

مف الشروط الواجب توافرىا ليحكـ القاضي اإلداري بالغرامة التيديدية ىي قابمية الحكـ 
لمتنفيذ أي أف القاضي ال بد أف يتحقؽ مف كوف اإلجراء المطموب مما يقتضيو التنفيذ، وانتفاء 

 .(122)ىذا الشرط يفضي إلى رفض الطمب، ومصدر ىذا الشرط أنو ال تكميؼ بمستحيؿ

                                                           

 .110براىيمي فايزة، مرجع سابؽ، ص - (120)
 ( .135، 134) مزياني فريدة وسمطاني أمينة، مرجع سابؽ، ص ص- (121)



فقد نص مجمس الدولة بعدـ قبوؿ طمب الحكـ بغرامة تيديدية عمى اإلدارة إلجبارىا عمى 
تنفيذ حكـ إلحدى المحاكـ اإلدارية ألف اإلدارة كانت قد طعنت بيذا الحكـ وألغي الحكـ 

المستأنؼ، كما رفضت الحكـ بغرامة تيديدية إلجبار اإلدارة عمى إعادة موظؼ إلى وظيفتو 
 .(123)تنفيذا لمحكـ الصادر بإلغاء قرار إداري، إنياء خدماتو ألنو بمغ سف التقاعد

 

 

 : ز     غ              :     ع      ع

إ ممزما بأف يأمر .ـ.إ. مف ؽ979، 978إذا كاف القضاء اإلداري وفقا لنص المادتيف 
اإلدارة باتخاذ قرار معيف أو إصدار قرار بعد تحقيؽ جديد خبلؿ أجؿ يقدره فإنو غير ممـز وفي 

 .(124)جميع األحواؿ بأف يقضي بغرامة تيديدية

أف تأمر ...يجوز لمجية القضائية اإلدارية" والتي تنص عمى 980عند قراءة نص المادة 
في حالة عدـ " عمى 981، كما تنص المادة "بغرامة تيديدية مع تحديد تاريخ سرياف مفعوليا

 .(125)يجوز ليا تحديد أجؿ لمتنفيذ واألمر بغرامة تيديدية.... تنفيذ 

يتبيف لنا أف مسألة األمر بغرامة تيديدية ىي حالة جوازية فمتى تبيف لمقاضي أف تنفيذ 
 .الحكـ يستمـز الغرامة التيديدية يأمر بيا

 :  ى             ب    ب    أ :     ع       

                                                                                                                                                                                           

 .92محمد باىي أبو يونس، مرجع سابؽ، ص - (122)
 ( .212، 211)الخبليمة محمد عمي، مرجع سابؽ، ص ص - (123)
 .إ.ـ.إ. مف ؽ981، 980أنظر المادتيف -  (124)
 .158، مرجع سابؽ، ص                                             عدو عبد القادر، - (125)



 بأف لمجية القضائية اإلدارية أف تحكـ تمقائيا 981، 980 يتبيف لنا مف نص المادتيف 
بالغرامة التيديدية متى قررت أنيا الزمة إلكراه اإلدارة عمى اتخاذ التدابير المطموبة لتنفيذ األمر 

 .أو الحكـ أو القرار

غير أف عدـ اشتراط صراحة طمب صاحب الشأف ال يمنع ىذا األخير مف طمب توقيعيا 
إلكراه اإلدارة عمى التنفيذ باعتبار ذلؾ ىو األصؿ الذي يتفؽ مع طبيعة األمور خاصة في حالة 

 .(126)امتناع اإلدارة عف التطابؽ مع األوامر التنفيذية

 :        آل         ب   غ              :    ع       

فرؽ المشرع الفرنسي بيف ميعاد طمب الغرامة التيديدية أماـ مجمس الدولة والمحكمة 
 أشير  6اإلدارية ومحكمة االستئناؼ، بحيث ال يجوز تقديـ طمب الغرامة أماـ مجمس الدولة بعد 
مف تاريخ تبميغ القرار المطموب تنفيذه أما بالنسبة لؤلجؿ أماـ المحكمة اإلدارية ومحكمة 

 .(127) أشير3االستئناؼ فيو 

أما بالنسبة لممشرع ال جزائري حدد القاعدة العامة لبدء سرياف الميعاد وأورد عمييا 
 .استثناءات

 أشير 3يقدـ الطمب إلى المحكمة اإلدارية بعد انقضاء :                     ء         -
ال يجوز تقديـ طمب : " عمى987/1ابتداء مف تاريخ التبميغ الرسمي لمحكـ حيث نصت المادة 

إلى المحكمة اإلدارية مف أجؿ األمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكميا النيائي وطمب 
الغرامة التيديدية لتنفيذه عند االقتضاء، إال بعد رفض التنفيذ مف طرؼ المحكـو عميو، وانقضاء 

 .أشير يبدأ مف تاريخ التبميغ الرسمي لمحكـ (3)أجؿ ثبلثة 

                                                           

 .231، مرجع سابؽ، ص ،      ز           عدو عبد القادر- (126)
 ( .130،131) بف عائشة نبيمة، مرجع سابؽ، ص ص-(127)



وتعتبر ىذه الميمة حسب تقدير المشرع مدة معقولة تسمح لئلدارة بأف تتخذ ما يمـز 
لمتنفيذ االختياري لمحكـ وىي امتياز منحو المشرع لئلدارة، غير أف ضرورة انتظار ميمة ثبلثة 

أشير اعتبارا مف تاريخ تبميغ الحكـ، قبؿ رفع دعوى الغرامة التيديدية أماـ الجية القضائية أثار 
صعوبة عندما يتظمـ األطراؼ أماـ السمطة اإلدارية ذاتيا، كمرحمة أولى لتنفيذ الحكـ 

ففي ىذه الحالة أيف رخص التظمـ الموجو إلى . (128)ويصطدموف برفض صريح أو ضمني
 .(129) أشير بعد قرار الرفض3اإلدارة مف أجؿ تنفيذ الحكـ يبدأ سرياف األجؿ 

 ال يتقيد  المحكـو  لو بالميعاد المنصوص :(  ء        ) ال  ث  ء                    -
إ وطمب الحكـ بالغرامة التيديدية في الحاالت التي نصت عمييا ـ .ـ.إ. ؽ987عميو في ـ 

 : أي1987/2

 .فيما يخص األوامر االستعجالية يجوز تقديـ الطمب بشأنيا دوف أجؿ -1

 في الحالة التي تحدد المحكمة اإلدارية في حكميا محؿ التنفيذ أجبل لممحكـو عميو  -2
 .(130)التخاذ تدابير تنفيذية معينة، ال يجوز تقديـ الطمب إال بعد انقضاء ىذا األجؿ

رغـ ضرورة الشروط الواجب احتراميا ليوقع القاضي الغرامة التيديدية إال أف القاضي 
 :اإلداري يتمتع ببعض السمطات في مسألة توقيع الغرامة التيديدية نذكر منيا

 وما بعدىا نجد أف القاضي اإلداري يتمتع بسمطة تقديرية 980بالرجوع إلى نص المادة 
واسعة في فرض الغرامة التيديدية ألف المشرع جعؿ منيا مسألة جوازية، فالقاضي لو أف يرفض 
توقيعيا رغـ توافر جميع الشروط الخاصة بيا وما يؤكد ىذا أنيا ليست مف النظاـ العاـ، بحيث 
يتمتع القاضي أيضا بسمطة تقدير مبمغ الغرامة، فميس لمغرامة التيديدية حسب المواد الواردة في 

                                                           

 .232محمد باىي أبو يونس، مرجع سابؽ، ص - (128)
 .إ.ـ.إ. مف ؽ988انظر المادة - (129)
 .إ.ـ.إ. مف ؽ987/2انظر المادة - (130)



إ مقياس يحدد بو المبمغ، إال اليدؼ المرجو منيا وىو حمؿ اإلدارة عمى التنفيذ لؤلحكاـ .ـ.إ.ؽ
 .(131)والقرارات القضائية

                    ع   غ              :      ب   ث   

إف مسألة تحديد الجية القضائية المختصة بتوقيع الغرامة التيديدية تتطمب البحث عف 
القواعد اإلجرائية الضابطة لمسألة االختصاص، عما إذا كاف القاضي الذي ينعقد لو 

االختصاص بتوقيع الغرامة التيديدية ىو ذاتو الذي أصدر الحكـ المطموب تنفيذه، وىذا تحقيقا 
، وىؿ يوجد اختبلؼ إذا كاف الحكـ (قاضي الحكـ وقاضي الغرامة)لمبدأ التبلـز بيف القاضييف 

 .المطموب تنفيذه حكما موضوعيا أو حكما مستعجبل أو كبلىما سواء؟

 :                  ع        ع   غ              :     ع     

 والتي تنص عمى أف أجيزة الدولة 1996 مف دستور 145بالرجوع إلى نص المادة 
وتنفيذا ليذه القاعدة . (132)ممزمة في كؿ وقت وفي جميع الظروؼ بتنفيذ أحكاـ القضاء

ـ .إ. مف ؽ340الدستورية القاضية بوجوب تنفيذ األحكاـ القضائية وبالرجوع إلى نص المادة 
إذا رفض المديف تنفيذ التزاـ بعمؿ أو خالؼ التزاما بامتناع عف عمؿ : "القديـ والتي تنص عمى

يثبت القائـ بالتنفيذ ذلؾ في محضر ويحيؿ المستفيد لممطالبة بالتعويضات والفوائد أو التيديدات 
 .(133)"المالية ما لـ يكف قد قضى بالتيديدات المالية مف قبؿ

                                                           

 (.133، 132) بف عائشة نبيمة، مرجع سابؽ، ص، ص- (131)
، 76 المتضمف الدستور الجزائري، ج ر ج ج، العدد 1996 ديسمبر 7 المؤرخ في 96/438المرسـو الرئاسي رقـ - (132)

. ج. ر. ، المتضمف التعديؿ الدستوري، ج15/11/2008 المؤرخ في 08/19، المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف 1996لسنة 
 .2008، لسنة 63ج، عدد 

 . ـ .إ. مف ؽ340المادة - (133)



وتبعا لمقتضيات التبلـز بيف قاضي الموضوع وقاضي الغرامة فإف قاضي الموضوع ىو 
المختص بتوقيع الغرامة التيديدية ليضمف تنفيذ الحكـ الصادر عنو في النزاع األصمي، وبعد   

يجوز لمجيات القضائية بناء عمى طمب "ـ نجدىا تنص عمى أنو .إ. مف ؽ471تصفح المادة 
، يتبيف مف خبلؿ ىذه المادة "الخصـو أف تصدر أحكاما بتيديدات مالية في حدود اختصاصيا

بما ال يدع مجاال لمشؾ ، أف المشرع الجزائري منح قضاء الموضوع االختصاص بالحكـ 
إ ليؤكد اختصاص المحاكـ اإلدارية ومجمس .ـ.إ.ولتأكيد ذلؾ جاء ؽ. (134)بالغرامة التيديدية

 وما بعدىا ونعمـ أف عبارة الجيات 980الدولة عمى حد سواء في توقيعيا، وذلؾ في المواد 
القضائية اإلدارية في ىذا القانوف تعني كؿ مف المحاكـ اإلدارية ومجمس الدولة، وبالمقابؿ في 
فرنسا كاف االختصاص في توقيع الغرامة التيديدية مقتصرا في البداية عمى مجمس الدولة، فقط 

في حالة عدـ تنفيذ حكـ صادر  "1980 لسنة 539 مف قانوف 02وىذا ما جاء في نص المادة 
عف جية قضاء إداري فإف مجمس الدولة يستطيع ولو تمقائيا توقيع غرامة تيديدية ضد 

، أما بالنسبة لممحاكـ اإلدارية فقد كانت "األشخاص المعنوية العامة، لضماف تنفيذ ىذا الحكـ
تحيؿ طمبات الغرامة التيديدية إلى مجمس الدولة مف أجؿ تنفيذ أحكاميا، ولكف بعد صدور 

 صرح باختصاص المحاكـ اإلدارية باإلضافة إلى المحاكـ االستئنافية، في 95/125القانوف 
حالة عدـ تنفيذ حكـ نيائي صادر عنيما، يكوف عمى ذي الشأف تقديـ طمب تنفيذه إلى ذات 

 .(135)المحكمة التي أصدرتو

              ال              ع   غ              :     ع   ث   

                                                           

 .45مرادسي عزالديف ، مرجع سابؽ ، ص - (134)
 .211محمد باىي أبو يونس، مرجع سابؽ، ص - (135)



إف مسألة اختصاص القاضي االستعجالي بتوقيع الغرامة التيديدية مف المسائؿ التي 
عرفت نقاشا حادا عمى المستوى الفقيي بيف الرافضيف لمنحو ىذا االختصاص وبيف المطالبيف 

وىو الخبلؼ الذي ثار في القانوف الفرنسي عمى إثر صدور حكـ قديـ لمحكمة . (136)بمنحو إياه
النقض الفرنسية، التي رفضت فيو منح االختصاص لمقاضي االستعجالي بإصدار أحكاـ 

بالغرامة التيديدية، بقوليا أنو ال يممؾ سمطة إصدار غرامة تيديدية ويعتبر متجاوزا 
 .(137)لسمطاتو

غير أف المشكؿ ال يطرح في الجزائر ألف المشرع حسـ األمر بإعطاء القاضي األمور 
 التي نصت 471/2المستعجمة صراحة االختصاص لتوقيع الغرامة التيديدية وذلؾ وفقا لممادة 

يجوز لقاضي األمور المستعجمة بناء عمى طمب الخصـو أف يصدر أحكاما بتيديدات : "عمى
إ، ومف بيف التبريرات التي قدميا الفقو .ـ.إ. مف ؽ987/2ويقابميا في ذلؾ نص المادة ..." مالية

الختصاص قاضي األمور المستعجمة في توقيع الغرامة التيديدية والتي كانت بمثابة الرد عمى 
االنتقادات التي وجييا الرافضوف لمنحو إياىا، أف قاضي االستعجاؿ بإصداره لمغرامة التيديدية 
يضمف بذلؾ تنفيذ األوامر الوقتية التي يصدرىا خاصة وأف الغرامة التيديدية مف أىـ مميزاتيا 

 .(138)أف ليا الطابع الوقتي، فاليدؼ منيا ىو تسريع إجراءات التنفيذ

         غ              :      ب   ث  ث

                                                           

 .127بف عائشة نبيمة، مرجع سابؽ، ص - (136)
 .107بخيت محمد بخيت، مرجع سابؽ، ص - (137)
 .128بف عائشة نبيمة، مرجع سابؽ، ص - (138)



 في أنيا تعد وسيمة الضغط الحقيقية عمى اإلدارة La liquidationتبدو أىمية التصفية 
وىي المحظة التي تتحوؿ فييا الغرامة التيديدية مف مجرد إجراء تيديدي قد يترتب أثره المالي أو 

 .(139)ال يترتب إلى إجراء ردعي عمى عدـ تنفيذ الحكـ

 :  ب        :     ع     

يعد طمب التصفية إجراءا تبعيا غير مستقؿ عف طمب الحكـ بالغرامة التيديدية وليس مف 
البلـز أـ يتقدـ المحكـو لو بطمب تصفيتيا، إذ يمكف لقاضي التصفية التصدي لذلؾ مف تمقاء 

. (140)نفسو متى استشعر أف تدابير التنفيذ التي حددىا وحدد أجبل لتنفيذىا بقيت بدوف جدوى
في حالة عدـ التنفيذ الكمي أو الجزئي أو في حالة "إ .ـ.إ. مف ؽ983وىذا ما نصت عميو ـ 

" التأخير في التنفيذ تقـو الجية القضائية اإلدارية بتصفية الغرامة التيديدية التي أمرت بيا
المطموب "بالنظر إلى ىذه المادة ومقارنتيا مع بقية المواد في ىذا الموضوع يتبيف لنا أف عبارة 

ليست موجودة في المادة، وىذا إف دؿ عمى شيء فإنو يدؿ عمى أنو يجوز لمقاضي " منيا
اإلداري ولو تمقائيا تصفية الغرامة التيديدية سواء طمبيا صاحب الشأف أـ لـ يطمبيا، وىذا ما 

 .(141)إ الفرنسي.ؽ. مف ؽ911L-7يتطابؽ أيضا مع نص المادة 

        :     ع   ث   

ميعادا يجب - عمى خبلؼ طمب الغرامة التيديدية–لـ يحدد المشرع لطمب التصفية 
نما يرجع في شأف تحديده لممدة التي حددىا قاض الغرامة  تقديمو خبللو أو بعد انقضائو، وا 

لتنفيذ حكمو كميمة إجرائية تتخذ خبلليا اإلدارة اإلجراءات البلزمة لمتنفيذ، وبعد نفاذىا تبدأ في 
                                                           

 محمد باىي أبو يونس، مرجع سابؽ، ص- (139)
 .233، مرجع سابؽ، ص      ز           عدو عبد القادر، - (140)
)

141
(- L 911-7 En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’ exécution tardive la juridiction 

procède a la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. 



ما الوقت : السرياف تصاعديا، وتظؿ الغرامة في سيرىا إلى أحد األجميف إما يـو تنفيذ الحكـ وا 
 .(142)الذي يتأكد فيو يقينا مف أف اإلدارة لف تنفذ ىذا الحكـ ميما بمغ السرياف الزماني لمغرامة

 :                               :     ع   ث  ث

كما رأينا في المطمب السابؽ أف االختصاص بتوقيع الغرامة التيديدية يعود إلى كؿ مف 
قاضي الموضوع وقاضي االستعجاؿ، إال أنو بالنسبة لبلختصاص بالتصفية فإنو يوجد عدة 

 جاءت الجية القضائية عامة أي أنو يدخؿ ضمنيا 983اعتبارات لتحدده، فالمشرع في المادة 
 .كؿ مف المحكمة اإلدارية ومجمس الدولة وقاضي الموضوع وقاضي االستعجاؿ

بالنسبة لممحكمة اإلدارية ومجمس الدولة ال يوجد إشكاؿ، فكبلىما لو االختصاص 
بتصفية الغرامة التيديدية التي حكما بيا، ولكف اإلشكاؿ يثور حوؿ فيما إذا كاف قاضي 

 االستعجاؿ يعقد لو االختصاص بالتصفية؟ أـ ينعقد إلى قاضي الموضوع؟

                   ع          غ              : أ ال

مما ال شؾ فيو أف قاضي الموضوع يرجع لو االختصاص في تصفية الغرامة التيديدية 
يجوز لمجيات القضائية بناء عمى طمب : "ـ القديـ عمى.إ. مف ؽ471/1حيث نصت ـ 

الخصـو أف تصدر أحكاما بتيديدات مالية في حدود اختصاصيا، وعمييا بعد ذلؾ مراجعتيا 
يتبيف لنا مف ىذا النص أف المشرع منح اختصاص التصفية لقاضي الموضوع ". وتصفية قيمتيا

وىذا ما تؤكده أيضا الفقرة الثانية مف نفس المادة التي - أي قاضي االستعجاؿ–دوف غيره 
منحت لقاضي االستعجاؿ سمطة توقيع الغرامة التيديدية دوف اختصاص التصفية، وىو ما 

                                                           

 .231محمد باىي أبو يونس، مرجع سابؽ، ص -(142)
 



إ التي منحت االختصاص بالتصفية لمجية .ـ.إ. مف ؽ983يقابميا في ذلؾ نص المادة 
القضائية اإلدارية التي أصدرت األمر بالغرامة، وذلؾ في حالة عدـ التنفيذ الكمي أو الجزئي أو 

في حالة التأخير في التنفيذ، حيث يقـو المدعي بعد تماـ المدة التي حددىا  القاضي لمقياـ 
بإجراءات التنفيذ  برفع دعوى تصفية الغرامة التيديدية بطريقة تصاعدية حتى األجؿ الذي حدده 

 .أو يقـو بيا القاضي تمقائيا. (143)القاضي النتياء سريانيا

وتحسب القيمة الكمية لمغرامة التيديدية، بحاصؿ ضرب عدد األياـ التي تأخرت فييا 
اإلدارة عف التنفيذ بداية مف اليـو الموالي لمميمة القضائية وحتى يـو تنفيذ الحكـ في معدؿ 

 1000 أياـ وكاف معدؿ الغرامة 10الغرامة اليومي، فمثبل لو تأخرت اإلدارة بعد تمؾ المدة ب 
 دج، وىذا ىو المبمغ الذي عمى أساسو تصفى 10.000دج يوميا فإف إجمالي الغرامة يكوف 

 .(144)الغرامة التيديدية

وتجدر اإلشارة إلى أنو يجوز لمقاضي اإلداري أف يقرر عدـ دفع جزء مف الغرامة 
. (145)التيديدية إلى المدعي، إذا تجاوزت قيمة الضرر، وأف تأمر بدفعو إلى الخزينة العمومية

، ويرجع السبب في ذلؾ لكي ال تكوف الغرامة التيديدية مجاؿ إلثراء 985نصت عمييا المادة 
 .المدعي

   ى                ال                 غ              : ث    

 عدـ اختصاص قاضي األمور المستعجمة بتصفية 471/2يتبيف لنا مف نص المادة 
الغرامة التيديدية، بحيث يعقد االختصاص لقاضي الموضوع بتصفية الغرامة التيديدية المحكـو 

                                                           

 .133براىيمي فايزة، مرجع سابؽ، ص - (143)
 .247محمد باىي أبو يونس، مرجع سابؽ، ص - (144)
 . مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية985المادة - (145)



بيا مف طرؼ القاضي االستعجالي، والمقصود بقاضي الموضوع ىو الجية القضائية المختصة 
بالفصؿ في أصؿ النزاع ، ومرد ىذا االختصاص ىو أف األوامر االستعجالية مؤقتة، وأف 

ومف شروط انعقاد االختصاص لقاضي . (146)تصفية الغرامة تستدعي المساس بأصؿ الحؽ
 .األمور المستعجمة ىو عدـ المساس بأصؿ الحؽ وتوفر عنصر االستعجاؿ

تنص صراحة عمى عدـ اختصاص  (08/09)إ .ـ.إ.ورغـ عدـ وجود أي مادة في ؽ
ـ قد نص عمييا سابقا والقضاء اعتاد عمى عدـ جواز ذلؾ، .إ.قاضي االستعجالي، إال أف ؽ

 .وبالتالي يعقد اختصاص تصفية الغرامة التيديدية إلى قاضي الموضوع فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 :             ث    

     

                                                           

 .173، مرجع سابؽ، ص                                             عدو عبد القادر، -(146)
 



تعد الغرامة التيديدية الوسيمة القضائية الثانية التي نص عمييا المشرع في قانوف اإلجراءات 
، "في تنفيذ أحكاـ الجيات القضائية اإلدارية"المدنية واإلدارية في الباب السادس تحت عنواف 

، وأصبح بموجبيا 988 إلى 981لضماف تنفيذ أحكامو، حيث نص عمييا المشرع في المواد مف 
بإمكاف القاضي اإلداري أف يصدر غرامة مالية ضد اإلدارة العامة التي امتنعت أو تأخرت في 

تنفيذ أحكامو الصادرة ضدىا،  ويتـ تقدير الغرامة التيديدية وفقا لمتأخر الزمني في التنفيذ، 
 .بحيث كمما زادت مدة التأخير زادت قيمة الغرامة

وعميو فإف الغرامة التيديدية ليا أىمية كبيرة باعتبارىا وسيمة رادعة لئلدارة العامة، فإف تقييدىا 
في الحكـ القضائي يجعؿ التنفيذ سريع، ويبعث الطمأنينة في نفس المتقاضي مما يعزز الثقة 

 بيف المواطف والقضاء

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



     ؤ                  ال    ع            :         ث  ث 

 

مف خبلؿ دراستنا لمفصميف السابقيف يتضح لنا حرص المشرع الشديد عمى مسألة تنفيذ 
أحكاـ القضاء اإلداري، وذلؾ مف أجؿ حماية حقوؽ األفراد مف تعسؼ اإلدارة العامة، فنجده قد 

عمى إمكانية القاضي اإلداري توجيو أوامر لئلدارة العامة لضماف تنفيذ . إ.ـ.إ.نص في ؽ
جبارىا عمى التنفيذ، لكف المشرع  أحكامو، باإلضافة إلى إمكانية توقيع غرامة تيديدية إلكراىيا وا 
نما تعدى األمر إلى بسط رقابة القضاء الجزائي عمى عممية التنفيذ  لـ يكتفي بياتيف الوسيمتيف وا 

 .وتجريـ فعؿ االمتناع وترتيب مجموعة مف المسؤوليات عمى الموظؼ العمومي

ولدراسة ىذا الموضوع ارتأينا تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف نتناوؿ في المبحث األوؿ 
المسؤولية اإلدارية المترتبة عف االمتناع عف التنفيذ والمبحث الثاني نتطرؽ  فيو إلى مسؤولية 

 .الموظؼ المترتبة عف االمتناع عف التنفيذ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     ؤ                          ال    ع           :      ث     

استقرت أحكاـ القضاء عمى أف عدـ االلتزاـ بحجية الشيء المقضي بو يشكؿ مخالفة 
لمقانوف، ويعد بذلؾ خطأ يستوجب التعويض ،وقياسا عمى ذلؾ ال يمكف لئلدارة العامة أف 

تتجاىؿ القاعدة القانونية التي تمزميا بتنفيذ أحكاـ وقرارات القضاء اإلداري ألف ذلؾ قد يرتب 
 .مسؤوليتيا بالتعويض لممتضرر مف امتناعيا عف التنفيذ

ثـ إلى المسؤولية  (المطمب األوؿ)ومف ىنا سنتطرؽ إلى المسؤولية عمى أساس الخطأ 
 .(المطمب الثاني)عمى أساس المخاطر 

 :    ؤ       ى أ        أ:      ب     



يرتب امتناع اإلدارة عف تنفيذ الحكـ مسؤوليتيا، وقد أكدت الغرفة اإلدارية بالمحكمة 
العميا قياـ مسؤولية اإلدارة عف عدـ تنفيذ األحكاـ عمى أساس الخطأ في قرارىا الصادر بتاريخ 

حيث أف رفض االمتثاؿ لمقتضيات قرارات الغرؼ : " أنو115284 تحت رقـ 13/04/1997
اإلدارية لممجالس والمحكمة العميا الحائزة قوة الشيء المقضي فيو، والذي يصدر عف سمطة 

عمومية يعد مف جية تجاوز لمسمطة ومف جية أخرى عنصرا منتجا لمسؤولية السمطة العمومية 
فإف المستأنؼ يمكنو رفع دعوى بيدؼ الحصوؿ . إ.ـ.إ. مف ؽ340وأنو طبقا لمقتضيات المادة 

عمى التعويض إذا كاف يرى أف المستأنؼ عمييا رفضت القياـ بااللتزاـ القضائي باألداء الواقع 
ولقياـ مسؤولية اإلدارة عمى أساس الخطأ يجب توافر أركاف ثبلثة تتمثؿ .(147 )..."عمى عاتقيا

 .الخطأ والضرر والعبلقة السببية بينيما: في

         أ:     ع     

" اإلخبلؿ بالتزاـ سابؽ" وىو أسبؽ الفقياء إلى ذلؾ بأنو Marcel Planiolعرفو الفقيو 
مخالفة ألحكاـ القانوف وتتمثؿ في عمؿ مادي أو في " وعرفو الدكتور ماجد راغب الحمو بأنو 

تصرؼ قانوني يأخذ صورة عمؿ إيجابي أو عمى ىيئة تصرؼ سمبي ينشأ عند عدـ القياـ بما 
نما يصدر الخطأ ". يوجبو القانوف وبدييي أف اإلدارة كشخص معنوي ال يمكف ليا أف تخطأ، وا 

 .(148)عف موظفييا الذيف يعمموف لحسابيا ويعبروف عنيا

 : ويأخذ الخطأ في مجاؿ مخالفة اإلدارة لحجية الشيء المقضي بو صورا متعددة وىي

 إف االمتناع عف تنفيذ الحكـ اإلداري ىو اخطر األساليب المستعممة :  ض        : أ ال
 .لمواجية التنفيذ وقد يكوف االمتناع صريحا كما قد يكوف ضمنيا
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يتجسد امتناع اإلدارة ىنا في صدور قرار صريح يحمؿ :  ال    ع      ح            -1
رفض تنفيذ الحكـ، وتمثؿ ىذه الحالة الجـر المشيود الذي تقترفو اإلدارة في نطاؽ تنفيذ األحكاـ 

 .(149)اإلدارية، فيي ال تدع مجاال لمشؾ في عصيانيا لمحكـ ومجاىرتيا بالخروج عميو

ويمكننا استنباط ىذه الحالة مف عدة قرارات صادرة عف مجمس الدولة بحيث أف المدعي في 
الخصومة القائمة تقدـ بطمب يمتمس فيو الحكـ عمى خصمو اإلدارة بتنفيذ القرار القضائي 

النيائي الصادر لصالحو، وقد ثبت مف وقائع النزاع أف المدعي لجأ لرفعو دعواه بعدما انتظر 
 .أكثر مف ثبلث سنوات ولـ تنفذ اإلدارة القرار الصادر ضدىا

 الصادر بتاريخ 12411 والقرار 05/11/2002 الصادر بتاريخ 5710وىناؾ القرار 
 لرفعيما دعوى الغرامة 2002 و 2000  حيث انتظر المدعياف فييا سنة 06/04/2004

التيديدية لجبر المدعى عمييا وعمى التوالي بمدية الجزائر وبمدية بف سرور بتنفيذىما القرار 
، إذ ثبت مف حيثيات ىذه القرارات أف اإلدارة لـ تقدـ 2004 و 2002الصادر لصالحيما في 

أي دليؿ أو سبب عمى امتناعيا وأكد المحضر في محاضر االمتناع عف التنفيذ ىذا  الرفض 
 .(150)الصريح دوف أي عذر

قد تواجو اإلدارة تنفيذ الحكـ بالصمت، بشكؿ يتأكد منو :  ال    ع                   -2
رفضيا القياـ بو، وقد تجابيو بقرار أو إجراء مضاد يكشؼ عف رغبتيا المتعمدة في عدـ 

 .إجرائو

 :في كمتا الحالتيف يتجسد امتناعيا الضمني عنو ويأخذ االمتناع الضمني شكميف
يمثؿ ىذا الطريؽ تعارض منطوؽ الحكـ :  ال    ع                                  - أ

ومضموف القرار الذي تواجو بو اإلدارة تنفيذه، كأف يصدر حكما بإلغاء فصؿ موظؼ، ونظرا 

                                                           

. 150محمد باىي أبو يونس، مرجع سابؽ، ص - (149)
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ألف تنفيذ ىذا الحكـ يقتضي إعادتو إلى وظيفتو  وىي ال ترغب في ذلؾ فتعمد إلى إلغاء ىذه 
 .(151)الوظيفة حتى تتخمص منو

 تعد مواصمة تنفيذ القرار الممغى واالستمرار في تطبيؽ :   ه                 - ب
اإلجراءات المترتبة عميو، رغـ صدور الحكـ بإلغائو مف أخطر المخالفات التي ترتكبيا اإلدارة 
اتجاه القانوف والقضاء معا ولعؿ ما يؤكد ذلؾ غالبية حاالت االمتناع اإلداري عف التنفيذ التي 

 .(152)تأخذ ىذه الصور

 عف المجمس 13/05/1979    ومف تطبيقات ىذه الحالة في الجزائر القرار الصادر بتاريخ 
القضائي لوالية الجزائر بعد أف اقتطعت إدارة الضرائب المتنوعة مف إحدى الشركات الفرنسية 

العاممة بالجزائر مبمغا ماليا دوف وجو حؽ، فرفعت ىذه الشركة دعوى أماـ الغرفة اإلدارية 
لمجمس قضاء الجزائر لوقؼ اإلجراءات التنفيذية ليذا االقتطاع ورد المبمغ المقتطع، وكاف أف 

لـ تستجب ألمر الغرفة اإلدارية ولـ تتوقؼ عف  (الضرائب)صدر أمر بذلؾ غير أف اإلدارة 
 .(153)اإلجراءات التنفيذية إلى غاية تأميـ تمؾ الشركة

 تختمؼ ىذه الصورة عف سابقتيا في أف اإلدارة ال تمتنع عف تنفيذ :             ب       : ث    
نما تتولى اتخاذ إجراءات وضع الحكـ موضع التطبيؽ العممي، غير أنيا ال تحتـر  الحكـ، وا 

مقتضيات ىذا التنفيذ، فيكوف فعميا معيبا ال يتفؽ وما ينبغي أف يكوف عميو، وبالتالي فإذا كانت 
اإلدارة في الحالة السابقة قد أخمت بالتزاميا في التنفيذ فإنيا في ىذه الحالة قد تقاعست عف أداء 

 :ولو عدة صور نذكر منيا. (154)التزاميا بالتنفيذ الحسف
 إذا كاف مف حؽ اإلدارة نظرا لمتعقيدات اإلدارية أف تتذرع بحاجتيا :                    -1

لفسحة مف الوقت لترتب فييا األوضاع التي سيتناوليا موضوع التنفيذ، فتبرير تقاعسيا أو 
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تراخييا في تنفيذ الحكـ بفترة أطوؿ مف تمؾ التي يقدىا القاضي، ىو أمر مرفوض ويتعارض مع 
 .ما لمحكـ مف حجية تستوجب التنفيذ

   ولقد استقرت أحكاـ القضاء اإلداري عمى أف مف واجب اإلدارة أف تقـو بتنفيذ األحكاـ في 
وقت مناسب مف تاريخ صدورىا، فإف ىي تقاعست عف التنفيذ دوف وجية حؽ فيذا يوجب 

 .(155)لصاحب الشأف المطالبة بالتعويض
ال :             ز         -2 يقع عمى عاتؽ اإلدارة االلتزاـ بتنفيذ مضموف الحكـ كامبل وا 

نكار لمجزء الذي رفضت تنفيذه، وىذا ما يعد  عد ذلؾ اعتداء عمى حجية مالـ ينفذ منو، وا 
مساسا بمبدأ الفصؿ بيف السمطات الذي يحظر عمى أي سمطة التدخؿ في العمؿ القضائي أو 

 .(156)تعطيؿ أحكامو، ويأخذ التنفيذ الجزئي صورتيف

إف حجية الشيء المقضي بو تفرض عمى اإلدارة واجب :                      - أ
تنفيذ حكـ اإللغاء تنفيذا كامبل، ومف ثـ فإف التنفيذ الناقص يأخذ حكـ االمتناع عف التنفيذ في 
ترتيب مسؤولية اإلدارة، ويمحؽ بالتنفيذ الناقص مبادرة اإلدارة إلى تنفيذ الحكـ ولكف عمى وجو 
غير صحيح، وقد يكوف مرد ذلؾ خطأ جسيـ في تفسير الحكـ، كما قد يكوف مرد ذلؾ رغبتيا 
في التيرب مف تنفيذ الحكـ بالكيفية المستخمصة مف منطوؽ الحكـ أو مف األسباب المرتبطة 

 .(157)بيذا المنطوؽ ارتباطا غير قابؿ لمتجزئة

 اإلدارة ىنا تقبؿ تنفيذ الحكـ ولكف بشروط تقيد مف خبلليا :               _      ب 
تنفيذه عمى النحو المقتضى قانونا، إذ ىي ممزمة بذلؾ دوف قيد وال شروط، ىنا ال يمكف 
القوؿ بأنيا لـ تنفذ، ألنو وفقا لمسياسة القضائية لمجمس الدولة يكفي أف تعمف رغبتيا في 

التنفيذ، ولكف ال يمكف أيضا أف نقوؿ أنيا نفذتو، ألف قبوليا التنفيذ مرتيف بقبوؿ 
وىو األمر الذي كيفو مجمس الدولة عمى أنو تنفيذ جزئي وقضت بالغرامة . (158)شروطيا

                                                           

. 115الصايغ أحمد، مرجع سابؽ، ص - (155)
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التيديدية ضد إحدى المؤسسات العامة لرعاية األيتاـ، التي قررت فصؿ إحدى الموظفات 
لعدـ الكفاءة وبعد حصوليا عمى قرار قضائي بإلغاء قرار فصميا امتنعت عف إعادتيا 

فأقامت صاحبة الشأف طعنا في قرار الرفض الذي ألغي لمخالفتو حجية الشيء المقضي فيو 
ولتنفيذ قرار اإللغاء  اقترحت اإلدارة عمى الطاعنة التنفيذ مقابؿ تقديـ طمب إعبلف الرغبة 
في االستيداع لظروؼ شخصية، األمر الذي اعتبره مجمس الدولة انتياكا صارخا لحجية 

 .(159)الشيء المقضي فيو، وتنفيذا منقوصا لمقرار القاضي بإلغاء قرار الفصؿ

 

          :     ع   ث   

يستوي فيو أف يكوف ضررا ماديا أو معنويا، فقد استقر القضاء في الجزائر قبوؿ طمب 
 :ويمـز في الضرر توافر الشرطيف التالييف. (160)التعويض عف الضرر المعنوي

يشترط في الضرر الذي يستوجب التعويض أف يكوف محققا أي : أ                  : أ ال
أف يكوف وجوده مؤكد، بحيث يكوف المضرور قد أصيب فعبل بضرر وعمى ىذا األساس فبل 
تعويض عف الضرر االحتمالي فعمى سبيؿ المثاؿ يعتبر الضرر الناشئ عف حرماف الموظؼ 

 .مف ترقية يستحقيا ضررا محققا

ويقصد بخصوصية الضرر أف يقع عمى فرد معيف أو أفراد : أ                 : ث    
معينيف بذواتيـ ويرى غالبية فقو القانوف العاـ أف الضرر الذي يمحؽ بعدد غير محدد مف األفراد 
أو الذي يصيب فئة معينة مف الناس بشكؿ عاـ دوف تمييز، يعتبر ضررا عاما وليس خاصا وال 

 .يعوض عنو، والتعويض ال يكوف إال عف الضرر الخاص
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وأساس عدـ التعويض عف الضرر العاـ أنو يعد مف األعباء العامة التي يتعيف عمى 
 .(161)المواطنيف بصفة عامة تحمميا

 :   ال          :     ع   ث  ث

وىو  (خطأ اإلدارة)ال تنعقد المسؤولية وال تترتب إال إذا وجدت عبلقة السببية بيف فعؿ المسؤوؿ 
مخالفة حجية الشيء المقضي بو، والضرر الناجـ الذي أصاب الشخص المضرور ويكمف دور 

 .(162)العبلقة السببية في تحديد المسؤولية لتحديد السبب المباشر الذي أدى لحدوث الضرر

ويشترط أف يكوف الضرر مباشرا، ويعد مباشرا متى كاف بمثابة النتيجة الحتمية والمباشرة 
 .لؤلعماؿ المنسوبة لئلدارة

ذا تعذر نسبتو إلى تمؾ التصرفات فإنو يعد ضررا غير مباشر ال تسأؿ عنو اإلدارة  وا 
 .(163)وعمى ذلؾ تنتفي ىذه الرابطة لوجود خطأ الغير، أو خطأ المضرور نفسو، أو قوة قاىرة

 

 :  ال  إ   ء               ؤ    :     ع      ع

قد تعفى أو تخفؼ اإلدارة مف مسؤوليتيا بسبب امتناعيا عف تنفيذ األحكاـ القضائية 
 :وترفض دعوى المدعى وذلؾ في الحاالت التالية

 :              ب إ   ء               ؤ    : أ ال
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إف فعؿ الضحية يعفي جزئيا أو كميا مسؤولية اإلدارة بالنظر إذا ما كانت تسببت في 
الضرر كمية أو شاركت في تفاقمو، ولقد طبقت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا ىذه القاعدة في 

حيث قضت الغرفة اإلدارية بالمحكـ العميا بتعويض )" زواؽ"عدة قضايا ليا، كقضية السيد 
السيد زواؽ عف فقداف ابنو نتيجة اصطدامو مف طرؼ سيارة ممؾ لمدولة، وقررت الغرفة بتجزئة 

المسؤولية عمى اعتبار أف والدي الضحية قصرا في مراقبة ابنيما الذي لـ يكف يتجاوز عمره 
 .(164)ثمانية عشر شيرا

 :        أ                         : ث    

قد يرجع تأخر اإلدارة إلى جممة أسباب ترفع عنيا المسؤولية اإلدارية  ومنيا القوة 
القاىرة، فمثبل صدور قرار قضائي يقضي بإلغاء قرار اليدـ، وأثناء مباشرة إجراءات التنفيذ وقع 

زلزاؿ فتيدـ المنزؿ، ففي ىذه الحالة ال يمكف مساءلة اإلدارة عف الضرر الذي وقع عمى 
 .صاحب الحؽ

وقد يرجع ىذا السبب إلى ما يتطمبو التنفيذ مف ضرورة اشتراؾ عدة جيات في تنفيذ 
ال مسؤولية عمى اإلدارة عف ': الحكـ وفي ىذا قضت محكمة القضاء اإلداري في مصر بأنو

التأخير في التنفيذ، إذا كاف يرجع إلى تبادؿ المكاتبات بيف الوزارة ووزارة المالية وديواف 
الموظفيف لمرجوع إلييا في شأف تنفيذ ىذه األحكاـ، ولـ يكف التأخير نتيجة تقصير مف 

 .(165)اإلدارة

 :      غ      ب     ء               ؤ    : ث  ث 
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يحدد القاضي اإلداري اإلعفاء الكمي أو الجزئي لئلدارة مف مسؤوليتيا كما يحدد نسبة 
المسؤولية اإلدارية في حالة اإلعفاء الجزئي حسب ما ارتكبتو كؿ مف اإلدارة والغير، فإذا تسبب 
الغير في عدـ تنفيذ اإلدارة لقرار قضائي يقضي بتخصيص المدعي القطعة األرضية المطالب 
بيا، بسبب تواجده عؿ القطعة تكوف اإلدارة معفية مف المسؤولية إال إذا ثبت أف وجود الغير 

 .(166)فوؽ القطعة األرضية كاف بفعؿ اإلدارة نفسيا

 :          ى     غ      ح:      

قد تعمد اإلدارة إلى تنفيذ الحكـ ولكف عمى نحو مخالؼ لحجية الشيء المقضي فيو، وقد 
يكوف مرد ذلؾ خطأ اإلدارة في تغيير الحكـ والقضاء اإلداري المصري مستقر عمى أنو ال 
مجاؿ لتقرير مسؤولية اإلدارة متى كاف الخطأ في التفسير يسيرا، وكاف الحكـ غير واضح 

 .(167)ويحتمؿ أكثر مف تأويؿ

                                               ال       أ         :     ع       

 : ال       أ                                             : أ ال

إف الخطأ المرفقي ىو الخطأ الذي ينسب إلى المرفؽ أو المصمحة رغـ ارتكابو مف قبؿ 
، وأنو عند امتناع اإلدارة عف القياـ باألعماؿ والخدمات التي (168)الموظؼ مف الناحية المادية

ىي ممزمة بأدائيا أصبل، فإنيا تكوف مسؤولة عما يقع مف أضرار نتيجة ليذا االمتناع ويدخؿ 
 .في ىذا المجاؿ امتناع اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ والقرارات القضائية
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ويعتبر الفقو والقضاء الفرنسياف بصورة عامة القرارات اإلدارية التي تخالؼ حجية الشيء 
المقضي فيو أو التي يترتب عمييا عدـ تنفيذ األحكاـ مخالفة جسيمة تؤدي إلى مسؤولية اإلدارة 

 .(169)بناءا عمى الخطأ المرفقي

ومنو في حالة توافر الخطأ المصمحي وحده تتحمؿ اإلدارة وحدىا  مسؤولية التعويض إذ 
قد يعود عدـ تنفيذ اإلدارة لحكـ اإللغاء نتيجة بطئ نشاط المرفؽ أو عدـ عممو أو التنظيـ 

السيئ لممرفؽ العاـ، ومثاؿ ذلؾ أف يكوف عدـ التنفيذ مرده إلى ما تعرفو اإلدارة مف تعقيدات 
 .(170)بيروقراطية

 

 : ال       أ                                            : ث    

لقد نصت أغمب التشريعات القانونية، أف الخطأ واإلىماؿ الذي يرتكبو الموظؼ يستند 
إليو، يضع عمى عاتقو مسؤولية التعويض عما سببو مف ضرر لمشخص المتضرر وىذا نتيجة 
لخطئو، وىنا يعوض الموظؼ مف مالو الخاص عف الضرر البلحؽ بالمتضرر، إذا ارتبط ىذا 

 .(171)الخطأ بالموظؼ شخصيا في قيامو بو

أما بالنسبة لمفقو عموما يؤيد فكرة تطبيؽ المسؤولية الشخصية لمموظؼ المخالؼ لتنفيذ 
الذي يعود لو الفضؿ الكبير في " ه    "القرار الصادر ضد اإلدارة وقد تزعـ ىذا االتجاه الفقيو 

صياغة نظرية الخطأ الشخصي لمموظؼ المسئوؿ عف عدـ تنفيذ الحكـ الحائز لقوة الشيء 
إننا انشغمنا أكثر مف : "حيث قاؿ" فابراؾ"المقضي بو ضد اإلدارة بمناسبة تعميقو عمى قرار 

                                                           

. 198شروف حسينة ، مرجع سابؽ، ص -(169)
. 238، مرجع سابؽ، ص                                             عدو عبد القادر، - (170)
. 196حسينة شروف، مرجع سابؽ، ص - (171)



البلـز بالمسؤولية عف خطأ المرفؽ فقط دوف أف نعطي االىتماـ الكافي لممسؤولية الشخصية 
 ".لمموظؼ وقد حاف الوقت لمنظر إلى ىذا الجانب

أيضا بالمسؤولية الشخصية لمموظؼ باعتبارىا الوسيمة الناجحة "     "وقد نادى الفقيو 
 .(172)لضماف تنفيذ الحكـ الحائز لقوة الشيء المقضي بو

     ؤ           أ:      ب   ث   

رأينا أف األصؿ العاـ النعقاد المسؤولية اإلدارية يقـو عمى أساس الخطأ، بمعنى ضرورة 
توافر الخطأ والضرر والعبلقة السببية بينيما، كمبرر لقياـ مسؤولية اإلدارة بتعويض المضرور 
عما أصابو مف أضرار، إال أف القضاء اإلداري أقر في بعض الحاالت مسؤولية اإلدارة بدوف 

خطأ ، تفاديا لمتعارض الصارخ بيف عدـ مسؤولية اإلدارة بتعويض المضرور لعدـ توافر عنصر 
الخطأ مع اعتبارات العدالة في تحمؿ األشخاص لؤلضرار نتيجة لمقوؿ بعدـ توافر عنصر 
الخطأ  ونتيجة ليذا الوضع نجد أغمب الفقو والقضاء اإلداري يقراف بإمكانية قياـ المسؤولية 

فبمجرد ثبوت العبلقة السببية بيف الضرر . (173)بدوف خطأ بصفة احتياطية لممسؤولية الخطئية
 .وتصرؼ اإلدارة المشروع الذي ال ينطوي عمى الخطأ

المسؤولية : وتتقرر المسؤولية دوف خطأ في مجاؿ تنفيذ األحكاـ القضائية في حالتيف
 .عمى أساس المخاطر والمسؤولية عمى أساس اإلخبلؿ بمبدأ المساواة أماـ األعباء العامة

 :    ؤ       ى أ           :     ع     

                                                           

(. 18، 17)خميسي نور الديف وفيبللي، مرجع سابؽ، ص ص - (172)
. 231، مرجع سابؽ، ص                                             عدو عبد القادر، - (173)



إف حاالت وتطبيقات نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية اإلدارة العامة غير الخطيئة 
متنوعة بتنوع األعماؿ والنشاطات اإلدارية التي تكوف مصدرا ألضرار تصيب األفراد في حقوقيـ 

وأنفسيـ وأمواليـ، ويمكف في األضرار التي تصيب األفراد نتيجة األشغاؿ والمنشآت العامة        
األضرار الناجمة عف نشاط اإلدارة الخطرة، األضرار الناجمة عف عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية 

 .األضرار الناجمة عف صدور تشريعات قانونية

إف األحكاـ القضائية النيائية الصادرة ضد اإلدارة العامة لصالح األفراد تكوف دائما 
مميورة بالصيغة التنفيذية، حيث يطمب فيو مف األجيزة والسمطات اإلدارية المختصة المساعدة 
ذا امتنعت  والعمؿ عمى تنفيذه، بحيث يجب عمى اإلدارة أف تنفذ أحكاـ القضاء تنفيذا كامبل، وا 

 .كاف امتناعيا ىذا انتياكا واضحا وخطيرا لقوة الشيء المقضي بو

األمر الذي يكوف حتما جسيما يرتب مسؤولية اإلدارة، وفي ىذا النطاؽ قاـ التساؤؿ حوؿ 
كيفية العمؿ إذا ما امتنعت الجية اإلدارية المحكـو عمييا عف تنفيذ الحكـ القضائي الصادر 

 .(174)لصالح الشخص المتضرر؟

لقد رسخ مجمس الدولة الفرنسي ىذه المسؤولية عمى أساس المخاطر، بحكمو الصادر 
التي تنحصر وقائعيا في أف " ساف شارؿ" في قضية شركة ورؽ ومطبوعات 1938 جواف 3في 

عماؿ ىذه الشركة أضربوا واحتموا منشآت الشركة فمجأت ىذه الشركة إلى والي مقاطعة ليبوش 
دي رونو ولوزير الداخمية إلخبلء المؤسسة بدوف نتيجة، فما كاف مف الشركة المذكورة إال أف 
تقدمت إلى القضاء فحصمت عمى حكـ يقضي بطرد العماؿ المضربيف مف الشركة مقرونا 

ومميورا بالصيغة التنفيذية، لكف والي المقاطعة رفض تحريؾ القوة العمومية لتنفيذ الحكـ، إذ 
قدر أنو مف األفضؿ الوصوؿ إلى اتفاؽ مع المضربيف، فما كاف مف ىذه الشركة إال أف رفعت 

                                                           

(. 238، 237)عمار عوابدي، مرجع سابؽ، ص ص -(174)



دعوى قضائية أماـ مجمس الدولة الفرنسي ضد وزارة الداخمية مطالبة بالتعويض عف األضرار 
 أشير، فحكـ مجمس الدولة ليا بالتعويض بعد أف 3التي لحقتيا مف ىذا اإلضراب الذي داـ 

قرر أف الظروؼ االستثنائية التي منعت اإلدارة العامة مف التدخؿ لتنفيذ الحكـ تجعؿ تصرفاتيا 
 .(175)مشروعا

أما بالنسبة لمجزائر فإف المحكمة العميا كاف ليا حظ تطبيؽ ىذا النوع مف المسؤولية في 
 أقرت مبدأ 1965 ديسمبر 03غياب النص القانوني، وىكذا ففي قرار الغرفة اإلدارية بتاريخ 

 .(176)مسؤولية الدولة دوف خطأ عف األضرار الناتجة عف وجود منشآت عمومية

    ؤ       ى أ       ال      أ          أ         ء          ال  ه :     ع   ث   
 :  ال    ع           

 :    ؤ       ى أ       ال      أ          أ         ء       : أ ال

توجد حاالت تنتج عف نشاط اإلدارة فييا ضرر، دوف اإلمكاف االستناد إلى خطأ أو 
مخاطر وينتج عف ىذا النشاط تحميؿ شخص ما عبئا ماليا مع استفادة األغمبية منو، فيو يقطع 

إذف  مساواة الجميع أماـ األعباء العامة ومف بيف الحاالت التي تنتج عنيا مسؤولية اإلدارة 
بسبب اإلخبلؿ بمبدأ المساواة أماـ األعباء العامة في حالة رفض اإلدارة تقديـ مساعدة لمقوة 

، عمى أف القانوف قد اشترط  قبؿ استخداـ القوة (177)العمومية لضماف تنفيذ قرار قضائي
العمومية لتنفيذ األحكاـ النيائية إخطار الوالي بذلؾ ليتسنى لو تقديـ اعتراضو عمى التنفيذ 

                                                           

 في قضية شركة ورؽ الطباعة ساف شارؿ، نقبل عف عمار عوابدي، 1938 جواف 3قرار صادر عف مجمس الدولة في - (175)
(. 240،241)المرجع نفسو، ص ص 

   ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر    ؤ                                            شييوب مسعود، - (176)
. 181، ص  2000

. 227محيو أحمد، ترجمة فائزة و أنجؽ و بيوض خالد، مرجع سابؽ، ص - (177)



وطمب تأجيمو إذا استدعت ذلؾ ضرورات الحفاظ عمى النظاـ العاـ  ويستتبع ذلؾ عدـ إعطاء 
اإلذف باستعماؿ القوة ألف قوات الشرطة موضوعة تحت سمطة الوالي وبالتالي فاف اإلدارة 

في نياية األمر باعتراضيا وبفرضيا منح القوة العمومية بوقؼ التنفيذ ولو مؤقتا وتكوف  (الوالية)
 (178 ).بذلؾ قد امتنعت عف تنفيذ الحكـ 

 

إف عدـ تنفيذ األحكاـ والقرارات القضائية إما أف يكوف دوف مبرر وفي ىذه الحالة تكوف 
السمطة العامة قد أخمت بالتزاـ قانوني يقع عمى عاتقيا والمتمثؿ في واجب السير عمى مساعدة 

 .(179)المحكـو لصالحو لتنفيذ الحكـ

أو أف يكوف بمبرر بضرورات النظاـ العاـ في ىذه الحالة عند قياـ اإلدارة بالمساعدة في 
تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة لصالح األفراد قد يؤدي إلى حدوث خمؿ في النظاـ العاـ في 

بعض األحياف ونظرا ألف الفرد الصادر لصالحو الحكـ سيحصؿ ضررا كبيرا يتمثؿ في ضياع 
مصمحتو الخاصة مف أجؿ الحفاظ عمى المصمحة العامة، فاف القضاء اإلداري يقضي لو 
بالتعويض المناسب استنادا إلى مبدأ المساواة أماـ األعباء العامة ولقد طبؽ مجمس الدولة 

ثـ تبله قرار شركة الورؽ ساف .(180)"كويتياس" الفرنسي ىذا المبدأ ألوؿ مرة في حكمو الشيير
شارؿ التي تـ ذكرىا سابقيا ثـ توالت األحكاـ فيما بعد وسنوضح قرار كويتياس في 

:  أقرت محكمة سوسة بتونس حؽ السيد1908 فيفري 13 ، حيث بتاريخ  23/11/1923
couiteas في ممكية قطعة ارض اكتسبيا مف الدولة ولكف الحكومة الفرنسية رفضت منح القوة 

                                                           

 ، ديواف المطبوعات الجامعية     ؤ           ال      أ                                      شييوب مسعود،  (178)
 .51،ص  2000الجزائر ،

. 52ص  مرجع سابؽ ،،     ؤ           ال      أ                                      شييوب مسعود، - (179)
. 811بسيوني عبد الغني عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص - (180)



المسمحة لتنفيذ الحكـ وطرد القبيمة التونسية التي تحوز ىذه األرض منذ القديـ، وترفض الخروج 
منيا، وكانت حجية الحكومة في ىذا االمتناع، ىي الحفاظ عمى النظاـ العاـ وعند لجوء السيد 
كويتياس إلى مجمس  الدولة لممطالبة بالتعويض، أقر المجمس شرعية االمتناع عف التنفيذ وأقر 
حؽ المدعي في التعويض عف األضرار التي لحقت بو مف جراء عدـ تمكينو مف تنفيذ الحكـ 

 .(181)الصادر لمصمحتو

 أف ىذا النوع مف المسؤولية "Rivot"وعمى ىذا األساس استخمص مفوض الحكومة 
 :يستوجب لتحقيقو توافر ثبلثة أنواع مف الشروط

 يتعمؽ بتوفر الضرر والعبلقة السببية بينو وبيف عمؿ اإلدارة:           

ويتعمؽ بالشروط الخاصة بالضرر أيف يجب أف يكوف ضررا خاصا وغير عادي :         ث   
فبالنسبة لوجوب كوف الضرر خاصا، فيو متوفر نظرا ألف األحكاـ القضائية تكوف عادة فردية 

 .وليست جماعية

أما عف وجوب كوف الضرر غير عادي، فيقصد بو في مجاؿ عدـ التنفيذ ذلؾ الذي يبمغ 
درجة معينة مف الخطورة بسبب طوؿ مدة تأخير التنفيذ، ويقع عمى القاضي تحديد درجة 

 .(182)الخطورة التي تستوجب تحمميا مف قبؿ الجماعة العامة

ويتعمؽ بتمؾ الشروط الخاصة بالمسؤولية عف االمتناع عف تنفيذ األحكاـ :         ث  ث
 :القضائية بسبب دواعي النظاـ العاـ، وقد أشارت إلييا جميع األحكاـ صراحة وىي

                                                           

، مرجع سابؽ، ص ص     ؤ           ال      أ                                      شييوب مسعود، - (181)
( 53 ،54 .)
. 338بف صاولة شفيقة، مرجع سابؽ، ص - (182)



أف يكوف الحكـ قد أصبح تنفيذيا مميورا بالصيغة التنفيذية، وىو يعني  استبعاد قياـ المسؤولية 
 .عف األحكاـ غير النيائية ألنيا لـ تصبح بعد واجبة النفاذ

أف يكوف االمتناع عف التنفيذ بسبب الحفاظ عمى النظاـ العاـ، أما إذا كاف االمتناع بدوف مبرر 
أي ال يندرج ضمف سبب مف أسباب الحفاظ عمى النظاـ العاـ فإف المسؤولية تقـو عمى أساس 

 .(183)الخطأ الجسيـ، وليست عمى أساس اإلخبلؿ بمبدأ المساواة أماـ األعباء العامة

وقد ذىبت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا في حيثيات قرارىا الصادر بتاريخ 
حيث يتجمى مف التحقيؽ بأنو بالنسبة لظروؼ " إلى أنو 163254 تحت رقـ 11/05/1997

ىذه القضية، فبل يوجد أي سبب مأخوذ مف مبررات النظاـ العاـ، يرخص لئلدارة باالمتناع عف 
تنفيذ القراريف المذكوريف أعبله، وبالتالي لمعارض الحؽ في التمسؾ بأف ىذا االمتناع ىو بمثابة 

 .(184)خطأ جسيـ يترتب عنو تعويض كمي عف الضرر المباشر الثابت الذي أصابو

 : ال    ال    ع                أ          أ         ء       : ث    

لقد أقر مجمس الدولة الفرنسي مسؤولية اإلدارة دوف حاجة إلثبات ركف الخطأ في حالة 
امتناعيا عف تنفيذ حكـ قضائي واجب التنفيذ، وبذلؾ يكوف قد وضع أساسا ليذا النوع مف 

التي سبؽ ذكره ، ويكوف بذلؾ قد بيف أف اإلدارة " Couiteas"المسؤولية بحكمو الشير 
بامتناعيا عف التنفيذ لـ ترتكب خطأ، ألنيا فعمت ذلؾ تنفيذا لواجب أىـ ىو المحافظة عمى 

 .النظاـ العاـ واستقراره

                                                           

. 65، مرجع سابؽ، ص     ؤ           ال      أ                                      شييوب مسعود، - (183)
، غير منشور، نقبل عف بف صاولة شفيقة، 11/05/1997قرار صادر عف الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا بتاريخ - (184)

. 339مرجع سابؽ، ص 



وبدوره المشرع الجزائري قد تبنى قياـ المسؤولية دوف خطأ عمى أساس اإلخبلؿ بالمساواة 
أماـ األعباء العامة في حالة امتناع اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ والقرارات القضائية، نتيجة 

لخشيتيا حصوؿ اضطرابات تمس بالنظاـ العاـ، ورغـ قمة أحكامو في ىذا المجاؿ، حيث أشار 
في القرارات الصادرة عف المحكمة العميا إلى مسؤولية اإلدارة بسبب االمتناع عف التنفيذ مبينا 

 .(185)شروط إعماؿ مبدأ المساواة بيف األفراد أماـ األعباء العامة

 :  ؤ         ظ               ال    ع           :      ث   ث   

إف المشرع لـ يكتفي بتطبيؽ المسؤولية اإلدارية عمى اإلدارة الممتنعة عف تنفيذ أحكاـ 
نما رتب عمى اإلدارة الممتنعة والموظؼ الممتنع،  القضاء الحائزة لقوة الشيء المقضي فيو، وا 

مسؤولية أشد مف المسؤولية اإلدارية المتمثمة في تعويض المحكـو لو، أال وىي المسؤولية 
 .الجنائية لعدـ التنفيذ ، باإلضافة إلى المسؤولية التأديبية و المسؤولية المالية لمموظؼ العاـ

ولمتوسع أكثر في ىذا الموضوع سنتطرؽ إلى المسؤولية الجنائية المترتبة عف االمتناع 
وفي األخير  (المطمب الثاني)ثـ المسؤولية التأديبية لمموظؼ العاـ  (المطمب األوؿ)عف التنفيذ 

 .(المطمب الثالث)سنتطرؽ لممسؤولية المالية لمموظؼ العاـ 

 :    ؤ                           ال    ع           :      ب     

إف المشرع الجزائري بسنو لممسؤولية الجنائية لعدـ تنفيذ األحكاـ والقرارات القضائية يكوف 
قد سمؾ مسمؾ تجريـ فعؿ االمتناع عف التنفيذ، وذلؾ يرجع إلى حرصو عمى ضماف تنفيذ 

األحكاـ والقرارات القضائية الصادرة ضد اإلدارة العامة، ولمناقشة ىذا الموضوع سنتطرؽ في 

                                                           

(. 199،200)حسينة شروف، مرجع سابؽ، ص ص - (185)



الفرع األوؿ إلى أسس المسؤولية الجنائية، وفي الفرع الثاني سنتناوؿ المسؤولية الجنائية، وفي 
 .الفرع الثاني سنتناوؿ المسؤولية الجنائية لمموظؼ العاـ

           ؤ             :     ع     

 .          ؤ             : أ ال

لـ يعرؼ المشرع الجزائري كعادتو، المسؤولية الجنائية وترؾ أمر تعريفيا إلى مجموع 
 : الفقياء، ولقد وردت عدة تعاريؼ لممسؤولية الجنائية نورد منيا

المسؤولية الجنائية تعني تحمؿ الشخص لتبعات أفعالو الجنائية المجرمة، بمقتضى نص "
القانوف، وىي ترتب عمى ارتكاب جريمة مف الجرائـ التي تؤدي إلى عقاب مرتكب ىذه 

 .(186)"الجريمة

تقـو المسؤولية الجنائية حسب ىذا التعريؼ متى ارتكب الشخص لفعؿ جرمو نص 
 .قانوني أي ال جريمة إال بنص

االلتزاـ بتحمؿ اآلثار القانونية المترتبة عمى : "كما عرفت المسؤولية الجنائية عمى أنيا
توافر أركاف الجريمة، وموضع ىذا االلتزاـ الجزائي فرض عقوبة أو تدبير احترازي حددىما 

 .(187)"المشرع الجزائي، في حالة قياـ مسؤولية أي شخص

اعتمد ىذا التعريؼ لممسؤولية الجنائية، عمى ضرورة توفر أركانيا، فمتى توفرت أركاف 
 .الجريمة التـز فاعميا بتحمؿ اآلثار القانونية المترتبة عنيا

                                                           

 االطبلع تاريخ www.startimes.com/?t=21566848،           ؤ      أ      البوراشي محمد، - (186)
. 2، ص 07:20، عمى الساعة 18/04/2014
، تاريخ  www.rights.uomosul.edu.iq/files/231463،           ؤ             عمي الصفو نوفؿ، - (187)

. 1، ص 07:29، عمى الساعة 18/04/2014 االطبلع

http://www.startimes.com/?t=21566848
http://www.startimes.com/?t=21566848
http://www.rights.uomosul.edu.iq/files/231463
http://www.rights.uomosul.edu.iq/files/231463
http://www.rights.uomosul.edu.iq/files/231463


و يمكف تعريفيا أيضا " استحقاؽ مرتكب الجريمة العقوبة المقررة ليا: "وعرفت أيضا بأنيا
 (188)"تحمؿ تبعة الجريمة، وااللتزاـ بالخضوع لمجزاء الجنائي المقررة ليا"بأنيا 

 .تعتبر المسؤولية الجنائية بناءا عمى ىذا التعريؼ الجزاء العقابي لمرتكب الجريمة

فإذا كانت المسؤولية بصورة عامة تقتضي وقوع أمرا وفعؿ يحاسب عنو اإلنساف، فإف 
المسؤولية الجنائية تفترض وقوع جريمة، مما يعني أف البحث في المسؤولية الجنائية أمر الحؽ 
لوقوع الجريمة، وبما أف الجريمة سموؾ إنساني إجرامي فيي نتيجة حتمية ألسباب حتمية تؤدي 

 .(189)إلييا، بمعنى أف ىذه األسباب ىي التي تدفع المجـر إلى ارتكابيا

 :         ؤ             : ث    

 .اإلدراؾ وحرية االختيار: لقياـ المسؤولية الجنائية ال بد مف توافر شرطيف ىما

ىو قدرة اإلنساف عمى فيـ ما يقـو بو مف أفعاؿ وتقدير نتائجيا، فتنصرؼ ىذه :      ك -1
القدرة إلى ماديات الفعؿ وتتعمؽ بعناصره، كما تنصرؼ إلى آثاره وما يترتب عميو مف خطورة، 
وال تنصرؼ إلى التكييؼ القانوني لمفعؿ، فاإلنساف يسأؿ عف أفعالو ولو كاف يجيؿ أف القانوف 

يعاقب عميو، ويجب أف يتزامف ارتكاب تمؾ األفعاؿ مع توافر شرط اإلدراؾ لقياـ المسؤولية 
 .(190)الجنائية

يقصد بحرية االختيار أو اإلرادة، قدرة اإلنساف في توجيو نفسو إلى عمؿ :       ال      -2
معيف أو االمتناع عنو دوف تدخؿ مؤثرات خارجة عف إرادتو والتي قد تفرض عميو إتباع وجية 
معينة، ففي ىذه الحالة يصح القوؿ بمسؤوليتو عف الفعؿ الذي ارتكبو، أما إذا كاف مضطرا إلى 

                                                           

، كمية الحقوؽ، جامعة محمد (رسالة دكتوراه) ،"                                         ؤ     "قرفي إدريس،- (188)
. 157، ص 2011خيضر، بسكرة، 

 157قرفي ادريس، مرجع سابؽ، ص - (189)
. 203حسينة شروف، مرجع سابؽ، ص - (190)



ذلؾ بحكـ ظروؼ وعوامؿ تؤثر في توجيو إرادتو، وذلؾ كحالة المكره فينا ال مسؤولية 
 .(191)عنو

ومف ىنا تتحقؽ اإلرادة عندما يكوف الفاعؿ حرا غير مرغـ، وأف يكوف قادرا عمى التحكـ 
 .في أفعالو وتصرفاتو

     ؤ                  ظ       :     ع   ث   

إف مسألة إعراض الموظؼ عف القياـ بأي إجراء مف إجراءات تنفيذ األحكاـ القضائية 
 مكرر 138يعرضو إلى متابعة جزائية نتيجة امتناعو، وىذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

 :مف قانوف العقوبات ولكي تتحقؽ ىذه المساءلة يجب توافر مجموعة مف األركاف تتمثؿ في

        : أ ال 

لكي تقـو المسؤولية الجنائية ال بد أف يكوف مرتكب الجريمة ":      "            ض : 1
( 06/03) مف األمر 4موظفا عموميا، ولقد عرؼ المشرع الموظؼ العمومي في المادة 

يعتبر موظؼ كؿ عوف : "المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، والتي تنص عمى
ىذا بالنسبة لمتعريؼ . (192)"عيف في وظيفة عمومية دائمة ورسـ في رتبة في السمـ اإلداري

اإلداري لمموظؼ العمومي، فيؿ ينطبؽ نفس ىذا التعريؼ عمى المفيـو الجنائي لمموظؼ 
 .العمومي؟

                                                           

، ص ص 2010مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية،     ؤ                           ، بوخزنة مبروؾ، - (191)
(60،61 .)
ج .ج.ر.، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، ج2006 جويمية 15المؤرخ في (06/03)األمر رقـ - (192)

. 2006، لسنة 46 العدد 



فبالرجوع إلى قانوف العقوبات نجده لـ يتضمف أي تعرؼ لمموظؼ العاـ، إال أنو في 
ب /2، فقد ورد تعريؼ الموظؼ العاـ في المادة (06/01)قانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو 

 :موظؼ عمومي.....يقصد في مفيـو ىذا القانوف : "والتي تنص عمى

 كؿ شخص يشغؿ منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا، أو في أحد المجالس  -1
الشعبية المحمية المنتخبة، سواء أكاف معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر أو غير 

 .مدفوع األجر، بصرؼ النظر عف رتبتو أو أقدميتو

كؿ شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدوف أجر، ويساىـ بيذه  -2
الصفة في خدمة ىيئة عمومية أو مؤسسة  عمومية أو أية مؤسسة أخرى تممؾ الدولة  كؿ أو 

 .بعض رأسماليا أو أي مؤسسة أخرى  تقدـ خدمة عمومية

كؿ شخص آخر معرؼ بأنو موظؼ عمومي أو مف في حكمو طبقا لمتشريع والتنظيـ  -3
 .(193)"المعموؿ بيما

. وعميو فإف المفيـو الجنائي لمموظؼ العمومي ىو أوسع منو في المفيـو اإلداري
فالمقصود بالموظؼ العمومي جزائيا في مجاؿ تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية، ىو كؿ فرد 

مرتبط بالدولة أو بأحد أشخاص القانوف العاـ بعبلقة وظيفية تخولو سمطة تمكنو مف عدـ تنفيذ 
القرار القضائي اإلداري، سواء بوقفو أو باالمتناع عف ذلؾ صراحة أو ضمنيا أو باالعتراض 

 .(194)عمى ذلؾ، أو بتعطيمو

ويقصد بو أف يكوف التنفيذ مف اختصاص الموظؼ، ويعتبر ىذا األخير :      ال      2
ضرورة تقتضييا شرعية تنفيذ أي عمؿ، وبالتالي ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ أف تحمؿ 

الجريمة عمى الموظؼ غير مختص أساسا بالتنفيذ، حتى ولو كانت لو سمطة عمى الموظؼ 
                                                           

ج، العدد .ج.ر.، المتضمف قانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو، ج2006 فيفري 20المؤرخ في  (06/01)األمر رقـ - (193)
. 2006، لسنة 14
. 119ص  ،بمماحي زيف العابديف، مرجع سابؽ- (194)



المختص بالتنفيذ، فسكوت الرئيس اإلداري عف مرؤوسيو المختص الممتنع عف التنفيذ، ال يعتبر 
 .(195)بذلؾ قد ارتكب جريمة االمتناع عف التنفيذ

 مكرر مف قانوف العقوبات، فإف الجريمة تقـو إذا 138بناءا عمى نص المادة :              3
 :ارتكب الموظؼ أحد األفعاؿ التالية

 استعماؿ سمطة وظيفتو لوقؼ تنفيذ الحكـ أو القرار القضائي. 

 االمتناع عف تنفيذ الحكـ أو القرار القضائي. 

 االعتراض عف تنفيذ الحكـ أو القرار القضائي ػ 

 (196)عرقمة عمدا تنفيذ الحكـ أو القرار القضائي. 

إذف يتحقؽ الركف المادي إذا استمر الموظؼ في االمتناع عف التنفيذ، أو اتخاذ إحدى 
الصور السابقة الذكر، وتقـو مسؤوليتو إذا لـ ينفذ أحكاـ القضاء خبلؿ مدة شيريف إذا كانت 

 أشير إذا ما كانت لصالح اإلدارة، أما أميف الخزينة فإف 4صادرة لصالح األفراد، وخبلؿ 
مسؤوليتو الجزائية تقـو في حالة ما إذا لـ ينفذ الحكـ خبلؿ شيريف إذا كاف صادرا لصالح 

 .(197)اإلدارة، وخبلؿ ثبلثة أشير إذا كاف صادر لصالح األفراد

يتطمب لقياـ الجريمة توافر القصد الجنائي لدى الموظؼ، والمتمثؿ في تعمده :               4
االمتناع عف تنفيذ الحكـ، مع انصراؼ نيتو إلى تحقيؽ نتيجة خاصة ىي الحيمولة دوف وجو 

                                                           

. 85مزياني سييمة، مرجع سابؽ، ص - (195)
، المتعمؽ بتعديؿ قانوف العقوبات 2001 جواف 26المؤرخ في  (01/09) مكرر، مف القانوف رقـ 138المادة - (196)
. 2001، لسنة 49ج، العدد .ج.ر.ج
، المحدد لمقواعد الخاصة المطبقة عمى 1991 جانفي 08المؤرخ في  (91/02)، مف القانوف رقـ 2،3،4،8المواد - (197)

. 1991، لسنة 02ج، عدد .ج.ر.بعض أحكاـ القضاء، ج



حؽ، ومف ثـ فبل تقـو الجريمة إذا ثبت أف الموظؼ لـ يقصد تحقيؽ تمؾ النتيجة، كأف يثبت أف 
 .(198)ثمة صعوبات حقيقية قد صادفت الموظؼ المختص بالتنفيذ حالة بينو وبيف القياـ بو

 :وينتفي القصد الجنائي لمموظؼ في ثبلث حاالت ىي

 .غياب أو ضعؼ االعتمادات المالية التي يتطمبيا التنفيذ، وذلؾ في أحكاـ التعويض -1

 .عدـ وضوح الحكـ المراد تنفيذه -2

 .(199)استحالة تنفيذ الحكـ مف الناحية المادية -3

 

 :   ز ء        : ث     

إذا ثبت أف امتناع الموظؼ أو اعتراضو عمى تنفيذ الحكـ القضائي، مرده غموضا في 
منطوؽ ىذا الحكـ، وقد بعث بمذكرة لمجيات المختصة يطمب منيا تفسير ىذا المنطوؽ أو بياف 

لكيفية تنفيذه، أو ثبت أف االمتناع أو االعتراض كاف بسبب ما قد يثيره ىذا التنفيذ مف 
اضطرابات جسيمة تيدد األمف العاـ بشكؿ خطير، فعمى المحكمة أف تقضي ببراءة الموظؼ 

 .(200)العاـ

وفي غير ىاتيف الحالتيف، إذا ثبت امتناع الموظؼ حقا عف التنفيذ، يعاقب جزائيا وىذا 
كؿ موظؼ عمومي استعمؿ : "ع والتي تنص عمى.  مكرر مف ؽ138ما نصت عميو ـ 

                                                           

 المؤتمر الثاني لرؤساء ،   ال                               ء                        خصباؾ خميس كريـ، -(198)
. 07، ص 12/09/2012-11المحاكـ اإلدارية في الدوؿ العربية، وزارة العدؿ، اإلمارات العربية المتحدة، 

. 344بف صاولة شفيقة، مرجع سابؽ، ص - (199)
. 216، مرجع سابؽ، ص                                             عدو عبد القادر، - (200)



وظيفتو لوقؼ تنفيذ حكـ قضائي، أو امتنع أو اعترض أو عرقؿ عمدا تنفيذه، يعاقب بالحبس 
 .(201)" دج50.000 دج إلى 5000سنوات وبغرامة مف  (3)أشير إلى ثبلث  (6)مف ستة 

ع .  مكرر مف ؽ138وباإلضافة إلى العقوبة األصمية المنصوص عمييا في المادة 
يمكف لمقاضي الجزائي أف يقضي بعقوبات تكميمية عمى الموظؼ العمومي، الذي ثبتت إدانتو 

ويعاقب الجاني فضبل عف ذلؾ بالحرماف مف " مف نفس القانوف 139وذلؾ ما نصت عميو ـ 
وذلؾ مف خمس سنوات عمى األقؿ إلى عشر . 14حؽ أو أكثر مف الحقوؽ الواردة في المادة 

 .سنوات عمى األكثر

كما يجوز أف يحـر مف ممارسة كافة الوظائؼ أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر 
 .(202)"سنوات عمى األكثر

:  نجدىا تنص عمى06/23 المعدلة بموجب القانوف رقـ 14وبالرجوع لنص المادة 
يجوز لممحكمة عند قضائيا في جنحة، وفي الحاالت التي يحددىا القانوف أف تحظر عمى "

 مكرر، وذلؾ 09المحكـو عميو ممارسة حؽ أو أكثر مف الحقوؽ الوطنية المذكورة في المادة 
 .(203)سنوات (5)لمدة ال تزيد عف خمس 

 مكرر المعدلة بموجب القانوف رقـ 9وبالرجوع إلى العقوبات التكميمية المذكورة في المادة 
 : تتمثؿ في20/12/2006 المؤرخ في 06/23

 .العزؿ أو اإلقصاء مف جميع الوظائؼ والمناصب العمومية التي ليا عبلقة بالجريمة -1

 .الحرماف مف حؽ االنتخاب أو الترشح ومف حمؿ أي وساـ -2

                                                           

.  مكرر مف قانوف العقوبات138المادة - (201)
.  مف قانوف العقوبات139المادة - (202)
.  مف قانوف العقوبات14المادة - (203)



 عدـ األىمية ألف يكوف مساعد محمفا أو خبيرا أو شاىدا عمى أي عقد أو شاىد أماـ  -3
 .القضاء، إال عمى سبيؿ االستدالؿ

 الحرماف مف الحؽ في حمؿ السبلح، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو خدمة في  -4
 .مؤسسة لمتعميـ بوصفو أستاذا، أو مدرسا، أو مراقبا

 .عدـ األىمية ألف يكوف وصيا أو قيما -5

 .(204) سقوط حقوؽ الوالية كميا أو بعضيا -6

ع، أنو إذا كانت العقوبة المقررة ىي حبس أو .  مف ؽ4 مكرر 53وجاء في المادة 
غرامة، وتقرر إفادة الموظؼ غير المسبوؽ قضائيا بالظروؼ المخففة، يجوز تخفيض عقوبة 

 دج، كما يمكف الحكـ بإحدى ىاتيف العقوبتيف 20.000الحبس إلى شيريف والغرامة إلى 
 .(205)فقط

 تجدر بنا اإلشارة إلى مدى إمكانية مساءلة اإلدارة جنائيا؟

إف المشرع الجزائري لـ يسمـ بقاعدة االعتراؼ بالمسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي 
 مف 647ع نص يعترؼ صراحة بيذه المسؤولية، كما أف نص ـ .عاـ، بحيث لـ يرد في ؽ

ج، قد استبعد إمكانية توقيع العقوبة الجزائية عمى الشخص المعنوي العاـ، وىذا يقودنا .إ.ؽ
 .(206)لمقوؿ بعدـ مساءلة اإلدارة العامة في حالة ارتكابيا لجريمة االمتناع عف التنفيذ

 .    ؤ        أ          ظ       :      ب   ث   

في صدد - وبيذا المعنى–قد يعرض الفعؿ الواحد مرتكبو ألنواع عديدة مف المسؤولية 
 :العبلقة بيف الجريمتيف الجنائية والتأديبية، يمكف حصر االحتماالت في فرضيات ثبلث

                                                           

 مكرر مف قانوف العقوبات 9المادة -(204)
 مف قانوف العقوبات 4 مكرر 53المادة -(205)
(. 212، 211)حسينة شروف، مرجع سابؽ، ص ص - (206)



أف يكوف الخطأ المنسوب إلى الموظؼ العاـ جريمة جنائية فقط، وال تأثير ليا عمى  -1
وضعو الوظيفي، كما لو ارتكب جريمة ال تشيف مركزه الوظيفي، كارتكاب خطأ في المرور، أو 

 .إلخ....عدـ التبميغ عمى الوفيات

 أف يكوف الخطأ المنسوب إلى الموظؼ جريمة تأديبية، فقط، وذلؾ إذا لـ يكف المشرع  -2
قد جعؿ مف ذلؾ الخطأ جريمة جنائية، كالتأخر في الحضور إلى مقر العمؿ، أو عدـ احتراـ 

 .إلخ...أحد الرؤساء في العمؿ

أف يكوف الخطأ المنسوب إلى الموظؼ العاـ جريمة جنائية وجريمة تأديبية في ذات  -3
 .(207)" ...الوقت، كارتكاب سرقة أمواؿ عامة، أو تزوير، أو عدـ تنفيذ أحكاـ القضاء

المنسوب لمموظؼ العاـ  وما ييمنا في ىذه الدراسة ىو االحتماؿ الثالث، وىو أف يكوف الخطأ
 .يعد جريمة جنائية وتأديبية في نفس الوقت

ففي غالب األحياف تكوف األفعاؿ التي يرتكبيا الموظؼ بصفتيا جرائـ جنائية تترتب 
عنيا مسؤولية تأديبية، ألنو يتنافى مع واجبات الوظيفة العامة، أف يرتكب الموظؼ العاـ جريمة 
جنائية، والعقوبات التأديبية تختمؼ عف العقوبات الجزائية، فيي ذات طبيعة أدبية أو مالية، ال 

 .(208)ترقى إلى المساس بحرية الموظؼ، فيي تمس المركز الوظيفي ومتعمقاتو

ومنو نعرؼ المسؤولية التأديبية، بأنيا قياـ مسؤولية الموظؼ عمى أساس إخبللو بواجبات 
 .الوظيفة العامة التي يتوالىا

ويعد امتناع الموظؼ عف تنفيذ حكـ قضائي أو تدخمو لعرقمة تنفيذه بمثابة خروج عمى 
مقتضى الواجب في أعماؿ الوظيفة، حيث أف احتراـ أحكاـ القضاء والعمؿ عمى تنفيذىا عمى 

                                                           

. 222، 1995، دار الفكر العربي، القاىرة،      ء        ،    ء    أ  ب،             الطماوي محمد سميماف، - (207)
(. 118،119)حسينة شروف، مرجع سابؽ، ص ص - (208)



وكوف الخروج عمى ذلؾ . (209)نحو يحقؽ غايتيا دوف تعطيؿ، ىو مف أىـ واجبات الوظيفة
 .يشكؿ مخالفة لمقانوف

     ؤ                 ظ       :      ب   ث  ث

تدعيما لنظاـ الغرامة التيديدية، والرغبة في جعميا وسيمة ضغط حقيقية لضماف تنفيذ 
األحكاـ القضائية، فقد تقرر جواز توقيع الغرامة المالية عمى تصرفات الموظؼ الذي تسبب في 
الحكـ عمى أحد األشخاص العامة بغرامة تيديدية، أو تمؾ التي تيدؼ إلى تعطيؿ تنفيذ األحكاـ 
المالية عف طريؽ امتناع الموظؼ المختص بإصدار األمر بدفع المبمغ الذي قضى بو الحكـ 

 .(210)القضائي

 المحرر لمقواعد الخاصة المطبقة عمى بعض أحكاـ 91/02ونظرا لعدـ كفاية القانوف 
 .القضاء، الذي يجعؿ ميمة تنفيذ األحكاـ الصادرة ضد اإلدارة مف اختصاص أميف الخزينة

فإف المشكمة تبقى مطروحة حتى ولو قبمنا بأف رفض اإلدارة سيزوؿ بحكـ نقدي، فإف 
الموظفوف العموميوف سيتحرروف مف احتراـ القانوف بواسطة تعويض مالي مدفوع مف خزينة 

 .(211)الدولة

وىو ما أدى بالمشروع الجزائري إلى سف مجموعة مف النصوص لتكريس مبدأ المسؤولية  
المالية لمموظؼ الذي تسبب بتصرفو في الحكـ عمى اإلدارة بغرامة تيديدية، فمقد نصت المادة 

تعتبر مخالفات لقواعد " المتعمؽ بمجمس المحاسبات عمى أنو 95/02 مف األمر رقـ 88
 :االنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية والمالية األخطاء أو المخالفات اآلتي ذكرىا

                                                           

. 10خصباؾ كريـ خميس، مرجع سابؽ، ص - (209)
. 82مزياني سييمة، مرجع سابؽ، ص - (210)
. 204محيو أحمد، مرجع سابؽ، ص - (211)



عندما تكوف خرقا صريحا لؤلحكاـ التشريعية والتنظيمية التي تسري عمى استعماؿ 
وتسيير األمواؿ العمومية أو الوسائؿ المادية وتمحؽ ضرر بالخزينة العمومية أو بييئة 

 .(212)"عمومية

يعاقب عمى المخالفات المنصوص عمييا في : " مف نفس األمر89 و نصت المادة 
 . أعبله بغرامة يصدرىا مجمس المحاسبة في حؽ مرتكبي المخالفات88المادة 

ال يمكف أف يتعدى مبمغ الغرامة المرتب السنوي اإلجمالي الذي يتقاضاه العوف المعني 
 .(213)"عند تاريخ ارتكاب المخالفة

ومف المؤكد أف إقرار المسؤولية المالية لمموظؼ ىي الضماف المباشر لتنفيذ األحكاـ 
اإلدارية ضد اإلدارة العامة، ذلؾ أنيا تجعؿ الموظؼ تحت طائمة تيديد دائـ وفعاؿ، ويتمثؿ ىذا 

التيديد في أف الموظؼ ىو مف يتحمؿ في األخير حصيمة ما فقدتو الخزينة العمومية جراء 
 .(214)امتناعو عف التنفيذ

 

 

 

 

                                                           

، 39العدد . ج.ج.ر.، المتعمؽ بمجمس المحاسبة ج1995 يوليو 17 المؤرخ في 95/02 مف األمر رقـ 88المادة - (212)
. 1995لسنة 

.  مف قانوف مجمس المحاسبة89المادة - (213)
. 236، مرجع سابؽ، ص      ز           عدو عبد القادر، - (214)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :             ث  ث 

رغـ نص المشرع الجزائري في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، عمى وسائؿ قضائية 
تضمف تنفيذ األحكاـ الصادرة ضد اإلدارة العامة، إال أف ىذا لـ يكفي ونظرا لخطورة عدـ 

االلتزاـ بالتنفيذ سعى المشرع إليجاد وسيمة ردعية أخرى يضمف بيا تنفيذ ىذه األحكاـ، ويجبر 
 .اإلدارة العامة عمى االمتثاؿ ألمر القضاء

بحيث لـ يحصر مسألة ضماف تنفيذ األحكاـ الصادرة عف القاضي اإلداري ضد الغدارة 
العامة عمى القاضي اإلداري فقط، بؿ تعدى ذلؾ وأسند ىذه المسألة لمقاضي الجزائي باإلضافة 
لمقاضي اإلداري، وجـر فعؿ االمتناع عف التنفيذ، ورتب مسؤولية جنائية عمى الموظؼ الذي 

 .استعمؿ سمطتو لوقؼ التنفيذ أو امتنع أو اعترض أو عرقؿ عيد التنفيذ

وباإلضافة ليذه المسؤولية الجنائية لمموظؼ يمكف أف تترتب مسؤولية تأديبية ومالية 
 عميو جراء االمتناع

وبيذا تعتبر مسؤولية اإلدارة ومسؤوليات الموظؼ الجنائية والتأديبية والمالية مف أنجع 
 .الضمانات وأكثرىا فاعمية عمى التنفيذ

 

 



    ــ  ـ ـ 
جميا مما ال يدع مجاال لمشؾ  وفي ختاـ ىذه الدراسة ومف خبلؿ ما تـ عرضو يتضح لنا

أف المشرع الجزائري كاف حريصا في نصو عمى الضمانات القانونية التي تكفؿ حؽ المتقاضي 
في المجوء لمقضاء مف أجؿ تنفيذ الحكـ الصادر في مواجية اإلدارة العامة ، وأنيا مف أىـ 

 .الضمانات مما يجعميا كفيمة بحمؿ اإلدارة العامة عمى التنفيذ
ولكف يبقى القصور في عدـ تفعيؿ وتطبيؽ ىذه الضمانات في القاضي اإلداري ، ومع 

ذلؾ يبقى أممنا في المستقبؿ أف يستمد القاضي الجرأة البلزمة لموقوؼ في مواجية امتناع اإلدارة 
 .العامة عف التنفيذ
     ج        

 مف خبلؿ ىذه الدراسة تـ التوصؿ إلى النتائج التالية
 إف مبدأ حظر توجيو أوامر مف القاضي اإلداري إلى اإلدارة العامة كاف نتيجة تأثره  -1

 .بنظيره الفرنسي

في السابؽ لـ يكف ىناؾ أي نص قانوني يمنع القاضي اإلداري مف توجيو أوامر لئلدارة  -2
أي أنو ىو الذي حظر عمى نفسو ىذه المسألة نتيجة لفيمو الخاطئ لمبدأ الفصؿ بيف 

 .السمطات

 471 و 340الغموض الذي كاف يشوب تطبيؽ أحكاـ الموارد  (08/09)لقد أزاؿ قانوف  -3
 .مف قانوف اإلجراءات المدنية القديـ

نقطة تحوؿ في تاريخ القضاء  (08/09)يعد صدور قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  -4
اإلداري حيث حاوؿ المشرع مف خبللو معالجة أكبر مشكمة كاف يعاني منيا القضاء 

 .اإلداري  وىي مشكمة تنفيذ أحكامو الصادرة ضد اإلدارة العامة 



وسع مف سمطات القاضي اإلداري ومنحو صبلحيات صريحة  (08/09)إ .ـ.قانوف إ -5
بإمكانية توجيو أوامر لئلدارة العامة وفرض غرامة تيديدية عمييا في حالة امتناعيا عف 

 .التنفيذ

ىناؾ تباعد بيف النصوص القانونية والتطبيقات القضائية، وما يؤكده ىو ندرة األحكاـ  -6
 .القضائية التي تقضي بالغرامة التيديدية عمى اإلدارة العامة

عدـ جرأة القاضي اإلداري في كثير مف األحياف في مواجية اإلدارة العامة، واكتفائو  -7
 بإصدار الحكـ باإللغاء أو التعويض دوف تتبع تنفيذه،خاصة كمما زادت امتيازات اإلدارة ػ

عدـ فاعمية الغرامة التيديدية باعتبارىا تدفع مف الخزينة العمومية، فبل تكترث اإلدارة  -8
 .بتوقيعيا عمييا

ال يزاؿ تحقيؽ التوازف في المراكز القانونية في مسألة التنفيذ يطرح مشكمة في القضاء  -9
 اإلداري ػ 

تعد مسؤولية الموظؼ الجنائية في رأيي مف أىـ الضمانات وأكثرىا فاعمية ألنيا  -10
تمس بشخص الموظؼ، و بمركزه الوظيفي، فالموظؼ متى رأى أف شخصو سيتأذى 

 .جراء االمتناع عف التنفيذ، سيسعى جاىدا إلى الخضوع واحتراـ أحكاـ القضاء 

كما تعتبر المسؤولية المالية لمموظؼ ضمانة جيدة، فيي تدعـ الغرامة التيديدية  -11
 .فمساءلة الموظؼ العاـ مف مالو الخاص تقمؿ مف نسبة امتناعو وعرقمتو لمتنفيذ

 :           ال       
 6 تفعيؿ أكثر لدور القاضي اإلداري مف خبلؿ إجراء دورات تكوينية لو في الخارج كؿ  -1

أشير، لبلستفادة مف تجارب الدوؿ األخرى الرائدة في القضاء اإلداري كفرنسا، و مواكبة 
 .جديد القضاء اإلداري



متابعة القاضي اإلداري وتوقيع عقوبة عمى الذي ال يقـو بدوره عمى أكمؿ وجو، وذلؾ  -2
 .السترجاع مكانة القضاء وىيبتو أماـ الجميع باعتباره حامي الحريات والحقوؽ

تفعيؿ أكثر لممسؤولية الجنائية لموظؼ المسؤوؿ عف االمتناع عف التنفيذ ليحرص في  -3
 .المرة القادمة عمى تنفيذ أحكاـ القضاء مع تشديد العقاب في حالة العود

ال بد لمقاضي اإلداري أف يكوف أكثر وعيا بالسمطات التي منحيا لو القانوف، وتوقيع  -4
غرامات تيديدية عمى اإلدارة العمومية ميما كانت سمطتيا، مف خبلؿ أياـ دراسية 
 .وممتقيات لممثمي القضاء لتوعيتيـ أكثر بحجـ وخطورة األعباء الممقاة عمى عاتقيـ

 تقييد السمطة التقديرية لمقاضي اإلداري في توقيع الغرامة التيديدية بحيث إذا طمبيا  -5
 .صاحب الشأف، ال بد لمقاضي توقيعيا

استحداث منصب قاضي التنفيذ عمى مستوى كؿ محكمة إدارية مستقبل، تعيد لو ميمة  -6
 .مراقبة تنفيذ ما يصدر عف القضاء اإلداري مف قرارات ضد اإلدارة العامة

 مكرر مف قانوف العقوبات ويحدد 138ػػػ حبذا لو المشرع  يتدارؾ ما أغفمو في نص المادة 7   
 .المدة البلزمة لكي تقـو مسؤولية الموظؼ الجزائية عمى فعؿ االمتناع

 L911_2إ بنفس صياغة المادة .ـ.إ. مف ؽ979 ػػػػ حبذا لو يعيد المشرع صياغة المادة 8    
      . مف قانوف القضاء اإلداري الفرنسي 
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م _  عقوباث 123إًذار بإقاهت جٌحت هباشزة لالهتٌاع عي تٌفيذ قاًوى أو حكن أو أهز الوادة 

.  إجزاءاث جزائيت 63

:.............. إَّ فٙ ٕٚو 

يحبفظخ .....قسى ...... حبسح/شبسع......ٔ يقٛى  ثشقى ......ٔ يُٓزّ........ثُبءا ػهٗ غهت انسٛذ 

 ....

انًحبيٙ  /........ٔيحهّ انًخزبس يكزت األسزبر ....

..................... شبسع ...... ثشقى 

:  انجضائٛخ قذ اَزقهذ فٙ ربسٚخ أػالِ إنٗ يحم اقبيخ .....   أَب يحعش يحكًخ 

 .............انسٛذ -1

 ............. انسٛذ -2

.... يخبغجب يغ .......ٔ ٚؼهُبٌ ثٓٛئخ قعبٚب انذٔنخ ثًقشْب انكبئٍ ة

ٔأَزسرًٓب ثبٜرٙ 

فٙ انذػٕٖ سقى ..........أػهٍ انًُزس إنًٛٓب ثبنحكى انصبدس يٍ يحكًخ ...........   ثزبسٚخ 

انز٘ قعٗ ثقجٕل انذػٕٖ شكال ٔ فٙ انًٕظٕع ثإنغبء انقشاس انًطؼٌٕ فّٛ ٔ يب .....نـ...

يقبثم ......ٚزشرت ػهٗ رنك يٍ آثبس يغ إنضاو انًؼهٍ إنًٛٓب يزعبيٍُٛ انًصشٔفبد ٔ يجهغ 

......... ٔ ْزا انحكى رى شًٕنّ ثبنصٛغخ انزُفٛزٚخ فٙ . أرؼبة انًحبيبح

ٔيٍ حٛث أٌ انًؼهٍ إنًٛٓب قذ ايزُؼب ػٍ رُفٛز  انحكى انًشبس إنّٛ ٔ ٚؼزجش ايزُبػًٓب ْزا 

إخالال ثحجٛخ األحكبو ٔ رذخال فٙ أحكبو انقعبء ، األيش انز٘ ٚزؼبسض يغ يجذأ انفصم ثٍٛ 

.  انسهطبد 

ػقٕثبد 123ٔيٍ حٛث أٌ رُفٛز األحكبو انًشًٕنخ ثبنصٛغخ انزُفٛزٚخ يؼبقت ػهّٛ ثبنًبدح 

ٚؼبقت كم يٕظف ثبنحجس ٔ انؼضل يٍ ٔظٛفزّ إرا ايزُغ ػًذا ػٍ رُفٛز حكى أٔ " رُص ػهٗ

أيش ثؼذ يعٙ ثًبَٛخ أٚبو يٍ إَزاسِ ػهٗ ٚذ انًحعش إرا كبٌ انحكى أٔ األيش يًب ٚذخم فٙ 

". اخزصبصّ 



    ٔيٍ حٛث أٌ ايزُبع جٓخ اإلداسح ػٍ رُفٛز انحكى انصبدس نصبنح اإلداسح انطبنت فٙ 

....... انذػٕٖ انًزكٕسح فٙ يب رقذو ٚصٛت انطبنت فٙ أظشاس يبدٚخ ٔ أدثٛخ رقذس ة 

بٌاءا عليه 

أَب انًحعش سبنف انزكش قذ أػهُذ كم يٍ انًؼهٍ إنًٛٓب ثصٕسح يٍ ْزا َٔجٓذ ػهًٛٓب 

ثزُفٛز انحكى ٔ فٙ حبنخ إصشاس أًٚٓب ػهٗ ػذو انزُفٛز فإٌ انطبنت ٚزٕاَٗ ػٍ اسزؼًبل حقّ 

ػقٕثبد انسبنفخ انجٛبٌ يؼّ يطبنجخ انًؼهٍ إنًٛٓب يزعبيٍُٛ 123انثبثذ غجقب نهًبدح 

 . ثبنزؼٕٚط انالصو 
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 .                      ظ    : أ ال

I.           غ              . 
 :      ع        -1

، المتضمف الدستور الجزائري 1996 ديسمبر 7 المؤرخ في 96/438المرسـو الرئاسي رقـ 
 المؤرخ في 08/19، المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف "1996، لسنة 76ج، العدد .ج .ر.ج"

 ".2008، لسنة 63ج، عدد . ج. ر. ج " ، المتضمف التعديؿ الدستوري،15/11/2008

2-                   

 المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية 1966 يونيو 08 المؤرخ في 154- 66: األمر رقـ -1
 25 المؤرخ في 09- 08،الممغى بموجب القانوف  "47ج ،العدد .ج .ر.ج"الجزائري ، 

 .2008فيفري 

، المتضمف قانوف العقوبات المعدؿ 1966 يونيو 8، المؤرخ في 156- 66األمر رقـ  -2
 المتعمؽ بتعديؿ 2001 جواف 26 المؤرخ في 09- 01والمتمـ بالقانوف بموجب القانوف 

 ".2001، لسنة 49ج، العدد .ج.ر.ج"قانوف العقوبات 

، المتضمف القانوف المدني المعدؿ 09/1975 /26، المؤرخ في 75/58القانوف رقـ  -3
 ".1991 لسنة 78العدد , ج .ج.ر.ج"والمتمـ ،

، المحدد لمقواعد الخاصة المطبقة 1991 جانفي 08 المؤرخ في 02- 91القانوف رقـ  -4
 ".1991، لسنة 02ج، عدد .ج.ر.ج"عمى بعض أحكاـ القضاء، 



 ، المتضمف قانوف نزع الممكية 27/04/1991 ، المؤرخ في 11ػػػػ91 القانوف رقـ  -5
 ". 2001 لسنة 21ج عدد .ج.ر.ج"الخاصة لممنفعة العامة 

. ج.ج.ر.ج"، المتعمؽ بمجمس المحاسبة 1995 يوليو 17المؤرخ في  20_95األمر رقـ  -6
 ."1995، لسنة 39العدد 

، المتضمف قانوف الوقاية مف الفساد 2006 فيفري 20 المؤرخ في 01- 06القانوف رقـ  -7
 ".2006، لسنة 14ج، العدد .ج.ر.ج"ومكافحتو، 

، المتضمف القانوف األساسي العاـ 2006 جويمية 15 المؤرخ في03- 06القانوف رقـ  -8
 ".2006، لسنة 46ج، العدد .ج.ر.ج"لموظيفة العمومية، 

، المتعمؽ بقانوف اإلجراءات المدنية 2008 فيفري 25 ،المؤرخ في 09- 08القانوف رقـ  -9
 ".2008، سنة 21ج ، العدد رقـ .ج.ر.ج"واإلدارية ،

            ظ     -3

، المتضمف القانوف األساسي 1985 مارس 23، المؤرخ في 59- 85المرسـو رقـ 
 ".1985، سنة 13ج العدد .ج.ر.ج"النموذجي لعماؿ المؤسسات واإلدارات العمومية، 

 ll     .   غ                           

Ordonnance N°2000_387 du mai 2000 ,relative à la partie Législative du 

code justice administrative ",JORF n° 107du mai 2000  ". 

 

     ب: ث    

           ب     غ          -1



           ب       

، الجامعة الجديدة   غ               أ         ء         بخيت محمد بخيت،  -1
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