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، من عمالىاأووظتهدًه ووعىذ باهلل من شسوز اهفظىا وطيئاث ده ووظخعيىه ن الحمد هللا هحمإ

 ما بعد..أيهده هللا فال مضل له، ومن ًضلل فلن ججد له وليا مسشدا 

م ه هحمد هللا حعالى الري جعلىا هىفق إلجمام را العمل املخىاضع الري اخلصىاه لىجهه الكٍس

ل زاجين مى ان ًجعله خيرا وطعادة ملن ٌظلك دزب ه حعالى والري جاء بعد ثمسة جهد وهضال طٍى

ت في ميزان حظىاجىا.  العلم وان ًجعله صدقت جاٍز

ن أل و افمن لم ٌشكس الىاض لم ٌشكس هللا وعليه هحهل الفضل  اعترفا مىا بالجميل والفضل ل 

لأن جىقشه، فأال إهامل بت لا أن ًىطقه و أهىجص ما عجص اللظان   صدق عبازاث الشكس الجٍص

وشسها بين أو  حملها من جساهيم فؤاديأحترام والخقدًس طمى صفاث لا أمخىان و ًاث لا آق عمأو 

عضاء الجىت أطاجرة الافاضل لى لا إكما هخقدم بالشكس  *لساعي العيدا *ذلى أطخاإطياث مركسجىا 

 .ملىاقشت هره املركسةاملىاقشت الرًن شسفىها بحضىزهم 
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بكبد في طبيلي وعلمني ان العلم طالح والحياة عقيدة  لى من عملإهدي ثمسة جهدي أ

ص*أوجهاد وشجعني على طلب العلم واملعسفت *  بي العٍص

 مي الغاليت*ألى من طهسث على جسبيتي *إ

 الحبيبت*لى زوحي وطىدي في الدهيا *جدحي إ

 طسحيأفساد ألى كل اخىحي وجميع إ

 *مسوان .صفىان .خالد. زاهيا*
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 الملخص

قضائية  إف أسس دولة القانوف تقتضي وجود جهاز مستقل ديارس اليات الرقابة على االنشطة التنفيذية، الف وجود رقابة 
على مشروعية تصرفات االدارة يتمثل يف سلطة القاضي االداري يف تنفيذ االحكاـ القضائية يف ضباية  اغبريات العامة، وقد 
عرفت اعبزائر نقلة نوعية يف ؾباؿ ضباية اغبقوؽ واغبريات االساسية نظرا للدور الذي لعبو القضاء االداري يف ضباية ىذه 

يواجهها ولكن مع ذلك تبقى االجتهادات القضائية تعكس التزاـ القاضي بالنظاـ القائم داخل  اغبقوؽ رغم التحديات اليت
 .الدولة فبا جيعل تثبيت اؼبوازنة بُت اغبقوؽ واغبريات وسلطات القاضي االداري امرا صعب التحقيق

مة التهديدية، دعوى االلغاء، دعوى اغبقوؽ اغبريات االساسية، اليات الرقابية، قضاء االداري، الغرا : الكلمات المفتاحية
 .التعويض

Résumé: 

 Les fondements de l’état de droit exigent l’existence d’un organe indépendant qui 

exerce des mécanismes de contrôle sur les activités de l’exécutif, car l’existence d’un 

contrôle judiciaire de la légalité des actes de l’administration est le pouvoir du juge 

administratif de mettre en œuvre les décisions judiciaires en matière de protection des 

libertés publiques. L’Algérie a connu un transfert qualitatif dans la protection des droits 

et les libertés fondamentales Compte tenu du rôle joué par la justice administrative pour 

vla protection de ces droits malgré les défis auxquels il est confronté, mais la 

jurisprudence reste néanmoins le reflet de l’attachement du juge au système existant au 

sein de l’État, ce qui rend difficile réaliser le maintien d’un équilibre entre les droits et 

libertés et les pouvoirs du juge administratif. 

Les mots clé: Droits et libertés fondamentaux, Mécanismes de contrôle, Justice 

administrative, Menace d'amende, Action en annulation, Action en indemnisation. 
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 توطئة

وىي من أىم  ،الكبَتاغبقوؽ واغبريات األساسية من أظبى القيم اإلنسانية اليت يعرفها الصغَت ويدافع عنها تعترب     
أساسًا لقياس درجة  ، حبيث تعدمعاتتاجمل األنظمة اؼبعاصرة، ؼبا تنطوي عليو من أمهية يف حياة هتتم هبا اؼبواضيع اليت

وضبايتها مقياسًا جوىريا لقبوؿ الدوؿ يف بعض اؼبنظمات الدولية  امهااحًت كما أصبح  تطور ورقي ىذه ذبمعات،
التقييد سَتد عليها ليس تعسفًا وإمنا ليضمنها للجميع وىو أمر  مطلقة ألفأف ىذه اغبرية لن تكوف  اإلقليمي غَتو 

ذه السلطة بُت والتسلط وصيانة حقوؽ األفراد، كاف البد من توزيع ى االستبدادمكفوؿ للسلطة. ويف سبيل منع 
منو كاف البد من فرض  انطالقاما يعرؼ دببدأ الفصل بُت السلطات ،و  حدودىا وىوىيئات متعددة وإلزاـ كل ىيئة 

القانوف، وعليو خّص اؼبؤسس الدستوري القضاء دبهمة مراقبة أعماؿ  باحًتاـرقابة ؾبدية على نشاط اإلدارة إللزامها 
تعترب الرقابة  اغبريات حيثو ادرة على ضباية مبدأ اؼبشروعية والدفاع عن اغبقوؽ الق أكثر األجهزة باعتبارهاإلدارة 

القضائية على أعماؿ اإلدارة واحدة من أقوى وأىم ضمانات اغبرية األساسية مقابل ما تقـو بو اإلدارة عموماً، ويف 
فاية و فعالية الرقابة اإلدارية سبيل ما تصبوا إليو من ربقيق النظاـ العاـ على وجو اػبصوص ، السيما أماـ عدـ ك

الذاتية، ذلك وسيلة فعالة يف ضباية اغبرية األساسية إزاء ما يصدر عن اإلدارة من أعماؿ ، ألف الغرض األساسي من 
 لألفراد، وذلك بإلغاء قرارات اإلدارة اؼبخالفة للقانوف واليت تكوف قد سببت ضرارًا ىو ضباية االفراد الرقابة القضائية

بالتعويض عن الضرر الذي دَيُس األفراد من جراء سَت اؼبرافق العامة. وىي تعترب تنبيهًا لإلدارة، ما يدفعها اغبكم 
وؾبااًل حقيقيًا إلقامة التوازف و التكافؤ بُت اؼبصاحل  القانوف، وىي يف نفس الوقت ضمانة غبقوؽ اإلدارة، الحًتاـ

ؾباؿ خصب إلقامة العدؿ بُت ىؤالء األطراؼ  هناكما أ اػباصة، أوكانت متعلقة باؼبصلحة العامة   اؼبتعارضة سوآءا
،وذلك بسبب تويل القضاة ىذه اؼبهمة، وىم فئة مشهود ؽبم باغبياد واإلستقالؿ ولذلك فإننا من خالؿ دراستنا ىذه 

للحقوؽ  ؿ الكشف عن أىم اآلليات واؼبيكانيزمات اؼبمنوحة للقاضي اإلداري بإعتباره وحبكم القانوف حامياً و اسنح
 واغبريات األساسية.  

الّدولة  النشاط اإلداري ىو أقدـ مظهر لنشاط أوأّف العمل  علىيتفق ، القانوف العاـ اما بنسبة يل اغلب فقهاء
 أفّ  عتبارإدولة بدوف إدارة. ب ديكن تصور أنو ديكن تصور دولة بدوف قضاء وال تشريع وال ويذىب البعض منهم

العالقة اغبتمية واؼبتينة بُت اإلدارة كتنظيم  التوكيد، ىي تلك لتشريع والقضاء، وما يربر ىذاالنشاط اإلداري أقدـ من ا
 ونشاط وبُت الّدولة يف مدلوؽبا العاـ كواقع حي.  
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فهي ذبّمع إنساٍل مقيم على إقليم يسوده نظاـ اجتماعي وقانوٍل ربافظ عليو سلطة تتمتع بقوة إكراىية، إذ تعّد  
اغبي اؼبكمل غبياة الدولة. إذ تعمل بإظبها وغبساهبا وىذا ما يربر أمهية أعماؿ اإلدارة. إاّل أّف ىذه  اإلدارة اؼبظهر

 األفكار واؼبمارسات البوليسية من طرؽ الدولة ذات السلطة اؼبطلقة اليت تأىب التقيد  هبا.  
ا انو ال أو لى كلمة اغبق، ولعلهم ر على اؼبعٌت اللغوي عحوؿ تعريف اغبق يف الشرع اعتمادا اختالؼ الفقهاء وسعى 

حق مشًتؾ صليوف اىل تقسيمو اىل اغبق خالص للعبد *مصلحة خاصة*وما ىو بينما األ  حيتاج اىل تعريف لوضوحو
يولد وقد ىيا اهلل لو صبيع حقوقو كانساف *مصلحة عامة وخاصة*.بغض النظر على ىذه التعريفات، نرى اف االنساف 

، فهي حق يف اغبياة، وحق يف .ىذه اغبقوؽ تتنوع بتنوع اغباجة اليها}دـ...آكرمنا بٍت   وقد{تطبيقا لقولو تعاىل:
مل واؼبلكية والتعليم واالستقرار والدفاع عن النفس واؼباؿ، وغَتىا من اغبقوؽ ، وحق يف العاؼبساواةاغبرية، وحق يف 

 اللصيقة باإلنساف.
ع مدلوؿ اغبرية يف الشريعة، اغبرية غَت ؿبدودة يف االسالـ اال  يتس ف بقدر ما يتسع مدلوؿ اغبق يف القانوف،أنالحظ 

طاب رضي اهلل يف نطاؽ رعاية حرية الغَت، وغَت متنافية مع االستقرار يف اية صورة من صوره، لعل قوؿ عمر بن اػب
 .)؟حرارأمهاهتم أمىت استعبدًب الناس وقد ولدهتم (عنو تعبَت على ذلك:

وضعت ؾبموعة الدوؿ الدديقراطية اؼبعاصرة اؼببادئ اػباصة باغبقوؽ واغبريات العامة. فويف سياؽ نفسو تضمنت اغلب 
من دستور  35نصت اؼبادة  االعتداءات السيما يف مواجهة السلطات االدارية.من الضمانات قصد صيانتها من كل 

ديس سالمة االنساف البدنية وعلى كل ما  القانوف على اؼبخالفات اؼبرتكبة ضد اغبقوؽ واغبريات، يعاقب(:نوأعلى 
 .)واؼبعنوية

اذا تضمنت معظم النصوص التأسيسية مقتضيات واسعة عن اغبقوؽ واغبريات العامة واقرت القوانُت الوضعية على 
 ف بإمكاف الدولة اؼبساس هبا حبجة اغبفاظ على النظاـ العاـ وضرورة استمرار سرياف اؼبرفق العامة.إ، يبقى ضبايتها

امتياز اغبرية على سلطة، ال يعترب  أوىاتُت اؼبسالتُت ىو صراع ابدي، اال اف امتياز السلطة على اغبرية اف صراع بُت 
امتياز اغبرية على السلطة، على الرغم من اف حيقق  أومثالياف، ألنو يف حالة طغياف السلطة على اغبرية، اف حالف 

خلق التوازف  لةاو ؿباؼبثايل ىو  بتها ذباه االفراد، ومن ىنا فاف اغبلالدولة ؽبينو قد يًتتب عليو فقداف أال إمزايا لألفراد، 
 بُت السلطة واغبرية.
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للوصوؿ اىل ىذه النتيجة البد على الدولة حىت ديكن تسميتها بدولة القانوف اف زبضع ؼببدا ىاـ حبيث جيب اف تباشر 
  اطار ما حدده النصوص القانونية.يفاعماؽبا 

صبيع االعماؿ القائمة يف الدولة مع القانوف دبفهومو الواسع. ىذا دببدأ اؼبشروعية يعٍت تطابق  اف ىذا اؼببدأ ىو معروؼ
 لألفراد، عليو اغبماية االجيابية لتلك اغبقوؽ واغبريات.اؼببدأ يعترب دبثابة ضمانة اساسية 

ظروؼ العادية، فاف الدولة سبر  العامة الواجب احًتامها يف ظل ال ذا كاف خضوع الدولة ؼببدا اؼبشروعية، ىو القاعدةإ
كانت   أووالتمرد اؼبسلح واالنقالب، استثنائية، سواء كانت تلك الظروؼ بفعل االنساف كاغبروب  بظروؼ كذلك

على استمرارية  أوبفعل الطبيعة كالفيضانات الرباكُت والزالزؿ. ىذه الظروؼ قد تشكل خطرا على النظاـ العاـ، 
اف اغبل الذي توقعتو  أولة، حبيث اف النصوص القانونية مل تتوقع حال لذلك اػبطر، خدمات اؼبرفق العامة يف الدو 

 ؼبواجهة اػبطر.النصوص غَت كاؼ 
ذا فإف إعماؿ اإلدارة المتيازاهتا دبقتضى القانوف اإلداري للحفاظ على سَت اؼبرفق العاـ وربقيق الصاحل العاـ قد وؽب

التعسف يف استعماؿ ىذه  أواغبريات العامة لألفراد سواء عن طريق اػبطأ جيعلها يف كثَت من األحياف سبس باغبقوؽ و 
 االمتيازات.

ىنا فإف لألفراد حق اللجوء إىل القضاء اإلداري من أجل فرض رقابتو على أعماؿ اإلدارة لغرض ربقيق التوازف ومن 
ة وما تتميز بو من امتيازات ذباه االفراد يف واؼبواءمة بُت طرفُت غَت متكافئُت ومها الفرد واإلدارة، عبعل عمل ىذه األخَت 

 شكل مشروع.
ؿ قضية نظرهتا عقب إنشائها مباشرة، حبيث اعتربت أف طريقة عمل أو وىذا ما أكدتو ؿبكمة التنازع الفرنسية يف 

ف ؾبلس الدولة زبتلف عن طريقة عمل القضاء العادي حبيث أكدت أف الرقابة اليت ديارسها القضاء اإلداري ينبغي أ
يف قضية  1873فرباير  08تستهدؼ ربقيق اؼبالءمة بُت مصلحة اإلدارة وحقوؽ األفراد ففي حكمها الصادر يف 

أقرت ذلك اؼببدأ اؽبػاـ حيث جػاء يف معرض ربديدىا للمسؤولية قوؽبا:" إف ىذه اؼبسؤولية ليست عامة وال  )بالنكو(
  اؼبرفق وضرورة اؼبالءمة بُت حق الدولة وحقوؽ األفراد".مطلقة بل ؽبا قواعدىا اػباصة اليت تتباين حبسب حاجات 

ويف ىذا اجملاؿ يعترب القاضي اإلداري ىو اؼبالذ واغبصن اغبصُت غبماية حقوؽ وحريات األفراد من تغوؿ اإلدارة 
وازف وتعسفها يف استعماؿ السلطة، وذلك من خالؿ الرقابة على أعماؽبا وضماف شرعية تصرفاهتا، وإجياد نوع من الت

  .واؼبواءمة بُت اؼبصلحة العامة واغبقوؽ واغبريات العامة يف اجملتمع
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 ىمية الموضوعأ
يف ضباية اغبقوؽ واغبريات االساسية ىذه حوؿ الدور الذي يلعبو القاضي االداري  درستنا  مهية موضوعأتظهر 

 بالرجوع اىل دعوى االلغاء وسلطة يف تنفيط االحكاـ 
اغبريات االفراد بالنظر اغبقوؽ  ربز مدى التوفيق الذي قد حيققو القاضي االداري يف ضباية لذا جاءت ىذه الدراسة لت

 .وقرينة الصحة اؼبفًتضة  يف قراراهتا وتصرفاهتا  المتيازات االدارة،

  سباب اختيار الموضوعأ 
دوافع ذاتية واخرى موضوعية، االسباب والاف الغاية اليت اردنا بتوفيق اهلل تعاىل ابرازىا  من خالؿ ىذه اؼبذكرة ىو 

 ص العلميلتخصوكذا دافع اتتمثل يف الرغبة يف االطالع على ىذا اؼبوضوع وتنمية معرفيت العلمية  فالسباب الذاتية
الستكماؿ اؼبسار العلمي، اما االسباب اؼبوضوعية فإىل جانب اؽبدؼ العاـ لكل حبث علمي وىو الًتقية البحث 

غبقوؽ واغبريات وامهيتو غبماية القاضي االداري  ثل يف االمهية العلمية ؽبذا اؼبوضوعفاف ىناؾ اسباب تتمالعلمي 
 االساسية .

 ىمية الموضوع أ

يف القانوف االداري واؼبنازعات داري للحقوؽ واغبريات األساسية مهية ىذا اؼبوضوع يف كوف ضباية القاضي االأتكمن 
ربقيق مبدا اؼبشروعية وضبايتو، وألهنا  ضمانة من ضمانات دعوى االلغاء االدارية ولالرتباط والتكامل بيمهما وباعتبار 

واحملرؾ الوحيد للرقابة القضائية شروعية اؼبدعوى القانوف العاـ الوحيدة واالصلية القادرة غلى الغاء القرارات االدارية غَت 
 رارات االدارية دوف تطبيق دعوى االلغاء.على مدى شرعية القرارات االدارية، فال ديكن للرقابة القضائية اف تراقب الق

 الموضوع ىدافأ

اؼبختلفة ومعرفة اىم تتمثل اىداؼ الدراسة يف توضيح مفهـو ضباية القاضي االداري للحقوؽ واغبريات االساسية 
اية الضمانات اليت تكفل ضبايتو، عن طريق االلغاء على عدة مستويات والتعويض ؼبزياىا باعتبارىا وسيلة وحيدة يف ضب
 مبدا اؼبشروعية ومعرفة وسائل اؼبشروعية اليت تعتمد عليها يف الكشف عن اكبراؼ االدارة على تطبيق مبدا اؼبشروعية.

 



 ةــــمقدم
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  الموضوعشكالية إ

 فيما تتمثل حماية القاضي االداري للحقوق والحريات االساسية؟
 المنهج المتبع

الوصفي التحليلي االستنتاجي وىذا لتقدَل ـبتلف  ولتمحيص ىذا اؼبوضوع اعتمدنا على عدة مناىج منها اؼبنهج
 اؼبعلومات واغبقائق وربليل بعض اآلراء الفقهية 

الداري للحقوؽ لإلجابة على ىذه االشكالية اؼبطروحة اخًتنا اؼبنهج التحليلي لدراسة موضوع ضباية القاضي ا 
 ؿ اىل اعماؽ ما ىو مطروح للدراسو الدخو  واغبريات االساسية، وذلك باعتباره اؼبنهج اؼبناسب لإلؼباـ باؼبوضوع
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 ل: دعوى االلغاءو المبحث األ

اؼبغريب فبثال يف  والفقولقد قدـ فقو القانوف االداري عدة تعريفات لدعوى االلغاء، ومن ذلك الفقو العريب  
 الفقو الفرنسي

"القضاء الذي  دبوجبو يكوف للقاضي اف  ىي:لغاء دعوى اإلباف  ياو الطمسليماف يرى الدكتور  / الفقو العربي:أ
دوف اف ديتد حكمو اىل اكثر من ذلك ، فاف ما لو ؾبانية القرار للقانوف، حكم بإلغائو، ولكن يفحص القرار االداري

 ."استبداؿ غَته بو أويو فليس لو تعديل القرار اؼبطعوف ف
اداري صدر ـبالفا للقانوف. وسبد قرار القضائية ترفع للمطالبة بإعداـ  غبلو ىي: "دعوىالدكتور ماجد راغب اعرفها 

  ترتيب البطالف كجزاء يصيب القرار اؼبخالف للقانوف ىذه الدعوى اىم وسائل ضباية اؼبشروعية، اذ تؤدي اىل
نية اليت حيركها ويرفعها الصفة " الدعوى القضائية االدارية اؼبوضوعية العيهنا:أوقد عرفو الدكتور عمار عوابدي  

وتتحرؾ وتنحصر  ،صة يف الدولة اؼبطالبة بإلغاء قرارات ادارية غَت مشروعةماـ اعبهات اؼبختأالقانونية واؼبصلحة 
 القرارات االدارية اؼبطعوف فيها بعدـ الشرعية.شرعية قاضي اؼبختص يف مسالة البحث عن سلطات ال

باهنا: "طعن قضائي يرمي اىل ابطاؿ قرار دعوى االلغاء  Delaubadaire فرنسييعرؼ الفقيو ال ب/ الفقو الفرنسي:
 1.اداري غَت مشروع من طرؼ القاضي االداري 

 ل: شروط المشروعية الخارجيةو المطلب األ

وفقا ؽبا، وتتمثل ىذه يستوجب كل قرار اداري قبل صدوره وخروجو اىل الواقع، مراعات شكليات واجراءات يتكوف 
، وفقا لشكل واالجراءات يف: الزامية اف يصدر القرار االداري من سلطة دينحها القانوف سلطة اصدارهالشروط 
 2اؼبتطلبة.

 
                                                           

 www.mohamah.net/law/ :http//االلغاءى و حبث قانوٍل يشرح ماىية دع 1

2
 .112ص ،2013، دار ىومو للطباعة والنشر والتوزيع، اعبزائر القرار االداري في ضوء قضاء مجلس الدولةكوسة فضيل،   

 .113 ص ،المرجع السابقكوسة فضيل،  2
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 صاصتشرط االخل: و األ الفرع

  االداري.ضح وجو من وجوه صحة القرار أو ؿ و أو يعترب شرط االختصاص 
 ىو السلطة القانونية اؼبمنوحة  اصفاالختص .االختصاص كركن من اركاف القرار االداري، يعٍت والية اصدرىا

  1جل اصدار قرار اداري اؼبعٍت، يف ؾباؿ معُت.ألسلطة ادارية معينة، من 
يف اصدار قرارات ؿبددة  االشخاص التابعُت ؽبا أوالقدرة القانونية الثابتة عبهة االدارة،  أوىلية وعرفو البعض بانو: "األ
 .الزماٍل أوانطاؽ تنفيذىا اؼبكاٍل  أومن حيث موضوعها، 

 والتنظيم سلطات. فالقانوف الفصل بُت ال أترب صورة من صور تنظيم الدولة، واحًتاما ؼببدختصاص يعواإل
السلطة القضائية(،   )السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، اؼبوجودة يف الدولةاختصاصات كل السلطات  يوزعاف

فاؼبشرع ىو الذي حيدد اؼبهاـ  .ختصاصاهتا اؼبعنيةكل ىيكل ومصلحة من مصاحل ىذه السلطات ؽبا ان  مت انك
 ويوزع الوظائف.

 ال: مصادر االختصاصأو 
، واؼبتمثلة الدولة على اختالؼ ترتيب مصادره السائد يفساسا من النظاـ القانوٍل أيستمد ركن االختصاص قواعده 

 :2يف

شكاؿ اليت كانت صنع العرؼ االداري األتعد قاعدة توازي النصوص التنظيمية. كما  ،الدستور، النصوص القانونية
 مصدرا من مصادر ركن االختصاص.

اداري، ما مل يستند  داري، مهما كانت رتبتو اصدار قرارإال يستطيع أي موظف  :/ مصادر االختصاص المباشرة1
 .بذلكىل نص يرخص لو القياـ إ
ية، تستند بعض اختصاصات التعُت يف على عدة نصوص قانون 1996حيتوي الدستور اعبزائري لعاـ  / الدستور:أ 

 ؿ.و الوزير األ أوالعليا للدولة، والسلطة التنظيمية لكل من رئيس اعبمهورية الوظائف 
 : ػػػما بإيصدر كما سبق واف راينا مراسيم رئاسية، تتعلق  فرئيس اعبمهورية

،مثل: تعُت الوزير اؼبناصب السامية منح الدستور رئيس اعبمهورية اغبق يف تعُت موظفي الدولة يف / سلطة التعين: 1
اليت يتم يف اجمللس الوزراء، رئيس ؾبلس الدولة،  ناتي،الوظائف اؼبدنية والعسكرية يف الدولة، التعي (77/4ؿ )اؼبادة و األ
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جهزة االمن، الوالة، سفراء اعبمهورية واؼببعوثُت فوؽ أمسؤوؿ  االمن العاـ للحكومة، ؿبافظ البنك اعبزائر، القضاة،
(، 164( اعضاء من اجمللس الدستوري من بينهم رئيسو )اؼبادة3) ثالثة (،79(، الوزراء) اؼبادة78العادة )اؼبادة 

 (.172عضاء اجمللس االسالمي االعلى )اؼبادةأ
من  123و122تعٍت اصدار قرارات عامة ؾبردة وملزمة، فكل ؾباؿ خارج عن ؿبتوى اؼبادتُت /السلطة التنظيمية: 2

الفقرة الثانية بقوؽبا: "حيدد  173ليو اؼبادة منو ما نصت ع، فيو لرئيس اعبمهورية اف يصدر نصا تنظيميا زالدستور جيو 
 رئيس اعبمهورية كيفيات تنظيم اجمللي االعلى لألمن وعملو".

، ديلك رئيس حفاظا على االمن العاـ يف الدولة وعلى استقرار اعبزائر البوليس االداري: أو/ سلطة الضبط 3
 ؼبناسبة واالجراءات الكفيلة لضماهنما.ا التدابَتمهورية سلطة ازباذ اعب
 ذا دعت الضرورة اغبصار، ا أومن الدستور اف يقرر حالة الطوارئ  91مهورية وفقا ؼبقتضيات اؼبادة فلرئيس اعب

 دبوجب القانوف عضوي. 92اؼبلحة، اليت تنظم وفقا للمادة 
 اذا كانت البالد مهددة خبطر داىم، يوشك اف يصيب مؤسساهتا ائية، رية اغبالة االستثنو كما يقرر رئيس اعبمه

. فيتخذ رئيس اعبمهورية وفقا ؽبا االجراءات 93سالمة تراهبا وفقا ألحكاـ اؼبادة أوستقالؽبا ا أوالدستورية 
 .1االستثنائية، اليت تستوجبها احملافظة على استقالؿ االمة واؼبؤسسات الدستورية يف البالد

من  78و 77اؼبادتُت  بأحكاـيف ـبتلف الوظائف العليا لدولة، دوف اؼبساس ؿ و تعُت الوزير األالتعين:  سلطة 3-1
 الفقرة الرابعة. 85وفقا ألحكاـ اؼبادة الدستور،

رئيس ؿ، ديكن اف يصطدـ مع اؼبناصب اليت يعُت فيها و غَت اف عدـ ربديد ما ىي اؼبناصب اليت يعُت فيها الوزير األ
تعُت رئيس اؼبتعلق بسلطة  27/10/1999اؼبؤرخ يف  99/240خاصة مع صدور اؼبرسـو الرئاسي رقم  اعبمهورية،

 اعبمهورية يف الوظائف اؼبدنية والعسكرية.
ؿ، فيما يوقعو من اؼبراسيم تنفيذية، تطبيقا وذبسيدا و تتجلى التصرفات القانونية للوزير األالسلطة التنظيمية:  3-2

  حكومتو. لربنامج
عن رئيس  ظيمات الصادرةالتنؿ يف تنفيذ القوانُت الصادرة عن الربؼباف وكذلك و حصر السلطة التنظيمية للوزير األاذ تن

 اعبمهورية.
                                                           

1
 .116-115-114 ص المرجع السابق،كوسة فضيل ،  
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ؿ السهر على و الفقرة اػبامسة، جعل من صالحيات الوزير األ 85مادتو الدستور يف الف سلطة الضبط:  3-3
ؿ ديلك سلطة الضبط، اثناء سهره على اغبفظ على االمن و مومية، فال شك اف الوزير األحسن سَت االدارة الع

 والسكينة العامة.
االداري اختصاصو بإصدار القرار االداري الداخل يف اختصاصو من ؾبموعة القواعد يستمد اؼبوظف ب/التشريع: 

 القانونية.
لسلطات االدارية، سوء  اؼبصدر االساسي لتحديد اختصاص العديد من اؽبيئات واويعترب التشريع العادي)القانوف( 

 مرفقية. أوؿبلية  أوكانت مركزية 
اؼبتعلق بالبلدية. والوايل يستمد اختصاصاتو  90/08من القانوف رقم  فرئيس ؾبلس الشعيب البلدي يستمد اختصاصو

لدولة اؼبتعلق باجمللس ا 98/01اؼبتعلق بالوالية. وحدد القانوف العضوي رقم  90/09ىل من القانوف رقم و بالدرجة األ
 1.(20.22.23.24.25.26صالحيات االعضاء اؼبكونُت لو )اؼبواد
اؼبؤرخ يف  06/03من االمر رقم  56.59العمومية مهامهم من اؼبواد ويستمد اؽبيكل اؼبركزي للوظيفة 

  اؼبتضمن القانوف االساسي العاـ للوظيفة العمومية. 15/07/2006
ص اللجاف واؽبيئات قبدىا تنص يف العديد من موادىا على احالة اختصابالرجوع اىل القوانُت اؼبتعاقبة ج/ التنظيم: 

االفراد اىل نصوص التنظيمية، بغض النظر على عن الشكل الذي تتخذه )مرسـو رئاسي ، مرسـو تنفيذي،   أوة اؼبكون
 قرار وزاي(.

ؿ مراسيم تنفيذية تطبيقا و ألعضاء اغبكومة بعد تشكيلها وبعد اف يعينهم رئيس اعبمهورية، يتخذ الوزير اأف أفتجد 
 تنفيذي صادر حيدد صالحيات الوزير اؼبعٍت بو.ـ مرسو  رئيس اعبمهورية. وكل إلرادة

اؼبتعلق باؼبنافسة، اؼبعدؿ والتمم  19/07/2003اؼبؤرخ يف  03/03من االمر رقم  25فبالرجوع اىل نص اؼبادة 
ُت رئيس اجمللس ونائبا الرئيس واالعضاء االخروف ىا تنص: "يعقبد 25/06/2008اؼبؤرخ يف  08/12بالقانوف رقم 

 نفسها." باألشكاؿجمللس اؼبنافسة، دبوجب مرسـو رئاسي وتنهى مهامهم 
الذي بُت ظروؼ انشاء اؽبيئات وسَت اؼبؤسسات 19/05/1983يف اؼبؤرخ  83/201من اؼبرسـو  18جاءت اؼبادة 

 ، ويتم ايقافو عن مهامو بنفس الطريقة".دبوجب مقرر من الوايل :" تعُت مدير مؤسسة والئية يتمالعمومية احمللية لتقرر
                                                           

 .117.118 ص. المرجع السابق،كوسة فضيل ، 1
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واعد انشاء الذي حيدد ق 02/12/1997اؼبؤرخ يف  97/166من اؼبرسـو التنفيذي رقم  20وتنص اؼبادة 
ح القطاعات الصحية وتنظيمها وسَتىا، على انو:" يعُت اؼبدير العاـ اؼبركز االستشفائي اعبامعي دبرسـو تنفيذي وباقًتا 

 وتنهى مهامو بالطريقة نفسها".من الوزير اؼبكلف بالصحة، 
مصدرا من مصادر رىا ااىم قاعدة عرفية يستند عليها باعتب د/ المبادئ العامة للقانون والعرف االداري:

ى انو االشكاؿ، اليت يركز علتوازي ما يعرؼ بقاعدة  الغائو، أواالختصاص االداري، سواء اثناء التعديل القرار االداري 
 1سلطة اعلى منها. أوالغاء القرار االداري اال السلطة اليت اصدرتو  أوسحب  أوال يقـو بتعديل 

ة اليت باشر اؼبواالنابة من قواعد االختصاص غَت  ؿتعد قواعد التفويض، اغبلو  / مصادر االختصاص غير مباشرة:2
 سبنح اختصاصا لغَت االصيل لسلطة ادارية ما، بناء عليها.

السلمية، ليقوموا يقصد بالتفويض نقل الرئيس عبزء من اختصاصو االصيل اىل بعض اػباضعُت لسلطتو  ويض:التفا/
 2.عم يقـو بو اؼبفوض اليهمهبا دوف العودة اليو، على اف تبقى مسؤوليتو قائمة عن االثار الناصبة 

على انو من اختصاصو االصيل التفويض االختصاص نقل الرئيس عبزء  أوبتفويض السلطة يقصد *تفويض السلطة: 
 ضها اىل غَته للقياـ هبا.و وىذا بتفو اؼبسؤوليات اؼبنوطة بجيوز للرئيس اف يتصل من ال 

يقـو صاحب االختصاص االصيل يف ىذه اغبالة بتفويض بعض مرؤوسيو بالتوقيع على القرارات  *تفويض التوقيع:
 للمرفق، بسرعة واطراد.ليو، ومن  اجل ضماف السَت اغبسن ، وىذا زبفيفا لألعباء الواقعة عاالدارية اليت يصدرىا

ذ ال خيرج قرار التفويض سلطة اؼبفوض إ، ويًتتب على التفويض بالتوقيع، عدـ انتقاؿ اختصاص التوقيع للمفرض اليو
 3عكس ما رأيناه يف تفويض االختصاص.يف توقيع القرارات الصادرة عنو، مىت شاء وتسٌت لو ذلك، 

يعًتضو مانع، وعندئذ اف  أول االداري، اف يتغيب صاحب االختصاص االصيل، يف اجملصد باغبلوؿ يقب/الحلول: 
 صيل. ويباشر صبيع االختصاصات اؼبخولة ؽبذا االخَتة.عينو اؼبشرع ؿبل األحيل من ي

ة صاحبة ة االداريانو يف حالة عدـ وجود السلطاستمرارية اؼبرفق العاـ، فال يعقل  أوذبد نظرية غرضها يف مبد
 أو)اؼبرض  رادهتاإخارج  أواالمتناع عن القياـ بعملها(  أو)االستقالة  مانع، سواء يفعلها تعرضها أواالختصاص 

                                                           
1
 .118.119.120.121كوسة فيصل، اؼبرجع السابق، ص   

2
 .121.122فضيل كوسة، اؼبرجع السابق، ص.  

3
 .124.125.126فضيل كوسة، اؼبرجع السابق،ص.  
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اللذاف حيوالف بُت صاحب  اؼبانعمعناه العذر و  اغبلوؿ،اؼبقصود لقياـ ف يتوقف سَت اؼبرفق العاـ. فالغياب أالوفاة( 
 1ختصاصو.إاالختصاص و 

 تصاصخعناصر اال :ثانيا
، فقد حدد عناصرا يقـو عليها ركن كاف اؼبشرع قد عقد لكل سلطة ادارية اختصاصها، وىذا عند توزيعو للمهاـؼبا 
 ختصاص، استقراء من اؼبواد اليت ذكرناىا.اإل

 ، موضوع االختصاص وزمانو.ختصشخص اؼب عناصر ىي: بأربعةختصاص فيتحدد شرط اإل
صر الشخصي ؼبمارسة اختصاص ما، اف يكوف ؼبن باشره صفة، يقتضي العن العنصر الشخصي لالختصاص: -1

انابتو للقياـ هبا،  أواف قرارا صدر بتفويضو  أوالتنظيم فبارستها،  أوتبار اف السلطة اليت ديارسها قد خوؿ لو القانوف باع
 على كبو ما سبق واف راينا.

فاف القرار االداري اؼبتخذ يكوف مشوبا  سلطة قضائية، أوففي حالة تعدي سلطة ادارية على سلطة ادارية اخرى 
 .21/04/2004عدـ االختصاص، وىو ما ذىب اليو قضاة ؾبلس الدولة يف قرار صادر بتاريخ بعيب 

وألعماؿ اليت ديكن للسلطة يقصد بو ربديد موضوعات االختصاصات  العنصر الموضوعي لالختصاص: -2
 واصدار قرارات زبصها.االدارية االتباف هبا، 

مدى ونطاؽ السلطات اؼبمنوحة  أوعٍت ربديد دائرة دكتور ؿبمد الصغَت بعلي اف االختصاص اؼبوضوعي يويرى ال
 للمختص شخصيا.

نبا ؼبشكلة عمال منو على تقسيم االختصاصات والسلطات االدارية يف الدولة، وذب فالنظاـ القانوٍل يف الدولة،
 تتخذ بشأهنا قرارات ادارية اىل احد االشخاص.دارية اليت عماؿ االالتداخلها، يقـو بإناطة عمل من ا

عمال دببدأ تنظيم السلطات االدارية اقليميا، فقد قيد اؼبشرع اعبزائري كل  :العنصر المكاني لالختصاص -3
 ية بإصدار القرارات يف حدود اختصاصها اعبغرايف.دار إسلطة 

ؿ، الوزراء( واؼبؤسسات العمومية واؼبنظمات و األرئيس اعبمهورية، وزير فنجد انو تتكفل السلطات االدارية اؼبركزية )
 . 2تسري على صبيع اقليم اعبمهوريةقرارات ادارية  بإصداراؼبهنية الوطنية، 

                                                           
1
 .129-128 ، صالمرجع السابقفضيل كوسة،   

2
 .135-134-133-132 ص مرجع السابق،فضيل كوسة،   



 الرقـابة آليات                                                                          األول الفصل
 

 

8 

خالؽبا اؼبدة الزمنية اليت تستطيع  أويستلـز ىذا العنصر ربديد النطاؽ الزماٍل :العنصر الزماني لالختصاص -4
مر بصدور قرار من شخص اداري صدر قرار دبقتضاه جيوز لو يف ق األالسلطة االدارية فبارسة اختصاصها. سواء تعل

 صداره.إالزمنية يف نو احًتاـ اؼبدة أ أوصدار القرارات االدارية، إاطار فبارسة اختصاصاتو 
 أواف القانوف  أو حقو قرار التعُت بعد،  ختصاص الزماٍل، قرار اصدره موظف مل يصدر منفيعترب مشوبا بعيب اإل

 صدار قرار االداري، ال كنو ذبوزىا.إمنحو مهلة معينة للقياـ بالتنظيم 
كما يعترب مشوبا بعيب االختصاص الزماٍل، اصدار ىيئة ادارية قرار عزؿ موظف، يف حُت اف ىذا االخَت كاف يف 

 عطلة مرضية.
االستعماؿ التجاري اف قرار استفادة من قطعة ارضية لغرض  11/03/2002 واعترب ؾبلس الدولة يف قرار صادر بتاريخ

 1يف غَت شرعية، كونو قد صدر قبل انشاء منطقة النشاط اصال.صدر س على قرار انشاء منطقة النشاط اؼبؤس

 عيوب االختصاص :ثالثا
، العتبار القرار االداري صدر فبن لو صفة عيوب، قد ديس ركن تأخذ صورتُت، تتمثل الصورة  االختصاص الالـز

الصورة الثانية يف اعتداء السلطة االدارية على اختصاص السلطة القضائية، بينما تتمثل ىل يف اعتداء السلطة و األ
 دارية اخرى.إاالدارية على اختصاص سلطة 

الدولة)السلطة ينظم اؼبشرع اعبزائري سلطات  اء السلطة االدارية على اختصاص السلطة القضائية:اعتد -1
صاصات تبُت مهامها، واعترب اف تدخل سلطة يف مهاـ واخوفصل  التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية(

 قبيل خرؽ مبدا الفصل بُت السلطات.سلطة اخرى بعد من 
لذا قد يأخذ عيب االختصاص االداري صورة، تعتدي دبقتضاىا السلطة االدارية على اختصاص السلطة القضائية. 

اال اف ذلك يعد من ضمن القرارات اؼبشوبة  ،الكاملة يف ذلكبإصدار قرار ظنا منها اف ؽبا الوالية وذلك عندما تقـو 
الدارية يدخل ضمن ويستوي يف ذلك، اف يكوف القرار االداري الذي يتخذه السلطة ا بعيب االختصاص

اؼبشرع القانوٍل الزمها باللجوء للقاضي االداري مقابل اؼبطالبة اف  أواالختصاصات اؼبخولة حصريا ؼبرفق القضاء، 
 2قرار اداري ما.بإلغاء 

                                                           
1
 .138-137-136 صالمرجع نفسة، فضيل كوسة،  

 .140-139ص المرجع السابق،فصيل كوسة،  2
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يعترب اعتداء على العنصر اؼبوضوعي لشرط سلطة ادارية اخرى:  ختصاصإعتداء السلطة االدارية على إ -2
دارية اخرى. وال خيتلف االمر، سواء  إقرار يدخل ضمن اختصاصات ىيئة  بإصداراالختصاص، قياـ ىيئة ادارية 

تعليق االمر باعتداء ىيئة مركزية على اختصاص ىيئة  أواعلى منو،  أوؽبا  يةاو مسكانت ىذه االخَتة ادٌل منها 
        1اعتداء ىذه االخَتة على اختصاصات سلطة اؼبركزية. أواقليمية، 

 واالجراءات الشرط الشكلالثاني:  الفرع

 داري يفإقرار نو أقد يتطلب القانوف من السلطة االدارية افراغ ارادهتا يف ازباذ العمل القانوٍل الذي يوصف ب 
ترتيب عند  أواالدارية باي شكل  ىو عدـ تقييد السلطةشكل معُت، وبازباذ اجراءات سابقة. الف االصل العاـ 

 داري.صدار القرار اإلإ
 القرار االداري،نو:" ؾبموع الشكليات واالجراءات القانونية اؼبتطلبة من اجل تكوين أبفشرط الشكل يوصف 

اءات وهتدؼ عملية تقييد االدارة بشكل واجر  انوٍل يف مواجهة اؼبخاطبُت بو.اثر قوالكشف عن نية االدارة يف احداث 
 2معهم.من التسرع والتعسف الذي دييز تعامل االدارة يف بعض االحياف  معينة اىل ضباية غبقوؽ االشخاص
 : ءات شرعيتها يف النصوص القانونية والتنظيمية، ومنهاوذبد صور شرط الشكل واالجرا

 اؼبعدلة دبوجب القانوف  من قانوف االجراءات اعببائية 79ىل والثانية من اؼبادة و فقرتاف األما نصت عليو ال
 : 2009اؼبالية لسنة اؼبتضمن قانوف  30/12/2008اؼبؤرخ يف  08/21
 عشروف مليوف دينار زاو يتجمن اغبقوؽ والعقوبات اذا تعلقت الشكوى موضوع النزاع دببلغ  نوأغَت  -1
. ويف ىذه اغبالة سبتد فقرة البت اىل شبانية اؼبركزية لإلدارةعندئذ االخذ بالراي اؼبوافق  وجبيت دج(20.000.000)

  3...(8)اشهر
االسباب ية اف بُت قرار مدير الضرائب بالوالجزئي، فانو يتعُت  أوعندما يًتتب على شكوى نزاع رفض كلي  -2

 حكاـ اؼبواد اليت بٍت عليها .واأل
 كلف بالضريبة مقابل اشعار باالستالـ".جيب تسليم قرار االشعار للم 

                                                           
 .141.142ص المرجع السابق،فضيل كوسة،  1

 .143ص  المرجع السابق،فضيل كوسة ، 2

3
 .144 ص المرجع نفسو،فضيل كوسة،   
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  اؼبتضمن تنظيم مهنة احملضر  20/02/2006اؼبؤرخ يف  06/03من القانوف رقم  54ما نصت عليو اؼبادة
 .لذلكاستدعائو قانونا، ومل يتمثل بعد  أو باألمرالقضائي اؼبعٍت 

ؼبثولو عن التاريخ احملدد ى االقل من يوما كاملة عل (15)عشري اؼبعٌت قبل طبسة وحيب اف يستدعى احملضر القضائ
 أوالطالع على ملفو التأدييب بنفسو عن طريق ؿبضر قضائي. و ديكنو  أوالستالـ طريق رسالة مضمونة مع اشعار با

 وكيلو". أوبطريقة ؿباميو 
  وظف اؼب اؼبتضمن القانوف االساسي العاـ للوظيفة العمومية:" يبلغ 06/03من االمر  96 ةاؼبادعليو ما نصت

 بكل القرارات اؼبتعلقة بوضعيتو االدارية.
   للمؤسسة كل القرارات االدارية اليت يتضمن تعُت وترسيم وترقية اؼبوظفُت واهناء مهامهم يف نشرة رظبية وينشر
 1االدارة العمومية اؼبعينة"... أو
 : شرط الشكل في القرار االداريالأو 

، افضاح االدارة عن ارادهتا يف قالب معُت، يفرع فيو القرار دارييقصد بالشكل الذي يشًتطو اصدار القرار اال 
 اؼبتخذ.

 أوانونية رة يف نصوصو القاالداجب التشريع أو اىل القرار االداري، مىت فيكوف شرط الشكل جوىريا يؤدي اغفالو 
دارة.  ومن امثلة االشكاؿ اؼبصاحل االالمر باحًتاـ اؼبخاطبُت بو. وضباية التنظيمية، بازباذ شكل معُت، طاؼبا تعلق ا

تبلغ القرارات اليت يتخذىا ؾبلس اؼبنافسة الة  اؼبتعلق باؼبنافسة:" 03/03من االمر  47اعبوىرية ما نصت عليو اؼبادة 
 2وترسل اىل الوزير اؼبكلف بالتجارة. االطراؼ اؼبعينة لتنفيذىا عن طريق ؿبضر قضائي.

اف ربرير مقرر رصيد دين بالعملة ترب قضاة ؾبلس الدولة اع شكلية تحرير القرار االداري بلغو معينة: -1
اذ  22/01/2001االجنبية، ال يعد خرقا لشرط الشكل، ماداـ القانوف قد اجازه، وىذا يف قرار صادر عنو بتاريخ 

 ملة االجنبية."قضى دبا يلي: "حيث اف اؼبدعى ينازع يف نص مقرر رصيد الدين اؼبطعوف فيو فيما انو حرر الع
                                                           

1
 .145-144 ص المرجع نفسو،فضيل كوسة، - 

2
 .146-145 ص المرجع نفسو،فضيل كوسة، - 
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الوطنية تسمح بصياغة  النقديةاؼبؤسس للعملة  10/04/64اؼبؤرخ يف  64/11من القانوف  3حيث اف اؼبادة لكن 
ر االلتزامات التعاقدية اؼبوقعة يف اػبارج.. وانو يتعُت بالتايل وفض الدفوع اؼبثارة ألهنا غَت خرى غَت الديناأبعملة 

 مؤسسة.
  بلغة اجنبية يعد عيبا جوىريا يستلـز الغاءه، وىذا يف قرار اداري بينما اعترب قضاة ؾبلس الدولة اف صياغة قرار

النزاع يتعلق بطلب االلغاء القرار الصادر عن منظمة احملامُت لناحية وىراف : "حيث اف 11/02/2002الصادر بتاريخ 
 1اؼبستأنف عليو يف االلتحاؽ بسلك احملاماة .صال أوالذي وفض طلب اؼبدعي  08/09/1999بتاريخ 

لس الدولة شرح الوقائع اليت تؤدي اىل اصدار قرار اداري وتسميتو، اف ؾب :لية تسبيب القرار االداريشك -2
 2. وسة رقابة اؼبشروعية علياغفاؽبما اىل اشابتو بعيب شكلي، ودينعو من فبار واعتربمها اجراء جوىريا، يؤدي 

يف نظامها السلمية بالقرارات  اؼبتخذة ذبسيدا ؼببدا دراية السلطة  القرار:السلطة الوصية على  تأشيرعدم  -3
 أوربت طائلة ابطاؽبا اداريا  والتأشَت على القرارات االدارية اؼبتخذة، بالتصديقاؽبيكلي، يشًتط القانوف قيامها 

  583: "حيث اف القرار رقم 21/01/2003قضائيا. ىذا ما قضى بو ؾبلس الدولة يف قرار صادر بتاريخ 
جاء نتيجة لرفض مفتشية الوظيف العمومي  01/08/99حكاـ القرار اؼبؤرخ يف أمن الغاء اؼبطالب بإلغائو واؼبتض

 3دماج اؼبدعى يف رتبة تقٍت سامي للتجهيز مل تكن قانونية.إعادة إالتأشَتة عليو بدعوى اف 
واكتسب  ف اؼبدعى يدفع بتعسف السلطة واؼبساس حبقوقو اؼبكتسبة مدعيا بانو ًب تنصيبو يف اؼبنصب اعبديدأحيث 

 حقوقا اثر ترقيتو هبذا اؼبنصب.
قضى ؾبلس الدولة يف قرار صادر بتاريخ عدم احترام شكليات تبليغ ونشر القرارات االدارية:  -4

دعواه لعدـ التأسيس رغم اف قرار :"حيث اف اؼبستأنف اسس استئنافو للقرار اؼبعاد الطي رفض  07/01/2003
اؼبؤرخ يف  90/23من القانوف  76.77.78للقانوف والسيما نص اؼبواد لفا رئيس بلدية بوسفر القاضي باؽبدـ جاء ـبا

بوقف اشغاؿ البناء بناء على طالب االدارة  يأمرواليت سبنح الصالحيات للقضاء وحده دوف سواه اف  01/12/1990
                                                           

1
 .147ص  سابق،المرجع الفضيل كوسة،   

2
 .148 ص المرجع السابق،فضيل كوسة،   

 .150ص  المرجع السابق،فضيل كوسة،  1
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ى القضاء ىو عن طريق االستعجاؿ وعليو انو بلجوء رئيس البلدية اؼبلتمس ضده بأخدة مقرر اؽبدـ دوف اللجوء عل
 قرار الغي.. 

باؽبدـ فانو يتضح حيث اف الغرفة بعد االطالع على اؼبلف مزاعم الطرفُت والقرار اؼبستأنف وخاصة القرار القاضي 
، ودوف اللجوء اىل القضاء من جهة بات السيد رئيس البلدية ازبذ ىذا القرار  دوف توجيو اعذار للمستأنف مسبقا

حيًـت االجراءات القانونية اؼبتعلقة بو، وعليو يتعُت الغاءه وبالتبعية الغاء القرار مل  ألنوقانوٍل  اخرى، فبا جيعل القرار غَت
  اؼبستأنف.

حيث اف كما يلي: "  07/05/2001فصل ؾبلس الدولة يف قرار صادر بتاريخ /عدم احترام نصاب لحنة: 5
ؿبضر اجتماع عبنة توزيع السكن للمؤسسات  والفصل من جديد بإبطاؿ اؼبستأنفاالستئناؼ استهدؼ الغاء القرار 

 .25/03/1998ية البليدة اؼبؤرخ يف الًتبوية لوال
يف قد حدد اؼبقاييس الواجب توافرىا  15/02/1994اؼبؤرخ يف  129/1994-120حيث اف اؼبنشور الوزاري رقم 

 .1الراغب يف اغبصوؿ على سكن، وكذلك اجراءات توزيع السكنات 
 تضبط من طرؼ عبنة توزيع السكن . قائمة اؼبقًتحُت لالستفادة ر على افوكدا اؼبنشور اؼبذكو 

 ثانيا: شروط االجراءات في القرار االداري
 احًتاـ االجراءات اليت الزمها القانوف باتباعها.دارة قبل اصدار قرار اداري يتعُت على اإل

 ما يلي: اليت يستوجب على االدارة القياـ هبا كوتتمثل االجراءات والًتتيبات 
 .وجوب القياـ باستشارة سابقة على صدور القرار االداري 
 .وجوب القياـ بتحقيق مسبق قبل اصدار القرار االداري 
 .2وجوب استطالع راي ىيئة ادارية اخرى قبل اصدار القرار االداري 

 الداري.ومن االجراءات اليت داب ؾبلس الدولة يف قضائو على اهنا تعترب جوىرية قبل ازباذ القرار ا
                                                           

1
 .154-153-152-151ص  المرجع السابق،فضيل كوسة،  

2
 .156-155-154ص  المرجع السابق،فضيل كوسة،  
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دارية موضوعية الف ال تتمتع االدارة كأصل عاـ للقرارات اإلف الرقابة القاضي االداري على مشروعية اػبارجية إلذا 
استثنائية ديكن لإلدارة اف تتجاىل قواعد االختصاص واالجراءات نو اذا طرأت ظروؼ أال إبسلطة تقديرية بشأهنا، 

 1السارية، وذلك ؼبواجهة متطلبات ىذه الظروؼ.مسبقا دبوجب القوانُت واالشكاؿ احملددة 
للقرارات االدارية، بل اتسع اىل حد الرقابة على غَت اف القضاء االداري مل يتوقف عند رقابة اؼبشروعية اػبارجية 

 .ناصر الداخلية للقرارات االداريالع

 حماية القاضي االداري لرقابة الخارجية لقرار االداري. المطلب الثاني:

 وذلك  قاضي االداري الفرنسي كانو يف بداية عهده يرفض النظر يف العناصر الداخلية للقرارات الداخلية، ف الإ
كوهنا تدخل يف اجملاؿ التقديري اؼبًتوؾ لإلدارة، فالطعن يف ىذه القرارات ال يكوف اال عن طريق عيب عدـ 

 .2عيب الشكل أو ختصاصاإل
ىذا اغبد، بل اخذ يتوسع يف رقابتو على القرارات االدارية لتشمل رقابة  ف ؾبلس الدولة الفرنسي مل يتوقف عندأال إ

، وذلك لقبوؿ الطعن على اساس االكبراؼ يف السلطة، وكذا الطعن على اساس ـبالفة القانوف، العناصر الداخلية
يتكوف منها القرار  يف بعض العناصر اليت 3لإلدارة سوى السلطة التقديرية ومل يبق وعليو تالشت االعماؿ التقديرية،

االداري. لذا نالحظ اف سالمة القرار االداري ال تقتصر على مشروعية اركانو اػبارجية، بل ىي مقًتنة كذلك 
 دبشروعية اركانو الداخلية، فالتصرؼ االداري قد يكوف مشوبا بعدـ اؼبشروعية الداخلية لكوهنا ـبالفة للقاعدة القانونية

 ؿ(.و )الفرع األ
                                                           

حيث 30/06/1952ؾبلس الدولة اؼبصري يف قراره الصادر يف مارس مو ذلك القضاء االداري رقابة فعالة على اعماؿ االدارة، وىذا ما يتبُت من قرار  1
لقانوف ف نظاـ االحكاـ العرفُت واف كاف نظاما استثنائيا، اال انو ليس بالنظاـ اؼبطلق، بل ىو نظاـ خاضع للقانوف، وضع الدستور اساسو وبُت اأ": اعترب

ىذه االصوؿ واالحكاـ ويف نطاؽ ىذه اغبدود والضوابط .اال كاف ما يتخذ  اصولو واحكامو ورسم حدوده، وضوابطو فوجب اف يكوف اجراءه على مقتضى
ستور اساسو ووضع من تدابَت اجراءات اؼبتجاوز ؽبذه اغبدود او منحرفا عنها عمال ـبالفا للقانوف، تبسط عليو رقابة احملكمة. وكل النظاـ للحكم ارسى الد

 ثنائيا ؼببدا سيادة القانوف ومن ٍب لرقابة القضاء".قانوف قواعده ىو نظاـ خيضع بطبيعتو مهما نظاما است
" اذا كانت اختصاصات قائم على اجراء االحكاـ العرفية من مصر بالغة السعة على غرارىا سبق نظاـ عريف، فاف ذلك ادعى اف تنبسط عليها : ٍب اضافت

فل للناس حدوده الدستورية اؼبشروعية "..د. ؿبمد حسُت عبد العاؿ، الرقابة الرقابة القضائية...اذ رقابة القضاء ىي دوف غَتىا الرقابة الفعالة  اليت تك
 .15،ص.1991القضائية على قرارات الضبط االداري، دار النهضة العربية، 

2
 .13،ص.2007،دار اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، سنة  رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لألعمال الضبط االداريحلمي الدقدوقي،  

، دراسة مقارنة، دار االتجاىات الحديثة للقضاء االداري في الرقابة على مالئمة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامةؿبمد صالح عبد البديع السيد،  3
 .14و13، ص 2004، 1النهضة العربية، القاىرة، ط
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فلما تنحرؼ عن ىذا اؼبقصد يكوف اىل ربقيق الصاحل العاـ وفقا ؼبا حدده اؼبشرع،  ة عند اصدار قرارىاتسعى االدار 
ـز االدارة باحًتاـ مضموف القاعدة القانونية يف كل تصرفاتو اف فاذا تلت )الفرع الثاٍل( القرار مشوبا بعدـ مشروعية غايتو

 (.)الفرع الثالث با بعيب ـبالفة احمللما حادت عن ىذا االلتزاـ يكوف القرار االداري مشو 

 1شرط السبب ل:و األ الفرع

 ذلك قواعد االختصاص واالجراءات، وتستند فيو االحكاـ القانونية والتنظيمية، قرارىا، مراعية يف بإصدارتقـو االدارة 
 دارة واصداره. سباب قانونية وواقعية، واليت حتمت على االأ، اذ البد اف يبٌت قرار على غَت اف ىذا غَت كاؼ

، القانونية السابقة على القرار والدافعة اىل تدخل االدارة الزباذه أواغبالة الواقعية وعرؼ الفقهاء ركن البب كما يلي: "
 .فهو مربر وسند خارجي إلصداره

 تواجدت واقعة ركاف القرار االداري يتوافر مىتأف السبب باعتباره ركنا من أفمن التعريف الفقهي اؼبذكور اعاله، يتبُت 
ثناء حبثو أ، 19/03/2001مادية استلزمت ازباذه. وىو ما ركز عليو ؾبلس الدولة يف قرار صادر عنو بتاريخ  أوقانونية 

صدر أ والية الشلف، حيث قضى فيو دبا يلي:" وحيث اف العارض عن توافر ركن السبب يف قرار اداري اصدره وايل
اؼبذكورة نظرا لسلوكو العادي  عليو من اؼبستثمرة اؼبستأنفي بإسقاط عضوية يقض 15/03/1991داريا بتاريخ إقرارا 

 ...لدائرٌب وادي الفضة وبوقاديرلثورة التحرير، وىذا بناء على معلومات من منظمة اجملاىدين 
مربر  ال يتضمن اي سبب 15/03/1991حيث بالرجوع اىل البيانات الواردة يف القرار االداري اؼبتظلم منو الصادر يف 

 02/04/1988اسقاط اؼبدعى اؼبستأنف عليو واؼبكتسبة منذ  الزباذ قرار
عليو كاف لو كاف  الزباذ القرار اإلداري اؼبذكور دبقولة اف اؼبدعى اؼبستأنفوحيث ولئن كاف العارض يؤسس تربيره 

هنا صاحب اؼبصلحة يف الغاء وينازع بشأسلوؾ مناؼ ومعاد للثورة التحريرية وىذا بناء على ؾبرد معلومات غَت رظبية، 
 .2القرار

 حاالت السب :الأو 
 3: مادية، كما يلي أويقـو ركن السبب اما على وقائع قانونية 

                                                           
1
 .172فضيل كوسة، اؼبرجع السابق،ص.  

2
 .173ص. المرجع السابق،فضيل كوسة،   

3
 .174ص. المرجع السابق، فضيل كوسة،  
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سواء كانت  ،ضاع ومراكز قانونيةأو زبص الوقائع القانونية اليت يقـو عليها ركن السبب وجود الوقائع القانونية:  -1
على سلطتو الوصية ازباذ التدبَت التأدييب  ـزيستل يعد حالة قانونية، فشغور منصب رئيس البلدية مثال .خاصة أوعامة 
 جل ضماف سَت مرفق البلديةأئم من اؼبال

لوجود قرار ادماج القطعة االرضية ؿبل طلب  ويعترب حالة القانونية كذلك، رفض رئيس البلدية تقدَل رخصة بناء،
 وع فوقها.الرخصة يف االحتياطات العقارية، ووجود مشرع اقامة مشر 

حدثت بسبب تدخل  ضاعا واقعيةأو زبص الوقائع اؼبادية كسبب لوجود القرار االداري الوقائع المادية:  -2
صدور القرار االداري، اصدار رئيس البلدية لقرارات وقائية عند ادت اىل ويدخل ضمن الوقائع اؼبادية اليت  االنساف.

والنظاـ  اري يف حالة اػبطر اعبسيم الذي ديس باألمناصدار قرار ضبط اد أوحريق،  أونكبة  أوحدوث حادث 
 اؼبتعلق بالبلدية. 90/08من القانوف  71اؼبادة للسقوط، وفقا ؼبا نصت عليو  صدار قرار ىدـ مباٍل آيلةإ أوالعاـ، 

صلة ( اشهر قياـ احداث عنف مت06ويعترب من ضمن الوقائع اؼبادية اؼبكونة لركن السبب يف قرار غلق ؿبل ؼبدة ستة)
 دبرتاديو.

 شروط السبب: ثانيا
 يشًتط يف ركن السبب الذي يبٌت عليو القرار االداري شروط، تتمثل يف: 

يعترب سبب القرار موجودا عند ارتكاب اؼبوظف ػبطا تأدييب ن يكون السبب موجودا يوم اصدار القرار: أ -1
 يستوجب عزلو اخالال دبهنتو.

قرارىا مطابقا للقانوف،  إلصدارب الذي تتذرع بو االدارة : جيب اف يكوف السبن يكون السبب مشروعاأ -2
ويعٍت ىيكلها ونظامها االداري، ال اف ترتكز على سبب اجنيب عنها. وتستمد مشروعية السبب بالنظر اىل السبب 

جبميع  اف مبدا اؼبشروعية جيد مصدره يف النظاـ القانوٍل السائد يف الدولة اوعلم اغبقيقي الذي صدر القرار وفقا لو.
 مصادره.

فيعترب القرار االداري الذي اصدره وايل والية جباية بغلق ـبزف اؼبدعي، ػبرقو مقتضيات قرار تنظيمي سابق ومراسلة 
 1مستندا اىل سبب مشروع.صادرة من مديرية اؼبنافسة واالسعار، 
                                                           

1
 .178-177-176ص مرجع نفسو،فضيل كوسة،   
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االسباب اليت  أوينبغي اف ربدد االدارة بدقة عند اصدارىا لقرار ما، السبب  ن يكون السبب محددا:أ -3
 أومل يرغمها، وسواء كاف سبب القرار واحدا  أوصداره، سواء الزمها اؼبشرع يف ميداف ما يذكر السبب إ ىلإيدفعها 

 سباب.تعددت األ
اف االسباب الغامضة وغَت الدقيقة اليت استند عليها وايل والية اعبزائر عند اصدار قرار قرارا ولذا اعترب  ؾبلس الدولة 

 عم ذبعل القرار مشوبا بعيب السبب.بغلق مط

 ثالثا: عيوب السبب.
ف ركن السبب يف القرارات معيب اذا ما شابو عيب يف احدى العناصر اؼبكونة لو. واليت تتمثل يف: الوجود أنقوؿ 

لوقائع) خطورة ا أوومدى تقدير االدارة ألمهية الباعثة إلصداره، والتكييف القانوٍل السليم للوقائع، اؼبادي للواقعة 
  والذي يطلق عليها مبدا اؼبالءمة(.

قرار  بإصدارهعلمنا سابقا، انو حىت تقـو السلطة االدارية المادية:  أوانعدام الوجود المادي للواقعة القانونية  -1
ـ عد أوللوقائع، مادية دفعتها إلصداره. وتعٍت ىذه اغبالة عدـ الوجود اؼبادي  أواداري، البد من وجود واقعة قانونية 

 صحتها.
مادية، جيعل ىذا االخَتة معيبا، ويعرضو  أوفانعداـ وجود اغبالة الباعثة على اصدار القرار االداري، سواء كانت قانونية 

 سيئة النية. أواف تكوف السلطة االدارية حسنة وي ت. ويسلإللغاء
على الوقائع اليت غتو لذي اسبارة يف التكييف القانوٍل ات االدأخطأمىت في التكييف القانوني للوقائع:  الخطأ -2

 دفعتها إلصدار القرار االداري، جاء ىذا االخَت مشوبا بعيب انعداـ السبب.
ويربز ىذا اػبطأ عن خطا السلطة االدارية يف اسناد الوقائع اؼبركب منها القرار االداري اىل نصوص القانونية والتنظيمية 

لالـز للوقائع. فعند تقدير االدارة تطبيق نص قانوٍل ما عند توفر اي خطا يف اعطاء الوصف القانوٍل ا اليت تنظمها،
واال عد قرارىا الذي اصدرتو  اؼبادية جيب اف تراعي صحة التكيف القانوٍل الذي اعطتو للواقعة، أوحالة القانونية 

 1مشوبا بعيب السبب.
تقديرية واسعة اجملاؿ يف تقدير تتمتع السلطة االدارية بسلطة  في تقدير مدى اىمية وخطورة الوقائع: الخطأ -3

. ويًتتب على سبتعها بسلطة التقديرية ربصن قرار بشأهنامدى امهية وخطورة الوقائع اؼبادية والقانونية والقرار اؼبتخذ 
                                                           

1
 .181-180-179ص. المرجع نفسو،فضيل كوسة،  
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قرارات  أوخاصة اذا تعلق االمر بقرارات ذات طبيعة فنية، الصادر من الرقابة القضائية يف التكييف القانوٍل ؽبا، 
 اصة بإبعاد االجانب.الضبط اػب

حيث اخضعها ف القانوف االداري اغبديث استثٌت بعض القرارات االدارية من خضوعها للسلطة التقديرية لإلدارة، أغَت 
ة الوقائع اؼبستند اليها مع التكييف لرقابة القاضي االداري بصدد حبث ىذا االخَت عن مدى تقدير امهية وخطور 

 " مبدا اؼبالءمة".ػػػػميتو بالقانوٍل، وىو ما اصطلح على تس
القانونية والقرار الذي اصدرتو السلطة االدارية  أووتقـو فكرة اؼبالءمة على اجياد تناسب بُت اػبطورة الوقائع اؼبادية 

 بشأهنا.
 وذبد الرقابة القاضي االداري على مدى مالءمة القرار االداري للواقعة ؾباؽبا اػبصب يف ثالث حاالت وىي:

 حرصا من القاضي االداري منع التعسف الذي ديكن اف سبارسو السلطة االدارية عقوبات التأديبية: قرارات ال
عليو، باعتباره يكوف خصما ؽبا، وىي ترى انو قد مس باحملذورات  ثناء تسليط عقوبة تأديبيةأ، على موظفها اؼبخطئ

تناسب العقوبة التأديبية اؼبسلطة على موظفها يف ىذه اغبالة، لتشمل مدى رقابتو وظيفة اليت يتقلدىا. وسع واخل بال
 جلو.أواػبطأ التأدييب الذي عوقب من 

" حيث انو يستخلص من دراسة اؼبستندات :20/01/2002وىو ما قضي بو ؾبلس الدولة يف قرار صادر بتاريخ 
 ؿ التالية:عمااماـ ؾبلس االعلى للقضاء بسبب األ 1996اؼبودعة يف اؼبلف والنقاش باف العارض احيل سنة 

 سم الغَت.إفبارسة التجارة ب 
   .ـبالفة واجب التحفظ 
 1التزوير عن طريق تقدديو لشهادات طبية على سبيل اجملاملة. 
  دوف ترخيص مسبق.مغادرة الًتاب الوطٍت 

 ًب عزؿ الطاعن.  11/07/1996حيث انو دبوجب قرار مؤرخ يف 
 لسلطة.ا زاو ذبحيث اف العارض قدـ طعنا يف ىذا القرار بسبب 

وبعد التصريح باختصاصو باعتبار اف اجمللس االعلى ،قاـ ؾبلس الدولة 27/04/1998حيث انو دبوجب قرار مؤرخ يف 
 للقضاء ارتكب خطا يف تقدير الوقائع اؼبنسوبة اليو واف شبة عدـ توافق بُت ىذه الوقائع والعقوبة اؼبسلطة. 

                                                           
1
 .184-183-182 ص المرجع نفسو، فضيل كوسة، - 
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  :بنزع ملكية رارات اليت تصدرىا السلطة االدارية واؼبتعلقة يراقب القاضي االداري يف الققرارات نزع الملكية
خاصة للمنفعة العمومية، مدى امهية السبب الذي اسست عليو االدارة قرار النزع وعملية النزع، اليت ديكن اف تضر 

ف قرارىا يعترب باؼبلكية اػباصة. ففي اغبالة اليت ال تبٍت االدارة قرارىا اؼبتضمن نزع اؼبلكية على سبب جدي مالئم، فا
 مشوبا يعيب عدـ اؼبالءمة.

 :ضباية من التعسف االداري الذي ديكن اف يطبع تعامل االدارة مع  قرارات المتعلقة بالحريات العامة
باغبريات العامة، اخضع القانوف االداري ىذا النوع من القرارات لرقابة  القضاء االشخاص عند ازباذىا لقرارات ماسة 

الوجود اؼبادي للوقائع والتكييف القانوٍل ؽبا، بل تعداه اىل حبث مدى  عد دوره مقصورا على رقابةاالداري، اذ مل ي
 والواقعة اؼبوجودة. مالئمة التدبَت اؼبتخذ

اما اذا كاف القرار االداري  صبح بإمكاف القاضي، اذا ثبت لو اف السبب غَت جدي، اف يقضي بإلغاء القرار،أو 
، 12/06/2000ما قضى بو ؾبلس الدولة يف قرار صادر بتاريخ قضى بشرعيتو، وىو  اؼبصادر غبرية عامة جديا،

 1عندما قضى بشرعية قرار غلق ؿبطة البنزين، كوهنا اصبحت شكل خطر على االمن العاـ.

 شرط الغاية الثاني:الفرع 
 رار االداري.اذ القزبإغاية القرار االداري ىي اؽبدؼ واالثر البعيد الذي تسعي االدارة لتحقيقو من 

، فهي اؽبدؼ من اصداره أو"غاية القرار االداري ىي مقصده النهائي الدكتور عبد العزير عبد المنعم خليفة: وعرفها 
 دارة اىل ربقيقها".النتيجة النهائية اليت يسعى رجل اإل

على عناصر قـو وزبتلف الغاية عن السبب يف كوف ىذا االخَت ىو الدوافع الذي اجرب االدارة على ازباذه، وي
اؼبادية(، بينما ركن الغاية ىو النتيجة اليت تريد الشخص مصدر القرار االداري  أوموضوعية )وقائع قانونية 

 صداره.إبعدما استدعت الظروؼ  ،ربقيقها)عنصر ذاٌب(
والنفع لعامة ف كل قرار اداري يستهدؼ من وراء اصداره ربقيق اؼبصلحة اأستثناء عنها، ىي قرينة إوالقاعدة اليت ال 

 .نفع اعبميععمومي يضاة ؾبلس الدولة تكوف ؼبشروع واؼبنفعة العمومية كما اعتربىا ق العاـ.
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 صور شرط الغاية: الأو 
بعيدا عن اؼبارب الشخصية، أيا كانت صورىا )انتفاع  مومية،اداري اىل ربقيق مصلحة عكل قرار ف يهدؼ  أجيب 

 ، ؿباباة، انتقاـ(.شخصي
اصدار القرار االداري ربقيق  ية ال تعٍت بالضرورة اف يستفيد منها اعبميع، بل قد يكوف الغرض منواؼبصلحة العموم

 ىدؼ ـبصص وذلك باتباع اجراءات ؿبددة لتحقيق تلك الغاية.
ات ربقيق اؼبنفعة العمومية ىو اؽبدؼ عاـ تستهدفو القرارات االدارية، أي لصاحل واحتياج المصلحة العمومية: -1

ربقيق اؼبنفعة العامة، كالقرارات اليت تصدرىا السلطة ف السلطة االدارية يناط هبا أذ شخاص دوف تفرقة. إاؼبوظفُت واال
 االدارية بتعُت اؼبوظفُت يف مرفق ما.
كما ظباىا قضاة ؾبلس الدولة، اصدار قرار عزؿ مدير اؼبؤسسة  ظبى معانيها،أويعترب ربقيقا للمصلحة العامة يف 

 1عامل الطفولة الربيء. ذا ردعا لو عن تلويثبسبب سوء اخالقو، وى
يف احوالو ربقيق مصلحة ومنفعة عامة، اعترب قراره معينا  أوويف حالة اصدار رجل االدارة لقرار ال يفهم من مقتضياتو 

 ن طرؼ السلطة القضائية بعدالغاؤه م أوغايتو، وحكم عليو بإلغائو، سواء ًب الغاؤه من طرؼ السلطة ادارية ـبتصة، 
مل ينب على سبب جدي يذكر، وردبا   أوالغائو، وال يفرؽ االمر، سواء صدر ليقف يف وجو قرار قضائي دعوى رفع 

 صباعة دوف اخرى. أوحزبو الساسي،  أو، ؼبصدره صداره ربقيق منفعة شخصيةإكاف الدوافع من وراء 
حينما تصدر قرارىا  تعٍت قاعدة التخصيص االىداؼ، اف السلطة االدارية،: ىدافقاعدة تخصيص األ -2

 ربيد عن اؽبدؼ اؼبعٍت.ف ال أمصلحة ؿبددة وـبصصة بنص قانوٍل، وجب عليها  ي ابتغاءاالدار 
اؼبخصص من اصدارىا ىو ضباية النظاـ العاـ واآلداب العامة، فال ديكن تصور الضبط االداري يكوف اؽبدؼ فقرارات 

 ؼ.ف يصدر قرار ضبطي يبغي غَت ىذه االىداأ
منصبو اصبح يشكل كونو حبكم  ماـ من منصبو،أالقرار الذي تصدره مديرية الشؤوف الدينية بتنحية  ويعترب ىدؼ

كما يعترب ىدفا ـبصصا، القرار الذي تصدره السلطة االدارية اؼبعينة بغلق كل  خطرا على النظاـ العاـ، ىدفا ـبصصا.
 2االبار يف منطقة ما، للحفاظ على منسوب اؼبياه اؼبعدنية.
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على سبيل يفرض القانوف على االدارة اثناء اصدارىا لقرار معُت اتباع اجراءات  باع االجراءات المخصصة:ات -3
  اغبصر، مقابل ربقيق الغاية اؼبنشودة.

يفرض القانوف على وايل والية ازباذ اجراء غلق ؿبل، أيا كاف النشاط اؼبمارس فيو، اذا اخل صاحبو بالتنظيم فمثال: 
ىو االجراء اؼبخصص للحفاظ على غاية النظاـ العاـ، وال يلجا باي حاؿ اىل الغلق اؼبؤقت  إجراءفوالنظاـ العاـ، 

 ىدمو.

 1ثبات عيب االنحراف في استعمال السلطةإثانيا: 
ىدفا ـبصصا حدده القانوف،  أوداري، يستهدؼ من ورائو ربقيق منفعة عمومية، إف كل قرار أيتعُت على خرؽ قرينة 

التعسف يف  أوما اصطلح عليو فقها ب " عيب االكبراؼ  أوقضائيا، لكونو مشوب بعيب يف غايتو،  وأداريا إالغاءه 
 ستعماؿ السلطة".إ

السلطة من اصعب النصوص القانونية، فاف عيب الغاية يتعلق بأخالؽ التعسف يف استعماؿ  أوويعترب عيب االكبراؼ 
 للقرار االداري اره دارة، ومدى استعمالو لرغباتو الذاتية يف اصدرجل اإل

 2نحراف في استعمال السلطة ثالثا: جزاء اإل
اذا ما رغب يف سلك طريق –ف مصدره قد تعسف ذباىلو، يقـو برفع النظاـ أاؼبخاطب بالقرار االداري ؼبا يرى ويقدر 

دارية مصدرة وى يف قرار مدير الضرائب. اماـ االاف نصا قانونيا يفرض عليو اجراءه، مثل الشك أوالطعن االداري، 
القرار، اليت تدرس تظلمو، وذلك من اجل مراجعتو، فاذا ما رات اف تعسفا شابو وانو مس حبقوؽ اؼبخاطب بو، تسعى 

 إللغائو.
 ما يف حالة اليت خيتار فيها اؼبخاطب بالقرار االداري طريق الطعن القضائي اؼبباشر، فانو يقدـ دفوعو اماـ أ

 اجمللس الدولة(. أوة،)سواء كانت احملكمة االدارية اعبهة القضائية االدارية اؼبختص
بإلغاء القرار االدارة لسلطتها، يقضي  زاو وذباساءة يف استعماؿ  أووؼبا يثبت لدى القاضي االداري، وجود تعسف 

 االداري اؼبطعوف فيو، وذلك منعا للتعسف االداري اجملـر بنص قانوٍل.
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 1شرط المحلالثالث:  الفرع

داري ىو االثر القانوٍل الذي تسعى االدارة اىل ربقيقو بإصداره، سواء مثل ىذا االثر يف انشاء مركز ؿبل القرار اال
  الغاء مركز قانوٍل قائم. أوتعديل مركز قانوٍل قائم،  أونوٍل جديد، قا

نو اؼبركز : "امن شروط صحة القرار االداري بقوؽبااحملكمة االدارية العليا دبصر يف تعريفها للمحل كشرط وذىب 
اثر ىو انشاء القانوٍل الذي يًتتب عليو يقـو مباشرة ويف اغباؿ، القانوٍل الذي تتجو ادارة مصدر القرار احداثو، واالثر 

 الغاؤه. أوتعديل يف مركز قانوٍل قائم  أوحالة قانونية جديدة 

 ال: شروط صحة محل القرار االداريأو 
اري اف يكوف مشروعا اف يكوف مشروعا من الناحية الواقعية ر االداستقر الفقو والقضاء من اجل صحة ؿبل القرا

 وفبكنا من الناحية الواقعية.
مشروعا اف ال يتعارض عند صدوره مع النظاـ يقصد بشرط اف يكوف احملل القرار االداري ن يكون مشروعا: أ -1

 القانوٍل السائد والساري وقت صدوره.
 أوالتشريع العادي، النصوص التنظيمية(  قا لنص قانوٍل مكتوب)الدستور،فاألصل يف القرار االداري ىو صدوره مواف

 اؼببادئ العامة القانوف(. )العرؼ االداري، غَت مكتوب
 اىل نص قانوٍل يعترب ميزة من ميزات دولة القانوف .ستناد مصدر القرار االداري عند اصداره إو 

فبكنا من الناحية الواقعة. فمىت جب اف يكوف ؿبل القرار االداري صحيحا و  حىت يعترب ن يكون ممكنا:أ -2
 استحاؿ تنفيذ القرار االداري وذبسيده على ارض الواقع عد ؿبلة غَت مشرع من ناحية الواقع.

 اآلداب أوـبالفا للنظاـ العاـ  أوعد احملل القرار االداري مستحيال يف ذاتو فانو مىت  العامة للقانوف، بادئوتطبيقا للم
 20/07/2005اؼبؤرخ يف  05/10من القانوف رقم  93 بطالنا مطلقا، وفقا دبا نصت عليو اؼبادة كاف باطال العامة

 اؼبعدؿ واؼبتمم للقانوف اؼبدٍل. 
  يقضي بعملية بيع االجزاء اؼبشًتكة، فيعترب ؿبل القرار االداري مستحيال، مثال اذ اصدرت السلطة االدارية قرارا

 ف تكوف ؿبال للبيع.ي حاؿ من االحواؿ اأاليت ال ديكن ب
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 ثانيا: عيوب شرط المحل.
، متلى خالف النظاـ القانوٍل دبعناه الواسع. غَت اف ـبالفة ركن احملل تأخذ صورتُت، يعترب القرار مشوبا بعيب احملل

ريق الصورة الثانية ـبالفة غَت مباشرة، وىذا عن ط 1ـبالفة مباشرة ألحكاـ القانوف، بينما تكوفىل و تكوف الصورة األ
 القانوف.يف تفسَت وتطبيق  اػبطأ

مىت صدر  القانوف، ألحكاـيًتتب على القرار االداري اؼبعيب ـبالفة المخالفة المباشرة ألحكام القانون:  -1
الوضع القانوٍل اؼبتولد مستمدا من احكاـ  أو، سواء كاف اؼبركز  حاال ومباشرة وىو ـبالف للمركز القانونية اؼبتولدة عنو

مس  أو، عرفا اداريا أو، من اؼببادئ العامة للقانوف أمبد أو، دارية عامةإقرارات  أو، تنظيمية أو ،قانونية أودستورية، 
 حبقوؽ مكتسبة حصنا القانوف.

 فالقرار الذي تصدره االدارة والذي يتضمن توقيع عقوبتُت تأديبيتُت على خطا واحد ارتكبو اؼبوظف.
 سلبية.  أووف اجيابية واؼبخالفة اؼبباشرة ألحكاـ القانوف تك

االجيابية عند صدور قرار اداري وىو خيالف قاعدة القانونية )كقرار االستيالء الذي يصدره ظهر صورة اؼبخالفة وت
عند رفض االدارة اصدار قرار اداري، على ؿبل مستغل كسكن. بينما تظهر صورة اؼبخالفة السلبية االدارة واؼبنصب 

 زمة واؼبالئمة.رغم توفَت شروط والظروؼ الال
يعترب القرار االداري ـبالفا ألحكاـ القانوف ـبالفة غَت مباشرة، اذا كاف صادرا : مباشرة للقانونال ر/المخالفة غي2

 تطبيق النصوص القانونية. أونتيجة خطا يف تفسَت 
 يل اػباطئ  يف تطبيق القانوف، ما يلي: أو اػبطأ والتويعترب من حاالت 

 ؛، غَت النص القانوٍل الواجب التطبيقها االدارة اىل نص قانوٍل عند اصدار قرارىا االدارياغبالة اليت تستند في 
 ؛اغبالة اليت تغفل فيها االدارة عن تطبيق نص قانوٍل موجود 
 ،؛ادرجو ضمن اؼبوظفُت الدائمُتقانوف رغم وجود  فيعترب من ضمن ىذه اغبالة اعتبار موظف دائم موظفا مؤقتا 
 ؛د فيها اليت تستند فيها االدارة اىل نص قانوٍل ملغىاغبالة اليت تستن 
  2اليت استندت عليها، عند اصدار القرار االداري.حالة اليت زبطئ فيها االدارة يف تفسَت القاعدة القانونية 
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 المبحث الثاني: دعوى التعويض

، االعتداء على حقو ف دعوى التعويض عبارة عن دعوى يقيمها اؼبتضرر عبرب الضرر الذي وقع عليو نتيجةإ 
ذا عبارة عن إ ماـ اعبهات القضائية، فالدعوىأحد االشخاص حبقو أف يطالب أىي ويتضح من خالؿ مفهـو دعوى 

عن الضرر الذي تسبب بو اؼبدعى عليو، حيث اهنا حق وليست واجبا، للتعويض  أوجراء قانوٍل للمطالبة حبق إ
الدعوى ىي الوسيلة القانونية  ي شيء، وتعدأمن غَت اف جيرب على ها التنازؿ عن أوقامتها إفللشخص مطلق اغبرية يف 

للحصوؿ على حقوقهم بأيديهم فتعم غبماية اغبق والتعويض عنو، واؽبدؼ من تشريع الدعوى اال يلجا االفراد 
اع سًتجف يلجا للجهات القضائية إلأيتعرض للضرر،  أوفرد يسلب منو حقو الفوضى يف اجملتمع، بل جيب على كل 

 التعويض عن الضرر لبذي حل بو. أو اغبقىذا 

 عمال المادية لإلدارة من خالل دعوى التعويضل: الرقابة على األو المطلب األ

داري فيها بإبطاؿ القرار االداري دوف اغبكم حبقوؽ اخرى تقصر سلطة القاضي اإللغاء اليت إفعلى خالؼ دعوى 
ما أ ،وحيكم بالتعويض اؼبناسب التعويض تتيح لو تقدير وجود الضرر دعوىاعن بالقرار، فسلطة القاضي واسعة يف للط

فيلجا  داري.عدـ اؼبشروعية القرار اإل أوتقتصر على القوؿ دبشروعية يف دعوى االلغاء فسلطة القاضي ؿبدودة فهي 
رار اليت غبقت بو عن االضالشخص اؼبتضرر من انشطة واعماؿ ادارة العامة يف البداية دبطالبة تلك االدارة بالتعويض 

)ويف ىذه اغبالة ىو ال  دبا يرضي اؼبتضررموقفها من خالؿ قبوؿ التعويض عنو ، فبا يقتضى ربديد من جراء تصرفاهتا
. 1ىذه اغبالة يفسح اجملاؿ للجوء اىل القضاء دبوجب رفع دعوي التعويضرفض ذلك، ويف  أويرفع دعوى التعويض( 

لإلدارة  خطا االدارة واحيانا دوف خطا واؼبسمى اؼبسؤولية إلدارة من خالؿ اثبات واليت حيمل هبا اؼبتضرر اؼبسؤولية ل
روؼ العادية من خالؿ اثبات خطا االدارة واحيانا دوف خطا واؼبسمى اؼبسؤولية على اساس اؼبخاطر، وذلك يف الظ

 واالستثنائية.
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 اؼبلزمة مسؤولية قـوت: العادية الظروف في االداري القاضي امام االدارة المسؤولية:لو االالفرع  
 اساس علي باؼبسؤولية واؼبسماة كاستثناء خطا بدوف و  اؼبرفقي اػبظا اساس على اما الضرر لتعويض
 فمسؤولية االستثنائية، الظروؼ يف عنها زبتلف العادية الظروؼ يف االدارة مسؤولية اف كما اؼبخاطر
 الظروؼ حبجة مسؤوليتها عدـ تربير ستطيعت ال   االدارة الف االكرب تكوف العادية ظروؼ يف االدارة

 .االستثنائية و العادية الظروؼ يف وذلك اؼبخاطر، اساس على اؼبسؤولية. االستثنائية

 .دارة على اساس الخطأ في الظروف العاديةمسؤولية اإل:الو ا

فاف  ؼبرافق العامة وحاجات االفراد،ومتطلبات حاجة ااف اؼبسؤولية االدارية اليت جاء هبا ؾبلس الدولة الفرنسي تتماشى 
تتناسب وحاجات اؼبرفق العامة االدارية و االفراد من جهة هنا متطورة ومتغَتة إاؼبسؤولية ال تقـو على قواعد مقننة بل 

اؼبوظف فيسمى باػبطأ الشخصي يرتكبو  اػبطأاخرى، فتساؿ االدارة عن اعماؽبا اؼبادية اذا ما تسببت بأضرار، وىذا 
 ي:فيما يل سنوضحواؼبرفقي وىذا ما  باػبطأتكبو اؼبرفق االداري ويسمى وقد ير 

ىو الذي ينسب اىل اؼبوظف ويتحقق بذلك مسؤوليتو الشخصية فيكوف ىذا اؼبوظف ىو الخطأ الشخصي:  - أ
نو "اػبطأ الذي ديكن فصلة عن اعماؿ أ، وعرفو ىوريو ب1اليت نتجت عن ىذا اػبطأ ضراراؼبسؤوؿ الوحيد عن األ

ؿ عنو شخصيا، ويعود اختصاص الفصل يف دعوى التعويض اىل أويس 2"معنويا أويفة وواجباهتا انفصاال ماديا الوظ
 3.احملاكم العادية، وفقا لقواعد القانوف اؼبدٍل

بسببها و سبب  أوالنشاط الذي صدر عن العوف العمومي حاؿ اداء وظيفتو  أوىو الفعل :الخطأ المرفقي  - ب
. وعليو فاف اػبطأ اؼبرفقي خو مهٍت أووظيفي  اػبطأاؼبرفقي ىو  فاػبطأو االدارة اليت يتعبها ضررا للغَت تتحمل نتيجت

تعذر ذلك على  أواػبطأ اؼبوضوعي ينسب اىل اؼبرفق مباشرة سواء امكن اسناد اػبطأ اىل موظف معُت بالذات 
 .أافًتاض اف اؼبرفق ىو الذي قاـ بالنشاط وىو وحده من خط

                                                           
1

 .248ص  ،1999، عماف،1ط دار وائل للطباعة والنشر،القضاء االداري،  اعاد على ضبود القسي،-

2
 .249 ص المرجع نفسو، اعاد على ضبود القسي،- 

3
 .366 ص ،2012لتوزيع، اعبزائر، دار ىومة للنشر وا المنازعات االدارية، عبد القادر عدو،- 



 الرقـابة آليات                                                                          األول الفصل
 

 

25 

سب اػبطأ للمرفق البد من ذبديد اري يف النظر يف دعوى التعويض الناصبة عن اػبطأ اؼبرفقي، ولينوخيتص القاضي االد
صورتو من اجل اثبات قياـ اػبطأ يف صورتو اليت تستدعى قياـ اؼبسؤولية االدارية، كالتنظيم السيئ للمرفق العاـ كفقداف 

 عليو والذي يؤدي اىل السَت واف العموميُت القائمُتكإمهاؿ االعمن خالؿ سوء سَت اؼبرفق   اػبطأ أواؼبلفات مثال 
تسيَت اؼبرفق العاـ سباـ كاالمتناع عن تقدَل عدـ  أوالسيئ للمرفق وتدٍل نوعية اػبدمات بالشكل الذي يسبب الضرر 

 خدماتو بشكل تاـ.
والضرر القة السببية الذي قامت بو االدارة والع اػبطأاؼبتضرر ف يثبت أجيب  اػبطأساس أعلى ؤولية فإلثبات اؼبس

 وعالقة العمل االداري بالضرر الذي وقع لو.
اف موضوع نظرية اؼبخاطر كأساس ؼبسؤولية االدارة عن اعماؿ موظفيها : ساس المخاطرأدارة على اإل مسؤولية-ثانيا

ي تدور يف حدود ، حيث ال زالت غَت واضحة اؼبعامل فهتعد يف الوقت اغبايل من ادؽ اؼبوضوعات يف اؼبسؤولية االدارية
وبعض التشريعات اعبزئية والضئيلة يف نطاؽ التوفيق بُت ربقيق فكرة اؼبصلحة العامة السلطة التقديرية للقاضي االداري 

وذلك  خبطأضباية اغبقوؽ واغبريات الفردية، فاؼبسؤولية على اساس اؼبخاطر تقـو حىت ولو مل تقم االدارة ومقتضيات 
 اثناء قياـ االدارة بأعماؽبا.للغَت دبجرد احداث االدارة لضرر 

ة مسؤولية االدارة عن االضرار اليت تلحق االفراد فبجانب اؼبسؤولية االدارية على اساس اػبطأ اقاـ ؾبلس الدولة الفرنسي
االدارة، وذلك تأسيسا خطا  بإثباتمن جراء اعماؽبا ولو كانت مشروعية أي دوف حاجة اىل تكليف طالب التعويض 

االدارة اذا ما اصاب نشاط ب على اعبماعة اف تتحمل ـباطر بُت االفراد يف التكاليف العامة اذ جي اؼبساواةعلى مبدا 
فراد الذين اصاهبم الضرر، بعض االفراد بأضرار الف االدارة ما قامت بو اال لصاغبهم فيجب اف يتحمل تعويض اال

ؿ وىلة غَت مقبولة، ومن ٍب و باءه على اعبميع و من ىنا ألتتوزع اعفراد الذين استفادوا من نشاط االدارة ذلك واف األ
كيف ديكن اف تكوف االدارة مسؤولية عن ضرر بدوف اف يكوف شبة يف ىذا الصدد   بإغباحفاف شبة التساؤؿ الذي يطرح 

 .اػبطأ؟
لغنم بالغـر ساس ىذه اؼبسؤولية ىو نظرية التبعة أي اأف أحابو صأؿ يري و ، األولإلجابة عن التساؤؿ، ظهر راياف

جيب اف يكوف ومضموهنا اف جيٍت فائدة من نشاط مناسب نشاط ما ينشئ تبعة الضرر، واذا ربققت ىذه التبعية 
فيفسر مسؤوال عن الضرر اؼبسبب، اذ ال ديكن اف جيٍت النفع من نشاطو من دوف اف يتحمل اعباءه، اما الري الثاٍل 

ء العامة، حيث يشكل الضرر يف الظروؼ معينة عبئا عامة ويقتضي مبدا االعبايف ربمل  اؼبساواةىذه اؼبسؤولية دببدأ 
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ٍب فانو من الالـز إلعادة ىذه يف ذلك من عبء ومن مل شخص معُت لوحده ىذا الضرر ؼبا اف ال يتح اؼبساواة
 1اؼبهدرة، تعويض اؼبضرور بفعل النشاط اؼبشروع الذي ًب غبساب اعبماعة. اؼبساواة

  2:ة اإلدارة بدون الخطأ في الظروف االستثنائيةمسؤولي :الثاني الفرع
 االستثنائيةإذا كانت مسؤولية اإلدارة يف اغباالت العادية تقـو على أساس اػبطأ فإهنا يف حاالت الظروؼ  

تكوف ؽبا مسؤولية ذات طابع استثنائي، حبيث تقـو عندما ينعدـ ركن اػبطأ وتتحقق اؼبسؤولية اإلدارية بتوافر ركنُت 
مها الضرر والعالقة السببية، ويعفى اؼبضرور من إثبات اػبطأ ويكتفي بإثبات وجود العالقة السببية بُت نشاط  فقط

اإلدارة والضرر الذي أصيب بو. وإذا كانت اؼبسؤولية بدوف خطا يف ؾباؿ القانوف اؼبدٍل تنحصر فقط يف نظرية 
ي ربتوي على مبدأين متميزين، مها اؼبسؤولية على أساس اؼبخاطر، فإف اؼبسؤولية بدوف خطأ يف ؾباؿ القانوف اإلدار 

اؼبواطنُت أماـ األعباء العامة من جهة أخرى، واؼبقصود  اةاو مساؼبخاطر من جهة ،واؼبسؤولية بسبب اإلخالؿ دببدأ 
ادوا من ألهنم استف يةاو متسأماـ األعباء العامة ىو أف يتحمل اعبميع الضرر الناجم عن عمل اإلدارة بصفة  اؼبساواةب

ذلك النشاط والتعويض للفئة القليلة اليت أصاهبا ذلك النشاط بالضرر، ومن شروط ىذه اؼبسؤولية أف يكوف الضرر 
 اغباصل خاصا أي ال يتكبده إال بعض أعضاء اعبماعة و يف نفس الوقت ضررا غَت عادي.

 المطلب الثاني: دور القاضي االداري في مجال االثبات.

 أواإلدارية يعتمد باألساس على دور القاضي اإلداري ،سواء من الناحية اإلجرائية  إف تسيَت اػبصومة 
اؼبوضوعية واؽبدؼ من ىذا التدخل يف اػبصومة القضائية ىو ربقيق التوازف بُت أطراؼ الدعوى اإلدارية دبا يتالءـ مع 

ا اإلطار سنلقي مزيدا من الضوء طبيعة القانوف اإلداري بصفة عامة وظروؼ الدعوى اإلدارية بصفة خاصة ،ويف ىذ
 على الدور الذي يلعبو القاضي اإلداري يف ؾباؿ اإلثبات يف الفرعُت التاليُت: 

 داري في مجال االثبات.ل: دور االجرائي للقاضي اإلو الفرع األ
                                                           

1
 .350 ص المرجع نفسو،عبد القادر عدو،   

2
 .20ص، 2017/2018مذكرة ماجستَت، جامعة اعبلفة، سنة  القضاء االداري بين سلطة االدارة وحرية االفراد،عربيش ـبتار،  
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 انيا،راؽ ثو ال ٍب التحقيق والتأكد من صحة األأو يعتمد الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري يف ربضَت الدعوى  
 حيث أف القاضي يف سبيل ذلك يباشر الوسائل العامة لإلثبات كتبادؿ اؼبذكرات، وكذا الوسائل التحقيقية.

 التحضير للدعوى: الأو 
ويقصد بتحضَت الدعوى ؾبموعة الوسائل اليت تتخذ اعتبارا من تاريخ إيداع عريضة الدعوى بقصد هتيئتها  

يت زبوؿ للقاضي اؽبيمنة على إجراءات اإلثبات يف الدعوى اإلدارية ىذا ال دينع للحكم فيها، و رغم الصبغة اإلجيابية ال
من أف ربضَت القاضي اإلداري للدعوى البد أف يكوف يف ضوء اػبصائص العامة إلجراءات القضاء اإلداري واليت 

راؽ تودع باؼبلف ،األمر أو  تتميز بالصفة الكتابية ،حيث يتعُت دبوجبها إثبات صبيع الوقائع و اؼبالحظات والبيانات يف
راؽ اؼبكتوبة من أىم أنواع األدلة يف الدعوى و الذي يؤدي إىل االعتماد على العناصر الكتابية يف اإلثبات، الف األ

كما أف الدور  اإلدارية واليت يعتمد عليها القاضي خاصة واف اإلجراءات اإلدارية تعتمد على الطابع الكتايب.
ري قد يؤدي إىل تقدَل أدلة مل ديكن للفرد الكشف عنها من خالؿ إرشاد القاضي اإلداري للقاضي اإلدا التحضَتي

  .1إىل اؼبستندات والسجالت اليت تأيد دعواه فيتوىل القاضي اإلداري ضمها للدعوى
 ت،وتعترب عملية التحضَت أساس اإلثبات أماـ القضاء اإلداري ،ذلك لكونا الوعاء الذي ذبتمع فيو عناصر اإلثبا 

 ،ات ووسائلو ،ومدى ربمل كل طرؼ لووتتضح من خالؽبا اذباىات القاضي اإلداري خبصوص تنظيم عبء اإلثب
وألف الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري  راؽ،أو مستندات و   منحيث يفصل يف النهاية على أساس ما ذبمع يف اؼبلف 

وط الواجبة يف الواقعة اؼبراد إثباهتا كأف تكوف الواقعة فإنو يتعُت توافر الشر  ،2يف الدعوى يستهدؼ الوصوؿ إىل اغبقيقة
وؿبل نزاع ،ومتعلقة بالدعوى ،ومنتجة وفبا جيوز إثباتو قانونا ،وكأثر اللتزاـ القاضي بالفصل يف الدعوى بصورة  ؿبددة،

ؼ من تقدَل األطرا. حيث يكتمل ىذا التحضَت بانتهاء عادلة فإنو يلتـز بإجراء ربضَت كامل يف مواجهة الطرفُت،
    3االدعاءات واؼبالحظات والردود الالزمة ومناقشة صبيع الدفوع.

 راق و التأكد من صحة األ :ثانيا
                                                           

1
 .166ص ،2005 لعربية للنشر والتوزيع، القاىرة،دار النهضة ا ،1ط ،داريرقابة القاضي الجنائي لمشروعية القرار اإلرفعت رشواف،  

2
 .505 ص ،2014دار الفكر العريب وللنشر والتوزيع، القاىرة، نظرية التعسف في استعمال السلطة،سليماف الطماوي،  

3
 .14ص ،1991 دار الكتب القانونية للنشر والتوزيع، دبصر، دلة اؼبطلقة(،)األ 5ط صول االثبات واجراءاتو،أسليماف مرقس،  
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طبقا لسَت الدعوى أماـ احملكمة اإلدارية فعلى كل طرؼ يف النزاع أف يقدـ الوثائق و اؼبستندات اليت يراىا   
، 1اؼبعتمدة من أجل اإلطالع عليها م تبادؿ اؼبستنداتكافية إلثبات ادعاءاتو و إسقاط حجة خصمو و على كل منه

راؽ تنبئ بصدؽ عن و راؽ صحيحا البد أف تكوف تلك األو اإلداري اؼبعتمد على األ حىت يكوف حكم القاضيو 
ديكن التأكد من  راؽ اؼبوضوعة دبلف الدعوىو نازع األطراؼ حوؿ صحة األ أوثار شك لدى القاضي  اغبقيقة ،فإف

 .واليت ىي على نوعُت متمثلة يف:   2عنذلك بوسائل الط
 أوكاف ؿبررا عرفيا   سواءإف اإلدعاء بالتزوير ىو إجراء رظبو اؼبشرع إلثبات عدـ صحة ؿبرر ما  :اإلدعاء بالتزوير - أ

 3 رظبيا وإسقاط حجيتو و قوتو يف اإلثبات

التعديل  أواغبذؼ  أو ؿبرر ما بالزيادة جزئيا فهو يدعو إىل إثبات تغَت اغبقيقة يف أوويكوف االدعاء بالتزوير إما كليا 
فإذا كاف الشك يف صحة تلك اؼبقررات ،يلجا القاضي اإلداري لإلجراءات اػباصة باالدعاء بالتزوير اؼبنصوص عليها 

  .حيث يفصل القاضي يف أمر التزوير قبل الفصل يف موضوع الدعوىؽ ا ـ ا يف 
 188إىل  175ـ اؼبتعلقة باالدعاء بالتزوير اؼبنصوص عليها يف اؼبواد من ؽ ا ـ ا '' تطبق األحكا 871ففي نص اؼبادة 

من ذات القانوف واليت تنص على: ''تطبق األحكاـ الواردة يف  915اؼبادة و 4انوف أماـ احملاكم اإلدارية'' من ىذا الق
العامة اػباصة بالتزوير تطبق  '  فاؼبالحظ أف األحكاـ5أعاله اؼبتعلقة بالتحقيق أماـ ؾبلس الدولة' 873إىل  838اؼبواد 

   .أماـ احملاكم اإلدارية وؾبلس الدولة
من ؽ ا ـ ا أف ''اإلدعاء بالتزوير ضد العقود الرظبية ىو  الدعوى اليت هتدؼ إىل إثبات  179كذلك نصت اؼبادة 

ابع اؼبصطنع ؽبذا إضافة معلومات مزورة إليو ،و قد هتدؼ أيضا إىل إثبات الط أوتغيَت عقد سبق ربريره  أوتزييف 
، فالتزوير ىو تغيَت اغبقيقة يف احملرر بإحدى الطرؽ اؼبادية و اؼبعنوية ،تغيَتا من شأنو إحداث ضرر باؼبصلحة 6''العقد

بشخص من األشخاص ،.أما اؼبستحدث دبوجب القانوف اعبديد ىو إمكانية اإلدعاء بالتزوير عن طريق  أوالعامة 
                                                           

، بدوف طبعة، دار الفكر والقانوف للنشر والتوزيع، دبصر المحررات الرسمية والعرفية في ضوء مختلف اآلراء الفقهية واحكام المنقص عبد اغبكيم فؤاد، 1
 .298، ص2007

2
 .154، ص2001غاؿ الًتبوية، اعبزائر،  ، الديواف الوطٍت لألش1ط ،قواعد وطرق االثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائريالغوثي بن ملحة،  

3
 .185،ص.2007دار الفكر اعبامعي للنشر والتوزيع، القاىرة، )دراسة مقارنة(، دور القاضي في االثباتماـ، اسحر عبد الستار  

4
 .من ؽ.ا.ـ.ا.871انظر اؼبادة  

5
 .من نفس القانوف.915انظر اؼبادة  

6
 .من نفس القانوف.179انطر اؼبادة   
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ي ،بدال من االقتصار على دعوى التزوير الفرعية فقط و بالتايل ديكن ؼبدعي التزوير دعوى أصلية أماـ القاضي اإلدار 
، وىنا يكوف القاضي 1فرعية أوراؽ رظبية أو يق دعوى أصلية وضد عن طر  أواإلدعاء بالتزوير عن طريق دعوى فرعية 

ة والفصل فيها غَت متوقف عليها ؿ ىو حالة إذا ما رأى أف ىذا اؼبستند ال يؤثر يف الدعوى األصليو أماـ خيارين األ
فهنا جيوز لو أف يغض النظر عنو. أما إذا رأى أف الفصل يف الدعوى يتوقف على ىاتو الوثيقة فهو يدعو اػبصم الذي 
قدـ ىاتو الوثيقة من اجل أف يبُت ما إذا كاف يتمسك هبا أـ ال، فإذا سبسك هبا، يوقف القاضي الدعوى األصلية إىل 

أياـ.  8نسخة منو بأمانة احملكمة يف اجل أقصاه  أوتزوير، فيأمر القاضي اػبصم بإيداع أصل العقد حُت الفصل يف ال
ونفس اإلجراءات تطبق إذا كاف اؼبستند مودعا ضمن ؿبفوظات عمومية .فإذا قضي اغبكم بثبوت التزوير، يأمر 

سائر  نذا اغبكم إىل صبيع وسائل الطعن مى تعديلو. وخيضع أوجزئيا  أوشطبو كليا  أوإتالفو  أوالقاضي بإزالة العقد 
 2   .األحكاـ العادية

راؽ الرظبية فيكوف من خالؿ دعوى مستقلة ترفع وفق اإلجراءات اؼبقررة لرفع و دعاء األصلي بالتزوير ضد األأما اإل
ف صبيع إتالؼ وبطال أوفإذا صدر اغبكم بالتزوير تطبق األحكاـ اليت سبق ذكرىا من شطب  .القضائية ىاو الدع

   دالوقائع اليت بنيت على ذلك اؼبستن
على أهنا  ،مضاىاة اػبطوط من ؽ ا ـ ا اؽبدؼ من دعوى 164اؼبشرع يف اؼبادة ضح أو  مضاىاة الخطوط: - ب

ىي تتعلق فقط باحملررات  فهذه الدعوى إذا ،التوقيع على احملرر العريف أونفي صحة اػبط  أوالدعوى الرامية إىل إثبات 
   احملررات.ردىا القانوف إلثبات صحة أو ناؾ من يعرفها على أهنا ؾبموعة اإلجراءات اليت .وى3العرفية

. وحسب ما نص عليو ؽ ا ج ـ ا فإف ىناؾ 4خلفو أو، من اػبصم اؼبنسوبة إليو العرفية التي يحصل إنكارىا - ت
دفع فرعي تنشأ عندما ىل دعوى مضاىاة اػبطوط الفرعية و اليت ىي و ؼبضاىاة اػبطوط ،األ ىاو الدعىناؾ نوعاف من 

توقيع يف احملرر العريف ،ويكوف ىذا أثناء سَت الدعوى  أوينكر أحد اػبصـو صحة ما ىو منسوب إليو من خط 
اػبطوط الفرعية كما أف قانوف  األصلية وىنا يوقف الفصل يف الدعوى األصلية إىل غاية الفصل يف دعوى مضاىاة

                                                           
1
 .78، ص2009، اعبزائر،3دار اؼبطبوعات اعبامعية، ج قانون المنازعات االدارية،د خلوؼ، رشي  

2
 من نفس القانوف. 185اىل  181انظر اؼبواد   

3
 .114،ص2009، منشورات بغدادي، اعبزائر،2، طشرح قانون االجراءات المدنية واالداريةبربارة عبد الرضباف،   

4
 .34،ص2010، منشورات امُت، اعبزائر،2،جاءات المدنية واالدارية الجديدشرح قانون االجر مونية العيش،   
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فيو طلب مضاىاة اػبطوط. والثانية دعوى مضاىاة اػبطوط  وقت الذي جيباإلجراءات اؼبدنية و اإلدارية مل حيدد ال
 1.الفرنسيغائبة يف القانوف اعبزائري رغم أهنا كانت موجودة يف القانوف اؼبصري و  األصلية واليت كانت

 الوقائية ،شرعت لكي يطمئن الشخص اغباصل على ؿبرر عريف ىاو الدعوتعترب دعوى مضاىاة اػبطوط األصلية من 
من أخر ألف ىذا األخَت لن ينكر توقيعو يف اؼبستقبل بغض النظر عن موضوع احملرر ومل حيدد اؼبشرع اعبزائري اعبهة 

بالنص على أف  2فقرة  164و اكتفى يف اؼبادة  القضائية اؼبختصة بالنظر يف الدعوى األصلية ؼبضاىاة اػبطوط،
 2،ىو القاضي الذي ينظر يف الدعوى األصلية.القاضي الذي  ينظر يف الطلب الفرعي ؼبضاىاة اػبطوط 

  الفرع الثاني: الدور الموضوعي للقاضي اإلداري في مجال اإلثبات
إىل جانب الدور اإلجرائي فإف القاضي اإلداري يقـو بدور موضوعي يعمل من خاللو على إعادة التوازف بُت أطراؼ 

اليت ؽبا أمهية كبَتة يف اإلثبات خاصة أهنا تعترب من أدلة و  وذلك عن طريق استخالصو للقرائن القضائية، اػبصومة،
 :لين القضائية وصورىا من خالؿ ما يوؽبذا سنبُت ماىية القرائ اإلثبات اؼبألوفة و اؼبقبولة أماـ القضاء اإلداري،

نباطها أثناء النظر يف القرائن القضائية من األدلة الغَت مباشرة يقـو القاضي باست تعتربماىية القرائن القضائية: : الأو  
ويًتتب على وجودىا زبفيف عبء اإلثبات اؼبلقى على كاىل  الدعوى من خالؿ الظروؼ و اؼبالبسات احمليطة هبا،

ىل بالرعاية القضائية يف إطار ما يتمتع بو القاضي اإلداري و اؼبدعي يف الدعوى اإلدارية باعتباره الطرؼ األضعف واأل
عليها أيضا اسم القرائن اؼبوضوعية الف القاضي اإلداري يستنبطها من موضوع  ويطلق ،3إجيايب يف اإلثبات من دور
فيستطيع القاضي اإلداري يف ضوء ما يتمتع بو من حرية اإلثبات أف يستعُت بواقعة معلومة من اجل إثبات  الدعوى،

قاضي اإلداري، وىذا ألنو عندما إىل جانب ىذا فالقرينة القضائية تقف يف مقدمة طرؽ اإلثبات أماـ ال أخرى ؾبهولة.
جل أعندما يستحيل على اؼبدعي وىو الفرد يف الغالب أف يقدـ كافة اؼبستندات من  أوخيلو ملف الدعوى من األدلة 

 . إثبات ما يدعيو
راؽ اؼبلف واليت تشكل أو يتجو القاضي اإلداري إىل تأسيس حكمو على القرائن اؼبستقاة من الشواىد اليت تنبئ عنها 

رائن قضائية، ففي بعض اغباالت تتزعزع قرينة الصحة اليت تتمتع هبا اإلدارة حبيث تنشا قرينة قضائية على صحة ق
                                                           

1
 .37،صمرجع نفسومونية العيش،   

2
 من ؽ.ا.ـ.ا. 2الفقرة  164 انظر اؼبادة  

3
 .210، ص1977مؤسسة دار الشعب، مصر، نظرية االثبات في القانون االداري،اضبد كماؿ الدين موسى،   
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ؽبما مادي ويتكوف أو . من ىنا يتضح أف للقرينة القضائية عنصرين 1على اإلدارة  ينتقل عبئ االدعاءاالدعاء وبالتايل
ث أهنا وقائع يتحقق القاضي اإلداري من صحتها بنفسو عن من وقائع مادية ثابتة يف الدعوى تسمى بالدالئل حي

طرؽ أخرى كاإلثبات بالكتابة ،و ثانيهما معنوي يتمثل يف االستنباط  أوبغَته عن طريق تعيُت خبَت  أوطريق اؼبعاينة 
 من ىذه الدالئل واليت يستخرج بواسطتها الواقعة اجملهولة من الواقعة الثابتة.   

ة تقديرية مطلقة بشأف العنصرين اؼبادي و اؼبعنوي إذ لو اغبرية يف اختيار الوقائع الثابتة اليت وللقاضي اإلداري سلط
يستنبط منها القرينة، وبالتايل تقف القرائن القضائية يف مقدمة طرؽ اإلثبات أماـ القضاء اإلداري فعندما خيلو ملف 

ضي اإلداري إىل تأسيس حكمو على القرائن اؼبستقاة ، وكما سبق الذكر يتجو القا2الدعوى من أدلة اإلثبات الكافية
راؽ اؼبلف و اليت تشكل يف ؾبملها قرائن قضائية ،ومثاال عن القرائن أو من الدالئل و الشواىد اليت تظهر من ـبتلف 

اره راؽ، يستخلص منو قرينة على ثبوهتا إلقر و القضائية صمت الفرد عن الرد على ادعاءات اإلدارة اليت ال تنفيها األ
   .الضمٍت بصحتها

وللقرائن القضائية أمهية بالغة يف ؾباؿ اإلثبات وذلك بسبب ما تتصف بو القرائن القضائية من خاصية التنوع والتعدد،  
حبيث ال ديكن حصرىا يف ؾباؿ معُت ،فهي تستنبط من ظروؼ كل دعوى تعرض على احملاكم واليت تتميز بأهنا غَت 

رط أف تكوف متصلة بواقعة ية اغبجية أي ما يثبت هبا يعترب حجية على الكافة بشقاطعة اغبجية كما أهنا متعد
 وؽبذا فهي زبتلف عن القرائن القانونية اليت تكوف على سبيل اغبصر ويف نصوص قانونية معينة بصفة عامة.   ،اإلثبات

اإلداري يف ؾباؿ اإلثبات  للقاضي تعترب القرائن القضائية أحد نتائج الدور اإلجيايب :القرائن القضائيةثانيا: صور 
لذلك فهي كثَتة و متنوعة حبيث ال زبضع غبصر ولعل أمهها قرينة االكبراؼ يف استعماؿ السلطة ،قرينة سالمة 

   .القرارات اإلدارية وقرينة العلم اليقيٍت
لى الغاية من يعد االكبراؼ بالسلطة أحد عيوب اؼبشروعية اؼبنصبة ع االنحراف في استعمال السلطة: قرينة - أ

استعماؿ رجل اإلدارة سلطتو التقديرية لتحقيق غرض غَت  يقصد باالكبراؼ يف استعماؿ السلطة، و إصدار القرار،
،ونظرا ؼبا يتسم بو عيب االكبراؼ بالسلطة من صعوبة يف اإلثبات لطابعو الشخصي حيث يرتبط بنية  معًتؼ لو بو

فهدؼ  بيقا واسعا بالنسبة إلثبات ىذا العيب من عيوب القرار اإلداري،مصدر القرار ،لذلك جيد اإلثبات بالقرائن تط
                                                           

1
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وليس ؽبذا العيب عالقة بالنظاـ  ،1القاضي اإلداري من عبوئو للقرائن إلثبات االكبراؼ بالسلطة إعالء دببدأ اؼبشروعية
  . لقاء نفسوالعاـ ،وبالتايل يستطيع صاحب الشأف أف يثَته ،ومن غَت اؼبمكن أف حيكم بو القاضي من ت

وعيب االكبراؼ بالسلطة ال يفًتض ،إذ يتعُت على اؼبدعي أف يقدـ اإلثبات الكايف على االكبراؼ فإذا أخفق رفضت 
وبالتايل فإف عبء إثبات العيب يقع على اؼبدعي وىذا األخَت يف إثباتو لعيب االكبراؼ عليو أف يقدـ ما لديو  دعواه،

،ونظرا لصعوبة ىذا اإلثبات بدليل قاطع ،فإنو ديكن للمدعي تقدَل قرائن قوية كبراؼ الذي يدعيو من أدلة على اإل
وؿبددة ومتطابقة ،حىت يقتنع القاضي جبدية االدعاء وبذلك ينتقل عبء اإلثبات دبقتضى ىذه القرائن من على عاتق 

كبراؼ بالسلطة الذي يستفاد اال وألف اؼبدعي ىو الذي يقع عليو عبء إثبات الفرد اؼبدعي إىل اإلدارة اؼبدعى عليها،
فإف القاضي اإلداري دبوجب دوره اإلجيايب وسلطتو يتعُت عليو تقدير قيمة العناصر اؼبقدمة  جبميع  من ملف الدعوى،

  .دبا فيها مضموف القرار اؼبطعوف الوسائل،
لذي حيدده القانوف اإلدارية يقصد بالقرار اإلداري إفصاح جهة إدارية يف الشكل ا المسؤولية قرينة الخطأ في  - ب

عن إرادهتا اؼبلزمة دبا ؽبا من سلطة عامة دبقتضى القوانُت و اللوائح قصد إحداث مركز قانوٍل هتدؼ إىل ربقيق 
ىذا  فمن خالؿ ىذا التعريف يتضح أف للقرار اإلداري أركاف من حيث االختصاص بإصداره و شكل مصلحة عامة،

اإلداري دبفهومو السابق الصحة أي أنو صدر سليما متفقا مع أحكاـ  اإلصدار احملدد قانونا ،ويفًتض يف القرار
القانوف و مطابقا ؼببدأ اؼبشروعية فمن خالؿ ذلك يصبح من الصعب على الفرد اإلثبات ضد اإلدارة الف األصل ىو 

لضرر الذي ما يسمى باػبطأ اؼبفًتض ذلك أف وقوع ا أوسالمة قراراهتا، وىنا يوظف القاضي اإلداري قرينة اػبطأ 
قاـ بو احد موظفيها فهو خيضعها ألحكاـ اؼبسؤولية  أوتسببت بو اإلدارة يفًتض أف يكوف نتيجة خطا ما قامت بو 

 اؼبدعي باف يثبت اػبطأ والضرر والعالقة السببية. أواإلدارية، بالرغم من أف األصل ىو أف يقـو الفرد 
للعلم بالقرار اإلداري من حيث سرياف ميعاد الطعن بإلغاء القرارات العلم اليقيٍت ىو وسيلة  قرينة العلم اليقين: -ت

وبالتايل ديكن القوؿ أف العلم اليقيٍت ىو العلم بصدور القرار بكافة عناصره فبا  اإلدارية بغَت طريق النشر واإلعالف،
شر واإلعالف مها أداة وعلى ذلك يكوف الن ،1د دبركزه القانوٍل بالنسبة للقرارجيعل صاحب الشأف ؿبيطا بشكل مؤك

العلم بالقرار اإلداري وؿبتوياتو ومواده ،وىو العلم الشامل الذي يتبُت منو صاحب الشأف وضعو القانوٍل فيما مسو 
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قرينة تفيد  أوأما العلم اليقيٍت بالقرار فيثبت من أية واقعة  ويقع عبء النشر واإلعالف على عاتق اإلدارة، القرار،
 2 ذلك بوسيلة إثبات معينة.تقيد يفحصولو ،دوف  ال

 

 
                                                                                                                                                                                            

1
 .196عايدة الشامي، اؼبرجع نفسو، ص 

2
 .199عايدة الشامي، اؼبرجع نفسو، ص 



 

 

 
 

 : الفصل الثاني

سلطة القاضي االداري في تنفيذ االحكام 
 مة.الحريات العا القضائية في حماية



في تنفيذ االحكام القضائية في حماية الحريات    سلطة القـاضي االداري        : الفصل الثاني
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  العامةسلطة القاضي االداري في تنفيذ االحكام القضائية في حماية الحريات  :الفصل الثاني

تقاس فاعلية رقابة القاضي اإلداري يف ضباية اغبقوؽ واغبريات العامة بنوعية السلطات اليت يتمتع هبا يف مواجهة  
       أىم السلطات اليت منحها القانوف  اإلدارة لفرض تنفيذ أحكامو، ومن

  :اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية للقاضي اإلداري سلطتػُت مل يكػن يتمتع هبػا سابقػا  يف مواجهة اإلدارة العامة ومها

  امر لإلدارة.و سلطة توجيو األ-                

 سلطة فرض الغرامة التهديدية.-                

 زهاو تجامر من القاضي اإلداري لإلدارة وضرورة أو حضر توجيو ل: و المبحث األ

و لعل  ،ا يف مركز أظبى من مراكز األفرادتتمتع اإلدارة يف سبيل ربقيق اؼبنفعة العامة، بامتيازات ووسائل قانونية ذبعله 
اؼبنفردة دوف اغباجة اىل إذف مسبق من  أرادب أبرز ىذه اإلمكانيات تكمن يف حق اإلدارة يف إصدار قرارات إدارية ملزمة،

اغبصوؿ على رضا اؼبخاطبُت، وفبا ال شك فيو أف ىذه االمتيازات ديكن أف تكوف ؽبا درٌع واٍؽ حيفظ  أوطرؼ القضاء، 
ذا أصبح إو  بإرغامها على فعل شيء ال ترغب فيو، استقالؿ اإلدارة اذباه القضاء، وتضمن بدلك عدـ تدخلو يف شؤوف،

وىذا ما يعرؼ دببدأ حظر توجيو القاضي اإلداري  امر إىل جهة اإلدارة،أو ـو السائد أف القضاء اإلداري ال جيوز لو توجيو اؼبفه
االمتناع عن فعل ولكن السؤاؿ الذي يتبادر اىل أذىاننا ىل ىذا اؼببدأ مطلق؟ وىل  أوامر لإلدارة، سوآءا بالقياـ بفعل أو 

؟ أـ أنو توجد وسائل تعترب دبثابة تنبيو وربذير لإلدارة فبا يدفعها إىل احًتاـ قدير مالئمتهاوت لقراراإلدارة حرة يف ازباذىا 
 القانوف واػبضوع لسلطانو. 

امر من القاضي اإلداري أو ؿ دبفهـو مبدأ حظر توجيو و اإلجابة عن ىذا التساؤؿ من خالؿ مطلبُت يتعلق األ ؿاو سنح 
 .ىذا اؼببدأ أىم وسيلة للًتاجع عن لإلدارة، ونبُت من خالؿ اؼبطلب الثاٍل

  امر من القاضي اإلداري لإلدارةأو ل: حضر توجيو و المطلب األ
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يعد مبدأ منع القاضي من سلطة األمر والتقرير دبثابة قاعدة قضائية خالصة اقتضتها أسس نظرية ومنطقية و عملية و  
فألغى أحكاـ  فرنسي بدقة على احًتاـ ىذه القاعدة،وعمل ؾبلس الدولة ال قضائية، وقد تقررت دوف االستناد إىل نص،

 وزناً أكرب. االداري لقراراحملاكم اإلدارية اليت تناسب اختصاصها ومنحت نفسها سلطة األمر والتقرير كي تعطي 
دارة، وال نو ال ديلك حرية اؼببادرة اليت ديتلكها رجل اإلدارة، كما أنو ليس رئيسًا إداريًا لرجل اإلأفكاف ؽبا باؼبرصاد، وقدر  

 يرخص كرجل إدارة.  أويقرر  أوديلك أف يأمر 
كما قدر عدـ امكانية إكراه اإلدارة على تنفيذ حكمو الذي جيوز حجية الشيء اؼبقضي بو حيث أف اإلدارة ىي اليت ؽبا حق 

ذىا  للحكم ال يكوف إال صحيح أنو يف حالة إمتاعها عن التنفيذ تعرض نفسها ؼبسؤوليات معينة ،إال أف تنفي ،التنفيذ بإرادهتا
 1بإرادهتا، ويشمل ىذا اغبظر صبيع أنواع اؼبنازعات اإلدارية.

 امر من القاضي اإلداري لإلدارة أو : مفهوم مبدأ حضر توجيو لو األالفرع 

ة امر من القاضي اإلداري لإلدارة أنو ال جيوز للقاضي وىو بصدد الفصل يف اؼبنازعة اؼبطروحأو يقصد دببدأ حظر توجيو  
كاف ذلك دبناسبة دعوى  سوآءا االمتناع عن القياـ بعمل معُت، أوعليو، توجيو أمر اىل جهة اإلدارة للقياـ بعمل معُت 

ويقصد بو أيضاً أف القاضي اإلداري ال يستطيع أف يأمر جهة اإلدارة بالقياـ بعمل معُت  .2دعوى القضاء الكامل أو اإللغاء،
إجراء معُت وىو من  أوكما ال جيوز لو أف حيل نفسو ؿبل جهة اإلدارة يف القياـ بعمل،  .االمتناع عن القياـ بعمل معُت أو

 .ا دبعٌت إذا قّدر القاضي مشروعيةصميم اختصاصه
القرار فإنو حيكم برفض الدعوى تأسيسًا على ىذه اؼبشروعية، أما إذا وجد بو عيبًا من العيوب اؼبوجبة لإللغاء، فإنو يقضي 

أمرىا بتعديل قرارىا سوآءا كاف  أوترقيتو،  أويتعدى ذلك اىل إلزامها بإصدار قراٍر آخر. كقرار تعيُت موظف بإلغائو دوف أف 
حيمل يف طياتو أمرا بالتنفيذ، ويف  أوالئحياً، كما ال جيوز لو أف يوقع عليها غرامة هتديدية، ألف ذلك ينطوي  أوقرارًا فرديًا 

ا ما خيرج من سلطة القاضي اإلداري، ويف ؾباؿ دعوى القضاء الكامل يتمثل دور القاضي حالة عدـ التنفيذ ذُبرب الغرامة. وىذ
يف ربديد اغبق الذي كاف ؿبل نزاٍع، كحق اؼبتعاقد مع اإلدارة، واغبكم لو بالتعويض، دوف أف يتعدى ذلك أمرىا بأداء حق 

                                                           
، ؾبلة ون االجراءات المدنية واالداريةمبدا حضر توجيو اوامر من القاضي االداري لإلدارة واالستثناءات الواردة عليو في قانفريدة مزياٍل، امينة سلطاٍل،  1

 .122-123، كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، ص 07الفكرة، العدد

2
 .23،ص2000دار النهضة العربية، القاىرة،  مبدا حظر توجيهات اوامر القاضي االداري لإلدارة وحظر حلولو محلها وتطوراتو الحديثة،يسرى ؿبمد العصار،   
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 أواألمر بإحالؿ ملتـز  أوتنفيذ األشغاؿ العامة،  أو أمرىا بدفع التعويض، كما ال ديلك القاضي أف يأمر بإلغاء أواؼبتعاقد، 
 .1متعاقد ؿبل آخر 

 لإلدارة داري امر من القاضي اإلأو حظر توجيو  أ: مبررات مبدالثانيالفرع 

يعود تبٍت ىذا اؼببدأ من طرؼ القضاء اإلداري إىل عدة مربرات ديكن إدراجها يف ضرورة استقالؿ الوظيفة اإلدارية يف  
 الوظيفة القضائية، وأخرى عملية تتمثل يف ـبتلف التطبيقات اليت عرفتها ـبتلف احملاكم اإلدارية يف ـبتلف األنظمة.  مواجهة 

رئيسًا إدارياً، فيكوف منطقيًا أف يتحاشى القاضي إقحاـ نفسو بإصدار  أوفلما كاف القاضي اإلداري ليس رجل إدارة،      
الؽبا، كما أف دور القاضي ىو صورة من صور الرقابة على عمل اإلدارة يف ضوء القوانُت امر لإلدارة كي ال يتعدى على استقأو 

وتأسيساً على ذلك، يعترب دبثابة اؼبالذ الطبيعي للمتقاضُت دوف تعسف  و التنظيمات دوف أف يكوف لو سلطة التقرير واألمر،
مر، فلن جيد اؼبتقاضي اؼبالذ الذي سيحميو ضد تعسف اإلدارة، فإذا أقحم نفسو يف عمل اإلدارة، ومارس سلطة التقرير و األ

 . 2القاضي القائم بعمل اإلدارة 

ىي ، و ؽبا امر إىل اإلدارة يف الفًتة اليت كاف يعترب فيها ؾبرد ىيئة استشاريةأو أف ؾبلس الدولة الفرنسي كاف يوجو  كما 
امر اليت  كاف يصدرىا اىل اعبهات اإلدارية و تمد يف األحيث كاف يع، الفًتة اليت اصطلح على تسميتها بفًتة القضاء احملجوز

على تبعيتو اؼبباشرة لرئيس الدولة. إذا كاف عبارة عن ىيئة إدارية استشارية ،أما بعد تطبيق نظاـ القضاء الباث فقد فرض 
امر أو ض إرادتو عن توجيو دبح امتنعبعض القيود الذاتية على سلطاتو يف الرقابة على أعماؿ اإلدارة ومن بُت ىذه القيود أنو 

لإلدارة، وتطبيقًا لذلك استقرت أحكاـ ؾبلس الدولة ومن بعده احملاكم اإلدارية مع أنو ال جيوز للقاضي اإلداري أف ديارس 
 امر لإلدارةأو وىو مبدأ حظر توجيو  مهم مبدأ عماًل إدارياً، و قبد يف كثَت من أحكاـ ؾبلس الدولة، واحملاكم اإلدارية تشَت إىل

وىي بصدد حبث مسألة اختصاصهم باؼبنازعات اؼبطروحة أمامهم، فمثال إذا قدـ اؼبدعي العاـ طلب يدخل يف اختصاص 
                                                           

1
رسالة دكتوراه، جامعة ؿبمد خيضر ،جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، السنة اعبامعية  سلطات القاضي االداري في توجيو اوامر لإلدارة،ماؿ يعيش سباـ، أ  

 .29، ص2011/2012

2
 .123ص المرجع نفسو،فريدة مزياٍل، امنة سلطاٍل،   
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وىو توجيو أمر إىل اإلدارة، فإف احملكمة تفصل يف الطلب  القضاء اإلداري كإلغاء قرار إداري، و أضاؼ إليو طلبًا آخر،
  .1ؿ، و تقضي بعدـ اختصاصها يف الطلب الثاٍلو األ

 امر من القاضي اإلداري لإلدارة.أو المطلب الثاني: التراجع عن مبدأ حظر توجيو 

ظهر منذ بداية القرف العشرين اذباه يف الفقو الفرنسي، دعا إىل إعادة النظر يف مبدأ الفصل بُت اؽبيئات اإلدارية واؽبيئات 
ات، وبالتايل إعادة النظر يف النتيجة اليت كانت وليدة القضائية الذي جيد سنده يف التصور الفرنسي ؼببدأ الفصل بُت السلط

امر من القاضي اإلداري لإلدارة، ويرجع سبب مطالبة الفقو الفرنسي بإعادة النظر أو ىذين اؼببدأين، أال وىي مبدأ حظر توجيو 
طل يف كثَتا يف تنفيذ أحكاـ ىل أف اعبهات اإلدارية تتأخر وتتماإيف ىذه اؼببادئ اليت بٍت عليها القانوف اإلداري الفرنسي، 

القضاء الصادرة ضدىا، ويصل األمر يف بعض األحياف اىل االمتناع عن تنفيذىا، ومن ناحية أخرى فإف الواقع العملي أثبت 
حكاـ القضائية لصاغبهم ضد اعبهات دبا ال يدع ؾباال للشك أف الوسائل القانونية اليت ديلكها األشخاص الذين تصدر األ

 لزامها بتنفيذ االحكاـ القضائية ىي وسائل غَت كافية.  اإلدارية إل
فهم تارة  ويرى األستاذ ؿبمد باىي أبو يونس أف اغبجج اليت يسوقها الفقهاء تربيراً ؽبذا اغبظر ربتاج اىل وقفة متأنية، 

ف تارة أخرى بأف مربره يكمن يقولوف بأف اغبظر يعد واحداً من مقتضيات مبدأ الفصل بُت اؽبيئات اإلدارية والقضائية، ويعلنو 
ذلك أنو ال ديلك من الوسائل ما ذبرب اإلدارة على تنفيذ ىذه األحكاـ لذا فإنو لوال  يف اػبشية على ىيبة القاضي اإلداري،

أمرىا ومل تطعو، فإف ىذا يكوف من أثره ضياع ىيبتو، وفقد احًتامو. ويبدوا أف تلك اآلراء تدور بظاىرىا يف حلقة مفرغة إذ  
امر لإلدارة لتنفيذ احكامو، برغم انو ال ديلك ما ذبربىا على االمتثاؿ ؽبا إذا أبت أو يف يعقل أف القاضي ال يستطيع توجيو ك

 .2ال ينبغي لو استعماؿ ىذه الوسائلتنفيذىا اختياريا، وإذا سألنا ؼباذا ال تكوف لو وسائل إلكراىها على ذلك يعللوف بأنو 

 المشروعية كوسيلة للتراجع عن مبدأ الحظر: الخضوع لمبدأ لو األالفرع 
                                                           

1
 .33ص المرجع السابق،ماؿ تعيش سباـ، أ 

2
، 2011دار اعبامعية اعبديدة للنشر، االسكندرية، الغرامة التهديدية كوسيلة لإلجبار االدارة على تنفيذ االحكام االدارية، باىي ابو يونس، ؿبمد : انظر  

 .17ص
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دُيثل مبدأ اؼبشروعية يف الوقت الراىن، قمة الضمانات األساسية اعبدية واغباظبة غبقوؽ وحريات الشعوب. إذ يبلور ىذا  
اؼببدأ ما استطاعت أف ربرزه من مكاسب يف صراعها مع السلطات اغباكمة إلجبارىا على التنازؿ عن كل مظاىر اغبكم 

  1.ؼبطلق، وذلك عرب أجياؿ متعاقبة مرت على اإلنسانية يف عصرنا اغبايلا
لكل ما ىو مطابق للقانوف، ويقصد بالقانوف ىذا اؼبفهـو الواسع  الصفة أوويقصد باؼبشروعية يف معناىا العاـ، سيادة القانوف 

 أي صبيع القواعد القانونية.
 ود القانوف، أيًا كاف مصدره، مع إلدارة العمومية سُبارس يف حدفمبدأ اؼبشروعية يعٍت إذف أف تكوف صبيع نشاطات ا

 مراعاة التدرج يف قوتو، وكل عمل إداري خيرج عن أحكاـ ىذا اؼببدأ يكوف ؿباًل للطعن فيو. 
القانوف، ؽبذا فإف كل تقييد ؽبا من قبل السلطات اإلدارية  أوودبا أف اغبريات العامة بشكل عاـ مضمونة من طرؼ الدستور 

 2.يعترب مساساً دببدأ اؼبشروعية
إحًتامًا ؼببدأ اؼبشروعية الذي تنادي بو دولة القانوف ،دبا يف ذلك  غبكم القانوف، اإلمتثاؿ ومن اؼبفًتض أف تسارع اإلدارة إىل 

نفيذ ما إلزامهم بت أوتنفيذ ما يصدر ضدىا من أحكاـ إدارية، بنفس القدر الذي تسارع بو اىل إلزاـ األفراد على احًتامو 
يصدر لصاغبها من تلك األحكاـ، ألف عدـ احًتاـ اإلدارة للقانوف وعدـ االمتثاؿ لتنفيذ أحكاـ القضاء يعُد إىدارًا لقوة 

 3وإلحكامو القضائية. القانوف،
ناءاً وىناؾ عدة وسائل يلجأ إليها القاضي اإلداري للضغط على اإلدارة وحثها على اػبضوع ؼببدأ اؼبشروعية منها ما يكوف ب

قانوف على طلب األفراد الصادرة بشأهنم ىذه األحكاـ، ومنها ما يكوف من تلقاء نفسو يف صلب اغبكم وىذا إستناداً اىل ال
1980 /16/07الفرنسي الصادر يف 

08/02/1995الصادر يف  ،125والقانوف رقم  4
الذي يعطي للقاضي اإلداري سلطة  5

 امر صرحية لإلدارة لفرض خضوعها ؼببدأ اؼبشروعية و االمتثاؿ ألحكاـ القضاء اؼبتمتعة بقوة الشيء اؼبقضي بو وعلىأو توجيو 
                                                           

 .42، ص2011رسالة دكتوراه ، جامعة تيزي وزو ، السنة اعبامعية  سلطات القاضي اإلداري في حماية الحقوق و الحريات األساسية، ،بأية سكاكٍت 1

2
 .134.135دار اجملد للنشر والتوزيع، بدوف بلد النشر، ص االساسي في قانون االداري، ،ناصر لباد  

3
 .90ص المرجع السابق،، ماؿ تعيش سباـأ  

4-loi n80-539 du 16 juillet 1980 ; relative aux asters prononcées prononcés en matiére administrative, et a l exécution due 

judgments par des persons moral de droit publique, j o r f. 17 juillet 1980, modifie et compléte, www. legifrance. gov. fr.  
5
 - loi n 95-125 du 08 févrire 1995, relative a l’evrier a l’organisation des juridiction et a la procédure civile, penale et 

administrativrs j o r f n 34 du 09 février 1995, www. legifrance.gov.fr 
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08/09 غراره أيضًا أصدر اؼبشرع اعبزائري قانوف اإلجراءات اؼبدنية و اإلدارية رقم
الذي يعد قفزة فريدة من نوعها خولت  1

 . هبا ظىحيللقاضي اإلداري سلطات واسعة ومهمة مل 
امر لإلدارة لضماف إخضاع اإلدارة ؼببدأ اؼبشروعية ال سيما االلتزاـ بتنفيذ األحكاـ القضائية من أو إذ إعًتؼ لو سلطة توجيو  

اغبكم بالغرامة التهديدية باعتبارىا صورة من صور األمر و اغبكم ؽبا  أوامر صرحية لإلدارة أو خالؿ تضمُت حكم اإللغاء 
ًا ؽبا بالتنفيذ يف حالة امتناعها عن اػبضوع ؼببدأ اؼبشروعية  ذلك ألف دور القاضي ال يتوقف عن إصدار حيمل يف طياتو أمر 

 2اغبكم و إمنا األمر دبوجبات تنفيذه ايضاً .

 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عن عدم الخضوع االدارة لمبدا المشروعية.  

عية دبا فيو االلتزاـ بتنفيذ األحكاـ وقرارات القضاء يشكل مشكلة عويصة، لقد كاف إمتناع اإلدارة عن اػبضوع ؼببدأ اؼبشرو  
ىذه العدالة أحياناً وذلك بإقتصار دور القاضي فيها على ؾبرد تقرير  ـاو تقألف السلطة اؼبعّوؿ عليها لتحقيق العدالة اإلدارية، 

اإلدارة، األمر الذي جعل اؼبشرع كنتيجة من عدمها، دوف التنفيذ الذي خيرج عن وظيفتو و يقع على عاتق  اؼبشروعية
للمخالفة الصارخة للقانوف وغبجية الشيء اؼبقضي بو يقر للطاعن بإثارة اؼبسؤولية بأنواعها، اؼبدنية واعبزائية والتأديبية وذلك 

  3ىل اؼبطالبة بالتعويض.إلتفادي ربريف وربويل الوظيفة ودور الطعن اؼبوضوعي من وسيلة غبماية اؼبشروعية 
ومثل ما ىو عليو اغباؿ يف القضاء الفرنسي فإف القضاء اعبزائري يؤسس مسؤولية الدولة عن عدـ تنفيذ القرارات القضائية  

ماـ األعباء العامة. وىذا إذا كاف إمتناع اإلدارة عن التنفيذ مرتكزًا على ضرورة اغبفاظ على النظاـ العاـ، أ اؼبساواةعلى مبدأ 
 وريات النظاـ العاـ ليس يف ؿبلو، فإف اؼبسؤولية تقـو على أساس اػبطأ اعبسيم. أما إذا كاف التذرع بضر 

)الغرفة اإلدارية( قرارًا يف قضية بوشاط سحنوٍل، وسعيدي مالكي  األعلى سلأصدر اجملوتطبيًقا لذلك يف القضاء اعبزائري  
منع  1974غشت  05برسالة مؤرخة يف حيث أنو  20/01/1979ضد وزيري العدؿ والداخلية ووايل والية اعبزائر بتاريخ 

، حيث يظهر من التحقيق بأنو ال يوجد تبعاً بالتنفيذوايل والية اعبزائر عوف التنفيذ لدى ؿبكمة باب الوادي من القياـ 
                                                           

1
 .2008فريل أ 23در بتاريخ اص 21ج.ر. رقم  ،اؼبتضمن قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية 2008فرباير  25اؼبؤرخ يف  09-08مر رقم ألا 

2
 .243ص  ، المرجع السابقماؿ يعيش سباـ، أ  

3
 .244ص  المرجع السابق،اـ، اماؿ يعيش سب  
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لظروؼ اغباؿ أي سبب مستنبط من ضروريات النظاـ العاـ يسمح لإلدارة باإلعًتاض يف تنفيذ القرار القضائي، وتبعًا لذلك 
.أف ينظر إىل اؼبوقف الصادر عنها كأنو غَت مشروع جيب

1   
امر لإلدارة فإنو من اغبدود اليت ربوؿ دوف بسط رقابتو التامة على أعماؿ اإلدارة أو ىل حظر توجيو القاضي اإلداري إوإضافة 

سنبُت إذا ما كاف ىذا اؼببدأ  يف اؼببحث اآلٌب ومن خاللو لواو سنتنمبدأ امتناع القاضي اإلداري عن اغبلوؿ ؿبل اإلدارة وىو ما 
  . مطلق أـ ترد عليو إستثناءات

 لمشروعةخضوع لمبدا االاالدارة ب إللزامالتهديدية كوسيلة  بالغرامةاالمر  :المبحث الثاني

سند قانوٍل لذلك، مع  أي، دوف وجود امر لإلدارةأو داري بعدـ توجيو نظرا لالنتقادات اؼبتزايدة يف الفقو القضاء اإل 
والفرنسي للقاضي االداري   قر كل من اؼبشرع اعبزائري،إروبية اخرى، أو سوة دبا ىو متبع يف دوؿ إو  شية على ىيبة القضاء،اػب

مر ؽبا أهبا حيمل يف طياتو ، واغبكم 2مردارة، باعتبارىا صورة من صور األكما سبق الذكر بسلطة توقيع غرامة هتديديو على اإل
ف دور القاضي ال أديانا منو بإوذلك  بعده، أواؼبشروعية سواء يف صلب اغبكم  أن اػبضوع ؼببدبالتنفيذ، يف حالة امتناعها ع

 مر دبوجبات تنفيذه ايضا.منا األإصدار اغبكم، و إعند يتوفق 
 أإللزامها باػبضوع ؼببدعلى االدارة  طونظر ؼبا ؽبا من امهية يف القضاء االداري، باعتبارىا من الوسائل اؼبهمة للضغ 
لتكوف لنا وقفة عند التشريع والقضاء  ؿ(،و شروعية بتنفيذ احكاـ القضاء، سنتطرؽ اىل ماىية الغرامة التهديدية )اؼبطلب األاؼب

 مر بالغرامة التهديديةمن األ موقف اؼبشرع والقضاء االداري اعبزائريُت االداري اعبزائري لبياف موقفو منها )اؼبطلب الثاٍل(،
   .النحو التايلوذلك على 

 التهديدية ل: ماىية الغرامةو المطلب األ

"، وكاف يطلق عليها لفظ 19"جتهاد القضاء الفرنسي مند مطلع القرفجياد نظاـ الغرامة التهديدية إلإالفضل يف يرجع  
dommage-intérêts"التعويضات"

 بتنفيذ التزامو خالؿ مدة معينة يكوف ملـز بدفع مبلغ منكاف اذا مل يلتـز اؼبدين  ، 3
                                                           

1
 .113ص  ،2007، دار اػبلدونية للنشر والتوزيع، اعبزائر دروس في مسؤولية االدارية، المسؤولية بدون خطاسن بن شيخ اث ملويا، غب  

2
 .123،ص.2001ف،، منشورات مكتبة االستقالؿ ،لبناالغرامة االكراىية واالوامر في التنازع االداري، دراسة مقارنةعباس نصر اهلل،  

3
 القاىرة،دار النهضة العربية،  الجوانب االجرائية للغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار االدارة على التنفيذ في القانون المصري والمقارن،على الشحات اغبديدي،  

 .20 ص،1999سنة 
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تعويض الدائن، التنفيذ وليس و سبديد اؼبدين غبملو على دؼ منها ىاف يقـو بالتنفيذ، لذا فاف اؽباؼباؿ عن كل يـو تأخَت، اىل 
، ذلك 1980جويلية  16الغرامة التهديدية بشكل كامل قبل االعًتاؼ هبا قانونا يف والقاضي االداري مل يكن جيهل اسلوب 

شروط العقد معها، وكانت  متثالو لتنفيذإدارة يف حالة واحدة فقط، وىي يف حالة عدـ ع اإلكاف يفرضها على اؼبتعاقد مانو  
ذ إويشًتط عليها التوجو مسبقا للقاضي، وىي حاالت نادرة جبار ذباىو، دارة ال تستطيع استخداـ وسائل القصر واإلاإل

الفصل بُت  أكاف مستبعدا سباما، وىذا تطبيقا وكنتيجة ؼببد  دما امكانية توقيعها على االدارة فقأ، ديكن ؽبا القياـ بالعمل تلقائيا
 1السلطات.

بداية تطبيقها الف نص ، اذ مل يستند يف 2ؿبدود ىو طرد شاغلي االماكن بدوف وجو حقؿ تقنُت ؽبا كاف يف ؾباؿ أو ىذا و 
ذا الغرامة إليو القضاء من قبل، فما ىي صدر اؼبشرع سندا قانونيا يربرىا، والذي كاف تقنينا ؼبا جرى عأف أىل إتشريعي يربرىا، 

 ؟  التهديدية

 ل: تعريف الغرامة التهديدية وتمييزىا عن غيرىا من النظمو الفرع األ

 ٍب سبييزىا عن غَتىا كم النظم ثانيا، وذلك على النحو التايل: ال،أو سنتطرؽ من خالؿ ىذا الفرع اىل تعريف الغرامة التهديدية 
 تهديديةال: تعريف الغرامة الأو 

القاضي على هنا مبلغ من اؼباؿ، حيكم أتاركة ذلك للفقو القانوٍل، الذي جيمع  جل التشريعات مل تعرؼ الغرامة التهديدية،
 ، اخرى ديتنع فيها اؼبدين عن التنفيذ العيٍت الذي حكم بو  ي وحدة زمنيةأ أوشهر،  أواسبوع،  أواؼبدين، بدفعة عن كل يـو

 مقًتنا بتلك الغرامة.
مبلغ من النقود حيكم بو القاضي على اؼبدين عن كل فًتة زمنية معينة ال يتم فيها تنفيذ اؼبدين اللتزامو  هنا: "أا عرفت بكم

 3عينا حيث يكوف التنفيذ العيٍت يقتضي تدخال شخصيا من جانبو".
حسُت تنفيذ  قصد ضمافعن كل يـو تأخَت، ويصدرىا القاضي بوقد عرفت باهنا:" عقوبة مالية تبعية ربدد بصفة عامة 

 1حىت بقصد حسن تنفيذ اي اجراء من اجراءات التحقيق". أوحكمو، 
                                                           

1
، 2002دار اعبامعة اعبديدة للنشر، االسكندرية،  رة،الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ احكام القضاء االداري الصادر ضد االدامنصور ؿبمد اضبد،  

 .25.26ص.

2
 .16ص.المرجع السابق،على شحاٍل اعبديدي،  

3
 .13.14،  ص.2008دار ىومة للطباعة والنشر، اعبزائر،  الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، مرداسي عز الدين، 
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 هنا:أكما عرفت على ما 
“L’astreinte, qui est. une menace de condemnation à payer une somme d’argent par 

unite de tempe dés lors que celui qu’elle vise ne s’acquitte pas de son obligation
2
” 

 هنا: أبيضا أوعرفت 
«L’astreinte est une mesure de contrainte destinée vaincre la résistance apposée par un 

débiteur à l’exécution d’une décision de justice ».
3

 

جراءات التحقيق، إجراء من إي أ أووعموما تعد جزاء مايل تبعي ؿبتمل يصدره القاضي قصد ضماف حسن تنفيذ حكمو 
 .5عن التنفيذ  متناعاالىي جزاء  أو، 4دين لتنفيذ التزامو عيناعلى اؼب وسيلة منحها اؼبشرع للقاضي للضغط فهو

 يف تعريفها للغرامة على قاظبُت مشًتكُت مها: ف معظم التعريفات الفقهية تتفق أوعليو قبد 
 عن التنفيذ. التأخرل وحدة زمنية يف دانة مالية، ربسب عن كإعبارة عن ف الغرامة التهديدية أ 
 .6يفرضها القاضي لضماف تنفيذ قراراتو 

 : تمييز الغرامة عن غيرىا من النظم ثانيا
ىل وجود إدى أساليب القريبة منها، ما مر بالغرامة التهديدية بينها وبُت بعض األحياف يقع خلط عند األيف كثَت من األ
 نية ؽبا وىذا ما نبينو على النحو التايل: يف ربديد الطبيعة القانو اختالؼ فقهي 

 الغرامة التهديدية والعقوبة (1
 دبثابة عقوبة لألسباب التالية: ال ديكن اعتبار الغرامة التهديدية 

ىل تعويض إال عندىا تتحوؿ إاما الغرامة فهي ذات طابع وقيت وال تنفذ العقوبة هنائية وجيب تنفيذىا كما نطق هبا،  - أ
 هنائي.

                                                                                                                                                                                                       
1
 .15ص. مرجع سابق، ،منصور ؿبمد اضبد 

2
 Gilles darcy, Michel paillet. Contentious administrative, Armand colin,paris,2000.cit.p.310. 

3
 -Lucienne Erstein ,Odile Simon, op.cit., p.67.  

4
ؾبلس  ، يـو دراسي حوؿ التبليغ الرظبي واجراءات التنفيذ ضد االدارة الغرفة االدارية،التنفيذ ضد االدارة عن طريق الغرامة التهديدية ودعوى الجزائية لقروف صباؿ، 

 .05، ص 2010مارس  11 ،قضاء باتنة، اعبزائر

5
  .274، ص2009اؼبؤسسة اغبديثة لكتاب، لبناف،  النظرية االساسية في منازعات االدارية،ظبَت سهيل دنوف،  - 

6
 .13ص  المرجع نفسو، عباس نصر اهلل ، 
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ي نص أوبة البد من وجود نص يكرسها استنادا ؼببدا اؼبشروعية اؼبنصوص عليو قانونا يف حُت ال قبد عقذا كانت إ - ب
 قانوف العقوبات يكرسها.

 .1ال يسجل اغبكم بالغرامة التهديدية على مدين يف سجل سوابق القضائية كوهنا ليست عقوبة - ت
ومن اؼباضي لتعليق العقوبة بقانوف العقوبات وال سبتد يف طي التاريخ صبحت أ –خاصية العقوبة  -وعليو فاف ىذه اػباصية

مر هبا القاضي لضماف تنفيذ أف إف كانت ربمل طابع العقوبة إيضا باػبطأ وليس بالضرر، و أ والرتباطها، خرآألي قانوف 
 2حكامو.أ

 الغرامة التهديدية والتعويضات. (2
 االخَت وبعد تصفيتها تتحوؿ اىل تعويض قانوٍل، يعوض ف الغرامة يفأيقع اػبلط بُت الغرامة التهديدية والتعويض بسبب 

 ىاو ودعالتعويض  ىاو دعااللتزاـ، كما تصنف كل من عدـ تنفيذ  أودائن بسبب التنفيذ اؼبتأخر، الضرر الفعلي الذي غبق بال
 :، غَت اهنا زبتلف عن التعويض من حيث3القضاء الشامل ىاو دعالغرامة التهديدية ضمن 

 الهدف أوالغرض  - أ
غبق بالشخص الذي صدر اغبكم لصاغبو، بسبب عدـ تنفيذ االدارة لو، لك اف التعويض يهدؼ اىل التعويض الضرر الذي ذ
بينما  الضرر، وعالقة السببيةقصى حد فبكن، وىذا بوجود: اػبطأ، أىل إ أوويكوف ىذا التعويض كليا التأخَت يف تنفيذه،  أو

العالقة اؼبدنية، واليت ربدد عن نشَت ىنا ايضا اىل اف الغرامة التهديدية زبتلف ،كما 4 الغرامة اىل ضماف تنفيذ اغبكم هتدؼ
 سلفا وتذىب حصيلتها للخزينة العامة.

 من حيث تقدير القيمة. - ب
                                                           

1
 .17 ص ،المرحع السابقمرداسي عز الدين،  

2
 .50 ص المرجع السابق،علي الشحات اغبديدي،   

3
 .54 ص المرجع نفسو،اهلل، عباس نصر   

 .18ص.2002دار اعبامعة اعبديدة للنشر، االسكندرية،  الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ احكام القضاء االداري الصادر ضد االدارة،منصور ؿبمد اضبد، 4

 .18ص.2002
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تعنت اؼبدين ما الغرامة فَتاعي فيها أعند تقدير التعويض يراعي القاضي ما فات الدائن من ربح وما غبقو من خسارة،  
خذه،  أ أوصال للحكم هبا أال يشًتط وجوده و وقدرتو غبملو على التنفيذ، بغض النظر عن الضرر الذي وفباطلتو، وظروف

 1.كمعيار لتحديد قيمتها

، حبسب رؤية القاضي اؼبعدؿ ؽبا وما يراه كافيا تاو ومتفجيعل مبلغ الغرامة متغَت  ،تاو ومتفوىذا ما جيعل مبلغ الغرامة متغَت 
ىر من وحدات زمنية من وقت اغبكم هبا، يف حُت يبقى مبلغ التعويض ثابت، كما يعد اغبكم  تنفيذ، وماإلجبارىا على ال

ه ال يعوقو اال الطعن اؼبقاـ ضده، بينما اغبكم بالغرامة اجراء سبهيدي ال يصلح التنفيذ بو جربا قبل اف بالتعويض سندا لتنفيذ
 2يصدر اغبكم التصفية.

 ديدية عن التعويض ما يلي:الغرامة التهومنو يًتتب على استقالؿ 

 2للقاضي السلطة التقديرية يف اعبمع بُت التعويض والغرامة التهديدية معا. -1
 صبايل بعد تصفيتها.مبلغ التعويض من مبلغ الغرامة التهديدية اإلال جيوز خصم  -2
 3التهديدية.على القاضي تسبيب حكمو بالتعويض بينها ال يلتـز بذلك عند حكمو بالغرامة  -3
يقضي هبا تلقائيا، القاضي بالتعويضات تلقائيا، بل بطلب من اؼبعٍت، على خالؼ الغرامة اليت ديكن لو اف  ال حيكم -4

 غبمل االدارة على التنفيذ.
ذ ال يعترب كما بينا طريقة من طرؽ التنفيذ، بل ىي إ قدـ قبد انو من الصعب اضفاء صفة معينة على الغرامة التهديدية،وفبا ت

 ها باتباع طريق التنفيذ،من تسمح بعد تصفيت
                                                           

1
الياس :انظر لى االدارة وديس دببدأ الفصل بُت السلطات.يري الياس يوسف اليوسف عدـ امكانية تطبيقها على االدارة الف ذلك جيعل القاضي سلطة رئاسية ع 

 .296ص. مرجع السابق،بوسف اليوسف 

 .224ص  مرجع السابق،ؿبمد باىي او يونس، الغرامة التهديدية،  1
 : مر الذي جعل مسالة الغرامة التهديدية تفريض على االدارة بصدد دعاوي االلغاء دوف دعاوي التعويض. انظرألا 2

3-José Rondo, "le contentieux administratif portugais, du point de vu de l’injonction et des astreintes", revue conseil d’état,  

numéro, spécial, l’apport du nouveau code de procédure civile et administrative, 40éme édition, print éditions du . sahel, 

Alger, 2010, cité, p, 71.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 28ص. مرجع السابق،علي الشحات اغبديدي،  3
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حيكم هبا القاضي تلقائيا يف اغبكم  أودارة، مىت طلبها اؼبدين غبملها على تنفيذ اغبكم كراه وضغط على اإلوسيلة اإل تعد 
 هنا ربكل طابع العقوبة اؼبالية يف حالة عدـ خضوع االدارة لألمر بالتنفيذ.أذ، غَت ذاتو ذبنبا لعدـ التنفي

 الفوائد القانونيةالغرامة التهديدية و  (3

، اذ ىي ثابتة القيمة وال ديكن التأخَتية أوالقاعدة العامة ىي اف القانوف ىو الذي حيدد قيمة الفوائد القانونية،  
ويفرض القانوف على القاضي اغبكم هبا، كما ترتبط ايضا وتقتصر على احكاـ اليت تدين الدولة بدفع مبلغ  للقاضي تعديلها،
فيفرض يف كافة حاالت عدـ التنفيذ، و يبقى القاضي السلطة التقديرية يف تعديل قيمتها كم بالغرامة من اؼباؿ، اما اغب

ال حيوؿ دوف اغبكم  بالغرامة التهديدية، وكالمها يشًتط وجود نزاع مسبق  خَتيةأحسب اؼبعطيات، كما اف اغبكم بالفوائد الت
 1مع االدارة.

 وانواعها. خصائص الغرامة التهديدية: الفرع الثاني
 : وذلك النحو التايل نواع الغرامة ثانيا،أال، ٍب أو ذا العنصر اػبصائص اؼبميزة للغرامة التهديدية ُت من خالؿ ىبسنت
 خصائص الغرامة التهديدية.: الأو 

غَتىا،  تدعيما ؼبا سبق ذكره يف سبيزه الغرامة عما يشتبو هبا من النظم نبُت فيما يلي ما تنفرد بو من خصائص سبيزىا عن
 : بإصباؿ فبيزاهتا فيما يليوذلك 

 نها ذات طابع تحكميأ .1

 .2دبعٌت اف للقاضي كامل اغبرية يف ربديد مبلغها بغض النظر عما غبق الدائن من ضرر 

دارة على التنفيذ وال يتقيد اإل إلجباربأكثر من قيمة الضرر ساسو، اذ قد حيددىا أبل ال يشًتط وجوده وال يتم تقديرىا على 
 دارة يف التنفيذ بل للقاضي كل السلطة يف ربديد وجودىا من عدمو.ال دبدى فباطلة اإلإ ذلك يف

                                                           
 .45 صمرجع سابق، عباس نصر اهلل،  1
 .05ص  مرجع سابق،لقروف صباؿ،  2
ومل يتناوؿ ضرورة  على ضرورة ربديد بدء سرياهنا  980يف نص اؼبادة 08/09نص اؼبشرع اعبزائري دبوجب التعديل اعبديد يف قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية  -

ية، اما هنايتها فمن اؼبفروض اف ربديد تاريخ انتهائها ،ونعتقد من اؼبفروض اف يقـو بتحديد النهاية والبداية معا، ذلك اف بدايتها  تكوف باكتساب احكاـ القوة التنفيذ
 . الالزمة يف مواجهتهاتكوف ؿبددة دبدة معينة حىت ال نًتؾ ؾباؿ لإلدارة للتماطل اكثر من اجل ازباذ التدابَت 
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يف اؼبادتُت  09-08ال يكوف ملـز باغبكم هبا، وىذا ما اقره اؼبشرع اعبزائري دبوجب قانوف ذ حىت واف توافرت شروطها إ
اؼبقابل فرضها حىت بغياب طلب اػبصـو مىت رأى يف نص اؼبادتُت ولو يف يجب" وليس "يجوز" بورود عبارة " 981 و980

زبفيضها وربديد شكلها وبدء سرياهنا الذي  أواغبرية يف تقدير قيمتها، ولو الرفع منها  مالئمة من ذلك مع اغبكم ولو كامل
بع التحكمي ربديد مدهتا، وىنا يظهر الطايكوف من يـو اكتساب اغبكم القوة التنفيذية وليس من يـو النطق هبا، ولو ايضا 

 .1ؽبا

 خاصية التبعية .2
دبعٌت اهنا تدور وجودا وعدما بوجود اغبكم االلزامي فتصح دبعٌت ال ديكن تصور وجودىا اال بوجود حكم قضائي باإللزاـ، 

 2بصحتو وتبطل بإبطالو.
 التهديد خاصية .3

ليس العقاب وىذا حىت يبادر جبار على التنفيذ و ف سبب وجودىا ىو اإلأخاصية التحذير وتلك ىي روح الغرامة ذلك  أو
وىذا لعدـ وجود  -اليت سنبينها الحقا-بالغرامة القطعيةاحملكـو عليو بالتنفيذ، وتصل خاصية التهديد اىل قيمتها عند اغبكم 

 3الوقتية اىل غرامة قطعية والعكس غَت جائز.مل للمحكـو عليو بتعديلها، مع جواز ربويل الغرامة أ
 بع مؤقتالغرامة التهديدية ذات طا .4
 خر درجة.آ ف صدر من ؿبكمةإف اغبكم الصادر هبا ال يكوف واجب التنفيذ حىت و أدبعٌت 

ما إموفقا هنائيا  -دارةاإل -بلغ الغرامة حىت واف يقـو القاضي بتصفيتو بعد ازباذ اؼبديناؼبطالبة دب ول ذ ال ديكن للمحكـوإ
 4.بإصداره على عدـ التنفيذ أوبالتزامو 
 ن كل وحدة من الزمنتقدير الغرامة ع .5
دارة لذا هنائي عند اغبكم بالغرامة وىذا ىو الغالب الف ذلك متوقف على موقف اإل أونو ال ديكن اغبكم دببلغ اصبايل أذلك 

ذ كلما طاؿ وقت تأخرىا عن التنفيذ كلما زاد مبلغ الغرامة احملكـو إ، وحدة زمنية تتأخر فيها عن الدفع أوربدد عن كل فقرة 
 1بو.

                                                           
 .05، ص.المرجع السابقونظر ؿبمد الصادؽ قابسي، زىَت طبيسي،  .15،ص.مرجع السابقمرداسي عز الدين،   1

 .29ص. مرجع السابق،على الشحات اغبديدي،   2

على الشحات : وانظر .05 ص مرجع السابق،ي، ؿبمد الصادؽ قابسي، زىَت طبيس: وانظر .150 ص، مرجع السابقؿبمد باىي ابو يونس، الغرامة التهديدية،   3
 .30ص، المرجع سابقاغبديدي، 

 .15ص. المرجع السابق،مرسلي عز الدين،   4
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 2ف للقاضي تقدير مبلغ اصبايل وهنائي على االدارة من اجل التنفيذ وقد اخذ القضاء االداري بالصورتُت معا.أغَت 
 نواع الغرامة التهديدية أ:ثانيا

 : ىل نوعُتإتعديل قيمتها  أولغائها، إمكانية إتتقسم الغرامة التهديدية تبعا لسلطة القاضي من حيث 
 الغرامة التهديدية المؤقتة. .1

 3 :من ناحيتُتوىي ذات طابع مؤقت، يتمتع القاضي فيها بسلطة تقديرية  ،(19) صل نظاـ الغرامة الناشئ يف القرفأ وىي
م بالغرامة فمن ناحية للقاضي كامل السلطة واغبرية يف اختيار ىذا النوع من الغرامة، حىت واف طلب صاحب اؼبصلحة اغبك

 ، حىت واف كاف عدـ التنفيذ ثابت.4غاءلاال أوفيها بالتعديل للقاضي اعادة النظر هنائية، ومن ناحية اخرى 
 الغرامة التهديدية القطعية. .2

كالقوة : جنيبأذا وجد سبب إال إالتعديل عند التصفية،  أوعادة النظر فيها بإلغاء إوىي اليت يقدرىا القاضي وال جيوز لو 
دة، واف زبلف احد بقها غرامة وقتية، واف تكوف ؿبددة اؼبف تسأغرامة قطعية  عتبارىاالويشًتط  ،5مفاجئحادث  أوالقاىرة، 

 ىذين الشرطُت اعتربت الغرامة وقتية.
ثراء الدائن إيف كثر من قيمة الضرر، فبا قد يتسبب أدارة ويًتتب على عدـ جواز تعديلها امكانية اغبكم دببلغ على اإلىذا 

مرت االدارة يف عنادىا حيكم بغرامة القطعية، مع ربديد مدة بال سبب لذا يقرر اغبكم بالغرامة اؼبؤقتة ابتداء، واف است
 6لسرياهنا، لذا رأى البعض اهنا تصلح لتنفيذ االحكاـ القضائية، بينما الغرامة الوقتية تصلح لتنفيذ االلتزامات.

ف رامة مؤقتة، ألهنا غأبىذا ويف حاؿ عدـ بياف القاضي نوع الغرامة اليت قضى هبا فقد جرى العمل القضائي على تكييفها 
 7الغرامة النهائية يشًتط التصريح هبا يف اغبكم.

                                                                                                                                                                                                       
 .15ص المرجع نفسو،مرداسي عز الدين،   1

 .221ص  مرجع السابق،منصور ؿبمد اضبد،   2

 .221 ص ،المرجع السابق ؿبمد باىي ابو يونس،  3
4
 José Rondo, "le contentious administrative portages, du point de vu de l’injonction et des astringes", revue conceal 

d’état, numerous, special, lappet du nouveau code de procédure civile et administrative, 40éme edition, print editions du 
Sahel, Alger ,2010..cit. p 320. 

 .267ص. مرجع السابق،يسري ؿبمد العصار،  5

 .26 ص، المرجع السابقعلي الشحات اغبديدي،   6

 .220 ص المرجع السابق،ؿبمد باىي ابو يونس،   7
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خذ هبا، ومدى تكريسها الفرنسي يف األما عن موقف اؼبشرع والقضاء االداري اعبزائري منها، والتطور التشريعي يف القانوف أ
 من ذلك سنبينو يف اؼبطلب اؼبوايل.يف الواقع العملي، ومسلك اؼبشرع والقضاء اؼبصري 

 من االمر بالغرامة التهديديةموقف المشرع والقضاء االداري الجزائريين : المطلب الثاني

عندما نتحدث عن موقف اؼبشرع والقضاء االداري اعبزائريُت من ىذه اؼبسالة البد لنا اف منيز يف ذلك بُت  
 دارية،ق باإلجراءات اؼبدنية واإلاؼبتعل 2008 فيفيري25اؼبؤرخ يف  08/09مرحلة ما قبل صدور القانوف رقم : مرحلتُت

 ومرحلة ما بعد صدور ىذا القانوف، وىذا ما نبينو يف الفروع التالية 

 08/09موقف المشرع والقضاء االداري الجزائريين من االمر بالغرامة قبل صدور قانون : لو الفرع األ
داري اعبزائري مع مسالة توقيع الغرامة ء اإلؽبذه اؼبرحلة ىو بغية التعريف علي كيفية تعامل اؼبشرع والقضا لنااو تن 

، 08/09على صدور قانوف  تأثَتؽبا كاف   اذإدارة حيت نعرؼ اػبلفية اليت سار عليها لفًتة من الزمن وفيما التهديدية على اإل
ص القانوف ونقائذا مل نربر دبضموف وعيوب إنو ال ديكن لنا معرفة مزايا القانوف اعبديد وما جاء بو من مستجدات أذلك 

 ؟  ـ الأصداره، وفيما اذا كاف اؼبشرع قد تدارؾ فعال ىذه النقائص إىل إدت أواليت  السابق،
 داري.ال من الغرامة ٍب ؼبوقف القضاء اإلأو  اعبزائريجل ذلك سنتطرؽ ؼبوقف اؼبشرع أمن 

 .08/09موقف المشرع الجزائري من االمر بالغرامة التهديدية قبل صدور قانون : الأو 

، 1مل يتطرؽ اؼبشرع اعبزائري للتعريف القانوف بالغرامة التهديدية واكتفى ببياف االحكاـ التشريعية اؼبنظمة ؽبا يف القانوف 
واعتربت ايضا ، 2محمد قصرياالستاذ وقد اعتربىا الفقو وسيلة تنفيذ غَت مباشر للتنفيذ العيٍت، وىوما يذىب اليو ايضا 

واف كاف ىناؾ من ا تدبَت من تدابَت التنفيذ بل ىب ؾبرد وسيلة غَت مباشرة للوصوؿ اليو" "وسيلة ضغط ال تعترب يف حد ذاهت
                                                           

ىذه الوسيلة اف حيكم القاضي على اؼبدين  "وسيلة لإلجبار اؼبدين على تنفيذ االلتزاـ الذي يقتضي تدخال شخصيا من جانبو، ومقتضي:ىناؾ من عرفها على اهنا 1
مرة يأٌب فيها اؼبدين عمال ينبغي  اؼبتعنت بغرامة مالية يدفعها عن كل يـو او اسبوع او شهر او فًتة زمنية معينة يتأخر فيها عن الوفاء بالتزامو بالقياـ بعمل او عن كل

 .276لقرارات القضائية االدارية ص.انظر بن صاولة شفيقة، لشكالية تنفيذ االدارة ل : االمتناع عنو

 .05ص المرجع السابق،ؿبمد قصري،  2
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اعتربىا وسيلة من وسائل التنفيذ اعبربي اؼبباشر لتنفيذ االحكاـ االدارية اغبائزة لقوة الشيء اؼبقتضي بو، وىو ما ذىب اليو 
 .1غناي رمضان: االستاذ

ذلك اف الغرامة التهديدية  ستاذ غناي رمضاف وال ؿبمد قصري ومن حذا حذومها،و األليإنو ومن وجهة نظرنا ال نؤيد أغَت 
 ي من صحة ما يربره.أوال وسيلة غَت مباشرة لتنفيذ، واف كاف يف ىذا الر  ليست بوسيلة تنفيذ مباشرة،

اكثر من اجل تنفيذ  ال وسيلة ضغط الإالتهديدية ال يغٍت عن التنفيذ االصلي للحكم، وما ىي ف وجود الغرامة ذلك أل
–دارة ف الغرامة ىي جزاء االمتناع عن التنفيذ، وىي مالئمة لألمر وذلك بتهديد اإلأاذ وكاف يرى البعض  اغبكم االصلي،

 2مل سبتثل ؼببدا اؼبشروعية.بزيادة دينها طاؼبا  -اؼبدين
راءات اؼبدنية اعبزائري بنظاـ الغرامة واؼبتضمن قانوف االج 1966 يىنيى18اؼبؤرخ يف  154-66قر القانوف رقم أىذا وقد 

خالف التزاما  أو"اذا رفض اؼبدين تنفيذ االلتزاـ بعمل : منو على 340التهديدات اؼبالية حيث نصت اؼبادة  أوالتهديدية، 
 أوعن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذلك يف ؿبضر وحييل صاحب اؼبصلحة للمحكمة للمطالبة بالتعويضات باالمتناع 

 3ات اؼبالية، ما مل يكن قد قضى بالتهديدات اؼبالية من قبل".التهديد
اػبصـو اف تصدر احكاما "جيوز للجهات القضائية بناءا على طالب : من نفس القانوف على 471كما نصت اؼبادة 

مقدار التهديد بتهديدات مالية وىذه التهديدات جيب مراجعتها وتصفيتها دبعرفة اعبهة القضائية اؼبختصة، وال جيوز اف تعدى 
 اؼبايل دبقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي نشا"

، على مسؤولية 4منو اؼبتعلق دبجلس احملاسبة 88/11يف اؼبادة  17/07/1995الصادر يف  95/20مر رقم كذلك نص األ
 أوقليمية اعبماعات اإل أولتأخَته يف تنفيذىا يف اغبكم على الدولة  أوالقضاء ألحكاـ ذا تسبب لعدـ تنفيذه إوظف ماليا اؼب

 دارة بالغرامة اؼبالية.اغبكم على اإلتعويضات مالية، فبا يعٍت  أو بدفع غرامة ماليةاؽبيات العمومية 
                                                           

 .150، ص.2003، 4ؾبلة ؾبلس الدولة ، العدد عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية،غناي رمضاف،  1

 .17 ، صالمرجع السابقعباس نصر اهلل،   2

 وف االجراءات اؼبدنية واالدارية اعبزائري.اؼبتضمن قان 1966يونيو  08اؼبؤرخ يف  154-66مر رقم األ  3
 اؼبتعلق دبجلس احملاسبة. 17/07/1995الصادر يف  95/20: مر رقماأل  4
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ؽ.ا.ـ.ج اجاز للجهات القضائية بناءا على طلب اػبصـو توقيع  471ف يف اؼبادة أف ما يؤخذ على ىذه النصوص أ غَت
القضاء، واؼبعروؼ اف القضاء ينقسم اىل قضاء االداري وقضاء   اؼبقصود جبهاتدد دوف اف حي الغرامة يف حدود اختصاصها،

 1العادي، فهل القضاء االداري معٍت هبذا النص؟.
جراءات اؼبدنية اعبزائري ربيل اؼبستفيد من اغبكم اىل القاضي دف زبصيص القانوف اإل من340يف الصياغة الفرنسية للمادة 

ذ إلعريب الذي حييل اىل احملكمة فبا يوحي باف القضاء العادي وحده ىو اؼبختص بتوقيعها، جهة القضاء على عكس النص ا
 جاء يف النص الفرنسي.

« L’agent d’exécution renvoi le bénéficiaire à se pouvoir aux fins de…… » 

لى اختصاص احملاكم فقط اال يوجد علذا ينبغي الرجوع اىل النص االصلي لفهم النص اؼبأخوذ عنو، بل حىت واف نص اؼبشرع 
يف التشريع اعبزائري احملاكم بنوعيها العادية و االدارية ىذا من جهة، ومن جهة اخرى قبد اف قانوف االجراءات اؼبدنية ىو 

، وىو ما يؤكده 08/09العامة للتقاضي يف اؼبنازعات االدارية لعدـ وجود قانوف اجرائي خاص بو قبل صدور قانوف الشريعة 
اضافة اىل عدـ وجود اي نص دينع االخذ دبقتضيات اؼبادتُت  02اؼبادة  98/02، وقانوف 40اؼبادة  98/01لقوانُت العضوية ا

 2ؽ.ا.ـ.ج يف اؼبادة االدارية. 471و 340
 3وىو ما اكد عليو ايضا استاذ ؿبمد الصغَت بعلي يف تعليقو على استبعاد ىاتُت اؼبادتُت من ؾباؿ اؼبنازعات االدارية.

وفبا سبق نقوؿ انو ال يوجد اي مانع قانوٍل حيوؿ دوف تطبيق القاضي االداري لنظاـ الغرامة التهديدية على االدارة بناءا على 
 : سباب التاليةاأل
ماـ القاضي أف قانوف االجراءات اؼبدنية وىو الشريعة العامة اؼبطبقة يف القضاء اعبزائري سواء أنو وكما سبق الذكر أ -1
 العادي. أوداري اإل
من قانوف  168على التوايل واؼبادة  2و4 وكما سبق الذكر يف مواده 98/02و  98/01ف القانوف العضوي رقم أ  -2
 داري.ما القضاء اإلإجراءات اؼبدنية تنص على تطبيق قواعد االجراءات اؼبدنية اإل

                                                           
 .33، ص.المرجع السابقمرداسي عز الدين،   1

 .155-154 ص المرجع السابق،غناي رمضاف،  2

 .151 ص ،المرجع السابق ؿبمد الصغَت بعلى، 3
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 أوكاف قضاء عادي  "سواء حكاـ القضاء عامةأمن كتاب السادس اؼبتعلق بتنفيذ "ض.ا.ـ.ج ق340درجت اؼبادة أ -3
 داري .إ

يضا سواء قضاء أـ.ج سبنح االختصاص بتوقيع الغرامة التهديدية للجهات القضائية دوف زبصيص ؽ.ا. 471اؼبادة  -4
جراءات اؼبدنية اؼبعٌت تطبيق على القضاء العادي يف قانوف اإلحكاـ العامة هنا وردت ضمن األأقضاء عادي، كما  أوداري إ

 1داري.واإل
صراحة على مسؤولية اؼبوظف بسبب تقصَته  17/07/1995الصادر يف  95/20من االمر رقم  88/11 اؼبادة نضت -5

 حكم على الدولة بغرامة مالية.يف تنفيذ اذا 
امر بالغرامة التهديدية لإلدارة وعليو االشكاؿ ليس يف أو وعليو فاف ىذه اؼبواد صرحية يف صالحية القاضي االداري لتوجيو 

ىو زبوفو من التدخل داري عن توقيعها حجاـ القاضي اإلأف ما يربر أدارة بل ر استخداـ ىذه الوسيلة ضد اإلوجود نص يرب 
 2يف تسَت اؼبرفق العامة كما كاف عليو اغباؿ يف فرنسا سابقا.

 ىذا عن موقف اؼبشرع فماذا عن موقف القضاء االداري وتطبيقاتو؟.

 08/09لغرامة التهديدية قبل صدور قانون موقف القاضي االداري من االمر با : ثانيا
 لإلدارةامر أو ي حظر على القاضي االداري من توجيو أجراءات اؼبدنية مل تنص على ف اؼبواد ذكرىا يف قانوف اإلأرغم  

تتجو  ؾبمل قراراتوف كانت إهبا و  خذ األيفداري عامة متذبذب ضاء اإلوالق ف ؾبلس الدولة اعبزائريأال إبالغرامة التهديدية 
اؽبيئة االدارية سواء من القضاء العادي  أوكبو رفض توقيعها على اؼبؤسسات ذات طابع العمومي كالدولة، واعبماعات احمللية 

 3داري.اإل أو
 : دارة نذكرحكاـ القليلة اليت قضي فيها بالغرامة التهديدية على اإلومن جهة األ

  ضد رئيس اجمللس الشعيب البلدي لبلدية سيدي بلعباس بتاريخ  .ـ.( )بقرار الغرفة االدارية باحملكمة العليا يف القضية
"حيث اف : مسببة قرارىا كما يليدارة باستخداـ اسلوب الغرامة التهديدية على اإل 133944ربت رقم  1995ماي  14

                                                           
 .49 ص لسابق،المرجع امرداسي عز الدين،  1

 .156 ص المرجع السابق،غناي رمضاف،  2

 .279ص. المرجع السابق،شهَتة بوغبية، : وانظر .321ص،  مرجع سابق، اشكالية تنفيذ االدارة للقرارات االدارية،بن صاولة شفيقة،  : نقال عن 3
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قباز اؼبباٍل اؼبقرر إرقلة ف الرفض كاف من شانو عأرضية اؼبنازع عليها، و السيد )ب( كاف ينوي بناء مساكن فردية فوؽ قطعة األ
 .اؼبوجودة باؼبوقع...بناؤىا.... وكذا تلف النصف الباقي من العتاد ومواد البناء 

ف الضرر الالحق بالسيد)ب( جيب تعويضو بناءا على أؿ درجة كانوا ؿبقُت بناءا على ىذه العناصر عندما قرروا بأو ف قضاة أو 
 دج"8.000.00دج كل يـو تأخَت زىيد جيب رفعو اىل 2.000.00ي أح ف اؼببلغ اؼبمنو أغرامة التهديدية، لكن حيث 

  متعلق بنفس النزاع التمس السيد)ب( تصفية الغرامة  11/05/1997ويف قرار ايضا للغرفة االدارية باحملكمة العليا يف
 رفع االستئناؼ.ىل غاية يـو إ دج 6.608.000.00بسبب تفاقم الضرر دببلغ اصبايل قدره دج 8.000.00بناءا على مبلغ 

" حيث انو يف ىذه القضية تواصل ىذا الضرر من تاريخ : وىذا ما استجابت لو احملكمة العليا مؤسسة قراراىا على
 يوما. 362اي تاريخ رفع عريضة االستئناؼ اي  01/06/1996اىل غاية تاريخ  26/12/1994

دج 8.000.00 ب14/05/1995حملكمة العليا اؼبؤرخة يف دارية باساس اؼببلغ اليومي احملدد من قبل الغرفة اإلأوانو على 
 1دج.6.608.000.00يقدره ب وحيدد اؼببلغ االصبايل للتعويض دببلغ 

  يف قضية بلدية ميلة ضد السيد)ب(. 03/03/1999خر ايضا جمللس الدولة يف آويف قرار 
دارية جمللس قضاء قسنطينة الصادر عن الغرفة اإلستئناؼ اؼبرفوع من بلدية ميلة بتأييد القرار قرار غَت منشور بفصلو يف اإل

عليها لعدـ امتثاؽبا للقرار القضائي القاضي بوقف اشغاؿ البناء والقاضي ايضا بتصفيتها وجعلها بتوقيع الغرامة التهديدية 
 2نهي للنزاع.مستحقة االداء من يـو صدور االمر االستعجايل القاضي هبا اىل غاية االتفاؽ اؼب

بفصلو يف استئناؼ القرار الصادر عن الغرفة االدارية جمللس القضاء  12/06/2002،يف  الدولة) غَت منشور(قرار ؾبلس 
وىراف عن النزاع القائم بُت السيد)د.ب( وايل والية عُت سبوشنت والقاضي بتصفية الغرامة التهديدية على اساس "اف 

ويكوف بذلك يستحق للمستأنف عليو اغبصوؿ على تعويض  نفيذ كل القرارات الصادرة ضده...قد امتنع عن ت اؼبستأنف
 3تأييد القرار..من قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية ويتعُت  340طبقا للمادة 

 : نذكر منها برفض الحكم على االدارة بغرامة التهديديةما عن القرارات االدارية وىي الغالبة اليت قضي فيها أ
                                                           

، 09، ؾبلة ؾبلس الدولة، منشورات الساحل، العددوق والحرياتالطبيعة القانونية لمجلس الدولة واثر ذلك على حماية الحق نصر الدين بن طيفور، 1
 .31ص. ،2007اعبزائر،

 .496، مرجع السابق، ص.دروس في المنازعات االداريةغبسن بن شيخ اث ملويا، : نقال عن 2

 .323مرجع السابق ، ص اشكالية تنفيذ القرارات القضائية واالدارية،بن صاولة شفيقة،  :نقال عن 3
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 ؾ ،ف( والذي وصف ضد )يف قضية جامعة اعبزائر  1996سبتمرب  15حملكمة العليا يف ما صدر عن الغرفة االدارية با
 1الغرامة التهديدية بغَت اؼبربرة ضد الدولة واؼبؤسسات العمومية ذات الطابع االداري.

  عن الوجو " :جاء فيو 115284ربت رقم  13/04/1997يضا عن الغرفة االدارية باحملكمة العليا يف أوما صدر
نو ال سلطة للقاضي االداري على ضوء التشريع، أد اؼبأخوذ من نقص االساس القانوٍل اؼبثار من قبل اؼبستأنف، حيث الوحي

 دارة بغرامات لتنفيذ القرارات القضائية اؼبنطوؽ هبا ضدىا..دارية اغباليُت يف اغبكم على اإلواالجتهاد القضائي للغرفة اإل
رفع دعوى هبدؼ اغبصوؿ على نوف االجراءات اؼبدنية فاف اؼبستأنف ديكنو قا من 340 وانو طبقا ؼبقتضيات اؼبادة

 2جتهاد اغبصوؿ على حكم بغرامة هتديدية ضد اؼبستأنف عليها.... ولكنو ال ديكنو يف ظل التشريع اغبايل واإلالتعويض
  قرار غَت منشور للغرفة -.ا( لتيزي راشد ضد)ا يف قضية رئيس اؼبندوبية التنفيذية 1999فريل أ 19وقرار ؾبلس الدولة يف
، فأهنا ال تستند اىل حيث انو فيما خيص الغرفة التهديدية اليت حيكم هبا ؾبلس القضاء تيزي وزو: « يقضي فيو ما يل -ىلو األ

و ال اي نص قانوٍل وال ديكن التصريح هبا االدارة.... فبا يتعُت تأييد القرار اؼبستأنف مبدئيا، مع تعديلو بالتصريح اضافة بان
 3ؾباؿ للحكم بالغرامة التهديدية".

  وتتلخص وقائع –قرار غَت منشور -درقينية ضد)س .ع(يف قضية رئيس بلدية  24/04/2000وقرار ؾبلس الدولة يف
منها غَت  لةاو مدوىذا دبوجب  صاحل السيد)س. ع( الذي كاف يستأجره تنازؿ بلدية درقينة عن ؿبل ذباري : ىذه القضية يف

 .لةاو اؼبدعلى ىذه مل تصادؽ -الوالية-وصيةف السلطة الأ
فصدر قرار لصاغبو يف جراءات التنازؿ إ بإسباـليطالب البلدية  -الغرفة االدارية-لذا عبا السيد)س. ع( ؾبلس قضاء جباية

عن   دج2000ة غرامة قدرىا يقتضي بالزاـ البلدية بإسباـ اجراءات البيع تنفيذا للتنازؿ الصادر عنها ربت طائل 04/03/1997
 .كل يـو تأخَت

من قانوف اجراءات اؼبدنية اعبزائري اؼبتعلقة  340 ةادؼبف أف ؾبلس الدولة الغى ىذا القرار بعد استئنافو من البلدية مذكرا بأغَت 
 4بالغرامة التهديدية غَت واجبة التطبيق.
                                                           

 .81 ص المرجع السابق، قضاء،نشرة ال 1

 .18ص .1998، اعبزائر، سنة01اجمللة القضائية، قسم اؼبستندات والنشر للمحكمة العليا، العدد 2

 .500ص.  مرجع السابق، دروس يف اؼبنازعات االدارية،غبسن بن شيخ اث ملويا، : نقال عن 3

 .334ص. ، مرجع السابق،اعبزء االوؿغبسن ين شيخ اث ملويا، اؼبنتقى يف قضاء ؾبلس الدولة، : نقال عن 4
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  ئيس اؼبندوبية التنفيذية بُت السيد)ب. ف( و ر  188258رقم  28/02/2000الصادر يف -غَت منشور-يضاأقراراتو
ف القرار أحيث انو ال ديكن اغبكم على االدارة بدفع غرامة هتديدية و : لبلدية سيدي بن عدة والية مستغاًل جاء فيو

تأخَت وذلك دج عن كل يـو 200على رئيس بلدية سيدي بن عدة بدفع غرامة هتديدية يومية قدرىا اؼبستأنف الذي حكم 
 .1جيب الغاؤه" 03/03/1997ىل إ 03/07/1995من 
  منشور قضى  قرار غَت-يف قضية والية تيزي وزو ضد فريق صاغبي ومن معهم 10/04/2000وقرارا ؾبلس الدولة يف

 أوحيث انو يف الوضح اغبايل للتشريع واالجتهاد القضائي فانو ال ديكن النطق بالغرامة هتديدية ضد الوالية " : فيو دبا يلي
 .2تيزي وزو بغرامة التهديدية"لغاء القرار اؼبستأنف فيما حيكم علي اؼبستأنفة وبلدية إتايل البلدية، وانو يتعُت بال

  دبا يلي 26/06/2000الصادر يف  207547رقم  -غَت منشور–وقراره ايضا : 
 لإلدارة فهو ال يستطيع اف يلزمها بالقياـ بعمل".تعليقات  أوامر أو ف يصدر أالقضاء  بإمكاف"ليس 
  ربت رقم  09/11/1998كثر تشددا يف عدـ فرض الغرامة التهديدية على االدارة يف قراراه الصادر يف أبل ويف منحى

ف ىذا اغبظر ىو من النظاـ العاـ اذ جيب اثارتو تلقائيا من اعبهة القضائية اليت أىل إذىب  -قرار غَت منشور - 197172
 .؟يطلب منها ىذا الطلب

يضا ما جاء يف أدارة على اإلداري اعبزائري الرافضة لتوقيع الغرامة التهديدية للقضاء اإلالخاصة والمميزة ىذا ىو التطبيقات 
 : تضمن حيثيتُت مهمتُت مها، و الذي 08/04/2003يف  -الغرفة اػبامسة-قرار ؾبلس الدولة

طبق عليها مبدا ف يألتزاـ ينطق بو القاضي كعقوبة فانو ينبغي إف الغرامة التهديدية أخَت، ودبا نو ويف األأ"حيث  -1
 سنها بقانوف".قانونية اعبرائم والعقوبات، وبالتايل جيب 

ي قانوف يرخص صراحة أدارية النطق بالغرامة التهديدية ماداـ ال يوجد نو ال جيوز للقاضي يف اؼبسائل اإلأ"حيث  -2
 هبا".

 ا يستوجب قبوؿ طلب وقف التنفيذ".ف القرار اؼبستأنف بإرفاقو قرار الطرد بغرامة التهديدية قد ذباىل ىذا اؼببدأ، فبأو 
 : ويعلق االستاذ غناي رمضاف على ىذا القرار باف لو اكثر من امهية ذلك انو

                                                           
 .324ص. مرجع السابق، اشكالية تنفيذ للقرارات القضائية االدارية،بن صاولة شفيقة، :نقال عن 1

 .335 مرجع السابق،غبسن ين شيخ اث ملويا، اؼبنتقى يف قضاء ؾبلس الدولة، اعبزء االوؿ،  :نقال عن 2
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ئم والعقوبات، ذلك زبضع ؼببدا قانونية اعبرا عقوبة"عندما اعتربىا دبثابة " مألوؼاعطى للغرامة التهديدية مفهوما غَت  - أ
ائن غبمل اؼبدائن غبمل اؼبدين على تنفيذ التزامو وليست كجزاء عن االمتناع عن اكراه وحق للداهنا ليست عقوبة ألهنا وسيلة 

 دعوى قضائية مسماة.التنفيذ غَت اؼبباشر وىي حق يف 
 من قانوف العقوبات اذ ال جردية وال عقوبة وال تدبَت امن بغَت قانوف. 01 ةاداؼبوىذا ما اقره اؼبشرع اعبزائري يف 

، ذلك اف االمر ال يتعلق دبتابعة ؾبلس الدولة خيلط بُت مبادئ القانوف االداري والقانوف اعبزائي اذ نالحظ يف ىذا القرار اف
جزائية، ولسنا بصدد ارتكاب جردية، وال تسجل يف صفيحة جزائية حىت ربتاج لنص يقررىا، وال بإدانة صادرة عن ؿبكمة 

 1السوابق القضائية للمدين.
 وقيع الغرامة التهديدية على اساس عدـ وجود نص يسمح لو بذلك.استبعاد سلطة القاضي االداري يف ت - ب
 2ىذا القرار على موقف ال يواكب تطور القضاء االداري اؼبقارف.عترب ي - ث

 : وعلى ىذا القرار ايضا يعلق بن ىدوقة ؿبمد بإثارة بعض اؼبالحظات
 الشرعة. أرسها احًتما ؼببدباؼبعٌت اعبنائي حٍت ربتاج لنص يك جزاء وال عقوبة"ف الغرامة التهديدية "أ (1
 ف بينا.أف النص جاء عاـ كما سبق و دارية غَت مربر ألـ يف اؼبسائل اإل .ا. ؽ 471 و340استبعاد تطبيق اؼبادة  (2

"حيث من اؼببادئ العامة : فيوالذي جاء  06/02/2002الصادر يف  239307كما رفض توقيعها ايضا يف قراره رقم 
ضائي ال جيوز للهيئة القضائية أيا كانت طبيعتها اغبكم بالغرامة التهديدية ضد اؼبؤسسات ذات والتشريع اغبايل واالجتهاد الق

ف عدـ االمتثاؿ للقرارات القضائية من طرؼ السلطة إاؽبيئة االدارية، و  أواجملموعات احمللية  أوالدولة : مثلالطابع العمومي 
للمتضرر رفع دعوى هبدؼ اغبصوؿ على تعويض نتيجة ىذا  فيمكن العمومية يشكل مصدرا منتجا ؼبسؤولية ىذه السلطة،

 التصرؼ".
 : وما يؤخذ يف اعتقادنا التوجو ىو

واستثناءا يتم التنفيذ دبقابل اف اصبح التنفيذ  : صلن التعويض ال يغني عن التنفيذ العيني وال يعوضو وىذا األإ .1
 العيٍت مستحيال.

                                                           
 . 507ص مرجع السابق،ؼبنازعات االدارية، نقال عن :غبسن بن شيخ اث ملويا، دروس يف ا 1

 .146 ص مرجع السابق،غناي رمضاف،  2
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بالتعويض دوف اؼبطالبة بتوقيع الغرامة رغم  ويض فلما نرخص لو بالمطالبةن الغرامة تتحول في االخير الى تعأضافة الى إ
 اف النتيجة واحدة.

امر لإلدارة وعليو الزامها بعمل أو القضائي انو ال جيوز توجيو ف قصد يف اغبكم السابق من اؼببادئ العامة واالجتهاد إ .2
التشريع والقضاء االداري الفرنسيُت ف كتطور وىذا ما عرفو متناع عنو فالبد من التأكيد على اف القانوف االداري قانو اإل أو

 متمسك بو.الذي ىو مصدر ىذا اغبظر و قد زبلى عنو، يف حُت بقي القضاء االداري اعبزائري الذي اخذه عنو 
 يقوؿزاء كما اػبالية من اعب معٌت لو الف القاعدة القانونية باإلضافة اىل ذلك قبد اف اي التزاـ ال يقابلو جزاء ال (3

jehring  وال بد يف كل االحواؿ اف يكوف اعبزاء قانونيا ينير  وضوء ال تشتعل، نار الربمل تناقض يف حد ذاهتا فهي دبثابة
 مدنيا. أوسواء كاف جنائيا 

اين  التارخيية للقضاء االداري الفرنسي صوؿلقضاء العادي بالعودة اىل األرغم اف ىذا اغبظر كاف موجها اساسا ل (4
وذلك يف  ماـ القضاء العادي دوف التحرج من ذلك،أفيها  دارة طرفانازعات اليت تكوف اإليف اؼبؼبانات من التدخل عدت الرب أب

مكرر  07وخص هبا القضاء العادي طبقا لنص اؼبادة النزاعات اليت استثناىا اؼبشرع واخرجها من اختصاص القضاء االداري 
من قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية اعبديد  802عوضتها اؼبادة ، واليت جراءات اؼبدنية اعبزائري اؼبلغىمن قانوف اإل

08/09. 
تعلقة بالغرامة التهديدية كما راينا سابقا فقط بل واؼب لإلدارةامر و ىذا ومل يقتصر موقف القضاء االداري على رفض توجيو األ

 ؿاو تناليت سبق لنا حكامو أكده يف أداري، وىذا ما ذ يعترب ذلك من احملظورات على القاضي اإلإر مهما كاف مضمونو أمي أ
 البعض منها يف ىذه اؼبسالة.

 داري اعبزائري رفض تطبيقو للغرامة التهديدية على االدارة العامة.وعموما وكما سبق الذكر فقد غلب على اجتهاد القضاء اإل
امر و ؽ.ا.ـ.ج برفض توجيو األ 168عة لنص اؼبادة اذ كاف االجتهاد القضائي حيتاط دوما من ذلك اعتمادا على القراءة اؼبوس

االستعجاؿ يف حاالت موما لإلدارة، وعليو والف الغرامة تتضمن امر لإلدارة بأداء معُت فال ديكن توقيعها، باستثناء حالة ع
 01/05.1التعدي واالستيالء والغلق االداري، دبوجب تعديل اؼبادة ؽ .ا.ـ دبوجب قانوف 

                                                           

ؽ.ا.ـ.ج. اليت يصدرىا القاضي  174،182ؽ.ا.ـ.ج. استبعد توجيو القاضي االداري حىت ألوامر االدارة اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت  168*قبد اف نص اؼبادة 
 بالكتابة حالة االداء ومعينة اؼبقدار، وىي اوامر زبتلف طبيعتها عن االوامر اليت تتضمنها القرارات القضائية.بناءا على عرائض للمطالبة بديوف نقدية ثابتة 



في تنفيذ االحكام القضائية في حماية الحريات    سلطة القـاضي االداري        : الفصل الثاني
 العامة

 

 

58 

ز حدود صالحيات الشرعية وتنهك او "االدارة اليت تتج: ؿ الرئيسة السابقة جمللس الدولة فريدة ابركافويف ىذا الصدد تقو 
 1اغبريات واغبقوؽ امنا تفقد االحًتاـ اؼبستحق ؽبا فبا يربر اف حيكم عليها القاضي بل اف يكلفها بالكف عن التعدي".

امر لإلدارة يف اغباالت و للقاضي االداري سلطة توجيو األال يعقل اف يكوف  غير انو حسب وجهة نظرنا الخاصة نرى انو
عدـ احًتامها غبجية القرارات  أووال جيوز لو االمر بالغرامة التهديدية عند ـبالفة االدارة ؼببدا اؼبشروعية  الثالث السابقة،

ا من امر هبا ؼبا يف ىذأو يو القضائية، واللذاف يشكالف اكرب خطر، واشد خرؽ من حاليت التعدي واالستيالء، فبا يربر توج
 امر الصادرة ضد االدارة.و مساس هبيبة القانوف والقضاء، واستهتار بقيمة االحكاـ واأل

امر لإلدارة ىو االصل، و وعليو كاف على ؾبلس الدولة اعبزائري اف ينطلق من اف عدـ وجود نص قانوٍل دينعو من توجيو األ
الف االصل يف االشياء االباحة وليس العكس، الف تكريس ىذا اغبظر جعلو يرقى  الذي على اساسو يأمر بالغرامة التهديدية،

الذي سبق ذكره، وىذا ما نادى بو الفقو ايضا، اذ  239307بإقرار ؾبلس الدولة ؽبذا يف القرار رقم لدرجة اؼببادئ القضائية، 
ضرورة االخذ بنظاـ الغرامة التهديدية يف اجملاؿ ضمانا الحًتاـ القانوف ولقوة الشيء اؼبقتضي بو يرى اعبانب الغالب فيو و 

والذي كاف لو نفس موقف القضاء اعبزائري قبل كما ىو عليو الوضع يف فرنسا،   -سلفة الذكر-االداري، لعدة اعتبارات
داري ، واللذاف بفضلها ربرر القضاء اإل08/02/1995الصادر يف  95/125والقانوف رقم  1980جويلية  16صدور قانوف 

اؼبتعلقة  ىاو الدعيف امر لإلدارة مرفقة بغرامات التهديدية، ال سيما و القيود اليت فرضها على نفسو، وسبكن من توجيو األ من
 بعدـ تنفيذ االحكاـ والقرارات القضائية االدارية، وىذا ما بيناه سابقا.

عبزائري بشكل مضطرد، لعدـ وجود اي مانع ية على االدارة يف القضاء االداري الذا من اؼبمكن ايضا توقيع الغرامة التهديد
 التعدي واالستيالء والغلق االداري.: امر ؽبا يف حاالتو قانوٍل، السيما وانو اجاز توجيو األ

 ىذا و يقودنا اغبديث عن موقف القضاء من الغرامة التهديدية اىل ضرورة بياف اعبهة اؼبختصة بتوقيعها وتصفيتها.

 بتوقيع الغرامة التهديدية وتصفيتها. الجهة المختصة باألمر: ثالثا
، ىل ؽ.ا.ـ.ج بتوقيع الغرامة التهديدية كما خيتص هبا القاضي االستئناؼو الفقرة األ 471خيتص قاضي اؼبوضوع طبقا للمادة 

 ؽ.ا.ـ.ج اليت 107على اعتبار اف طلبها يهدؼ اىل ربقيق نفس الغاية اليت يرمي اليها الطلب االصلي، وىذا طبقا للمادة 
                                                           

 .04، ص.2002، 01ترصبة عبد العزيز امقراف، ؾبلس الدولة، العدد، دارة،رقابة القاضي االداري على سلطة التقديرية لإلفريدة بركاف، 1 
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اؼبطلب اؼبشتق من الطلب االصلي يف الدعوى والذي يهدؼ للغاية نفسها ولو كاف "ال يعد دبثابة طلب جديد : تنص على
 سانيد ـبتلفة".أسباب و أمؤسسا على 

ماـ القضاء أمكانية اغبكم هبا إداري فحكمها حكم النقاش الذي ثار حوؿ مدى ما يف القضاء اإلأوىذا يف القضاء العادي، 
وىذا بسبب ما صدر عن ؾبلس الدولة من قرارات تقضي بعدـ اختصاصو ورفضو لتوقيعها، لعدـ وجود نص يرخص  ي،دار اإل

 .1لو بذلك كما اسلفنا الذكر
ؽ.ا.ـ.ج وما قبل عن قاضي اؼبوضوع يف  2الفقرة  471طبقا للمادة مور اؼبستعجلة يضا قاضي األأكما خيتص بتوقيعها 

 لنفس اعبهة.ضي االستعجايل القضاء االداري يقاؿ عن القا
القضائية اليت بعد اغبكم هبا فتختص هبا اعبهة  -يف التشريع اعبزائري-ما عن تصفية ىذه الغرامة واليت تعد اؼبرحلة الثانيةأ

داري الذي نطق هبا فاف قاضي اؼبوضوع ىو اؼبختص بتصفيتها اإل أوستعجايل العادي القاضي اإلكاف   اذإنو أنطقت هبا، غَت 
 2 اجعتها كوف التصفية مسالة سبس بأصل اغبقومر 

 08/09موقف المشرع الجزائري من االمر بالغرامة التهديدية بعد صدور قانون : الفرع الثاني

سنبُت من خالؿ ىذا الفرع موقف اؼبشرع اعبزائري من الغرامة التهديدية بإجازتو ؽبا، و لكن بتحقق شروط معينة  
 كما نبُت اعبهة اؼبختصة بتوقيعها وتصفيتها ثانيا على النحو التايل.  ال،أو  08/09لذلك، بعد صدور القانوف 

 جواز االمر بالغرامة وشروط الحكم بالغرامة كضمان للتنفيذ : الأو 
بسبب عدـ قباعة االجراءات القضائية السابقة غبمل االدارة على اػبضوع ؼببدا اؼبشروعية، وااللتزاـ بتنفيذ القرارات  

فراد، خصص ، ولتفاقم ىذه اؼبسالة، واثرىا السليب على حقوؽ واغبريات األ، الناذبة عن الفصل الدعوى االلغاءالقضائية
اؼبتضمن قانوف االجراءات  2008فيفري  25اؼبؤرخ يف  08/09اؼبشرع اعبزائري الباب السادس من الكتاب الرابع من قانوف 

وااللتزاـ بتنفيذ االحكاـ القضائية، بتوسيع سلطات القاضي االداري يف ىذا االدارية ؼبسالة اػبضوع غبكم القانوف  اؼبدنية و
معٌت االمر، وىذا ما ال ديلكو القاضي اجملاؿ، ومنهيا بذلك اعبدؿ الفقهي بُت رافض لتطبيق الغرامة على اساس اهنا ربمل 

                                                           
 .48 ص بق،مرجع السامرداسي عز الدين،  1

 .495 مرجع السابق،نقال عن :غبسن بن شيخ اث ملويا، دروس يف اؼبنازعات االدارية،  2
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 عند عدـ تنفيذ اغبكم، اضافة اىل االداري، وبُت مؤيد ؽبا على اساس اف للقاضي االداري نفس صالحيات القاضي اؼبدٍل
 1عدـ وجود نص القانوف السابق دينع ازباذىا.

ذا توافرت صبلة من الشروط، واليت سبق لنا التطرؽ اليها بصدد بياف سلطة إال إغَت انو ال ديكن للقاضي االداري اف يأمر هبا 
من صورىا، لذا ديكن اصباؿ ىذه رامة التهديدية صورة امر لإلدارة، واليت يعد االمر بفرض الغو القاضي االداري يف توجيو األ

 : الشروط يف
 لتزامها بالتنفيذ.إـبالفة  أوعدـ تنفيذ االدارة للحكم  .1
 داري.حدى جهات القضاء اإلإوجود حكم قضائي صادر عن  .2
 قابلية اغبكم للتنفيذ. .3
 مر بالغرامة للتنفيذ.لزـو األ .4
 طلب صاحب الشأف. .5
 ازباذ االدارة تدبَت معُت. وجوب اف يتطلب تنفيذ اغبكم  .6
 2احًتاـ اؼبواعيد القانونية اػباصة بطلب االمر بالغرامة. .7
 الجهة المختصة باألمر بتوقيع الغرامة التهديدية وتصفيتها.: ثانيا

لكل اعبهات القضائية االدارية اؼبطلوب منها االمر  08/09من قانوف  981و 980 عطى اؼبشرع اعبزائري طبقا للموادأ 
امر لإلدارة بتوقيع الغرامة التهديدية عليها، ويشمل ذلك حىت القاضي أو اذ تدابَت تنفيذية معينة صالحية توجيو بازب

 ...تنفيذ امر....".: باستخدامو كاملة 08/09من قانوف  981و 980االستعجايل طبقا للمادة 
فصل بصورة مستعجلة، وامرت بتوقيعها، فتكوف اما اعبهة اؼبختصة بتصفيتها فهي نفس اعبهة اليت امرت هبا حىت واف كانت ت

من  983، وىذا ما نص عليو اؼبشرع اعبزائري يف نص اؼبادة 3صفيتها، وال تكوف اال بناء على طلب احملكـو لوـبتصة بت
حالة التأخير  أوالجزئي  أو"في حالة عدم التنفيذ الكلى  : على 983اذ تنص اؼبادة وىذا ما تنص اؼبادة  ،08/09قانوف

 في التنفيذ تقوم الجهة القضائية االدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي امرت بها".
                                                           

 .12 ص مرجع السابق،،  بن صاولة شفيقة، موقف القضاء االداري من الفرامة التهديدية على تنفيذ القرارات القضائية االدارية الصادر ضدىا 1

 الشرح السابق اؼبتعلق بشروط توجيو االوامر لإلدارةللتفصيل يف ىذه الشروط ديكن الرجوع اىل 
 .75ص  مرجع السابق، ،االدارية اؼبنازعات يف دروساث ملويا،  .غبسن بن شيخ2

 .79 ص مرجع السابق،على الشحات اغبديدي،  3



في تنفيذ االحكام القضائية في حماية الحريات    سلطة القـاضي االداري        : الفصل الثاني
 العامة

 

 

61 

اليت سبتنع  فيها االدارة  ـياوالتصفية ىي عملية حسابية تأخذ يف اغبسباف مدة عدـ الدفع وحده، وىي حصيلة ضرب عدد األ
 : ذاإيبلغها  أواضي االداري قد يرفض توقيعها يف اؼببلغ احملكـو بو من القاضي، مع االشارة اىل اف القعن التنفيذ 

 نفذ فعال. أوف اغبكم جار تنفيذه أي أف االدارة ازبذت االجراءات الالزمة لتنفيذ اغبكم أتبُت لو  .1
والتي سبق -مباشرتها إلجراءات التنفيذ ال يندرج وال يعد ضمن حالة الضرورة  أومع اعتقادنا ان تنفيذ االدارة للحكم 

 إلعفائهاالتي نص عليها المشرع كسبب  -عليها في موضعها لنا التعليق
اف ىدفها  أواف ىدفها تنفيذ اكثر فبا ورد باغبكم،  أوذا تبُت اف الدعوى تثَت منازعة متميزة عن اليت فصل فيها، إ .2
 1واقعي ال ينشا مباشرة من اغبكم اؼبطلوب تنفيذه. أووضع قانوٍل تقدير 

سلطة توقيع الغرامة وتصفيتها، فعندىا يكوف اغبكم اف كاف عبميع اعبهات القضاء االداري ىذا الصدد غير اننا نتساءل في 
القاضي الذي نظر  أوؿ الذي امر هبا، و الذي تضمن امر بالغرامة التهديدية ؿبل الطعن فهل خيتص بالتصفية القاضي األ

 ، دبعٌت ايد توقيعها ؟  استئناؼ اغبكم بالقرار وايده
اليت مل ذبعل تاريخ سرياهنا من يـو سَتورة  980، وىذا خاصة مع نص اؼبادة 2راره النهائي ىو الواجب تطبيقووبالتايل يعترب ق

هنائي يف اؼبوضوع اف اغبكم النهائي، بل اعطت للقاضي ربديد بدء سرياهنا، ذلك انو ديكن للقاضي الذي حكم بشكل 
ر قرار النهائي، وبالتايل تفادي امكانية وجود اشكاؿ يف اعبهة يكوف ىو اؼبختص بتصفيتها لو كاف بدء سرياهنا من يـو صدو 

بتصفيتها لعدـ امكانية الطعن يف قراراه النهائي وبإلغائها اصال، ذلك انو ديكن الغاؤىا كليا اذا صدرت ابتدائيا اماـ اؼبختصة 
 على درجة.جهات الطعن األ

ديكن اف خيتص القاضي الذي امر هبا ابتداء بتصفيتها ايضا  08/09من قانوف  980ىذا واخذا باؼبفهـو الضيق لنص اؼبادة 
باعتباره سيكوف اكثر اطالعا على مدى تعنت ؿ درجة أو لقاضي  تأييدامر هبا القاضي الذي فصل يف الطعن أف إحىت و 

ورة اغبكم بصَت طيلة اؼبراحل اليت مرت هبا الدعوى، وىذا بشرط اف حيدد بدء سرياهنا  أودارة يف التنفيذ، من خالؿ اإل
 كما سبق الذكر، وليس من يـو نطلقو هنا، كما خيتص القاضي االستعجايل بتصفية الغرامة اليت قضى هبا.  3النهائي،

                                                           
 .07 ص ، مرجع السابق،لقروف صباؿ 1

 :ىناؾ من راي باف القاضي الذي ينظر اؼبوضوع ىو الذي خيتص بتصفيتها يف حالة ما اذا كاف 2
 زاؿ ينظر يف القضية ومل يصدر حكما فيها بعد./ ماأ

 .79 ص مرجع السابق،علي الشحات اغبديدي، : ب/ اذا احتفظ صراحة حقو بسلطة تصفيتها، انظر

 لغرامة.ه ااالصل اف حيكم بالغرامة ميت اصبح اغبكم هنائي، كما سنبينو الحقا، وللقاضي الذي حيطم هبا السلطة التقديرية يف ربديد بداية سرياف ىذ 3
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قبوؿ طلب التصفية، وذلك طبقا وقد حدد اؼبشرع اعبزائري على غرار نظَته الفرنسي اغباالت اليت على اساسها ديكن 
عدـ تنفيذ  أوحالو عدـ التنفيذ الكلى للحكم، : نوف ا.ـ.ا.د، وىي ثالث حاالتقا من983 اؼبادةللحاالت الواردة يف نص 

يف ة يف اغبكم هبا، فاف سلطتو مقيدة ذا كاف للقاضي السلكة التقديريإنو أىل إيف حالة تأخر يف التنفيذ، مع اشارة  أواعبزئي، 
 الطاعن. ، اذ عليو اجابة طلبتصفيتها بطلب طاعن مىت وجدت احدى اغباالت السابقة

الشخصي –اؼبزدوج  اػبطأيف حالو ىذا وتثَت مسالة التصفية ايضا االشكاؿ فيما يتعلق بالقرارات اليت تقر باؼبسؤولية اؼبزدوجة 
 ـ جهة القضاء العادي؟  أعن اعبهة اؼبختصة بالتصفية، ىل ىي جهة القضاء االداري  -واؼبرفقي

 .08/09في التشريع الجزائري ظل قانون نظرة تقييمية لنظام الغرامة التهديدية : ثالثا
بصدد تعرضنا ؼبوقف اؼبشرع والقضاء االداري اعبزائريُت من يف قانوف االجراءات اؼبدنية السابق،  لناىااو تنرغم الثغرات اليت 

دارؾ ري مل يتامر لإلدارة، السيما ما تعلق منها الغرامة التهديدية، اال اف اؼبشرع اعبزائأو سلطة القاضي االداري يف توجيو 
 : يلي ، لذا نامل يف تعديل اخر يراعي فيو ما08/09لذلك يف التعديل اعبديد لقانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية

ؽ.ا.ـ.ج على عنصر الضرر والعنت عند تصفية مبلغ الغرامة التهديدية، اما نصت اؼبادة  175نصت اؼبادة  (1
مبلغ التصفية  زاو يتجيف القانوف اؼبدٍل نصت على اف ال  175دة على نص اؼباؽ.ا.ـ.ج السابقة من حيث صدورىا 471

ىذا التعارض دوف فصل بنفس مبلغ الضرر الفعلي، فبا يشكل تعارض بُت النصُت كما سبق بيانو، وابقى اؼبشرع على 
 على النص اعماؿ النص الالحق سابقا ديكن ألنو، بل زاد االمر تعقيدا، 08/09من قانوف  985الصياغة يف نص اؼبادة 

نص  ؽ.ـ.ج اليت تنص على مراعاة عنصر الضرر والعنت معا، باعتباره النص الالحق، لكن 175وىو نص اؼبادة  السابق
 .؟تأخذ يهماأفبؽ.ـ.ج  175اصبحت ىي الالحقة على اؼبادة  08/09من قانوف  985اؼبادة 

 .تماد عليها يف تقدير قيمة الغرامة؟االع أووما ىي اؼبعايَت بالضبط والعناصر اليت ديكن للقاضي اعماؽبا 
 بالتدقيق مسالة العناصر اؼبعتمدة يف تقدير مبلغ الغرامة فبا يبقى سلطتو تقديرية يف ىذا الشأف. يتناوؿذلك اف ىذا القانوف مل 

 988ىل إ 980 اؼبواد و 625التوسع يف الغرامة التهديدية، ذلك انو خصها دبواد قليلة دبوجب ىذا التعديل وىي اؼبادة  (2
 : وجاءت يف معظمها عامة وغامضة لعدـ توضيح العديد من النقاط منها
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والغرامة النهائية، وما ة تبُت الغرامة اؼبؤق 911.6يف نص اؼبادة  - دييز اؼبشرع اعبزائري على خالؼ اؼبشرع الفرنسيمل - أ
ذا كاف للقاضي االداري سلطة توقيع الغرامة فيها ا يتناوؿكما مل   1يًتتب على ىذا التميز من اثار ـبتلفة بالنسبة لكل منها،

 2اـ اف تقدَل الطلب ىو ؾبرد اجراء جوازي؟. التهديدية تلقائيا اـ البد من وجود طلب منها؟
اؼبقصود بالضرر الذي يكوف مستقال عن الغرامة التهديدية اػباصة  بالضبط 08/09من قانوف  982مل ربدد اؼبادة  - ب

 لغرامة بالتعويض عن الضرر؟ فبا يوحى بوجود تناقض بُت اؼبادتُت.ربط تصفية ا 985واف نص اؼبادة 
من القضاة ينطقوف هبا يف احكامهم ضرورة ربديد بداية وهناية سرياف الغرامة التهديدية لسد اي ثغرة، اذ العديد  - ت

عد وديكن استئنافو بوحيددوف بدء سرياهنا من تاريخ النطق هبا، وىذا ما جيب الصواب لكوف اغبكم مل يكتسب صفة هنائية 
وجود ما يستند عليو يف ماـ ؾبلس الدولة، وىناؾ من القضاة من ال ينص اصال على تاريخ بدء سرياهنا من اساس عدـ أ

 ربديد بدء سرياهنا، فبا يفتح اجملاؿ للمدين للتماطل ال غَت بإعطائو مهلة اخرى.

لإللغاء بالطعن عليو باالستئناؼ، الذي قد ال يكوف عرضو لذا البد اف يكوف فرض الغرامة يف القرار القضائي، وىذا حىت 
وىذا اخذا دبا جرى عليو العمل يف القضاء  يكوف قرار فيو لغَت مصلحة اؼبستفيد من اؼببلغ، و يكوف حينئذ قد تصرؼ فيو،

جيب ربديد اجل النقضاء االداري الفرنسي، ويعد اؼبدين مصرا على عدـ التنفيذ بتبليغو بالقرار، وربرير ؿبضر بامتناعو، كما 
 ، وذلك ايضا لعدـ جعل سلطة القاضي واسعة يف ىذا اجملاؿ فبا قد يفتح بذلك باب للتعسف يف استعماؽبا.الغرامة وتصفيتها

 : اؼبشرع ومل حيدد كيفية تصفية الغرامة التهديدية رغم امهيتها يتناوؿمل  - ج
يفقد  أوالتعويض يغٍت وطلب التعويض، دبعٍت ىل طلب طلب رفض الغرامة التهديدية مل يبُت اؼبشرع العالقة بُت  - ح

، وىل حيق لو اخذ ؟ال أودبقابل بدؿ التنفيذ العيٍت نو اختار التنفيذ أساس أ ىاؼبدعى حقو يف طلب الغرامة التهديدية عل
يل االثراء لو فيو االدارة، اـ يعد ىذا من قبعن الضرر، الذي تسببت  مبلغ الغرامة واغبكم لو يف نفس الوقت بتعويض

 ىل تعويض بعد تصفيتو.إف اؼببلغ الغرامة يتحوؿ أساس أ، على للمدعى؟

سيأخذ القاضي يف تصفيتها بعُت االعتبار تعنت اإلدارة وامهية ال يعد ىذا قبيل االزدواج يف التعويض عن نفس الضرر، طاؼبا إ
 ح ىذه اؼبسالة.يضا عند تقدير حجم التعويض لذا من اؼبهم توضيأالضرر، وىو ما يأخذ بو 

                                                           
1
 .183ص مرجع السابق، ،عباس نصر اهلل 

2
بتفسَت نص اؼبادتُت  الف ىناؾ من راي باف فرض الغرامة على االدارة ال يكوف تلقائيا من القاضي، بل البد من وجود طلب بذلك، وىذا ما ال يؤيده يف اعتقادنا 

 . اللتُت مل يتم فيهما توضيح ىذه اؼبسالة981و980
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بالتحديد قد اغفل نقطة مهمة  986و 980و 979و 978 ويف اؼبواد  09-08قبد باف اؼبشرع اعبزائري يف قانوف  - ج
امر دبا فيها اغبكم بالغرامة التهديدية على االشخاص اػبواص سواء أو جدا وىي انو مل دينح القاضي االداري سلطة توجيو 

 أوعاـ مىت استلـز االمر بذلك، بل قصر ذلك على االشخاص اؼبعنوية العامة   رة مرفقاؼبعنويُت اؼبكلفُت بإدا أوطبيعيُت 
 "الهيئة"؟.هات القضائية االدارية، كما مل حيدد بالضبط ما اؼبقصود من عبارة اؽبيئات اليت زبضع منازعاهتا الختصاص اعب

ؽبذه العبارة، ويدرج ضمنها حىت اشخاص قانوف  القاضي من الناحية العلمية باؼبفهـو اؼبوسع لذا نعتقد بضرورة اف يأخذ
معنويُت، وىذا اسوة باؼبشرع الفرنسي الذي تدارؾ ىذه الثغرة يف  أواػباص اؼبكلفُت بإدارة مرفق عامة، سواء كانوا طبيعيُت 

 .30/07/1987اؼبؤرخ يف  588-87قانوف 
 1احملكـو لو، اـ القضاء، خزينة الدولة؟.ىل يتحمل ذلك مل حيدد اؼبشرع اعبهة اليت ربمل عبء صعوبة التنفيذ،  (3
االمواؿ اػباصة لإلدارة واؼبرافق واؼبؤسسات العمومية للحجز واالمر بالتنفيذ دببدأ قابلية  االقرارينبغي ومن الضروري   (4

 90/30وىذا ما نستشفو من القانوف  عليها، مىت كانت غَت الزمة لسَتىا، وال يًتتب على ذلك تعطيل خدمة اؼبرفق العاـ،
"اف االمالؾ الوطنية العمومية غَت : منو بنصها على 04/1يف اؼبادة  1990ديسمرب  01اؼبتعلق باألمالؾ الوطنية الصادر يف 

 قابلة للتصرؼ وال للتقادـ وال للحجز..."
اؼباؿ العاـ وىذا وفقا ؼبا اقره اؼبشرع الفرنسي مستثنيا من ذلك  جيوز اغبجر عليها. الخاصة ف االمالؾ الوطنيةأدبعٌت 

 3اؼبخصص للعبادة. أواػباص باإلقليم  أو، 2اؼبخصص للمنفعة العامة
التهديدية على االدارة الغرامة توقيع  اعطى اؼبشرع اعبزائري دبقتضى القانوف اعبديد للقاضي االستعجايل سلطة   (5

 منو، وىذا ما يتعارض ىذا اؼببدأ عدـ اؼبساس بأصل اغبق. 305وتصفيتها طبقا للمادة 
غَته عند تقدير اؼببلغ اؼبصفى فبا ديس  أوعنت  أولتقديرىا سواء ضرر ذلك اف التصفية تتطلب االعتماد على عناصر معينة 

 بأصل اغبق، لذا يعتقد باف خيتص دبراجعتها وتصفيتها قاضي اؼبوضوع.
                                                           

.ؽ.ا.ـ.ج. السابق اؼببلغ اؼبصفى دبثابة تعويض، ونص على انو ال ينبغي اف يتجاوز مقدار التعويض، غَت انو دبقتضي القانوف 741زائري يف اؼبادة اعنرب اؼبشرع اعب 1
 : جعل الغرامة مستقلة عن التعويض النهائي الذي يكوف على نوعُت 982اعبديد يف اؼبادة 

 اما تعويض عن التأخر يف التنفيذ.-ا/
 .08/09من قانوف 983طبقا للمادة  ا تعويض عن عدـ التنفيذ الكلي او اعبزئيوام -ب/

2
للتفصيل يف ذلك  يؤخذ بعدـ قابلية اؼباؿ العاـ للحجز او التصرؼ فيو على اساس نظرية اؼبالءة والشرؼ، على اساس زبصيص االمواؿ العامة للمنفعة العامة،- 

 وما يليها.   ،114مرجع السابق،  ص عباس نصر اهلل ، : انظر
3
 Antoni houhoulidaki,l’éxécution par l’administration des décisions du juge administratif ,en droit français et en droit grec, 

www.memoireonline .com,13/08/2010cit,p,07. 
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لإلدارة وخاصة فرض غرامة التهديدية  امرأو القاضي االداري ىذا والرغم من النقائص اليت سبق بياهنا فيما يتعلق دبسالة توجيو 
عليها اال اف ىذا القانوف يعد ربوؿ مهم جدا يف القضاء االداري اعبزائري الذي دبوجبو اصبح للقاضي االداري سلطة واسعة 

شكل  زىا بايو الإلدارة، بغض النظر عن فحواىا واليت كانت تعد سابقا من احملظورات اليت ال ينبغي لو اف يتجمر أو يف توجيو 
ومدى قدرة القضاء االداري اعبزائري على االجتهاد من االشكاؿ، لتبقى مسالة تفعيل ىذه النصوص على ارض الواقع 

 ؿ ىذه اؼبسائل.و اؽبا دبقتضى ىذا القانوف امر مًتوؾ للوقت يف التطبيقات العلمية اليت تتنو التدارؾ الثغرات اليت مل يتم تن
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دولة  يفع اإلدارة ماملوف اؼبتع، أف من خالؿ عرضنا ؼبوضوع ضباية القاضي االداري للحقوؽ واغبريات االساسية
هر الس يفدوره  ليتمثاء قضؾ ىناو انا كموؿ،  اؼبفعارية السد القواعاـ وف حبقوؽ على اإلدارة وينتظروف منها احًت يتمتعانوف الق
 استخلصنا النتائج التالية: قاؼبنطلذا ى ويفا، ثانيواطنُت اؼبوؽ وحق الَ أو  العامةلحة اؼبص ـى احًتاعل

واء  س اتاغبريذه هباس مسؾ ىنا يكروف أف الَ  علىاىر والس، االساسيةات للحريامن والضمي او احملىإف القاضي اإلداري 
  على النظاـ العاـ. ظت اغبفااتفرضو ضرور  اال مساسا  ؿبدودا يف اطار ط، فقة ؿبمي أوة أساسيت كان

جزئي من ىذا اغبق إَؿ يف  أوكلي  افحرمق منرع أي طريك عرف وذلة اؼبلكيق غبواف القاضي اإلداري ىو اغبامي والضامن 
 .ضاع مقررة قانونا تسمح بذلكأو حدود و 

اـ أمواطنُت اؼباة و امس يفة واؼبتمثلوريا دستعليو وص اؼبنصة العامادئ اؼببق لتطبيامن والضىر الساو ىداري ي اإلالقاضواف 
 .ؼبرفق العاـ بإنتظاـرار االدفاع وضرورة استم يفق اغبذا وكاء العامرة األعبل ربم ويفانوف الق

ذلك  فإنو خيضع زيادة على اةالقضب أغلع مة اؼبهنية األخالقيدئ اؼبباس نفم يتقاسوعليو فإذا كاف القاضي اإلداري 
ايدا، مبدعا، شجاعا، باحثا عن اغبقيقة ونزيها فبا ؿب ي اإلداري أف يكروف: منصرفا،القاضى فعلألخالقيات متميزة، وىكذا 

 .اؼبواطن وحرياتو األساسية واؼبكفولة دستوريا وؽحقانة وصية ضبايجيعل منو أىال فري 
لت الإلدارة، إَؿ أف ىذه الفكرة ز  رامأو دَل تقة إمكانيدـ ع يفل تتمثة قددير أفكاق فري يطبؿ ااز كما أف القاضي اإلداري م

دما عند الفر وى مستمن سلطاهتا اإلمتيازية وأهنا أصبحت يف  الكثَتت فقدة اإلداريات اؽبيئكي، إذ أف ا مع زواؿ النظاـ ااَلشًت 
ذلك لة، العدالاـ أمدفاع عرف حقره الؼ طر ل ولكد واحل كوؽ  قحرس كور  الدستألف  وؽاغبقدفاع عرف بال األمرق يتعل

 .اقتصاد السوؽائر وؿ اعبز دخك سباشيا مع وذل اؼبساواةـ قدى علة اؼبتنازعئية األطر ا رؼ القضاات اؽبيئل تعام جيرب أف
من التعديل  157دة و لقد أكدت على ىذا الدور معظم الدساتَت اغبديثة و مثلها الدستور اعبزائري حيث نّصت اؼبا    

، و تضمن للجميع، و لكل واحد احملافظة على و اغبريات اجملتمعالقضائية ربمي السلطة  على أنو" 2016الدستوري لسنة 
أصبح يعترب سلطة  االزدواجيةودخوؿ النظاـ القضائي اعبزائري مرحلة  1996حقوقهم األساسية"، ومع صدور دستور 

رية و تنصيب ؾبلس الدولة الذي أخذ يساىم يف إرساء مبادئ قضائية من خالؿ مستقلة، و ًب إنشاء احملاكم اإلدا
اإلجتهادات القضائية. و لكن رغم إنشاء ىيئة قضائية مستقلة تتمتع بصالحيات واسعة بقي القاضي اإلداري اعبزائري 

و ثانيهما أف دوره يقتصر على إلغاء ؽبما أنو يبقى خاضعا للسلطة التنفيذية، أو مًتددا أماـ إزباذ القرار،  وذلك إلعتبارين 



 ةـــالخاتم
 

 

68 

اغبلوؿ  أوامرىا أو القرارات اإلدارية غَت اؼبشروعة و ربميل اإلدارة مسؤولية التعويض عن أعماؽبا الضارة، دوف إمكانية توجيو 
 .ؿبلها و ذلك لتمتعها بالسلطة التقديرية

رئيس اجمللس الشعيب  أوالوايل  أوالوزير  دعوى اإللغاء ىو دائما قرار إداري أيا كانت السلطة اليت تصدره، سواء
غَتىا من السلطات ذلك  أّف القرار اإلداري الذي  توّجو  ضّده دعوى اإللغاء قد  أورئيس اؼبصلحة،  أواؼبدير،  أوالبلدي، 

وائح قرار الئحيا وىو الذي يضع قاعدة عامة تنطبق على أشخاص غَت معنيُت مثل ل أويكوف قرار فرديا كقرار فصل موظف 
  .الضبط

ضّد القرار اإلداري نفسو فاػبصومة اليت تنشئها خصومة  وإمنّا  توّجو  إّف دعوى اإللغاء ال زباصم حقيقة اإلدارة
شخصية وؽبذا يقاؿ  أّف  الطّّعن باإللغاء ىو طعن موضوعي فهو  ينصّب على قرار إداري هبدؼ ربديد  أوموضوعية ال ذاتية 

واعد القانونية واغبكم بإلغاء القرار يف حالة عدـ مشروعيتو من طرؼ اعبهات القضائية اؼبختّصة ـبالفتو للق أومدى مطابقتو 
واؼبتمثلة يف ؾبلس  الّدولة يف بعض القضايا والغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية )احملاكم اإلدارية( ريثما يتم تنصيبها يف القضايا 

  .اإلدارية األخرى
 .رار اإلداري من طرؼ اعبهات القضائية اؼبختصة )القاضي اإلداري(واغبكم الّصادر بإلغاء الق

ى سلطات القاضي االداري الفرنسي يف ىذا اجملاؿ، باعتباره البلد االصلي الذي ىذا وقد كانت بداية التطور الذي طرا عل
فع ىذا اغبظر من الناحية ، يف خطوات سابقة على التشريع و القضاء االداري اعبزائريُت، الذي مل ير وجد فيو ىذا اغبظر

، يف حُت سبقو اؼبشرع الفرنسي 2008فيفري  25اؼبؤرخ يف  08/09 واالداريةالقانونية اال بصدور قانوف االجراءات اؼبدنية 
بتوقيع غرامة هتديدية عليها، اف  لإلدارةامر أو ، دبنح ؾبلس الدولة صالحية 1980جويلية  16اىل ذلك دبوجب القانوف 

 و كاف بذلك قد خطا خطوة كبَتة يف سبيل تطوير دور القاضي االداري يف مواجهة  االدارة.حكامو، أيذ امتنعت عن تنف
روبية غبقوؽ االنساف يف مواجهة الدوؿ االعضاء، حبملها و ويعد الفضل يف ذلك اىل الدور الذي لعبتو االتفاقية األ
ف القانوف الوطٍت حيظر ذلك على القاضي االداري، فكاف على احًتاـ حقوؽ رعايا الدوؿ االعضاء يف االرباد، حيت واف كا
بتمكن اؼبشرع الفرنسي من نص صراحة على ، لإلدارةامر أو ؽبا الفضل يف فرض القاضي االداري الفرنسي لسلطتو يف توجيو 

امر أو توجيو اجتها بسلطة حملاكم القضاء االداري دبختلف در  1995السلطات فيما يراه ضروريا، ليعًتؼ مرة اخرى يف ىذه 
 ، و اغبكم بالغرامة التهديدية.لإلدارة
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 .ال : النصوص القانونيةأو 
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رية يف الوظائف اؼبدنية اؼبتعلق بسلطة التعُت رئيس اعبمهو  27/10/1999اؼبؤرخ يف  99/240اؼبرسـو التنفيذي رقم  .9

 والعسكري.
 اؼبعدؿ ومتمم للقانوف اؼبدٍل. 20/07/2005اؼبؤرخ يف  05/10القانوف رقم  .10
 .متضمن القانوف االساسي للوظيفة العامة 15/07/2006اؼبؤرخ يف  06/03مر رقم ألا .11
 .اؼبتعلق باإلجراءات اؼبدنية واالدارية 25/02/2008اؼبؤرخ يف  08/09قانوف رقم ال .12
لس ونائبا الرئيس واالعضاء االخروف بتعُت رئيس ؾب اؼبتعلق 28/06/2008اؼبؤرخ يف   08/12رسـو الرئاسي رقم اؼب .13

 جمللس اؼبنافسة.
 .ثالثا :قائمة المراجع والمصادر

 .1977ضبد كماؿ الدين موسى:  نظرية االثبات يف القانوف االداري، مؤسسة دار الشعب، مصر، سنة أ -1
د خيضر ،جامعة امر لإلدارة، رسالة دكتوراه، جامعة ؿبمأو ماؿ يعيش سباـ:  سلطات القاضي االداري يف توجيو أ -2

 .2011/2012ؿبمد خيضر، بسكرة، السنة اعبامعية 
ية سكاكٍت: سلطات القاضي اإلداري يف ضباية اغبقوؽ و اغبريات األساسية ، رسالة دكتوراه ، جامعة تيزي وزو، أب -3

 .2011السنة اعبامعية 



 المراجع قـائمة
 

 

71 

 .2009دادي، اعبزائر، سنة ، منشورات بغ2بربارة عبد الرضباف : شرح قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية، ط -4
 .2010بعلي ؿبمد الصغَت :الوجيز يف االجراءات القضائية االدارية، دار العلـو للنشر والتوزيع، عنابة، سنة  -5
ؾبلة  دارية ضدىا"،داري يف الغرامة التهديدية على تنفيذ القرارات القضائية اإلشفيقة: "موقف القضاء اإل صاولةبن  -6

 .2000،سنة ، ديسمرب82الشرطة، العدد 
حلمي الدقدوقي:رقابة القضاء على اؼبشروعية الداخلية لألعماؿ الضبط االداري ،دار اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  -7

 .2007سنة 
 .2009، اعبزائر، سنة 3رشيد خلوؼ:  قانوف اؼبنازعات االدارية، دار اؼبطبوعات اعبامعية، ج -8
،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاىرة، سنة 1القرار االداري،ط رفعت رشواف : رقابة القاضي اعبنائي ؼبشروعية  -9

2005. 
سحر عبد الستار اماـ : دور القاضي يف االثبات)دراسة مقارنة(، دار الفكر اعبامعي للنشر والتوزيع، القاىرة، سنة  -10

2007. 
 .2014ر والتوزيع، القاىرة، سنة : نظرية التعسف يف استعماؿ السلطة، دار الفكر العريب وللنشالطماويسليماف   -11
)االدلة اؼبطلقة( ،دار الكتب القانونية للنشر والتوزيع، دبصر، سنة 5سليماف مرقس:  اصوؿ االثبات واجراءاتو، ط -12

1991. 
 .2009ظبَت سهيل دنونا: لنظرية االساسية يف منازعات االدارية، اؼبؤسسة اغبديثة لكتاب، لبناف،  سنة  -13
 .2008ة االثبات يف اػبصومة االدارية، بدوف طبعة، دار الفتح، دبصر، سنة عايدة الشامي : خصوصي -14
امر يف التنازع االداري، دراسة مقارنة، منشورات مكتبة االستقالؿ، لبناف، سنة و عباس نصر اهلل : الغرامة االكراىية واأل -15

2001. 
ية واحكاـ اؼبنقص، بدوف طبعة، دار الفكر عبد اغبكيم فؤاد: احملررات الرظبية والعرفية يف ضوء ـبتلف اآلراء الفقه -16

 .2007والقانوف للنشر والتوزيع، دبصر سنة 
عبد العزيز عبد اؼبنعم خليفة: الوجيز يف االثبات واالجراءات التقاضي يف اؼبنازعات االدارية، دار الكتاب، كويت،  -17
 .2008سنة 
 .2012، اعبزائر، سنة اؼبنازعات االدارية، دار ىومة للنشر والتوزيع عبد القادر عدو:  -18
عربيش ـبتار: القضاء االداري بُت سلطة االدارة وحرية االفراد،)مذكرة ماجستَت(، جامعة اعبلفة، سنة   -19

2017/2018. 
على الشحات اغبديدي : اعبوانب االجرائية للغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار االدارة على التنفيذ يف القانوف اؼبصري   -20

 .ة العربية، القاىرةواؼبقارف، دار النهض



 المراجع قـائمة
 

 

72 

 .1999، عماف، سنة 1على ضبود القسي : القضاء االداري، دار وائل للطباعة والنشر،ط -21
 .2003، سنة 4غناي رمضاف:  عن موقف ؾبلس الدولة من الغرامة التهديدية، ؾبلة ؾبلس الدولة ، العدد -22
، الديواف الوطٍت لألشغاؿ الًتبوية ، 1زائري،طالغوثي بن ملحة:  قواعد وطرؽ االثبات ومباشرهتا يف النظاـ القانوٍل اعب -23

 .2001اعبزائر، سنة 
، 01فريدة بركاف : رقابة القاضي االداري على سلطة التقديرية االدارة، ترصبة عبد العزيز امقراف، ؾبلس الدولة، العدد، -24
 .2002 سنة
دارة و االستثناءات الواردة عليو يف امر من القاضي االداري لإلأو فريدة مزياٍل، امينة سلطاٍل : مبدا حضر توجيو  -25

، كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، 07 قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية، ؾبلة الفكرة، العدد
 .بدوف سنة

 .2013كوسة فضيل :القرار االداري يف ضوء قضاء ؾبلس الدولة، دار ىومو للطباعة والنشر والتوزيع، اعبزائر، سنة  -26
غبسن بن شيخ اث ملويا:  دروس يف مسؤولية االدارية، اؼبسؤولية بدوف خطا، دار اػبلدونية للنشر والتوزيع، اعبزائر،  -27
 .2007سنة 
لقروف صباؿ:  لتنفيذ ضد االدارة عن طريق الغرامة التهديدية ودعوى اعبزائية ، يـو دراسي حوؿ التبليغ الرظبي  -28

 .2010مارس  11غرفة االدارية ،ؾبلس قضاء باتنة، اعبزائر،واجراءات التنفيذ ضد االدارة ال
ؿبمد باىي ابو يونس: الغرامة التهديدية كوسيلة لإلجبار االدارة على تنفيذ االحكاـ االدارية، دار اعبامعية اعبديدة  -29

 .2011للنشر، االسكندرية، سنة 
 الرقابة على مالئمة قرارات نزع اؼبلكية ؿبمد صالح عبد البديع السيد : االذباىات اغبديثة للقضاء االداري يف -30

 .2004، سنة 1للمنفعة العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاىرة، ط
ؿبمد على ؿبمد عطي اهلل : االثبات بالقرائن يف القانوف االداري والشريعة االسالمية، )اطروحة دكتوراه(، القانوف  -31

 .2001العاـ، كلية اغبقوؽ، اسيوط، سنة 
 .2008مرداسي عز الدين : الغرامة التهديدية يف القانوف اعبزائري، دار ىومة للطباعة والنشر، اعبزائر، سنة  -32
منصور ؿبمد اضبد:  الغرامة التهديدية كجزاء لعدـ تنفيذ احكاـ القضاء االداري الصادر ضد االدارة، دار اعبامعة  -33

 .2002اعبديدة للنشر، االسكندرية، سنة 
دارة، دار اعبامعة داري الصادر ضد اإلضبد: الغرامة التهديدية كجزاء لعدـ تنفيذ احكاـ القضاء اإلمنصور ؿبمد ا -34

 .2002سكندرية، سنة اعبديدة للنشر، اإل
 .2010، منشورات امُت، اعبزائر سنة 2مونية العيش:  شرح قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية اعبديد،ج -35
 .اري، دار اجملد للنشر والتوزيع، بدوف بلد النشرناصر لباد: االساسي يف قانوف االد -36



 المراجع قـائمة
 

 

73 

ر ذلك على ضباية اغبقوؽ واغبريات"، ؾبلة ؾبلس الدولة، أثنصر الدين بن طيفور: الطبيعة القانونية جمللس الدولة و  -37
 .2007، اعبزائر، سنة 09 العددمنشورات الساحل، 

دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، الياس يوسف اليوسف: سلطات قاضي االلغاء يف القانوف السوري، " -38
 .1978جامعة دمشق،  سنة 

داري لإلدارة وحظر حلولو ؿبلها وتطوراتو اغبديثة، دار امر القاضي اإلأو يسرى ؿبمد العصار:  مبدا حظر توجيهات  -39
 .2000النهضة العربية، القاىرة، سنة 

 ثانيا :المراجع بالغة الفرنسية
1- Gilles darcy, Michel paillet. Contentieux administratif, Armand colin,paris,2000. 

2- Lucienne Erstein, Odile Simon, l’exécution des décisions de la juridiction 

administrative, berger- levraut, paris, 2000.  

3- José Rondo, "le contentieux administratif portugais, du point de vu de 

l’injonction et des astreintes", revue conseil d’état, numéro, spécial, l’apport du 

nouveau code de procédure civile et administrative, 40éme édition, print éditions 

du sahel, Alger ,2010. 

4- Antoni houhoulidaki,l’éxécution par l’administration des décisions du juge 

administratif ,en droit français et en droit grec, www.memoireonline 

.com,13/08/2010. 

5- loi n80-539 du 16 juillet 1980 ; relative aux asters prononcées prononcés en 

matiére administrative, et a l’exécution des jugements par des personnes moral de 

droit publique, j o r f. 17 juillet 1980, modifie et compléte, www. Legifrance. Go. 

Fr. 

6-  loi n 95-125 du 08 février 1995, relative à l’evrier a l’organisation des juridiction 

et à la procédure civile, pénale et administrativrs j o r f n 34 du 09 février 1995, 

www. legifrance.gov.fr. 

 .مصادر ومراجع من شبكة االنترنت خامسا:

 www.mohamah.net/law/ :http//لغاءحبث قانوٍل يشرح ماىية دعوى اإل  -1
 .1998 ، اعبزائر، سنة01قسم اؼبستندات والنشر للمحكمة العليا، العدد  ،ؾبلة القضائية -2
 kasrimohamed56@gmail.comؿبمد قصري: ؾبلة االلكًتونية،  -3
 . 1999 ، مكتبة اغبقوؽ كلية اغبقوؽ، اعبزائر، سنة3529نشرة القضاء: وزارة العدؿ، رقم كح  -4

  

 

http://www.memoireonline/
mailto:kasrimohamed56@gmail.com


 المراجع قـائمة
 

 

74 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 الفهرس



 الفهرس

 

 

76 

 الصفحة                                                               العنوان                                                
 I........................................شكر وتقدير..........................................................

 II...........................................................اىداء.............................................
 III.....................ة قرآنية.............................................................................آي

.............................الملخص.......................................................................
IV 

 ه -.....أ...............................................................مقدمة................................
 01.................................................................................ل: آليات الرقابةو الفصل األ

ل: دعوى و المبحث األ
 02................................................................................االلغاء

ل: شروط المشروعية و المطلب األ
 02.....................................................................الخارجية

ل: شرط و الفرع األ
 03...............................................................................االختصاص

ع الثاني: الشرط الشكل الفر 
 09......................................................................واالجراءات

 حماية القاضي االداري لرقابة الخارجية لقرار االداري. المطلب الثاني:
............................................13 

ل: شرط و الفرع األ
 14...................................................................................السبب

الفرع الثاني: شرط 
 18.....................................................................................الغاية



 الفهرس

 

 

77 

الفرع الثالث: شرط 
 20....................................................................................المحل

المبحث الثاني: دعوى 
 23...............................................................................التعويض

ل: الرقابة على األعمال المادية لإلدارة من خالل دعوى و المطلب األ
 23...................................التعويض

ل: مسؤولية اإلدارة على اساس الخطأ في الظروف و فرع األال
 24.............................................العادية

الفرع الثاني: مسؤولية اإلدارة بدون الخطأ في الظروف 
 25................................................االستثنائية

 مجال االثبات. المطلب الثاني: دور القاضي االداري في
........................................................26 

 ل: دور االجرائي للقاضي اإلداري في مجال االثبات.و الفرع األ
.................................................26 

الفرع الثاني: الدور الموضوعي للقاضي اإلداري في مجال 
 30................................................اإلثبات

الفصل الثاني: سلطة القاضي االداري في تنفيذ االحكام القضائية في حماية الحريات 
 33........................العامة

امر من القاضي اإلداري لإلدارة وضرورة أو ل: حضر توجيو و المبحث األ
 34...................................زهاو تج

امر من القاضي اإلداري لإلدارة أو ل: حضر توجيو و لمطلب األا
................................................34 

 35.......................................امر من القاضي اإلداري لإلدارة أو ل: مفهوم مبدأ حضر توجيو و الفرع األ



 الفهرس

 

 

78 

من القاضي اإلداري لإلدارة امر أو الفرع الثاني: مبررات مبدأ حظر توجيو 
.......................................36 

 امر من القاضي اإلداري لإلدارة.أو المطلب الثاني: التراجع عن مبدأ حظر توجيو 
................................36 

ل: الخضوع لمبدأ المشروعية كوسيلة للتراجع عن مبدأ و الفرع األ
 37...........................................الحظر

 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عن عدم الخضوع االدارة لمبدا المشروعية.
..........................................38 

المبحث الثاني: االمر بالغرامة التهديدية كوسيلة إللزام االدارة بالخضوع لمبدا 
 39............................المشروعة

 40.......................................................................ل: ماىية الغرامة التهديديةو المطلب األ
ل: تعريف الغرامة التهديدية وتمييزىا عن غيرىا من و الفرع األ

 40..............................................النظم
 تهديدية وانواعها.خصائص الغرامة ال: الفرع الثاني

............................................................44 
موقف المشرع والقضاء االداري الجزائريين من االمر بالغرامة : المطلب الثاني

 47............................التهديدية
لغرامة قبل صدور قانون موقف المشرع والقضاء االداري الجزائريين من االمر با: لو الفرع األ

08/09.............47 
موقف المشرع الجزائري من االمر بالغرامة التهديدية بعد صدور قانون : الفرع الثاني

08/09......................57 
.................الخاتمة.....................................................................................

63 



 الفهرس

 

 

79 

قائمة 
 66..................المراجع..............................................................................

 71....................الفهرس.................................................................................
 


