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 Abstract: 

The legal recognition of the administration’s right to take 

measures and issue administrative decisions that affect the legal 

positions of individuals, whether cancellation, modification or 

creation is restricted by the principle of administrative legality and 

adherence to the law, and the administrative decision requires 
that it be issued with some controls and restrictions that stand in 

the face of any abuse of authority, and in the form that it specified 

The law is based on an existing and valid reason, and despite 

that, we find that the administration sometimes may deviate from 

the scope of legality, and as a result of these attacks that 

individuals may be exposed to, there is no way to guarantee their 
rights except through the administrative lawsuit “ an appeal for 

misuse ” which forms the basis that protects administrative 

legality Or a "claim for compensation" due to the arbitrariness of 

the administration.  
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اية املراكز القانونية لأل  للحّد من تعّسف الّسلطة اإل ارية رفرا ِحم
 

 2 كلثوم بوخروبة
 

 :امللخص
سواء  رفرادات وإصدار قرارات إدارية متّس ابملراكز القانونية لألإجراءإّن االعرتاف القانوين حبق اإلدارة يف اختاذ   

ابلقانون، ويتطلب القرار اإلداري أن يصدر ُمنطواي انشاء ُمقّيداً مببدأ املشروعية اإلدارية وااللتزام أو  تعديلأو  الغاء
ويف الشكل الذي حّددُه القانون مبنًيا على  ،على بعض الضوابط والقيود اليت تقف يف وجه أي جتاُوز للّسلطة

سبب قائم وصحيح، وعلى الرغم من ذلك جند االدارة أحياًًن قـد ُُتيـد عـن نطاق املشروعية، وجرّاء هذه 
، ال سبيل لضمان حقوقهم إال من خالل الّدعوى القضائية اإلدارية "دعوى رفراداليت قد يتعرض هلا األاالعتداءات 

  . "دعوى التعويض" جراء تعّسف االدارةأو  اإللغاء" واليت تشّكل األساس الذي حيمي املشروعية اإلدارية
دعوى  ،لغاءدعوى اإل ،تعّسف االدارة ،املراكز القانونية ،القرار االداري ،اإلدارة الكلمات املفتاحية:

 .الّتعويض
 

 

 :املقدمة

اية حقيقية للمضرور، ألنه ال رفائدة أيًضا من  إن تورفيق القضاء يُقاس مبدى تنفيذ و احرتام أحكامه، رفالبد من تورفري ِحم
أحكام قضائية رفقط، بل ررفع الدعوى ليس احلصول على  رفصلهم يف املنازعة إذا مل ُُترتم و تنفذ هذه األحكام، ذلك أن اهلدف من

 لذا ليس املهم أن ،املطالبني هبا من تعّسف اإلدارة مع ترمجة منطوقها على أرض الواقع بتنفيذها هو استصدار أحكام ُتمي حقوق
تشكيل جمالس شعبية تتكفل أو  و اليت يشكل الدستور قمتها، ،تكون لنا قواعد قانونية مكتوبة و منسجمة من الناحية النظرية

سايرة للتغريات و املستجدات الواقعية، بل األهمبوض
ُ
من كل ذلك هو تطبيق هذه القواعد واقعيا بتمكني الفرد من  ع الّنصوص امل

  .حقوقه
من   أن يتحولإىل  على حكم لصاحله ال يعين عودة احلق إليه، إذ هو جمرد أتكيد نظري رفقط حباجة وحصول رارفع الدعوى

 أن كل شخص مضرور حباجة أيضاإىل  رفعلي وعملي ملموس، يستفيد منه املعين به، إضارفة إجراءإىل  كلمات مكتوبة على الورق
  رد االعتبار.إىل 

احلامي هلا وللحرايت  وهذا يدعو للبحث عن الدور احلقيقي الذي يلعبه القاضي اإلداري يف جتسيد هذه القواعد، ابعتباره
ابلنظر لالمتيازات اليت منحها هلا القانون  الّسعي لتحقيق املصلحة العامة، وذلك العامة من تعسف اإلدارة اليت قد تتجاوزها مبربر

 واملتمثلة يف:
القضاء إىل  أيضا للجوء دون حاجة ملوارفقتهم عليها، ودون حاجة رفراد* إصدارها لقرارات إدارية انفرادية ملزمة لأل

   .ومعامالهتا معهم لالعرتاف هلا بذلك، األمر الذي جعلها الطرف األقوى يف عالقتها
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على ما ال تريد، لذا أصبح  إرغامهاأو  * متتعها ابالستقالل عن القضاء اإلداري مبا يضمن هلا عدم تدخله يف شؤوهنا،
حلوله حملها، حىت يف نطاق سلطتها املقيدة ألن مهمته هي أو  املبدأ الغالب هو عدم تدخل القاضي اإلداري يف قرارات اإلدارة

مسألة تنفيذه، األمر إىل  يقف عند بيان حكم القانون رفيما هو متنازع عليه رفقط، دون أن يتعداه إلدارة، مما جعلهالقضاء وليس ا
 الذي أصبحت معه مسألة احرتام اإلدارة و إرغامها على تنفيذ أحكام القضاء، مسألة من أهم املسائل يف القانون اإلداري، بل إن

القانون، ما دام خضوعها يتوقف يف النهاية  ميثل يف عديد دول العامل أهم نقاط الضعف لدولةامتناع اإلدارة عن االستجابة  مشكلة
احرتام القانون واخلضوع ألحكام القضاء وتنفيذها ستصبح أحكام القضاء  على حسن نيتها، إذ بغياب الوسائل اليت تلزمها على

   .البحوث النظرية و اآلراء الفقهية ال أكثر اإلداري مبثابة
هذا التقييد لسلطة القاضي  القاعدة العامة هي عدم جواز إرغام اإلدارة على التنفيذ، واخلضوع حلكم القانون، رفإن وألن

اإلداري بشأن إلزامها بذلك جعلها تتحلل مـن التزامهـا ابلتنفيـذ، واخلضوع حلكم القانون القتصار دوره على تقدير املشروعية من 
جواز  مسألة إجبارها على اخلضوع ملبدأ املشروعية وهذا نتيجة احلظر الذي رفرضه على نفسه، بعدمإىل  عدمها، دون أن يتعـداها
ات تعد تنفيذا إجراءما يتبع اإللغاء من  اختـاذأو  احللول حملها،أو  توجيه أوامر هلا يف منطوق حكمه،أو  استخدام التنفيذ اجلربي

 للحكم. 
األحكام وإرغام اإلدارة على  يقررها القانون واليت قد تكفل احرتام القوانني وحجيةكما تبقى وسائل الضغط اليت قد 

تبحث عن وسيلة تكفل تنفيذها ابلنظر كما سبق القول  جانب األحكام القضائية اليت تبقى بدورهاإىل  تنفيذها غري جمدية،
   .لالمتيازات اليت تتمتع هبا اإلدارة

اية املراكز القانونية لأل سة حدودوعليه سنتناول من خالل هذه الدرا من هيمنة وتعسف  رفرادسلطة القاضي اإلداري يف ِحم
 ،الفقهية مع عرض جتارب ًنجحة قد ُأخذ هبا يف تشريع دون اآلخر االدارة، وذلك بطرح النصوص التشريعية و احللول القضائية و

منها، و  جذرية حديثة البد من الوقوف عندها و االستفادة اجلزائري و الفرنسي من تطورات و ُتوالت مع إظهار ما حلق القانون
هي على درجة كبرية من التعقيد العملي و  مواقف اجتهادية حديثة أيضا للقضاء الفرنسي مل يتم التطرق هلا يف بعض الدراسات، و

سامهة قدر اإلمكان يف تقليص  جتربة التشريع و القضاء اإلداري الفرنسيني الغاية من التعرف على أنإىل  مع اإلشارة،الفين
ُ
هو امل

ايةإىل  يفرتض برتها من قبل التشريع و القضاء اإلداري اجلزائريني، للوصول اجلوالت اليت وحرايهتم  رفرادأحسن حلقوق األ أتمني ِحم
 القضاء  الّصادرة  ضدها. جتاوزات اإلدارة يف عدم اخلضوع حُلكم القانون، و خاصة تنفيذ أحكام ضد

 ملنطلق نطرح اإلشكالية التالية:ومن هذا ا
ا؟ رفرا هل ِحاية املراكز القانونية لأل  للحّد من تعّسف الّسلطة اإل ارية ُمطلقة يف ذاِتم

اعتمدًن على املنهج التحليلي والوصفي يف هذهم الدراسة من أجل الوقوف على الّنصوص القانونية املنظمة لكّل من دعوى 
 ُحدود مُمارسة القاضي اإلداري حلماية املراكمز القانونية. ات والنتائج، وابراز جراءوتوضيح اإل رفرادلألااللغاء ودعوى التعويض 

، أّما ماية املراكز القانونية من تعّسف الّسلطة االداريةمبحثني رئيسيني، يتعلق املبحث األول حبإىل  ومت تقسيم هذه الّدراسة
 .رفرادقاضي اإلداري حلمماية املراكمز القانونية لألُحدود مُمارسة الإىل  املبحث الثاين تطرّقت

  :األمهية

أمهية دعوى اإللغاء لكوهنا متثل الطريق القضائي ملراقبة مشروعية القرارات اإلدارية التنفيذية، رفهي الوسيلة الناجحة لتأمني احرتام -
 .القانون ادةيمبدأ س



 Keltoum-BOUKHAROUBA 

 

 

 

 

 

 

 

 
621 

الناحية القانونية يف الُوقوف على كيفية تعامل املشرّع اجلزائري مع هذا املوضوع، وذلك ابلبحث  وتظهر أمهّية املوضوع أيًضا من -
 .من تعّسف اإلدارة رفراديف اآلليات القانونية اليت أقرها هذا حلماية مصاحل األ

ا ذات اابع تقين عملي أكثر كما تظهر األمهية العلمية هلذا املوضوع أيضا يف كونه حياول دراسة قواعد تتميز ابلصعوبة؛ كوهن -
منها قانوين، وذلك لتعلقها مبوضوع أعمال وتصررفات اإلدارة اليت تتميز بطبيعة خاصة، ملا هلا من امتيازات يف القيام أبعماهلا ال 

نفعة يشكل صعوبة يف التورفيق بني متناقضني مها: سلطات وصالحيات اإلدارة وامتيازاهتا ألجل ُتقيق امل اتوجد لدى غريها، مم
   .العامة، واحرتام احلقوق الفردية واخلاصة لكل مواان من جتاوزاهتا ابسم هذه املصلحة

  :األهداف
 .تبيان مدى ُتكم املشرع يف مسألة سلطة اإلدارة وخضوعها ملبدأ املشروعية يف مجيع تصررفاهتا-
أو  ر قرار غري مشروع والذي أصاب مركزه القانويناملعنوي املتضرر من صدو أو  حماولة رسم الطريق الذي يتخذه الشخص الطبيعي-

 مصلحته املادية ابلضرر.
 ِحاية املراكز القانونية من تعّسف الّسلطة اإل اريةاملبحث األول: 

 جراءإصدار أمر لإلدارة للقيام إبإىل  يقف دور القاضي االداري عند جمرد إلغاء القرار اإلداري غري املشروع، دون أن يتعداه
ون ذلك جيعله متجاوزا حلدود سـلطاته هو قول خاائ، ألن السلطة الطبيعية والعادية له تشمل إصدار قرار حمدد، لكأو  معني

ات الناجتة جراءإصدار األوامر ملن ثبت عـدم صـحة ادعاءاته وال تقف عند جمرد إلغاء القرار غري املشروع، كما يقوم ابختاذ كارفة اإل
دعوى اإللغاء من مضموهنا، ألن رارفع الّدعوى لـم يقصد هبا احلصول على  قراره، وإن مل يقم بذلك رفإن هذا سيفرغ أو  عن حكمه

أي حق حرمته منه اإلدارة و إالّ  أو  سواء إبعادته لوظيفته ،حكم رفحسب بل نتائج هذا احلكم وما يرتتب عليه من تغيري يف حياتـه
ا رفإنه من غري الطبيعي أن نفصل بني (، لذ31. ص.2008كان القاضي كمن يقف يف منتصـف الطريق)حممد ابهي أبو يونس.

 دعوى اإللغاء واآلاثر اليت يستتبعها هذا احلكم.
إصدار أو  اسـتخالص النتـائج املرتتبـة علـى هذه األحكامإىل  ويف دعوى املسؤولية احلكم ابلتعويض رفقط دون أن يتعداها

 (307.ص2004األوامر لإلدارة الختاذ قرار معني لتنفيذ هذا احلكم )رفتحي رفكري. 
 املطلب األول:  عوى اإللغاء

تُعد دعوى اإللغاء الطريق الوحيد يف جمال الرقابة على مشروعية القرارات اإلدارية االجيابية منها والسلبية ابلررفض )حسني 
احملارفظة على إىل  خاصة وأن اإلدارة هتدف(، ألن امتناعها عن التنفيذ يشكل خطأ رفادح، 119-120. ص 2005ااهري.

(، مما يستوجب مسؤوليتها عن ذلك، إذ على اإلدارة  322-342. ص.2007النظام العام، واملصلحة العامة )حسني رفرجية.
تلزمها تنفيذ كقاعدة عامة إبلغاء قراراهتا اإلجيابية والسلبية واالمتثال ألحكام القضاء، بضرورة ترتيب كارفة النتائج واآلاثر اليت يس

لغى من جهة، وامتناعها عن تنفيذ هذا القـرارإىل  احلكم، واملتمثلة يف التـزام اإلدارة إبعـادة احلال
ُ
 ما كانت عليه قبل إصدار القرار امل

وما يليها(،  117. ص 2012إجيايب )حممود سعد عبد اجمليد.أو  إعادة إصداره من جهة أخرى، أي سواء كان التزامها سليبأو 
لى أن يرتك هلا الوقت الكايفم للتنفيذ واختاذ كل اآلاثر املرتتبة على اإللغاء، وإاّل عدت ُمرتكبة خلطـأ، كمـا للقاضي وضماًن ع

 للتطبيق اجليد ألحكامه أن يعدل يف اآلاثر املرتتبة على اإللغاء.
تقدمي الطلب يُعد قرارا ابلررفض، جيوز  أشهر من اتريخ 4كما أقر املشرع الفرنسي أن امتناع اإلدارة عن الرد مبرور مدة 

مبرور مدة شهرين أو  تقديراي،أو  ، سواء كان اختصاص اإلدارة رفيه مقيدا) René Chapus.p955) الطعن رفيه بدعوى اإللغاء
  lucienne Erstein.Odile Siomon.p.33)) 1980ورد يف قانون  من إعالمها ابحلكم ابلنسبة لإلداًنت املالية، ابقا ملا
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وجتدر االشارة ان الطبيعة القانونية لُسلطات القاضي اإلداري يف دعوى اإللغـاء التـي تشكل قيًدا وحظرًا عليه، واليت 
إصدار أمر هلا ابختاذ إىل  تقريـر مشروعيته من عدمها، دون أن يتعدى ذلكأو  تنحصر يف جمـرد احلكـم إبلغـاء القـرار اإلداري

األثر الكامل هلذا احلكم، وابلتايل رفهو يهدف حلماية املشروعية اليت ُتكمهـا اعتبـارات املصلحة  ات الضرورية لكي حيدثجراءاإل
واليت تقضي عموما أبن تقتصر ُسلطته على  ،وهذا ما أكده القضاء اإلداري اجلزائري أيضا يف بعض تطبيقاته ، العامة وال يتعداها

ا أيضا نتيجة إلتباع ما سار عليه القضاء اإلداري الفرنسي الذي ذهب جملس الدولة وهذ احلكم ابلتعويض،أو  إلغاء القرارات املعيبة
ما أو  رفيـه للقول أبن ليس لقاضي اإللغاء أن يرتب بنفسه اآلاثر احلتمية حلكـم اإللغـاء إبصـداره القـرار الصحيح بدل القرار املعيب،

يضا ابآلاثر القانونية املرتتبة على حكمه إن الب منه ذلك، ببيان احلقوق من شأنه إزالة آاثر القرار املعيب، وإن كان له أن حيكم أ
أن يصدر لإلدارة أمرا برتتيبها)حسن السيد بسيوين. أو  تقريرها بنفسه،إىل  هلم دون أن يتعداها واملراكز القانونية للمحكوم 

ِحاية املشروعية والعتبارات املصلحة العامة،  احلظر عموما ُمرتبط بدعوى اإللغاء الستهدارفهاأو  (، وهذا القيد32. ص.1981
درجة ُتديد ما إىل  ونظرا أيضا لطبيعة سلطات قاضي اإللغاء، على خالف دعوى القضاء الكامل اليت تتسع رفيها سلطة القاضي

 .أصلهأو  مكانهإىل  كما له أن أيمرها إبعادة الشيء جيب على اإلدارة رفعله تنفيذا حلكمه،
اخلضوع لألحكام أو  اعترب القضاء اإلداري اجلزائري، وكذا املصري أن امتناع اإلدارة عن تنفيذ التزاماهتا القانونية،وقد 

مبثابـة قرار ضمين ابالمتناع، خيول الطاعن ررفع دعوى إلغاء ضد  -وهي أغلب حاالت عدم التنفيذ-الصادر ضدها ابلسكوت 
 (328.ص2010 هذا القرار )شفيقة بن صاولة.

لغى، بناءا علـى أسـباب جديدة تربر اختاذه،
ُ
أو  كما قد تلجأ اإلدارة إلصدار قرار جديد له نفس مضمون القرار امل

سلطة غري تلك اليت صدر األول استنادا عليها، و هـو مـا يطلق عليه تعطيل التنفيذ بقرار إداري رفردي، وهذا ُتايال إىل  ابالستناد
أو  ،ويتبني عدم صحة ادعاءاهتا  ،ادعائها ُتقيق الصاحل العـامأو  ،موظف بغري الطريق التأدييب صـل منها على التنفيذ، كقيامها بف

إعادة إصدار قرار جديد حُيقق نفس هدف القرار امللغى: كقيام اإلدارة مثال إبصدار قرار ابالستيالء على قطعة أرض، بعد إلغاء 
 لغاء مرة أخرى، لكونه يشكل مواجهة ملقتضى احُلكم الّصادر إبلغاء قـرار نـزع امللكية،القضاء لقرارها بنزع ملكيتها، مما يعرضه لإل

عوض أو  منصب عمله، رفتقوم اإلدارة إبلغاء الوظيفة للخالص منه،إىل  كأن يقتضي تنفيذ حكم اإللغاء إعادة املوظف املفصولأو  
التحايل إىل  اإلدارة إبصدار قرار بطرده من البالد، كما قد تلجأتنفيذ القرار القضائي القاضي مبنح الطاعن رخصة اإلقامة، تقوم 
 الئحة بقصد تصحيح القرار اإلداري امللغى، وإزالة ما حلقه أو  على التنفيذ عن اريق تعطيـل آاثر حكم اإللغاء إبصدار تنظيم،

 من عيوب.
 املطلب الثاين:  عوى الّتعويض

القرار القضائي لصاحله، بسبب عدم أو  لشخص الـذي صـدر احلكـمتعويض الضرر الذي حلق ابإىل  التعويض يهدف
أقصى حد ممكن، وهذا بوجود: اخلطأ، الضرر، وعالقة إىل  أو الّتأخر يف تنفيذه، ويكون هذا التعـويض كليـاأو  تنفيذ اإلدارة له،

أن إىل  (، كما نشري هنا أيضا18د.ص.ضمان تنفيذ هذا احلكم )منصور حممد أِحإىل  السببية، بينما هتدف الغرامة التهديدية
 .الغرامة التهديدية ختتلف عن الغرامة املدنية، واليت ُتدد سلًفا وتذهب للخزينة العامة

رفعند تقدير التعويض يراعي القاضي ما رفات الدائن من ربح وما حلقه مـن خسـارة، أمـا الغرامة رفرياعي رفيها تعنت املدين 
أخذه كمعيار أو  عن الضرر الذي ال يشرتط وجوده أصال للحكم هبا، ه على التنفيذ، بغض النظـرومماالته، وظرورفه وقدرته حلمل

(، وهذا مـا جيعل مبلغ الغرامة متغري ومتفاوت، حبسب رؤية القاضي املعدل هلا 296لتحديد قيمتها )إلياس يوسف اليوسف. ص.
كم هبا، بينما يبقى مبلغ التعويض اثبت، كما يعد احلكم ابلتعويض وما يراه كارفيا إلجبارهـا على التنفيذ، وما مر من وقت من احل

ده، بينما احلكم ابلغرامة التهديدية  قام ضم
ُ
متهيدي ال يصلح التنفيذ به جربًا قبل أن يصدر  إجراءدعاًما لتنفيذه ال مينعه إاّل الطعن امل
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قديرية يف اجلمع بني التعويض والغرامة التهديدية (، كما أن للقاضي السلطة الت.224حكم التصفية )حممد ابهي أبو يونس.ص.
  .معا، وال جيوز خصم مبلغ التعويض من مبلغ الغرامة التهديدية اإلمجايل بعد تصفيتها

وعلى القاضي تسبيب حكمه ابلتعويض بينما ال يلتـزم بـذلك عنـد ُحكمـه ابلغرامـة التهديدية، وال حيكم ابلتعويضات 
 .عين، على خالف الغرامة التـي ميكن له أن يقضي هبا تلقائيا، حلمل اإلدارة على التنفيذتلقائيا، بل بطلب من امل

ومما تقدم جند أنه من الصعب إضفاء ميزة معينة على الغرامة التهديدية، إذ ال تعترب اريقة من ارق التنفيذ، بل هي من 
ه وضغط على اإلدارة، مىت البها املدين حلملها على تنفيذ تسمح بعد تصفيتها إبتباع اريق التنفيذ، وبـذلك تعـد اريق إكرا

حيكـم هبـا القاضي تلقائيا يف احلكم ذاته جتنبا لعدم التنفيذ، غري أهنا ُتمل اابع العقوبة املالية يف حالة عدم خضوع أو  احلكـم،
 .اإلدارة لألمر ابلتنفيذ

حية توجيه األوامر لـإلدارة بغض النظر عن مضموهنا سواء  وجتدر االشارة أن املشرع اجلزائري مبنح القاضي اإلداري صال
األمر بغرامة مالية أو  ،ُتقيق إجراءاألمـر ابختاذ قرار آخر جديد بعد أو  كانت بتضمني حكم اإللغاء التدابري التنفيذية الالزمة،

املتعلقة بدعاوى اإللغـاء دون دعـاوى  جعل هذه اآللية املهمة قاصـرة رفقط على تنفيذ األحكام و القرارات القضائية اإلدارية
بنصها على:" عنـدما يقضي احلكم احلائز لقوة الشيء  08/09من القانون رقم  986التعويض و هذا ما يستشف من نص املادة 

املفعول." املقضي به إبلزام أحد األشخاص املعنوية العامة بدرفع مبلـغ مايل حمدد القيمة ينفذ ابقا لألحكام التشريعية الّسارية 
ويقصد ابألحكام التشريعية السارية املفعول ( 2008رفرباير سنة  25مؤرّخ يف  09 – 08ات املدنية واالدارية رقم جراءقانون اإل)

احملدد للقواعد اخلاصة املطبقة على أحكام القضاء املتعلقة إبداًنت مالية  1991جـانفي  08املـؤرخ رفـي  91/02القانون رقم 
 ضـد اإلدارة.

 رفرا املبحث الثاين: ُحدو  ُُمارسة القاضي اإل اري حلمماية املراكز القانونية لأل
واسعا منذ وقت بعيد و  من تعسف اإلدارة أاثر جدال رفقهيا رفرادالقاضي اإلداري حلماية املراكز القانونية لأل إّن تدخل

احلماية الفّعالة إىل  ما له من أمهية ابلغة يف الوصولجهة، و  مازال كذلك، مبا له من عالقة وايدة مببدأ الفصل بني السلطات من
من  و إعالء مبدأ املشروعية ،رفرض هيبة القضاء ابعتبارهم السبيل الوحيد للحفاظ على هذه احلقوق و حرايهتم، و رفرادحلقوق األ

ة بتقدميها على املصاحل اخلاصة العامّ  جهة أخرى، وما أاثره ُكّل ذلك من صعوبة التورفيق بني سلطة إدارية تسعى لتحقيق املصلحة
نصرة احلقوق و احلرايت الفردية ُتقيقا أيضا إىل  و سلطة قضائية تسعى ،منها احلرمانأو  مما يستلزم أحياًن جتاوزها بتقييدها،درفرالأل

ناولته من شرح و بتحقيق األمن و االستقرار داخل اجملتمع مبا يفرضه من عدالة، حاولت بعض الدراسات، مبا ت للمصلحة العامة
بوضع مقرتحات و بدائل  ،قانونية تتفادى رفيها نقائمص التشريع و القضاء ُتليل إلجياد توازن هلذه املعادلة الّصعبة، إلرساء منظومة

معظم الدساتري  دون أن يكون ذلك سبب يف احلمرمان من احلقوق و احلُرايت العامة اليت رعت ،املصلحة العامة مبا يضمن ُتقيق
 ايتها.ِح

 املطلب األول: ُمارسة القاضي اإل اري للرقابة على مشروعية القرار اإل اري
تضامن اجلهود بني الفقه والقضاء والتشريع ليدعم هذا إىل  والفرد -الدولة  -لذا درفع البحث عن إجياد توازن بني اإلدارة

ممثلون من خمتلف اخللفيات  صاغه —حقوق اإلنسان اترخيية هامة يف اتريخ وثيقة اجلُهد ابإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان)
كانون األول/   10القانونية والثقارفية من مجيع أحناء العامل، واعتمدت اجلمعية العامة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف ابريس يف 

الدولة  أعمال السلطات العامة للقانون سلفا ليقينها أن رفعملت الدولة على إخضاع ،(217القرار  مبوجب 1948ديسمرب 
ها، وُتقيق األمن أرفرادوسلطاهتا ملبدأ سيادة القانون، ورفرضت عليها إشباع حاجات  القانونية تقتضي ضرورة خضوع كل هيئاهتا

   .اإلدارة يف استخدام امتيازاهتا سهم، وذلك بوضعها ُتت ِحاية سلطة قضائية مستقلة دون تعسفأمواهلم وأنف هلم يف

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement


 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 2
 

624 

للمنازعات اليت تدخل يف  ليدعم ذلك أيضا إبنشاء قضاء ضمن اجلماعة األوروبية، والذي حبث على احللول املالئمة
اجملال لرجال القانون لالاالع على حلول هذه الدول  اختصاصه من خالل احللول املقرتحة من الدول األعضاء رفيه، مما رفتح

   .كنموذج حيتذى به يف جمال توسيع سلطات القاضي اإلداري واالستفادة منها يف تشريعاهتا الداخلية
هبذه املسألة  ونظرًا للتزايد املستمر حلاالت عدم االستجابة والتنفيذ من ارف اإلدارة، اهتمت الفروع املختلفة للقانون

أو  خصتها بقواعد خاصة إما يف قواعدها الدستورية ت هلا يف بعض الدول قاض خاص ملسائل التنفيذ، ويف دول أخرىوخصص
 بتسليط عقوابت خاصة بذلك. يف رفروع القانون األخرى كالقانون اجلنائي

ُا ابلغُا من الفقه اهتمام اإلدارة قد القت مسألة تنفيذ أحكام القضاء اإلداري الصادرة ضد أنإىل  كما نشري أيضا   
املباشرة اليت كانت تعتمدها لتحقيق هذه الغاية؛ وهذا ما عمل  الفرنسي واملصري منذ وقت اويل، خاصة أمام عجز الطرق غري

رارفعات املدنية واجلنائية واإلدارية 08/02/1995يف  عليه املشرع الفرنسي بسّنه لقانون
ُ
 .بشأن اهليئات القضائية وامل

  (Loi N° 95-125 du 08 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la 
procédure civile. Pénale et administrative. J0RF n°34 du 09 février 1995. 
www.legifrance.gouv.fr. 14-02-2007) 

سنة مبوجب  15بـ  ا اإلصالحوالذي استطاع من خالله التوسيع يف سلطات وصالحيات القاضي اإلداري، وقد سبق هذ
 .ابالستقاللية وعدم السماح للحكومة ابالنتقاص من دوره للقضاء اإلداري واستنادا للدستور الذي أقر 1980القانون الصادر يف 

  (Loi N° 80_539 du 16 Juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative 
et à l’exécution des jugements par des personnes morales de droit public, J0RF.17 Juillet 1980, 

modifié et complété, www.legifrance.gouv.fr, 14-02-2007. ( 
من دوره مبا هو مكفول  وأعطى هذا احلق أيضا للقاضي اإلداري االستعجايل استجابة منه لكتاابت الفقه موسعا يف ذلك

الذي وسع كثريا من سلطات القاضي اإلداري االستعجايل  30/06/2000يف القضاء املدين وهذا إبصدار قانون يف  لنظريه
 ابستحداثه لبعض الدعاوى املهمة، حىت ابت لكل نوع من الدعاوى استعجال إداري خاص هبا 1995مقارنة مبا جاء به قانون 

   .يف موضعهاميلك مبوجبه القاضي سلطات جد واسعة سنبينها أيضا 
(Ordonnance N° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de 

justice administrative .JORF n°107 du 7 mai 2000 .modifié et complété, 
www.legifrance.gouv.fr .14-02-2007.) 

 163هو ما أقره بنص املادة  ت اليت عررفها التشريع الفرنسي، وهذا و مل يكن التشريع اجلزائري مبنأى عن هذه التوسعا   
 :163املادة خمتلف أنواعها تقوم بتنفيذ أحكام القضاء ) كل أجهزة الدولة على بنصها على أن 2000من التعديل الدستوري 

الّدولة املختّصة أن تقوم، يف كّل وقت ويف كّل مكان، ويف مجيع الظّروف، بتنفيذ أحكام القضاء، يعاقب القانون  على كّل أجهزة 
، بل العمل على متكينهم من هذه رفرادالقانون ليس جمرد ِحاية حقوق األ دور دولة ذلك أن ،(كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي

هبا من  ن جهة، و أن تندرج أعمال سلطاهتا يف إاار القوانني و التنظيمات املعمولتنفيذ أحكام القضاء م احلقوق، ابحلرص على
املعمول به دون اإلخالل ابلعقوابت  جهة أخرى، و كل تعسف يف ممارسة هذه السلطات يرتتب عليه تعويض ورفق التشريع

تعسف، مع
ُ
ارسة رقابة صارمة يف مجيع مستوايت املراتب السلمية حرص اإلدارة على ممُ  التأديبية واملدنية و اجلزائية اليت يتعرض هلا امل

)املرسوم رقم   منه.  05،04،07،06يف املواد: 88/131أعواهنا و انضبااهم، و ذلك ابقا ملا أقره املرسوم رقم  على سلوك
، 27زائرية، العدد اجل ينظم العالقات بني اإلدارة واملواان، اجلريدة الرمسية للجمهورية 1988جويلية  04املؤرخ يف  88-131

 (.1988لسنة 
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كما ال يستطيع القاضي اإلداري نزول حمل اإلدارة، حيث أن القاضي يقوم ابلفصل رفـي الدعوى املطروحة عليه، دون أن 
يف اختمصاصها، رفدور القاضي يتقيد يف مُمارسة وظيفته القضائية حيل حمل جهة اإلدارة يف القيام أبي عمل من األعمال التـي تدّخل 

خاصمة القائمة أمامه، دون أن يتجاوز ُمستوايت هذا الدور، كما ليس للقاضي أن جيري 
ُ
اليت تتمثل يف إنزال ُحكم القانون على امل

أو  (، سواء كان ذلك بشكل صريح5ص .2000بتقديره أايا من األمور التـي تقتضي تقدير جهة اإلدارة )يسرى حممد العصار. 
ضممين، رفالقاضي ال يُعترب ُسـلطة وصـائية على جهة اإلدارة، مبعىن إن امتنعت اإلدارة عن إصدار قرار معني رفليس له أن مينح هو 

 هـذه اإلجازة..
 30/06/2000كما أجرى املشرع الفرنسي ُتسني للقضاء املستعجل التحفظي مبقتضى اإلصالح القضائي املهم يف 

ستعجل، الذي حاول من خالله 
ُ
من  رفرادأن يوازن بني الصاحل العام من جهة وحقوق األ اخلاص إبصالح نظام القضاء اإلداري امل

جهة أخرى، و ذلك يف إاار التوسيع من هذه السلطات واخلروج عن مبدأ احلظر، إذ أصبح يف امكانية القاضي اإلداري 
ات التحفظية اليت تستوجب السرعة يف اختاذها دون إمهال اإلدارة جراءه اجلزائري اختاذ اإلاالستعجايل الفرنسي، و على منوال

الوقت لتنفيذها، وكذا ُمواجهة اإلدارة لتعسفها يف استخدام بعض احلقوق القانونية للتهـرب من تنفيذ األحكام و القرارات 
و العمل على ضمان احرتام الشفارفية  ،ألساسية من تعدي اإلدارة عليهاو كذا اختاذ كل التدابري الالزمة حلماية احلراّيت ا،القضائية

ات سريعة قانونيا، مّكنت مـن تفعيـل وتوسيع دور إجراءيف العقـود اإلداريـة و ضـمان املشروعية يف احلاالت اليت تستدعي اختاذ 
رفـي التشريع اجلزائري مما زاد يف رفاعليته وأمهيته مدى بعيد، ُمقارنة بسلطاته السابقة السـيما إىل  القاضي اإلداري االستعجايل

احلصول على احلماية من تعسف وانتهاكات اإلدارة أبسرع وقت وأبقل التكاليف وأبسط  رفرادإذ أصبح بوسع األ ، رفرادلأل
 .اتجراءاإل

 رفرا املطلب الثاين: القيو  الوار ة على القاضي اإل اري يف ِحاية املراكز القانونية لأل
االستجابة واالمتثال والّتطابق مع أحكام القانون  علـى م املسائمل يف القانون اإلداري مسألة كيفيـة إرغـام اإلدارةإّن أه

ب أن ختضع هلا اإلدارة، وهو الذي يبني هلا   والقضاء اإلداري، هذا األخري الذي يضُع تطبيقيا قواعد القانون اإلداري اليت يستوجم
النظام الالتيين سلطة احللول حملها وال توجيه أوامر  ، يف حني مل يُكن لـه رفـيMarie Christine. 2009. p.39)كيفية تنفيذها )

   :املنازعات املعروضة عليه و هذا لسببني هلا، إذ يقتصر دوره على جمرد الفصل يف
شؤوهنا ألن ذلك من شأنه  هدف اإلدارة هو ُتقيق الصاحل العام، لذا ال ينبغي على القضاء التدخل رفـي السبب األول: أن

   (101. ص1978إعاقة ُتقيق هذا اهلدف. )إلياس يوسف اليوسف. 
احملاكم العادية يف الشؤون    عـدم تـدخلإىل  مبدأ الفصل بني السلطات يف املفهوم الفرنسي كان يهدف السبب الثاين: أن

   .اإلدارية، وعلى هذا األساس سار القضاء
حالة أو  الكامل احلُلول ألنه يقضي وال يُدير، وهذا رفيما عدا القضاءأو  ليس للقاضي اإلداري سلطة التعديل،وعليه    

ليلى لفداحة اخلطأ املنسوب إليها ) رفرادمعاملة األ التعدي، اليت تفقد رفيها اإلدارة االمتيازات اليت تتمتع هبا كسلطة عامة، وتعامـل
   :ذلك أنه، ويرتتب على (178. ص1998زروقي.

   .هلا ليس لقاضمي اإللغاء التدخل برسم املسارات العامة لإلدارة، ألن ذلك من الّصالحيات املطلقـة-
   .عن عمل معني ينهاهاأو  ليس لقاضي اإللغاء من الّناحية القانونية إال إلغاء قرارات اإلدارة، دون أن أيمرها -
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التهديدية إلجبار اإلدارة    أنه ال يستطيع االستعانة بوسـيلة الغرامـةجرى العمل بقضاء جملس الدولة الفرنسي على _  
االجتهاد القضائي وضع حد له يف بعض املنازعات، نظرا  و هذا هو املبـدأ العـام الـذي رأى ،منعها منهأو  على القيام بعمل ما،

 لطبيعتها و دور القاضي رفيها.
استخدام ما منحها القانون من   طى حدود هذه السلطات، و تتعسـف  رفـيغري أن اإلدارة و يف كثري من االحيان تتخ

األمر الذي  ،خارج نطاق الذرائع القانونية اليت جتيز هلا  ذلك  امتيازات هبدف و ابسم املصلحة العامة، ابعتماد صـور  خمتلفـة
  و إعادهتـا لإلاـار ،صد جتاوزات هذه السـلطة بسلطة أخرى مستقلة و هي السلطة القضائية ل   االستغاثةإىل   رفراديدرفع ابأل

حدود سلطاته ابلتدخل يف عمل   غري أنه على القاضي اإلداري بـدوره  أن ال يتجـاوز،القانوين الذي تفرضه عليها دولة القانون
بصد جتاوزات اإلدارة و هذا املنطلق جيد القاضي نفسه ملزم   و رفق ما يفرضه عليه مبدأ الفصل بني السلطات، و مـن ،اإلدارة

إعالء ملبدأ املشروعية من جهة، مع عدم ُقدرته على توجيه أوامر هلا لفرض تنفيذ مـا  رفراداأل  تعسفها يف استخدام سلطاهتا ضـد
ه، املشوب ب  و ليس له أن يعدل يف قراراهتا مبـا يُلغـي العيـب ،يلزمها به القانون من منطلق الفصل بني السلطات من جهة أخرى

عيبة امللغاة
ُ
 أي أن .(Jaque  leger.2005. P1)وال أن حيل حملها يف ممارسة ُسلطة إصدار القرارات اإلدارية الصحيحة بدل امل

( 699. ص2001هللا.بررفض الّدعوى رفقـط )عبد الغين بسيوين عبد أو  سلطة القاضي اإلداري تنحصر يف احلكم ابإللغاء
 لقاضي اإلداري أوامر لإلدارة.والسبب يف ذلك يعود ملبدأ حظر توجيه ا

اية املراكز القانونية لأل ، من رفرادهذا و قد لعمب الفقه دورا كبريا ومهما يف إبراز القُيود الواردة على القاضمي اإلداري يف ِحم
س اليت يقوم رفحاول الفقه بذلك إما أتييـد وبيـان األس ،خالل حضره يف تدخله يف شؤون اإلدارة كحلول حملها، كما ذكرًن سالفا

عليه هذا احلضر، وإما مناهًضا له هبدم ُحججه، وهذا شأن أّن مسـألة التحليـل واإليضاح والشرح هلذه املبادئ من اختصاص 
الفقه، أين يتم ُتليل األحكـام القضـائية وبيـان املرجعية املعتمدة رفيها، ألن دور القاضي اإلداري هو الفصل يف املنازعة رفقـط دون 

 جلانب الفقهي للمسألة اتركا ذلك الختصاص الفقه.تنـاول ا
: ًندى مببدأ حظر حلول القاضي اإلداري حملها وربط هذا املبدأ مببدأ الفصل بني السلطات كمربر لذلك، الرأي األول

يود على نفسه ظروف نشأة جملس الدولة الفرنسي الـذي نشـأ رفـي أحضان اإلدارة ورفرض قإىل  التفسري الثاين الذي يرجعإىل  إضارفة
)الساسي سقاش. 1872حىت ال يثري احلكومـة ضـده، بعـد أن متتـع ابالستقالل النهائي عنها ومتتع ابلقضاء البات بدءا من سنة 

 (249. ص.2005
: رفلم يؤيد هذا احلظر، كما ًندى بضرورة الفصل بني حظر حلـول القاضـي حمل اإلدارة، وحظر توجيه أوامر الرأي الثاين

ا أكد على ضرورة الكف عن احلظر املتعلق بتوجيه األوامر لإلدارة دون مبدأ احلظر املتعلق حبلوله حملها، إذ ًندى ابلفصل هلا، كم
مبدأ الفصل بني السلطات، بينما رأى يف اخلروج عن مبدأ حظر توجيـه األوامر إىل  بني هذين املبدأين وأسند مبدأ حظر احللول

توصية أو  ملبدأ املشروعية وخاصة تنفيذ احلكم الصادر ضدها، حىت ال يكون حكمه جمرد إرفتاء لإلدارة ضرورة حتمية إلخضاعها
 (69. ص2000)يسرى حممد العصار. 

كما أعرب بعض ُمستشاري جملس الدولة الفرنسي رفـي عـدد مـن دراساهتم وأحباثهم اليت سامهوا هبا يف إاار النقاش الذي 
القاضي اإلداري يف نطاق الدعوى اإلدارية، وأضارفوا عدد من احلجج أيضا لتطبيق سياسة دار حول مدى مالئمة توسيع سـلطات 

 وهي: Gaston jeeze- J.Revero- G.Vedelجانب األسانيد اليت جاء هبا الفقهاء إىل  أكثر جرأة يف ُمواجهة اإلدارة
بها مـن تفسري خاص ملبدأ الفصل بني زوال الظروف التارخيية اليت صاحبت نشأة القضاء اإلداري يف رفرنسا وما صاح- 1

الّسلطات، وقد ررفض اجمللس الدستوري إصباغ قيمة دسـتورية على مبدأ الفصل بني اهليئات القضائية واإلدارية، وكذا النصوص 
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وص واليت حظرت على احملاكم التدخل يف عمل اإلدارة واليت أمههـا نص 1789التشريعية الصـادرة عقـب الثورة الفرنسية سنة 
 .1970أوت  16/24قانون

 (René Chapus. p,50) 1873مرسوم رفريكتيدور للسنة الثالثة بعد إعالن اجلمهورية -
)Gilles darcy .Michel paillet.p.58( 

ذلك أن هذه النصوص ال تعنّي اختصاصات القضاء اإلداري ولكنها ُتدد اجملاالت اليت ال مُيكن للمحاكم العادية التدخل 
 رفيها.

على القاضي االكتفاء  االمتناع عن عمل، رفيتعنيأو  ومُينع على القاضي اإلداري أيًضا إعطاء أوامر لإلدارة للقيام بعمل
احلكم ابلتعويض مىت الب منه ذلك وترك اإلدارة أو  إبلغاء املقرر اإلداري إذا ثبت تورفر عنده حالة من حاالت جتاوز الّسلطة،

 .(185. ص.1998زروقي.ُملزمة بتنفيذه )ليلى  ـائهم وهـيتستنبط النتائج املرتتبة عن قض
معني،  إجراءيُلزمها القانون ابختاذ  وتستثين من احلظر احلالتني التاليتني: حالة الّتعدي، وحالة الّسلطة املقّيدة لإلدارة، أين

املشرع هو الذي نص على ذلك صراحة رفال  اإلدارة القيام بعمل ُمعني ألن غري أنه إذا أصدر القاضي قـرار بـإلزام»ويف ذلك تقول: 
اية الدولة ابقا ملا نّص عليـه قـانون التوجيه العقاريأو   اإلدارة إبرجاع أرض ُمؤممة حرج، كـأن يـأمر  ..«..كانت موضوعة ُتت ِحم

حلُلول حملها، ويف نفس اأو  عودًة للتشريع اجلزائري ال جند أّي نص قانوين حيظر على القاضي اإلداري توجيـه أواممر لإلدارة  
الوقت ال يُوجد نص جييز له ذلك صراحة، رغم ذلك تقيد مببدأ احلَظر اّلذي كّرسه القاضي اإلداري اجلزائري منذ اختصاصه ابلنظر 

نازعـات اإلدارية، وإنشاء جملس الدولة مبوجب القانون رقم 
ُ
 01-98قانون عضوي رقم املتعلق مبجلس الّدولة ) 01-98يف امل
والقانون  (، ، يتعلق ابختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله1998مايو سنة  30املوارفق  1419صفر عام  4يف  مؤرخ
املتعلق ابحملاكم االدارية(،  1998مايو سنة  30ه املوارفق لـ 1419صفر عام  04اخلاص ابحملاكم اإلدارية)املؤرخ يف  02-98رقم

أو  غري أن ما يشهد له به أنه مل يربط هذا احلظر أبي قيمة قانونية ظريه الفرنسي،ابعتناقه للنظام القضائي املزدوج أخذا عن ن
بل انتهج ما أخذ به القضاء الفرنسي يف صياغة أحكامه آمال يف ذلك األخذ ابلّتطورات اليت قد  ،دستورية كما رفعله نظريه املصري

تعديل مهم بل يف غاية األمهية رفّض به هذا  جراءمما مسح له إبوقد كان حمقا بذلك  ،تطرأ على مستوى النشاط اإلداري والتشريعي
املؤرخ  09-08اخلالف والُغمـوض الـذي سـاد النصوص القانونية واألحكام القضائية على حّد سواء، ونقصد بذلك القانون رقم 

بعض األوامر املهّمة اليت للقاضي ات املدنية واالدارية، والذي نّص رفيه صراحة على جراءاملتضمن لقانون اإل 2008رفيفري  25يف 
 اإلداري ُسلطة توجيهها.

 
 اخلامتة

اية حلقوق األ يف غمياب نصوص قانونية وآبليات ووسائل جتعله ُيشارك ويتتبع  رفرادنستنتج من كل ما سبق ذمكره أنّه ال ِحم
رفكان على املشرّع اجلزائري أن يّتخذ موقفا جريئا وصرحيا أمام االنتهاكات  مسار التنفيذ ألحكامه وتطبيقها على ارض الواقع،

التعسفية من ارف اإلدارة ملبدأ وجوب احرتام ُسلطة القضاء من خالل تنفيذ أحكامه وقراراته هذا من جهة،  ومن جهة أخرى 
ملشرع اجلزائري من خالل النصوص اجلديدة لقانون ضرورة ُمواكبة أحداث التطورات اّليت عررفها القضاء اإلداري املقارن، لذا حاول ا

ات املدنية و اإلدارية تقنني بعض األحكام املساعدة على حل املشكلة تنفيذ األحكام القضائية رفالقاضي اإلداري حديثا مل جراءاإل
بشكل كبري سلطة توجيه نمطاق التنفيذ أيضا إذ سامهت و إىل  يعد دوره يتوقف عند سلطة احلكم يف الدعوى رفحسب وإمنا جتاوزه

وكان املشرع  ،آرفات التطبيق الفعليإىل  األوامر و كذا الّسلطة رفرض الغرامة التهديدية من نقل عدالة القاضي من نطاقها النظري
من مكرر  138اجلزائري قبل هذا التاريخ قد كرس نصا إجرائيا مهما يكرس جترمي االمتناع عن تنفيذ األحكام ويتعلق األمر ابملادة 
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املعدل واملتمم لقانون العقوابت، وجاء هذا النص تنفيذا لتوصيات جلنة إصالح  2001يونيو  26الصادر بتاريخ  01/09قانون 
  .العدالة اليت شّخصت مشكلة تنفيذ األحكام واقرتحت ُحلوالً هلا
سائل إجبار اإلدارة على و أو  حد معني يف وضع إاار قانوينإىل  نرى من خالل ما سبق أن املشرع اجلزائري قد وقف

تنفيذ األحكام القضائية الّصادرة ضدها ومنه توحيد منحىن االجتهاد القضائي اجلزائري خُبصوص هذه املسالة إال أن هذه الوسائل 
 تظل غري كارفية يف جتنيد القاضي اإلداري ملواجهة عناد السلطات اإلدارية وما متتع به من امتيازات عامة.

ويكون ذلك بوجود قاضمي خاص لإلدارة يُطبق  ،اإلداري يكون يف احلدود اليت رمسها له القانون رفقطإن تدخل القاضي 
احللول حملها ألن ذلك أو  توجيه أوامر هلاإىل  رفقط قواعد القانون اإلداري عليها مىت كانت اررفًا يف العالقة، دون أن يتعّدى ذلك

ليها بغرامة إلجبارها على التنفيذ ألن ذلك سيجعل من القاضي اإلداري وصياا أن حيكم عأو  سـلب اإلدارة اختصاصها،إىل  يؤدي
أنَّ القاضي اإلداري ال ميلك إىل  هذا إضارفة ،العامة وهذا ما ال يتفق ومبدأ الفصـل بـني القضـاء اإلداري واإلدارة  ،على اإلدارة

 .ُحرية املبادرة اليت ميتلكها رجل اإلدارة
اليت ميكن إبداؤها يف هذا اخلصوص، كيف مُيكن للقاضي اإلداري االلتزام رفقط بتطبيق القواعد القانونية  غري أن املالحظة

كون القانون اإلداري قانون قضائي أساسا،  إىل   على اإلدارة، يف حني أن نفس هذه القواعد ال متنعُه من أن يوجـه أوامر هلا إضارفة
اإلدارة وبكّل حرية واليت ال ميلكها القاضي اإلداري هي ُحجـة لصـاحل القاضـي اإلداري  كما أن مسألة املبـادرة التـي ميلكها رجل

احُلكم عليهـا بغرامة مالية، هو تصدي هلا وليست أو  وليست عليه؛ ذلك أن كّل ما يقوم به القاضي من توجيه أوامر لإلدارة
القضاء ليطلب منه االلتـزام مبا حكم إىل  ملا وصل األمر ،يامه ابلتصرفُمبادرة؛ ذلك أنه لوال مبادرة رجـل اإلدارة ابلدرجـة األوىل وق

 .به يف حدود هذه املبادرة وال يتعداها
هذا و نعتقد أنه ال رفائدة من إرشاد أوامر لإلدارة خاصة يف التشريع اجلزائري ااملا ليس بيد القاضي من الوسائل القانونية 

ام مبـدأ املشـروعية وخاصة منه االمتثال ألحكام تنفيذ أحكامه، و هذا ما ذهب إليه أيضا وال السلطات ما ميكنه من رفرض احتـر 
للقول أبن إعطاء قاضي اإللغاء ُسلطة إرشاد األوامر لإلدارة لن يكون له أي أثر إذا ما ررفضـت اإلدارة  ،جانب من الفقـه الفرنسـي

نفس النتيجة اليت سيصل هلا يف حالة ما إىل  ا على التنفيذ، وابلتايل سيصلالتنفيذ ااملا ال ميلُك القاضي اإلداري وسيلة إلجباره
وابلتايل إما أن تُبادر  ،إذا مل يوجه هلا أي أمر ومل تنفذ اإلدارة احلكم ااملا يف احلالتني ليس لديه الوسيلة إلجبارها على التنفيذ

اكتفى أو  أن متتنع عن التنفيذ رفال ينتج أي أثر سواء وجه هلـا األمـر اإلدارة بنفسها للتنفيذ وهنا ال يكون حباجة هلذا األمر، وإما
إاثرة ُسوء أو  رفقط إبلغاء القرار، مع عدم إغفال ما خيلفه عدم االمتثال ملبدأ املشروعية من آاثر عكسية سواء على هيبة القاضي،

 .واهلوة بني اإلدارة والقضاءمما يزيـد رفـي اّتساع الشقاق  -اإلدارة -النّية يف القائمني على التنفيذ
 وما ميكن إبدائه من ُمقرتحات أيضا هو:

   الواقع أن دور القاضي اإلداري ينبغي أن يكون أكثر اّتساًعا، وهذا لرحابة ُسلطات اإلدارة، رفلم يعد دوره يقتصر على
املصلحة العامة وِحاية أو  إلدارةرفحص مشروعية القرارات اإلدارية، وإمنا البحث عـن ُتقيق التوازن بني اأو  جُمرد إلغاء
ُمراعاة كل االعتبارات الغيـر إىل  اخلاصة، وهذا يتطلب عدم التقيد واالقتصار رفقط على مراجعة املشروعية رفرادمصاحل األ

 قانو نيـة واملتصـلة بطبيعة الدعوى والظروف احمليطة هبا، وعلى كل تبقى ُسلطات قاضي اإللغاء مرهونة بتنفيذ ُحكمه، كما
 تبقى حمدودة وضـيقة مقارنـة بسلطات القاضي يف جمال دعاوى القضاء الكامل.

  إذا كان حمظورا على القاضي اإلداري توجيه أوامر لـإلدارة كمـا أقـر القضـاء اإلداري اجلزائري خاصة، رفلما منيز يف هذا
ي عامة بغض النظر عن موضوع احلظر بني قاضي اإللغاء وقاضي التعويض، ااملا نتحـدث عن سلطة القاضي اإلدار 

الدعوى اليت يفصل رفيها، ويف ظـل غياب النص القانوين الذي حيدد هذه السلطات، رفمن أين يستمد قاضي التعويض هذه 
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احلرية؟ يف حني جند احلظر على قاضي اإللغاء مستمد من عدة مبادئ ال متيز يف جمملها بني قاضي اإللغاء وقاضي 
 التعويض.

 حالة االمتناع عن اخلضوع ملبدأ  مكرر من قانون العقوابت يف 138لعقوابت اجلزائية إعماال لنص املادة البد من تفعيل ا
اإلداري، مع ضرورة أو  بغض النظر عن ابيعة منصبه الّسياسي املشروعية، وتعميم تطبيقه على كل من ميتنع عن التنفيذ،

التحرايت األمنية الالزمة  جراءهلذا الغرض_ والشراة املختصة إب املخصصة التنفيذ _أو الّلجنة التنسيق املباشر بني قاضي
 ات الالزمة، وما يستتبع ذلك من سرعة التنفيذ.جراءوعرضها على قاضي التنفيذ الختاذ اإل

  رفرادعلى األأن يتم تقليص املواعيد بشأهنا، حىت تكون وسيلة ضغط هادرفة يف مواجهة اإلدارة، بعدم إضاعة الفرصة 
للحصول على حقوقهم يف أقرب اآلجال، إذ األصلح أن حيكم القاضي هبا إللزام اإلدارة ابلتنفيذ الشبه الفوري للُحكم، 
مىت كان يف ومسعها ذلك تبعا لتقدير القاضي، وذلك حىت ال تفقد اابعها القمعي، وال مينح هلا سبًبا آخر للتأخر يف 

 التنفيذ.
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