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قالمة

الجزائر

ملخص:
إن سلطة القاض ي اإلداري في توجيه أوامر لإلدارة من أجل تنفيذ أحكامه القضائية لم يكن
لها وجود قبل صدور القانون رقم  09_08املضتضنن قانون اإلجرااا املدنية و اإلدارية إال ما تعلق
ببعض األوامر الجد محدودة ،لكن بصدور هذا القانون أصبح بإمكان القاض ي اإلداري منارسة هذه
السلطة بغية تعزيز خضوع اإلدارة ملبدأ املشروعية الذي لم يحض باالهضتنام الالزم في قانون اإلجرااا
املدنية و اإلدارية السابق ،و الذي يعد من أهم مظاهر "دولة القانون" بحيث يقضتض ي احترام اإلدارة
العامة للقوانين بنا في ذلك أحكام القضاا ،فضتقوية مركز القاض ي اإلداري نتيجة االعتراف له بسلطة
األمر أد إلى انضتقال العدالة من النطاق النظري إلى الضتطبيق العنلي ،و هو ما ساهم في تحقيق األمن
القانوني بضتكريس اسضتقرار املراكز القانونية.
الكلمات املفتاحية :القاض ي اإلداري ،األوامر ،الضتنفيذ.
Abstract:
The power of the administrative judge to instruct the
administration to implement his judicial rulings did not exist prior to the
promulgation of Law No. 08_09, which contained the Civil and Administrative
Procedures Law, except for some very limited orders. However, with the
issuance of this law, The administration of the principle of legality, which did
not raise the necessary attention in the Code of Civil Procedure and
administrative former, which is one of the most important manifestations of
"state law" to require respect for the general administration of laws, including
the provisions of the judiciary, strengthening the status of the administrative
judge as a result of recognition of the authority of the matter led to The transfer
of justice from the theoretical to the practical, which contributed to the
achievement of legal security by establishing the stability of legal centers.
Key words: Administrative Judge, Orders, Execution.
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مق ــدم ـ ــة:
للقضاا اإلداري عالقة وثيقة بدولة القانون من حيث تأثيره اإليجابي في تكريسها ،فحقيقة
إسهام القضاا اإلداري من حيث تنظينه و هيكلضته و إطار عنله و آلياته و وسائله في تحقيق دولة
القانون حقيقة جلية للعيان واضحة املعالم ،أساسها الرقابة القضائية على أعنال و نشاط اإلدارة
وفق ما خوله القانون للقاض ي اإلداري ،هذا األخير الذي يقال عنه" حامي الحريا و الحقوق".
فنا يطنح إليه كل مضتقاض من رفع دعواه أمام القضاا اإلداري ليس الحصول على حكم قضائي
فحسب ،بل اسضتصدار حكم يحمي حقوقه املطالب بها من تعسف اإلدارة مع ترجنة منطوقه على
أرض الواقع ،لذا فليس املهم طرح الدعوى أمام القاض ي أو ما ينلكه املدعي و إننا املهم فعال هي تلك
اآلثار القانونية التي تنضتج عن الحكم و ما يترتب عن ذلك من نتيجة عنلية.
لذا كان لزاما على القاض ي اإلداري املوازنة بين الحقوق و الحريا املدنية و بين املصلحة العامة و
النظام العام.
و ليضتنكن القاض ي اإلداري من القيام بهذا الدور على أكنل وجه قام املشرع الجزائري بإصدار القانون
رقم  09_08املؤرخ في  25فيفري  2008املضتضنن قانون اإلجرااا املدنية و اإلدارية ،و الذي يعد ثورة
حقيقية في مجال التشريع اإلداري بنا تضننه من أحكام جد مهنة منحت للقاض ي اإلداري سلطا
واسعة في مواجهة اإلدارة ،فهذه األخيرة ترتبط أساسا بسلطضته في توجيه أوامر ضدها خاصة تلك
املضتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية ،فقبل صدور هذا القانون كانت هذه السلطة حبيسة فكرة أن
توجيه أوامر لإلدارة من املسائل املحظورة على القاض ي اإلداري ،و أن مهنضته تنضتهي عند إصدار الحكم
بإلغاا القرار أو إقرار الضتعويض و أن الضتنفيذ موكل لإلدارة دون سواها ،و على هذا األساس ينكننا طرح
اإلشكال الضتالي:
_ فيم تضتنثل األسس التي استند إليها القاض ي اإلداري السضتخدام سلطة توجيه األوامر لإلدارة؟ و ما
مدى مساهنة هذه السلطة في إرساا دولة القانون؟
و للوصول إلى الحلول املناسبة لإلشكال املطروح اتبعنا املنهج الضتحليلي و ذلك من أجل دراسة و تحليل
النصوص القانونية املضتعلقة بنوضوع الدراسة و شرح مضنونها.
و ال شك أن اإلجابة على هذه اإلشكالية تقضتض ي منا الضتطرق إلى:
_ املبحث األول :أنواع األوامر املوجهة من القاض ي اإلداري لإلدارة:
_ املبحث الثاني :الشروط الالزم توافرها السضتخدام القاض ي اإلداري سلطضته في األمر:
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املبحث األول :أنواع األوامر املوجهة من القاض ي اإلداري لإلدارة:
أقر املشرع الجزائري 1للقاض ي اإلداري الحق في اسضتخدام سلطة األمر اتجاه اإلدارة إما أثناا
مرحلة السير في الدعوى أو من أجل ضنان تنفيذ أحكامه اإلدارية ،أو في مجال القضاا املسضتعجل.

املطلب األول :األوامر املقترنة بسير إجراءات الخصومة:
يضتنضتع القاض ي اإلداري بسلطة توجيه أوامر لإلدارة في مرحلة سير الدعوى و تضتنثل في األمر
بضتقديم املستندا و كذا األمر بإجراا تحقيق إداري و أمر القاض ي بوقف تنفيذ القرارا اإلدارية.
الفرع األول :األوامر املتعلقة بأدلة اإلثبات:
أجاز املشرع الجزائري للقاض ي اإلداري توجيه أوامر لإلدارة بغية تزويد املحكنة بأدلة اإلثبا
الالزمة للفصل في الدعوى و تضتخذ هذه األوامر صورتين:
أوال :األمر بتقديم املستندات:
األصل العام في قواعد اإلثبا العادي أنه ال يجوز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد
2
و هذا بخالف املادة اإلدارية إذ يجوز للقاض ي أمر الغير بضتقديم أي مستند يوجد لديه
نفسه،
بهدف الكشف عن الحقيقة ،3و هو أحد املبادئ املسضتقرة في مجال املنازعا اإلدارية ،و عليه فاإلدارة
ملزمة بضتقديم كل ما بحوزتها من وثائق و مستندا متى طلب منها ذلك ،و في حال رفضت تقديم تلك
الوثائق فقد أقامت بذلك على نفسها قرينة لصالح خصنها ،إال ما تعلق منها باألسرار اإلدارية إذ تحظر
القوانين االطالع على املستندا السرية من جانب الخصوم ،و تقصر االطالع عليها على القاض ي وحده
بهدف صيانة األسرار التي تقضتض ي املصلحة العامة حنايتها 4كأسرار الدفاع الوطني.
ثانيا :األمر بإجراء تحقيق إداري:
يضتم الضتحقيق اإلداري دون أن يقدم أحد األطراف طلبا لذلك بل يأمر به القاض ي اإلداري ،و
يكون هذا األمر موجها ألحد موظفي اإلدارة من أجل إجراا تحقيق بخصوص الواقعة املطروحة أمامه،
و يلتزم املحقق بإعداد تقرير لنتيجة هذا الضتحقيق يرفق بنلف الدعوى و يخطر به األطراف لالطالع
عليه و مثال ذلك :الضتحقيق بخصوص الضتأكد من إيداع طرف معين لألوراق أو الوثائق املرتبطة بنلف
الدعوى أو املستندا لالطالع عليها من املفوض املندوب و الضتأكد من البيانا املهنة التي هي ضرورية
في ملف الدعوى.5
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الفرع الثاني :األوامر املوجهة لإلدارة في مجال وقف تنفيذ القرارات اإلدارية:
األصل العام في القرارا اإلدارية أن تنفذ بطريقة فورية بنعنى أن الطعن في القرار اإلداري
بدعوى اإللغاا ال يوقف تنفيذه ،6و ذلك انطالقا من مبدأ مشروعية القرار اإلداري " افتراض الصحة
في القرارا اإلدارية" ،أي أن اإلدارة من خالل جنيع أعنالها و باألخص قراراتها اإلدارية تسعى دوما إلى
تحقيق املصلحة العامة و عدم املساس بالنظام العام.
فالقاعدة أن القرار اإلداري ينفذ تلقائيا و ال يجوز إيقافه و شله إال أنه اسضتثناا على هذه القاعدة
يجوز للقاض ي اإلداري األمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري إذا كان تنفيذه يرتب نضتائج ال ينكن تداركها ،7و
يكون ذلك بناا على طلب صريح من املدعي 8و ال يقبل إال بشروط ضرورية حيث بعدم توافرها يرفض
الطلب و تشضتنل على:
_ ضرورة تقديم طلب وقف الضتنفيذ بدعوى مسضتقلة ،و لقبول هذا الطلب اشترط املشرع الجزائري أن
يكون متزامنا مع دعوى املوضوع املرفوعة ضد القرار اإلداري ،نتيجة لضتبعية طلب وقف تنفيذ القرار
اإلداري لدعوى إلغائه باعضتباره فرعا من األصل ،أو أن يكون املدعي قد تقدم بضتظلم أمام الجهة
املصدرة للقرار و هو ما يضتضح من أحكام املادتين  834و  926من القانون رقم  09_08املضتضنن قانون
اإلجرااا املدنية و اإلدارية.9
_ ضرورة توفر شرط الضرر الصعب تداركه و املقصود بذلك أن يكون الضتنفيذ الفوري للقرار اإلداري
من شأنه إحداث أضرار جسينة مسضتحيلة اإلصالح فينا بعد.10
_ وجوب توفر أسباب جدية 11أي أن يكون من شأن الوسائل التي يثيرها املدعي أن تحدث في ذهن
القاض ي شكوكا حول شرعية القرار اإلداري املطلوب وقف تنفيذه.12
و ما يجب قوله في هذا الصدد إن الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري هو إجراا اسضتعجالي
مؤقت ،يدرج في مصاف األوامر بحيث يعد أمر باملعنى القانوني الدقيق للكلنة ألن اإلدارة ملزمة بنراعاة
ما جاا في حكم وقف الضتنفيذ سواا تعلق األمر بالقرارا اإليجابية أو السلبية.13

املطلب الثاني :األوامر املوجهة لإلدارة في مجال تنفيذ األحكام اإلدارية:
منح املشرع الجزائري للقاض ي اإلداري سلطة توجيه أوامر تنفيذية لضنان تنفيذ أحكامه،
حيث ميز بين نوعين من األوامر النوع األول يضتنثل في األوامر املقترنة بننطوق الحكم و النوع الثاني
يضتنثل في األوامر الالحقة لصدور الحكم.

4

الملتقى الدولي الثامن :التوجهات الحديثة للقضاء اإلداري و دوره في إرساء دولة القانون 07-06 ،مارس 2018

سلطة القاضي اإلداري في توجيه أوامر لإلدارة

األستاذ :حميد شاوش  /باحثة الدكتوراه :أسيا بــورجـيبة

الفرع األول :األوامر املقترنة بمنطوق الحكم:
نصت املادة  978من القانون رقم  09_08السابق الذكر على أنه ":عندما يضتطلب األمر أو
الحكم أو القرار إلزام أحد األشخاص املعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها الخضتصاص الجها
القضائية اإلدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة ،تأمر الجهة القضائية اإلدارية املطلوب منها ذلك في نفس
الحكم القضائي بالضتدبير املطلوب مع تحديد أجل للضتنفيذ عند االقضتضاا".
يسضتخلص من نص هذه املادة أن املشرع الجزائري أجاز للقاض ي اإلداري بناا على طلب صاحب الشأن
األمر بنا يراه الزما لضتنفيذ الحكم ،و ذلك بأن يقرن حكنه بأمر يوجهه لجهة اإلدارة يلزمها أن تضتخذ
اإلجرااا الالزمة لضتنفيذه ، 14فالقاض ي يشير في منطوق الحكم األصلي الذي يصدره إلى تدابير تنفيذية
معينة لضنان تنفيذ حكنه كاألمر بإرجاع العامل إلى منصبه حال الحكم بإبطال قرار عزله .15و ذلك
بهدف تحقيق الفاعلية التي تكفل و تضنن احترام و تنفيذ الش يا املقض ي به منا يدعم مبدأ
املشروعية و سيادة حكم القانون.16
الفرع الثاني :األوامر الالحقة لصدور الحكم:
اعترف قانون اإلجرااا املدنية و اإلدارية أيضا بسلطة القاض ي اإلداري في توجيه أوامر
تنفيذية الحقة على الحكم األصلي بسبب عدم طلبها من طرف املدعي في الخصومة السابقة ،فصدر
الحكم دون أن يشنل أي أمر لإلدارة .و تضتضنن هذه األوامر إلزام اإلدارة بإصدار قرار جديد في أجل
محدد.17
و بنوجب نص املادة  981من القانون السالف ذكره التي تقض ي بأنه ":في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم
أو قرار قضائي و لم تحدد تدابير الضتنفيذ ،تقوم الجهة القضائية املطلوب منها ذلك بضتحديدها ،و يجوز
لها تحديد أجل للضتنفيذ و األمر بغرامة تهديدية ".يضتضح أن املشرع الجزائري قد منح للنحكنة التي
أصدر الحكم سلطة توجيه أوامر لإلدارة في حالة عدم تنفيذها اللتزاماتها أو سلطة توقيع الغرامة
التهديدية ،غير أن القاض ي ال ينكنه أن يلجأ إلى هذه السلطة إال بعد صدور الحكم و الذي لم يضتضنن
أمرا لإلدارة ،و بعد أن يضتقدم املحكوم له بطلب إلى املحكنة التي أصدر الحكم لضتوجيه أمر لإلدارة
باتخاذ اإلجرااا الالزمة لضتنفيذ هذا الحكم.
و أخيرا يجب اإلشارة إلى أن املشرع الجزائري و تدعينا لسلطة توجيه أوامر لإلدارة لضنان تنفيذ
األحكام اإلدارية ،أجاز للقاض ي اإلداري األمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريانها ،حيث جاا في
نص املادة  980من القانون رقم  09_08السابق ذكره مايلي ":يجوز للجهة القضائية اإلدارية املطلوب
منها اتخاذ أمر بالضتنفيذ وفقا للنادتين  978و  979أعاله ،أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ
سريان مفعولها".
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املطلب الثاني :األوامر املوجهة لإلدارة في مجال القضاء املستعجل:
أقر القانون رقم  09_08السابق ذكره سلطا واسعة لقاض ي االسضتعجال في األمر بكل
اإلجرااا الضرورية لحناية حقوق املضتقاضين وقام بسن إجرااا اسضتعجالية ألغلب ميادين تدخل
الدولة ،و لكن سضتقضتصر دراستنا على :األوامر املوجهة لإلدارة لحناية الحريا األساسية و األوامر
املوجهة لإلدارة في مجال العقود و الصفقا .
الفرع األول :األوامر املوجهة لإلدارة لحماية الحريات األساسية:
منح القانون السالف ذكره للقاض ي االسضتعجالي سلطا واسعة إن لم تكن متساوية مع نظيره
املدني فهي قريبة منها ،18إذ أصبح بإمكانه توجيه أوامره باتخاذ كافة اإلجرااا الضرورية لحناية
الحريا األساسية املنتهكة من قبل األشخاص املعنوية العامة أو الهيئا التي تخضع في مقاضاتها
الخضتصاص الجها القضائية اإلدارية أثناا منارسة سلطاتها ،متى كانت هذه االنتهاكا تشكل مساسا
خطيرا و غير مشروع بضتلك الحريا .
و حتى يضتم تفعيل دور القاض ي اإلداري في وضع حد لهذه االنتهاكا  ،فقد تم الضتأكيد على وجوب
الفصل في الدعوى االسضتعجالية خالل أجل أقصاه ثنان و أربعين( )48ساعة من تاريخ تسجيل طلب
الحناية.19
و نجد أن الفقه قد عبر كثيرا على أن الوضع الجديد لسلطة القاض ي اإلداري املسضتعجل في األمر
باإلجراا الالزم لحناية الحريا األساسية ينم عن حدوث تقدم ملحوظ لدولة القانون.20
الفرع الثاني :األوامر املوجهة لإلدارة في مجال العقود و الصفقات:
القضاا االسضتعجالي قبل الضتعاقدي في مجال الصفقا العنومية هو إجراا قضائي تحفظي
مسضتعجل خاص ،الهدف منه حناية قواعد اإلشهار و املنافسة بشكل فعال قبل إتنام إبرام الصفقة
العنومية ،و ذلك عن طريق إعطاا القاض ي سلطا واسعة غير مألوفة في اإلجرااا القضائية
االسضتعجالية العامة.21
و لقد تبنى هذه الصورة من االسضتعجال القانون رقم  09_08السالف ذكره في املادة  ،946و هي أحد
املسائل التي قننها املشرع الجزائري ألول مرة في قانون اإلجرااا املدنية و اإلدارية ،حيث منحت هذه
املادة سلطا واسعة لقاض ي االسضتعجال اإلداري بعد إخطاره من قبل كل من له مصلحة في إبرام
العقد و الذي قد يضتضرر جراا اإلخالل بالتزاما اإلشهار و املنافسة التي تخضع لها عنليا إبرام
و الصفقا العنومية ،و تضتنثل هذه السلطا فينا يلي:
العقود اإلدارية
 _1أمر املتسبب في اإلخالل باالمضتثال اللتزاماته مع تحديد أجل لذلك.
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 _2األمر بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاا األجل الذي حدده القاض ي المضتثال اإلدارة لحكم
القانون.
 _3األمر بضتأجيل إمضاا العقد إلى نهاية اإلجرااا و ملدة ال تضتجاوز عشرين( )20يوما.
و لعدم تعطيل املصلحة العامة تفصل املحكنة في أجل عشرين( )20يوما من تاريخ إخطارها بالطلبا
املقدمة لها.22
و يرى البعض أن هذه املدة من املواعيد الضتنظينية فقط ،ال يترتب على مخالفتها البطالن ،وذلك على
أساس أن النص لم يضتضنن أي جزاا في حالة مخالفة هذا األجل.
و من املالحظ أن هدف املشرع الجزائري من سن املادة  946سالفة الذكر هو فرض الضتطبيق الصارم
ألحكام القواعد املضتعلقة بتنظيم الصفقا العنومية.23

املبحث الثاني :الشروط الالزم توافرها الستخدام القاض ي اإلداري سلطته في األمر:
يضتطلب قانون اإلجرااا املدنية و اإلدارية إلمكانية اسضتخدام سلطة األمر وجوب توافر جنلة
من الشروط ينكن إدراجها فينايلي:

املطلب األول :ضرورة وجود حكم قضائي إداري:
يفترض اسضتخدام األوامر الضتنفيذية أو الغرامة التهديدية ضد اإلدارة حسب النصوص املنظنة
السضتخدام هذه السلطة في قانون اإلجرااا املدنية و اإلدارية ،وجود حكم أو أمر أو قرار صادر عن
جهة قضائية إدارية يضتعلق بننازعة تخضع الخضتصاص هذه األخيرة.
و ما يجب اإلشارة إليه أن االتجاه العام في أحكام مجلس الدولة في فرنسا أن قضائية الحكم ال ترتبط
بالجهة التي أصدرته فقط ،إننا هي صفة مالزمة له تبين األثر املترتب عنه موضوعا بحيث تحسم به
الجهة القضائية نزاعا معروضا عليها ،بنعنى تخرج عن إطار األحكام القضائية أوامر تقدير أتعاب
الخبرة أو األوامر املضتعلقة باإلجرااا الضتحفظية أو ما يعرف بأوامر الضتحقيق التي غايتها إظهار الحقيقة و
تحقيق ادعااا املدعي بنناسبة الفصل في دعوى معروضة كاألمر بضتقديم ما تحت اإلدارة من أوراق و
وثائق ،فه ي و إن كانت تصدر عن جهة قضائية لكن ليس بنوجب وظيفتها القضائية إننا بنقضتض ى
اخضتصاصها الوالئي فهي ال تحسم نزاعا و ال تنهيه سواا في موضوعه أو ما تفرع عنه فهي أعنال ال
تشكل أحكاما قضائية حقيقة و مثال ذلك :عبا اإلثبا و التسليم بادعااا املدعي و هو ما يؤدي في
األخير إلى إتاحة الفرصة للندعي لكسب دعواه ،و هذا ما أكدته املادة  819فقرة  2من القانون رقم
 09_08السابق ذكره بقولها _ ... ":و إذا ثبت أن هذا املانع يعود إلى امضتناع اإلدارة من تنكين املدعي من
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القرار املطعون فيه ،أمرها القاض ي املقرر بضتقدينه في أول جلسة و يسضتخلص النضتائج القانونية املترتبة
على هذا االمضتناع".
و لذلك فإن ما تجري عليه األصول العامة في تنفيذ األحكام ال تقبل إال أحكام اإللزام التي تفرض على
اإلدارة التزاما معينا تقوم به هذه األخيرة.24
و في هذا الصدد وجب القول إن الحكم أو األمر أو القرار القضائي اإلداري يجب أن يكون قابال للضتنفيذ،
حيث ال مجال السضتخدام القاض ي اإلداري سلطضته في األمر إذا كان الحكم غير قابل للضتنفيذ ذلك أنه ال
تكليف بنسضتحيل ،و ال إجبار على ش يا إال إذا كان من املنكن القيام به ،25و قد تكون إمكانية عدم
الضتنفيذ إما لعائق قانوني أو لعائق واقعي يخرج عن نطاق الحكم.26

املطلب الثاني :ضرورة توافر ضوابط قانونية في األمر الصادر عن القاض ي اإلداري:
اشترط املشرع الجزائري توافر ضوابط معينة في األمر الصادر عن القاض ي اإلداري ليضتنكن
هذا األخير من اسضتخدام سلطضته في األمر ،و تضتنثل فينا يلي:
الفرع األول :أن يكون األمر الصادر عن القاض ي اإلداري الزما لتنفيذ الحكم:
مقضتض ى هذا الشرط أنه يضتوجب على القاض ي اإلداري اسضتخدام سلطة توجيه أوامر لإلدارة
متى قدر أنها ضرورية لضتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام أو أوامر أو قرارا .27
و هو ما يالحظ من خالل مجنل القواعد القانونية 28التي نظنت هذه السلطة للقاض ي اإلداري ،و
يضتنثل هدف املشرع الجزائري من وراا منح القضاا هذه السلطة في إجبار اإلدارة على وضع األحكام
الصادرة عنه موضع الضتنفيذ ،لكن مع بقاا السلطة الضتقديرية للقاض ي في تحديد لزوم اسضتخدامه
و عليه ففي حال أبانت اإلدارة عن نيتها في تنفيذ الحكم كأن قامت باتخاذ
األوامر من عدمها.
إجرااا الضتنفيذ أو بدأ فعليا في ذلك فال يكون هناك مبرر يدفع القاض ي إلى اسضتخدام هذه السلطة
و الضغط على اإلدارة بهذه الوسيلة.
و تجدر اإلشارة إلى أنه توجد بعض األحكام تستبعد فيها سلطة توجيه أوامر تنفيذية ألنها تأخذ بحكم
طبيعتها صبغة الضتنفيذ دون حاجة إلى أية إجرااا أخرى لوضعها موضع الضتنفيذ ،و ذلك راجع إما
لكونها أحكاما غير ملزمة بنعنى ال يلتزم أي طرف بضتأدية أي ش يا إلى آخر و تضتنثل في أحكام الرفض...أو
ألنها أحكام بطبيعتها تضتنيز بأنها ملزمة لكن ال تسضتوجب اسضتخدام سلطة األمر لضتنفيذها فهي بذاتها
تحقق الغرض منها كاألحكام املالية و األحكام الخاصة بإلغاا القرارا اإلدارية.29
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الفرع الثاني :تضمين األمر إلزام اإلدارة باتخاذ تدبير معين يتطلبه تنفيذ الحكم:
يجب أن يضتطلب تنفيذ الحكم اتخاذ اإلدارة تدبيرا معينا فال محل السضتخدام سلطة األمر إذا
كان الحكم أو األمر أو القرار القضائي ال يضتطلب من اإلدارة اتخاذ تدبير معين ،30و لذلك يضتعين على ذوي
الشأن تحديد و بشكل واضح الضتدابير الضتنفيذية التي على الشخص العام االلتزام بها للوصول إلى
تحقيق النهاية املطلوبة من إصدار الحكم.
و املالحظ أن النصوص القانونية املنظنة السضتخدام سلطة القاض ي اإلداري في توجيه أوامر لإلدارة لم
تحدد املقصود بالضتدابير الضتنفيذية ،و لعل ذلك يعود إلى صعوبة إملام املشرع بضتحديد نطاق طلبا
املضتقاضين و صعوبة وضع صياغة تنطبق على جنيع طلبا الخصوم و األحكام على تنوعها ،حيث ترك
السلطة الضتقديرية لكل من املضتقاض ي و القاض ي في تحديد ما يسضتوجبه تنفيذ الحكم .و ألن القاض ي ال
ينكنه الحكم بهذه الضتدابير من تلقاا نفسه لذا فسلطة القاض ي تظهر في تقدير ما إذا كان الضتدبير
املطالب به منا يقضتضيه الضتنفيذ من عدمه ،كنا تظهر في تحديد مدة تنفيذ الضتدبير املطالب به 31بحيث
نجد ثالث( )3حاال في قانون اإلجرااا املدنية و اإلدارية تظهر فيها هذه السلطة و تضتنثل في:
_ سلطة القاض ي اإلداري في تحديد أجل للضتنفيذ "عند االقضتضاا"أثناا إصدار األمر الضتنفيذي املطلوب
منه.32
_ أجاز املشرع الجزائري للقاض ي اإلداري ربط األمر الضتنفيذي املطلوب منه إصداره باألمر بغرامة
تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها.33
_ إمكانية تحديد القاض ي اإلداري أجل لضتنفيذ األمر الذي طلب منه إصداره.34
إال أن القاض ي قد يضتجاوز قاعدة الحكم بنا طلب منه في حالة وجود نص قانوني يفرض عليه اإلجراا
الذي يجب اتخاذه ألن القانون هو األولى بالضتطبيق و ال اجتهاد مع النص.35

املطلب الثالث :وجود طلب بتوجيه أمر لإلدارة أمام الجهة القضائية املختصة:
لضتوضـ ـ ـيح هذا الش ـ ـرط تن ـاول ـ ـنا م ـا ي ـ ـأتي:
الفرع األول :ضرورة تقديم طلب صريح بتوجيه أمر لإلدارة:
يشترط املشرع الجزائري إلمكانية توجيه أوامر لإلدارة ضرورة تقديم طلب صريح من صاحب
الشأن إلى الجهة القضائية املخضتصة 36ألن القاض ي اإلداري ال ينكنه أن ينارس سلطة األمر من تلقاا
نفسه حتى و لو رأى أن تنفيذ الحكم يسضتلزم تلك األوامر كونها سلطة غير مباشرة.
و تتنوع طلبا توجيه األوامر إلى نوعين :طلبا سابقة على صدور الحكم ،و طلبا الحقة لصدوره.
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_ فينا يضتعلق بطلب توجيه األوامر السابق على صدور الحكم :فيسضتوي أن يضتقدم به املدعي في ذا
صحيفة دعواه مقترنا بالطلب املفضتوح للخصومة أو أن يضتقدم به من خالل مذكرة إضافية أثناا سيرها،
و في هذا الطلب السابق تضتحقق ميزة جعل الدعوى كلها أمام قاض واحد منا يحقق ميزة اإلملام الضتام
بنخضتلف عناصرها ،فيكون حكنه أقرب إلى العدالة فضال عنا يترتب على ذلك من فائدة تبسيط
واخضتصار اإلجرااا  ،منا يفض ي إلى سرعة الفصل في الدعوى.37
_ أما طلب توجيه األوامر الالحق لصدور الحكم :فهو الطلب الذي يقدم بعد صدور الحكم إذا لم
يضتضنن هذا األخير أوامر لإلدارة أو تضنن أمرا لكن امضتنعت اإلدارة عن تنفيذه ،38بحيث يكون لصاحب
الشأن في هذه الحالة أن يقدم طلب بنا يراه الزما لضتنفيذ هذا الحكم أمام الجهة القضائية اإلدارية
املخضتصة.
و تقديم الطلب يجب أن يكون من صاحب املصلحة أي أن يكون مقدم الطلب طرفا في الدعوى التي
صدر فيها الحكم املطلوب تنفيذه في الدعوى األصلية ،أو أن يكون معنيا بشكل مباشر بالقرار الصادر
بشأنه الحكم ،و أن يكون من شأن تنفيذ هذا الحكم أن يعود عليه بننفعة أو بفائدة معينة.39
أما عن ميعاد تقديم طلب توجيه األمر فالقاعدة العامة هي وجوب تقديم الطلب بعد انقضاا مدة
ثالثة( )3أشهر تبدأ من تاريخ الضتبليغ الرسمي للحكم إال أنه يرد اسضتثناا على هذه القاعدة و هو عدم
تقيد ذوي الشأن بهذا امليعاد في ثالث حاال و هي:
_ فينا يخص طلبا توجيه األوامر االسضتعجالية :حيث أجاز املشرع الجزائري تقديم طلبا توجيه
األوامر االسضتعجالية بدون أجل.
_ فينا يضتعلق بطلبا توجيه أوامر لضتنفيذ أحكام حدد املحكنة التي أصدرتها مدة معينة لضتنفيذها:
ففي الحالة التي تحدد املحكنة اإلدارية في حكنها محل الضتنفيذ أجال للنحكوم عليه التخاذ تدابير
معينة ،ال يجوز تقديم الطلب إال بعد انقضاا هذا األجل.40
_ أما فينا يخص طلبا توجيه أوامر لضتنفيذ حكم أعلنت اإلدارة صراحة رفضها لضتنفيذه :في هذه
الحالة يجوز تقديم طلب تنفيذ األوامر بعد انقضاا مدة ثالثة( )3أشهر تبدأ بعد قرار الرفض أي إما
بعد قرار رفض الضتظلم الصريح أو بعد سكو اإلدارة عن الرد عن الضتظلم ملدة شهرين( )2و الذي يعد
بنثابة قرار الرفض الضنني.41
الفرع الثاني :الجهة القضائية املختصة بالفصل في طلب توجيه األوامر:
جاا النصوص القانونية 42املؤطرة لسلطة توجيه األوامر عاقدة االخضتصاص للجهة
القضائية مصدرة الحكم في املوضوع للبت في طلب توجيه األوامر لإلدارة ،إال أن الشرط األساس ي في
اسضتخدام هذه السلطة أمام املحاكم اإلدارية هو ضرورة أن يكون الحكم الصادر عنها نهائيا ،مع تعنت
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اإلدارة و امضتناعها عن تنفيذ الحكم و مع الزامية انضتظار املدعي حتى انقضاا ثالثة( )3أشهر تبدأ من
تاريخ الضتبليغ الرسمي للحكم.
وعليه فإن هذه املادة باشتراطها نهائية الحكم تكون بذلك قد استبعد من مجال اخضتصاص املحاكم
األحكام غير النهائية و التي تكون قابلة لالسضتئناف أمام مجلس الدولة ،إذ في هذه الحالة يوجه طلب
تنفيذها إلى مجلس الدولة عند اسضتئنافها .علنا أن املادة  800من القانون رقم  09_08السابق ذكره
جعلت أحكام املحاكم اإلدارية أحكاما ابضتدائية كأصل عام قابلة لالسضتئناف أمام مجلس الدولة.43
و بنوجب ذلك سوف تنضتقل سلطة اسضتخدام األوامر لضتنفيذ األحكام القضائية إلى مجلس الدولة ،و هو
ما يجعل منه في كثير من األحيان هو صاحب االخضتصاص األصيل في تنفيذ األحكام.44
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خ ــاتم ـ ــة:
حاولنا من خالل دراستنا لسلطة القاض ي اإلداري في توجيه أوامر لإلدارة إلقاا الضوا على
أهم ما جاا به القانون رقم  09_08املضتضنن قانون اإلجرااا املدنية و اإلدارية الذي شكل ثورة في
تاريخ القضاا اإلداري ،فبنوجبه تراجع املشرع عن موقفه الضتقليدي حيث أجاز صراحة و ألول مرة
للقاض ي اإلداري توجيه أوامر لإلدارة خاصة تلك املضتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية اإلدارية ،و توصلنا
في نهاية هذه الدراسة لجنلة من النضتائج تتبعها بعض االقتراحا ينكن اسضتخالصها فينا يلي:
_ إن حظر توجيه األوامر لإلدارة " قبل صدور القانون رقم  09_08السابق ذكره" لم يكن بشكل مطلق
و إننا ورد عليه بعض االسضتثنااا كاألمر بضتقديم املستندا و األمر بإجراا تحقيق إداري و أيضا األمر
بوقف تنفيذ القرار اإلداري.
_ ربط املشرع الجزائري سلطة القاض ي اإلداري في توجيه أوامر لإلدارة بجنلة من الشروط التي بغيابها
يضتعذر على القاض ي منارسة هذه السلطة ،و أهنها ضرورة وجود طلب صريح من صاحب الشأن
بضتوجيه أوامر لإلدارة منا يجعل سلطة القاض ي في اسضتخدام األمر سلطة غير مباشرة إذ ليس بإمكانه
أن يضتدخل و ينارسها من تلقاا نفسه حتى و لو رأى أن تنفيذ الحكم يسضتلزم أمرا لإلدارة.
_ أقر املشرع الجزائري االخضتصاص للجهة القضائية مصدرة الحكم في املوضوع للفصل في طلبا
توجيه األوامر لكن شريطة أن يكون الحكم الصادر عنها نهائيا ،أما إذا كان الحكم ابضتدائيا قابال
لالسضتئناف فاالخضتصاص في هذه الحالة يؤول إلى مجلس الدولة.
_ االعتراف للقاض ي اإلداري بسلطة األمر يؤدي إلى انضتقال العدالة من النطاق النظري إلى الضتطبيق
العنلي و هذا من شأنه توفير حناية جيدة لحقوق املضتقاضين.
بناا على النضتائج التي تم عرضها ينكن اعضتناد جنلة من االقتراحا و تضتنثل فينا يأتي:
_ من املهم تدخل املشرع الجزائري إلنشاا محاكم اسضتئناف إدارية و ذلك حتى يضتفرغ مجلس الدولة
للقيام بدوره املنوط به كنوحد لالجتهاد القضائي في املادة اإلدارية ،و لضنان حناية أكثر لحقوق
األفراد.
_ ضرورة تطبيق األحكام املضتعلقة بنسألة تنفيذ القرارا و األحكام اإلدارية على األشخاص الطبيعية أو
املعنوية املكلفة بإدارة املرافق العامة ،و عدم اقضتصارها على السلطا اإلدارية العامة فقط ألن اإلدارة
تعنل بوساطة موظفيها لذا يجب أن ال تضتحنل اإلدارة العبا لوحدها.
_ ضرورة توفير الضنانا الالزمة لحناية القاض ي اإلداري من جنيع أنواع الضغط و الترهيب التي قد
تنسه أثناا أداا وظيفضته.
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_ إحداث فرع مضتخصص في مجال القضاا اإلداري لضتكوين قضاة مخضتصين في املنازعا اإلدارية ،و
األخذ بنعيار األقدمية في ترقية القضاة من املحاكم اإلدارية إلى مجلس الدولة.
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الهوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش:
 -1األمر رقم  154_66املؤرخ في  08جوان  1966املضتضنن قانون اإلجرااا املدنية املعدل و املضتنم بالقانون رقم  05_01املؤرخ في 22
جوان  ،2001الجريدة الرسنية عدد  47املؤرخة في  26جولن  ،1966امللغى بنوجب القانون رقم  09_08املؤرخ في  25فيفري.2008
 القانون رقم  09_08املؤرخ في  25فيفري  2008املضتضنن قانون اإلجرااا املدنية و اإلدارية ،الجريدة الرسنية عدد  21املؤرخة في 23أفريل .2008
 - 2تنص املادة  844فقرة  2من القانون رقم  09_08املذكور أعاله على أنه _..." :يعين رئيس تشكيلة الحكم ،القاض ي املقرر الذي يحدد
بناا على ظروف القضية ،األجل املننوح للخصوم من أجل تقديم املذكرا اإلضافية و املالحظا و أوجه الدفاع و الردود ،و يجوز له أن
يطلب من الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع "...و تقابلها املادة  170فقرة  7من األمر رقم  154_66املذكور أعاله.
 - 3براهيمي سهام ،براهيمي فائزة  " :االعتراف القانوني للقاض ي اإلداري بنواجهة اإلدارة في تنفيذ األحكام القضائية " ،دفاتر السياسة
و القانون العدد  ،10الجزائر ،سنة  ،2014ص .211
 - 4حسينة شرون ،عبد الحليم بن مشري  " :سلطة القاض ي اإلداري في توجيه أوامر لإلدارة بين الحظر و اإلباحة " ،مجلة االجتهاد
القضائي العدد  ،2الجزائر ،ص  237و .238
 - 5براهيمي فايزة ،األثر املالي لعدم تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية ،مذكرة لنيل شهادة املاجسضتير ،جامعة أمحدر بوقرة ،بومرداس،
 ،2012ص .56
 - 6تنص املادة  833فقرة  1من القانون رقم  09_08املذكور أعاله على أنه " :ال توقف الدعوى املرفوعة أمام املحكنة اإلدارية تنفيذ
القرار اإلداري املضتنازع فيه ،ما لم ينص القانون على خالف ذلك."...
 - 7عالوة حنان ،زيد الخيل توفيق ،سلطة القاض ي اإلداري في توجيه أوامر لإلدارة ،مذكرة لنيل شهادة املاستر ،كلية الحقوق و العلوم
السياسية ،جامعة عبد الرحنان ميرة ،بجاية ،ص  31و .32
 - 8تنص املادة  833فقرة  2من القانون رقم  09_08املذكور أعاله ما يلي _..." :غير أنه ينكن للنحكنة اإلدارية أن تأمر بناا على طلب
الطرف املعني بوقف تنفيذ القرار اإلداري".
 - 9تنص املادة  834من القانون رقم  09_08املذكور أعاله على أنه " :تقدم الطلبا الرامية إلى وقف الضتنفيذ بدعوى مسضتقلة .ال يقبل
طلب إيقاف تنفيذ القرار اإلداري ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في املوضوع ،أو في حالة الضتظلم املشار إليه في املادة  830أعاله".
 تنص املادة  926من القانون رقم  09_08املذكور أعاله ما يلي " :يجب أن ترفق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار اإلداري أو بعضآثاره تحت طائلة عدم القبول بنسخة من عريضة دعوى املوضوع".
 - 10براهيمي فايزة ،املرجع أعاله ،ص .57
 - 11تنص املادة  912من القانون رقم  09_08املذكور أعاله على أنه " :عندما يضتم اسضتئناف حكم صادر من املحكنة اإلدارية قض ى
برفض الطعن لضتجاوز السلطة لقرار إداري ،يجوز ملجلس الدولة أن يأمر بوقف الضتنفيذ بطلب من املسضتأنف عندما يكون تنفيذ القرار
اإلداري املطعون فيه من شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها ،و عندما تبدو األوجه املثارة في العريضة من خالل ما توصل إليه
و من شأنها تبرير إلغاا القرار اإلداري املطعون فيه".
الضتحقيق جدية،
 - 12عالوة حنان ،زيد الخيل توفيق ،املرجع أعاله ،ص .39
 - 13كسال عبد الوهاب ،سلطة القاض ي اإلداري في توجيه األوامر لإلدارة ،رسالة لنيل شهادة الدكضتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة
قسنطينة ،2015 ،1ص .82
 األمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري اإليجابي هو بنثابة األمر باالمضتناع عن عنل أما األمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري السلبي هو أمر لإلدارةبالقيام بعنل معين...للنزيد من الضتفاصيل أنظر :كسال عبد الوهاب ،املرجع نفسه ،ص 80و .81
 - 14قوسطو شهرزاد ،مدى إمكانية توجيه القاض ي اإلداري ألوامر لإلدارة _ دراسة مقارنة _ ،مذكرة لنيل شهادة املاجسضتير ،كلية الحقوق
و العلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلنسان ،2010 ،ص .101
15

 -غيتاوي عبد القادر " :تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة العامة " مجلة الحقيقة العدد  ،32الجزائر ،ص .34

 - 16قوسطو شهرزاد ،املرجع أعاله ،ص .101
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 - 17تنص املادة  979من القانون رقم  09_08السابق الذكر على أنه " :عندما يضتطلب األمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد األشخاص
املعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها الخضتصاص الجها القضائية اإلدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة ،لم يسبق أن أمر بها بسبب
عدم طلبها في الخصومة السابقة ،تأمر الجهة القضائية اإلدارية املطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد".
 - 18آمال يعيش تنام ،سلطا القاض ي اإلداري في توجيه أوامر لإلدارة ،رسالة لنيل شهادة الدكضتوراه ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،
جامعة محند خيضر ،بسكرة ،2012 ،ص .393
 - 19املادة  920من القانون رقم  09_08املذكور أعاله.
 - 20حسينة شرون ،عبد الحليم بن مشري ،املرجع السابق ،ص .241
 - 21كسال عبد الوهاب ،املرجع السابق ،ص .225
 - 22املادة  947من القانون رقم  09_08املذكور أعاله.
23

 -قوسطو شهرزاد ،المرجع السابق ،ص .136

 - 24كسال عبد الوهاب ،املرجع أعاله ،ص  137و .138
 - 25عالوة حنان ،زيد الخيل توفيق ،ص .24
 - 26للضتفصيل أكثر أنظر :كسال عبد الوهاب ،املرجع أعاله ،ص .140
 - 27غنادرة عائشة " :الضتوجها الحديثة لسلطا القاض ي اإلداري في مجال تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة "  ،مجلة العلوم
القانونية و السياسية العدد  ،12الجزائر ،جانفي  ،2016ص .235
 - 28املواد من  978إلى  987من القانون رقم  09_08املذكور أعاله.
 - 29كسال عبد الوهاب ،املرجع أعاله ،ص  143و .144
 - 30غنادرة عائشة ،املرجع أعاله ،ص .235
 - 31كسال عبد الوهاب ،املرجع أعاله ،ص  147و .148
 - 32املادة  978من القانون رقم  09_08املذكور أعاله.
 - 33املادة  980من القانون رقم  09_08املذكور أعاله.
 - 34املادة  981من القانون رقم  09_08املذكور أعاله.
 - 35للضتفصيل أكثر أنظر :كسال عبد الوهاب ،املرجع أعاله ،ص .149
 - 36غنادرة عائشة ،املرجع أعاله ،ص .235
 - 37قوسطو شهرزاد ،املرجع أعاله ،ص .143
 - 38آمال يعيش تنام ،املرجع أعاله ،ص .459
 - 39قوسطو شهرزاد ،املرجع أعاله ،ص .145
 - 40تنص املادة  987من القانون رقم  09_08املذكور أعاله على أنه " :ال يجوز تقديم طلب إلى املحكنة اإلدارية من أجل األمر باتخاذ
الضتدابير الضرورية لضتنفيذ حكنها النهائي و طلب الغرامة التهديدية لضتنفيذه ،عند االقضتضاا ،إال بعد رفض الضتنفيذ من طرف املحكوم
عليه ،و انقضاا أجل ثالثة ( )3أشهر يبدأ من تاريخ الضتبليغ الرسمي للحكم .غير أنه فينا يخص األوامر االسضتعجالية ،يجوز تقديم الطلب
بشأنها بدون أجل .في الحالة التي تحدد املحكنة اإلدارية في حكنها محل الضتنفيذ أجال للنحكوم عليه التخاذ تدابير تنفيذ معينة ،ال
يجوز تقديم الطلب إال بعد انقضاا هذا األجل".
 - 41تنص املادة  988من القانون رقم  09_08املذكور أعاله على أنه " :في حالة رفض الضتظلم املوجه إلى اإلدارة من أجل تنفيذ الحكم
الصادر عن الجهة القضائية اإلدارية ،يبدأ سريان األجل املحدد في املادة  987أعاله ،بعد قرار الرفض".
 تنص املادة  830فقرة  2من القانون رقم  09_08املذكور أعاله على أنه _..." :يعد سكو الجهة اإلدارية املضتظلم أمامها عن الرد خاللشهرين ( ،)2بنثابة قرار بالرفض و يبدأ هذا األجل من تاريخ تبليغ الضتظلم"...
 - 42املادتان  978و  979من القانون رقم  09_08املذكور أعاله.
 - 43تنص املادة  800من القانون رقم  09_08املذكور أعاله عل أنه " :املحاكم اإلدارية هي جها الوالية العامة في املنازعا اإلدارية.
تخضتص بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالسضتئناف في جنيع القضايا ،التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسا
العنومية ذا الصبغة اإلدارية طرفا فيها".
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 - 44كسال عبد الوهاب ،املرجع السابق ،ص .160
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