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  التشكرات

  
  

  محكم تنزيلهأتقدم بالشكر الجزيل للمولى عز وجل حيث قـال في  

  ...........مْ كُ نَ يد ألزِ م َ رتُ كَ ن شَ ئِ لَ   مٌ كُ ب رَ   نَ تَـأذ   َوِإذْ     
  ''سورة إبراهيم – 07اآلية  ''                                             

  أنعمت فزدقول اللهم  أفـ
  

  كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في تعليمي وتأطيري
        من يوم دخولي المدرسة إلى يوم تخرجي من الجامعة، وأخص بالذكر   

  بدران مرادبدران مرادبدران مرادبدران مراد/ الدكتور األستاذ المشرف
  ، وحرصه الدائم طيلة        وتوجيهاته المتواصلة ،ونصائحه ،على مجهوداته الجبارة

  .فترة الدراسة  و  ،العمل المتواضع  هذا  على مدة اإلشراف
  .عنا كل خير، وأمده بعونه، وحفظه ورعاه اهللاهللاهللاهللافجزاه  

  كما أشكر أعضاء اللجنة المناقشة
  .كل خير اهللاهللاهللاهللاعلى قبولهم مناقشة هذا العمل وإثراءه، فجزاهم  

  
  

  .عبد القـادر                                                           
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  اءدـاإله
  
  
  

  أهدي ثمرة هذا العمل  
  إلى الوالدين الكريمين أطال اهللا في عمريهما، 

  وإلى كل إخوتي، 
  . وإلى جميع األهل واألصدقـاء

  
كما أهدي هذا العمل إلى كل زمالئي طلبة الحقوق في جامعة أدرار  

  .وتلمسان وكلية الحقوق ببن عكنون
  
  

  .عبد القـادر                                                             
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و املتمثــل يف املصــلحة  ،و هــي جتســد أحــد أهــم أهــدافها علــى اإلطــالق ،إن اإلدارة العامــة         
 La fonction) و املتمثلـة علـى اخلصـوص يف وظيفـيت الضـبط ،متارس وظائفهـا التقليديـة ،العامة

de police) ، وتقـدمي اخلـدمات (La fonction de prestation de service). فـاألوىل 
و هـــذه الوظيفـــة متثـــل اجلانـــب الســـليب يف نشـــاط  .هـــا إىل محايـــة النظـــام العـــامئراـــدف اإلدارة مـــن و 

وبــذلك فــإن هــذه  .كــون هــذه األخــرية تقــوم بــإلزام املــواطنني بالقيــام بعمــل أو االمتنــاع عنــه  ،اإلدارة
أمـــا . و احلـــد مـــن ممارســـة احلريـــات العامـــة ،الوظيفـــة هـــي مبثابـــة نـــوع مـــن الرقابـــة علـــى نشـــاط األفـــراد

وهــذا النشــاط ميثــل  .املرافــق العامــة عــن طريــقخالهلــا تقــدم اإلدارة خــدمات للمــواطنني  نفمــ ،ةالثانيــ
  .الوجه االجيايب لنشاط اإلدارة

 :عمــــالاأل بنــــوعني مــــن فـــإن اإلدارة تقــــوم ،و لتحقيـــق هــــذه الوظــــائف احليويــــة و مباشــــرا         
يت تقـوم ـا اإلدارة دون أن تقصـد و هي األعمال الـ  ، (les actes matériels) اديةاألعمال امل

 les actes) قانونيــةال و األعمــال. ترتيــب أي أثــر قــانوين عليهــا باإلنشــاء أو التعــديل أو اإللغــاء

juridiques)  ، 1.ها ترتيب أثر قانوين معنيئو هي األعمال اليت تأتيها اإلدارة قاصدة من ورا  
و  ،راديةـهــي األعمــال االنفــ األوىل .ها إىل نــوعنيوتنقســم األعمــال اإلداريــة القانونيــة بــدور          

وهذا العمل تصدره اإلدارة بإرادا املنفـردة و امللزمـة، وسـواء صـدر  .اإلداريتتمثل أساسا يف القرار 
جملــس  أو   ،مـن شــخص طبيعـي واحــد كـرئيس اجلمهوريــة، أو الــوزير، أو الـوايل، أو صــدر مـن هيئــة

أمـــا الثانيـــة فهـــي األعمـــال . انون العـــام اإلقليميـــة أو املرفقيـــةمـــن أشـــخاص القـــ اً معنويـــ ميثـــل شخصـــاً 
و طـرف  ،اق بـني جهـة اإلدارةـأو العمل اإلداري التعاقدي، و الذي يصدر بناء علـى اتفـ ،االتفاقية

  .و يتمثل على اخلصوص يف العقد اإلداري ،أو أطراف أخرى
 ظيفـــة اإلداريــة، و مظهــراً مــن مظـــاهرفــالقرارات اإلداريــة تعتــرب مـــن أهــم وســائل مباشــرة الو          

 Les prérogatives de la puissance) الـيت تتمتــع ــا اإلدارة امتيـازات الســلطة العامــة

publique) . ـا املنفـردةو دون حاجـة إىل  ،فاإلدارة هلا احلق يف إصدار قرارات إداريـة ملزمـة بإراد
وهــذا تطبيقــا ملبــدأ الفصــل  .افقــة القضــاءتوقــف ذلــك علــى مو يموافقــة املخــاطبني ــا، بــل و دون أن 

قـد  ف.د.محـىت أن  ،(Le principe de séparation des autorités) مـابني السـلطات

                                                 
  .9.، ص1999، دار النهضة العربية، القاهرة، "دراسة مقارنة " رأفت فوده، عناصر وجود القرار اإلداري -   1



  
  
  
  

  

السماح هلا باختـاذ  كان طلبها يتمثل يفإذا   ،عدم قبول دعوى اإلدارة أمامه 1قرر يف حكم شهري له
  .انوناً من اختصاصها املقرر ق ما دام أن هذه املسألة هي ،قرار معني
اإلداري مــن الســلطة الــيت متلــك ذلــك، مســتوفياً جلميــع أركانــه و عناصــره،  روبصــدور القــرا         

و  2ف.د.مو ــذا قضــى  .دون أن يتوقــف نفــاذه علــى علــم األفــراد ،وراً يف حــق اإلدارةـفإنــه يُنفــذ فــ
أن  1952سـمرب دي 11قررت احملكمة اإلدارية العليا يف حكمها الصـادر يف  ،مصر يف و .3ج.د.م

هـي حبسـب األصـل تـتم و تنـتج  ،رارات اإلدارية اليت تصـدرها اإلدارة يف جماهلـا اإلداري التنظيمـيـالق
و تنفيـذها و  ،ـا لر بالعمــونية، من يوم توقيـع مـن ميلـك سـلطة إصـدارها و توجيـه األمــثارها القانآ

وع إىل تـاريخ صـدور القـرار اإلداري نـه يتعـني الرجـأ ،الً و يرتتب على هذه القاعدة، أو . 4لو مل تنشر
و  ،نه منذ صـدور القـرارأ ،و ثانياً  .للحكم على مشروعيته، خاصة من حيث مصدر القرار و سببه

ــــذي ال يلحــــق ضــــررا  ــــذه، و بالقــــدر ال ــــه، يكــــون يف وســــع اإلدارة تنفي دون حاجــــة لنشــــره أو إعالن
 العلـم املقـررة، ائللموا ا عن طريق وسباألفراد، ألن القرارات اإلدارية ال تسري يف حقهم إال إذا ع

   .5أو النشر غالتبلي املتمثلة يف
ــــبعـــدما يـــتم تبليـــغ الق و          و  6يســـتوجب علـــى هـــؤالء تنفيـــذه ،اطبني بـــهـرار اإلداري إىل املخــــ

و هذا هو األصل عنـدما يسـود  .نكون أمام تنفيذ اختياري ،فإذا ما نفذوه .االمتثال إىل ما جاء به
                                                 

1- « Les autorités administratives sont en principe irrecevable à demander au juge le prononcé des 
mesures qu'elles ont le pouvoir de décider. » M.BERNARD, concl. Sur C.E. Sec., 7 Février 1964, 
Ass.synd. du canal de gap, Rec., p.84. Cité par : Olivier DUGRIP, L`urgence contentieuse devant les 
juridictions  administratives, P.U.F., Paris, 1991, p.232.                                                                              

و    ية خالد مسارة الزعيب، القرار اإلداري بني النظر : أشار إليه.« Cornus »يف قضية كورنيس  27/06/1913ف الصادر يف .د.حكم م - 2
 .194.، ص1999، مكتبة دار الثقافة  للنشر و التوزيع، عمان، 2ط ، -دراسة مقارنة  -التطبيق

، )الغرفة الرابعة(، أنظر جملس الدولة "القرارات اإلدارية نافذة مبجرد صدورها، ما مل يضع القضاء حدًا  لتنفيذها" ج أن.د.م:جاء يف قرار ل  -3
، 2005، 7، العدد  .د.م.مومن معه، . إ.جمدويب ضد ف 6، قضية أعضاء املستثمرة الفالحية رقم 15/11/2005، بتاريخ019341امللف رقم 

  .133.ص
  .194.خالد مسارة الزعيب، املرجع السابق، ص: مأخوذ عن -4
قـرار اإلداري يبـدأ مـن تـاريخ التوقيـع الفريـق األول يـرى أن نفـاذ ال: لقد انقسم الفقه إىل قسمني فيمـا خيـص تـاريخ سـريان أو نفـاذ القـرار اإلداري  - 5

فالقرار اإلداري حسب هذه النظرية يدخل حيـز التنفيـذ مـن وقـت اإلمضـاء عليـه، إال إنـه ال يسـري علـى األفـراد، إال إذا علمـوا ". نظرية التوقيع" عليه
فــالقرارات ". نظريــة النشــر" داري يبــدأ مــن تــاريخ نشــره أمــا الفريــق الثــاين، فــريى أن نفــاذ القــرار اإل. بــه عــن طريــق إحــدى وســائل النشــر املقــررة قانونــاً 

، علومـاتملزيـد مـن امل. حىت تدخل حيـز التنفيـذ (La publication) ، ختضع لقاعــدة النشر(Les actes réglementaires)اإلدارية التنظيمية 
  . 370.، ص2004، لباد، اجلزائر، 1، ط )النشاط اإلداري( 2ناصر لباد، القانون اإلداري، ج : أنظر

، أما  التنفيذ فهو العملية )النشر أو التبليغ(خيتلف تنفيذ القرار اإلداري عن نفاذه، فالنفاذ هو عملية قانونية تتم مبوجب اإلصدار و الشهر  - 6 
، 2005رية، دار العلوم، عنابة،حممد الصغري بعلي، القرارات اإلدا  :أنظر ملزيد من املعلومات، اليت تأيت بعد النفاذ، أي وضع القرار حيز التطبيق،

  .107.ص



  
  
  
  

  

جنـد أن القـرارات اإلداريـة تلقـي علـى  ،إال أنـه يف الغالـب .يف اتمـع  (le civisme) املـدينالـوعي 
و  ،ممــا جيعلهــم يعزفــون عــن تنفيــذها ،أو إدارة أخــرى ،األفــراد ســواء ،اتق املخــاطبني ــا التزامــاتعــ

 جيــب أن يكــون للســلطة مصــدرة القــرار الــيت تســهر علــى الصــاحل ييتهربــون مــن واجــب الطاعــة الــذ
فـإن اإلدارة تلجـأ إىل طـرق أخـرى  ،"االمتناع عن تنفيذ القرارات اإلداريـة"و أمام هذا الوضع . العام

فباإلضــافة إىل جلــوء اإلدارة إىل القضــاء . تيف ســبيل إجبــار األفــراد علــى تنفيــذ مــا أصــدرته مــن قــرارا
ــــالقرار علــــ ــــار املخــــاطبني ب ــــذه، فلهــــا أن تنفــــذه بنفســــها مباشــــرة ىإلجب  L´exécution) تنفي

d´office).  ا علــى يعتــرب مــن أخطــر االمتيــازات املمنوحــة هلــ ،اً خــول لــإلدارة قانونــو هــذا احلــق امل
 .، و أجنعها أثراً اإلطالق

 Le privilège du)إن القـــرار اإلداري يصـــدر متمتعـــا بقرينـــة الصـــحة و الســـالمة          

préalable) و  ،مشــروعية القـرار اإلداري قانونــا و هــو مـا يعـين .يف كـل األعمــال اإلداريـة ةاملفرتضـ
ن أهــو  ،عيةو شــر إن مــربر هــذه امل. بــدون أن يتوقــف ذلــك علــى إقــرار مــن أي جهــة مبــا فيهــا القضــاء

. تسعى دوما إىل حتقيق املصلحة العامة ،و خاصة القرار اإلداري ،و من خالل كل أعماهلا ،اإلدارة
أهــــم نتيجــــة ترتتــــب علــــى قرينــــة إن . املشــــروعية بقرينــــةهلــــذا االعتبــــار فــــإن القــــرارات اإلداريــــة تتمتــــع 

  . (L'effet non suspensif) 1السالمة، تتمثل يف مبدأ األثر غري املوقف للطعن
كسعي اإلدارة إىل حتقيق املصـلحة العامـة، و   ،إن هذا املبدأ الذي استند إىل مربرات عديدة        

 .السـلطات، وجهــت إليـه انتقــادات كثــريةو جتســيد مبـدأ الفصــل مـا بــني  ،عـدم عرقلــة نشـاط اإلدارة
تكــون غــري قابلــة أو  هــذه األضــرار قــد. ضــراراً مبصـاحل األفــرادأتنفيـذ القــرارات اإلداريــة قــد ينــتج عنــه ف

  . ثارهآصعبت اإلصالح  إذا ما مت تنفيذ القرار و أنتج 
 املوقـف للطعـن و لتفادي هذه االنتقـادات و السـلبيات الـيت خلفهـا األخـذ مببـدأ األثـر غـري         

إذا مـا  ،، يسمح بوقـف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة عـن طريـق القضـاءآخر استثناءً نظام  دَ جِ باإللغاء، وُ 
أن تؤجـل تنفيـذ  بإمكاـا ،ن اإلدارةأ إىل اإلشـارة هنـا هـذا و جتـدر. توفرت الشروط القانونية لـذلك

  .مربر لذلك دَ جِ مىت وُ  ،القرار اإلداري الذي أصدرته
أن يطلبـوا و قـف تنفيـذه أمـام  ،فالقانون يسمح لألفراد املتضـررين مـن تنفيـذ القـرار اإلداري         
إن وقـف تنفيـذ القـرار . املـربرات القانونيـة لـذلك تْ دَ ِجـمـىت وُ  ،الطعن باإللغـاءأو أثناء  دبع ،القضاء

                                                 
1- Jean RIVERO, Jean WALINE, Droit administratif, 14 éme éd, DALLOZ, 1992, p.90.       

    



  
  
  
  

  

ة تقديريـة و الـيت ال متـنح سـلط ،)النظام اخلاص للوقف( مبوجب نصوص خاصة  قد يتقرر ،اإلداري
. إذا ما توفر الشرط املقرر لذلك ،فالقاضي جمرب بأن يأمر بوقف التنفيذ .للقاضي للقضاء به ةواسع

يكـون  ،و يف هـذه احلالـة .)النظـام العـام للوقـف(مبوجـب النصـوص العامـة  اً يكـون مقـرر  قـد كما أنـه
هــذا  إن. انونــامــىت حتققــت الشــروط املنصــوص عليهــا ق ،للقاضــي ســلطة واســعة يف القضــاء بــالوقف
  . النوع من الوقف سيكون حمل دراستنا هذه

علــى قاعــدة األثــر  ،يرجــع الفضــل يف وجــود هــذا النظــام االســتثنائي ،ةتارخييــفمــن الناحيــة ال         
الـذي مـنح جملـس الدولـة اختصـاص وقـف تنفيـذ  ،إىل املشـرع الفرنسـي ،غري املوقـف للطعـن باإللغـاء

و دون أية إشـارة إىل  ،1806جويلية 22جب املادة الثالثة من مرسوم و ذلك مبو  ،القرارات اإلدارية
 ،و قـد نـتج عـن ذلـك. األوضاع و الضوابط اليت يلتزم ـا القاضـي اإلداري يف ممارسـة تلـك السـلطة

ملـدة تربـو علـى  ،احلرية الكاملة يف صياغة قواعد نظرية وقـف التنفيـذ لديه القاضي الفرنسي أن وجدَ 
حــىت حــدوث أول تــدخل تشــريعي لتقنــني الشــروط املوضــوعية للحكــم بوقــف  ،اً مائــة و مخســني عامــ

علــى  ةكبــري   اتتطــور و مث حلقــت تغيــريات  .1963يف عــام  رمــن املرســوم الصــاد 54باملــادة  ،التنفيــذ
 2000جـوان  30الصـادر يف  57-2000آخرهـا مبوجـب القـانون رقـم كـان هذا النظام يف فرنسا،  

عليـه  مت الـنصأمـا يف اجلزائـر فنجـد أن نظـام الوقـف  . (Le référé – suspension) و املتعلـق
خاصــة  ،و املــتمم ،املعــدل م.إ.قاملتضــمن  1966جــوان  8الصــادر يف  154-66مبوجــب األمــر 

 ،أمـــا املشـــرع املصـــري فلقـــد أخـــذ بنظـــام وقـــف تنفيـــذ القـــرارات اإلداريـــة. 283، 171، 170املـــواد 
 182و ذلـك مـن خـالل املـادة التاسـعة مـن القـانون رقـم  ،مبوجب أول قـانون لـس الدولـة املصـري

  .1946لسنة 
أشــرنا إليهــا التشــريعات املقارنــة الــيت  نصــت عليــه ،إن نظــام وقــف تنفيــذ القــرارات اإلداريــة         
علـى  دومـاً اسـتثناء )نظـام الوقـف(إىل جانب مبـدأ األثـر غـري املوقـف للطعـن، و اعتربتـه  ،فيما سبق

 règle) ي يعتــــــرب مــــــن القواعــــــد األساســــــية يف القــــــانون العــــــام يف فرنســــــاو الــــــذ ،هــــــذا املبــــــدأ

fondamentale du droit public) .1  

                                                 
ري وإن كان يأخذ مببدأ األثر غ -من قانون احملاكم اإلدارية 80املادة  -حبيث أن التشريع اجلرماين ،إن هذا املنطق ليس مكرًسا على إطالقه - 1

جيعل من  ،سالفة الذكر، إال أنه و عكس ما سبق بيانهما هو عليه احلال يف التشريعات ك  ،جنًبا إىل جنب ،و كذا نظام الوقف ،املوقف للطعن
  :ملزيد من التفاصيل أنظر. و من مبدأ األثر غري الوقف للطعن االستثناء ،هو األصل ،نظام الوقف

- Olivier DUGRIP, op.cit., p.232.             



  
  
  
  

  

 ،مـــن املواضـــيع ذات األمهيـــة البالغـــة ،موضـــوع وقـــف تنفيـــذ القـــرار اإلداري يعـــدو مـــن هنـــا          
األعمـــال  ممارســـة الرقابـــة علـــى ميكـــن ،ومـــن خاللـــه ،فبدايـــة .إطـــارباعتبـــاره ينـــدرج حتـــت أكثـــر مـــن 

ذلـك و ) خضـوع القـرارات اإلداريـة للقـانون مبفهومـه الواسـع( اإلدارية يف إطـار احـرتام مبـدأ املشـروعية
 ،و ممـا يزيـد مـن أمهيـة .و يأيت هـذا بعـدما كانـت اإلدارة ال ختضـع لرقابـة القضـاء ،عن طريق القضاء

و هـذا عكـس الرقابـة باإللغـاء الـيت هو أا رقابة سابقة علـى التنفيـذ،  ،و فعالية الرقابة يف هذا املقام
و مـن . و مبجـرد صـدورها ،ثارهـا فـوراً آالـيت أنتجـت  ،اإلدارية يف مواجهة القرارات قد ال جتدي نفعاً 

يكفـل محايـة احلقـوق الفرديـة مـن تعسـف اإلدارة يف إصـدار قـرارات  ،فـإن نظـام الوقـف ،جهة أخرى
و املصاحل  ، املصاحل العامة اليت دف إليها اإلدارةخمالفة للقانون، و باملرة إقامة نوع من التوازن بني

اخلاصــة لألفــراد، حيــث أصــبحت اإلدارة و الفــرد علــى قــدم املســاواة أمــام القضــاء، ممــا جعــل األفــراد 
حيق هلم مقاضاة اإلدارة أمـام اهليئـات اإلداريـة الوطنيـة، بـل و بإتبـاع إجـراءات تتميـز بالسـرعة حتمـي 

يندرج حتت مبدأ احلق يف التقاضي املكرس  ،ف تنفيذ القرارات اإلداريةإن طلب وق. حقوقهم مؤقتا
، 1و املواثيق الدولية، و الذي يعترب مـن الضـمانات األساسـية حلـق الـدفاع ،مبوجب الدساتري الوطنية

وجـــرأة القاضـــي  ،كمـــا أن وقـــف التنفيـــذ هــو فرصـــة ملعرفـــة مـــدى كفـــاءة.و مــن دعـــائم دولـــة القـــانون
و لتقيــيم مــدى اســتقالل جهــاز القضــاء  ،ســلطات اإلدارة ، و مناســبة للوقــوفاإلداري يف مواجهــة 

مـــن ســـلطة  ،و هـــذا يف ظـــل التطـــور الـــذي طـــرأ علـــى جهـــاز القضـــاء يف اجلزائـــر .علـــى أرض الواقـــع
نـــوفمرب  28، إىل اعتنـــاق نظـــام االزدواج القضـــائي مبوجـــب دســـتور 1989مســـتقلة مبوجـــب دســـتور 

الدراســـة امتـــدت إىل بعـــض التشـــريعات  أن ،يف هـــذا اـــال و مـــا يزيـــد مـــن أمهيـــة البحـــث. 1996
و الفقـــه  ،القضـــاءو ، عاملقارنـــة و املتشـــاة مـــع التشـــريع اجلزائـــري، و هـــذا مـــن أجـــل و ضـــع التشـــري

  .قصد مسايرة التطور السائد يف العامل ،اجلزائري على احملك
بـالرغم مـن  ،ا اـال يف اجلزائـركان دافعـه قلـة الدراسـات يف هـذ  ،إن اختياري هلذا املوضوع         

 .مجودهـاو و قلـة النصـوص املنظمـة لـه  ،اإلشكاالت الـيت تطـرح يف شـأنه يف ظـل الغمـوض التشـريعي
و عدم  ،رارات اإلداريةــإضافة إىل التضارب يف األحكام القضائية اليت تعاجل حاالت وقف تنفيذ الق

                                                 
1 -Le sursis à exécution avait été qualifié par le Conseil  Constitutionnel (23 janvier 1987, Cons. Conc, 
Rec., p. 8) de « garantie essentielle des droits de la défense» et il est donc satisfaisant qu’il soit désormais 
traité par une loi, au titre des « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des 
libertés publiques ». Pour plus de détail, voir: Bernard PACTEAU, Contentieux administratif, 5 éme éd, 
P.U.F., Paris, 1999, p.127. 

 



  
  
  
  

  

 ،إضـافة إىل ذلـك. رارات القضـائية أحيانـاً و الرجوع عن بعض املواقف الـيت تكرسـت يف القـ ،الثبات
أمجل معاجلة وقف التنفيـذ املتعلـق بـالقرارات اإلداريـة و القضـائية يف  ،ري أحياناً ـجند أن املشرع اجلزائ

  1.نفس النصوص
نظـام وقـف  تطـويرمت وضـع و  تتمثل عن كيـفإن اإلشكالية اليت أريد إثارا و مناقشتها،          

إقامـة التـوازن و و محايـة حقـوق األفـراد،  ،دارية؟ و هل وضع بشكل يكفـل ضـمانتنفيذ القرارات اإل
و املصـــاحل اخلاصـــة لألفـــراد؟ و كيـــف ميكـــن لوضـــع النظـــام   ،)املصـــلحة العامـــة(بـــني أهـــداف اإلدارة 

داف املرجوة منه؟ و كيف يطبـق ـأن حيقق األه ،وقف للطعنكمجرد استثناء على مبدأ األثر غري امل
؟ و  )هــل يتوســع يف الوقــف أم يتشــدد يف منحــه(نظــام يف ظــل الســلطة املمنوحــة لــه القاضــي هــذا ال

 نيو القضـــائية، و هـــذا باملقارنـــة مـــع التشـــريع ،مـــن الناحيـــة القانونيـــة ،كيـــف هـــو احلـــال يف اجلزائـــر
  و املصري؟ ،الفرنسي

يتطلبـه هـذا  التحليلـي و الوصـفي الـذي نياملنهجـ تبـاعاارتأينـا لإلجابة عن هـذه اإلشـكالية          
باعتبار أساس الدراسة هـي النصـوص التشـريعية يف أغلـب األحيـان، مـع املقارنـة  ،النوع من املواضيع

 و ذلـــك وفـــق خطـــة جـــاءت إمجـــاالً . بـــني خمتلـــف التشـــريعات خاصـــة الفرنســـية، اجلزائريـــة، املصـــرية
بوقــف  تنفيــذ  ةاألحكــام العامــة املتعلقــ لــىع الفصــل األول فلقــد اشــتمل. فصــلني اثنــنيمقســمة إىل 

  .لوقف تنفيذ القرار اإلداري اإلجرائية فإنه يتعلق باألحكام ،الفصل الثاين أما يف. القرار اإلداري
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
املتعلق بقانون اإلجراءات املدنية املعدل و املتمم ختص القرارات  1966جوان  8الصادر يف  154-66من األمر رقم  283/2إن املادة  -  1

  .و القرارات القضائية ،اإلدارية



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  



  
  
  
  

  

و   . تلفـةوسـيلة تسـتعملها اإلدارة قصـد القيـام بأنشـطتها املخ مإن القرار اإلداري يُعترب أهـ         
ــــذ املباشــــر  ــــل التعطيــــل و التماطــــل، ُمنحــــت اإلدارة امتيــــاز التنفي ملــــا كانــــت املصــــلحة العامــــة ال تقب

ومـن هـذا . أي من يوم صـدوره ،منذ ميالدهاإلداري تالزم القرار  ،و خاصية النفاذ املباشر. لقراراا
رات يف مواجهة الطعون القضـائية من احلماية، ِلَما تصدره اإلدارة من قرا اً كفل القانون نوع  ،املنطلق

معلنــاً عـن بـزوغ مبــدأ يف  ،ُكــرس يف أحكـام القضـاء  ،إن الوضـع هـذا. هاالـيت ـدف إىل وقـف تنفيــذ
يعطـي ضـمانات لـإلدارة  ،إن املبـدأ هـذا. ُعرف باألثر غري املوقـف للطعـن باإللغـاء ،القضاء اإلداري

وضـــع يف  ،إال أن املشــرع .ملصــلحة العامــةضــي يف إصــدار مــا تــراه مناســباً مــن قــرارات لتحقيــق اللمُ 
فأجـاز وقـف تنفيـذ القـرار  .و بالتـايل الطعـن فيهـا ،احلسبان إمكانية تضرر األفراد مـن هـذه القـرارات

  .و طلبه صاحب الشأن ،إذا توفرت شروطه ،اإلداري كاستثناٍء على املبدأ
؟ و مـــا هـــي ءدة و االســـتثنافكيـــف مت وضـــع هـــذا البنـــاء القـــانوين، و مت اجلمـــع بـــني القاعـــ         

رتأينـــا تقســـيم هـــذا الفصـــل إىل االقـــرارات اإلداريـــة حمـــل طلـــب الوقـــف؟ لإلجابـــة علـــى هـــذه األســـئلة 
أمــــا . و جــــواز وقــــف تنفيــــذه ،القــــرار اإلداري بــــني نفــــاذه إىل ،مبحثــــني، نتعــــرض يف املبحــــث األول

  .إىل حمل طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري ،فنتعرض فيه ،املبحث الثاين
  

        ....القرار اإلداري بين نفـاذه و جواز وقف تنفيذهالقرار اإلداري بين نفـاذه و جواز وقف تنفيذهالقرار اإلداري بين نفـاذه و جواز وقف تنفيذهالقرار اإلداري بين نفـاذه و جواز وقف تنفيذه: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول
و . 1، ما مل يضع القضاء حداً لتنفيذهااألصل أن القرارات اإلدارية نافذة من يوم صدورها         

مــرده إىل أن  ،إن هــذا االمتيــاز الــذي حتظــى بــه اإلدارة. لــإلدارة أن تنفــذها دون استشــارة أيــة جهــة
باإلضافة إىل قرينـة الصـحة املفرتضـة يف عمـل  ،هو حتقيق املصلحة العامة ،اإلدارةاهلدف من نشاط 

مـن حيـث تنفيـذها  ،عن الطعون القضائية أىإن هذا االعتبار جعل القرارات اإلدارية يف من. اإلدارة
  .الذي ال يتأثر يف شيء من ذلك

اريـة، عنـد ف تنفيذ القـرارات اإلدإن هذا األصل العام يرد عليه استثناء، أال و هو جواز وق         
  .الشكلية و املوضوعية توفر شروطه القانونية،

، وملـاذا وجـد إىل جانبــه -األثـر غـري املوقـف للطعــن باإللغـاء -فكيـف مت وضـع املبـدأ العــام          
  نظام استثنائي، و هل هذا االزدواج حيقق احلفاظ على املشروعية؟

                                                 
إ و .ضد ف ،جمدويب 06، قضية املستثمرة الفالحية اجلماعية رقم 15/11/2005، بتاريخ 019341، ملف رقم )الغرفة الرابعة( جملس الدولة -1

  .سابق اإلشارة إليهامن معه، 



  
  
  
  

  

 ،األولاملطلب املبحث إىل مطلبني، خصصنا هذا قسمنا  ،التلإلجابة على هذه اإلشكا         
فنتحــدث فيــه عــن  ،الثــايناملطلــب أمــا . إىل مبــدأ األثــر غــري املوقــف للطعــن بــدعوى جتــاوز الســلطة

  .الطابع االستثنائي لنظام الوقف
  

        ....مبدأ األثر غير الموقف للطعن بدعوى تجاوز السلطةمبدأ األثر غير الموقف للطعن بدعوى تجاوز السلطةمبدأ األثر غير الموقف للطعن بدعوى تجاوز السلطةمبدأ األثر غير الموقف للطعن بدعوى تجاوز السلطة: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول
كــان   ،، و اعتمــاده1متأصــل، و لــه جــذور يف قــانون جملــس الدولــة الفرنســين هــذا املبــدأ إ         

  و مربراته يا ترى؟ ،فما هو مضمون املبدأ .خمتلفة و معطياتٍ  ،ملربراتٍ  وفقاً 
 الفرع نتعرض يف. إن اإلجابة على هذه اإلشكالية الفرعية تكون من خالل الفرعني التاليني        

  .فنتعرض فيه إىل تربيرات املبدأ ،الفرع الثاينأما  .إىل مضمون املبدأ ،األول
  

        ....مضمون المبدأمضمون المبدأمضمون المبدأمضمون المبدأ: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
فقــد ُمســح لألفــراد بــالطعن باإللغــاء يف القــرارات اإلداريــة التنفيذيــة  ،تكريســا ملبــدأ املشــروعية

ال  ،إال أن هــذا الطعــن. أمــام القضــاء اإلداري) دعــوى جتــاوز الســلطة ( عــن طريــق دعــوى اإللغــاء 
كمبــــدأ معــــروف يف القــــانون   ،ولقــــد ُكــــرس هــــذا املوقــــف. وقــــف تنفيــــذ القــــرار اإلداري يرتتــــب عليــــه

أن الطعـن يف  ،ومقتضـى هـذا املبـدأ. و مسي مببدأ األثر غري املوقف للطعن بـدعوى اإللغـاء ،اإلداري
أن  أن يســـتمر إىل يوقـــف حســـب األصـــل تنفيـــذه، الـــذي جيـــب ال ،القـــرار اإلداري بـــدعوى اإللغـــاء

مــــا شــــابه أحــــد أوجــــه عــــدم  اإذ ،أو ُيســــحب مــــن قبــــل اإلدارة ،القــــرار املطعــــون فيــــهيُقضــــى بإلغــــاء 
أو تنفيـذ  ،حـىت ينجلـي املوقـف ،اخليـار بـني التمهـل ،كما يكون لـإلدارة يف هـذه احلالـة. 2املشروعية

  .3خماطر هذا التنفيذ  ةمتحمل ،القرار على مسئوليتها
ـــه جـــذور يف  مت الـــنص عليـــه يف خمتلـــف التشـــريعات ،إن هـــذا املبـــدأ الوطنيـــة، حبيـــث جنـــد ل

فلقـد مت الـنص علـى هـذا . القضـاء اإلداريعرب خمتلف املراحل اليت مـر ـا  القانون اإلداري الفرنسي
تأكـد املبـدأ يف املـادة ، مث 1806جويليـة  22املبدأ ألول مرة يف املادة الثالثة من املرسوم الصـادر يف 

                                                 
 .1806جويلية  22من املرسوم الصادر يف  3يف املادة  ول مرةأل قد ُنص عليهف -  1

لفكر اجلامعي، دار ا ،)أحكام الوقف -الطابع االستثنائي لنظام الوقف و شروطه(حممد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار اإلداري  -  2
  .6.ص ،1997اإلسكندرية، 

، 2001احلقوقية، بريوت،  ، منشورات احلليب3اء اإلداري، ط ذ القرار اإلداري يف أحكام القض، وقف تنفياهللاعبد الغين بسيوين عبد  - 3
  .14.ص



  
  
  
  

  

و نـص عليـه مـن جديـد يف املـادة  .1940 مربديسـ 18و قـانون ، 1872ماي  24من قانون  24
مــن املرســوم رقــم  54و املــادة   ،1945جويليــة  31الصــادر يف  1708 -45مــن األمــر رقــم  48
-84 مــــــن املرســــــوم رقــــــم 13، و املعــــــدل باملــــــادة 1 1963 جويليــــــة 30الصــــــادر يف  766 -63

ومل يــؤثر علــى  ،طردةضــمر العمــل ــذه القاعــدة بصــفة و اســتم .1984أوت  29يف  الصــادر819
  934-53باملرسـوم رقـم  ،استقرارها اإلصالحات اليت أدخلت على نظام القضاء اإلداري يف فرنسـا

و جعلهــا صــاحبة الواليــة  ، (T.A)، الــذي أنشــأ احملــاكم اإلداريــة 1953ســبتمرب  30الصــادر يف 
 1987ســـنة مرب ديســـ 31يف  و ال القـــانون اجلديـــد الصـــادر .العامـــة بالفصـــل يف املنازعـــات اإلداريـــة

  .C.A.A (2( بإصالح القضاء اإلداري الذي أسس االس اإلدارية االستئنافية
بقوهلــا  م.إ.مــن ق 170/11 ، فقــد مت الــنص علــى املبــدأ يف املــادةأمــا يف القــانون اجلزائــري

إال إذا قــرر بصــفة اســتثنائية خــالف ذلــك بنــاء  ،يكـون للطعــن أمــام الــس القضــائي أثــر موقـف ال"
  .3"لب صريح من املدعيعلى ط

مـــن قـــانون جملـــس  49/1فـــإن املبــدأ نفســـه مت الـــنص عليـــه يف املــادة  ،ويف القــانون املصـــري
ال يرتتــب علــى رفــع الطلـب إىل احملكمــة وقــف تنفيــذ "بقوهلـا  1972لســنة   47 مالدولـة املصــري رقــ

هــذه احملكمــة أن األصــل الــذي جــرت أحكــام " م.ع.إ.مر و يف شــأنه تقــر ". القــرار املطلــوب إلغــاؤه
املنظمـة للقضـاء  داري، و علـى مقتضـى األصـول العامـةعلى تقريره عمًال باملبادئ العامة للقـانون اإل

التجاريــة، افــرتاض ســالمة   و و املرافعــات املدنيــة ةر أو قــانوين جملــس الدولــاإلداري، ســواء يف الدســتو 
القرار اإلداري أمام حمـاكم جملـس و أن خماصمة . و صحة القرارات اإلدارية اليت تصدر واجبة النفاذ

  .4"ال توقف التنفيذ ،الدولة يف حد ذاا

                                                 
1-« Devant les juridictions administratives la règle est que la requête n`a pas d`effet suspensif. Posée dés 
l`origine de la juridiction administrative par l`article 3 du décret du 22 juillet 1806, cette règle a toujours 
été réaffirmée par l`art.24  de la  loi du 24 mai 1872 et la loi du 18 décembre 1940. Elle est formulée 
dans son dernier état par l`art .48 de l`ord du 31 juillet 1945 et par l`art .54 du décret du 30 juillet 1963 
modifié ». Pour plus de détail, voir: Olivier DUGRIP, op.cit., p.207.                                                                                          

  .16.، املرجع السابق، صاهللاعبد الغين بسيوين عبد  -  2
  . و املتضمن قانون اإلجراءات املدنية املعدل، و املتمم 1966جوان  08املؤرخ يف  154/66األمر رقم  -  3
  .6.حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص: مأخوذ عن -  4



  
  
  
  

  

، و املصرية و يف تطبيقاا ألول قانون منظم لس الدولة ، قررت حمكمة القضاء اإلداري         
يؤخذ من ذلك أن كل قرار إداري يكون مشموال بالنفاذ بقـوة " أنه  ،بعد أن أوردت القاعدة العامة

   .1" ون ، وال يرتتب على جمرد طلب إلغائه أمام حمكمة القضاء اإلداري وقف تنفيذهالقان
نتيجــة منطقيــة ملبــدأ القــوة التنفيذيــة للقــرار اإلداري الــذي يعتــرب قاعــدة  ،و يعــد هــذا املبــدأ
إال بــنص تشــريعي  ،-املبــدأ -و ال جيــوز اخلــروج عــن هــذا األصــل العــام . أساســية يف القــانون العــام

س فقــــط فيمــــا يتعلــــق بطعــــون اإللغــــاء املقدمــــة جلهــــات القضــــاء، و إمنــــا أيضــــا بالنســــبة خــــاص، لــــي
ليس هلا أثـر  -القضائية و اإلدارية -فكل هذه التظلمات باملعىن الواسع. للتظلمات املرفوعة لإلدارة

، أو ُوِجــَد نظــام قــانوين يأخــذ مببــدأ 2مــا مل يــنص صــراحة علــى خالفــه ،موقــف لتنفيــذ القــرار اإلداري
 . 3ألثر املوقف للطعن، مثل ما هو عليه احلال يف النظام اجلرماين الذي سبقت اإلشارة إليها

وع يرتكــز علــى مــربرات عديــدة ســتكون موضــ ،إن مبــدأ األثــر غــري املوقــف للطعــن باإللغــاء
  .الفرع املوايلالدراسة يف 
 

        ....تبريرات المبدأتبريرات المبدأتبريرات المبدأتبريرات المبدأ: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

فكرة القرار التنفيذي، و مبدأ : إىل ما يليمنه أهم املربرات أو األسانيد اليت يقوم عليها املبدأ 4لقد أرجع الفقه و خاصة الفرنسي         
  ).املصلحة العامة(االعتبارات العملية الفصل بني السلطتني القضائية و اإلدارية، و مربر 

  
  
  

                                                 
  .7.، صنفس املرجعحممد فؤاد عبد الباسط، : مأخوذ عن -1 
  .9.حممد فؤاد عبد الباسط، نفس املرجع، ص -  2
، فإن األثر املوقف للطعن يتعلق بالطعن اإلداري املسبق املقدم أمـام اجلهـات اإلداريـة املصـدرة للقـرار بصـفة  أ.إ.م.إ.قمن  80فحسب املادة  " - 3

إن املبدأ هنا ال يطبق على إطالقه، حبيث أن األمر ال يشمل إال الطعون املقدمة ضد القرارات . إجبارية ، كما يتعلق بالطعن أمام اجلهات  القضائية
فكثــري مــن الطعــون لــيس هلــا أثــر موقــف ألــا . وهــي الــيت حتمــل التزامــات وتفقــد بعــض احلقــوق للمتقاضــني (Faisant grief)ثــر قــانوين احملدثــة أل

  .موجهة ضد قرارات ال حتِمل التزامات و ال تفقد املتقاضني حقوقهم
ثناءات علـــى مبـــدأ األثـــر املوقـــف للطعـــن مـــن القـــانون األساســـي األملـــاين تضـــع بعـــض االســـت 4الفقـــرة  19ن املـــادة إإضـــافة إىل ذلـــك فـــ

  :باإللغاء
األخرى اليت ليست من  بداية فإن القانون جيرد الطعن من كل أثر موقف عندما يوجه ضد القرارات املتعلقة بالضرائب،الرسوم، و كل الرسوم

بعض التدابري املتعلقة باحلماية من و  وصف االستعجال،اختصاص احملاكم الضريبية، و كذا تدابري الشرطة املتعلقة حبفظ األمن و النظام واليت حتمل 
 :للمزيد من املعلومات، أنظر ".حالة األزمات السياسية و االقتصاديةو الدفاع الوطين، و بعض األمراض، 

- Olivier DUGRIP, op.cit., p.232.                                                        
4- Olivier GOHIN, Contentieux administratif, 2éme éd, LITEC, Paris, 1999, p.260.                  



  
  
  
  

  

  .           فكرة القرار التنفيذي:  أوال
 Le caractère exécutoire des décisions)ات اإلدارية إن اخلاصية التنفيذية للقرار         

administratives)   أكــــدها األســـــتاذ شــــوارتزنربج)Schwartzenberg ( والـــــذي قـــــال إن ،
يتمثــل يف امتيــاز عمــل  ،تنبــع مــن مبــدأ عــام ،قاعــدة األثــر غــري املوقــف للطعــن يف القــرارات اإلداريــة

  .1وهو نتيجة وإبراز للخاصية التنفيذية للقرارات اإلدارية. و قرينة الصحة اليت ُمتيز أعماهلا ،اإلدارة
أول  ،عميـد مدرسـة تولـوز "Maurice Hauriou"2و قـد كـان الفقيـه  مـوريس هوريـو          

حيــث   ."الــوجيز يف القــانون اإلداري"مــن نــادى ــذه الفكــرة يف ايــة القــرن التاســع عشــر يف كتابــه 
دون  الرجــوع إىل  ،القيــام بنفســها بتنفيــذ القــرارات الــيت تتخــذها يــرى الفقيــه أن اإلدارة متلــك ســلطة

  .القضاء ، حىت عندما يكون تنفيذ القرار للمحافظة على مصلحة الغري
  :و تتحلل الفكرة و تتدرج عناصرها كاأليت

 Le privilège du) يصـدر القـرار اإلداري متمتعـا بقرينـة الصـحة والسـالمة املفرتضـتني  -1 

préalable) .  ًو دون أن يتوقف األمـر يف ذلـك علـى إقـرار  ،و هذا ما يعين مشروعية القرار قانونا
 .دف دوماً من وراء أعماهلا إىل الصـاحل العـام ،و القرينة جتد أساسها يف كون اإلدارة. من القضاء

 أن و الســـالمة مهـــا املفرتضـــتني، إىل ،فـــال يُفـــرتض بـــداءة خمالفـــة القـــانون يف أعماهلـــا، و إمنـــا الصـــحة
إن هـــذا االمتيـــاز الـــذي ُمـــنح لـــإلدارة جيعـــل هـــذه . يثبـــت العكـــس مـــن طـــرف مـــن يـــدعي غـــري ذلـــك

لة و اءرار غــري مشــروٍع، ويضــعها يف موضــع املســــــن القأاألخــرية تتحمــل نتــائج التنفيــذ فيمــا لــو تبــني 
و يـــرتبط  ،داري يُولـــد بقـــوة التنفيـــذ الـــذايتن القـــرار اإلإ. مـــا تـــوفرت شـــروطه إذا ،املطالبـــة بـــالتعويض

ســينتفي بطبيعــة  ،فبغــري افــرتاض مشــروعية القــرار علــى هــذا النحــو. بقرينــة املشــروعية وجــوداً و عــدماً 
تفقــــُد بــــدورها ســــندها بغيــــاب قرينــــة  ،احلــــال ســــند قوتــــه التنفيذيــــة الذاتيــــة، والقــــوة التنفيذيــــة الذاتيــــة

 C`est dans le bénéfice du) عن هذا التالزم بقوله "Hauriou"و يعرب الفقيه  . املشروعية

préalable que consiste le principe d`autorité)3.        

                                                 
1- « Le caractère non suspensif du recours découle d´un  principe plus général- le privilège d’action 
d`office, le privilège du préalable, il est la conséquence et  l’illustration du caractère exécutoire des 
décisions administratives». Cité par : Olivier DUGRIP, op.cit., p.211.                                   

    
 .11.حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص: أشار إىل ذلك -2

 .12.ع السابق، صحممد فؤاد عبد الباسط، املرج :مأخوذ عن -  3



  
  
  
  

  

، بـل مسـتقبالً  غـري قابـل لإللغـاءيصـري ال تعـين أن القـرار  ،إن القوة التنفيذية للقـرار اإلداري         
التنفيــذ  الــذي ُمــنح لــإلدارة  يف إصــدار القــرارات التنفيذيــة  و الــيت تتمتــع خباصــية -اأن االمتيــاز هــذ

نتيجـة مطالبـة األفـراد  ،بإمكانية تدخل القضاء لفحـص مشـروعيتها ،ُجيابَُه من جهة أخرى -املباشر
و يف هــذا اإلطــار يقــول  .posteriori) (à الحقــاً  ن هــذا التــدخل يكــون دائمــاً أو األكيــد  .لــذلك

 Tout est révisable car tout s`exécute provisoirement et)  العميـد  هوريـو

préalablement)  1.  
باللجوء  إىل اجلهات القضائية  اإلداريـة  ،و بالرغم من احلق الذي ُمنح للمخاطبني بالقرار         

م بتنفيـــذ مـــا جـــاء بـــه املختصـــة الحقـــاً للفصـــل يف مـــدى مشـــروعيته، فـــإن ذلـــك ال يـــؤثر يف التزامـــا
 ارض هـذا القـرار مـع مصـاحلهم اخلاصـةمث الطعن فيه عندما يتع .ُمطالبون بداية بالتنفيذ القرار، فهم

فــالقرار اإلداري املطعــون يف مشــروعيته أمــام القضــاء جيــب أن ينفــذ مؤقتــاً، وإىل . مســبباً هلــم أضــراراً 
غاية الفصل النهائي يف القضية، ألن الطعن باإللغاء يف  القرار اإلداري ال يـؤدي إىل وقـف تنفيـذه، 

 .2ن يف القرارات اإلدارية وهذا نتيجة ملبدأ األثر غري املوقف للطع

مثـــل  ،وجــدت بعــض املســاندين هلــا ،هــذه.Hauriou"  "Mإذا كانــت نظريــة العميــد و          
فإـــا باملقابـــل واجهـــت انتقـــادات الذعـــة الحقـــاً مـــن  ،Léon Duguit"3" العميـــد ليـــون دوجـــي
أن  اسأســ هلــا علــى فقــد أسســوا رفضــهم.  Chinot""4و  Lavau""أمثــال  جمموعــة مــن الفقهــاء

 .إال يف احلــاالت الــيت خيــول هلــا القــانون ذلــك صــراحة، اإلدارة ال متلــك ســلطة تنفيــذ قراراــا مباشــرة
اإلدارة سـلطة مطلقـة يف التنفيـذ اجلـربي  مببدأ طبيعي تستمد منـه ،ال يتعلق األمر يف هذا اخلصوصف

و    .ثــل هــذه الســلطةم ،و غاياتــه ،دودهــــحباختصــاص قــانوين تنحصــر يف إطــاره، و و إمنــا  ،املباشــر
و عـــدم تعرضـــهم لتعســـف اإلدارة يف اســـتعمال  ،ذلـــك انطالقـــاً مـــن وجـــوب ضـــمان مصـــاحل األفـــراد

  .5اليت حتوزها  ،وسائل القهر املادي

                                                 
  .12.حممد فؤاد عبد الباسط ، نفس املرجع، ص :مأخوذ عن -  1

2-«  Malgré la saisine du juge, la décision administrative dont la légalité est contestée doit    être exécutée 
par provision. La formation du recours contentieux ne suspend  pas  l’exécution de la décision: présumée 
légale, elle conserve sa force exécutoire jusqu`a ce que  le juge statue ». Pour plus de détail, voir : Olivier  
DUGRIP, op.cit., p.212.                             

 .13.حممد فؤاد عبد الباسط ، املرجع السابق، ص :أشار إىل ذلك -3

  .18.عبد الغين بسيوين عبد اهللا، املرجع السابق، ص  :أشار إيل ذلك -4

  .14 -13.ص حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، :أشار إىل ذلك -  5



  
  
  
  

  

 نالـــذي رفـــض اإلقـــرار بـــأ M.Chinot" 1"ومـــن بـــني املنتقـــدين لنظريـــة هوريـــو األســـتاذ            
و إمنـــا باختصـــاص  ،مـــر ال يتعلـــق بوجـــود مبـــدأ طبيعـــيلـــإلدارة امتيـــاز عـــام يف هـــذا الشـــأن، ألن األ

، و القوة التنفيذية  (La force obligatoire) فرق بني القوة امللزمة للعمل اإلداري فلقد .قانوين
 La faculté effective )و قـدرة اإلدارة الفعليـة علـى التنفيـذ  (La force exécutive)لـه 

d`exécution)   .ن اإلدارة ال متلك هذه االمتيازات الثالثة أ ،د هوريوإذ يرى على عكس العمي
 ،إال يف احلــاالت الــيت حيــددها القــانون، وأن علــى اإلدارة أن تلجــأ إىل القاضــي يف احلــاالت األخــرى

  .لكي يسمح هلل بالتنفيذ بالقوة اجلربية 
امـــة امتيـــازات  ال حتـــوز بصـــفة ع ،فيقـــرر أن اإلدارة Laferrière" 2"أمـــا األســـتاذ الفرييـــري         

و بـــــــــــــــدوره األســـــــــــــــتاذ . إال يف إطـــــــــــــــار النصـــــــــــــــوص القانونيـــــــــــــــة املرخصـــــــــــــــة بـــــــــــــــذلك ،اســـــــــــــــتثنائية
إنه مبدأ مـن قانوننـا العـام، و الـذي ال تسـتطيع اإلدارة "يضيف قائال  Barthélémy" .3"برتيليمي

ضـع اليـد أن متارس السـلطة الـيت خوهلـا هلـا القـانون ، إن اإلدارة ال تسـتطيع املسـاس بأمالكنـا ، أو و 
كمـــــا أن األســـــتاذ إيزمنـــــان . علـــــى شخصـــــنا إال باالســـــتناد إىل نـــــص قـــــانوين مينحهـــــا هـــــذه الســـــلطة

"Eisenmann"4 ـا أدخلـت   ،مـن الفقـه -نظريـة القـرار التنفيـذي -يطالب بإبعاد هذه النظريةكو
 .عليه الكثري من الغموض و األفكار اخلاطئة

ال يقــــر بوجــــود اتفــــاق علــــى قاعــــدة نفــــاذ  ،رخــــهــــو اآل Lavaut" "5  كمــــا أن األســــتاذ          
ا أو ما ينتج عنها من عدم وقف تنفيذها عند الطعن فيها باإللغاء، ألنه يعتقد  ،القرارات اإلدارية

  .جمرد بدعة قال ا العميد هوريو، وقد أخذها عنه و سلم ا الفقه احلديث
  
  

                                                 
 .18.، املرجع السابق، صاهللاعبد الغين بسيوين عبد  :أشار إىل ذلك -  1

2 - « IL ne nous semble pas que les autorités publiques puissent s`investir elles  mêmes des   pouvoirs que 
le législateur a omis à leur accorder ». 

 .14. ص حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق،: مأخوذ عن -
3-"C`est un principe de notre droit public que l`administration ne puisse exercer que les pouvoirs qui lui sont 
rigoureusement  conférés par la loi ; l`administration ne peut toucher à  nos biens, mettre la main sur nos personnes 
qu`en vertu d`un texte  qui lui en donne le pouvoir.              

                                                                .14. ص ،نفس املرجعحممد فؤاد عبد الباسط، : مأخوذ عن - 
4 "En définitive, pour notre part, nous souhaiterions vivement que la théorie de la décision exécutoire 

disparaisse purement et simplement de la doctrine administrative ou elle ne fait qu`introduire confusion et 
idées fausses " , Encyclopédie juridique, Contentieux administratif ,17éme année, T.3, Dalloz, 2002, p.3.                                       

 .18.، املرجع السابق، صاهللا عبد الغين بسيوين عبد: مأخوذ عن -  5



  
  
  
  

  

   .مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية و اإلدارية: ثانيا
إن مبدأ الفصل بني السلطتني القضائية و اإلدارية املكرس مبوجب قانون التنظيم القضـائي          

ــــدأ ذو وجهــــني 1 1790 أوت 24 -16الفرنســــي الصــــادر يف   Un principe)، هــــو مب

ambivalent) يعـــين امتنـــاع اإلدارة عـــن التـــدخل يف شـــؤون ووظـــائف القضـــاء  ،، فهـــو مـــن جهـــة
  .أال يتدخل القاضي يف وظائف اإلدارة ،أخرى اإلداري، و من ناحية 

ميكــن أن يتعطــل إذا ترتــب علــى جمــرد الطعــن يف القــرار اإلداري وقفــا تلقائيــاً   ،إن هــذا املبــدأ        
يعين أن تنفيذ اإلدارة ألعماهلـا سـيتوقف يف النهايـة علـى تـدخل  ،ذلك أن مثل هذا الوضع. لتنفيذه

سـيعين ذلـك قيـام القاضـي بعمـل مـن أعمـال اإلدارة، ولـو بصـورة و بعبـارة أخـرى، . القضاء اإلداري
رار عليــه، و هــو مــا جعــل القاضــي اإلداري  و ــــغــري مباشــرة، يف النطــاق الــذي يعتمــد فيــه تطبيــق الق

  . 2منذ القدمي على االبتعاد عنه، حىت ال ميس مبدأ الفصل بني السلطات 
وهـــذا نظـــراً للمبـــدأ األساســـي  ،غـــري منـــاقٍش فيـــه فـــإذا كـــان اســـتقالل القضـــاء اإلداري أمـــراً          

، 22/07/1980املـــؤرخ يف  119-80قـــانون رقـــم (يـــه يف قـــوانني اجلمهوريـــة الفرنســـيةاملنصـــوص عل
أثـــار جــــدل  ،، فـــإن اســــتقالل اإلدارة كمبـــدأ قـــانوين) 24/07/1980اجلريـــدة الرمسيـــة الصـــادرة يف 

 Le fondement textuel)الصـريح  و هذا بسبب غياب األسـاس القـانوين ،جمموعة من الفقه

exprèsse)  ،وكذا حتفظات القاضي اإلداري نفسه على املبدأ.  
بعــض النصــوص  بــالرغم مــن وجــود -الــذي يفتقــد إىل ســند قــانوين ،إن مبــدأ اســتقالل اإلدارة        

 ال ميكـــن أن يكـــون أساســا ملبـــدأ األثـــر غـــري -3بــذلك إال أـــا ليســـت واضــحة القانونيــة الـــيت تـــوحي
الــذي يؤســس ملبــدأ الفصــل بــني ، 1790أوت  24-16أمــا القــانون الصــادر يف . 4املوقــف للطعــن

ال  السلطتني القضائية و اإلدارية، والـذي يستشـهد بـه أحيانـا لتربيـر مبـدأ األثـر غـري املوقـف للطعـن،
دوره و بـ. اء اإلداري يف تلـك الفـرتة الزمنيـةــــلعـدم وجـود جهـات القض نظـراً ميكن أن يكـون كـذلك، 

                                                 
1- « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions   
administratives ».                                                                                                                      

    .15.رجع السابق ، صحممد فؤاد عبد الباسط ، امل :مأخوذ عن -    
  .15. حممد فؤاد عبد الباسط، نفس املرجع، ص -  2

3- Art.47 de la loi du 3 mars 1849 et art.26 de la loi du 24 mai 1872, cités par J.Chevalier, p.16,n.39 et 
40. Pour plus de détail, voir : Olivier DUGRIP. op.cit., p.209.                              
4- « Ne reposant sur aucun texte, le principe de l`indépendance de l`administration active ne pourrait 
fonder le principe d`absence d`effet suspensif du recours ».  Pour plus de détail, voir : Olivier DUGRIP, 
op.cit., p.p.208-209.                .                .                .                                                                                                                                                              



  
  
  
  

  

فأحكـام . مل مينع من النقد، على أساس أن املبـدأ مل يعـد ينظـر لـه علـى إطالقـه السـابق ،هذا السند
مستمراً ملساحة الرقابة القضائية علـى أعمـال  تشهد على أن هناك تزايداً  ،و تطور اجتاهاته ،القضاء
نــه ســيؤدي يف النهايــة ، فإمطلقــةٍ  ظــر إليــه بصــفةٍ إذا نُ  ،كمــا أن مبــدأ الفصــل بــني الســلطات. اإلدارة

باعتبـاره معطـل لقـرار صـادر مـن اإلدارة  ،على هذا املبـدأ ،إىل اعتبار نظام وقف التنفيذ ذاته خروجاً 
  .  بتدخل من السلطة القضائية

  . االعتبارات العملية: اثالثً 
يف فكـرة جيـد أساسـه القـانوين  ،إذا كان مبدأ األثر غـري املوقـف للطعـن يف القـرارات اإلداريـة         

و    هــــو أهداف ، غاياتــه1القــرار التنفيــذي، فــإن هــذا املــربر يــدور حــول فكــرة فاعليــة العمــل اإلداري
املتمثلــة يف حتقيــق  املصــلحة العامــة، و إشــباع احلاجــات االجتماعيــة مبــا يقتضــي علــواً علــى الصــاحل 

دارة تتحمــل وملــا كانــت اإل. مــن أجــل مصــلحة خاصــة ،فــال ميكــن التضــحية مبصــلحة عامــة. اخلــاص
عبء إشباع احلاجات العامة، و أن العمل اإلداري يبتغي الصاحل العام، فإنه يكون من املنطقـي أن 

و حــىت تبلــغ اإلدارة  .2 (L`urgence)و االســتعجال  (La nécessité)يفــرتض فيــه الضــرورة  
أو يعرقـل  ،لبـأن يشـ ،كـان  يقتضـي األمـر أال يسـمح ألي فـرد أيـاً  ،أو تـأخري ،أهدافها بـدون عوائـق

ــــدعوى  ،حركتهــــا ــــة أمــــام القضــــاء لــــربح الوقــــت، بــــل حــــىت و إن كانــــت ال مبجــــرد رفــــع دعــــوى كيدي
 ة يهــدف إىل الصــاحل العــام إن عمــل اإلدار   )Lavau(و يف هــذا اإلطــار يقــول األســتاذ . 3مؤسســة

 بســبب مصــاحل األفــراد عــن ،فمــن غــري الالئـق أن يعرقــل .و خصوصـيته جتعلــه حيتــاج إىل االســتعجال
معنــاه إتاحــة الفرصــة ألي شــخص ســيئ النيــة ال يبتغــي  ،، والقــول بغــري ذلــك4طريــق دعــاوى كيديــة

و بالتبعيــة إيقــاف  ،حبجــة عــدم مشــروعيتها ،و التســويف للطعــن يف أعمــال اإلدارة ،ســوى املماطلــة
يعتـرب  ،و اضـطراد مبدأ سري املرافـق العامـة بانتظـامف .تنفيذها ليتعطل نتيجة لذلك سري املرافق العامة

هلـذا يسـتوجب عـدم تعـرض نشـاط هـذه املرافـق  .من املبادئ األساسية اليت تقوم عليها هذه األخرية

                                                 
1- « Si l’absence d’effet suspensif du recours contre une décision administrative trouve son fondement 
juridique dans le  caractère exécutoire de celle-ci, elle trouve sa justification tout court dans une exigence 
d’efficacité de l’action  administrative. » ,  Pour plus de détail, voir : Olivier DUGRIP, op.cit., p.214.                                                                                                                                                            

  .20-19.، املرجع السابق، ص  اهللاعبد الغين بسيوين عبد  - 2
3 -Olivier DUGRIP, op.cit., p.215.                             
4-«  L`action administrative a pour fin l`intérêt général  et son caractère de nécessité et d`urgence doit, 
par voie de conséquence, se présumé ; il serait donc intolérable que des intérêt particuliers la tinssent en 
échec par des recours qui peuvent n`être que dilatoires ». Ibid., p.215.                                                                
                                                                            



  
  
  
  

  

 ،خاصــة مــع بــطء إجــراءات التقاضــي. قــدمي اخلــدمات جلمهــور املرتفقـنيو االنقطــاع عنــد ت ،للتوقـف
معــه  و ال تتحقــق ،ولـهــذا األمــر الــذي أصــبح غــري مقبــ .واســتطالة زمــن الفصــل يف دعــوى اإللغــاء

و . األهداف اليت أُنشئت من ورائها األجهزة القضائية؛ أي يف النهاية إضراراً واضـحاً بالصـاحل العـام
كانــت قاعــدة األثــر غــري املوقــف للطعــن   (Le bon sens)و بــاحلس الســليم  ،مــن هــذا املــدخل

 يفالطعـــن -د، وحـــق الفـــر -التنفيـــذ الفـــوري لقراراـــا-مفروضـــة يف املوازنـــة بـــني حـــق اإلدارة ،باإللغـــاء
  .1يف إطار الصاحل العام الواجب أن ينصاع ملقتضاه اجلميع-القرار غري املشروع

يف مشــروعيتها، و كــان فــإذا كــان بإمكــان األفــراد رفــض االنصــياع للقــرارات اإلداريــة، و الطعــن          
.  الً هـــذا الوضـــع مينـــع اإلدارة مـــن التنفيـــذ، فـــإن ذلـــك معنـــاه أن كـــل العمـــل اإلداري يصـــري مســـتحي

ال جيــــوز أن تنــــزل منزلــــة األفــــراد؛ بــــل  ولة علــــى الســــهر عــــن الصــــاحل العــــام،فــــاإلدارة و لكوــــا مســــؤ 
تــربر االمتيــاز الكبــري الــذي حتظــى بــه هــذه  ،بــالعكس فأولويــة املصــلحة العامــة علــى مصــاحل األفــراد

  . األخرية
  

  .الطابع االستثنائي لنظام الوقفالطابع االستثنائي لنظام الوقفالطابع االستثنائي لنظام الوقفالطابع االستثنائي لنظام الوقف:  :  :  :  المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
و املســلم ــا يف  ،دأ األثــر غــري املوقــف للطعــن باإللغــاء مــن املبــادئ األساســيةإذا كــان مبــ         

كمــا رأينــا يف املطلــب   ،القــانون العــام، والــذي يرتتــب عليــه مســو الصــاحل العــام علــى الصــاحل اخلــاص
ُوجد نظام وقف تنفيذ القرار اإلداري حلفـظ  فلقد .األول، فإن الصاحل اخلاص غري ُمضحى به متاماً 

ووقــف التنفيــذ يعــد إجــراء اســتثنائياً يــرد علــى . و محايــة حقــوق األفــراد  ،املصــاحل العامــة بــني التــوازن
و يتـوقى قـدر اإلمكـان مضـارها عنـدما يقتضـي احلـال  ،و خيفف من آثارها السلبية ،القاعدة العامة

  .ذلك
ها القضـــاء فمـــا املقصـــود بوقـــف تنفيـــذ القـــرار اإلداري، و مـــا هـــي املبـــادئ الـــيت وضـــع               

  اإلداري هلذا النظام، و ما هي صوره، و ما هي إجيابيته و سلبياته؟
نتناول يف الفرع . إن اإلجابة على هذه التساؤالت ستكون من خالل الفروع األربعة التالية         

فيـذ و يف الفرع الثاين نتناول املبادئ القضـائية لوقـف تن. املقصود بوقف تنفيذ القرار اإلداري ،األول

                                                 
  .17 .رجع السابق، صاملحممد فؤاد عبد الباسط،  -   1



  
  
  
  

  

و  .وقف تنفيذ القرار اإلداري) أنظمة الوقف(طرقل فيه أما يف الفرع الثالث فنتطرق .القرار اإلداري
  .تقييم نظام  وقف تنفيذ القرار اإلداري على أخرياً يف الفرع الرابع نتحدث

        ....المقصود بوقف تنفيذ القرار اإلداريالمقصود بوقف تنفيذ القرار اإلداريالمقصود بوقف تنفيذ القرار اإلداريالمقصود بوقف تنفيذ القرار اإلداري: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
جتعلنــا نبحــث عــن مضــمونه، و مربراتــه مث  ،رار اإلداريإن معرفــة املقصــود بوقــف تنفيــذ القــ         

  .  و القضاء ،تطوره يف الفقه
  .مضمون إجراء وقف تنفيذ القرار اإلداري: أوالً 

أو امتناعـه إذا مل ( عدم السـري فيـه   1(Le sursis à exécution)يقصد بوقف التنفيذ          
من أسباب و ذلك بسبب حدوث سبب  ،)عادة ال تكون حمددة مسبقاً (خالل مدة ) يكن قد بدأ

عــادة مــا يكــون قيــام منازعــة تســتهدف احلصــول علــى حكــم بإلغــاء التنفيــذ، أو يــؤدي إىل ( الوقــف 
  .2اخلصوم أو باتفاق ،أو حبكم احملكمة ،بقوة القانون، يستوجب الوقف أو جييزه ،)إلغائه

للقيام بدور وقائي ضد خمـاطر عن صالحية فكرة وقف التنفيذ  ،ويكشف لنا هذا التعريف         
، و بالتـايل ضـد خمـاطر اسـتحالة إعـادة احلـال 3لتنفيـٍذ معـرٍض لإللغـاء ،اخلضوع أو اسـتمرار اخلضـوع

فـإذا أضـفنا . الـيت يفرزهـا هـذا التنفيـذ ،و غـري ذلـك مـن النتـائج غـري املرغـوب فيهـا ،إىل ما كان عليه
من سرعة يف ترتيـب  ،يتيحه له النظام القانوين ما قد ،إىل هذا الدور املستمد من طبيعة الوقف ذاته

و هـو (    التطبيـق و مـن عموميتـه يف، )وهو ما يستمد من طبيعته أيضـا(أثره يف أسرع وقت ممكن 
لَتبـني لنـا مـا لوقـف التنفيـذ مـن أمهيـة  يف مواجهـة  ،)أمر منطقي حيث ال يوجد ما يدعو لغـري ذلـك

      .4غم قابليته لإللغاء أيضا هي إمكانية التنفيذ ر  ،ظاهرة حتمية
 اريـة،مت النص على إجراء و قف التنفيذ اخلاص بالقرارات اإلد هذا و جتدر اإلشارة إىل أنه         

 Procédure)اً اسـتثنائي د دومـا إجـراء، بـل ُعـ5بشكل مالزم ملبدأ األثر غري املوقف للطن باإللغـاء

                                                 
1 - « Le sursis est donc un ordre spécial du juge de surseoir temporairement à l’exécution d’une décision 
administrative et, en cela, il est une forme d’injonction ». Pour plus de détail, voir : Yves GAUDMET, 
Traité de droit administratif, tome1, (Droit administratif général), 16éme éd, L.G.D.J., Paris, 2001, 

p.469.   
  .536.، ص2006ية،  بريوت، أمحد خليل، التنفيذ اجلربي،  منشورات احلليب احلقوق -   2

3- « Le sursis á  exécution des décisions administratives permet de paralyser provisoirement l`exécution de 
décisions dont le réquérant conteste par ailleurs la légalité, eu égard à la gravité des conséquences 
entraînées par cette exécution ». Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, Contentieux 
administratif, T.3, op.cit., p.2.                                      

  .537 .ص املرجع السابق،  خليل، أمحد  -   4
5 - Yves GAUDMET, op.cit., p. 469. 



  
  
  
  

  

à titre exceptionnel)  َمـن  ي يعتـرب هـو األصـل، وهـذا مـا يظهـر جليـاً رُِد علـى هـذا املبـدأ الـذي
  .خالل النصوص التشريعية املنظمة لقضاء وقف التنفيذ

علـى األصـل  1806 جويليـة 22مـن مرسـوم  3ففي القانون الفرنسـي، بدايـة نصـت املـادة          
 24انون من ق 24مت النص عليه تقريبا حرفيا يف املادة  ومضمون املادة سالفة الذكر،. 1و االستثناء

    .2ديسمرب 18، وكذا القانون الصادر يف 1872ماي 
اإلداريــة فلقــد مت الــنص علــى إجــراء وقــف التنفيــذ يف البدايــة مــن  احملــاكمأمــا فيمــا يتعلــق ب         

   .19533سبتمرب  30من املرسوم الصادر يف  01 /09خالل املادة 
مـــن خـــالل املـــادة  ءية فـــتم الـــنص علــى اإلجـــرااإلداريــة االســـتئناف ـــالسأمــا فيمـــا يتعلـــق با          

  . 19894سبتمرب  7و املرسوم الصادر يف  -الئحة- 125/01
فلقــد مت الــنص علــى وقــف تنفيــذ القــرار اإلداري كــإجراء اســتثنائي  ،اجلزائــري نأمــا يف القــانو          

فاملــــادة  .وادو ذلــــك يف جموعــــة مــــن املــــم، .إ.قمــــن خــــالل  علــــى مبــــدأ األثــــر غــــري املوقــــف للطعــــن
ال يكـون للطعـن أمـام الـس القضـائي أثـر موقـف إال إذا قـرر بصـفة " منه تنص علـى أن 170/03

و  م.إ.مــن ق 171/03 ادةـــــأمــا امل ."اســتثنائية خــالف ذلــك بنــاء علــى طلــب صــريح مــن املــدعي
يف مجيـع حــاالت االسـتعجال جيـوز لـرئيس الــس " علــى مـا يلـياخلاصـة بقضـاء االسـتعجال فتـنص 

األمر بصفة مستعجلة باختاذ كافة اإلجراءات الالزمـة و ذلـك ....قضائي أو للقاضي الذي ينتدبهال

                                                 
  :تنص تلك املادة على ما يلي - 1

- « Le recours au conseil d’`Etat n`a pas d’effet suspensif  s`il n`en  est autrement ordonné.».                        
 Sauf  dispositions législatives spéciales , la)  « ةفنصـت علـى هـذا األمـر قائلـ 1945جويليـة  31مـن قـانون  48أمـا املـادة  - 2

requête au conseil d’`Etat n`a point d’effet suspensif , s`il n`en est autrement ordonné par le conseil 
d`’Etat).                                                                                                                                          

جويليـة  31املتضـمن الئحـة إدارة عامـة لتطبيـق قـانون  1963جويليـة  30الصادر يف  63/766من املرسوم  45/01 ةو نفس الشيء بالنسبة للماد
 En application de l’article 48 de l’ordonnance du 31 juillet 1945...le C.E peut ordonner qu’il) «بقوله  1945

soit sursis à l’exécution de la décision administrative attaquée.)                                   

     
  :تنص تلك املادة على ما يلي -  3

 (Le recours devant le tribunal administratif n`a pas d’effet suspensif, s`il n`en est ordonné autrement 

par le tribunal à titre exceptionnel)   بنصـها 1973جويليـة  13من تقنـني احملـاكم اإلداريـة الصـادر مبرسـوم  96/01، مث املادة  (La 

requête devant le tribunal administratif n`a pas d’effet suspensif, s`il n`en est ordonné autrement par le 
tribunal à titre exceptionnel)                                                                                                                     

  :تنص تلك املادة على ما يلي -  4
(Le recours devant la cour administrative d`appel n`a pas d’effet suspensif, s`il n`en est autrement 

ordonné par la cour).                                                                                                                          



  
  
  
  

  

باســتثناء مــا تعلــق منهــا بأوجــه النــزاع الــيت متــس النظــام العــام أو األمــن العــام و دون املســاس بأصــل 
ــــة قـــــرارات إداريــــة خبــــالف حــــاالت التعــــدي و االســــتيالء و الغ لــــق احلــــق و بغــــري اعــــرتاض تنفيــــذ أي

و يســـوغ " م تـــنص هـــي األخـــرى علـــى مـــا يلـــي .إ.ق مـــن 283/02و أخـــريا فـــإن املـــادة ". اإلداري
لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية ، و بناء على طلب صـريح مـن املـدعي ، إيقـاف تنفيـذ القـرار 

  " .املطعون فيه، حبضور األطراف أو من أبلغ قانونا باحلضور
اليت  ة،ـــــو نــص يف قــوانني جملــس الدولــة املصــري املتعاقب ،صــري الواقــعو لقــد ســاير املشــرع امل        

منــه األصـل و االسـتثناء علــى  49/01حيـث تناولـت املـادة  1972لســنة  48آخرهـا القـانون  كـان
إىل احملكمة  وقف التنفيـذ  القـرار املطلـوب إلغـاؤه، ) طلب اإللغاء(ال يرتتب على رفع الطلب " أنه 

  . 1"ة أن تأمر بوقف تنفيذهعلى أنه جيوز للمحكم
  .مبررات  وقف تنفيذ القرار اإلداري: ثانيا

هـو تعسـف اإلدارة أحيانـا  ،إال أن أمههـا ،إن املربرات اليت يقوم عليها نظـام الوقـف عديـدة         
فهــو بــطء الفصــل يف  ،مــن جهــة القضــاء مــاأ .يف القــرارات الــيت تصــدرها حبجــة محايــة الصــاحل العــام

  .القضايا
  :تعسف اإلدارة و مخالفتها مبدأ المشروعية  -1

 ،إن اإلدارة و هي متارس امتيازاا اليت منحها إياها القانون، خاصة إصـدار القـرار اإلداري         
 ،و املشروعية خمالفة صرحية ، مبتغية وراء ذلك حتقيق مصـاحل معينـة ،و ختالف القانون ،قد تتعسف

و الالمبـاالة  ،نتيجـة اإلمهـال ،كما قد تكون خمالفة القانون.  ةعلى حساب مصاحل األفراد املشروع
  . 2و التكاسل اليت يتصف ا أعوان اإلدارة

                                                 
  .32. حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص: مأخوذ عن -  1
  : 1955توبرأك 7على حكم احملكمة اإلدارية ملرسيليا يف  وعن تزايد ظاهرة تعسف اإلدارة يشري أحد املعلقني -  2

"Il est banal de répéter que les abus de l’administration vont croissants. la multiplication actuelle des 
illégalités flagrantes , suivant la formule d`un commissaire du gouvernement, laisse un penser que 
l’administration considère comme un devoir de l’état de tourner les règles juridiques et d`embrouiller les 
concepts et les procédures les plus simples ", « Société commerciale des riz et légumes secs c/Office 
national interprofessionnel des céréales. ».                                   

                  
  .44.حممد فؤاد عبد الباسط، نفس املرجع، ص: مأخوذ عن- 



  
  
  
  

  

يلة املثلـى يف كـبح فهـو الوسـ .إن نظام وقف التنفيذ له أمهية كربى يف مثل هذه احلاالت            
إذا قضـي بـبطالن القـرار املطعـون  ،و تفادي نتائج خمالفـة القـانون الـيت يتعـذر تـداركهامجاح اإلدارة، 

  .فيه 
أكثــر فعاليــة مــن وســائل أخــرى أقرهــا القضــاء لعــالج مضــار  ،كمــا يبــدو هــذا النظــام أيضــاً           

فقـــد شـــيد جملـــس الدولـــة الفرنســـي  . خبصـــوص تنفيـــذ القـــرارات اإلداريـــة ااســـتعمال اإلدارة المتيازاـــ
مقتضـــاه أن تنفيـــذ  ،احل املتقاضـــنيمبـــدأ هامـــاً لصـــ 27/02/1902يف  "Zimmermann"بقضـــاء 

إمنا يكون على مسئوليتها و عليهـا حتمـل أخطـاء التنفيـذ عـن طريـق تعـويض األفـراد ااإلدارة لقرارا ،
   .، خاصة إذا مت الطعن يف القرار باإللغاء، و قامت اإلدارة بتنفيذه رغم ذلك1عن أضرارها

طلــب وقــف تنفيــذ القــرار اإلداري، إال أن و بــالرغم مــن أن النصــوص أشــارت إىل إمكانيــة          
وغـري كافيـة يف سـد الثغـرات املنجـرة عـن مبـدأ األثـر غـري املوقـف  ،تبقى نسبية ،فعالية هذه النصوص

خاصــة علــى املســتوى احمللــي عــن وزن نتــائج أعماهلــا  ،فكثــري مــن اإلدارات تعجــز. للطعــن باإللغــاء
  .مايلٍ  رد جزاءٍ فال يكفي لردها جم .أو عن هوى ،بدقة، إما عن جهل

اآلثـار  من ذلكما ال ميكن إصالحه بأي مبلغ من املال،  ،كما أن هناك من نتائج التنفيذ          
 La tour Saint-Paterne à)كما يقول العميد هوريو يف تعليقه املشهور يف قضـية   ،التارخيية

Orléans) 2. اسبيضاف إىل ذلك تشدد القضاء يف منح التعويض املايل املن و.  
  :بطء الفصل في دعاوى اإللغاء  -2

يعــــد مــــن أهــــم الظــــواهر الســــلبية يف عمــــل القضــــاء  ،إن بــــطء الفصــــل يف دعــــوى اإللغــــاء         
، مما ينجر عنه نتائج غري 3و الفصل فيها ،اإلداري، حبيث ميكن أن متضي سنوات بني رفع الدعوى

  :مرجوة يتمثل أمهها يف 
نيــة بــني اإلدارة و املتعــاملني معهــا، بــالنظر إىل بقــاء املراكــز القانونيــة اخــتالل يف العالقــات القانو  -أ 

و غري مستقرة ملدة طويلة، عكـس اإلدارة الـيت متضـي يف تنفيـذ قرارهـا  ،للمتعامني مع اإلدارة مزعزعة
  .التنفيذ املباشر ملا هلا من امتياز يف

                                                 
  .46 -45. حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص: مأخوذ عن -  1

2 -«  L`affaire de la tour Saint-Paterne à Orléans dont le doyen Hauriou fit la célébrité en écrivant que 
"Toutes les indemnités du monde n’auraient pas réparé la destruction d`un  monument historique, parce 
qu’on ne refait pas un monument historique ». Cité par:    OlivierOlivierOlivierOlivier DUGRIP, op.cit., p.229. 

أن متوسط  الفرتة الزمنية اليت متضي بني  1975يف عام    Gleizelالتقاضي أمام القضاء الفرنسي، قدر الفقيه  ويف بيان مدى بطء إجراءات – 3
  .48. حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص :مأخوذ عن. إيداع الدعوى و الفصل فيها هو سنتني أو ثالثة بالتقريب



  
  
  
  

  

استنفاده لكل آثاره، عنـدها يكـون و  ،يمتام تنفيذ القرار اإلدار  هإن بطء الفصل قد ينجر عن -ب
.  -ال يف إصــــــالح الضــــــرر وال يف ردع املخــــــالفني للقــــــانون-حكـــــم اإللغــــــاء غــــــري جمــــــدي يف شــــــيء 

لـن يســتفيد مـن حكــم اإللغـاء هــذا، و الـذي لــن  ،تنفيـذ القــرار اإلداري يف هـذه احلالــة فاملتضـرر مــن
"  عبـد الغـين بسـيوين عبـد اهللااذ األسـتيقول  ،و يف هذا اإلطار. 1ثر رمزي ليس إالأيكون له سوى 

ثاره، إذا ما سـارعت اإلدارة إىل آوحيول احلكم الذي يصدر باإللغاء إىل حكم صوري جمرد من كل 
إن هـــذا كلـــه ســـيؤدي بالقضـــاء إىل فقـــدان ".2املنازعـــة دون انتظـــار حكـــم القضـــاء يف ،تنفيـــذ القـــرار

يصـــل األمـــر إىل حـــد إنكـــار العدالـــة  و يعجـــز عـــن أداء مهامـــه، بـــل قـــد ،فعاليتـــه يف تطبيـــق القـــانون
(Dénie de justice)  كما يشري إليه بعض الفقهاء مثل "Tourdias".3  

 .تطور نظام وقف تنفيذ القرار اإلداري: ثالثا

يضـــطرنا إىل البحـــث يف أعمـــاق  ،إن الكـــالم عـــن تطـــور نظـــام وقـــف تنفيـــذ القـــرار اإلداري         
  .و مصر ر مث التطرق إىل املوضوع يف اجلزائــ. هد القانون اإلداريالقانون الفرنسي باعتباره بوابة و م

و احتكار جملـس الدولـة الفرنسـي  ،من اختصاص ،ففي فرنسا كان وقف التنفيذ يف البداية         
وكــان جملــس الدولــة يف بدايــة عهــده يقبــل  .موعــة متتاليــة مــن النصــوص التشــريعيةو ذلــك مبوجــب جم

-1817خـــالل الفـــرتة الزمنيـــة املمتـــدة مـــا بـــني  فلقـــد كـــانداريـــة بســـهولة، وقـــف تنفيـــذ القـــرارات اإل
ظهـر نـوع مـن امليـل إىل التشـدد يف  م،19ومـع ايـة القـرن . صدر قرارات بالوقف كل سنةيُ  1827

  ،)إىل غايـة اإلصـالح القضـائي اإلداري ( م20وبقت األمور كمـا هـي طيلـة القـرن   .شروط الوقف
  . 1954-1950ر وقف يف الفرتة ما بني حبيث مل يكن هناك أي قرا

و ليونـة، ممـا أدى إىل تعـدد ميكـن القـول حبـدوث انفـراج حقيقـي  ،1975و بداية من سنة          
بســـبب التغـــري يف موقـــف جملـــس الدولـــة ســـنة لقـــد حـــدث ، و  .األحكـــام الـــيت تـــنص علـــى الوقـــف

و الـذي  (Préjudice irréparable)  حفيمـا خيـص شـرط الضـرر غـري القابـل لالصـطال 1963
 ،وحقيقـة األمـر (Préjudice difficilement réparable) الضرر صعب اإلصـالح  حتول إىل

 ،و مـــن بعـــده الفقـــه ،ن الســـبب يف الـــرتدد يف احلكـــم بـــالوقف حســـب رأي جملـــس الدولـــة الفرنســـيأ
                                                 

  .49. حممد فؤاد عبد الباسط، نفس املرجع، ص -  1
  .22.، املرجع السابق، صاهللاعبد الغين بسيوين عبد  -  2

3-«Si la première qualité d`une bonne justice est d`être conforme au droit, et à l’équité, l`efficacité lui est 

aussi indispensable sinon risque d`aboutir à un dénie de justice ». .، عبد الباسط، املرجع السابق، حممد فؤاد : مأخوذ عن
  .50. ص



  
  
  
  

  

، بـالرغم 1806جويليـة  22والذي يعود إىل مرسـوم  ،دأ األثر غري املوقف للطعنيرجع إىل التأثر مبب
      .1من أن فكرة الوقف هي األخرى قدمية

النطـاق  أي اختصـاص بوقـف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة يف  (C.P) ومل يكن ـالس األقـاليم         
، والذي بدأ سريانه 1953سبتمرب 20بتاريخ  53/934و عندما صدر املرسوم رقم . املخصص هلا

الـيت حلـت حمـل جمـالس األقـاليم، (T.A)احملـاكم اإلداريـة  متضـمناً إنشـاء 1954بدايـة مـن أول ينـاير
منحها سلطة وقف تنفيذ القرارات اإلدارية املطعون فيهـا باإللغـاء أمامهـا، يف نطـاق اختصاصـها، و 

  . 2يف حدود معينة
لـــيس للـــدعوى أمـــام " مـــن املرســـوم إذ تـــنص علـــى أن  9/1ويتبـــني هـــذا مـــن خـــالل املـــادة           

إال إذا أمـرت احملكمـة علـى خـالف ذلـك بصـفة اسـتثنائية، و مـع ذلـك  ،ثر موقفأة احملكمة اإلداري
أن تــــأمر بوقــــف تنفيــــذ قــــرار يتعلــــق  -يف أي حــــال مــــن األحــــوال  -ال تســــتطيع احملكمــــة اإلداريــــة 

  ".باحلفاظ على النظام أو األمن، أو السكينة العامة
 .1969ينــاير  28الصـادر يف  69/87م مبوجـب املرســوم رقـ ،و لقـد ُعـِدل  املرســوم السـابق         
ال ميكـــن يف كـــل األحـــوال " علـــى أن  (C.T.A)مـــن قـــانون احملـــاكم اإلداريـــة   96/2املـــادة فتـــنص 

و اجلديـــد الـــذي جـــاء بـــه هـــذا ".للمحكمـــة أن تـــنص علـــى وقـــف تنفيـــذ قـــرار خيـــص النظـــام العـــام 
  .3فهوم النظام العام هو اختفاء مفاهيم األمن و السكينة العامة و استبداهلا مب ،املرسوم

خـر ليعـدل املـادة جـاء هـو اآل 1980مـاي  12بتاريخ   80/339ن املرسوم رقم إإضافة إىل ذلك ف
مـــن قـــانون احملـــاكم اإلداريـــة حبيـــث مســـح هلـــا بـــاألمر بوقـــف التنفيـــذ اخلـــاص بـــالقرارات املتعلقـــة  96

  .4بدخول وإقامة األجانب يف الرتاب الفرنسي
رقــم بواســطة املرســوم  انون احملــاكم اإلداريــةمــن قــ 96الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ولقــد مت إلغــاء          

بصـفة اسـتثنائية حيتكـر جملـس "تـنص املـادة الثانيـة منـه علـى أن ف .1983ينـاير  27بتاريخ  83/59
   التنفيــذ املتعلقــة بالنظــام العــام، مــا عــدا املتعلقــة بــدخول  الدولــة اختصــاص الفصــل يف طلبــات وقــف

 ـالسو لتنظـيم اإلنشـاء و أخـريا .  األجانـب إىل فرنسـا، وبصـفته قاضـي أول وآخـر درجـة و إقامة

                                                 
1 -Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, T.3, op.cit., p.3.                     

  .26.، املرجع السابق، صاهللا عبد الغين بسيوين عبد: مأخوذ عن -   2
3 -«  Le décret de 1969 faisait disparaître les notions de sécurité et de tranquillité publiques, et seule 
restait la restriction concernant l’ordre public ». Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, 
Contentieux administratif, T.3, op.cit., p.4. 
4 -  Ibid., p.4.  



  
  
  
  

  

و الـيت بـدأت تنشـط بدايـة مـن  ،1987ديسـمرب  31رسوم صدر م (C.A.A)االستئنافية   اإلدارية
  .1989أول يناير 

 م.إ.ق يف فلقـــد جـــاء الـــنص علـــى وقـــف تنفيـــذ القـــرار اإلداري اجلزائـــري، نأمـــا يف القـــانو            
ذلـك ، و 1966جـوان  8املوافـق  1386صـفر  18املـؤرخ يف  154-66الصادر مبوجب األمر رقـم 

   .، سابق اإلشارة إليها283/2و  171/3و  170/3يف املواد 
ـــــة املنظمـــــة لوقـــــف التنفيـــــذ مل           أي تطـــــور مقارنـــــة  تعـــــرفو املالحـــــظ أن النصـــــوص اجلزائري

  ،1خيــص نظــام الوقــف م أي تعــديل.إ.املــواد املنظمـة لــه يف  قبالنصـوص الفرنســية، حبيــث مل تشــهد 
، و مـــا تبـــع ذلـــك مـــن 1996 نـــوفمرب 28و هـــذا رغـــم االزدواجيـــة القضـــائية الـــيت جـــاء ـــا دســـتور 

مـــن الدســـتور  152/2خاصـــة إنشـــاء جملـــس الدولـــة مبوجـــب املـــادة  ،يف اهليئـــات القضـــائية ديثحتـــ
  .3هلذا السالعضوي املنظم  ن، مث  صدور القانو 2احلايل

ونــص عليــه يف قــوانني جملــس  ،فقــد أخــذ املشــرع املصــري بنظــام وقــف التنفيــذ ،أمــا يف مصــر         
لســنة  182حيــث نــص يف املــادة التاســعة مــن القــانون رقــم  .الدولــة املصــري املتعاقبــة منــذ أول قــانون

فيذ القرار املطعـون ال يرتتب على رفع الطلب إىل حمكمة القضاء اإلداري وقف تن" على أنه 1946
علـى أنـه جيـوز لـرئيس جملـس الدولـة أن يـأمر بوقـف تنفيـذه إذا رأى أن نتـائج التنفيـذ قـد يتعـذر . فيه

وانتقل النص حبرفيته بـدون تعـديل إىل املـادة العاشـرة مـن القـانون الثـاين لـس الدولـة رقـم ". تداركها
  . 19494 لسنة 9

لســنة  06وذلــك مبوجــب القــانون رقــم  1949لســنة  9ون حلــق القــان ،آخــر غــري أن تعــديال         
إىل الـدائرة  ،مـن جملـس الدولـة ،، والذي جـاء بتغيـري يف اجلهـة املختصـة بنظـر طلبـات الوقـف1952

  .5املختصة بنظر املوضوع  يف حمكمة القضاء اإلداري 
                                                 

، مت إضـافة حالــة الغلــق اإلداري، إىل 22/05/2001املــؤرخ يف  01/05وجــب القـانون رقــم مب 3/مكـرر 171مبوجـب التعــديل الـوارد علــى املــادة  - 1
 .، و هي احلاالت اليت جيوز فيها للقاضي االستعجايل وقف تنفيذ قرار إداري)التعدي و االستيالء(احلالتني السابقتني 

  ".ةهيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارييؤسس جملس دولة ك" على أنه 1996نوفمرب  28من دستور  152/2تنص املادة  -  2
  .1998، لسنة 35ر .ج.، املتعلق باختصاصات جملس الدولة و تنظيمه وعمله1998ماي  30الصادر يف  01-98القانون العضوي رقم  -3
  .28.، املرجع السابق، صاهللاعبد الغين بسيوين عبد :  مأخوذ عن -  4

  :                 على ما يلي 1949لسنة  9من القانون رقم  10معدلة املادة  1952لسنة  6من القانون رقم  6تنص املادة   -5 
و لكـن جيـوز األمـر بوقـف تنفيـذه مؤقتـا إذا طلـب ذلــك يف .ال يرتتـب علـى رفـع الطلـب إىل احملكمـة القضـاء اإلداري وقـف تنفيـذ القـرار املطعـون فيـه" 

املوضــوع جلســة لنظــر الطلــب يعلــن ــا  رفيــذ قــد يتعــذر تــداركها ، وحيــدد رئــيس الــدائرة املختصــة بنظــصــحيفة الــدعوى، و رأت احملكمــة أن نتــائج التن
ألمهيـة النـزاع أن  ااخلصم قبل تاريخ اجللسة بثالثة أيام على األقل ، و جيوز تقصري هذا امليعاد يف حالة الضرورة القصوى و للـدائرة عنـد االقتضـاء نظـر 

  .28.السابق، ص املرجع، اهللا عبد الغين بسيوين عبد :مأخوذ عن ".ىل دوائر احملكمة جمتمعةالفصل يف الطلب إ ةتأمر بإحال



  
  
  
  

  

لـى و الـذي نـص ع ،1955لسـنة  125حتـت رقـم  ،مث بعد ذلك صدر قـانون جملـس الدولـة الثالـث
فيـنص علـى  ،1959لسـنة  55رقم  ،أما قانون جملس الدولة الرابع .منه 18سلطة الوقف يف املادة 
حيـــث تناولـــت املـــادة  ،1972لســـنة  48و أخـــريا صـــدر القـــانون  منـــه، 21وقـــف التنفيـــذ يف املـــادة 

إىل احملكمـــة  ) طلـــب اإللغـــاء(ال يرتتـــب علـــى رفـــع الطلـــب " علـــى أنـــه  ،منـــه وقـــف التنفيـــذ 49/01
  ".القرار املطلوب إلغاؤه، على أنه جيوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه ف تنفيذوق
  

        ....لوقف تنفيذ القرار اإلداريلوقف تنفيذ القرار اإلداريلوقف تنفيذ القرار اإلداريلوقف تنفيذ القرار اإلداري        المبادئ القضائيةالمبادئ القضائيةالمبادئ القضائيةالمبادئ القضائية: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
هــــو حــــق اســــتثنائي جلــــأ إليــــه جملــــس الدولــــة  ،يال شــــك يف أن وقــــف تنفيــــذ القــــرار اإلدار          
يلـة الـيت طبـق فيهـا الوقـف، وكـذا النصـوص القانونيـة ويتجلى هذا من خالل األحكـام القل .الفرنسي

إال إذا تــيقن مــن  ،ال يوقــف القــرار اإلداري التنفيــذي ،و القاضــي اإلداري. االســتثنائية الــيت أوجبتــه
أمـا الثـاين،  . أال يرتتب على الوقف تعطيل نشاط اإلدارة وتفويـت مقاصـدها العاجلـة ،األول .أمرين
   .وقف التنفيذ حتقق مصلحة ماسة مربرة ل فهو
  .أال يؤدي الوقف إلى تعطيل نشاط اإلدارة: أوال

الطلبــــات   لأال يقبــــ ،و املتمثــــل يف جملــــس الدولــــة ،يف فرنســــا يعتــــاد القضــــاء اإلدار القــــد           
 ،ولتحقيــق ذلــك .ةإال إذا تأكــد أــا ال تعطــل نشــاط اإلدار  ،ياهلادفــة إىل وقــف تنفيــذ القــرار اإلدار 

       :يف املسائل التاليةفإن القاضي يبحث 
 .انتفاء وصف االستعجال على القرار اإلداري -1

ألنـه صـدر مـن  ،و الضـرورة ،يتصـف بطـابع االسـتعجال يلقد سبق القول أن القرار اإلدار          
فإذا انتفى هذا الوصـف . أجل مصلحة اجتماعية ملحة، مما جيعل احلاجة إىل تنفيذه بسرعة قصوى

إمـا  ،و يكـون هـذا. إىل غايـة جتلـي املوقـف ،ن لإلدارة أن تتوقـف بعـض الوقـتميك -االستعجال -
تقـــدمي طعـــن باإللغـــاء يف أن أمـــام القضـــاء يف الوقـــت املناســـب، أو  ابعـــدم الطعـــن أساســـا يف قراراهـــ

ففــي احلــالتني تقــوم اإلدارة . إال أن هــذا الطلــب يُــرفض ،امليعــاد القــانوين يكــون مرفقــاً بطلــب الوقــف
اهــا بكــل ثقــة مســتندة يف ذلــك علــى عــدم الطعــن يف قرارهــا يف امليعــاد القــانوين املخصــص بتنفيــذ قرار 

و  ،       و سالمة ،و هذا ما تعتربه قرينة على صحة. والوقف ءأو عدم قبول طلب اإللغا ،لذلك
 يف حالـة ،ال ترقـى إىل االطمئنـان إىل مصـري القـرار اإلداري ةو إن كانت ثقة اإلدار  مشروعية قرارها،

                                                                                                                                                    
       



  
  
  
  

  

وقــد يبلــغ  .يف تنفيــذ قرارهــا مــن تلقــاء نفســها ةهلــذا كثــريا مــا ترتيــث اإلدار . رفــض الطعــن يف املوضــوع
   .خاصة إذا كانت سلطة وصائية متدخلة يف الطعن ،وليةؤ الشعور باملس ،ا األمر
على تنفيذ القـرار رغـم الطعـن فيـه، فـإن جملـس الدولـة يفحـص القـرار  ةأما إذا أصرت اإلدار          

وحبـث القضـاء يف مـدى تـوافر عنصـر االسـتعجال . و يتحقق من توافر االستعجال فيه ،و مالبساته
ال يتصـــور بداهـــة يف حالـــة الوقـــف القـــانوين الـــذي تـــنص عليـــه التشـــريعات، ألن  ،القـــرار اإلداري يف

 ،علــى التنفيــذ ةاإلدار  ةو يالحــظ أن إصــرار جهــ. القاضــي هنــا ملــزم بوقــف القــرار دون البحــث فيــه
 .فيمـا لـو حكـم عليهـا فيمـا بعـد بإلغـاء قرارهـا ،ايقع علـى مسـؤوليته ،ون انتظار الفصل يف الطعند

 Olivier et(يف قضية  1903فرباير من سنة  27يف  ف.د.مو هذا  ما يتأكد من خالل حكم 

Zimmermann (1.   
يــة اإلدارة مــن إذا ثبــت لــه إمكان ،بإمكانــه أن يقــف يف وجــه تنفيــذ القــرار ف.د.مكمــا أن           

ديسمرب  28بتاريخ  ف.د.مو من ذلك حكم  .حتقيق أهدافها بوسائل أخرى غري تنفيذ هذا القرار
ر بنـزع و الذي من خالله حكم الـس بوقـف تنفيـذ قـرار صـاد ، Dadolle" 2" يف قضية 1917

بــت مــن و قــد ث .)مســتحوذة عليــه(و كانــت اجلهــة اإلداريــة حالــة بــه بالفعــل ملكيــة أحــد العقــارات،
أن  ،كمــا تبــني مــن ناحيــة أخــرى  .أن اإلجــراءات ســوف ال تبــدأ قبــل انتهــاء احلــرب ،أوراق الــدعوى
أن  ،وقـد تـرجح لـدى القضـاء اإلداري .مـؤجرا بالفعـل إلدارة الصـحة العسـكرية نكا  ،العقار املذكور

 ذا مل يـــرَ و هلـــ ،يغلـــب انقطاعهـــا بـــزوال حالـــة احلـــرب ،حاجـــة تلـــك اإلدارة إىل تنفيـــذ القـــرار املـــذكور
      .و أمر بوقفه ،موجباً لتنفيذ قرار نزع امللكية

 .انقضاء الضرورة من وراء النفاذ -2

ألن ذلك يعد  ختتار الوسيلة املناسبة لذلك، ،إن اإلدارة و هي تسعى إىل حتقيق مقاصدها         
اختيــار أقلهــا يف  ف.د.مومــع ذلــك مل يــرتدد . مــن صــالحيات اإلدارة غــري اخلاضــعة لرقابــة القاضــي

ســـابقة الـــذكر،  "Dadolle"وهـــذا مـــا قضـــي بـــه يف قضـــية  .بـــالنظر إىل احملكـــومني) تكلفـــة(مؤونـــة 
ا دامـت اإلدارة حتـوز العقـار ألنه غري ضـروري مـ ،حيث أن القضاء أمر بوقف تنفيذ قرار نزع امللكية

فيـــذ قـــرار إداري حكـــم فيهـــا بوقـــف تن ،ويف قضـــية ثانيـــة. و حاجتهـــا إليـــه قـــد تـــزول مســـتقبالً  فعـــًال،
وقــد  .باعتبــاره آيــال للســقوط ،بأورليــان بفرنســا  "Saint- Paterne"يقضــي ــدم بــرج كنيســة

                                                 
  .55-54. حممود سعد الدين الشريف، املرجع السابق، ص: مأخوذ عن -   1
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قصــــد إدراجــــه يف قائمــــة اآلثــــار  ،ســــاعدت اإلدارة علــــى اجتــــاه جملــــس الدولــــة بقبوهلــــا مبــــدأ ترميمــــه
و ال  ،ارةخــر ال يضـــر اإلدآمــا دام هنـــاك حــل  ،لـــيس ضــروري ،فقــرار اهلـــدم املطعــون فيــه .التارخييــة

    Abbé l`huillier"    .( 1"ةيف قضي 1913 /07/03يف  ف.د.محكم ( األطراف األخرى
 ,"C.E.F., 28 novembre1873, "Girard et Vogel) ويف قضــية أخــرى          

DALLOZ, 3/3/1875)2 . أن يوفـق بـني رغبـة جهـة اإلدارة يف طلـب تنفيـذ  ف.د.ماستطاع
فقــد قضــى الــس بوقــف تنفيــذ إغــالق أحــد املصــانع  .د يف وقــف تنفيــذهورغبــة األفــرا ،قرارهــا فــوراً 

  ،بشرط أن يقف أصحابه استصناع بعض هـذه املنتجـات ،الذي يشتغل بصنع املنتجات الكيميائية
و ذا القرار الذي انطوى على وقف جزئي  .خربعضها اآل مع استمرار تشغيله بالنسبة إىل صناعة

  .ء اإلداري التوفيق بني املصاحل املتعارضةأحسن القضا ،لقرار اإلغالق
 .رجحان القضاء باإللغاء -3

 ،حيتاط كثريا و هو يستند يف قراره القاضي بوقـف التنفيـذ ،ميكن القول أن القضاء اإلداري         
، إمنـا يقتضـي التعـرض للموضـوع -رجحان اإللغاء  -إىل رجحان القضاء باإللغاء، ألن تقدير ذلك

أنـه ال يظهـر وجـه  ،و علـة ذلـك. ال ميس عمق املوضوع و تفاصيله ،تعرضا سطحياً  حىت و لو كان
إال بــإجراء حتقيــق دقيــق يف املوضــوع، و هــذا األمــر ال يــدخل يف  ،ياحلــق يف مشــروعية القــرار اإلدار 

فإذا استطاع القاضي أن . و هو بصدد الفصل يف طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري ،وظيفة القاضي
ما يرجح معه كفة احلكم باإللغاء عند الفصل يف موضوع الدعوى، فلـه أن  ،اب اإللغاءيرى يف أسب

تضـــح لـــه عـــدم اأمـــا إذا . مســـتندا يف ذلـــك إىل أســـباب جديـــة ،القـــرار اإلداري ذيقضـــي بوقـــف تنفيـــ
حـــىت ال  ،أثنـــاء الفصـــل يف املوضـــوع، فإنـــه حيجـــب عـــن وقـــف القـــرار يإمكانيـــة إلغـــاء القـــرار اإلدار 

ن رجحـان إلغـاء القـرار أهـو  ،ومـا جتـب اإلشـارة إليـه. نشـاط اإلدارة دون وجـه حـقيتسبب يف شـل 
جيب أن  يؤخذ مأخـذ اجلـد مـن طـرف القاضـي، حـىت  ،كمربر لوقف تنفيذ القرار اإلداري  ،اإلداري

 ه، ألـا يف هـذه احلالـةمن جراء تنفيذها لقرارها يف حالـة إلغائـ ،املدنية على اإلدارة ةال تقع املسؤولي
تقـــع عليـــه مســـؤولية كبـــرية يف املوازنـــة بـــني  ،مـــن ذلـــك يظهـــر أن القاضـــي اإلداري. زم بـــالتعويضتلـــ

و التوســع يف رفــض  .فالتوســع يف الوقــف قــد يعرقــل عمــل اإلدارة .ومصــاحل األفــراد ،املصــلحة العامــة
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 ،يكـون القاضـي قـد جانـب الصـواب ،يف كلتـا احلـالتني و .ات الوقـف، قـد يكلـف اإلدارة ماديـاً طلب
   .والذي هو احلرص على املصلحة العامة ،اهلدف الذي ُوجد من أجلهو 
  

      
  .تحقق مصلحة ماسة مبررة لوقف التنفيذ: ثانيا

والـــيت تـــؤدي بـــه يف األخـــري إىل وقـــف تنفيـــذ  ،إن املصــلحة املاســـة الـــيت ينظـــر إليهـــا القاضـــي         
مــن شــأنه أن  ،الفــوري للقــرار فاألكيــد أن التنفيــذ. القــرار هــي املصــلحة الشخصــية لصــاحب الطلــب
و مشـقة جاهـدة علـى  أو أن جيلب لـه أذى بالغـا، يلحق ضررا ال ميكن تداركه فيما لو ألغي القرار،

حبيــث مت العــدول عــن اشــرتاط  ،هدت تطــورا حمسوســاأحكــام القضــاء، شــ أن و الواقــع يبــني. األقــل
و  . كـان ميكـن إصـالحه بصـعوبة  و لـو ،إىل االكتفـاء بالضـرر البـالغ ،الضرر الذي ال ميكن إصالحه

بــل  ،ومل يتوقــف األمــر هنــا. هــو التوســع يف مبــدأ وقــف التنفيــذ ،كــان اهلــدف مــن وراء هــذا التطــور
 ،حــىت أصــبح القاضــي يســتند يف قضــائه بــالوقف ،واصــل املبــدأ تطــوره بفضــل توجيــه مفوضــي الدولــة

ون االعتمــاد فقــط علــى و د ،يف أوســع معانيهــا (Intérêt général)إىل حتقــق املصــلحة العامــة 
   "Dadolle".من ذلك قضية  ،كما كان سابقا-مصلحة صاحب الطلب وحدها 

هـي فكـرة  ،العامة اليت أصبحت سند القاضـي يف احلكـم بوقـف التنفيـذ ،إن فكرة املصلحة         
مـردداً فيهـا لتربيـر وقـف تنفيـذ  حـىت غـدت سـبباً  ،استجابت ملقتضـيات الظـروف ،و مرنة ،فضفاضة

أو  ،أو اجتماعيـة ،أو دينيـة ،قـد تتصـل باعتبـارات سياسـية ،و املصـلحة العامـة هـذه. رار اإلداريالق
، و احملافظــة 1و الرجــاء يف تــوقي اضــطراب الســكينة االجتماعيــة ،فاخلشــية مــن شــواجر الفتنــة. فنيــة

، ) "Abbé l`huillier"قضـية (على حرية إقامة الشعائر الدينية، والرغبة يف صيانة اآلثار التارخييـة 
املصـلحة العامـة يف كثـري مـن  ، اسـتوجبتهاتكـل هـذه االعتبـارا. و احلرص على املؤسسات التعاونية

بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــت هـــذه املصـــلحة قـــد طابقـــت مصـــلحة  ،أحكـــام جملـــس الدولـــة الفرنســـي
  .2أو باينتها ،أو جانبتها، اتفقت مع رغبة اإلدارة العاجلة ،طالب الوقف الشخصية
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        ....الوقفالوقفالوقفالوقف) ) ) ) أنظمةأنظمةأنظمةأنظمة((((طرقطرقطرقطرق: : : : ع الثالثع الثالثع الثالثع الثالثالفر الفر الفر الفر 
مـا مـن خـالل نصـوص خاصـة، ال متـنح إالنص عليـه  ، يتمإن وقف تنفيذ القرارات اإلدارية                                    

إن . و هــــذا هــــو األصــــل ،يف تقــــديره، و إمــــا مــــن خــــالل النصــــوص العامــــة ةللقاضــــي ســــلطة واســــع
  .فرت شروط ذلكإذا ما تو  ،متنح للقاضي سلطة يف تقدير إمكانية الوقف ،النصوص العامة

  ((((Le régime Le régime Le régime Le régime particulierparticulierparticulierparticulier    oooouuuu    spécialspécialspécialspécial    dudududu    sursissursissursissursis))))        .النظام الخاص للوقف: أوال
تتمثل يف النص صراحة على الوقـف تلقائيـا مبجـرد الطعـن  ،إن الصورة األوىل لوقف التنفيذ         

أن ذلــك الوقــف مــا دام  ،باإللغــاء، و دون أن تكــون هنــاك ســلطة للقاضــي يف تقــدير وجــود شــروط
 امثــل أملانيــا، حيــث أن للطعــن أثــر موقــف تلقائيــ وهــذا هــو األصــل يف بعــض البلــدان،. مقــرر قانونــاً 

، وعلـــى اإلدارة إذا ارتـــأت وجـــود أســـباب جديـــة متعلقـــة بالصـــاحل اإلداري كمبـــدأ عـــام لتنفيـــذ القـــرار
  .1أن تطلب من القاضي األمر بذلك ،تستدعي تنفيذ القرار ،العام

 Régime spécial de) ،وص القانونيـة الـيت تـنص علـى النظـام اخلـاص للوقـفإن النصـ         

sursis) ، التهيئـة و التعمـري،و هنـاك أنظمـة وقـف خاصـة بالبيئـة،  ،2ففي القانون الفرنسي .عديدة 
فيعتـرب القـانون املـنظم لنـزع  ،أمـا يف القـانون اجلزائـري .القرارات املتعلقة باحلريات العامة باإلضافة إىل

، و باإلضـافة إىل ذلـك، هنـاك نظـام خـاص للوقـف ، مطبـق يف جمـال البيئـة، و 3لـذلك لكية مثـاالً امل
 : التهيئة، و التعمري، و هذا ما ندرسه من خالل ما يلي

 .الطعن في القرارات المتعلقة بنزع الملكية -1

لقــانون رقـــم مــن ا13/1 املـــادةمــن الضــمانات املتعلقـــة حبمايــة حقــوق األفـــراد، مــا جــاء يف          
الـــذي حيـــدد القواعـــد املتعلقـــة بنـــزع امللكيـــة مـــن أجـــل املنفعـــة  1991إبريـــل  27املـــؤرخ يف  91-11

اعتـــربت أن الطعـــن أمـــام القضـــاء يف قـــرار التصـــريح باملنفعـــة العموميـــة  إن هـــذه املـــادة،. 4العموميـــة 
دة العامـة الـواردة و هـذا خروجـاً عـن القاعـ. يوقف تنفيذه، و يوقف استمرار اإلجراءات الالحقـة لـه

                                                 
  .23. حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص -  1

2- Pour plus de détail, voir: René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5éme éd, Montchrestien, 
Paris, 1995, p.p.1092.et s.                                                                       

 .العمومية الذي حيدد القواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة 1991إبريل  27املؤرخ يف 11-91القانون رقم  -  3

  لاملختصة حسب األشكا لعمومية لدى احملكمةحيق لكل ذي مصلحة أن يطعن يف قرار التصريح باملنفعة ا: " تنص تلك املادة على ما يلي - 4
  . املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية

  .وال يقبل إال إذا قدم يف أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره -
  ".القرار المصرح بالمنفعة العمومية يوقف تنفيذ و في هذه الحالة



  
  
  
  

  

ــــذ القــــ م،.إ.قيف  ــــز للقاضــــي أن يوقــــف تنفي ــــيت ال جتي ــــةـو ال ــــة التعــــدي و  ،رارات اإلداري إال يف حال
و يفهــــم مــــن نــــص املــــادة ). م.إ.مكــــرر مــــن ق 171املــــادة ( و بطلــــب مــــن املتقاضــــي ،االســــتيالء

ا أو تصــرفاا يرتتــب عليــه بطــالن قراراــ ،أن خــرق هــذا املبــدأ مــن طــرف اإلدارة ،ســالفة الــذكر13
  .1التعويض و يرتب مسؤوليتها يف ،الالحقة

 جند لـه أساسـاً  )م.إ.ق(عن القواعد العامة  و خروجاً  ،إن النص على هذه القواعد اخلاصة         
علـــى أن تظـــل بعـــض  هـــذا القـــانونفلقـــد نـــص املشــرع يف .  م.إ.مـــن ق 168يف نـــص املـــادة  اً قانونيــ

منة يف قــوانني خاصــة أو موضــوعية، والــيت تــنظم العالقــة أو املســائل حتكمهــا إجــراءات خاصــة متضــ
قـــانون نـــزع  مـــثالً  ،يضـــاف إىل هـــذا أيضـــا. النشـــاط الـــذي يثـــار بشـــأنه النـــزاع، مثـــل قـــانون الضـــرائب

  . 2امللكية اخلاصة للمنفعة العمومية، و قانون الصفقات العمومية، و قانون األحزاب السياسية
فـإن املشـرع خـرج عـن  ،لـى هـذا اإلجـراء مـن عرقلـة سـري املرفـق العـامملـا قـد يرتتـب ع و نظراً          

فـألزم الطـاعن . و نص على آجال قصرية حلسم النـزاع ،القواعد العادية اليت حتكم املنازعات اإلدارية
املـادة ( أو نشر القرار املطعون فيه حسـب احلالـة  ،من تاريخ تبليغ واحد برفع دعواه يف خالل شهر

م .إ. مـــن ق 169خروجـــا عـــن اآلجـــال العاديـــة الـــواردة يف املـــادة  )91/11 رقـــم مـــن قـــانون 13/2
و بشــهرين  ،       احملــددة بأربعــة أشــهر مــن تــاريخ التبليــغ أو النشــر يف حالــة الطعــن يف قــرار والئــي

  .إذا تعلق األمر بالطعن يف قرار وزاري أمام جملس الدولة ،م.إ.من ق 278طبقا ألحكام املادة 
علـى ضـرورة الفصـل  تنصـ ،مـن املرسـوم سـالف الـذكر 14ن املـادة إفـ ،إضافة إىل ذلـكو          

ألغـى إجـراءات الصـلح املنصـوص  ،أن املشـرع ممـا يعـين .يف الطعن خالل مدة شهر من تقدميـه إليهـا
ـــعليهــا مبوجــب امل مســتوى اــالس القضــائية، و  م أمــام الغــرف اإلداريــة علــى .إ.ن قمــ 169/3ادة ـ

  .م.إ.من ق 275ملسبق أمام جملس الدولة حسب املادة كذا التظلم ا
  
  
  
  

                                                 
، 3، العدد .د.م.للمنفعة العامة، م كية اخلاصةيف مراقبة مدى احرتام اإلدارة لإلجراءات املتعلقة بنزع املل ليلى زروقي، دور القاضي اإلداري - 1

  .19 -18.، ص2003 مطبعة الديوان، اجلزائر،
، 2ط اجلزائري،  لنظاميف املنازعة اإلدارية يف ا ةعمار معاشو، عزاوي عبد الرمحان، تعدد مصادر القاعدة اإلجرائي: ملزيد من التفاصيل، أنظر - 2

  .12. ، ص1999دار األمل، اجلزائر، 



  
  
  
  

  

 قــرارات و التهيئــةالطعــن فــي القــرارات المتعلقــة بغيــاب دراســة مــدى التــأثير علــى البيئــة و  -2
 .التعمير

 1976جويليـة  10مـن القـانون الصـادر يف  الثانيـةتنص الفقرة األخرية من املـادة يف فرنسا          
أو  ،ضــد تــرخيص ،، علــى أنــه يف حالــة تقــدمي طعــن إىل اجلهــات القضــائية1ة املتعلــق حبمايــة الطبيعــ

و    قرار إداري متعلق باملصادقة على مشروع مـن املشـاريع احملـددة يف الفقـرة األوىل مـن هـذه املـادة،
 ،ن اجلهة القضـائية الـيت مت إخطارهـاإعلى غياب دراسة مدى التأثري على البيئة، ف )الطعن(املؤسس 

هـــذه الدراســـة بواســـطة إجـــراء  و املتعلـــق بغيـــاب ،ق لطلـــب وقـــف تنفيـــذ القـــرار املطعـــونتعطـــي احلـــ
  .، مىت الحظت غياب هذه الدراسةاستعجايل

خيتلـف عــن الوقـف املنصــوص عليــه يف   (Sursis automatique) إن هـذا الوقــف اآليل         
مـدى يف حالـة غيـاب دراسـة  فإن القاضي ملزم بإقرار الوقف ،فمن جهة: اعد العامة يف نقطتنيالقو 

  ،الذي يصعب إصـالحهمسلوب السلطة يف تقدير الضرر  ، جندهومن جهة ثانية .التأثري على البيئة
فبخصـــوص النقطـــة األوىل، و إذا مـــا قارناهـــا مبـــا للقاضـــي مـــن . كمـــا هـــو احلـــال يف القواعـــد العامـــة

مبـا  ،دها تطـرح أي مشـكلفإننـا ال جنـ ،سلطة مبوجب النصوص العامة يف احلكم بالوقف مـن عدمـه
فغيــاب دراســة مــدى التــأثري علــى البيئــة، بــالرغم مــن أنــه مــن اإلجــراءات املتعلقــة : أــا عكــس ذلــك

وكأنــه إجبــاري قانونــاً، والقاضــي  ،، و أمهيتــه جتعلــه (Substantielle) بالشــكل ،إال أنــه جــوهري
  .2سيقضي بالوقف ،بدون شك
توقــف علــى شــرط ُمعاينــة غيــاب دراســة مــدى التــأثري ي ،إن مــنح الوقــف مــن طــرف القاضــي         
. 1976جويليـة  10وهذا ما نص عليه قـانون  ،،  اليت تسبق املوافقة على إقامة املشروعةعلى البيئي

و لقـد مت إدخـال .  (Selon une procédure d`urgence)  ويـتم ذلـك وفـق إجـراء اسـتعجايل
 ةمـن إطالـة املواعيـد املقـرر  اخوفـ ،جلمعيـة العموميـةمـن طـرف ا )االسـتعجال يف املعاينـة( هذا اإلجـراء

  .3أمام التقدم يف األعمال ،قضائيا

                                                 
1 - « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision  
d`approbation d`un projet visé à l`alinéa 1er du présent article est fondée sur l`absence d`étude d`impact, 
la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dés lors que cette 
absence est constatée selon une procédure d`urgence ». Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, 
Contentieux administratif, T.3, op.cit., p.10.                                   

     
2 ----        Ibid., p.10.                  
3-    Olivier DUGRIP, op.cit., p. 250.  



  
  
  
  

  

مرتبطـاً قانونـا مبعاينـة القاضـي لغيـاب الدراسـة،  ،رأينـا اكم  ،و احلقيقة وإن كان وقف القرار         
دم إرفـاق قد يفهم منه  ما يعين ع ،فمصطلح غياب الدراسة: إال أنه  جيد أمامه صعوبة يف التفسري

 ىأو املصـــــــــــــــادقة علـــــــــــــــ ،أي دراســـــــــــــــة بالطلـــــــــــــــب مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل احلصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى الرتخـــــــــــــــيص
أو يعـين . و مشـاريع التهيئـة  (Autorisation ou approbation des travaux) األشـغال

إال أـا تفتقـر إىل اخلصـائص القانونيـة املطلوبـة  ،ومرفقة بالطلب ،ن وثيقة الدراسة املطلوبة موجودةأ
خــر هــل القاضــي يعاقــب علــى الغيــاب املــادي لدراســة مــدى آأو مبعــىن . الدراســةيف هــذا النــوع مــن 

  التأثري على البيئة ، أم غياا القانوين؟
إن اإلجابـة الــيت نتحصــل عليهــا مــن خــالل طـرح هــذا التســاؤل، جتعلنــا حنــدد مباشــرة مــدى          

تتطلــــب أي  ال ،للدراســــةفاملعاينــــة الــــيت تنصــــب علــــى الغيــــاب املــــادي . الســـلطة التقديريــــة للقاضــــي
، فمــا علــى القاضــي ســوى املعاينــة املوضــوعية مــن -ألن القاضــي سيقضــي بــالوقف مباشــرة -تقــدير

نقــيض الغيــاب املــادي فإنــه  ىوعلــ ،أمــا معاينــة الغيــاب القــانوين للدراســة. غيــاب الدراســة يف امللــف
مــــن الســــلطة التقديريــــة ن املشـــرع قــــد ضــــَيق أواملالحــــظ . 1علــــى أســــانيد العريضــــة ةيســـتند يف املراقبــــ

أو انعـدمت  ،تقتصـر علـى البحـث فيمـا إذا تـوفرت ،الرقابة اليت ميارسـها القاضـيذلك أن للقاضي، 
  2.فإن رقابة القاضي ال متتد إىل ذلك ،أو قاصرة ،أما إذا كانت الدراسة ناقصة .الدراسة

وقـف اخلـاص، نـذكر منهـا بقـوانني عديـدة لل ،قـانون محايـة البيئـة الفرنسـي املشـرع و أعقـب         
و اخلـاص بوقـف تنفيـذ القـرارات  1983يوليـو  12الصـادر يف  630على سبيل املثـال القـانون رقـم 

قـــانون دميقراطيـــة التحقيقـــات العامـــة ومحايـــة البيئـــة، و املعـــروف بقـــانون تعمـــيم  ، الـــيت متـــساإلداريـــة
واخلــاص بــالتقنني  1983ينــاير  مــن 7الصــادر يف  8والقــانون رقــم  .التحقيقــات العامــة ومحايــة البيئــة

و الـذي  ،العمراين ووقف تنفيذ القـرار اإلداري املخـالف لقـانون نقـل االختصـاص يف اـال العمـراين
مــن يوليــو  22الصــادر يف  663خرهــا التعــديل بالقــانون رقــم آعليــه تعــديالت عديــدة كــان  تدخلــأ

املعــــروف بقــــانون حقــــوق و  1982الصــــادر يف مــــارس عــــام  213والقــــانون رقــــم   .3 1983عــــام 
 Droits et libertés des communes) وحريـات الوحـدات احملليـة للمحافظـات واألقـاليم 

                                                 
1    ----    Olivier DUGRIP., p.p.251-252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2- Ibid., op.cit., p. 252.                                                                            
3- « C’est l’article 66 de la loi du 7 janvier 1983 dans les dispositions codifiées L.421-9 qui prévoit 
expressément l’application en matière de permis de construire du régime des sursis spéciaux des actes des 
autorités décentralisées -sursis facilité et sursis accéléré ». Cité par: Henri JACQUOT, Droit de 
l’urbanisme, 3 éme  éd,  DALLOZ, Paris, 1998, p. 718.               



  
  
  
  

  

des départements et des régions)  . قــر وقــف تنفيــذ القــرارات اإلداريــة الــيت أوالــذي
لنظــام وذلــك تــدعيما  ،الــيت اقرهــا قــانون الالمركزيــة ،تتعــارض مــع حقــوق و حريــات اهليئــات احملليــة

 .1الالمركزية اإلدارية يف فرنسا

  :نلخصها يف النقاط التالية ،خبصائص متعددة ،ويتميز هذا النظام اخلاص بوقف التنفيذ         
علـى  ،حيث فقد القاضي يف ظله سلطة التقدير يف احلكم بوقف التنفيذ :التنفيذ بقوة القانون -أ

إذا تـوافرت الشـروط الـيت حـددها  ،بوقف التنفيذينبغي على قاضي احلكم ف .الرغم من توافر شروطه
  .له املشرع

حيــث أعفــى هــذا النظــام  :أو النتــائج التــي يصــعب إصــالحها ،اإلعفــاء مــن شــرط الضــرر -ب
واكتفـــى بشـــرط  ،طلبـــات وقـــف التنفيـــذ املنصـــوص عليهـــا يف هـــذه الـــنظم اخلاصـــة مـــن شـــرط الضـــرر

 .األسباب اجلدية للحكم بوقف التنفيذ

وذلـــــك الختصـــــار : ص بوقـــــف التنفيـــــذ لقاضـــــي فـــــرد حســـــب األحـــــوالجعـــــل االختصـــــا -ج
جعـل الفصـل يف  ،هـذا النظـامف .الطلـب و الفصـل فيـهخيصـص لدراسـة و الوقت الـذي  ،اإلجراءات

فإن القاضـي اخلـاص بالفصـل يف باإلضافة إىل ذلك . من تقدميه ،التنفيذ خالل مثانية وأربعني ساعة
يف  ،توافر الشرط الذي حـدده لـه القـانون اإذ ،مر بوقف التنفيذأمامه، عليه أن يأ عاالستئناف املرفو 

 .خالل نفس تلك املدة أيضاً 

أن أصـبح النظـام القـانوين الفرنسـي  ،ولقد ترتب على صـدور القـوانني اخلاصـة بوقـف التنفيـذ         
ام يعرف الشق األول منه بنظ. نظاما ذو شقني ،وحىت اآلن ،1976اخلاص بوقف التنفيذ منذ عام 

.  (Régime de droit commun du sursis exécution)القـانون العــام لوقــف التنفيــذ
 .ويطبـــق علـــى األشـــخاص الطبيعيـــني ،و األســـباب اجلديـــة ،تـــوافر شـــرطي الضـــرر ،ويشـــرتط لتطبيقـــه

 Le)بالنظام اخلاص لوقـف التنفيـذ  ،ويعرف الشق الثاين من النظام القانوين الفرنسي لوقف التنفيذ

régime particulier du sursis)،  والــذي يكتفــي لتطبيقــه تــوافر شــرط واحــد مــن الشــرطني
  .ويتم تطبيقه على األشخاص املعنوية ،السابقني بقوة القانون

                                                 
و املعروف بقانون الشروط اجلديدة ملمارسة الرقابة على تصرفات  1982من يوليو عام  22الصادر يف  623وعدل هذا القانون بالقانون رقم   - 1

 Les nouvelles conditions d’exercices du contrôle administratif sur les «السـلطة احملليـة املتعلقـة باحملافظـات و األقـاليم 

actes des autorités communales départementales et régionales. «،  والـذي  أصـبحت مبقتضـاه الرقابـة علـى احملليـات رقابـة
أو تصبح نافذة القـرارات الصـادرة مـن السـلطات احملليـة مبجـرد إعالـا أو نشـرها " حيث قد نص على أن  ،الحقة على قراراا وليست سابقة عليها

  ".دون أن يتوقف ذلك على تصديق أو اعتماد من جانب احلكومة املركزية أو ممثلها ،إحالتها ملمثل الدولة



  
  
  
  

  

 Régime de droit commun du sursis à)    :للوقـف ةنظـام الشـريعة العامـ: ثانيـا

exécution)  
ة وجود نصوص خاصة بـالوقف، فـإن األمـر جد حمدودة يف حال ،إذا كانت سلطة القاضي         

يف حالـــة مـــا إذا  ،ن القاضـــي يف هـــذا النظـــام يتمتـــع بســـلطة واســـعة يف تقـــدير الوقـــفإ. خمتلـــف هنـــا
، )ءأن يكـون طلـب الوقـف مرفـق أو تـابع لـدعوى اإللغـا( الشـكلية  ءتوافرت شروطه القانونيـة، سـوا

احلكـم  وهـ ،ن الوقف هنـا مصـدره املباشـرفإ ،وبالتايل). االستعجال و جدية الطلب(أو املوضوعية 
لـيس بإمكـان القاضـي  ،فبـدون الـنص القـانوين املـرخص للوقـف. القضائي، وهذه هي الصورة الغالبة
وال يكتفــي يف ذلــك مبجــرد اشــتقاق طلــب الوقــف مــن طلــب . 1أن يقــرر وقفــا لتنفيــذ القــرار اإلداري

 و لـــو تـــوافرت كـــل شـــروط الوقـــف ألن ســـلطة القاضـــي يف تقريـــر حكـــم الوقـــف متتـــد حـــىت ،اإللغـــاء
ال يعــين أن القاضــي ســـيحكم علــى القـــرار  ،أي أن تـــوافر الشــروط القانونيـــة. الشــكلية و املوضــوعية

  . 2بالوقف
إن املالحظــــة الــــيت ميكــــن إبــــداؤها علــــى النصــــوص القانونيــــة املرخصــــة لوقــــف تنفيــــذ القــــرار          

اجلزائـــري  ، وقـــف التنفيـــذ كالتشـــريع الفرنســـياإلداري تتمثـــل يف أن معظـــم التشـــريعات الـــيت قـــررت و 
  .ءاخل، تعتربه دوماً استثناء على مبدأ األثر غري املوقف للطعن باإللغا.....واملصري

  
  .تقييم نظام الوقفتقييم نظام الوقفتقييم نظام الوقفتقييم نظام الوقف: : : : الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع

ســلبيات  دَ كــإجراء قضــائي لــه اجيابيــات عديــدة، حيــث جــاء ليُســ  ،إن نظــام وقــف التنفيــذ         
. فقــد تعــرض لــبعض االنتقــادات ،و لكــن علــى الــرغم مــن ذلــك. طعــن باإللغــاءاألثــر غــري املوقــف لل

  .و ما عليه ،ملعرفة ما له ،لذلك سنناقش هذا األمر من خالل تقييم هذا النظام
  
  
  

                                                 
القضــاء  1953سـبتمرب  20قبــل تعـديالت مرســوم  (Les conseils de préfectures)  مففـي فرنســا مل يكـن باســتطاعة جمـالس األقــالي -  1

و حــىت بعــد منحهــا ســلطة اإللغــاء لــبعض قــرارات الســلطات احملليــة، . يســتأثر وحــده ــذا االختصــاصجملــس الدولــة هــو الــذي كــان  ربــالوقف، باعتبــا
فالنصـوص املعمـول ـا آنـذاك . ظلت تلك االس حمرومة من النظر يف طلبات الوقف و ذلك نظرا لعدم وجود نص خيوهلـا صـراحة هـذا االختصـاص

حممـد فـؤاد عبـد الباسـط، املرجـع  :ملزيـد مـن التفاصـيل، أنظـر. ه املثابـة قاضـي الوقـف الوحيـدقصرت هذه اإلمكانية على جملـس الدولـة الـذي كـان ـذ
   .26.السابق، ص

2- Olivier GOHIN, op.cit., p.269.  



  
  
  
  

  

          .إيجابيته: أوالً 
بـدأ تتجلى يف التخفيف من اآلثار السـلبية مل ،إن أمهيته نظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية          

 نوهــذا ملصــلحة املتقاضــني الشخصــية مــ ،و كــذا فكــرة القــرار التنفيــذي ،األثــر غــري املوقــف للطعــن
  .فهو مكمل ضروري لدعوى اإللغاء . 1وخدمة للصاحل العام من جهة ثانية ،جهة
، وحـام 2حلقـوق و مصـاحل أصـحاب الشـأن الدسـتورية كمـا أن الوقـف، هـو ضـامن حقيقـي          

إذ يبدو الوقف إجـراء وقائيـاً ملصـدر الضـرر يف . ، و أيضا لعمل القاضي3العامةللحقوق و احلريات 
نفســه أمــام أمــر واقــع تفرضــه اإلدارة بغــري  ،أو القاضــي ،مــن املخــاطبني بــالقرار فــال جيــد أيــاً . مهــده

  .إمكانية الرجوع
يســـتحيل أضـــرار بممـــا قـــد يصـــيبهم  ،حيمـــي املصـــاحل الفرديـــة للمتقاضـــني ،إن وقـــف التنفيـــذ         

إذا مـــا مت تنفيـــذ القـــرار مـــن اإلدارة دون انتظـــار حلســـم النـــزاع مـــن جانـــب  ،جربهـــا بـــالتعويض املـــادي
أن وقـــف التنفيـــذ مل "بقولـــه   "Laurent"وهـــذا مـــا عـــرب عنـــه مفـــوض الدولـــة الفرنســـي .  القضـــاء

مـــة املصـــاحل العا -مبعـــىن أوســـع -يؤســـس علـــى االهتمـــام خبدمـــة مصـــاحل الســـلطة العامـــة، و ال حـــىت 
   4" هو محاية املصاحل الفردية للمتقاضني ،للمجتمع ، ولكن دف وحيد

ســيؤدي إىل ســد الثغــرة الــيت  ،مــن جانــب القضــاء ،إن احلكــم بوقــف تنفيــذ القــرار اإلداري         
. عنــد صـدور احلكــم باإللغــاء ،يفتحهـا تنفيــذ القـرار، و هــي اسـتحالة إعــادة احلــال إىل مـا كــان عليـه

من حكم الواقع، فضال عـن منـع إنتـاج قـرار إداري غـري مشـروع آلثـاره يف حـق ذوي وما يعنيه ذلك 
     . الشأن

و يف ذلـــك  ،قـــد يكلـــف اخلزينـــة العموميـــة غاليـــا ةملشـــروعغـــري اإن تنفيـــذ اإلدارة للقـــرارات          
 قـد جينـب اإلدارة هـذه املصـاريف غـري ،إذا مـا مت احلكـم بـه ،فوقـف التنفيـذ .مساس بـأموال الشـعب

  . 5الضرورية
  .سلبياته: ثانياً 

هـو أن  ،كضمان أساسي للمتقاضني، إال أن املالحظ  ،الوقف مالرغم من اعتبار نظاعلى          
مـن  وال يكون إال استثناء، إضافة إىل تقييد شروط الوقـف، سـواء مـن جانـب املشـرع أ ،اللجوء إليه

                                                 
1-René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5éme éd, op.cit., p.1054.                         
2- Martine  LOMBARD, Droit administratif, 3éme éd, DALLOZ, Paris, 1999, p.401.               
3-Georges VALCHOS, Principes généraux du droit administratif, Ellipses, Paris, 1993, p.404.                   

  .23-22 .رجع السابق، صامل، عبد الغين بسيوين عبدا هللا: مأخوذ عن - 4
5 - Bernard  PACTEAU, op.cit ., p.287.                                                                                    



  
  
  
  

  

كما أن القضاء يعمد . 1ة يف هذا الصددجانب القضاء، مبا استتبع ندرة األحكام القضائية الصادر 
، فـإن 2و يف احلـاالت النـادرة الـيت يـتم  فيهـا إقـرار الوقـف .إىل التفسـري الضـيق لشـروط الوقـف دائماً 

ال يكــون إال إذا كانــت فرضــية اإللغــاء  ،و قبــول طلبــات الوقــف. ذلــك يتبــع بــرفض الطعــن باإللغــاء
. يفصل يف طلبات الوقف، يـتفحص املوضـوع و هذا ما يفسر أن القاضي و هو. واضحة و أكيدة
شــروط الوقــف فــإن القاضــي قــد ال حيكــم بــه، و لــه يف  لعلــى الــرغم مــن تــوافر كــ ،باإلضــافة إىل أنــه

 .ذلك سلطة تقديرية

فـإذا كـان بـطء الفصـل يف . 3بـطء الفصـل يف طلبـات وقـف التنفيـذ ذاـا ،و من السـلبيات         
ن أهــم األســباب الــيت أدت إىل ظهــور نظــام وقــف التنفيــذ  مــ ،دعــاوى اإللغــاء علــى وجــه اخلصــوص

  . خرآلكعالج، فإن هذا األخري سيكون غري ذي فائدة هو ا
تفــوق  ،مــن يــرى أن ســلبيات نظــام الوقــف ،إىل أنــه هنــاك مــن الفقــه ،هــذا و جتــدر اإلشــارة         
، ممــا يــؤدي إىل كثــرة بــدال مــن تقصــريها ،فهــذا النظــام يــؤدي إىل إطالــة إجــراءات التقاضــي. إجيابيتــه

 ،و بتعبـري آخـر. 4و هذا عكس ما وجـد النظـام مـن أجلـه، الطلبات على مستوى اهليئات القضائية
لذا فمن األفضل . و ال حيل املشكلة ،يف بطء الفصل يف الدعاوى ،يزيد يف الواقع ،فإن هذا النظام

اختـاذ مـا و يف الدعاوى املوضـوعية  توجيه اجلهود مباشرة حنو إجياد احللول املناسبة لإلسراع يف الفصل
يلزم من إجراءات لذلك، بدال من االرتكان إىل وسيلة وقف التنفيـذ، و قلـة تطبيقاـا شـاهدة علـى 

  . 5قليل فعاليتها 
بــأن طلــب  الوقــف ينصــب يف احلقيقــة علــى قــرار إداري يتمتــع  ،ميكــن القــول ،علــى العمــومو          

و    .مـن الناحيـة القانونيـة، و ساري املفعول ،حتنفيذ قرار صحيفهو يعرقل . مسبقا بقرينة السالمة
 سإذ يـؤدي إىل تعطيـل قـرار لـي ،مـن الفوضـى اً ينـتج نوعـ )الوقـف( هذا أمر ليس باجليـد، واسـتعماله

         . 6و أمهيــــة عنــــدما تثبــــت أحقيتــــه ،غــــري جــــدير بــــالتطبيق ، والــــذي قــــد يفقــــد أي فعاليــــة ،بالضــــرورة
، عنـــدما يتعلـــق األمـــر بتوجيـــه أوامـــر إىل اإلدارة، ميكـــن مالحظـــة عـــدم جديـــة و باإلضـــافة إىل ذلـــك

                                                 
1- Ibid., p.287.           
2- Pour plus de détail, voir : Olivier DUGRIP, Les procédures d´urgence:L´économie général de la 
réforme, R.F.D.A., 18éme année, No 2, mars-avril, 2002, p.245.   

أشار إىل  .أشهر تقريبا هو ستة ،إىل أن متوسط الفرتة الزمنية لفصل القضاء الفرنسي يف طلبات الوقف - Bernard Pacteau -يشري -  3
  .53.حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص:  ذلك

4 - René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5éme éd, op.cit., p.1057.       
  .55.رجع السابق، صاملحممد فؤاد عبد الباسط،  -  5

6- Bernard  PACTEAU, op.cit. , p.287.                                                                                       



  
  
  
  

  

وإن كــان هـذا األمــر قــد تغــري يف بعــض . 1علــى القاضــي اإلداري مــا دام ذلــك حمظـوراً . وقـف التنفيــذ
فيفـــري  8الصـــادر يف  125-95وذلـــك مبوجـــب القـــانون رقـــم  ،مثـــل القـــانون الفرنســـي ،التشـــريعات

  .2للقاضي بإصدار أوامر لإلدارةو الذي يسمح صراحة  1995
عــن إصــدار أوامــر لــإلدارة، وهــذا بــالرغم مــن عــدم  اً نــه يبقــى عــاجز إف ،القاضــي اجلزائــري أمــا         

القـرار الصـادر عـن  لإن املبـدأ جتسـد يف عـدة قـرارات قضـائية مثـ. وجود نـص قـانوين مينعـه مـن ذلـك
 فقـد. 3ضد وايل واليـة ميلـة ومـن معـه ،يف قضية بورطل رشيد 08/03/1999جملس الدولة بتاريخ 
 ححيــث أن الــدعوى احلاليــة ترمــي إىل أمــر وايل ميلــة و مــدير اإلصــال" املبــدأ  دجــاءت حيثياتــه تؤكــ

أو منحـه مسـتثمرة علـى سـبيل  ،يف الوظيف العمـومي ،بإعادة إدماج املدعو بورطل رشيد ،الفالحي
  .االستفادة الفردية

اإلداري أن يــأمر اإلدارة، وبالتــايل فــإن قضــاة الدرجــة األوىل   ال ميكــن للقاضــي ،حيــث أنــه         
  ".كانوا على صواب عندما رفضوا الطلب

هـــو أنـــه حملاولـــة جتنـــب بـــطء الفصـــل يف طلبـــات الوقـــف مـــن طـــرف  ،و مـــا جتـــدر اإلشـــارة إليـــه      
 اً دو الذي أدخل إجـراء جديـ، 1995فيفري  8القضاء اإلداري، فإن املشرع الفرنسي أصدر قانون 

، والـذي 4 (suspension provisoire d`exécution) يتمثـل يف الوقـف االحتيـاطي للتنفيـذ
القاضي بإمكانـه أن يـأمر بوقـف التنفيـذ ف. يعترب مبثابة عالج ملساوئ البطء يف الفصل يف املنازعات

قــى يب )الوقــف االحتيــاطي(ن هــذا اإلجــراء إو مــع ذلــك فــ. ملــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر ،احتياطيــا
  .نظرا للتشدد يف الشروط الواجب توافرها، واليت هي نفسها املطلوبة لوقف التنفيذ ،نادر التطبيق

        ....محل طلب وقف التنفيذمحل طلب وقف التنفيذمحل طلب وقف التنفيذمحل طلب وقف التنفيذ: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
                                                 

)  Elissonde" (إيليسوند" ن استنباط القضاء اإلداري الفرنسي، وجنده على اخلصوص يف قضية إن مبدأ عدم جواز توجيه أوامر لإلدارة، م - 1
  :بقوله) Pebeyre(يف قضية ببري  1984مايو  11ف يف .د.، و قد صرح به بصفة واضحة قرار م1976يف سنة 

ذ مرفق أو بتسيريه، و هذا مبناسبة نزاع يتعلق بقرار اختذته أو هليئة خاصة مكلفة بتنفي ،ال ميلك القاضي اإلداري صالحية توجيه أوامر لإلدارة"  
  : مأخوذة عن".تلك اهليئة أثناء ممارستها لتلك املهمة اخلاصة بالسلطة العامة

  .89-88.، ص2002حلسني بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر،  -
2-«  La loi no 95/125 du 8 février 1995  (premier alinéa de l’article L.8-2 du code des TA et  des CAA) a 
précisément conféré aux juges administratifs un pouvoir d`injonction qui leur permet d`ordonner à 
l’administration qu`ils condamnent de prendre les mesures d`exécution dans un sens déterminé ». Pour 
plus de détail, voir : Jean pierre DUBOIS, La    responsabilité administrative, Casbah édition, Alger, 
1998, p.111.                                                                                                                                                          

 .90-83.، ص1، ج دولة، املرجع السابقحلسني بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس ال -3
4 - Cité par: Martine LOMBARD, op.cit., p.393.   



  
  
  
  

  

مشـتق مـن طلــب  ،هــو نفسـه حمـل اإللغــاء، باعتبـار أن طلـب الوقــف ،إن حمـل طلـب الوقـف         
 ،هو القرار اإلداري املتكامل األركـان، التنفيـذي ،بنيو حمل الطل. اإللغاء، ويرتبط به وجوداً و عدماً 

القـــرارات اإلداريـــة  إذني فمـــا هـــ .ىل غايـــة وقـــت الفصـــل يف طلـــب الوقـــفو الـــذي يســـتمر تنفيـــذه إ
  القابلة للوقف، و ما املقصود بالقابلية للتنفيذ؟

املطلـــب خصصـــنا  .إن اإلجابـــة علـــى هـــذين الســـؤالني تكـــون مـــن خـــالل املطلبـــني التـــاليني         
  .الثاين للقابلية للتنفيذاملطلب و  .األول منهما للقرار اإلداري

  

  .القرار اإلداريالقرار اإلداريالقرار اإلداريالقرار اإلداري: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول
لـه خصوصـيات متيـزه   ،و حمـل وقـف التنفيـذ .عديـدة و متنوعـة ،إن أعمـال اإلدارة القانونيـة         

  .كقرار إداري تنفيذي
حـال القـرارات املنعدمـة و املنفصـلة، و مـا هـي  فما املقصـود بـالقرار حمـل الوقـف، و مـا هـو         

  القرارات اليت ال جيوز وقف تنفيذها؟ 
  :إن اإلجابة على هذه التساؤالت تكون من خالل الفروع التالية         
فنـدرس فيــه وضـع القــرار  ،أمــا الفـرع الثــاين .يخنصصـه الفـرع األول للمقصــود بـالقرار اإلدار          

 .أما الفرع الثالث فنتعرض فيه إىل القرارات اليت ال جيوز وقف تنفيذها .املنعدم و املنفصل

   
  ....المقصود بالقرار اإلداريالمقصود بالقرار اإلداريالمقصود بالقرار اإلداريالمقصود بالقرار اإلداري::::الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

مـا و فمـا هـي األعمـال الـيت تعتـرب قـرارات إداريـة،  .إن وقف التنفيذ ينصب على قرار إداري         
  هي األعمال اليت ال تعترب قرارات إدارية؟  

  .اً إداريًاما يعد قرار : أوالً 
و هـــذه األعمـــال تتفـــاوت مـــن  .متـــارس أعمـــاًال قانونيـــة ،و هـــي متـــارس نشـــاطها ،إن اإلدارة        

 ،يعــد قــراراً إداريــا ميكــن الطعــن فيــه باإللغــاء ،فلــيس كــل مــا تصــدره اإلدارة .حيــث القيمــة القانونيــة
و تصــلح   ،رات إداريــةاإلداريــة الــيت هــي قــرا األعمــاللــذلك ســنبني مــا هــي . بالتــايل وقــف التنفيــذو 

   .كمحل للطعن باإلبطال، و طلب الوقف
  
 .تعريف القرار اإلداري - 1



  
  
  
  

  

للقـــــرار  نســـــا، اجلزائـــــر أو مصـــــر، مل يعـــــط تعريفـــــاً يالحـــــظ أن املشـــــرع ســـــواء يف فر  ،بـــــداءة          
هلـــذا فقـــد تصـــدى كـــل مـــن الفقـــه و القضـــاء  .اإلداري، بـــل تـــرك املهمـــة للفقـــه و القضـــاء اإلداريـــني

  .ملسألة تعريف القرار اإلداري نيرياإلدا
إفصــاح " القــرار اإلداري بأنــه 1945ينــاير 6يف حكمهــا الصــادر يف   م.إ.ق.مفقــد عرفــت          

 ،اإلدارة يف الشـــكل الـــذي حيـــدده القـــانون عـــن إرادـــا امللزمـــة مبـــا هلـــا مـــن ســـلطة مبقتضـــى القـــوانني
وكان الباعث عليـه ابتغـاء  ،قانوناً  و جائزاً  ،اً كان ممكن  اللوائح بقصد إحداث مركز قانوين معني مىتو 

، و سـارت عليــه 1955التعريـف منـذ إنشـائها سـنة  ام هـذ .ع.إ.و قـد أيـدت م. 1"مصـلحة عامـة 
  .2هلا  يف أحكامها، حىت أصبح قضاء مستقراً 

فقهــاء  ىللقــرار اإلداري قــد حــاز القبــول لــد يو علــى الــرغم مــن أن هــذا التعريــف القضــائ         
و مـن االنتقـادات الـيت . 4، فقـد وجهـت لـه عـدة انتقـادات مـن جانـب بعـض الفقهـاء3انون العـامالق

 .اســتعمل لفــظ اإلفصــاح عــن اإلرادة فلقــد .أنــه ال يتصــف بالدقــة يف التعبــري ،وجهــت هلــذا التعريــف
القــرارات ( ةال ينطبــق إال علــى القــرارات الــيت تصــدرها اإلدارة صــراح ،كمــا هــو معــروف  ،وهــذا املعــىن

الـــيت ال تقـــل و  ،الـــيت تصـــدرها اإلدارة )القـــرارات الســـلبية(، و ال يشـــمل القـــرارات الضـــمنية )اإلجيابيـــة
املقصـود بــالقرار  دمل يقتصـر علـى حتديـكمـا أن التعريــف، هـذا . ت اإلجيابيـةقيمـة قانونيـة عـن القـرارا

أو  ،اريببيــان أركانــه فحســب، بــل تعــدى ذلــك إىل ســرد شــروط صــحة القــرار اإلد اإلداري و ذلــك
و  .جيــب أن ختــرج عــن ماهيــة القــرار يف ذاتــه ،وهــذه الشــروط األخــرية. بــاألحرى شــروط مشــروعيته

يف  .للقرار اإلداري، قد قصر آثار القرار على إحداث مركز قـانوين معـني م.إ.ق.مأخريا فإن تعريف 
يانـــا، أو حـــىت أح ةحـــني أنـــه مـــن املعـــروف أن آثـــار القـــرار قـــد تتســـع إىل حـــد تعـــديل املراكـــز القانونيـــ

  .   إلغائها أحيانا أخرى

                                                 
  .9.، ص2003عبد العليم عبد ايد مشرف، القرار اإلداري املستمر، دار النهضة العربية، القاهرة، :  مأخوذ عن -   1
الذي حيدده  يف الشكل إفصاح من جهة اإلدارة" ها للقرار اإلداري بأنه للمحكمة اإلدارية العليا يف تعريفحيث استقرت األحكام احلديثة " - 2 

، قانوناً  و جائزاً  ،كان ذلك ممكناً   عن إرادا امللزمة مبا هلا من سلطة عامة مبقتضى القوانني و اللوائح و ذلك  بقصد إحداث أثر قانوين مىت ،القانون
عبد العزيز عبد املنعم خليفة، قضاء : مأخوذ عن. 27/01/1979جلسة  23نة لس 432م، طعن رقم  .ع.إ.م". مصلحة عامة قدف حتقي

، 2006، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، )دعوى يئة الدليل -إشكاالت تنفيذ األحكام -وقف تنفيذ القرار اإلداري(األمور اإلدارية املستعجلة 
  .22.ص
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أن االنتقــــادات املوجهــــة إىل التعريــــف  ،األســــتاذ عبــــد العلــــيم عبــــد ايــــد مشــــرفو يــــرى          
 ،التعريف ُخيلط بني عناصر وجـود القـرار اإلداريف .إىل حٍد كبري ةصحيح ،القضائي للقرار اإلداري

فــالقرار اإلداري قــد يوجــد بــالرغم مــن عــدم . هأو مشــروعيت ،و عناصــر صــحته ،ةأي أركانــه األساســي
و  ،أو شــروط مشــروعيته، ألن هــذه العناصــر تتعلــق بصــحة القــرار و ســالمته ،وجــود عناصــر صــحته

ال يرتتــب عليــه  ،ومــن مث فــإن ختلــف أحــد هــذه العناصــر. ال بوجــوده و إنشــائه ،خلــوه مــن العيــوب
 ،وترتيبــا علــى مــا تقــدم. طعــن فيــه باإللغــاءو جيــوز ال ،أن يكــون القــرار معيبــا بعــدم املشــروعية ،ســوى

تعبــري جهــة اإلدارة "  هبــأن الفقــه احلــديث يكــاد جيمــع علــى تعريــف القــرار اإلداري بأنــ ،ميكــن القــول
  . 1"عن إرادا امللزمة بقصد إحداث أثر قانوين معني

غـاير يف الصـيغ فريى أنه مهمـا كانـت االنتقـادات، والت ،األستاذ حممد فؤاد عبد الباسطأما          
تعكــــس يف النهايــــة ســـــوى  و الـــــيت ال رار اإلداري يف أحكــــام القضــــاء،الــــيت يظهــــر ــــا تعريـــــف القــــ

ن القـــرار اإلداري ميكـــن أن يعـــرف إو لـــيس يف جـــوهر الشـــيء و ماهيتـــه، فـــ ،اختالفـــات يف التقـــدمي
  . 2  »عمل قانوين يصدر باإلرادة املنفردة لإلدارة «بإجياز بأنه 

بأنـــه  ،نـــه يعـــرف القـــرار اإلداريإف ،فقـــه املعـــارض للتعريـــف القضـــائي للقـــرار اإلداريأمـــا ال         
داريــة وطنيــة بإرادــا املنفــردة، و يرتتــب عليــه آثــار قانونيــة إعمــل قــانوين ــائي، يصــدر عــن ســلطة "

  .3"معينة
إىل تظـافر حيتـاج  ،أن تعريـف القـرار اإلداري ،مـن جهتـه يـرى ،أما األستاذ عبد ايد جبار         

و نعــــين الفقــــه أو  ،عــــدة طــــرق و أســــاليب ، ألنــــه ال ميكــــن االعتمــــاد علــــى جهــــة واحــــدة يف ذلــــك
ليقــرتح يف األخــري تعريفــا ذا  .و املوضــوعي ،بــل جيــب أيضــاً اجلمــع بــني املعيــارين الشــكلي .القضــاء

لطبيعــة القــرار اإلداري هــو عمــل انفــرادي ذو صــبغة قانونيــة، يتمتــع با" جــاء فيــه أن ،مفهــوم موســع
أو يف حقـــــوق و التزامـــــات الغــــــري دون  ،التــــــأثري يف النظـــــام القـــــانوين ،اإلداريـــــة، اهلـــــدف مـــــن ورائـــــه

  . 4"رضاهم
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حني ذهـب إىل ، و الشمول ،يتصف بالدقة ،للقرار اإلداري تعريفاً  ،وقد وضع بعض الفقه         
  .1"يصدر عن شخص عام يف نشاط إداري ،تصرف قانوين من جانب واحد" نهأ

الصادر عن مرفق عام و  يالعمل القانوين االنفراد" بأنه بعلي ويعرفه األستاذ حممد الصغري         
  .2"إحداث أثر قانوين حتقيقا للمصلحة العامة ،الذي من شأنه

عمـل قـانوين مـن جانـب واحـد يصـدر "بأنـه  فيعـرف القـرار اإلداري 3 مهنـا فـؤاد ستاذأما األ         
إلداريـــة يف الدولـــة، و حيـــدث آثـــاراً قانونيـــة بإنشـــاء وضـــع قـــانوين جديـــد أو بـــإرادة أحـــد الســـلطات ا

  ".تعديل أو إلغاء وضع قانوين قائم
، يكـــون قـــد جتنـــب االنتقـــادات الـــيت فـــؤاد مهنـــاهـــذا التعريـــف األخـــري الـــذي تبنـــاه األســـتاذ          

ا نعتمــده إلبــراز لــذلك نــرى أنــه األقــرب إىل الصــواب، و هــو مــا جيعلنــ. وجهــت للتعريفــات الســابقة
 .خصائص القرار اإلداري

  :الخصائص المميزة للقرار اإلداري -2
أو خصــائص ذاتيــة متيــزه عــن غــريه مــن  ،أو مقومــات ،أن للقــرار اإلداري مميــزات ،مــن املتعــارف عليــه

فـالقرار اإلداري يتميـز بأنـه عمـل قـانوين، يصـدر مـن جانـب . األعمال اليت متارسها السـلطة اإلداريـة
  .كما أنه يصدر من اإلدارة كسلطة، و أخريا فإنه يرتب آثاراً قانونيةواحد،  

   (Acte administratif, acte juridique).    4القرار اإلداري عمل قانوني – أ
تعبـــري عـــن اإلرادة بقصـــد  هإن عبـــارة القـــرار اإلداري كعمـــل أو تصـــرف قـــانوين معناهـــا، أنـــ         

أو ذاك  ،أو تعديال يف هـذا املركـز ،أو شخصي ،ملركز قانوين عام قد يكون إنشاء .ترتيب أثر قانوين
  .أو إلغاء له
مــىت كــان واحــدا ، و يكــون عامــاً . إن املركــز القــانوين هــو جمموعــة مــن احلقــوق و الواجبــات         

كمــا يكــون املركــز القــانوين . كمركــز املوظــف يف القــانون العــام  ،بالنســبة جلميــع مــن متاثلــت ظــروفهم
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 ،كمركــز املتعاقــد مــع اإلدارة يف القــانون العــام  ،مــىت اختلــف مضــمونه مــن شــخص آلخــر ،شخصــياً 
  1.القانون اخلاص مركز البائع و املشرتي يفو 

 ."عمل قانوين ائي"مصطلح ، من يستعمل للداللة على هذه اخلاصية2و هناك من الفقه         
دون أن يكــون  ،ة بإصــداره قانونــاأن يكــون قــد صــدر مــن الســلطة املختصــ ،ويقصــد بنهائيــة القــرار

  .أو اعتماد من سلطة إدارية أعلى ،حباجة إىل تصديق
مــن يــرى أن اختيــار كلمــة النهائيــة للداللــة 3أن هنــاك مــن الفقــه ،و يالحــظ يف هــذا الصــدد         

ة بالنســب ،علــى القــرارات اإلداريــة الــيت تقبــل الطعــن باإللغــاء غــري موفــق، ألن القــرار قــد يكــون ائيــاً 
و هلــذا فإنــه يقــرتح أن تســتعمل كلمــة التنفيذيــة  .و غــري ــائي بالنســبة لســلطة أخــرى ،لســلطة معينــة

   .بدال من النهائية
      (Acte administratif, acte unilateral) 4القرار اإلداري عمل انفرادي –ب

ألعمــال فهــو يشــمل ا .حيمــل معنيــني »عمــل قــانوين  «لقــد ســبق القــول إىل أن مصــطلح          
وهـذه . والـذي مصـدره إرادة واحـدة ،فاملقصود هو العمل االنفـرادي ،أما هنا.  و العقود ،االنفرادية

  .5و دون تأثري على الطابع االنفرادي للعمل ،أو عدة أشخاص ،اإلرادة قد تبعث من عدة أعضاء
نــه يصــدر مــن جانــب أي أ .عمــل قــانوين يصــدر بــاإلرادة املنفــردة لــإلدارة ،فــالقرار اإلداري         

وهــذا مــا مييــز القــرار . (Unilatérale et non bilatérale)و لــيس مــن جــانبني   ،واحــد
كــــون   ،وإن كانــــت تتشــــابه مــــع القــــرارات اإلداريــــة ،فــــالعقود اإلداريــــة. العقــــد اإلداري نعــــ ،اإلداري

مــا جيعلهــا يف  وهــذا .يف كوــا تصــدر بــإرادتني مشــرتكتني ،اإلدارة طرفــا فيهــا، إال أــا ختتلــف معهــا
باعتبارهــا عمــل ، مــأمٍن مــن الطعــن باإللغــاء، ألن هــذا األخــري ينصــب علــى القــرارات اإلداريــة فقــط

جيوز الطعن يف العقـد اإلداري بواسـطة دعـوى القضـاء الكامـل  ،و مع ذلك. انفرادي إداري خالص
  ".دعوى التعويض" 

                                                 
  .25.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص - 1
 .24.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص:أشار إىل ذلك - 2
  . 17 - 16.عبد العليم عبد ايد مشرف، املرجع السابق، ص - 3

4-« L`acte administratif est un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative, 
portant sur l’ordonnance juridique et affectant les droits ou les obligations des tiers sans leur 
consentement ».Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, 17éme 

année, T.1, Dalloz, 2002, p.5.                                            
5- Ibid., p.5.                                                                                                                                     



  
  
  
  

  

قــــرارات إداريــــة تــــدعى  ،مور اإلبــــراقــــد يتضــــمن أحيانــــا وهــــو يف طــــ ،إال أن العقــــد اإلداري         
. ، و اليت جيوز الطعن فيها باإللغـاء (Les actes détachables) بالقرارات املنفصلة عن التعاقد

، يقبـــل الطعـــن باإللغـــاء فيمـــا يعـــرف باألعمـــال أو القـــرارات القابلـــة  ف.د.مفـــإن  ،و ـــذا الصـــدد
قــرار اعتمــاد الصــفقة، قــرار تشــكيل جلنــة : مثــللالنفصــال، ذات العالقــة بالعمليــة التعاقديــة املركزيــة، 

  .1مراقبة الصفقات، وهي األعمال اليت تدخل يف إبرام الصفقات العمومية 
  Acte, administratif  Acte, administratif  Acte, administratif  Acte, administratif))))        .القرار اإلداري يصدر عن اإلدارة باعتبارها سلطة إداريـة - ج

acte d`une autorité administrative.acte d`une autorité administrative.acte d`une autorité administrative.acte d`une autorité administrative.))))                                                                                                                                  
بصــفتها ســلطة  ،صــدوره عــن اإلدارة متثــل يف ،امليــزة أو اخلاصــية الثالثــة للقــرار اإلداريإن           

و منهـا سـلطة إصـدار  ،تتمتـع بامتيـازات و سـلطات معينـة ،أي باعتبارها سلطة عامة .إدارية وطنية
  . القرارات اإلدارية

هي تلك السلطات اليت  ،رات اإلداريةإن اجلهات أو السلطات اإلدارية اليت تصدر القرا         
مثل رئيس  ،تَتَبُع أحد أشخاص القانون العام الداخلي، سواء أكانت سلطات إدارية مركزية

 ،مثل الوالية ،سلطات إدارية المركزية حملية و كانتاجلمهورية و جملس الوزراء و الوزراء و غريهم، أ
 ،األحياء ،املدن ،املراكز ،زائري، أو احملافظاتكما هو احلال يف التنظيم اإلداري اجل  ،و البلدية

و  .النقابات و نــالدواوي، اتـاملديريالتنظيم املصري، أم مرفقية مثل  ات العامة يفـالقرى و اهليئ
  .م.إ.قمن  7كل األشخاص املذكورة يف املادة   عموماً 

عـن باإللغـاء ضـد القـرارات و باعتبار أن القرار اإلداري تصـدره سـلطة وطنيـة، فـال جيـوز الط         
أمـــا بالنســـبة للقـــرارات الـــيت تصـــُدر مـــن . القضـــاء اإلداري الـــوطينالصـــادرة مـــن ســـلطة أجنبيـــة أمـــام 

الـــذين  كـــالقرارات الصــادرة مـــن الســـفراء وتتعلــق بـــاملوظفني  -جهــات إداريـــة وطنيـــة تعمــل يف اخلـــارج
  :فإنه ينبغي التفرقة بني حالتني -يعملون يف السفارة 

هـو القـانون األجنـيب، فـال خيضـع  القـرار رالسـفري يف إصـدا ةإذا كـان مصـدر سـلط -:ولـىالحالة األ
  .هذا القرار لرقابة القاضي اإلداري الوطين

                                                 
  .15. حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص: مأخوذ عن -  1



  
  
  
  

  

إذا كــان الســـفري يســتند يف إصـــداره للقــرار إىل القـــانون الــوطين، ففـــي هــذه احلالـــة  -:الحالــة الثانيـــة
، و هـذه التفرقـة يأخـذ ـا القضـاء اإلداري يف خيضع مثل هـذا القـرار لرقابـة القاضـي اإلداري الـوطين

  .1مصر
 . . . .ActeActeActeActe    administratifadministratifadministratifadministratif, , , , acteacteacteacte    affectantaffectantaffectantaffectant))))معينـةقانونية  ثاراً آالقرار اإلداري يرتب  - د

l’ordonnancementl’ordonnancementl’ordonnancementl’ordonnancement        juridiquejuridiquejuridiquejuridique    2....))))                                                                                                                                                                                          
 أنـه يرتـب آثـارا قانونيـة معينـة، و إال عـد جمـرد عمـل يف ،تتمثل امليزة الرابعـة للقـرار اإلداري          

ثــر القــانوين واأل. ال يــدخل ضــمن األعمــال القانونيــة ه، و بالتــايل فإنــ((((ActeActeActeActe    materielmaterielmaterielmateriel)))) مــادي
  :الذي يرتتب على القرار اإلداري قد يتمثل يف

امـة، مثـل قـرار تعيـني شـخص يف وظيفـة ع .إنشاء مركز قانوين جديـد مل يكـن موجـودا يف السـابق -
و         اخل،...و الذي يصبح بعد هذا التعيني يتمتع حبقوقه القانونية، كالراتب و الرتقية و العطـل

كـــذلك يتحمـــل التزامـــات، مثـــل القيـــام باملهمـــة املنوطـــة بـــه علـــى أحســـن مـــا يـــرام، واحـــرتم القـــانون 
  . اخل...الداخلي 

  .موظف، أو نقله إىل مكان آخر أو تعديل يف املراكز القانونية املوجودة فعال، مثل ترقية -
  .وظيفته، أو إحالته على التقاعد نأو إلغاء مركز قانوين قائم، مثل قرار فصل موظف ع -
        .وهذا كله بشرط أن يكون هذا األثر ممكناً و جائزاً قانوناً  

 Les) ةعلى الرغم من أن أعمال السيادة أو أعمال احلكوم ،هذا و جتدر اإلشارة إىل أنه         

actes de souverainetés ou de gouvernements) ـا تفلـت  ، هي قراراتإدارية، إال أ
، 3نطــاق رقابــة اإللغـــاء و نظــام وقــف التنفيـــذ ،و ينحســر عنهــا بالتـــايل ،ــذه الصــفة مــن أي رقابـــة

و مـع ذلــك . 4تكتسـب حصـانة ضـد رقابـة القضـاء العـادي أو اإلداري علـى حـد سـواء لـذلك فإـا
ـــة الفرنســـي يقبـــل دعـــاوى التعـــويض املتعلقـــة ـــذه األعمـــالفـــإن جم و الراميـــة إىل ترتيـــب  ،لـــس الدول

 .5مسؤولية اجلهة اليت أصدرا جراء األعمال النامجة عنها

  .ما ال يعد قرارا إداريا -ثانياً 

                                                 
  .22.بد العليم عبد ايد مشرف، املرجع السابق، صع: مأخوذ عن - 1

2 - Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, T.1, op.cit., p.7.                                                         
  .101.حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص -  3
  .51.، املرجع السابق، صعبد العزيز عبد املنعم خليفة -  4
  .22.حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص -  5



  
  
  
  

  

 نإفــ ،و إذا مــا انتفــت هــذه الصــفة .يقتصــر فقــط علــى القــرارات اإلداريــة ،إن وقــف التنفيــذ         
وهــذا هـو احلـال فيمــا  .1و بــاملرة طلـب وقـف التنفيـذ ،ذلـك يـؤدي إىل عـدم إمكانيــة الطعـن باإللغـاء

 .يأيت من أعمال

         ActesActesActesActes    matérielsmatérielsmatérielsmatériels)     )     )     )      ((((LesLesLesLes: األعمال المادية - 1
 أثــرال تشــكل قــرارات إداريــة، ألــا ال حتــدث أي  ،إن األعمــال املاديــة الــيت تأتيهــا اإلدارة          

قـرار أو عقـد (أو عمـل إداري ) قانون(و جتسيدا لعمل تشريعي  ،و تطبيقاً  ،ين، وإمنا تقع تنفيذاً قانو 
  .أو بصفة غري إرادية ،قد تقوم ا اإلدارة بصفة إرادية ،و األعمال املادية ).إداري

  :األعمال المادية اإلرادية -أ 
هــــا ئدون أن تقصــــد مــــن ورا ،و هــــي األعمــــال و التصــــرفات الصــــادرة عمــــدا عــــن اإلدارة          

  :إحداث مركز قانوين جديد، و من أمثلتها
األعمال و التصـرفات الـيت تقـوم ـا اإلدارة تنفيـذا لقـرار إداري خـاص بالبنـاء، أو أعمـال اإلزالـة،  -

،  (Acte d`expropriation) أو أعمــال االســتيالء علــى ملــك األفــراد تنفيــذا لقــرار بنــزع امللكيــة
فـال يـرد وقـف التنفيـذ علـى  .اخل....ارمني، و القبض عليهم تنفيـذا لقـرار القـبض أو أعمال متابعة

انفصــاال عــن القــرارات الــيت يتعلــق ــا التنفيــذ، حــىت و لــو كانــت تنفيــذا  ةمثــل هــذه األعمــال املاديــ
  ..2و لطلب وقف التنفيذ ،ءلقرارات إدارية قابلة يف ذاا للطعن باإللغا

ت غــري املطابقــة لقــانون التعمــري و البنــاء، وهــذا تطبيقــا لقــرار صــادر عــن عمليــة هــدم أحــد البنــاءا -
مثــل القــرار الصــادر عــن رئــيس الــس الشــعيب البلــدي حســب مــا تــنص عليــه املــادة  .املصــاحل املعنيــة

  .1990إبريل  07املتعلق بالبلدية و املؤرخ يف  90/08من القانون رقم  71
اإلدارة املختصـــون حبكـــم وظـــائفهم كاملهندســـني، يف إعـــداد  األعمــال الفنيـــة الـــيت يقـــوم ـــا رجـــال -

  .و الرسوم اهلندسية ملشروعات األشغال العامة ،التصميمات
كمـــا أن اإلدارة قـــد قـــوم بأعمـــال ماديـــة تنفيـــذا للقـــانون، ذلـــك أن املراكـــز القانونيـــة الناشـــئة عـــن   -

و مـن مث . ليـدة إرادة اإلدارة الذاتيـةو ليست و  ،تعترب وليدة اإلرادة املباشرة للمشرع ،القانون مباشرة
 ،أو املعـدل ،ن تدخل اإلدارة بشأا ال يعدو أن يكون جمرد تنفيذ مباشر ألحكام القانون املنشـئإف

                                                 
1 - Charles DEBBASCH, Droit administratif, 6éme éd, ECONOMICA, Paris, 2002, p.751.    
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و االســتقطاعات الــيت جتريهــا اإلدارة علــى  ،و مــن ذلــك، مــثال اخلصــومات. أو املنهــي هلــذه املراكــز
  .1مرتبات العاملني 

  
     
 :غير اإلرادية األعمال المادية -ب

أو إمهـال مـن طـرف  ،و هي األعمال و التصـرفات غـري القانونيـة املنجـرة عـن تصـرف خطـأ         
  :اإلدارة، مثل

و مــن أمثلتهــا حــوادث  .األعمــال غــري القانونيــة الــيت تقــع نتيجــة خطــأ مــن جانــب عمــال اإلدارة -
الـيت تسـتعملها اإلدارة  (Les engines) و كـل اآلالت. 2السـيارات و حـوادث السـكك احلديديـة

 .يف نشاطها

مـــن اجلســـامة يفقـــدها  الـــيت تبلـــغ درجـــة عـــدم مشـــروعيتها حـــداً ، األعمــال القانونيـــة غـــري املشـــروعة -
   3.فتصبح أعماال مادية ،طبيعتها القانونية

  .األعمال التشريعية و القضائية – 2
إعمــــاال ملبــــدأ الفصــــل بــــني  عــــن اخلضــــوع لرقابــــة القاضــــي ،ختــــرج كافــــة األعمــــال التشــــريعية         

ــــل إرادة الشــــعب ،الســــلطات حيــــث قــــام بوضــــعه ممثلــــوه يف  ،و تقــــديرا لســــمو التشــــريع، والــــذي ميث
  4.الربملان

الـــيت يصـــدرها رئـــيس اجلمهوريـــة مبوجـــب املـــادة  » Les ordonnances « أمـــا األوامـــر          
األعمـال التشـريعية، و الـيت ال  احلايل، فهي من الناحية املوضوعية ال ختتلف عـن رمن الدستو  124

أما مـن الناحيـة العضـوية فهـي ال ختتلـف يف . تكون حمًال للطعن باإللغاء، و وقف التنفيذأن تصلح 
  .شيء عن القرارات اإلدارية لصدورها من رئيس اجلمهورية، وبالتايل تكون حمالً للطعن

                                                 
  .84.فؤاد عبد الباسط، نفس املرجع، ص حممد -  1
  .21.يم عبد ايد مشرف، املرجع السابق، صعبد العل -  2
بعيـب االختصـاص اجلسـيم  ةكما أن الفقه و القضاء اإلداريني يذهبان إىل اعتبارها جمـرد أعمـال ماديـة، تلـك األعمـال القانونيـة اإلداريـة املشـوب " - 3

 .11.حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص :أشار إىل ذلك ،."أو ما يسمى باغتصاب السلطة

باملعيـار  أخـذا فهي قـرارات إداريـة سـواء présidentiels et exécutoires) (Décrets أما فيما خيص املراسيم سواء الرئاسية أو التنفيذية "-  4
لطلـب وقـف ألن تكـون حمـال للطعـن باإللغـاء و بالتبعيـة  -مبـدئياً  -و عليـه فإـا تصـلح. ختضع لنظـام القـرارات اإلداريـة حبيث العضوي أو املوضوعي

ملزيــد مــن  ".، مــا مل ُتكيــف أــا مــن أعمــال الســيادة01-98مــن القــانون العضــوي رقــم  9تنفيــذها و هــذا أمــا م جملــس الدولــة، إعمــاالً لــنص املــادة 
  .20.حممد الصغري بعلي، نفس املرجع، ص :التفاصيل أنظر



  
  
  
  

  

يس اجلمهوريـة أكثـر مـن مهـم، لتحديـد إن حتديد الطبيعة القانونية لألوامر الـيت يصـدرها رئـ         
و معرفـــة اآلثـــار القانونيـــة املرتتبـــة عـــن هـــذه األعمـــال، وخاصـــة خضـــوعها للطعـــن باإللغـــاء و وقـــف 

قبـل موافقـة الربملـان  .و يف ذلك فإن الفقه مييـز بـني مـرحلتني. التنفيذ و هو ما يـَُهُمنا يف هذا اإلطار
  .على األوامر، و بعدها

فبالنســبة للحالــة األوىل أي قبــل موافقــة الربملــان علــى " قــائال  بــدران مــراد اذســتاألفيــذهب          
األوامر، يوجد شبه إمجاع فقهي على أن تلك األوامر بالرغم من أن هلا قوة التشـريع، ألـا تسـتطيع 
أن تعدل أو تلغي التشريعات، فإا تظل متمتعة بالطبيعة اإلدارية، بكل النتـائج املرتتبـة علـى ذلـك، 

  . 1"لذلك جيوز الطعن يف تلك األوامر قضائيا أمام جملس الدولة 
ان تعد قـرارات إداريـة، و ـفإذا كان الفقه شبه جممٍع، على أن األوامر قبل عرضها على الربمل         

بالتـايل جـواز الطعــن فيهـا باإللغـاء، و طلــب وقـف تنفيـذها، فــإن حتديـد طبيعتهـا بعــد املوافقـة عليهــا 
و موافقتــه  األوامــر حــىت بعــد عرضــها علــى الربملــان، مــن يــرى أنو إن كــان هنــاك . فقهيــاً يثــري جــدالً 

أن الــرأي " يضــيف معتقــداً قــائال األســتاذ بــدران مــراد، فــإن 2عليهــا تظــل حمتفظــة بطبيعتهــا اإلداريــة
ن  الذي يصلح للتطبيق يف اجلزائر، هو الرأي الراجح يف الفقه، الذي يعترب أن تلك األوامر حـىت و إ

و متمتعـــة بقـــوة    كانـــت متمتعـــة يف الفـــرتة الســـابقة علـــى موافقـــة الربملـــان عليهـــا بالطبيعـــة اإلداريـــة،
التشــريع، فإــا تتحــول بعــد موافقــة الربملــان عليهــا إىل تشــريعات، شــأا يف ذلــك شــأن التشــريعات 

ح كمحـل للطعـن وعلى ذلك فـإن األوامـر بعـد موافقـة الربملـان عليهـا ال تصـل". 3الصادرة من الربملان
  .باإللغاء و طلب وقف التنفيذ

 رأمــــا األعمــــال القضــــائية، فإــــا ال ختضــــع الختصــــاص القضــــاء اإلداري، ســــواء تعلــــق األمــــ        
لألحكــــــــــام املتعلقـــــــــــة بـــــــــــدعاوى  ختضـــــــــــعو إن كانـــــــــــت . بإلغائهــــــــــا، أو طلـــــــــــب وقـــــــــــف تنفيــــــــــذها

 .(La cassation) و النقض  (L´appel) االستئناف

  :ريةاألعمال التحضي -3
هــي تلــك األعمــال الــيت يقتصــر دورهــا علــى التحضــري إلصــدار القــرار، دون أن يتولــد عنهــا          

ومـــن أمثلتهـــا  .و ال تـــنقص مـــن التصـــرفات املتعلقـــة ـــا ،بـــذاا أثـــر قـــانوين، ألـــا ال تضـــيف شـــيئاً 
                                                 

، العدد 10 د، جملة إدارة، ال"لألوامر النظام القانوين" من الدستور 124املادة  ىبدران مراد، االختصاص التشريعي لرئيس اجلمهورية مبقتض -  1
  .23.، ص2000، اجلزائر، 2
 .24.بدران مراد، املرجع السابق، ص: أشار إىل ذلك -  2

  .25.بدران مراد، نفس املرجع، ص -  3



  
  
  
  

  

 Les )واملنشــــــورات   (Les propositions) و االقرتاحــــــات  (Les avis) اآلراء

circulaires)  و التعليمـات(Les instructions)   و األنظمـة الداخليـة لـإلدارات(Les     

mesures d'ordre internes) إن كـل هـذه األعمـال ال تصـلح ألن تكـون حمـالً . املراسـالت و
  .لدعوى اإللغاء، و بالتايل طلب وقف التنفيذ

بتـــــاريخ 1لـــــس األعلـــــى ســـــابقاً قـــــرار ا ،و مـــــن قـــــرارات القضـــــاء اجلزائـــــري يف هـــــذا اإلطـــــار         
ال تعتــرب قــرار ــائي  ،، والــذي اعتــرب أن جمــرد رســالة إدارة الضــرائب بنتــائج املراقبــة 26/01/1985

ـــاً " بالـــدفع حيـــث جـــاء يف القـــرار أن التقـــدير التلقـــائي ألســـس فـــرض الرســـم علـــى  ،مـــن املقـــرر قانون
و مـن  .ة يكـون مسـتحق األداءبواسـطة إصـدار كشـف بالضـريب ،املكلف به، يبلـغ للمـدين بالضـريبة

الـيت تكتفــي فيهـا بإخطــار املعــين بنتـائج مراقبــة احملاســبة ، مث فـإن الرســالة الصـادرة عــن إدارة الضــرائب
و ال ميكـن اعتبارهــا  ،مـع منحـه أجـًال ملناقشـة اقـرتاح التصـحيح الضـرييب، ال تعتـرب قـرارا ائيـا بالـدفع

  ".يسرى مبقتضاه أجل الطعن القضائي تبليغاً 
  .غير المتعلقة بنشاط اإلدارة تالقرارا - 4

أو تعلـق بـإدارة شـخص معنـوي  ،إذا دار التصرف حول مسألة مـن مسـائل القـانون اخلـاص         
يصــدر  يلــذلك فــإن القــرار الــذ. خــاص، فإنــه ال يعــد قــرارا إداريــا، حــىت و لــو أصــدرته جهــة اإلدارة

القــرارات اإلداريــة الــيت خيــتص جملــس الدولــة ال يــدخل ضــمن  ،حلســم موضــوع يف غــري اــال اإلداري
  .2بالنظر يف طلب إلغائها، أو وقف تنفيذها

  

        ....وضع القرار المنعدم و المنفصلوضع القرار المنعدم و المنفصلوضع القرار المنعدم و المنفصلوضع القرار المنعدم و المنفصل: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
أو املشــوب بإحـدى عيـوب القــرار  ،إن حمـل طلـب وقـف التنفيــذ هـو القـرار اإلداري السـليم         
فهـل يصـلح عنـدها  .ل من القرار اإلداري معدوماً مما جيع ،إال أن العيب قد يكون جسيماً  .اإلداري

 ةبالنســــب إن نفــــس الســــؤال ميكــــن طرحــــهالقــــرار ليكــــون حمــــال لطلــــب اإللغــــاء و وقــــف التنفيــــذ؟، و 
  . للقرارات املنفصلة

                                                 
ق، العدد الثاين .مت ، . د. ضد ش  م. م. ز. قضية ش، 26/01/1985، قرار بتاريخ  37231ملف رقم  ،) الغرفة اإلدارية(احملكمة العليا  1 -
  .171.ص، 1990، 
ذا اال، و ذلك يف حالة ما إذا ما و مع ذلك جتدر اإلشارة إىل أن هناك استثناء يف ه .54.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص - 2

   .متيازات السلطة العامةمسحت اإلدارة للشخص اخلاص املكلف بإدارة مرفق عام باستعمال ا



  
  
  
  

  

                      ((((La La La La DécisionDécisionDécisionDécision    inexistanteinexistanteinexistanteinexistante)))).وضع القرار المنعدم: أوال
 الـذي يكـون حمـالً  ،إلداري التنفيـذيهـو القـرار ا ،سبقت اإلشارة إىل أن حمل طلب الوقف         

و الــيت  ،و فرعــي لــدعوى جتــاوز الســلطة ،للطعــن باإللغــاء، باعتبــار أن طلــب الوقــف هــو طلــب تــابع
و مشـــروعاً، باعتبـــار عـــدم  ،ال يشـــرتط فيـــه أن يكـــون صـــحيحاً  ،فـــالقرار حمـــل الطلـــب. هـــي األصـــل

ال ، واملشـتق مـن طلـب اإللغـاء ،قـفبل إن طلـب الو  .املشروعية ال تنفي على القرار صفته التنفيذية
  .إال يف القرارات املعيبة و غري املشروعة ،جيد له حمالً 

وهنـا يكـون بإمكـان األفـراد  .1و قد يبلغ العيب يف القرار حدا يصل بـه إىل درجـة االنعـدام         
فيمــا لــو   و أمــام نفــس اجلهــة الــيت يلجئــون إليهــا .آثــار هــذا العمــل املــادي الــذي أصــام نالوقايــة مــ

  .من شخص عادي اً كان العمل صادر 
تأخــذ حكــم العمــل املــادي، مــن حيــث اعتبارهــا  ،و األصــل أن القــرارات اإلداريــة املنعدمــة         

مبعـىن أـا ال ترتـب أيـة  .جمرد عقبة مادية يف سبيل استعمال ذوي الشأن ملراكزهم القانونية املشـروعة
 .أو تعـدل مراكـزهم القانونيـة املشـروعة ،أو واجبـات ،بالتزامـاتآثار قانونية من شأا حتميل األفراد 

ومـن  .غـري قابلـة للتنفيـذ اجلـربي علـى األفـراد -على خالف القرارات اإلداريـة املعيبـة  -ومن مث فهي
فيغــدو  .بإلغائهــا مــن قبــل األفــراد، مــا مل تباشــر اإلدارة تنفيــذ أحــدها نفــال حاجــة أصــال للطعــ ،هنــا

  2.ذاته غري مشروع، عالوة على حتقق املصلحة من الطعن فيها لتقرير انعدامهاهذا التنفيذ يف حد 
و        و قد فرق القضاء اإلداري بني القـرارات املعيبـة بعيـب مـن عيـوب عـدم املشـروعية،         

 ففـي. ُحيوهلا إىل جمرد أعماٍل ماديـٍة حبتـة ،اليت تكون مشوبة بعيب جسيم ،القرارات اإلدارية املعدومة
و بعــدما أكــدت متتــع القــرارات اإلداريــة بــالقوة -قضــت احملكمــة العليــا املصــرية ،أحــد قراراــا الشــهرية

و احنـدر بـذلك  ،أما إذا نزل القـرار إىل حـد غصـب السـلطة «قائلة  -و لو كانت معيبة امللزمة حىت

                                                 
يف  يرجع الفضل يف إبراز فكرة االنعدام و بيان معاملها يف القانون اإلداري إىل الفقيه الفريري،حيث حاول صياغة نظرية واضحة املعامل هلا"  -   1

 ،و االغتصاب الواضح ،أ الفاحشفذهب إىل أن اخلط .1877مايو  5يف     "Laumonnier-Carriol" ملقدم إىل حمكمة التنازع يف قضيةتقريره ا
  .املادي ءو االعتداء دون حق على احلقوق الفردية، جيرد القرار من كل صفة إدارية، و يهبط به إىل درجة االعتدا

كقرار يصدر عمال اإلدارية ما ال يكفي القول ببطالنه،  فكرته هذه إيضاحا، فيقرر أن من األ،و يزيد الفريري يف مطوله عن القضاء اإلداري        
ففي هذه . أو القضائية  ،من شخص جمرد من السلطات، أو من سلطة إدارية متضمنا اعتداء جسيما على اختصاصات أحد السلطتني التشريعية

دوما و جيوز لإلدارة تنفيذه، بل إنه يكون يف احلاالت السابقة مع هبأن هناك قرارا إداريا يلزم األفراد باحرتام ،ال ميكن القول ،احلاالت
(Inexistant)  ويعد تنفيذه مكونا العتداء مادي(Voie de fait).  ."رمزي الشاعر، بطالن القرارات اإلدارية، جملة العلوم  :أشار إىل ذلك

  .117-116.، ص1968اإلدارية، الشعبة املصرية للمعهد الدويل للعلوم اإلدارية، القاهرة، 
  .138-137. ، ص2005رية يف دعوى إلغاء القرارات اإلدارية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، سامي مجال الدين، إجراءات املنازعة اإلدا -2



  
  
  
  

  

ه فـوات ميعـاد الطعـن إىل جمرد الفعل املادي املعدوم األثر قانونا، فال تلحقه حصانة ، و ال يزيل عيب
فيــه، و ال يكــون قــابال للتنفيــذ بــالطريق املباشــر، بــل ال يعــدو أن يكــون جمــرد عقبــة ماديــة يف ســبيل 
استعمال ذوي الشأن ملراكزهم القانونية املشروعة مما يربر بذاته طلب املطعون عليه إزالة تلك العقبة 

  .1»ذر تداركهابصفة مستعجلة حىت ال يستهدف ملا يستهدف له من نتائج يتع

يف حــني ال  .ال بــد أن يــتم خــالل امليعــاد ،أن الطعــن يف النــوع األول ،و يرتتــب علــى ذلــك         
أو سحبها إداريا و  ،فيجوز إلغاء القرارات املنعدمة. بشرط امليعاد ،يتقيد الطعن يف القرارات املنعدمة

و مـــن مث إذا رقـــي  «املصـــري  و يف ذلـــك قضـــى القضـــاء اإلداري. كلـــو بفـــوات امليعـــاد احملـــدد لـــذل
 ةبينمـــا هـــو فاقــده، فـــإن قـــرار الرتقيـــ ،علــى فهـــم أنـــه يتــوافر فيـــه شـــرط األقدميــة ،شــخص بـــدون حـــق

قـد فقـد ركـن النيـة علـى وجـه ينحـدر بـه إىل درجـة االنعـدام  ،يكون يف الواقـع مـن األمـر ،بالنسبة إليه
اإللغـــاء أو الســـحب ، بـــل جيـــوز و لـــو فـــات امليعـــاد احملـــدد للطعـــن فيـــه ب ،فـــال يكتســـب أيـــة حصـــانة

  .»2يف أي وقت هالرجوع فيه و إلغاؤ 
فيما يتعلق باجلهة القضـائية املختصـة بنظـر القـرارات املنعدمـة، فـإن األمـور ليسـت علـى أما          

ففي فرنسا فإن االختصاص بنظر االنعدام، يؤول سواء للقاضي العادي، أو للقاضـي . نفس االجتاه
  .3اإلداري
حبيـــث أن القضـــاء اإلداري هـــو املخـــتص إن األمـــر علـــى خـــالف ذلـــك، فـــ ،أمـــا يف اجلزائـــر         

وحــــده يف القــــرارات اإلداريــــة علــــى اختالفهــــا، باعتبــــار أن املعيــــار العضــــوي هــــو املعتمــــد يف حتديــــد 
  .م.إ.من ق 7و هذا ما يتضح من خالل املادة  ،االختصاص

و املنعـدم، فـإن  ،)الباطـل(فرقـة بـني القـرار املعيـبيف الت ،و بعدما استعرضـنا موقـف القضـاء         
و درجـة بطالنـه، وإن  ،الفقه هو األخر حاول حتديد املعيار الذي يفـرق بـه بـني درجـة انعـدام القـرار

و لقـــد اقـــرتح الفقـــه معـــايري عديـــدة للتمييـــز بـــني القـــرار الباطـــل و املعـــدوم، أيـــن . تباينـــت هـــذه اآلراء
 .جـــه عـــدم املشـــروعية لوضـــع احلـــد الفاصـــل بـــني درجـــيت الـــبطالنيســـتند كـــل معيـــار إىل وجـــه مـــن أو 

معيـار اغتصـاب -فمنهم من ارتكز على مدى احرتام ركن االختصـاص يف إصـدار القـرارات اإلداريـة 

                                                 
  .76. ، املرجع السابق، صاهللاعبد الغين بسيوين عبد  : مأخوذ عن -  1
  .77. ، نفس املرجع، صهللاعبد الغين بسيوين عبدا  : مأخوذ عن -  2

3- Jean RIVERO, Jean WALINE, op.cit., p.97.        



  
  
  
  

  

 و منهم مـن ارتكـز علـى معيـار الوظيفـة اإلداريـة .1)هوريو، دوجي، ألبري، لوبادير، ريفريو( -السلطة
  .2)حممد سليمان الطماوي(

و الــذي  (Usurpation de pouvoir) هــو معيــار اغتصــاب الســلطة، فاملعيـار األول         
أمـا مـا عـدا ذلـك  .يعتـرب معـدوما ،ال يدخل يف اختصاصـاا ،مفاده أن كل عمل صادر من اإلدارة

ظهــر يف الفقــه  إن هــذا املعيــار .3فــإن القــرار يعــد بــاطالً  ،مــن العيــوب الــيت تشــوب األركــان األخــرى
و هــو يعــد حجــر الزاويــة، حبيــث أن الفقيــه حــدد حــالتني  ،علــى يــد الفقيــه الكبــري الفرييــري ،الفرنســي

و يتمــثالن يف صــدور القـرار مــن فــرد عــادي، و حالـة قيــام اإلدارة بإصــدار قــرار  ،الغتصـاب الســلطة
  .يدخل يف اختصاص إحدى السلطتني التشريعية أو القضائية

و الــذي يســتند إىل فكــرة اتصــال العمــل ( الوظيفــة اإلداريــة  فهــو معيــار ،أمــا املعيــار الثــاين         
فإذا انتفت العالقة بـني العمـل و الوظيفـة اإلداريـة و ال ميكـن . )اإلداري بالوظيفة اإلدارية من عدمه

أمـا إذا مـورس العمـل يف  .كـان عمـال معـدوما  ،أو غري مباشر للوظيفة اإلدارية ،اعتباره تنفيذا مباشرا
ومــا  ،فإنــه حيــتفظ بصــفته اإلداريــة ،أو غــري املشــروعة ،حــدودها املشــروعة يف ،داريــةاإل ةالوظيفــ إطــار

أعتربه األستاذ سليمان الطماوي املعيار السليم، طاملـا   املعيار إن هذا. تتبعه تلك الصفة من أحكام
يــدخل يف نطــاق هــذه الوظيفــة، ســواء كانــت ممارســته يف احلــدود  ،كــان العمــل الصــادر مــن اإلدارة

  .4أو جتاوز هذه احلدود، فهو عمل إداري ، روعة هلااملش
هو االنعدام القانوين للقرار اإلداري، والذي على غـراره  ،إن االنعدام الذي أشرنا إليه سلفا         

 .أو أحـدها ،ويتحقـق ذلـك عنـدما تتخلـف مجيـع عناصـر وجـوده يف آن واحـد .يوجد انعدام مـادي
و من صور االنعـدام . 5إرادا بقصد إحداث أثر قانوين معني فلم يصدر عن اإلدارة أي تعبري عن 

كأن تكـون السـلطة اإلداريـة مل . املادي للقرار اإلداري، صورة توهم اإلدارة وجود قرار مل يوجد بعد

                                                 
 .79.، املرجع السابق، صاهللا عبد الغين بسيوين عبد: أشار إىل ذلك -  1

 .79.، نفس املرجع، صاهللا عبد الغين بسيوين عبد: أشار إىل ذلك -  2

، لسنة  5العدد  جملة جملس الدولة، - درجات البطالن يف القرارات اإلدارية –بودريوه عبد الكرمي، جزاء خمالفة القرارات اإلدارية لقواعد املشروعية  -3
  .108.، اجلزائر، ص 2004

  .79.، املرجع السابق، صاهللاعبد الغين بسيوين عبد : مأخوذ عن -   4
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أو أن يكـــون القـــرار يف مراحـــل التكـــوين و  .و نســـب إليهـــا القـــرار خطـــأ ،تفصـــح قـــط عـــن إرادـــا
  ".1.بعدو مل يصبح تنفيذيا  ،التمهيد

فتكـــون يف حالـــة صـــدور قـــرار إداري  ،أمـــا الصـــورة الثانيـــة لالنعـــدام املـــادي للقـــرار اإلداري         
أو إلغائــه مــن الســلطة الــيت متللــك ذلــك، ســواء   ،بســحبه اً مث يصــدر قــرار  ،)مشــروع أو غــري مشــروع(

 ،كـــوم بإلغائـــهأو احمل ،أو امللغـــى ،املســـحوب رفـــإن هـــذا القـــرا .كانـــت تلـــك اجلهـــة إداريـــة أو قضـــائية
  .2يصبح معدوما

لكن شـابه عيـب  ،فهو ال يلحق إال القرار اإلداري الذي وجد أصال ،أما االنعدام القانوين         
و تتمثل صورته األوىل يف االنعدام النتفاء صفة عضو السـلطة اإلداريـة يف  .جسيم أدى إىل انعدامه

يف حالــة صــدور القــرار اإلداري مــن شــخص ثــل احلالــة األوىل تتم: مصــدر القــرار، و تتضــمن حــالتني
فهــي  ،أمــا احلالــة الثانيــة ».اغتصــاب الوظيفــة اإلداريــة« ال ســلطات لــه إطالقــا، و هــو مــا يســميه
اغتصـاب سـلطة « و يطلق عليهـا  .ال حيق له ذلك، ممن صدور القرار من أحد املوظفني يف اإلدارة

  .3 »إصدار القرارات اإلدارية
فهــي تكــون يف حالــة خمالفــة موضــوع القــرار للقاعــدة  ،الثانيــة لالنعــدام القــانوين أمــا الصــورة         

األثــر الــذي تبغــي جهــة اإلدارة  ،و املقصــود هنــا مبوضــوع القــرار اإلداري. القانونيــة العليــا يف الدولــة
ســواء بإنشــاء وضــع قــانوين  ،حتقيقــه، أو املركــز القــانوين الــذي تتجــه إرادة مصــدر القــرار إىل إحداثــه

و بـدوره يشـري الـدكتور رأفـت فـوده إىل هـذه الصـورة معـربا . و إلغاء وضع قـائم ،أو بتعديلها ،جديد
  . 4عنها بانعدام احملل أو ختلف ركن النية، مستندا يف ذلك إىل قرار احملكمة اإلدارية العليا 

                                                 
مسعـه أن جمـرد مسـاع الشـخص علـى أن اإلدارة سـوف تشـق طريقـا يف أرضـه، فيسـرع إىل القضـاء فيمـا " يف حكـم هلـا م .إ.ق.مويف ذلك قضت " - 1

تعبـري اإلدارة دون أن يقدم للقاضي اإلداري الدالئل و املؤشرات و العالمات اليت جتعل من مساعه حقيقة تؤكد علـى إبـراز نيـة اإلدارة الدفينـة و تبيـني 
يف اعتقـاده لـيس إال ومهـا و إمنـا كـل مـا بنـاه الشـاكي ) وتقصد احملكمـة هنـا الوجـود املـادي( عن إرادا لكون دعواه غري مقبولة لعدم وجود قرار أصال

ح الطريــق أو خيـاال مل يصـادفه مـن الواقـع أي تعبـري إرادي مـن قبـل اإلدارة، و ملـا كـان املــدعي يطعـن علـى القـرار القـول بصـدوره مـن حمـافظ الفيـوم بفـت
 من املدعي و احلاضـر معـه تقـدمي اخلاص بأرضه، و كان احلاضر عن الدولة قد قرر بانتفاء هذا القرار ، و قد طلب مفوض الدولة جبلسات التحضري
رأفـت فــوده، : أشـار إىل ذلـك ، ."القـرار أو اإلرشـاد عـن رقمـه إال انـه مل يفعــل و مـن مث يكـون الـدفع بعـدم قبــول الـدعوى قـد قـام علـى ســند صـحيح

  .120. نفس املرجع، ص
  .382.، ص1984ر الفكر اجلامعي، القاهرة،  سليمان حممد الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، الطبعة اخلامسة، دا  -  2
  .82.، املرجع السابق، صاهللا عبد الغين بسيوين عبد -  3
". يتدىل إىل شائبه انعدام احملل  ه صارخا ينحدر إىل غصب السلطة أوإن انعدام القرار اإلداري ال يتحقق إال حيث يكون العيب الالحق ب"  - 4
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طة يف جمـــــالني أساســـــيني، اغتصـــــاب ســـــل إذن إن حـــــاالت انعـــــدام القـــــرار اإلداري تنحصـــــر         
  .إصدار القرار، و اال اخلاص مبحل القرار

  .حاالت اغتصاب سلطة إصدار القرار اإلداري - 1
كأحــــد شــــروط   ،جمــــال االختصـــاص يف إصــــدار القــــرار اإلداري يف ،يفـــرق الفقــــه و القضــــاء         

و بالتــايل  ،فإمــا أن يكــون العيــب بســيطا أو عاديــا. بــني درجتــني لعيــب عــدم االختصــاص ،صــحته
وهو ما يسميه  ،و إما أن يكون عيب عدم االختصاص جسيما. صاحلا لإللغاء أمام القضاء يكون

، والــذي نتيجتــه اعتبــار القــرار 1(Usurpation de pouvoir) الفقــه بعيــب اغتصــاب الســلطة
  .    و جمردا من كل آثاره القانونية ،منعدما

  .قعيةحاالت استحالة محل القرار اإلداري ألسباب قانونية أو وا -2
املتمثـــل يف اآلثـــار القانونيـــة الـــيت  ،أو فحـــواه ،هـــو موضـــوع القـــرار ،إن حمـــل القـــرار اإلداري         

 ،و لصـحة حمـل القـرار. تعـديًال أو إلغـاءً أو املراكز القانونية إنشاًء،  بالتغيري يف ،حيدثها القرار مباشرة
  .أن يكون جائزا ،و الثاين .أن يكون حمل القرار ممكنا ،األول .جيب توفر شرطان

أن يكــون احملــل ممكنــا، مــن الناحيــة القانونيــة أو مــن الناحيــة  ، البــدفبالنســبة للشــرط األول         
تعـين أن القـرار أصـبح  )اسـتحالة احملـل مـن الناحيـة القانونيـة أو الواقعيـة (ألن عكـس ذلـك  .الواقعية
صـــورا صـــدور قـــرار مـــن  ،ر اإلداريو االســـتحالة الواقعيـــة حملـــل القـــرا.  (Inexistant)  منعـــدماً 

مثــل القــرار القاضــي برتقيــة موظــف، مث يثبــت بعــد  .املســتحيل تنفيــذه، وذلــك بســبب اســتحالة احملــل
أو ألي ســبب  ،أو االســتيداع ،بســب معــني كاالســتقالة ،ذلــك أن املوظــف قــد انقطــع عــن الوظيفــة

  .خرآ
عدام املركز القانوين الذي من الفروض أن يـرد فتعين ان، أما االستحالة من الناحية القانونية          

مث اتضـح بعـد ذلـك عـدم تـوفر  ،ومثـال ذلـك صـدور قـرار بتعيـني موظـف .عليه األثر القـانوين للقـرار
  .مناصب شاغرة

                                                 
  :هعرف جملس الدولة الفرنسي القرار املشوب باغتصاب السلطة بأن" -   1

  .متلكه جهة اإلدارة القرار الذي ال ميكن اعتباره اختصاصاً  -         
                          ."                                          لقانون أو الئحة االقرار الذي ال ميكن اعتباره تطبيق -   

  .109.بودريوه عبد الكرمي، املرجع السابق، ص: مأخوذ عن -  



  
  
  
  

  

ن انعــدام القــرار اإلداري بســبب مــن أميكــن القــول  ،و مــن خــالل كــل مــا متــت اإلشــارة إليــه         
قـرار وصـف العمـل القـانوين، و جيعـل منـه جمـرد عمـل مـادي، ممـا يـربر األسباب سالفة الذكر يفقد ال

  . 1دون تقيد مبيعاد الطعن باإللغاء ،طلب وقف تنفيذه من أصحاب الشأن
          ((((L´acteL´acteL´acteL´acte    détachabledétachabledétachabledétachable)))) .وضع القرار المنفصل: ثانيا

أعمــاال قانونيــة، ســواء متــارس ، و حتقيــق أهــدافها، و للقيــام باملهــام املوكلــة إليهــا ،إن اإلدارة         
هـذه األخـرية  تتكـون بتالقـي ). العقـد اإلداري(، أو بـإرادة مشـرتكة )القـرار اإلداري(بإرادا املنفردة 

احملكمــة اإلداريــة ( و يعــرف القضــاء. إبــرام اتفــاق بشــروط معينــة ىمــع إرادة أخــرى علــ ،إرادة اإلدارة
معنــوي مــن أشــخاص القــانون العــام بقصــد  العقــد الــذي يربمــه شــخص « هالعقــد بأنــ) العليـا املصــرية

بغية خدمة أغراضه مراعاة للمصلحة العامة، و أن تظهـر نيتـه يف  ،إدارة مرفق عام أو مبناسبة تسيريه
األخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمني العقـد شـرطا أو شـروطا غـري مألوفـة يف عقـود القـانون 

  ..2»اخلاص

. جيــب الوقــوف علــى معــايري متييــزه عــن غــريه مــن العقــود ،داريو لتحديــد مفهــوم العقــد اإل         
و باســتثناء احلــاالت الــيت يــتم فيهــا حتديــد هــذه العقــود عــن طريــق النصــوص ، ففــي القــانون الفرنســي

و مــع . ختضــع للقــانون اخلــاص و عقــود اإلدارة الــيت ،القانونيــة، يصــعب التمييــز بــني العقــود اإلداريــة
ومـن  .و أخـرى ختضـع للقـانون اخلـاص ،ة هلـا إمكانيـة إبـرام عقـود إداريـةذلك ميكن القول بأن اإلدار 

و إن كـان  ،مبثابـة معيـار كـاٍف العتبـاره العقـد إداريـا ،اخلطأ أن نعترب وجود اإلدارة كطـرف يف العقـد
  .هذا ضروري فيه

دة، حيـــث أن القـــرار يصـــدر بـــإرادة منفـــر  نمـــ، إن العقـــد اإلداري خيتلـــف عـــن القـــرار اإلداري         
تكون ال يتكون إال بتعدد اإلرادات، و على أن  يعلى عكس العقد الذ .ةويرتب أثارا قانونية معين

  .وينتج هو األخر آثارا قانونية تتمثل يف حقوق و التزامات األطراف املتعاقدة .اإلدارة طرفا فيه
اعــدة العامــة يف فــإن الق -يف وجــود العقــد (Volontées)تعــدد اإلرادات  -هلــذا االعتبــار         
إمكانيـــة الطعـــن باإللغـــاء يف القـــرارات املتعلقـــة بـــالعقود  مهـــي عـــد ،مصـــر و حـــىت اجلزائـــرو فرنســـا، 

الـــذي يتعـــني عليـــه أن يســـلك طريـــق دعـــوى  ،اإلداريــة، ســـواء مـــن جانـــب املتعاقـــد مـــع اإلدارة نفســه

                                                 
  .87. ، املرجع السابق، صعبد الغين بسيوين عبدا هللا -1
  .70. ، نفس املرجع، صعبد الغين بسيوين عبدا هللا :مأخوذ عن -2



  
  
  
  

  

أجنبيـا عـن  أو الغري الـذي يعتـرب ،(Contentieux de pleine juridiction) 1القضاء الكامل
  .2العقد الذي تقتصر آثاره على أطرافه

جنــد هلــا اســتثناء، وهــو إمكانيــة الطعــن باإللغــاء و معــه طلــب  ،إال أن هــذه القاعــدة العامــة         
إبــرام العقــد ، كقـرارات جلنــة العطــاءات، وجلــان  مليـةتســبق ع القــرارات اإلداريـة الــيت وقـف التنفيــذ يف

هـو ، و أسـاس هـذا االسـتثناء. هائإجـراء املناقصـة و املزايـدة، أو إرسـايف العطاءات، و قرارات  تالب
الســـابقة أو  تو انفصـــاهلا عـــن العمليـــة العقديـــة، و دخوهلـــا يف اإلجـــراءا ،اســـتقالل هـــذه القـــرارات

  .3الالحقة على إبرامه، ألا ال تعترب من شروط العقد ذاته
نظريـــة األعمـــال اإلداريـــة  ،ضـــاء الفرنســـينيو قـــد أطلـــق علـــى هـــذا االســـتثناء يف الفقـــه و الق        

يســتطيع كــل مــن لــه  ،الــيت بنــاء عليهــا (La théorie des actes détachables)املنفصــلة 
كمـــا أن املتعاقـــد مـــع اإلدارة . أن يطعـــن باإللغـــاء يف هـــذا النـــوع مـــن القـــرارات ،مصـــلحة مـــن الغـــري

و لـيس انطالقــا  نخمالفـة القـانو  بشـرط أن ينصــب  طعنـه علـى ،بإمكانـه أن يطعـن يف هـذه القـرارات
   .من مصلحة شخصية

و ترتــب علــى ذلــك أن مجيــع القــرارات اإلداريــة املنفصــلة عــن عمليــة التعاقــد، جيــوز طلــب          
  .4وقف تنفيذها عند الطعن فيها باإللغاء أمام احملاكم املختصة

  

                                                 
منح الصفقة ملكتب دراسات رفضته جلنة  "تعويض يف الصفقات العمومية أن ىجاء يف قرار لس الدولة اجلزائري فصال يف منازعة متعلقة بدعو  -1

  ".تقييم العروض يعد خرقا للقانون مستوجبا للتعويض
،  2004، 5، العدد .د.م.م ع،.، قضية بلدية العلمة ضد ه15/06/2004، قرار بتاريخ 014637، ملف رقم )الغرفة األوىل(جملس الدولة  -

  .132.ص
- توضح ضرورة إجناز ملحق ،و التعويض عن الضرر ،املادة املثارة من قبل املستأنف قصد حتصله على فوائد التأخري" أخر  وجاء يف قرار -

Avenant-و ال تشري إىل الفوائد عن التأخري و ال إىل التعويض عن الضرر  % 20نقصانا بأكثر من   املبلغ األصلي للصفقة زيادة أو ملا يتغري
  ".مراجعة األسعاربعد تسديد وضعيات 

  
، 2003، 4 ، العدد.د.م.ع، م.، قضية بلدية متليلي ضد ق15/04/2003، قرار بتاريخ 006052، ملف رقم )الغرفة األوىل(جملس الدولة  -

  .71اجلزائر، ص
  .71، املرجع السابق، ص اهللا عبد الغين بسيوين عبد -  2
و        250 /02 رقم لسابقة و الالحقة يف إبرام الصفقات العمومية يف املرسوم الرئاسيلقد مت النص عن اللجان اليت تصدر عنها القرارات ا -  3

(  ، اللجنة الوطنية للصفقات)114املادة ( ، جلنة صفقات املصلحة املتعاقدة)111املادة(، جلنة تقومي العروض )107(هي جلنة فتح األظرفة املادة 
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، املعدل و املتمم باملرسوم  2002يوليو سنة  24املؤرخ يف  02/250املرسوم الرئاسي : أنظر). 126املادة 

  .2003سبتمرب  11املؤرخ يف  03/301الرئاسي 
 .75.، املرجع السابق، ص اهللا عبد الغين بسيوين عبد  -  4



  
  
  
  

  

        ....القرارات التي ال يجوز وقف تنفيذهاالقرارات التي ال يجوز وقف تنفيذهاالقرارات التي ال يجوز وقف تنفيذهاالقرارات التي ال يجوز وقف تنفيذها: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
و بالتــايل  ،هــا مباشــرةؤ ال جيــد حملــه إال يف القــرارات الــيت جيــوز إلغا ،ام وقــف التنفيــذإن نظــ         

كمــا أن املشــرع أخــرج القــرارات املتعلقــة . فهــو ال ميــس القــرارات الــيت ختضــع للــتظلم اإلداري املســبق
  .بالنظام العام من جمال نظام الوقف

 ىت يكون القـرار متعلقـاً اإلداري املسبق، و مفما هي القرارات اليت أخضعها القانون للتظلم          
  األمر مأخوذ على إطالقه، أم هنالك استثناءات ترد عليه ؟أن بالنظام العام، وهل 

   
  .القرارات اإلدارية الخاضعة للتظلم اإلداري: أوال
ن مــن أجــل إعــادة النظــر فيهــا مــ ،يوجــه ضــد القــرارات اإلداريــة يعتــرب الــتظلم اإلداري إجــراء         

هــو مــنح اإلدارة فرصــة  ،فــالتظلم اإلداري .اإللغــاء أو الســحبأو ســواء بالتصــحيح، ، طــرف اإلدارة
  .و تفادي الدخول يف منازعة قضائية، يكون موضوعها إلغاء القرار الذي أصدرته ،الرقابة الذاتية

  .التحديد التشريعي للقرارات الخاضعة لنظام التظلم اإلداري  - 1
شرع اجلزائري تعريفا للتظلم اإلداري، وإمنا اعتربه كحـق مقـرر لألفـراد قبـل اللجـوء مل يعط امل         

ــــنص علــــى هــــذا اإلجــــراء. قصــــد خماصــــمة قــــرار إداري باإللغــــاء ،إىل القضــــاء يف األمــــر  ،ولقــــد مت ال
. 154-66م الذي عـدل األمـر .إ.املتضمن تعديل ق 1969سبتمرب  18الصادر يف  77-69رقم

و هـذا مـا  .على املتقاضـني ًا◌ً إجراء إجباري ،أصبح التظلم اإلداري السابق ،يلو مبقتضى هذا التعد
  .1م.إ.من ق 275و املادة  امكرر سابق 169أكدته املادة 

هي تلك اليت تصدر عـن اجلهـات اإلداريـة املـذكورة يف  ،إن القرارات اليت جيب التظلم منها         
وهـي حالـة رفـع دعـوى قضـائية أمـام جهـة  .تظلم السـابقباستثناء املعفاة مـن الـ ،م.إ.من ق 7املادة 

وى اسـتعجاليه و ـحالة رفـع دعـو حالة رفع دعوى يطلب فيها املدعي تعويضا، و قضائية غري خمتصة، 
  .2حالة االعتداء املادي و االستيالء

، أُلغــــَي إجــــراء 1990أوت  18الصــــادر يف  23-90م بالقــــانون رقــــم .إ.و مــــع تعــــديل ق         
و مت اســـتبداله   ، )م.إ.مكـــرر مـــن ق 169املـــادة ( اإلداري الســـابق  أمـــام الغـــرف اإلداريـــة الـــتظلم 

                                                 
، الة اجلزائرية للعلوم القانونية، االقتصادية والسياسية، فاطمة بن سنوسي، مبدأ التظلم اإلداري السابق كشرط من شروط دعوى قبول اإللغاء - 1

  .327.، اجلزائر، ص1996، 2، رقم 34ج 
  .321.فاطمة بن سنوسي، نفس املرجع، ص -  2



  
  
  
  

  

إىل تـــأثر املشـــرع اجلزائـــري  ،و يرجـــع ســـبب هـــذا اإللغـــاء. Conciliation « 1 «بـــإجراء الصـــلح 
فقاعـدة الـتظلم  .بنظريه الفرنسي، حيث يتم االكتفاء بالقرار األصلي لإلدارة لرفع الدعوى القضائية

    .2إال يف احلاالت االستثنائية اً أو إلزامي اً إجباري اً ليست شرط ،إلداري املسبقا
و املنظمـات املهنيـة و  ،ركزيةـالسـلطات املـ نأما الطعون اليت ترفع ضـد القـرارات الصـادرة عـ         

  .)م.إ.من ق 275م(اهليئات الوطنية املستقلة، فإا تبقى خاضعة لنظام التظلم اإلداري املسبق
 .ال يعـد حبيسـاً بقـانون اإلجـراءات املدنيـة ،جتدر اإلشارة إىل أن نظام التظلم ،و مع ذلك         

بســبب تنــوع و طبيعــة املنازعــات اإلداريــة النامجــة عــن تطــور احليــاة  ،هنــاك بعــض األنظمــة اخلاصــةف
. لقانونيـــة خاصـــةالسياســـية و االقتصـــادية و االجتماعيـــة الـــيت يعرفهـــا اتمـــع اجلزائـــري يف اجلوانـــب ا

م مــن حلــول بالنســبة للــتظلم .إ.مــا جــاء بــه ق، جنــدها ختتلــف عفبــالرجوع إىل هــذه األنظمــة اخلاصــة
احملــاكم (التــدرجي، حيــث يغــدو هــذا الطعــن التــدرجي املســبق إلزاميــا علــى مســتوى اــالس القضــائية

 ،ا حبسـب احلالـة املعروضـةمث أصبح ملغى اختياريا أو إلزاميـ. بعد أن كان ملغى أو اختياريا) اإلدارية
  .3)جملس الدولة(بعد أن كان إلزاميا على مستوى احملكمة العليا

مهمــــا كانــــت اجلهــــة القضــــائية املرفوعــــة إليهــــا  ،ومــــن املنازعــــات الــــيت يشــــرتط الــــتظلم فيهــــا         
ة املــاد(، منازعــات الصــفقات العموميــة )جملــس الدولــة -الغرفــة اإلداريــة بــالس القضــائي( الــدعوى

منازعـــــــات و منازعـــــــات األحـــــــزاب السياســـــــية، و ، )250-02رقـــــــم مـــــــن املرســـــــوم الرئاســـــــي  101
  .     4الضرائب
على أن طلب وقـف التنفيـذ  ،يمن قانون جملس الدولة املصر  49و يف مصر جاء يف املادة         

و  ،     ةمقصور فقط على تلـك اجلـائز رفـع دعـوى بشـأن إلغائهـا مباشـر  ،املتعلق بالقرارات اإلدارية
ن القــرارات الــيت ال ميكــن إو مبفهــوم املخالفــة فــ. 5دون اشــرتاط الــتظلم منهــا إداريــا قبــل الطعــن فيهــا

  .الطعن فيها باإللغاء قبل إجراء التظلم اإلداري ال ميكن أن تكون حمال لطلب الوقف
                                                 

  ".و يقوم بإجراء حماولة صلح يف مدة أقصاها ثالثة أشهر"....م .إ.من ق 3-169تنص املادة  -1
  .312.فاطمة بن سنوسي، املرجع السابق، ص -  2
  .17.عمار معاشو ، عزاوي عبد الرمحان، املرجع السابق، ص -  3
ما مل تكن مسبوقة وجوبا بشكوى يرفعها املكلف بالضريبة إىل إدارة  ،ال تكون الدعوى القضائية يف منازعات الضرائب املباشرة مقبولة  - 4

املنازعات (جملة جملس الدولة، عدد خاص ات الضرائب املباشرة، عن الشكوى الضريبية يف منازععبد العزيز أمقران، :  مأخوذة عن. الضرائب
  .7.، ص2003، )الضريبية

  :و بالتايل  طلب وقف تنفيذها دون لزوم  التظلم اإلداري منها  و مها  ،هاك طائفتني من القرارات جيوز إلغاؤ يف التشريع املصري هنا -5
  .اء القرارات اإلدارية النهائيةالطلبات اليت يقدمها األفراد أو اهليئات بإلغ - 1   



  
  
  
  

  

و  ،     ياملصـر  إن هذه القرارات مت النص عليها يف املادة العاشرة من قانون جملس الدولـة         
  :1هي ثالثة طوائف جاءت كما يلي 

الطلبـــات الـــيت يقـــدمها ذوو الشـــأن بـــالطعن يف القـــرارات اإلداريـــة النهائيـــة الصـــادرة بـــالتعيني يف  -أ 
  .أو مبنح العالوات ،أو الرتقية ،الوظائف العامة

ادرة بإحــالتهم إىل الطلبــات الــيت يقــدمها املوظفــون العموميــون بإلغــاء القــرارات  اإلداريــة الصــ -ب 
  .أو فصلهم بغري الطريق التأدييب ،أو االستيداع، املعاش

  .بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ،الطلبات اليت يقدمها املوظفون العموميون -ج 
و تتعلــــق بشــــؤون املــــوظفني  ،أــــا كلهــــا تــــدخل ،و مــــا جتــــدر مالحظتــــه يف هــــذه الطوائــــف         

  .أو الفصل التأدييب ،واية باإلحالة على التقاعد ،ة من التعينيالعموميني، بداي
يف أي قــرار ممــا  -2وبالتــايل اســتبعاد طلــب وقــف تنفيــذها -و الــتظلم قبــل الطعــن باإللغــاء          

يتعـــني علـــيهم  ،إجبـــاري بالنســـبة للمـــوظفني وهـــ ،حصـــره املشـــرع يف الطوائـــف الثالثـــة ســـالفة الـــذكر
و يرتتب على ذلك عدم قبول الدعوى فيما لـو فـوت .  إىل الطريق القضائي استنفاده قبل االلتجاء

 لسـنة 165ولقد بينت املذكرة التفسـريية للقـانون رقـم . أو العامل على نفسه طريق التظلم ،املوظف
الغــرض مــن ذلــك هــو تقليــل الــوارد مــن القضــايا بقــدر  «الــذي اســتحدث نظــام الــتظلم أن  1955

دالـــة اإلداريـــة بطريـــق أيســـر للنـــاس، بإـــاء املنازعـــات يف مراحلهـــا األوىل إن املســـتطاع،  و حتقيـــق الع
رأت اإلدارة أن املتظلم على حق يف تظلمه، فإن رفضته أو مل تبت فيه يف خالل امليعـاد املقـرر، فلـه 

  . »3أن يلجأ إىل الطريق القضائي
تنتمـــــي إىل هـــــذه  ،لعمـــــومينيإال أن هـــــذا ال يعـــــين أن كـــــل القـــــرارات املتعلقـــــة بـــــاملوظفني ا         
و . ال يشـملها مجيعـا ،راء التظلمــو بالتايل الوقف قبل إج ،مبعىن أن حظر الطعن باإللغاء .الطوائف

                                                                                                                                                    
الطعون اليت ترفع ضد القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية هلا اختصاص قضائي، فيما عدا  القرارات الصادرة من هيئات التوفيق و  - 2   

القوانني و اللوائح أو اخلطأ يف تطبيقها و ذلك مىت كان مرجع الطعن عدم  االختصاص أو  عيبا يف الشكل أو خمالفة  ،التحكيم يف منازعات العمل
  :ملزيد من التفاصيل أنظر. أو تأويلها

  .89-88. ، املرجع السابق، صاهللاعبد الغين بسيوين عبد  -       
  .66- 65.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص: مأخوذ عن -   1
حممد  :ملزيد من التفاصيل، أنظر. ع افرتض عدم قيام االستعجال املربر لوقف التنفيذو يرجع استبعاد وقف تنفيذ هذه القرارات إىل أن املشر  -2

  .329.، ص2002، دار النهضة العربية، القاهرة، )دعوى اإللغاء( حممد عبد اللطيف، قانون القضاء اإلداري، الكتاب الثاين 
  . 24.، ص1989الدولة، مكتبة املرافعات اإلدارية، حسني عبد السالم جابر، الطلبات املستعجلة يف قضاء جملس : مأخوذ عن -3



  
  
  
  

  

 ،من هذه القرارات املتعلقة بشؤون املوظفني و اليت جيوز الطعن فيها باإللغاء و طلب وقف تنفيـذها
  .لقرارات التأديبية املقنعةقرارات التكليف و ا  دجن ،دون التظلم اإلداري فيها

مـــا دامـــت قـــرارات التكليـــف ال تعتـــرب  «هأنـــم .ع.إ.مفبخصـــوص قـــرارات التكليـــف قـــررت          
بـل يكــون مــن اجلــائز ...قانونـا مــن القــرارات الــيت ال يقبـل طلــب إلغائهــا قبــل الـتظلم منهــا إداريــا فإنــه

تعجال و قيـام أسـباب جديـة حتمـل طلب وقف تنفيذها مىت توافر فيها ركنا هـذا الطلـب، ومهـا االسـ
  . 1»على ترجيح إلغاء القرار موضوع هذا الطلب

أمـا فيمــا خيـص القــرارات التأديبيــة املقنعـة، فلقــد كانـت يف البدايــة تعــد مـن القــرارات الــيت ال          
و خاصـــة  ،عــن هـــذا الــنهج تخرجـــ م.ع.إ.مإال أن  .يقبــل طلــب إلغائهـــا قبــل الـــتظلم منهــا إداريــا

و نـــص علـــى اختصـــاص حمـــاكم  ،1972 لســـنة 47در قـــانون جملـــس الدولـــة احلـــايل رقـــم بعـــدما صـــ
فلقد انتهـت احملكمـة  .جملس الدولة دون غريها بسائر املنازعات اإلدارية اليت تشمل الندب و النقل

أو القضـاء العـادي بنظـر الطعـن  ،واختصـاص القضـاء اإلداري ،إىل عدم اختصاص احملـاكم التأديبيـة
. ارات حبسب ما إذا كانت عالقة العمل بعمله ختضـع للقـانون العـام أو للقـانون اخلـاصيف هذه القر 

أو  ،فقــــد انتهــــت إىل اختصــــاص احملــــاكم اإلداريــــة ،و يف حــــاالت اخلضــــوع ألحكــــام القــــانون العــــام
يتمثــل يف  يبنظــر الطعــن يف هــذه القــرارات لعيــب االحنــراف بالســلطة الــذ ،حمكمــة القضــاء اإلداري

أو معاقبتـه بغـري  ،كان القرار صادرا بقصد االنتقام مـن املوظـف  اإذ ،املصلحة العامةعدم استهداف 
   .2الطريق التأدييب

و غريهــا مــن القــرارات اإلداريــة  ،و النــدب ،ن قــرارات النقــلإفــ م.ع.إ.ملقضــاء  و اســتناداً          
لتأديبيـــة، وإمنـــا مـــن ا ممل تعـــد مـــن اختصـــاص احملـــاك ،ةالـــيت  حتمـــل يف طياـــا جـــزاءات تأديبيـــة مقنعـــ

  .باعتبارها قرارات إدارية تتعلق بشؤون املوظفني العموميني ،اختصاص القضاء اإلداري
هو جواز طلب وقف تنفيذ هذه القرارات عند الطعن  ،إن النتيجة اليت كرسها هذا القضاء         

  ياً فيها باإللغاء، باعتبارها ليست من القرارات اليت يستوجب التظلم فيها إدار 
  :3موقف القضاء اإلداري من التظلم اإلداري غير المنتج -2

                                                 
  .100.، املرجع السابق، صاهللا عبد الغين بسيوين عبد: مأخوذ عن -1
  .126.حسني عبد السالم جابر، املرجع السابق، ص: عن مأخوذ -2
دارة إعادة النظر يف القرار الستنفاد واليتها متنع على اإلايكون التظلم اإلداري غري منتج، إذا كان القرار اإلداري غري قابل للسحب، و "  -  3

مارس  17جبلسة  1992احلكم الصادر يف الطعن رقم ". بإصداره، أو لعدم وجود سلطة رئاسية متلك التعقيب على اجلهة اإلدارية اليت أصدرته
 .104.، املرجع السابق، صاهللا عبد الغين بسيوين عبد: أشار إليه. 1962



  
  
  
  

  

فهـو يعتـرب مبثابـة . لـه مـربرات عديـدة يف الواقـع ، جنـدإن تقرير املشرع لنظـام الـتظلم اإلداري         
و مـن . بـالتظلم أمـام اإلدارة املختصـة قبـل التوجـه أمـام القضـاء ،من جهـة ،فرصة متنح لذوي الشأن

ال لــإلدارة إلعــادة النظــر فيمــا أصــدرته، و بالتــايل إعطائهــا فرصــة الســحب أو هــو جمــ ،جهــة أخــرى
  .اإللغاء اإلداريني، وبالنتيجة إاء النزاع يف مهده األول

و يف ذلـــك كلـــه جتســـيد ملبـــدأ املشـــروعية، وكـــذا التخفيـــف مـــن حجـــم املنازعـــات الـــيت تثقـــل           
  .ضائية للمتقاضنيكاهل اجلهات القضائية، وتوفري بعض املصاريف الق

أن املشـرع حيظـر طلـب وقـف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة الـيت يشـرتط  ،لذلك كان من املنطقي         
حيـث يفـرتض عـدم وجـود االسـتعجال املـربر للوقـف، . التظلم منهـا إداريـا ،قبل الطعن فيها باإللغاء

  .يغين عن طلب وقف التنفيذ ،و أن املشرع قدر أن التظلم اإلجباري
و يتحقــق ذلـــك بالنســـبة . فــإن هـــذا الطــرح مل يكـــن ســـديداً إىل أبلــغ احلـــدود ،و مــع ذلـــك         

مبعىن عدم إمكانية حتقيـق الغايـة و النتيجـة املنشـودة مـن . غري ادي وأ ،للتظلم اإلداري غري املنتج
رت مــــن خــــالل أحكــــام القضــــاء، حبيــــث اســــتق إن هــــذا التســــاؤل جنــــد لــــه رداً . وراء الــــتظلم اإلداري

هلــا علــى تضــييق و تقييــد نطــاق الــتظلم الواجــب يف احلــاالت الــيت نــص  حكــم حــديثاً  يف م.ع.إ.م
واليتهـــا  ،فقـــد تبـــني هلـــا أنـــه إذا امتنـــع علـــى اإلدارة إعـــادة النظـــر يف القـــرار الســـتنفاد. ععليهـــا املشـــر 

درته، فـإن التعقيب علـى اجلهـة اإلداريـة الـيت أصـ ةأو لعدم وجود سلطة رئاسية متلك سلط ،بإصداره
  .    1و تزول الغاية من االنتظار ،حكمته التظلم يف هذه احلالة يصبح غري منتج، وبذلك تنتفي

و على عكس مـا هـو مقـررا قانونـا، قضـت بفـتح بـاب   م،.ع.إ.م :و يف حكم حديث ل         
و        منهـا،و دون اشـرتاط الـتظلم ، يف ميـدان الرتقيـة ،الطعن أمام طلبات إلغاء القرارات اإلدارية

  .2يكون يف حاالت ثالثة
  .إذا امتنع على اجلهة اإلدارية إعادة النظر يف القرار املطعون فيه الستنفاد واليتها بإصداره -
  .مصدر القرار ىحالة عدم وجود سلطة رئاسية متلك التعقيب عل -
  .حالة عدم وجود جدوى من تقدمي التظلم -

اء احلكمــة التشــريعية مــن إجــراء الــتظلم اإلداري و املتمثلــة يف جــاء النتفــ ،إن هــذا القضــاء         
  .و توخي الدخول يف منازعات أمام القضاء ،مراجعة اإلدارة لنفسها

                                                 
  .127.بد السالم جابر، املرجع السابق، صحسني ع: عن مأخوذ -   1
  .104.، املرجع السابق، صاهللا عبد الغين بسيوين عبد: مأخوذ عن -   2



  
  
  
  

  

و مـن خـالل املـواد املنظمـة لوقـف التنفيـذ،  فلـيس هنـاك مـا  ،أما بالنسبة للتشـريع اجلزائـري         
ارات اليت يشـرتط فيهـا الـتظلم قبـل الطعـن فيهـا يدل على عدم قبول طلب وقف التنفيذ بالنسبة للقر 

  . فموقف املشرع من املسألة كان سلبياً، و ترك األمر بيد القضاء و الفقه .باإللغاء
تنفيـــذ قـــرار  فأمـــر بوقـــ ،و يف قـــرار لـــه ،فنجـــد أن جملـــس الدولـــة ،يأمـــا يف القضـــاء اجلزائـــر          

إىل وزيــر  اً إداريــ اً واطن الســوري قــدم تظلمــإداري يقضــي بطــرد مــواطن ســوري، علــى الــرغم مــن أن املــ
و  ،س قـراره إىل حالـة االسـتعجالـولقـد بـرر الـ. الداخلية، و قبل أن يرد الـوزير املعـين علـى الـتظلم

مصاحل الشرطة احمللية لواليـة (صدر من غري ذي اختصاص ،دإضافة إىل أن قرار الطر  ،جدية الطلب
   .1)برج بوعريريج بدل وزارة الداخلية

  .القرارات المتعلقة بالنظام العام: ثانيا
ليســت فكــرة ذات مفهــوم  ،(L`idée de l’ordre public) 2إن فكــرة النظــام العــام         

لــيس دائمــا للداللــة علــى نفــس  ،أو القاضــي ،، ألن حــني اســتعماهلا مــن طــرف املشــرعدقــانوين موحــ
  . املعىن

و غـــري  ،ونيــة حبتــة، بــل ذات مفهــوم سياســي عــامليســت قان ،و طبيعــة فكــرة النظــام العــام         
و   ممــا جيعلهــا فكــرة مرنــة، متجــددة ،اط اإلداريـون العــام، و النشـــال ســيما يف جمــال القانــ .3دقيــق

  .متطورة موازاة مع مرونة، تطور و جتدد القانون اإلداري
واليت تسـعى دائمـا إىل السلطة احلاكمة داخل الدولة،  أولوياتيعترب أحد  ،إن النظام العام         
و الطالئعيـة لنشـاط البـوليس  ،و تكريسه ميدانيا، بل و يعترب من األهداف األساسـية ،عليهاحلفاظ 
لـذلك منـع القاضـي اإلداري مـن اختـاذ أي إجـراء  .(La police administrative)  اإلداري

  .و املاسة بالنظام العام ،يتعلق بالقرارات املتعلقة
الفقه و القضاء من وقف القـرارات و سنحاول إلقاء الضوء على موقف التشريع،  و من هنا         

  .و الوضع عندنا يف اجلزائر ،و تطوره ،اإلدارية املتعلقة بالنظام العام

                                                 
  .223.، ص2 ، العدد.د.م.م، 14/08/2002، بتاريخ 013772قرار رقم ، )الغرفة اخلامسة(جملس الدولة  -   1
له بتعريف، وهذا هو الوضع يف فرنسا،  رغم من ذلك فإن التشريعات مل تأتوبال .إن مصطلح النظام العام كثري التداول يف النصوص القانونية - 2
 يصف النظام العام بأنه عبارة عن غالف فارغ  Genyو يف الفقه جند بعض احملاوالت لتعريف فكرة النظام العام، فالفقيه . اجلزائر و مصرو 

» C’est une véritable enveloppe vide  «ام العام هو جمرد كالم مطاطو أن احلديث عن النظ » En parler d`un paragraphe 

caoutchouc « ،  93.، ص1993بشري بلعيد، القضاء املستعجل يف األمور اإلدارية، مطبعة عمار قرين، باتنة، اجلزائر، : مأخوذ عن. 

  .502.ص  ،2005، اجلزائر، .ج.م.، د)نظرية االختصاص( ، 3ط  ،3مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج  -  3



  
  
  
  

  

للمحكمـــة القـــانون الفرنســـي، حيـــث كـــان ال جيـــوز  هـــواألصـــل التـــارخيي هلـــذا الشـــرط  إن         
  .اإلدارية املتعلقة بالنظام العام لقراراتاتنفيذ اإلدارية أن تأمر بوقف 

ألغـــي فيمــــا بعـــد ، وأصــــبح  ،إال أن هـــذا القيــــد املفـــروض علــــى القاضـــي اإلداري الفرنســــي         
  .لبإمكانه األمر بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية املتعلقة بالنظام العام،  و إن كان ذلك عرب مراح

حــول جمــالس األقــاليم اإلداريــة إىل حمــاكم  الــذي ( 1953فبموجــب املرســوم الصــادر ســنة          
كمـــا أـــا . صـــاحبة الواليـــة العامـــة يف املنازعـــات اإلداريـــة ،احملـــاكم اإلداريـــة أصـــبحت هـــذه. )إداريـــة

ام  و ــــأصـبحت تفصـل يف طلبـات وقـف التنفيـذ، مـا عـدا القـرارات املتعلقـة بالنظـام العـام، األمـن الع
  .1السكينة العامة

ملشـــرع مـــن هـــذا احلظـــر علـــى القـــرارات املتعلقـــة بالنظـــام العـــام، ومســـح بوقـــف و لقـــد قلـــص ا         
مبوجــــــب مرســــــوم  ، و ذلــــــكالقــــــرارات املتعلقــــــة باحلفــــــاظ علــــــى الســــــكينة العامــــــة، أو األمــــــن العــــــام

لنفســه حــق قبــول وقــف تنفيــذ القــرارات الــيت  ف.د.مأقــر  ،ذلــكإىل و اســتنادا . 2 28/01/1969
احملاكم اإلدارية سـلطة النظـر  حْ نَ مل متُْ و . ية، و املتعلقة بالنظام العامر تدخل يف اختصاص احملاكم اإلدا

و ذلـك      1983 ينـاير 27إال مبوجب املرسوم الصادر يف  ،العام ميف كل الطلبات املتعلقة بالنظا
  .3دون قيد أو شرط

و لقـد . اإلداريـة ال ميكنـه األمـر بوقـف تنفيـذ القـرارات اإلداريفإن القاضي  ،أما يف اجلزائر         
و املتعلـق بقـانون  1966 جـوان 08املـؤرخ يف  ،154 -66النص على هذا احلظر يف األمـر رقـم  متََ 

و مـــع ذلـــك ال جيـــوز ... «أنـــه علـــى170/12فتـــنص املـــادة .  اإلجـــراءات املدنيـــة املعـــدل واملـــتمم
 ،و األمـن ،مللمجلس القضائي بأي حال من األحوال أن يأمر بوقف تنفيـذ قـرار ميـس حفـظ النظـا

  .... »و اهلدوء العام
و املعــدل لقــانون  2001مــايو 22املــؤرخ يف  05-01مكــرر مــن القــانون  171أمــا  املــادة          

ـــــه  ـــــنص علـــــى أن ـــــة و اخلاصـــــة بقضـــــاء االســـــتعجال، فت ـــــع حـــــاالت ...  «اإلجـــــراءات املدني يف مجي
األمر بصفة مستعجلة باختـاذ   ...االستعجال، جيوز لرئيس الس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه

                                                 
1- Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, T.3, op.cit., p.4.                                
2-Ibid.,p.4.                                                                                                                                  

العربية، القاهرة، دون سنة نشر،  ةلنهضا، دار 2ط ، -دراسة مقارنة -عبد العظيم عبد السالم عبد احلميد، مصادر اإلجراءات اإلدارية - 3
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و ذلــك باســتثناء مــا تعلــق منهــا بأوجــه النــزاع الــيت متــس النظــام العــام أو  ،كافــة اإلجــراءات الالزمــة
  .»األمن العام

املـادة ف .فرض فقـط علـى اـالس القضـائية، وال ميتـد إىل جملـس الدولـة ،إن هذا النظام             
مل  ،رئيس هذه اهليئة سلطة وقف تنفيذ قرار إداري مطعون فيـهاليت متنح ل م.إ.قمن  2الفقرة  283

فإنـه جيـوز لـرئيس جملـس الدولـة وقـف تنفيـذ قـرار إداري مطعـون  ،ومـن مثـة. تنص على أحكام مماثلـة
  .1ن كان هذا القرار يتعلق بالنظام العام أو األمن أو اهلدوء العامإحىت و  ،فيه

مل يطــرأ عليهــا أي  ،مــن وقــف تنفيــذ القــرارات اإلداريــةو املالحــظ أن مســألة منــع القاضــي          
تطــور مــن خــالل النصــوص، و هــذا بــالرغم مــن التحــول الــذي شــاهدته الــبالد يف خمتلــف  وتغيــري أ

فالقاضـــي اجلزائـــري مـــا زال مينـــع عليـــه وقـــف . اخل...و االقتصـــادية و االجتماعيـــة امليـــادين السياســـية
 L`idée)هو أن فكرة النظام العام  ،و ما يزيد األمور تعقيدا. تنفيذ القرارات املتعلقة بالنظام العام

de l’ordre public)  باختالف  ،و مطاطية خيتلف مفهومها، و العناصر املكونة هلا ،فكرة مرنة
  .الزمان و املكان

مــا  قضــى بــه الــس األعلــى يف  ،و مــن تطبيقــات القضــاء اإلداري اجلزائــري يف هــذا اــال         
إذا كــان مــن املقــرر قانونــاً أن قاضــي األمــور املســتعجلة اجلــالس للبــت يف  «لــه جــاء فيــه أنــه  قــرار 

ن مقتضـيات املـادة إفـ ،خمتص باختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة يف حالة االسـتعجال ،القضايا اإلدارية
نظام قد استثنت من نطاق اختصاصه النزاعات املتعلقة بال ،م املخولة له ذلك.ا.مكرر من ق 171

  .واألمن العام
 ،تـدبريا أمنيـا صـادرا عـن مصـاحل األمـن العـام ،ومن مثة وجب اعتبار قـرار املنـع مـن اإلقامـة          

الـذي  ،مما يتعني تأييد األمـر االسـتعجايل املسـتأنف ،ضمن نطاق الصالحيات املوكلة إليها ذاً خَ تَ ومُ 
  .»2ملنع من اإلقامةصرح بعدم قبول الدعوى الرامية إىل تأجيل تنفيذ قرار ا

                            

        ....القـابلية للتنفيذالقـابلية للتنفيذالقـابلية للتنفيذالقـابلية للتنفيذ: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

                                                 
  .73.، ص2006، اجلزائر، .ج.م.حممد براهيمي، القضاء املستعجل، اجلزء األول، د -   1
ك ضد رئيس مكتب األحباث و التنظيم و األمن .، قضية د26/12/1981قرار بتاريخ  26998ملف رقم ، )اإلداريةالغرفة (احملكمة العليا -  2

  .188.، ص1989، العدد الثاين ،  .ق.م العام  لقسم اهلجرة،



  
  
  
  

  

هــو القــرار اإلداري كامــل األركــان، و الــذي يشــرتط فيــه أن يكـــون  ،إن حمــل وقــف التنفيــذ         
ال يكفــي صــدور القــرار فــ 1.و هــذا مــا قــرره القضــاء اإلداري ،نافــذا فعــال وقــت تقــدمي طلــب الوقــف

ألن  .و تســـتمر معـــه إىل غايـــة الفصـــل يف الطلـــب ،خباصـــية النفـــاذ، و إمنـــا جيـــب أن تلحقـــه امتمتعـــ
تتطلب  ،إن هذه املسألة. جتعل طلب الوقف عدمي املوضوع ،انتفاء هذه الصفة على القرار اإلداري
فسنخصصــه الســتمرارية  ،أمــا الفــرع الثــاين .يف الفــرع األول ،منــا التطــرق إىل نطــاق القابليــة للتنفيــذ

  .القابلية للتنفيذ
        

  ....نطاق القـابلية للتنفيذنطاق القـابلية للتنفيذنطاق القـابلية للتنفيذنطاق القـابلية للتنفيذ: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
بيـد أن . سواء كان سـلبياً أو اجيابيـاً  ،هي وصف يلحق بالقرار اإلداري ،إن القابلية للتنفيذ         

و اســتثناءات تــرد عليهــا فيمــا  ،مــن يفصــل يف األمــر بــني قاعــدة عامــة 2)الفرنســي(هنــاك مــن الفقــه
ال يقبـل إال  ،مث فإن طلبات وقف التنفيذ املتعلقة ـذا النـوع مـن القـرارات ومن .خيص القرار السليب

  .بشروط معينة
  فما هو مضمون القاعدة العامة، و ما هو وضع القرار اإلداري السليب؟          

  .القاعدة العامة: أوال
وعنـدها فــإن  .قانونـااملقـررة ) مقوماتـه(إن القـرار اإلداري يكتمـل التكـوين بتـوافر كـل أركانـه          

تــتالزم مــع صــدوره، وهــذا تبعــا لقرينــة املشــروعية الــيت متيــز مــا يصــدر عــن اإلدارة مــن  ،قوتــه التنفيذيــة
القـــرارات " إن هـــذا األمـــر جنـــده مكرســـاً يف قضـــاء جملـــس الدولـــة اجلزائـــري الـــذي قـــرر أن . قـــرارات

  .3"اإلدارية نافذة مبجرد صدورها، ما مل يضع القضاء حداً لتنفيذها
و لقـد كـان العميــد . تسـتعمل الصـفة التنفيذيــة كوصـف للقـرارات اإلداريـةفيف القضـاء الفرنسـي أمـا  

 ن، و حــني اســتعماله هلــا يكــو " 4القــرار اإلداري التنفيــذي " مــوريس هوريــو أول مــن اســتعمل عبــارة 
ت يف األوســاط إال أن العبــارة عنــدما انتشــر . القــرار اإلداري املنــتج آلثــار قانونيــة مقــد ضــمنها مفهــو 

                                                 
مأخوذ ". افذا فعالحمله بأن يكون القرار ن) الطلب(يتعني أن يصادف "  01/12/1990ق يف  34لسنة  3104يف طعن رقم  م.ع.إ.متقرر  -  1
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فأصـــبحت  .ضـــاع مفهومهـــا و ســـاده الغمـــوض ،و عنـــدما اســـتعملها املشـــرع ،و القضـــائية ،الفقهيـــة
للعبــارة داللــة علـــى القــرار امللـــزم أحيانــا، و تـــارة علــى العمـــل اإلداري الــذي يـــدخل حيــز التنفيـــذ يف 

  . 1تاريخ معني
م ( ه اســتعمل مــن طــرف املشــرع فيغلــب تعبــري القــرار النهــائي، حيــث جنــد أنــ ،أمــا يف مصــر         

و هــذا مــا  .ينصــرف إىل قابليــة القــرار إىل التنفيــذ ،و األكيــد أن معــىن النهائيــة .)م.د.م.مــن ق 10
هـو قـرار ـائي مبعـىن قابليتـه ...أن قـرار اجلهـة اإلداريـة" و الذي ينص علـى م.ع.إ.م:لجاء به قرار 

و  ،عل من القرار اإلداري حمال لدعوى اإللغاءهي اليت جت، إن صفة التنفيذية. 2"للتنفيذ فور صدوره
  . بالتبعية لطلب وقف التنفيذ

مادامـــت أــا تصـــدر بصـــراحة مـــن اإلدارة مرتبـــة  ،ال تطـــرح إشـــكاالً  ،إن القــرارات االجيابيـــة         
تثـري بعـض ) الرفض أو السكوت(يف حني أن القرارات السلبية. فهي تنفيذية بطبيعتها ،آلثار قانونية

لــذلك سـنحاول إلقــاء . كمـا أن القـرار غــري موجـود ماديـا  .ألن دور اإلدارة فيهـا ســليب، االتاإلشـك
  .الضوء على القرارات السلبية فيما يأيت

  .وضع القرار السلبي: ثانيا
و طلــــب الوقــــف، هــــو القــــرار اإلداري  ،لقــــد ســــبقت اإلشــــارة إىل أن حمــــل دعــــوى اإللغــــاء         
إال أن .  فليســــت تنفيذيــــة ممــــا جيعلهــــا ال تقبــــل الوقــــ ،ت الســــلبيةو األصــــل أن القــــرارا. التنفيــــذي

لـــذلك ســـنحاول معرفـــة مـــا مـــدى إمكانيـــة وقـــف هـــذا النـــوع مـــن . لةأالقضـــاء لـــه رأي أخـــر يف املســـ
  . بعد حتديد مفهومها ،القرارات

  .تعريف القرار السلبي -1
كـان   ،متناعها عن اختـاذ تصـرفأنه رفض اإلدارة أو اب ،ميكن تعريف القرار اإلداري السليب         

و  ،، أو سكوا على الرد عن التظلم املقدم إليهـاحوفقا للقوانني و اللوائ ،من الواجب عليها اختاذه
  .3ذلك كله خالل مدة معينة حيددها القانون

هــو تصــرف قــانوين تلجــأ  ،يتبــني لنــا أن القــرار اإلداري الســليب ،و مــن خــالل هــذا التعريــف         
و شـريطة أن يكـون ذلــك  .دارة عنـدما متتنـع عـن اختـاذ إجـراء كـان مـن الواجـب عليهـا اختـاذهإليـه اإل

                                                 
  .55.سابق، صالرجع املجبار عبد ايد،   -  1
  .121.سابق، صالرجع املحممد فؤاد عبد الباسط، : مأخوذ عن  -  2
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إما أن ترفض اإلدارة إصدار قـرار كـان مـن  ،و صورة ذلك هو. حمنصوص عليه يف القوانني و اللوائ
أو . ، و هذا كله خالل مدة زمنية معينـة حمـددة سـلفا1الالزم أن تصدره، أو أن متتنع عن فعل ذلك

  .2خالل مدة زمنية حمددة قانونا) الطعن التدرجي(  دأن تسكت عن الرد على تظلمات األفرا
و األحكــــام العامــــة املتعلقــــة  ،هــــو قــــرار إداري خيضــــع للنظــــام القــــانوين ،إن القــــرار الســــليب         

خل مــع قـد يتـدا ،و القــرار اإلداري السـليب. بـالقرارات اإلداريـة، عـدا مـا يتعــارض مـع طبيعتـه السـلبية
بعـض التصــرفات القانونيـة الــيت تأتيهــا اإلدارة، كامتناعهـا عــن أداء بعــض األعمـال املاديــة، أو تنازهلــا 

و إن كانــت تتشــابه مــع  ،إن هــذه التصــرفات. هلــا قانونــاً  ةعــن اســتعمال ســلطتها التقديريــة املمنوحــ
تحق منـا يسـهنـاك فـرق قـائم  ، إال أنسـلبياً  يف كون اإلدارة تتخذ فيها موقفـاً  ،القرار اإلداري السليب

  .اإلشارة إليه
قابلــة للطعــن باإللغــاء  فاألعمــال املاديــة ال ترقــى إىل مرتبــة القــرار اإلداري، ممــا جيعلهــا غــري         

وقـــد أكـــد . و هـــذا عكـــس القـــرار الســـليب الـــذي يعـــد قـــابالً للطعـــن باإللغـــاء .أمـــام القضـــاء اإلداري
إن عمليـة نقـل  «الـذي جـاء فيـه  م،.إ.ق.من خالل حكم هذه التفرقة م ،القضاء اإلداري املصري

بــل عمليــة ذات نتيجــة واقعيــة بقصــد تنظــيم طريقــة الضــريبة و تيســري  ،التكليــف ليســت قــرارا إداريــا
و ترتيبــا علــى مــا تقــدم فــان امتنــاع جهــة اإلدارة عــن اختــاذ هــذا اإلجــراء املــادي ال يكــون ...احتصــيله

  .3 »بدوره قرارا سلبيا 
 Décision administrative) مـــــا أن الفـــــرق بـــــني القــــــرار اإلداري الســـــليبك         

négative) ، وامتنـــــاع اإلدارة عــــــن اختــــــاذ قـــــرار مبــــــا هلــــــا مـــــن ســــــلطة تقديريــــــة  (Pouvoir 

discrétionnaire)  هــو امتنــاع اإلدارة عــن اختــاذ قــرار يفرضــه  ،فــإذا كــان األول. و واضــح مقــائ
 الــة الثانيــة ال يفــرض القــانون علــى اإلدارة القيــام بــأي عمــل، بــلففــي احل .و اللــوائح نعليهــا القــانو 

                                                 
حيـدد كيفيـات حتضـري شـهادة التعمـري  1991مـايو سـنة  28املوافـق  1411ذي القعـدة   14مـؤرخ يف  176 -91ت رقم .ممن  6تنص املادة  - 1

دل و املـــتمم باملرســـوم التنفيـــذي رقـــم املعـــ رخصـــة التجزئـــة و شـــهادة التقســـيم و رخصـــة البنـــاء و شـــهادة املطابقـــة و رخصـــة اهلـــدم، و تســـليم ذلـــك ،
ميكن صاحب شهادة التعمري عند عدم اقتناعه بالرد الذي يبلـغ لـه أو يف حالـة سـكوت السـلطة "  .26ر .ج ،22/05/2007املؤرخ يف  07/144

  ". املختصة خالل  اآلجال املطلوبة،  أن يتقدم بطعن سلمي أو يرفع دعوى لدى اجلهة القضائية املختصة
إن سكوت السلطة اإلدارية مدة تزيد عن ثالثة أشهر عن الرد على طلب الطعن التدرجي أو اإلداري، " م على .إ.من ق 279املادة  ص  تن -  2

 قانونية تلي يعد  مبثابة رفض له و إذا كانت السلطة اإلدارية هيئة تداولية، فال يبدأ ميعاد الثالثة أشهر يف السريان إال من تاريخ  قفل أول دورة
  ".  إيداع  الطلب
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أو االمتناع عن القيام بـه، وقـد فضـلت االمتنـاع عـن القيـام  ،يعطيها سلطة تقديرية يف القيام بالعمل
  .به 
  
  
  
  :السلبي يخصائص القرار اإلدار  -2

نه يتميز خبصائص تتمثـل يف يتضح لنا أ ،من خالل التعريف السابق للقرار اإلداري السليب         
 .النشـرو شهر ـــاملستمرة، و غـري القابلـة لل تو هو من القرارا .دون النص عليه أنه ال وجود له قانوناً 

  .وغري قابل لتعليقه على حدوث شرط
فـال . ال ميكن أن يـتم إال مبوجـب نـص يقـرره ،إن إعطاء قيمة قانونية ملوقف اإلدارة السليب         

أن يقــرر إنشــاء حالــة قــرار إداري ســليب، ذلــك أن العــرف يتطلــب تكــرار الفعــل مــع  ،ميكــن للعــرف
  .توافر الركن املعنوي

و لقد ثار جدل يف حتديد املقصود بالنص القـانوين بـني الـس الدسـتوري و جملـس الدولـة          
 خبتــــــاري  (C.C.F) 1و لقــــــد جــــــاء يف حكــــــم شــــــهري للمجلــــــس الدســــــتوري الفرنســــــي. الفرنســــــيني

أن سـكوت اإلدارة خـالل  ،مقررا أن من املبادئ القانونية العامة السائدة يف فرنسا 26/06/1969
  . 2فرتة معينة ينتج عنه قرارا إداريا بالرفض، هذا املبدأ ال ميكن أن يقرر إال بنص تشريعي

ميكــــن إرجاعــــه إىل أنــــه مــــن غــــري املنطقــــي أن يســــند إىل  ،ف.دس.و احلقيقــــة أن موقــــف م         
  .خر و هو املشرعآدارة حتديد معىن سكوا، بل جيب أن يتم التحديد من طرف اإل

وبعـدما كـان يـرفض االعـرتاف بـأي قيمـة قانونيـة لسـكوت اإلدارة دون وجـود  ،ف.د.أمـا م         
يساوي يف قيمتـه  ،يقر بأن سكوت اإلدارة خالل مدة معينة 1956ابتداء من سنة أصبح نص، و 

ن أبــ ،و مــع ذلــك بقــي يــرفض رأي الــس الدســتوري القائــل. ضــمين بــالرفض القانونيــة صــدور قــرار
بإمكاـــا أن تقـــرر  حفهـــو يـــرى بـــأن اللـــوائ. ال ينشـــأ إال مبوجـــب نـــص تشـــريعي فقـــط ،القـــرار الســـليب

  .إنشاء قرار سليب

                                                 
1-Cité par: Louis FAVOREU et Loic PHILIP, G.D.C.C., 2 éme éd, 1979. p.221 et s. 
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م هو قرار مستمر، مـا دامـت اإلدارة مسـتمرة يف االمتنـاع عـن القيـا ،على أن القرار السليب          
و مــن ذلــك مـــا  .و لقــد اســتقر القضــاء اإلداري املصــري علــى هــذا الــرأي. مبــا أوكلــه إياهــا القــانون

إن الــدعوى الــيت تســتهدف إلغــاء القــرار اإلداري الســليب "حكــم هلــا جــاء فيــه يف م.إ.ق.مقضــت بــه 
  .1"باالمتناع، ال تتقيد بامليعاد املقرر إلقامة دعاوى اإللغاء، طاملا كان االمتناع مستمرا

أن جهــة اإلدارة غــري ملزمــة بتســبيب قراراــا اإلداريــة،  ،أن األصــل هــذا و جتــدر اإلشــارة إىل        
يعتـرب عـدم التسـبيب عيبـاً يصـيب القـرار بعـدم  ،و يف هـذه احلالـة. إال إذا أوجب عليها املشرع ذلـك

وهذا الرأي أخـذ بـه  .فال ميكن بسبب طبيعته أن يكون مسببا، أما القرار اإلداري السليب.املشروعية
جملـــس الدولـــة الفرنســـي يف أكثـــر مـــن حكـــم لـــه، حيـــث قـــرر يف أحـــد أحكامـــه املتعلقـــة بقـــرار ســـليب 

خـر آو يف حكم . ن هذا القرار بسبب طبيعته، جيهل عنصر التسبيب يف القرار اإلداريأ، 2بالرفض
 ميكــن أن يكــون هــذا القــرار، ألنــه بســبب طبيعتــه ال ةخــاص بــالقرار الســليب بــالقبول، قــرر فيــه صــح

  .  3(A cause de sa nature ne peut être motivée) مسببا
و مـن املبــادئ األساســية يف نظريـة القــرار اإلداري، أن االحتجــاج ـا يف مواجهــة األفــراد ال          

و يرتتب على ذلك . املتمثلة يف الشهر أو التبليغ ،يكون إال إذا علموا ا بإحدى الوسائل القانونية
واملالحــظ أن العلــم . إال مــن تــاريخ علمهــم بــه ،يبــدأ نفــاذه يف مواجهــة األفــراد أن القــرار اإلداري ال

يف حـني أن القـرار  .بالقرار اإلداري يقتضي وجوده املادي، لكي يسـتطيع األفـراد اإلحاطـة مبضـمونه
لـــإلدارة فهـــو جمـــرد افـــرتاض يقـــوم علـــى وجـــود إرادة ضـــمنية  .هـــو عمـــل غـــري مـــادي ،اإلداري الســـليب

  .بعد انتهاء امليعاد ،أو القبول للطلب املقدم إليها ،بالرفض
 .وقف تنفيذ القرار السلبي -3

. كمبدأ عام  ،على عدم جواز وقف تنفيذ قرارات الرفض ،استقر القضاء اإلداري يف فرنسا         
  .لصدورهاأو واقعي سابق  ،إال إذا كان بقاء هذه القرارات متضمنا تغيريا يف مركز قانوين

، يكــون قــد 4 1970ينــاير  23يف  " Amoros"  ومــن خــالل قــراره الشــهري ف.د.مإن          
فلقد بات هذا القـرار األول الـذي حيـدد بصـريح العبـارة ضـوابط  .وضع اإلطار الذي حيكم املوضوع

                                                 
  .31.عادل الطبطبائي، املرجع السابق، ص: عنمأخوذ  -  1

2- C.E ., 7 Novembre 1975, DLLe Laglaine, Rec., p.54.                                                             
 .35.املرجع ، ص نفس عادل الطبطبائي،: مأخوذ عن -

3- C.E ., 17 Novembre 1976, Soc. Pour le développement de L'hospitalisation, Rec., p.486.  
  .131-130.حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص :مأخوذ عن -  4



  
  
  
  

  

و  ،يـبو تتمثل وقائع القضية يف رفض السـلطات املختصـة إجـراء الرتت.وقف تنفيذ القرارات السلبية
كمـا رفضــت   .اجتـاز املرشـحون هلـا اختباراـابعــد أن  ،التصـنيف الالزمـني للتعيـني يف وظـائف أطبـاء

و أولويـام يف التعيـني حسـب عـدد  ،إبالغهم بتقديرام، واليت علـى أساسـها جيـب أن يـتم تـرتيبهم
أمـــام حمكمـــة و طلـــب وقـــف تنفيـــذه  ،بـــالطعن يف القـــرار ،فقـــام الطلبـــة املعنيـــني .الوظـــائف الشـــاغرة

يستأنف احلكم أمـام  ،مما جعل وزير الدولة و الشؤون االجتماعية ،مرسيليا، واليت حكمت بالوقف
و وضع املبادئ  ،      الذي حدد وضع القرارات السلبية من وقف القرارات اإلدارية، جملس الدولة

الوقــف، فقــرر الــس و بالتــايل رفــض طلــب  ،اخلاصــة بــالقرارات الســلبية بعــدما قبــل اســتئناف الــوزير
  ،إذا تعلـــق األمـــر بقـــرار تنفيـــذي ال يســـتطيع القاضـــي األمـــر بوقـــف تنفيـــذ القـــرارات اإلداريـــة إال. أنـــه

على أن احلالة الوحيدة اليت ميكن فيهـا وقـف تنفيـذ  .وذلك تبعا لعدم استطاعته توجيه أوامر لإلدارة
  . و القانونية   ملراكز الواقعيةهي عندما يرتتب على تنفيذ القرار تغيريا يف ا ،قرار سليب

 .السند المنطقي -أ

إذ كيــف ميكــن يف الواقــع أن . فكــرة خارقــة أو بدعــة ،يعتــرب وقــف تنفيــذ قــرار إداري ســليب         
. 1و ينـتج آثـاره عنـد إصـداره يف احلـال ،يواجه وقف التنفيذ قرارا سلبيا ؟ فالقرار السليب ينفذ بنفسه

فمـثال إذا مـا صـدر قـرار بـرفض مشـاركة مرشـح يف مسـابقة  .رد صـدورهأي ينفذ من تلقاء نفسه مبجـ
ويكــون القــرار قــد أتــى مفعولــه و أنــتج  .توظيــف، فإنــه مينــع علــى هــذا األخــري الــدخول إىل املســابقة

جنـد  ،و علـى النقـيض مـن ذلـك. إجراء ميكـن أن يكـون حمـال للوقـف ذآثاره منذ صدوره، ودون اختا
 ،و إجـراءات تكميليـة ،  سوسةـــي يفرتض لتنفيذه اختاذ مظاهر خارجيـة حمرار االجيايب و الذــأن الق

و هـي  ،و تنفيـذ هـذا القـرار حيتـاج  إىل بعـض الوقـت .أي يتضـمن القيـام بشـيء مـا .يؤتى ا آثـاره
، فـإذا كـان مـن السـهل إيقـاف تنفيـذ قـرار إجيـايب. إدراك إيقـاف آثـار القـرار ،فرصة ميكن من خالهلا

  .2اً يبدو صعب ،السليب فإن حال القرار
 .السند القانوني -ب

                                                 
  .49.، املرجع السابق، صاهللاعبد الغين بسيوين عبد   -  1
  Odentويف هذا  يقول الرئيس   -  2

  «  Le sursis à exécution ne peut être ordonné par le juge administratif que si la  décision  litigieuse est 

exécutoire. Cette affirmation est presque une pétition de principe  puisqu`on  voit mal comment on 
pourrait interdire l`exécution d’une  décision qui, par nature, ne comporterait aucune exécution 
possible », Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, T.1,  op.cit., p.9.                    



  
  
  
  

  

مرده إىل مبدأ الفصـل بـني السـلطات اإلداريـة و القضـائية، و الـذي مبوجبـه  ،إن هذا السند         
حيـرص دائمـا علـى عـدم احللـول  ف،.د.مفلقـد كـان . اإلدارة نحيظر أي تدخل من القضاء يف شؤو 

فتوجيــه . خيـالف وقــف تنفيــذ القـرار الســليب بــالرفض ،و جــه هــذا. أو توجيــه أوامــر هلـا ،حمـل اإلدارة
 مشــرياً  Amoros" "و لقــد جــاء حكــم. القيــام مبــا ترفضــه أصــال لــىمعنــاه إجبارهــا ع، أوامــر لــإلدارة

و    و األكثر من ذلك أن حمكمة مرسـيليا. إىل عدم استطاعة القاضي اإلداري توجيه أوامر لإلدارة
ت علــى أن تبــني أن حكمهــا ال يعــين إســناد الوظــائف حرصــ ،هــي تفصــل يف القضــية ســالفة الــذكر

  . 1املطالب بالتعيني فيها إىل الطاعنني، و بالتايل مل توجه أوامر لإلدارة
أو  ،بإحداثــه تغيــرياً يف مركــز قــانوين ،كــان تقييــد إمكانيــة وقــف تنفيــذ القــرار الســليب  ،مــن هنــا         

قاء صاحب الشأن يف نفس املركـز الـذي كـان فيـه إب ،واقعي سابق، ألن الوقف معناه يف هذه احلالة
ميكـــن  "Amoros"و مــن خــالل حكــم . وإىل غايــة الفصــل يف دعــوى اإللغــاء، قبــل صــدور القــرار
عنـدما يتضـمن ذلـك إعطـاء أوامـر  ،ميتنع عن وقف تنفيذ القرار السليب بالرفض ،القول بأن القاضي

يتمخض قراره عن أمر لـإلدارة باالمتنـاع عـن إىل اإلدارة بفعل شيء، لكنه ال ميتنع عن ذلك عندما 
  .فعل شيء
يســـتخلص مـــن عباراـــا تعلـــق وقـــف  ،كمـــا أن النصـــوص القانونيـــة املنظمـــة لوقـــف التنفيـــذ          

أن ذلـــك يرجـــع إىل أن القـــرار اإلداري  2الـــبعضو يف ذلـــك يـــرى . التنفيـــذ بـــالقرارات االجيابيـــة فقـــط
أمـا القـرار اإلداري . يقـه، ألنـه ال يسـتنفذ آثـاره علـى الفـوراالجيايب حيتـاج إىل إجـراءات مكملـة لتحق

تعــود إىل أنــه ال يتضــمن أي إجــراء  ،تنفيــذه ففــإن اســتحالة أو صــعوبة إصــدار األمــر بوقــ ،الســليب
و نظـرا لغيـاب أي إجـراء تنفيـذي، .نه ينتج آثـاره بنفسـه يف احلـالأعملي، أو أي إجراء تنفيذي، و 

  . فإنه ال ميكن وقف تنفيذه
  .السند العملي-ج

على اعتبار أن السلطة اإلدارية هـي وحـدها الـيت تسـتطيع تقـدير مالءمـة  ،يقوم هذا السند         
علـى  ،و املزايا املختلفة ألصحاب الشـأن ،و منح الرخص ،و مدى مناسبة ترتيب احلقوق ،أعماهلا

عـن طريـق وقـف  ،امهـالذلك جيب أال تشـل اإلدارة عـن القيـام مبه. حسب ما يقتضيه الصاحل العام
 .تنفيذ القرارات اليت تصدرها

                                                 
  . 151.حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص: مأخوذ عن -  1
 .51.، املرجع السابق، صاهللا عبد الغين بسيوين عبد: ملزيد من التفاصيل، أنظر  - 2 



  
  
  
  

  

                          .تطور القضاء الفرنسي في مجال وقف تنفيذ القرار السلبي -4
و جانـب مـن الفقـه يعتقـدون أن   ،فـاإلدارة. تسـتحق أن تعـرف بإمعـان ،إن فكرة القرار السـليب 

ن أجـل هـذا فإنـه ال يصـلح ليكـون حمـال و مـ .يشـكل قـراراً سـلبياً  ،من جانـب اإلدارة كل رفض
  .1للوقف
،  ف.د.ميقودنـا إىل البحـث يف قـرارات  ،إن احلديث عن تطور وقـف تنفيـذ القـرار السـليب         

مـايو  13بتـاريخ Le fameux arrêt  2) (Rousset )روسـي(و الـذي قضـى يف قـراره الشـهري 
بــوردو، و القاضــي بــرفض قيــد جــراح يف بوقــف تنفيــذ قــرار صــادر مــن نقابــة األطبــاء مبدينــة  1949

و لقد برر الس . بأجر أقل مما تقدره النقابة ،ألنه تعاقد مع عيادة طبية تعاونية باملدينة ،سجالا
  .من شأنه أن حيدث اضطرابا يف العيادة الطبية ،قضاءه بأن هذا القرار

بعـدم تنفيـذ  ،ن يـأمر اإلدارةإذا اسـتطاع القاضـي أ:Odent3""ويف تعليق لـه علـى هـذا القـرار يقـول 
أن القاضـــي يوجــه أوامـــر لــإلدارة بالقيــام بعمـــل، يف حــني أنـــه مينــع علـــى  ،ن ذلـــك معنــاهإرفضــها، فــ

رفضــــت فيــــه النقابــــة طلــــب قيــــد الطبيــــب  يويف هــــذا القــــرار الـــذ. القاضـــي أن يوجــــه أوامــــر لــــإلدارة
Rousset"" ا، ومعه حرمانه من ممارسة مهنته يف عيادتهيعدل يف مركـز  رن هذا القراإ. يف سجال

  .هذه احلالة يتعلق بقرار سليب تنفيذي و قانوين موجود سابقاً، إن األمر يف يواقع
بـل أصـبح قضـاء مهجـوراً بعـد . مل يتأكد بعـد ذلـك يف قضـاء جملـس الدولـة ،إن هذا القرار         

  .5ةرفض فيها وقف تنفيذ قرارات إدارية سلبي4حديثة أن أصدر الس أحكاماً 
و الــذي رفــض فيــه  ،011970//23بتــاريخ  ف.د.م:لالشــهري  "Amoros "ففــي قــرار          

ال ميكـن احلكـم  ،قضى بـأن وقـف التنفيـذ ،"Mme Questiaux "األخذ برأي مفوضة احلكومة 
                                                 

1- «  La notion d’acte négatif mériterait tout d’abord d`être mieux définie L´administration  et une partie 
de la doctrine ont tendance à considérer que  tout refus constitue une décision négative et, comme telle, 
ne peut faire l`objet  d`un sursis ». Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, Contentieux 
administratif, T.1,  op.cit., p.9.                                   

   
2- C.E.. Sec 13 Mai 1949, Rousset, Rec., p.221.                                                                    
3- « Dans l`arrêt Rousset, le refus d`inscription à l’ordre du tableau des médecins avait    pour effet 
d`empêcher M.Rousset de continuer à exercer son art dans sa clinique. La  décision modifiait à la fois 
une situation de fait et l’ordonnancement juridique antérieur; il s’agissait, en quelque sorte, d`une  
décision négative exécutoire ».Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, Contentieux 
administratif, T.1,  op.cit., p.9.                                     
4-C.E., 23 Janvier 1970. Amoros, R.D.P., 1970.p.1035. note. Waline ; 12 
oct.1988,A.J.D.A.,1988.p.590. Cité par : Georges VALCHOS, op.cit., p.407. 

  .52.، املرجع السابق، صاهللاعبد الغين بسيوين عبد :  مأخوذ عن -  5



  
  
  
  

  

إال يف حالــة  ،فــال ميكــن وقــف تنفيــذها ،أمــا القــرارات الســلبية. إال يف مواجهــة قــرارات تنفيذيــة ،بــه
 Une)ألصــــــحاب الشــــــأن  ،أو الــــــواقعي ،يف إحــــــداث تعــــــديل يف املركــــــز القــــــانوينتســــــببها 

modification  dans  la situation  de  droit  ou de fait de l`intéressées ) ،
  .و القضاء خبالف ذلك جيعل احلكم بوقف التنفيذ مبثابة توجيه أمر لإلدارة

شــهد حتــوالً ملحوظــاً، وهــذا  ،ارات الســلبيةفيمــا خيــص وقــف تنفيــذ القــر  ف.د.مإن موقــف          
، الـذي جـاء باجلديـد )املنظم لقضاء وقف التنفيذ استعجاال( 20001 جوان 30بعد صدور قانون 

"  Hugues LE BERRE"و يف ذلـك يقـول الفقيـه . فيما خيص وقف تنفيذ القـرارات السـلبية
ليـــزيح احلـــل  ،الـــرفض جـــاء جبديـــد مهـــم خيـــص وقـــف تنفيـــذ قـــرارات ،2000جـــوان  30إن قـــانون 
و الـذي كـرس فكـرة عـدم  Amoros " "الـذي جـاء بـه جملـس الدولـة مـن خـالل قضـاء  ،القضـائي

  2."ما عدا تلك اليت َدواُمَها حيدث تغيريا يف املراكز القانونية ،جواز وقف تنفيذ القرارات السلبية
يف القـانون سـالف  ،لفرنسـيإن إمكانية وقف تنفيذ قرارات الـرفض الـيت نـص عليهـا املشـرع ا         

، و الذي منح للقاضي حق توجيـه 1995فيفري  8الذكر هي امتداد للتعديل الذي جاء به قانون 
عـدم (و مبا أن املربر الذي كان مينع القضاء مـن وقـف تنفيـذ قـرارات اإلداريـة السـلبية . أوامر لإلدارة

ممكنــة مــىت  ،ف تنفيــذ قــرارات الــرفضقــد زال، فــإن إمكانيــة وقــ) جــواز توجيــه القاضــي أوامــر لــإلدارة
  .3توفرت الشروط القانونية لذلك

  
 ....استمرارية القـابلية للتنفيذاستمرارية القـابلية للتنفيذاستمرارية القـابلية للتنفيذاستمرارية القـابلية للتنفيذ: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

حمـال للطعـن باإللغـاء و لوقـف التنفيـذ، ال يكفـي فقـط أن يكـون  يكون القرار اإلداريكي ل               
ا إذا نفذ القرار، و أنتج آثـاره، فـال أم. قرارا تنفيذياً، بل جيب أن يكون هذا التنفيذ، ما زال مستمراً 

                                                 
1- Art L.521.1 loi no 2000-597 du 30 juin 2000 «Quand une décision administrative, même de rejet, fait 
l’objet d’une requête en annulation ou en reformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens 
peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ». Pour plus de détail, voir : Daniel 
CHABANOL, Code de justice administrative, 2éme éd, Le moniteur, Paris, 2004, p.411.                            

    
2-Hugues LE BERRE, Droit du contentieux administratif, Ellipses, Paris, 2002, p.78.   
3- «  Le pouvoir d´injonction  que détient le juge depuis la loi du 8 février 1995 autorise  désormais, ce 
changement, qui implique, non plus seulement que le juge paralyse les  effets positifs dune décision, mais 
fasse en sorte que ses effets négatifs (par exemple un refus d´inscription dans une université) soient 
provisoirement gommés ». Pour plus de détail, voir : Daniel CHABANOL, La pratique du contentieux 
administratif, 3émeéd, LITEC, Paris, 2001, p.131.                                                                      



  
  
  
  

  

لذلك سنحاول تبيـان احلـاالت الـيت تنتفـي فيهـا االسـتمرارية يف . ضرورة من وراء طلب وقف التنفيذ
   .  التنفيذ ، وتنعدم معها املصلحة يف طلب الوقف، النتفاء حمل طلب الوقف

  .انقضاء أجل القرار: أوال
و  .انـــمـن حيـث الزم ،إلدارة بإصـدار قراراـا حمـددة سـريااتقوم ا ،يف الكثري من احلاالت         

و بالتــايل ال  .و غــري تنفيــذي ،يصــبح القــرار غــري موجــود مــن الناحيــة القانونيــة ،بانتفــاء الــزمن احملــدد
تتجســد هــذه الوضــعية و . أو طلــب وقــف تنفيــذه النعــدام املوضــوع أصــال ،ميكــن الطعــن فيــه باإللغــاء

، حيث أن اإلدارة تعمد إىل حتديد سرياا حىت ال تستغل من طـرف 1خاصة يف حالة منح الرخص
األفراد استغالَال سلبياً، وأن ال تبقـى مفتوحـة، ممـا جيـرب أصـحاب الـرخص علـى اسـتعماهلا يف الوقـت 

الـذي  176 -91ت .ومثال ذلك ما نص عليه املشـرع اجلزائـري يف م . احملدد و إال فقدت حمتواها
و  ،و رخصـــة البنـــاء ،شـــهادة التقســـيمو  ،و رخصـــة التجزئـــة ،ادة التعمـــريحيـــدد كيفيـــات حتضـــري شـــه

معينـة يف اسـتغالل الـرخص الـيت تصـدرها  ورخصة اهلدم، حيث جند أنه حيدد مهـالً  ،شهادة املطابقة
من نفس املرسوم علـى أن  49و قد نص يف املادة . 2و إال فقدت هذه الرخص صالحيتها ،اإلدارة

 .إذا مل يستكمل البناء يف اآلجـال احملـددة يف القـرار املتضـمن رخصـة البنـاءتعد الغية  ،رخصة البناء
نستطيع أن نربر موقف املشرع مـن هـذا التحديـد  ،و من خالل الفقرة الثانية من املادة سالفة الذكر

هــو اخلشــية مــن تطـور اإلجــراءات و التنظيمــات املتعلقــة  .و عــدم تركهــا مفتوحـة ،لصـالحية الرخصــة
و غــري مشــروعة  ،ممــا جيعــل مــن الرخصــة الصــادرة يف تنظــيم ســابق غــري مالئمــة ،التعمــري و ،بالتهيئــة

حدد فيه املشرع مـدة نفـاذ الـرخص الـيت متنحهـا  ،يف التشريع اجلزائري و هناك مثال آخر. بعد ذلك

                                                 
احلكم بوقف  «م نقضا حلكم حملكمة القضاء اإلداري بأن.ع.إ.غاء ترخيص إلقامة كشك خشيب، قضت مفبصدد طلب وقف تنفيذ قرار بإل" -  1

 :مأخوذ عن".»يكون قد ورد على طلب أضحى غري ذي موضوع   تنفيذ قرار بإلغاء الرتخيص بعد انقضاء املدة احملددة لسريان الرتخيص أصال
  .169.حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص

بسـنة    "Certificat d`urbanisme"شـهادة التعمـري  صـالحيةحتـدد مـدة  "سـالف الـذكر علـى أن 176-91ت رقـم .من م 5تنص املادة   - 2
  ".واحدة ابتداء من تاريخ التبليغ

شـغال التهيئـة املقـررة الغيـة إذا مل تكتمـل أ  » Permis de lotir «تعتـرب رخصـة التجزئـة "  من نفس املرسوم علـى أنـه   24/2كما تنص املادة   -
  . "خالل األجل احملدد  يف القرار و الذي  ال جيب أن يتجاوز ثالث سنوات

الغيــة إذا مل يســتكمل البنــاء يف اآلجــال   » Permis de construire «تعــد رخصــة البنــاء "  مــن ذات املرســوم تــنص علــى أن 49أمــا املــادة  -
  ". احملددة يف القرار املتضمن رخصة  البناء



  
  
  
  

  

مبــــــــنح الــــــــرخص املتعلقــــــــة باملنشــــــــآت  ،و املتعلــــــــق ،املعــــــــدل 339-98 ت رقــــــــم.مو هــــــــو  ،اإلدارة
  .1(Les installations classées) املصنفة

  .سحب القرار اإلداري أو إلغاؤه إداريا: ثانيا
لسـبب معـني، و  -اإلدارة  -ايته عن طريق اجلهـة الـيت أصـدرته قد يعرف القرار اإلداري          

 . (Abrogation) أو اإللغاء  (Retrait) يتم ذلك وفقا إلجراء السحب

هـو إزالـة اآلثـار القانونيـة  ،و املقصـود مـن إجـراء اإللغـاء .اإلداريفاإللغاء هـو إـاء القـرار           
علـى القـرارات الالمشـروعة بصـفة  ،وينصـب هـذا اإلجـراء .للقرارات اإلدارية بالنسبة للمستقبل فقط

 .ميكـن أن تكـون حمـال للطعـن ،كمـا أن القـرارات املشـروعة. سواء كانت تنظيمية أو فرديـة ،أساسية
 .جيب التمييز بني القرارات التنظيمية و القرارات الفردية ،الةنه يف هذه احلأبيد 

أو االســـرتداد كمـــا  (Retrait) هـــو الســـحب ،اإلجـــراء الثـــاين إلـــاء القـــرار اإلداري إداريـــا         
و الـــــــــــذي ينهــــــــــي اآلثــــــــــار القانونيــــــــــة للقــــــــــرار اإلداري بـــــــــــأثر  ،2يطلــــــــــق عليــــــــــه يف بعــــــــــض الفقــــــــــه

والســحب هـــو إجــراء يســـمح . و كأــا مل توجـــد أبــدا ،يبالنســبة للماضـــ (Rétroactive) رجعــي
، خاصـــة لتصـــحيح األخطـــاء  (Autocontrôle) إلدارة باســـتعمال الرقابـــة الذاتيـــة علـــى أعماهلـــالـــ

و وفـق شـروط حمـددة،  ،و السحب متارسه اإلدارة حتـت رقابـة القضـاء. بسبب عيب عدم املشروعية
فيجـب أن نفـرق بـني القـرارات  ،أمـا إذا مت ذلـك .مفادها أن ال يكون القرار قد رتب حقوقا لألفـراد

  .السليمة و املعيبة
ن القـــــرار إفـــــ ،أو اإللغـــــاء و هـــــي متارســـــهما ،إن اإلدارة إذا مـــــا احرتمـــــت شـــــروط الســـــحب         

يفقــد خاصــيته التنفيذيــة  ،ن القــرار اإلداريإو بالتــايل فــ. و تنقضــي معــه اخلصــومة ،اإلداري ينقضــي
و . أو الوقف تصـبح دون موضـوع ،ن دعوى اإللغاءإف ،وعندها .أو إلغائهاليت تنقطع مبجرد سحبه 

بشــأن طلــب وقـف تنفيــذ و إلغــاء قــرار  م.ع.إ.ممـن تطبيقــات القضــاء يف هـذا الشــأن مــا قضــت بـه 
مىت كان من الثابت أن بنك ناصر االجتماعي قد  « .إداري باالستيالء على قطعة أرض مث سحبه

                                                 
يضــبط التنظــيم الــذي يطبــق علـــى  1998نــوفمرب ســنة  3املوافــق  1419رجــب عــام  13مــؤرخ يف  98/339ت رقــم .مــن م 27تــنص املــادة  - 1

جيـب أن جيـدد طلـب . " 82ر .ج. 22/05/2007املـؤرخ يف  07/144و املتمم باملرسوم التنفيذي رقم  املعدل ،املنشات املصنفة و حيدد قائمتها
  :اصني باملنشأة حسب تصنيفها يف القائمةالرخصة أو التصريح اخل

  ." بقرار الرتخيص أو إيداع التصريح إشعارهاابتداء من تاريخ ) 2(إذا مل تشرع املنشأة يف العمل أو مل تستغل يف اجل سنتني 
  .247.زهدي يكن، املرجع السابق، ص -   2



  
  
  
  

  

أفـرج عـن قطعــة األرض املتنـازع عليهــا فيكـون قـد أفــرغ املنازعـة مــن  نأقـام بسـحب قــرار االسـتيالء بــ
   .1»مضموا و أصبحت اخلصومة غري ذات موضوع مما يتعني معه احلكم بانتهاء اخلصومة

و يتمثـــل ذلـــك يف  .أو اإللغـــاء ،واإلدارة أحيانـــا تلجـــأ إىل انتهـــاج طريـــق آخـــر غـــري الســـحب         
حمـــال للطعـــن  حهنـــا كـــذلك يفقـــد القـــرار طبيعتـــه التنفيذيـــة، وال يصـــب و. بغـــريه لاســـتبدال القـــرار األو 

يف ذات االجتـاه . خـرآما دام القرار املعين مت تغيـريه بقـرار  ،أو طلب وقف تنفيذه، القضائي باإللغاء
 .فبصدد تصريح بنـاء قضـت إحـدى احملـاكم اإلداريـة يف فرنسـا بوقـف تنفيـذه"  2ف.د.مصدر قرار 

 ،هــذا الطلــب بأنــه ال وجــه للفصــل يف ،قضــى جملــس الدولــةفشــأن ضــده، طعــن أصــحاب العنــدها ف
و            الطلب لأنه بعد إيداع عريضة االستئناف قامت اإلدارة بإلغاء القرار حم ،بعدما تبني له
   ".استبداله بآخر

  .صدور حكم باإللغاء: ثالثا
قــد ينــتج مــن ضــرر بســبب فكــرة جــاء كعــالج  ملــا  ،إن إجــراء وقــف تنفيــذ القــرار اإلداري         

   القــرار التنفيــذي ، ومبــدأ األثــر غــري املوقــف للطعــن باإللغــاء خــالل الفــرتة املمتــدة بــني طلــب اإللغــاء
فــإذا مت . مــرتبط كــل االرتبــاط بتقــدمي طلــب اإللغــاء وجــودا و عــدما ،فطلــب الوقــف. و الفصــل فيــه

       قــــاض بعـــدم مشــــروعيته، ، )طلـــب اإللغـــاء(و صـــدر حكــــم قضـــائي يف الطلـــب األصــــلي  ،الفصـــل
و بالتـايل عـدم  ،إىل فقـدان موضـوعه ،ن ذلـك يـؤدي بطلـب الوقـفإو بالتايل اإلعالن عن ايته، ف

يف طلــب الوقــف  تَ بُــال يســتطيع أن يَـ  ف،.د.مفالقاضــي كمــا جــاء يف أحكــام . إمكانيــة النظــر فيــه
ن طلـب الوقـف يصـبح وكأنـه إفـ ،اإللغـاءإذا مل يكون اإلدعاء باإللغاء ما زال قائماً، فإذا مت النطـق ب

  .3مل يكن، فاقداً موضوعه
يفقـــد  ،أن الفصـــل بـــالرفض يف دعـــوى اإللغـــاء ،و لقـــد جـــاء يف القضـــاء اإلداري اجلزائـــري         

طلــب وقــف تنفيــذ مقــرر اللجنــة  «ج الــذي جــاء فيــه .د.ومــن ذلــك قــرار م .طلــب الوقــف موضــوعه
أصـبح بــدون حمـل، طاملــا قضــى جملـس الدولــة بــرفض  ،مؤقــتاملصـرفية الرامــي لتعيـني متصــرف إداري 

  .4» لطلب أصلي اً إن طلب وقف التنفيذ يشكل إجراء تبعي. الدعوى األصلية يف املوضوع
                                                 

  .170.حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص : مأخوذ عن -  1
2- C.E., 23 Juin 1972, Société foncière et maritime du port de bromes- les mimosas-, R.D.P., 1973, 
no4.p.1088.                                                                                                           

                                                                                         .171.جع، صحممد فؤاد عبد الباسط، نفس املر  :أشار إليه -

 .173.حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص: أشار إىل ذلك -  3

   .138.، ص2003، 4، العدد .د.م.ج ، م.م.ضد ب AIB، قضية بنك 01/04/2003، قرار بتاريخ 14489ملف رقم جملس الدولة ،  - 4



  
  
  
  

  

  .سقوط القرار بتغيير القانون: رابعا
يتـــدخل املشـــرع ليعـــدل بعـــض القـــوانني، يف حـــني أن اإلدارة تكـــون قـــد أصـــدرت  و أحيانـــاً          

إن التعــديل الــذي كــان . لطعــن األفــراد بــالوقف ذيــة للقــانون املعــدل، والــيت كانــت حمــالً قــرارات تنفي
فالقــانون هنــا . يفقــد القــرار موضــوعه، و ينهــي آثــاره ،أو القضــاء ،وليســت اإلدارة ،مصــدره املشــرع

ما دام القـرار قـد وىل و انتهـى  ،بل أكثر من ذلك، يكون قد حقق الغاية اليت يريدها طالب الوقف
و القاضــي ســيجد أمامــه قــرار  ،ن الطعــن يف هــذا القــرار أصــبح غــري ذي فائــدةإلــذلك فــ. األبــد إىل

  .فارغ احملتوى
  

  .زوال محل تنفيذ القرار: خامسا
 ،وبالتايل غـري قابـل للطعـن فيـه باإللغـاء ملوضوعه، جتعله فاقداً  ،إن زوال حمل القرار اإلداري         

لـيت ميكـن أن نسـوقها يف هـذا اـال كثـرية، ففـي القضـاء املصـري و األمثلـة ا. وبالنتيجة وقف تنفيذه
حــد املرشــحني لعضــوية جملــس الشــعب أقــرار باســتبعاد "1جنــد هلــذه احلالــة تطبيقــات عديــدة، ومنهــا

 La décision est)حمــل فقــرار اإلبعــاد هنــا أصــبح دون ". بعـدما صــدر قــرار حبــل هــذا الــس

devenue  Sans objet)  ،أما يف القضاء الفرنسي جند تطبيقات   .لس قد مت حلهما دام أن ا
بعـــد أن تغـــري نشـــاط املؤسســـة حمـــل  ،قـــرار بـــإغالق مؤسســـة لغربلـــة و تفتيـــت املعـــدن" 2كثـــرية ومنهـــا

   ."اإليقاف و أصبح ال وجود هلا
  .سبق إيقاف تنفيذ القرار: سادسا

و القضاء جيعل طلب الوقف غـري أ ،إن سبق إيقاف تنفيذ القرار اإلداري عن طريق اإلدارة         
غـــري تنفيـــذي باعتبـــاره موقـــوف، وعليـــه ال ميكـــن أن يصـــلح كمحـــل للطعـــن  ةو بالنتيجـــ. 3ذي حمـــل

  .باإللغاء أو وقف التنفيذ
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فـــاإلدارة بإمكاـــا أن توقـــف تنفيـــذ قـــرار أصـــدرته، أو تعمـــد إىل تأجيـــل تنفيـــذه ملـــا هلـــا مـــن          
 ،إن وقــف القــرار إداريــا. و ملــا هلــا مــن امتيــاز كســلطة عامــة ،ارســلطة تقديريــة باعتبارهــا مصــدرة القــر 

أو أن الظـرف  ،رد فعـل سـليبلـرائده أن اإلدارة تأخذ بعـض الوقـت تأهبـا لسـحب القـرار، أو تفاديـاً 
خـــالل  نوجنـــد هلـــذه احلالـــة موضـــعا يف التشـــريع اجلزائـــري مـــ. غـــري مالئـــم لوضـــع القـــرار حمـــل التنفيـــذ

إذا تعلـق تنفيـذ " علـى أنـه 80مـن املـادة  ة، حيـث يـنص يف مـنت الفقـرة الثالثـالقانون املتعلـق بالبلديـة
  ". 1تعليق تنفيذه مؤقتاً   (A.P.C) يطلب الوايل من الس الشعيب البلدي ،القرار بالنظام العام

هـــو انتظـــار نتيجـــة الفصـــل يف  ،كمـــا قـــد يكـــون ســـبب وقـــف اإلدارة للقـــرار الـــذي أصـــدرته          
مىت كان ذلـك رائـده حتقيـق املصـلحة العامـة،  ،خرآأو ألي سبب  ،ة ضد مشروعيتهالدعوى املرفوع

  .ذلك و ما مل يقيد القانون اإلدارة يف
ال يفقـــد حملـــه يف كـــل األحـــوال الـــيت تعمـــد  ،ومــا جيـــب توضـــيحه هنـــا هـــو أن وقـــف التنفيـــذ         

دارة بـــالوقف ميتـــد إىل غايـــة فـــإذا كـــان قـــرار اإل. اإلدارة فيهـــا إىل وقـــف تنفيـــذ القـــرار الـــذي أصـــدرته
. الفصــل يف دعــوى اإللغــاء، فــإن طلــب الوقــف يف هــذه احلالــة يكــون غــري ذي جــدوى، ويفقــد حملــه

و ال ميتــد إىل غايــة الفصــل يف الــدعوى، فهنــا ال ميكــن أن  ،أمــا إذا كــان قــرار الوقــف اإلداري مؤقتــاً 
  . ملوضوعه نقول أن طلب الوقف فاقداً 

 ،مـن قبـل اإلدارة بـأن إرجـاء تنفيـذ القـرار مؤقتـاً  ،يف بعـض أحكامـه قاضـياً  ف.د.ملذا جند          
  .2و ال حيول من مث دون القضاء بالوقف ،ال يفقد طلب الوقف موضوعه

حبيــث أن القــرار حمــل طلــب  ،كمــا قــد يكــون وقــف التنفيــذ الســابق مصــدره هيئــة قضــائية           
ن احلكــم الصــادر فصــال يف طلــب الوقــف أ مــع العــامل. صــدور حكــم فيــه بــالوقف الوقــف قــد ســبق

بتنفيذ قرار إداري مثله مثل حكم اإللغاء يتمتع حبجيـة مطلقـة أمـام اجلميـع و ليسـت مقصـورة فقـط 
 .              على أطراف النزاع

  .تنفيذ القرار داستنفا: سابعا
أو طلـب الوقـف  ،لغـاءجيعـل الطعـن فيـه باإل ،إن متام تنفيذ القرار اإلداري مـن جهـة اإلدارة         

نـه إوبالتايل ف. 3ومربر ذلك أن القرار يكون قد أنتج كل آثاره، ومستنفدا كل أغراضه. دون موضوع
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ففــي هــذه احلالــة لــن . 1ال يوجــد أي إجــراء بإمكانــه إعــادة احلــال كمــا كــان قبــل إنتــاج القــرار آلثــاره
   .و تنتفي املصلحة يف طلبه ،ميكن أن يرد عليها الوقف، فيفقد حمله ،يبقى شيء من هذه اآلثار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

                                                 
1 -«  Le référé doit être demandé à l’égard d`une décision qui n’est pas encore exécutée car si la décision a 
produit tout ses effets aucune mesure provisoire ne pourrait permettre de revenir sur l’acquis ». Pour plus 
de détail, voir : Charles DEBBASCH, op.cit., p.751.                                                                                                                      



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
هـو  ،إن طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه باإللغاء، كمـا رأينـا يف الفصـل األول         

لــذلك جنــد أن . اســتثناء مــن مبــدأ عــدم جــواز وقــف تنفيــذ القــرارات اإلداريــة املطعــون فيهــا باإللغــاء
مبـــا يف ذلـــك دعـــوى  ،مييـــزه عـــن غـــريه ،خـــاصام قـــانوين شـــرع خـــص هـــذا اإلجـــراء االســـتثنائي بنظـــامل

  .اإللغاء نفسها
هـي رهينـة تـوافر جمموعـة مـن الشـروط القانونيـة،  ،فقبول طلبات وقف تنفيذ القـرار اإلداري         

. طلب الوقـف ال ميكن للقاضي أن يوافق على ،سواء أكانت شكلية أو موضوعية، و بدوا كاملة
، فــإن القاضــي غــري ملــزم بالقضــاء بــالوقف، و لــه يف )شــروط الوقــف( و حــىت يف حالــة توافرهــا كلهــا
يف طلـــب الوقـــف لـــه خصوصـــيات تتعلـــق ) الفصـــل( كـــمَ كمـــا أن احلُ . ذلـــك ســـلطته تقديريـــة واســـعة

لــرافض بــالقرار الصــادر يف الطلــب، و اجلهــة املختصــة بالفصــل، وكــذا الطعــن يف القــرار القاضــي أو ا
  .للطلب

و املعتمـدة مـن  ،فما هي إذن هذه الشروط الشكلية و املوضـوعية الـيت نـص عليهـا القـانون         
طــرف القضــاء لقبــول طلــب و قــف التنفيــذ؟ و كيــف يــتم الفصــل يف الطلــب اخلــاص بوقــف تنفيــذ 

  القرار اإلداري؟
نتعــرض يف املبحــث . اثنــني ســنحاول اإلجابــة علــى هــذه اإلشــكاالت مــن خــالل مبحثــني         

فنتعـرض فيـه إىل احلكـم يف طلــب  ،أمــا املبحـث الثـاين .إىل شـروط قبـول طلـب وقـف التنفيـذ ،األول
  .وقف التنفيذ

  

        ....شروط قبول طلب وقف التنفيذشروط قبول طلب وقف التنفيذشروط قبول طلب وقف التنفيذشروط قبول طلب وقف التنفيذ: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول



  
  
  
  

  

أشارت إليها صراحة النصوص القانونية املنظمة إلجراء  ،إن شروط طلب وقف التنفيذ         
اء بقبول طلبات الوقف، و ـن هذه النصوص قيدت القاضي بعدم التوسع يف القضإ. . . . وقف التنفيذ

  .بالتايل ضيقت من جمال سلطته يف هذا الصدد
و بالرجوع إىل النصوص القانونية، ميكن القول بأنه يشرتط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار          

 Conditions) de رائية، توفر شروط أساسية، تندرج إما يف شروط شكلية أو إجياإلدار 

forme )شروط موضوعية يف  ، أو( Conditions de fond ) . هناك من تكلم فو مع ذلك
  .و إن كان هذا األمر األخري مل يلق إمجاع كل الفقه ،عن شرط املصلحة العامة

أن نقســــم هــــذا املوضــــوع إىل  اإن دراســــة شــــروط قبــــول طلــــب وقــــف التنفيــــذ، تتطلــــب منــــ         
فنتعــــرض فيــــه إىل  ،أمــــا املطلــــب الثــــاين .تعــــرض يف املطلــــب األول إىل الشــــروط الشــــكليةمطلبــــني، ن

  .الشروط املوضوعية
  

        ....الشروط الشكليةالشروط الشكليةالشروط الشكليةالشروط الشكلية: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول
لــذلك يشـــرتط أن . هــو طلــب تــابع لطلـــب اإللغــاء ،إن طلــب وقــف تنفيــذ القـــرار اإلداري         

هـي عالقـة  ،و طلـب اإللغـاء ،لـب الوقـففالعالقة بني ط. يكون طلب الوقف مقرتنا بطلب اإللغاء
  . فيتمثل يف وقت تقدمي طلب الوقف ،أما الشرط الشكلي الثاين. األصل بالفرع

إن دراســـة هـــذه الشـــروط الشـــكلية حتتـــاج إىل شـــيء مـــن التفصـــيل، باعتبـــار أن التشـــريعات          
ااختلفت بشأ .  

طلـب الوقـف قبـل الطعـن باإللغـاء؟ أم  فمىت يقدم طلب وقف التنفيـذ؟ و هـل ميكـن تقـدمي         
ن الطلبــــني معــــا؟ و هــــل يعــــين االقــــرتان ضــــرورة إدمــــاج الطلبــــني يف نفــــس الصــــحيفة قــــرت جيــــب أن ي

  ، وكيف هو احلال يف القانون و القضاء اجلزائريني؟هماأم ميكن التفرقة بين ،)العريضة(
نتعــرض يف الفــرع األول إىل . سـنحاول اإلجابــة علــى هــذه اإلشــكاليات يف الفــرعني التــاليني         

وقــت تقــدمي (أمــا الفــرع الثــاين فنتعــرض فيــه إىل صــحيفة الطعــن . اقــرتان طلــب الوقــف بطلــب اإللغــاء
  ).الطلب

        
        ....اقتران طلب الوقف بطلب اإللغاءاقتران طلب الوقف بطلب اإللغاءاقتران طلب الوقف بطلب اإللغاءاقتران طلب الوقف بطلب اإللغاء: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول



  
  
  
  

  

لتبعيـة نتيجة لالرتباط املوجـود بـني طلـيب اإللغـاء و الوقـف وجـوداً و عـدماً، و نظـراً لعالقـة ا         
و طلــب الوقـــف هـــو الفــرع، فإنـــه يشـــرتط  ،املوجــودة بينهمـــا، باعتبــار أن طلـــب اإللغـــاء هــو األصـــل

و . لقبول طلب وقف تنفيذ قرار إداري، أن يكون مقرتناً بدعوى إلغاء القرار املطلوب وقف تنفيـذه
   .1ذلك سداً للُسبل أمام رغبات التسويف و املماطلة

  .هلزوم االقتران ومفهوم:  أوالً 
إن اقرتان الطلبني، مرجعه إىل أن طلب وقف التنفيذ هو فرع من طلب اإللغاء وعارض             

و . 2باإللغـــاء ه أصـــالً يعـــة احلـــال أن يكـــون القـــرار مطعونـــاً فيـــيســـتوجب بطب ،مـــن عـــوارض خصـــومته
 Le) caractère يعـرف هـذا املبــدأ يف الفقـه و القضــاء الفرنسـيني خباصــية التبعيـة لطلــب الوقـف

accessoire de la demande de suspension.)3.  ًأن القـانون املتعلـق بقضـاء توقيـف  علما
 و الـذي حـل حمـل 30/06/2000ادر يف ـالصـ  (Le référé suspension ) التنفيـذ اسـتعجالياً 

موازيـة  ،نص على ضرورة أن تكون دعوى اإللغاء (Sursis à exécution )قانون وقف التنفيذ  
  .4لطلب الوقف

مل يـتم قبـول دعـوى  هذا املبدأ، أن طلب الوقف ال يتم قبوله إذا لىو من النتائج املرتتبة ع         
أو بســـبب عـــدم اختصـــاص القاضـــي اإلداري، أو أن األمـــر يتعلـــق  ،اإللغـــاء، بســـبب فـــوات امليعـــاد

ار ال ميكــن بــإجراء خيــص النظــام الــداخلي، أو أن القــرار ينتفــي فيــه الطــابع التنفيــذي، أو يتعلــق بقــر 
  . 5للقاضي اإلداري أصالً إلغاؤه

                                                 
 .71.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص -  1

 .201.حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص -  2
3- «  On  rencontre ici une exigence spécifique, qui distingue le régime de la suspension d’exécution de 
ceux des autres procédures d’urgences : la demande de suspension n’est recevable que si elle accompagne 
un recours en annulation, ou en réformation de la décision litigieuse. », Pour plus de détail, voir : René 
CHAPUS, Droit de contentieux administratif,10éme éd, Montchrestien, Paris, 2002, p.1264.                                                       
4----    ««««    De la même façon que le sursis à exécution, le référé-suspention se trouve dépourvu d’indépendance 
procédurale. Car, selon l’article L.521-1  du code de justice administrative, la recevabilité de la demande 
de suspension suppose que la décision faisant l’objet de cette demande, donne lieu parallèlement à un 
recours en annulation ou en réformation. »,  Pour plus de détail, voir : Roland VANDERMAN, Le 
référé suspension, R.F.D.A., 18éme année, n° 2, mars –avril 2002, p.251. 
5-« La demande est ainsi irrecevable si le recours principal doit être lui-même. Pour cause de tardivité 
(arrêt Larcher), ou bien parce que dirigé contre une décision ne relevant pas de la compétence du juge 
administratif, parce que exercé contre une mesure d’ordre intérieur ou dépourvue de caractère décisoire, 
ou parce que formé contre une décision que le juge  administratif n’a pas le pouvoir d’annuler. », Pour 
plus de détail, voir : René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 10éme éd, op.cit., p.1264.                        



  
  
  
  

  

أمـام  ال يكون للطعـن" م نص على أن.إ.جند أن املشرع من خالل ق ،ويف القانون اجلزائري         
الــس القضــائي أثــر موقــف إال إذا قــرر بصــفة اســتثنائية خــالف ذلــك بنــاء علــى طلــب صــريح مــن 

م ســـالفة الـــذكر، يتضـــح أن وقـــف تنفيـــذ .إ.مـــن ق 170/11و مـــن خـــالل نـــص املـــادة ". 1املـــدعي
ممـا يتبـني . مـا مل َيطلـب ذلـك صـراحة املـدعي ،قبل مبجـرد الطعـن يف قـرار إداريال يُ  ،القرار اإلداري

معه ضرورة وجود طعـن باإللغـاء يف القـرار املـراد وقفـه، و إن كـان املشـرع مل يـنص صـراحة علـى هـذا 
  .األمر

أن قاضـي  ،فـريى األسـتاذ مسـعود شـيهوب .فقـه يف اجلزائـرإن هذا التفسري أخذ به بعـض ال        
االستعجال ال يكون خمتصاً باألمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري، إال إذا كان املدعي قـد نشـر دعـوى 

إىل هـذا الطـرح، حيـث يـرى ضـرورة وجـود  و مـن جهتـه يشـري األسـتاذ حممـد براهيمـي. 2يف املوضوع
وقــف تنفيــذ القــرار اإلداري، و بالتــايل ال يقبــل طلــب الوقــف أو موازيــة لطلــب  ،دعــوى إلغــاء ســابقة

و لـــذا فإنـــه إذا أراد الشـــخص أن يرفـــع طلبـــاً . إال إذا كـــان مســـبوقاً بـــدعوى إلغـــاء ضـــد نفـــس القـــرار
وجـــب عليــه إرفـــاق الطلـــب بنســخة مـــن العريضــة الـــيت تثبــت رفـــع دعـــوى  ،بوقــف تنفيـــذ قــرار إداري

  .3اإللغاء
وقف تنفيذ القرار اإلداري، بتقدمي دعوى إلغاء يف ذات القرار، يرتتب إن ربط قبول طلب          

عليه بالضـرورة أنـه يف حالـة التنـازل عـن دعـوى اإللغـاء، فـإن ذلـك يسـتتبعه التنـازل عـن طلـب وقـف 
و إذا ما مت تقدمي دعـوى اإللغـاء يف امليعـاد احملـدد قانونـاً، فـإن تقـدمي طلـب وقـف التنفيـذ ال . التنفيذ

جيـــب حينئــذ رفـــض أمــا إذا ورد الطعـــن األصــلي خـــارج اآلجــال القانونيـــة، فإنــه  . أجـــلخيضــع ألي 
  .طلب وقف التنفيذ، باعتباره طلباً فرعياً مرتبطاً بالطلب األصلي

العالقــة بــني دعــوى اإللغــاء و الــدعوى االســتعجالية املتعلقــة و هنــا ميكــن إثــارة البحــث عــن         
هل املدعي ملزم برفع دعوى اإللغاء، أمام الغرفـة اإلداريـة علـى  مبعىن. بطلب وقف تنفيذ قرار إداري

  مستوى الس قبل اللجوء إىل قاضي األمور املستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ هذا القرار؟
و املتعلقــة بقضــاء االســتعجال يف املــادة  م،.إ.قمكــرر مــن  171بــالرجوع إىل نــص املــادة          

ل علـى ضـرورة رفـع دعـوى يف املوضـوع قبـل املطالبـة بوقـف تنفيـذ القـرار اإلدارية، ال جنـد فيهـا مـا يـد

                                                 
 .م.إ.من ق 170/11املادة  -  1

 .513.مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص -  2

 .68.ص حممد براهيمي، املرجع السابق، -  3



  
  
  
  

  

جعلتنــا نصــادف بعــض  ،أو عــدم احلســم مــن طــرف املشــرع ،إن حالــة عــدم التعيــني هــذه. اإلداري
يف اجلزائر، أنـه يف هـذه احلالـة جيـب أخـذ 1وهنا يرى جانب من الفقه. األوامر االستعجالية املتضاربة

ألنه إذا كان املشـرع ال يشـرتط رفـع دعـوى الـبطالن يف املوضـوع قبـل . عتباراملصلحة العامة بعني اال
رفــع الــدعوى االســتعجالية املتعلقــة بوقــف التنفيــذ، فــإن ذلــك يــؤدي إىل عرقلــة النشــاط اإلداري يف 

يعمـد إىل تقـدمي دعـوى اسـتعجالية  ،وتـأخريه ،الدولة، إذ أن الفرد كلما أراد عرقلـة تنفيـذ قـرار إداري
مــا  ،ســوف يتقــاعس و يتماطــل يف رفــع دعــوى الــبطالن ،وبعــد قبــول طلبــه. ة بوقــف تنفيــذهللمطالبــ

لـــذلك جيـــب . علـــى إرادة هـــذا الشــخص يف رفـــع دعـــوى اإللغــاء اً أصـــبح معلقــ ،دام أن تنفيــذ القـــرار
             .قبل املطالبة بوقف تنفيذ أي قرار إداري ،اشرتاط رفع دعوى البطالن

فأحيانــاً تــرفض طلبــات . فهــو غــري ثابــت علــى اإلطــالق ،لقضــاء اجلزائــريأمــا الوضــع يف ا         
و أحيانـا أخـرى يقبـل القاضـي اإلداري طلـب وقـف . الوقف لعدم سبقها بـدعوى إلغـاء ذات القـرار

  .بالرغم من عدم وجود طعن سابق باإللغاء ضد نفس القرار ،تنفيذ القرار اإلداري
جملـــس الدولـــة (2قـــرارات الغرفـــة اإلداريـــة باحملكمـــة العليـــاو يف هـــذا اـــال جـــاء يف إحـــدى          

مــا مل  ،أن القاضــي اإلداري ال ميــنح وقــف تنفيــذ قــرار إداري ،مــن املســتقر عليــه قضــاء"أنــه ) حاليــاً 
  ".يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده يف املوضوع

ميـــنح وقـــف  علـــى أن االجتهـــاد القضـــائي اإلداري، ال و لقـــد بـــررت الغرفـــة قضـــاءها هـــذا،         
مــا مل يكــن مســبوقاً بــدعوى مرفوعــة ضــده يف املوضــوع، ألن طلــب وقــف التنفيــذ  ،تنفيــذ قــرار إداري

  .يعترب طلباً فرعياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالدعوى املرفوعة يف املوضوع
. بعد رفض دعوى املوضوع ،، مت رفض طلب وقف تنفيذ قرار إداري3ج.د.م:لو يف قرار          

طلـــب وقـــف تنفيـــذ مقـــرر اللجنـــة املصـــرفية الرامـــي لتعيـــني متصـــرف " جـــاء يف القـــرار مـــا يلـــي  و لقـــد
و . أصبح بدون حمل، طاملا قضـى جملـس الدولـة بـرفض الـدعوى األصـلية يف املوضـوع ،إداري مؤقت

  .4"أن طلب وقف التنفيذ يشكل إجراء تبعي لطعن أصلي

                                                 
 .182.بشري بلعيد، املرجع السابق، ص -  1
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يـوحي بـأن طلـب الوقـف ال ميكـن  ،ئية السـابقةفإذا كان الوضع من خالل القـرارات القضـا         
وضـع اسـتثناء علـى هـذه  إال بوجود دعوى إلغاء ضد القرار املراد وقفه، فـإن جملـس الدولـة ،أن يقبل
فلقد قرر يف قضية طرد أجنيب من الرتاب الوطين، قبول طلـب وقـف تنفيـذ قـرار إداري، مـا . القاعدة

 و جــاء قضــاء جملــس الدولــة يف املوضــوع). ظلــم إداريت(دام الطالــب قــد أدرج طعنــا إداريــا مســبقا 

ـــــــــذ القـــــــــرار الصـــــــــادر  ":كمـــــــــا يلـــــــــي ـــــــــم  28/03/2001 بتـــــــــاريخاألمـــــــــر بإيقـــــــــاف تنفي حتـــــــــت رق
42/bom/cab/sn/01/405 شــرعيته بعــد رفــع دعــوى بــالبطالن أمــام  إىل غايــة الفصــل يف مــدى

فإـــا  م.إ.قمـــن  280 إىل 278و يف حالـــة عـــدم رفعهـــا يف اآلجـــال احملـــددة بـــاملواد ،جملـــس الدولـــة
  1".علية هذا األمر بقوة القانوناتسقط ف
هـذا، جنـد أنـه أسـس قـراره علـى ) الغرفـة اخلامسـة(و بالرجوع إىل تفاصيل قرار جملـس الدولـة          

ضــد قــرار  م.إ.مــن ق 275أن القضـاء اســتقر علــى أن رفــع الــتظلم املســبق املنصـوص عليــه يف املــادة 
فع طلب وقف تنفيذه، مما يتعـني القـول أن الطلـب احلـايل اسـتوىف شـروطه إداري، يسمح لصاحبه بر 

  .القانونية، و هو مقبول شكالً 
فالقاضي قَبِـَل . هو مغاير ملا كان عليه الوضع من قبل ،إن احلكم الذي جاء به هذا القرار         

إن . راد وقفــهبــالرغم مــن عــدم وجــود دعــوى إلغــاء ســابقة ضــد القــرار املــ ،و قضــى بــه ،طلــب الوقــف
و مـع . القاضي هنا اكتفى بوجود الطعن اإلداري املسبق، و اعتربه كافياً ليستند عليـه طلـب الوقـف

ُبين على شرط واقف، وهو ضرورة السري يف رفع دعوى اإللغـاء بعـد انقضـاء مهلـة  هُ كمَ ذلك فإن حُ 
إن احلكمــة مــن هــذا . يفقــد أثــره و تســقط فعاليتــه) حكــم قــرار الوقــف(الــتظلم، و إال فــإن احلكــم 

الذي جيرب الطاعن على ضرورة رفع دعوى اإللغاء يف امليعاد القانوين، و إال سقط مفعـول  -الشرط 
 ،)دعـوى الـبطالن(هو خشـية تقـاعس الطـاعن يف رفـع دعـوى يف املوضـوع  -القرار القاضي بالوقف

رب شــرطاً أساســياً لتقــدمي فــدعوى الــبطالن تعتــ. مــا دام أنــه َحَصــَل علــى ُمبتَغــاه و هــو تعطيــل التنفيــذ
طلــب وقــف التنفيــذ، مــا دام الفصــل فيهــا هــو الــذي ينهــي مفعــول احلكــم الصــادر يف طلــب الوقــف 

  . الذي يعترب طلبا مؤقتاً، و إال سوف لن تكون له حدود
و يف ظــل غيــاب نــص قــانوين  ،القــرار الصــادر عــن جملــس الدولــة يف هــذه القضــية وإذا كــان        

رفــع دعــوى اإللغــاء لــيس شــرطاً يتوقــف عليــه قبــول طلــب وقــف قــد يــوحي بــأن  صــريح يف املســألة،
القــرارات الــيت يشــرتط لقبــول الطعــن  فقــط خيــص ، فــإن هــذا احلكــم لــيس قاعــدة عامــة بــل أنــهالتنفيــذ
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القـرارات الـيت خيـتص بالفصـل فيهـا جملـس  ،و هي على اخلصـوص. التظلم منها إداريا ،فيها باإللغاء
و الـيت اشـرتط املشـرع  ،رات اليت ختتص ا الغـرف اإلداريـة علـى مسـتوى اـالسو كذا القرا ،الدولة

  .1فيها التظلم اإلداري املسبق قبل الطعن فيها باإللغاء
علـــى إمكانيـــة  49أمـــا يف القـــانون املصـــري، فيـــنص قـــانون جملـــس الدولـــة مـــن خـــالل املـــادة          

إمنـا يعـين بداهــة لـزوم مهامجـة القــرار  2"عوىإذا طلــب ذلـك يف صـحيفة الــد" القضـاء بوقـف التنفيـذ 
بـــدعوى اإللغـــاء ابتـــداء ،ألن صـــحيفة الـــدعوى الـــيت يتحـــدث عنهـــا مـــا هـــي بالتحديـــد إال صـــحيفة 

  .دعوى اإللغاء
و بــــالرغم مــــن أن املشــــرع املصــــري نــــص علــــى أن طلــــب الوقــــف يكــــون يف ذات صــــحيفة          

حــدث خــالف فقهــي حــول مــدى قبــول الــدعوى، حيــث املقصــود هنــا هــي دعــوى الــبطالن، فقــد 
ســامي مجــال الــدين أن طلــب  ســتاذو يف تقــدير األ. طلــب وقــف التنفيــذ مســتقال عــن طلــب اإللغــاء

حيـــث ال جيـــوز أن يـــأمر القاضـــي اإلداري  ،ال ميكـــن قبولـــه قبـــل رفـــع دعـــوى اإللغـــاء ،وقـــف التنفيـــذ
أمـــا العكـــس أي . وعهمعـــني ليظـــل بعـــد ذلــك معلقـــاً دون النظـــر يف موضـــ ،بوقــف تنفيـــذ قـــرار إداري

بشـرط أن يتقـدم الطـاعن بطلبـه  ،طلب وقف التنفيذ بعد رفـع دعـوى اإللغـاء، فإنـه يـرى جـواز ذلـك
أو بتعــديل طلباتــه املــذكورة يف صــحيفة دعــوى اإللغــاء بإضــافة طلــب وقــف  ،املســتقل بوقــف التنفيــذ

  . 3التنفيذ إليها

                                                 
و خبصوص رفع دعوى وقف تنفيذ " و حول هذا القرار الصادر عن جملس الدولة اجلزائري، يقول األستاذ حلسني بن الشيخ آث ملويا  - 1

وعة يف املوضوع هدفها إبطال القرار اإلداري، وهذا الشرط يبدو منطقيا خبصوص القرارات اإلدارية، فإن القضاء يشرتط أن تكون هناك دعوى مرف
ألن التظلم حذف ....القرارات الصادرة عن السلطات احمللية مثل البلدية، الوالية، أو املؤسسة العامة ذات الطابع اإلداري مثل املستشفيات اخل

  .بشأا، و ال يشرتط لرفع دعوى اإلبطال
فـإن شـرط الـتظلم املسـبق ال يـزال قائمـاً، و ال ...ارات الصادرة عن السـلطات اإلداريـة املركزيـة مثـل الـوزارات و املنظمـات الوطنيـة اخلأما خبصوص القر 

  . ميكن رفعه دعوى اإلبطال إال بعد استنفاذ إجراءات التظلم اإلداري طبقا ملا ذكر أعاله
حـال بشـأن هـذه املسـألة،يتمثل يف رفـع دعـوى وقـف التنفيـذ مباشـرة أو بصـفة متزامنـة مـع  و هلذا أوجد القضاء اإلداري و خاصة قضـاء جملـس الدولـة

رفع التظلم اإلداري املسبق، و يفصل القاضي اإلداري يف طلب وقـف التنفيـذ دون اشـرتاط رفـع دعـوى يف املوضـوع بطلـب اإلبطـال لكـون أجـل هـذه 
  ". الدعوى مل حيل بعد

 .       257-256.، ص2007، دار هومة، اجلزائر،3قى يف قضاء جملس الدولة، ج حلسني بن الشيخ آث ملويا، املنت -

إذ أوضـحت أن مسـتحدثات  .و احلكمة من استحداثه أرجعتها آنذاك جلنـة الشـؤون التشـريعية مبجلـس النـواب إىل خطـورة إجـراء وقـف التنفيـذ" - 2
اطها و خلطورة األمر بوقف تنفيذه الذي قد يصل يف خطورته ـــباشر ا اهليئة التنفيذية نشرار اإلداري الذي هو األداة اليت تـــالتعديل راجعة ألمهية الق

  ".إىل مرتبة احلكم بإلغائه، و نفس التربير تضمن تقرير جلنة العدل مبجلس الشيوخ خبصوص هذا التعديل
    .48.، ص1999 ، منشأة املعارف، اإلسكندرية،1لة، ط إبراهيم املنجي، القضاء املستعجل والتنفيذ أمام حماكم جملس الدو : أشار إىل ذلك -

 .140.ال الدين، املرجع السابق، صسامي مج - 3



  
  
  
  

  

  .مبررات االقتران: ثانياً 
  :االقرتان ما يليل يف مربرات يلقد ق         

يهـدف إليهـا طلـب اإللغـاء، و لـو كـان  مبا أن طلب الوقف مـا هـو إال  سـبيل إلدراك اآلثـار الـيت -
مرحليـاً، فإنـه يصـبح بـال معـىن وال مـربر إذا مل يكـن القـرار اإلداري التنفيـذي املطلـوب  ذلك مؤقتـاً و

  .آثاره بصفة كلية وائية وقف تنفيذه مطعوناً فيه باإللغاء، أي يُراد إزالته والتخلص من
وقـف تنفيـذه، فـإن  دما دام أن الغـرض مـن شـروط الوقـف املوضـوعية هـو تـرجيح إلغـاء القـرار املـرا -

  .الوقف ال طريق له سوى دعوى إلغاء
تنتهـي حجيتـه بصـدور حكـم يف الطلـب  ،ما دام حكم الوقف مـن خصائصـه أنـه حكـم مؤقـت - 

لغـــاء حملـــه الـــالزم طلـــب إلغـــاء، و هـــو الـــذي يضـــع احلـــد فـــإن حكـــم اإل ، )دعـــوى اإللغـــاء(األصــلي 
وقـــف تنفيـــذ القـــرار املطلـــوب " و بالتحديـــد طلـــب  نفطلـــب الوقـــف هـــو إذ. لتأقيـــت حكـــم الوقـــف

وقـف التنفيـذ املؤقـت للقـرار موضـوع دعـوى " فهـو طلـب  ،"وقف القرار املطعـون فيـه" أي  ،"إلغاؤه
يف ) القـــــرار( حــــىت يصـــــدر حكــــم بإلغائــــه " أي  ،"حلــــني الفصــــل يف طلـــــب اإللغــــاء" و  ،"اإللغــــاء

  .1"املوضوع أو برفض اإللغاء
ال يقــدم طلـب وقـف التنفيــذ " علـى أنـه سـتقر القضـاء املصــريا قـاً مـن هـذه املــربراتو انطال         

إال حيـــث  ،ال جيــوز اختـــاذ طريـــق وقــف تنفيـــذ القـــرار" و ،2"اســتقالال وإمنـــا يقـــدم تبعــا لطلـــب إلغـــاء
طلـب وقـف التنفيـذ ال يـتمخض أبـداً دعـوى " حيـث أن  ."أنه دعـوى بإلغائـهيوجـد قـرار متخـذ بشـ
مـا ... من قانون جملس الدولة  49بصريح نص املادة  ،و ال يقبل االدعاء به ،مستقلة قائمة بذاا

وذه الكيفية يبدو كل مـن طلـيب . 3"لو يرتبط بدعوى موضوعية يطلب يف صحيفتها وقف التنفيذ
ــــالقرار املطعــــون فيــــهوج ،الوقــــف واإللغــــاء هــــو الوجــــه " فطلــــب الوقــــف: هــــا لــــنفس النــــزاع املتعلــــق ب

" واملنازعــة يف مجلتهــا تتعلــق  ."هــو الناحيــة املوضــوعية للنــزاع" وطلــب اإللغــاء  ."املســتعجل للنــزاع 
أن قــانون جملــس الدولــة قــد جعــل " ذلــك  ،"وطلــب إلغائــه آجــالً  بطلــب وقــف تنفيــذ القــرار عــاجالً 
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، حممد فؤاد عبد الباسط: ؛ أشار إىل ذلك199.، ص27، بند 1،ج 33، السنة 14/11/1987ق يف 31، لسنة 1113م، طعن .ع.إ.م - 2
 . 203. نفس املرجع، ص

حممد : إىل ذلك؛ أشار 720.، ص484، قاعدة 19، املوسوعة اإلدارية احلديثة،ج 28/02/1981ق يف 25، لسنة 5027م، طعن .ع.إ.م - 3
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صـورة عاجلـة يطلـب فيهـا وقـف تنفيـذ القـرار : ب إلغاء القرارات اإلدارية صـورتنيلرفع الدعاوى بطل
  .1"وصورة عادية يطلب فيها إلغاء القرار اإلداري .اإلداري

  . نتائج االقتران: ثالثاً 
هــي ارتبــاط طلــب الوقــف بطلــب  ،إن أهــم نتيجــة ميكــن احلصــول عليهــا مــن هــذا االقــرتان         

  :عدة نواحي و يكون ذلك من. اإللغاء
 إذْ  ،شـــروط لقبـــول طلـــب الوقـــف ،هـــي أيضـــا وبصـــفة عامـــة ،إن شـــروط قبـــول طلـــب اإللغـــاء        

وذلـك بطبيعـة احلـال إذا مل . أن يكـون طلـب الوقـف بـدوره مقبـوالً  ،يرتتب على قبول طلـب اإللغـاء
  .2رغم قبول طلب اإللغاء  ،يكن هناك مانعاً من قبول طلب الوقف

والغاية يف كل من الطلبني،مل جيعل التطابق ، فاختالف الطبيعة ،هذا االرتباط وبالرغم من         
 ،الطبيعةالختالف ولكن نظرًا . فإنه مشروط يف الطلبني ،فبالنسبة لشرط املصلحة. تامًا بينهما

أصبح من املتصور أال تقوم املصلحة يف طلب  ،والغاية بني الطلبني حبسب ما أشرنا إليه سلفاً 
قد سبق أن  قضائياً و الذيالقرار املطعون فيه  من ذلك مثالً  .جرد قيامها لطلب اإللغاءمب ،الوقف

و  ،فاإلدارة مثًال قد توقف تنفيذ القرار الذي أصدرته ألمر ما. أوقف تنفيذه بغري الطريق القضائي
تكون و يف هذه احلالة يفرغ طلب وقف تنفيذ القرار قضائيا من حمتواه، و ال . هلا سلطة يف ذلك

ما دامت اإلدارة مل تلغ  ،إال أن املصلحة يف طلب اإللغاء تظل قائمة. لصاحبه مصلحة يف ذلك
ولن تكون هناك أيضا مصلحة يف  ،فلن يكون هناك حمل لطلب الوقف .القرار أو تسحبه ائياً 

بينما  ،وهنا سيكون طلب اإللغاء مقبوال. رغم قيام املصلحة لطلب إلغاء هذا القرار ،طلبه
ألنه إذا مل تكن هناك مصلحة  ،لكن العكس غري صحيح و. سيصادف طلب الوقف عدم القبول

يف شقيها املوضوعي والعاجل  ،فلن تكون الدعوى برمتها ،-وهو طلب األصلي - يف طلب اإللغاء
  .أن يقدم استقالًال عن طلب اإللغاء ،مقبولة، وال ميكن لطلب الوقف

كذلك، أنه إذا توفر سبب من أسباب عدم قبول دعوى اإللغاء،    و من نتائج هذا االقرتان         
و . 1فإن عدم القبول هذا ينطبق كذلك على طلب وقف التنفيذ ،كغياب املصلحة أو فوات امليعاد
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أن يؤثر القرار (صوص، ال يقبل طلب وقف تنفيذه قرار إداري سليب كأصل عام، إال إذا توافرت شروط معينة ففي القانون الفرنسي على اخل -  2
م حامسة بنصها على أن القرارات املتعلقة .إ.من ق 170/12أما يف القانون اجلزائري فلقد كانت املادة ). على املراكز القانونية اليت كانت موجودة

 . لعام ال جيوز لرئيس الس القضائي أن يأمر بوقف تنفيذها، و هذا  بالرغم من أنه جيوز طلب إلغائهابالنظام العام و اهلدوء ا



  
  
  
  

  

عندها يكون على القاضي أن يبني يف حكمه املتعلق بطلب الوقف، املانع الذي دفعه إىل عدم 
إن ما يربر هذا األثر يف عدم القبول، هو أن . ىل طلب الوقفو الذي امتد إ ،قبول دعوى اإللغاء

و يكون هذا التربير حتت طائلة احلكم غري املسبب  طلب الوقف يعد تبعيًا لدعوى اإللغاء،
  .قضائياً 

...) زوال احمللالتنازل عن الدعوى، (إللغاء ظروف كما ميكن أن تقف يف وجه طلب ا          
  .تنقضي خصومة طلب الوقف تلقائياً بانقضاء خصومة اإللغاء ، وعندهاهحتد من استمراريت

        
        وقت تقديم طلب الوقفوقت تقديم طلب الوقفوقت تقديم طلب الوقفوقت تقديم طلب الوقف: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

هــــذا مــــا أشــــارت إليــــه جــــل التشــــريعات  .إن طلــــب وقــــف التنفيــــذ جيــــب أن يقــــدم صــــراحة         
   .املنظمة إلجراء وقف تنفيذ القرار اإلداري 2...)الفرنسي، اجلزائري، املصري(

. نصــــت علــــى ضـــرورة طلــــب وقــــف التنفيــــذ صـــراحة حــــىت يــــتم قبولــــه ه التشــــريعاتإن هـــذ         
يـرد يف نفـس عريضـة الـدعوى  جيـب أن هـو هـل أن الطلـب ،و معاجلتـه ،السؤال الذي جيـب طرحـهو 

  ، أم ميكن أن يرد مستقال عنها؟)دعوى اإللغاء(األصلية 
ع املصــري هــو الوحيــد الــذي نــص جنــد أن التشــري ،مبقارنــة التشــريعات الثالثــة ســالفة الــذكر         

باإلضافة إىل أنه  .بصريح العبارة على وحدة الصحيفة اليت جتمع بني دعوى اإللغاء و طلب الوقف
لـذلك سـنبدأ باسـتعراض الوضـع يف  .مقارنة بـالنص اجلزائـري ،مل يشرتط أن يَرَِد طلب الوقف صرحياً 
  .القانون املصري، فاجلزائري مث الفرنسي

  . ي القانون المصريالوضع ف: أوالً 

                                                                                                                                                    
1- « Faut-il insister sur le fait que la liaison nécessaire entre recours en annulation et demande de sursis 
provoque l’irrecevabilité de cette demande lorsque le recours est lui-même irrecevable. ». Pour plus de 
détail, voir : René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5 éme éd, op.cit., p.1063.                                                                                                                                

 119 د أن األمر منصوص عليه يف قانون القضاء اإلداري، و كذلك يف قانون احملاكم االستئنافية، حيث تنص املادةففي القانون الفرنسي جن - 2
   .« Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses »منه على أن 

ى أن وقف تنفيذ قرار إداري ال يكون إال بناء على عل 283/2و املادة  170/11ينص يف املادتني  م.إ.قو يف القانون اجلزائري جند أن       
  .طلب صريح من املدعي

جيوز للمحكمة  " من قانون جملس الدولة املصري و الذي جاء فيه على أنه 49/2أما يف مصر فإن األمر منصوص عليه كذلك مبوجب املادة       
  ".دعوى اإللغاء بطبيعة احلال هي وى، و املقصود بالدعوى هناـ صحيفة الدعلب ذلك يفُـ قرار املطلوب إلغاؤه، إذا طـــأمر بوقف تنفيذ الــأن ت



  
  
  
  

  

أن يكــون طلــب وقــف التنفيــذ وارداً يف صــحيفة دعــوى  ،تشــرتط أحكــام القضــاء املصــري          
أن املـــدعي جيـــوز لـــه  20/05/1958م يف حكمهـــا الصـــادر بتـــاريخ .إ.ق.فلقـــد قضـــت م. اإللغـــاء

لغــت هــذا إال أن احملكمــة العليــا أ ،طلــب وقــف التنفيــذ بعريضــة مســتقلة الحقــة علــى دعــوى اإللغــاء
وقضت بأنه يتعني أن يطلب وقف التنفيذ يف ذات صحيفة دعوى اإللغاء، وأنه ال َحـَق يف  ،احلكم

  .1طلب وقف التنفيذ بعريضة مستقلة
حممـــد ســـليمان وهـــو مـــا يـــراه األســـتاذ  ،بعـــد ذلـــكم .إ.ق.مإن هـــذا القضـــاء ســـارت عليـــه          

وقف التنفيذ رفع دعوى اإللغاء، ألن وقف ال يتصور وال يقبل أن يسبق طلب :"...الطماوي بقوله
التنفيــذ أمــر متفــرع عــن طلــب اإللغــاء ومتهيــد لــه، والغالــب أن يطلــب املــدعى وقــف التنفيــذ يف ذات 

  .2..."صحيفة دعوى اإللغاء
و ال يشرتط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري املطعون بإلغائه، أن يذكر هذا الطلب          

يقـــوم مقـــام الطلـــب مـــا يـــدل عليـــه، و يشـــري إىل أن إرادة  ميكـــن أن بـــل. احةيف صـــحيفة الطعـــن صـــر 
و هـــذا  .مبعـــىن أن الطلـــب يكفـــي أن يكـــون ضـــمنياً . الطـــاعن قـــد اجتهـــت إىل طلـــب وقـــف التنفيـــذ

  .3عكس ما هو عليه احلال يف اجلزائر و فرنسا، و إن وجد من الفقه املصري من يرى بغري ذلك
قضـت بأنـه ) طلـب وقـف تنفيـذ القـرار اإلداري ضـمنياً (هذا اإلطـار م يف.ع.إ.ن مإلذلك ف         

عنـد إقامـة دعـوى  ،إذا ثبت أن املدعي قام بـدفع الرسـم املسـتحق عـن طلـيب وقـف التنفيـذ و اإللغـاء
طلـيب وقـف تنفيـذ القـرار  ،لتضـمني صـحيفة دعـواه ،اإللغاء، فإن ذلك يعترب دليًال علـى اجتـاه قصـده

  .4و إلغائه ،اإلداري
طعـــــن احلكومـــــة املســـــتند إىل خمالفـــــة احلكـــــم " إىل أن 5خـــــر ذهبـــــت احملكمـــــةآو يف حكـــــم          

 ئهو ســنده يف ذلــك أن احلكــم أخطــأ يف قضــا ،و اخلطــأ يف تطبيقــه و تأويلــه ،املطعــون فيــه للقــانون
فـــإن  .متجـــاوزا بــذلك حـــدود الطلبـــات يف الـــدعوى ،بــرفض الـــدفع بعـــدم قبـــول طلــب وقـــف التنفيـــذ

                                                 
عبد العزيز عبد :؛ أشار إىل ذلك."من شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري، اقرتانه بطلب إلغاءه، و إال غدا غري مقبول شكالً "   -1

 .82.املنعم خليفة، املرجع السابق، ص
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يتعني أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري املطلوب إلغاؤه صرحيا و واضحا دون أن يشوبه "يرى أنه  اهللا فالدكتور عبد الغين بسيوين عبد -  3
أنظر مرجعه ." كم بإلغاء القرار املختصمغموض أو لبس، ألن وقف التنفيذ ليس غاية يف ذاته، و إمنا هو أمر متفرع عن دعوى اإللغاء، متهيدا للح
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و مل تقرنـه بطلـب  ،طلبـت وقـف تنفيـذ األعمـال املتضـمنة إسـقاطا مقنعـا جلنسـيتها ،املطعون ضدها
نــه عــن ســبب الطعــن املســتند للــدفع أو مــن حيــث  .و إمنــا طلبــت إثبــات جنســيتها املصــرية ،اإللغــاء

لعـــدم اقرتانـــه بطلـــب اإللغـــاء، فـــإن التكييـــف  ،بعـــدم قبـــول طلـــب وقـــف تنفيـــذ القـــرار املطعـــون فيـــه
و إمنـا علـى اسـتجالء  ،و لطلباـا ال يتوقـف علـى ظـاهر ألفاظهـا ،عون ضدهاالصحيح لدعوى املط

و قد أثريت هذه املنازعة علـى مـا هـو ثابـت مـن عريضـتها لعـدم اسـتجابة جهـة  .مقاصدها احلقيقية
اإلدارة لطلبهــا شــهادة تفيــد جنســيتها املصــرية، فتكــون قــد اســتهدفت يف الواقــع ــذه الــدعوى إلغــاء 

قـف و و بصـفة مسـتعجلة  ،لصادر باالمتنـاع عـن إعطائهـا هـذه الشـهادة الـيت طلبتهـاالقرار اإلداري ا
و يكـون الـدفع يف غــري  ،فيتحقـق بـذلك اقـرتان الطلـب املسـتعجل بطلـب اإللغـاء املوضـوعي ،تنفيـذه

  ."حمله
هــذا و جتــدر اإلشــارة إال أنــه إذا كــان يشــرتط لقبــول طلــب وقــف تنفيــذ قــرار إداري، وروده          
إال أن التســاؤل الـــذي . يفة دعــوى اإللغــاء، فـــإن العمــل بغــري ذلــك يعـــرض الطلــب للــرفضيف صــح

هو احلالة اليت ينفصل فيها التالزم بني صدور القرار و بني اخلطر الكـامن  ،ميكن أن يطرح اآلن هنا
قبل أن يصدر القضاء حكمه يف مشروعيته، إذا كانت متطلبات وقف التنفيذ و  ،يف إمكان تنفيذه

  قد طرأت بعد رفع دعوى اإللغاء؟) خاصة وقوع ضرر يصعب إصالحه ( يه دواع
وعية و ـالـــدعوى املوضـــ( وى اإللغـــاء ـفهــل جيـــوز التقـــدم بطلـــب وقـــف التنفيـــذ بعــد رفـــع دعـــ         
  ؟ )األصلية

 سنعرض لرأي األستاذ سـليمان حممـد الطمـاوي، الـذي ،لإلجابة على هذا التساؤل حماولة         
ردت باإلجيـــاب علـــى  ،تســـاؤل، ليتعـــرض حلكـــم صـــادر مـــن حمكمـــة القضـــاء اإلداريطـــرح نفـــس ال

رشحته حكومة إحدى الدول العربية لشغل وظيفـة لـديها،  ،التساؤل يف قضية تتعلق مبواطن مصري
فقـام  .و لكنه فوجئ برفض احلكومة املصرية هلذا الرتشيح، و إصـدارها قـرارا مبنعـه مـن مغـادرة الـبالد

طالبـا احلكـم بإلغائهمـا و التعـويض عنهمـا يف  ،صري برفع دعوى ضد هذين القـرارينهذا املواطن امل
وجـــاء يف علمـــه بعـــد ذلـــك أن املنصــب الـــذي رشـــح لـــه مـــا زال مل يشـــغل . 1958أول مــارس ســـنة 

فتقـــدم بعريضـــة يطلـــب فيهـــا احلكـــم بصـــفة  ،و أن احلكومـــة العربيـــة مـــا تـــزال ترغـــب يف تعيينـــه ،بعـــد
  .1958مارس  23قرارين السابقني يف مستعجلة بوقف تنفيذ ال



  
  
  
  

  

بيـــد أن  .فقضـــت احملكمـــة اإلداريـــة بوقـــف تنفيـــذ القـــرارين الصـــادرين عـــن احلكومـــة املصـــرية         
احملكمة اإلدارية العليا ألغت احلكم عندما طُِعَن فيه أمامها، و استندت يف ذلـك إىل تقـدمي الطـاعن 

  .قدم به يف نفس صحيفة الدعوىلطلب وقف التنفيذ يف عريضة مستقلة، و عدم الت
مـــا توصـــلت إليـــه  و يف تعليقـــه علـــى هـــذا احلكـــم انتقـــد األســـتاذ ســـليمان حممـــد الطمـــاوي         

تفسـري للـنص القـانوين مـن اشـرتاط قيـام الطـاعن مـن تقـدمي طلـب الوقـف  ناحملكمة يف هذا احلكم م
و هــو حــدوث  ،املشــرعكمــا نفــي بشــدة أن يكــون هــذا الوضــع توقعــه . يف صــحيفة دعــوى اإللغــاء

ليتسـاءل بعـد ذلـك األسـتاذ عـن سـبب . ضرر بعد رفع دعوى اإللغاء عند سنه هلذا احلكـم القـانوين
مــــع جمافــــاة املســــلك الطبيعــــي للقضــــاء  ،تفضــــيل احملكمــــة اإلداريــــة العليــــا للتفســــري احلــــريف للنصــــوص

لنســبة الشــرتاط كمــا حــدث با.اإلداري، و مســلك جملــس الدولــة يف عــدم االلتــزام حبرفيــة النصــوص
القـانون أن يكـون القـرار املطلـوب إلغـاؤه ائيـا عنـد رفـع الـدعوى، إذ قـرر قبـول الـدعوى مـىت أصــبح 

 .1القرار ائيا قبل صدور احلكم 

  .الوضع في القانون الجزائري: ثانياً 
شـكل  ،مل يتعـرض إىل مسـألة 283/2و  170/11 ادتنيإن املشرع اجلزائري من خالل امل         

فهــل هــي ذاــا العريضــة الــيت ترفــع فيهــا الــدعوى . طبيعــة العريضــة الــيت يقــدم فيهــا طلــب الوقــفو 
. فلقـد اكتفـى بـالقول أن يكـون الطلـب صـرحياً  ؟األصلية، أم ميكن تقدمي الطلب يف عريضـة مسـتقلة

ارة أن املشـرع اسـتعمل يف الـنص العـريب عبـ ،و ما يلفـت االنتبـاه يف النصـني القـانونيني سـالفي الـذكر
 .) requête expresse ( صـرحية2اسـتعمل عبـارة عريضـة ،بينمـا يف الـنص الفرنسـي .صريح طلب

إن هــذا االخــتالف بـــني الطبعتــني العربيــة و الفرنســـية املتعلقتــني بالنصــني القـــانونيني ســالفي الـــذكر، 
  .أدى إىل تباين يف وجهات نظر الفقه يف اجلزائر

.         و هــــو األصــــل، لوجــــدناه يــــتكلم علــــى عريضــــة صــــرحية فــــإذا رجعنــــا إىل الــــنص الفرنســــي         
. م.إ.مــن ق 169و281و ملــا كانــت العــادة يف عريضــة الــدعوى أن تكــون مكتوبــة طبقــاً للمــادتني 

  .فإن النتيجة هي أال يكون الطلب ضمنياً 
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ملزيــد مــن املعلومــات حــول هــذه املســألة، أنظــر، بوبشــري حمنــد . "...و مــن املتعــارف عليــه يف فقــه اإلجــراءات، أن الطلــب خيتلــف عــن العريضــة " -2 
 118و مـا يليهـا و 29.، ص1998، اجلزائـر، .ج.م.، داإلجـراءات االسـتثنائية -نظريـة اخلصـومة -أمقران، قانون اإلجراءات املدنية، نظريـة الـدعوى

  .و ما يليها



  
  
  
  

  

علـــى هـــذا األمـــر قـــائال إن الـــنص التشـــريعي مـــن هـــذه  1و يعلـــق األســـتاذ مســـعود شـــيهوب         
و كـــان ميكــــن أن يكـــون ذو معــــىن لـــو أن وقــــف . إن مل نقــــل منعـــدماً  ،اويـــة يبـــدو ضــــئيل األمهيـــةالز 

عريضـــة «ة و إمنـــا جمـــرد التمـــاس ضـــمن العريضـــة األصـــلي ،ال يأخـــذ شـــكل عريضـــة مســـتقلة ،التنفيـــذ
يـتم مبوجـب عريضـة  ،كما هو جاري عليـه احلـال  ،أما و أن وقف تنفيذ القرارات اإلدارية. »اإللغاء 
تصــبح بــدون معــىن و » صــرحية «و لــو أــا متزامنــة معهــا، فــإن عبــارة  ،عــن دعــوى اإللغــاء مســتقلة

    .)requête distincte (عريضة مستقلة  يكون مفيدا لو استبدهلا املشرع بعبارة
، يتبني أنه اعتمد يف تفسريه للنصوص املتعلقة األستاذ مسعود شيهوبو من خالل تعليق          

لــــب وقــــف التنفيــــذ علــــى الــــنص الفرنســــي، مــــا دام يــــتكلم علــــى العريضــــة بــــدل بــــإجراءات تقــــدمي ط
فهو ال يـرى فائـدة عمليـة مـن اسـتعمال مصـطلح عريضـة صـرحية، مـا دامـت العريضـة دائمـاً . الطلب

  ، (requête distincte)و األحسـن أن يسـتبدهلا املشـرع بكلمـة عريضـة مسـتقلة . تقـدم مكتوبـة
  .الفرنسيكما هو عليه احلال يف القانون 

،و الـذي يـرى أنـه ال 2إن هذا الرأي يأخذ بـه كـذلك األسـتاذ حلسـني بـن الشـيخ آث ملويـا         
جيوز لطالب وقف التنفيذ أن يدرج طلبه يف العريضة االفتتاحية للدعوى، و اليت يطلب فيهـا إبطـال 

  .   خرى تدمج يف امللف بعد ذلكأالقرار اإلداري، بل جيب أن يتم ذلك مبوجب عريضة 
هــذا االجتــاه . ومقابــل هــذا االجتــاه، هنــاك اجتــاه آخــر يبــدو أكثــر منطقيــة مــن االجتــاه األول         

إن هــذا االجتــاه، وإن  . يتوســع يف تفســري النصــوص القانونيــة املتعلقــة بــإجراءات تقــدمي طلــب الوقــف
 ذات العريضــة كــان يؤيــد فكــرة العريضــة املســتقلة، إال أنــه ال يــرى مانعــا مــن تقــدمي طلــب الوقــف يف

يـرى أنـه يشـرتط أن يكـون طلـب وقـف التنفيـذ 3األسـتاذ بشـري بلعيـدفمـثالً . اليت يطلب فيها اإللغـاء
وارداً يف صحيفة دعوى اإللغاء، أو بعريضة الحقة، ألنه ال جيوز للغرفة اإلدارية أن تفصل يف طلب 

ذا الــرأي ســالف البيــان، إن هــ .وقــف التنفيــذ، مــا مل تكــن دعــوى املشــروعية معروضــة عليهــا مســبقاً 
، الــذي يــرى أنــه و إن كــان عمليــا، يقــدم طلــب وقــف التنفيــذ يف 4يشــاطره األســتاذ بــن ناصــر حممــد
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و .شــكل عريضــة مســتقلة عــن الطلــب األصــلي، لكــن مل يفــرض هــذا الشــرط حتــت طائلــة الــبطالن
  . 1حدةبالتايل فإنه جيوز تقدمي طلب وقف التنفيذ كطلب فرعي للطلب األصلي، يف عريضة وا

  .الوضع في القانون الفرنسي: ثالثاً 
مــن تقنــني احملــاكم اإلداريــة علــى تقــدمي طلــب وقــف التنفيــذ يف صــحيفة  119تــنص املــادة          

أمــــا النصــــوص املنظمــــة لــــس الدولــــة و احملــــاكم اإلداريــــة . مســــتقلة عــــن صــــحيفة دعــــوى اإللغــــاء
و إن كـان هـذا . الطلبـان يف نفـس الوقـت خالف ذلك، حىت لو قـدمعلى  ، فإا تسري2االستئنافية
، إال أن القضـاء جـرى مـع ذلـك علـى -تقدمي طلب وقـف التنفيـذ يف صـحيفة مسـتقلة -هو األصل

ممـا يعـين أن طلـب الوقـف قـد يقـدم مسـتقالً عـن . 3أن ختلف هذا اإلجراء ال يستتبع بطالن الطلب
 .الدعوى األصلية

مل تــنص  ،ختصاصــات جملــس الدولــة يف جمــال الوقــفو باملقابــل فــإن النصــوص املنظمــة ال         
هــذا مـا تقــرر يف . علـى اسـتقالل صــحيفيت الوقـف و اإللغــاء، ممـا جيعــل األصـل هـو وحــدة الصـحيفة

 M. et Mme" 4.  يف قضـــية  1984جـــوان  6قـــرار لـــس الدولـــة الفرنســـي بتـــاريخ 

Lorenzone".   
يـــرى أن اســـتقالل  "Chapus "فالفقيـــه. نأمـــا موقـــف الفقـــه مـــن هـــذه املســـألة فهـــو متبـــاي         

. صـحيفيت الــدعويني، يفيـد يف لفــت نظـر القاضــي إىل وجــود طلـب الوقــف، و يسـهل حتضــري دعــواه
كمـا أنـه يتفـق و كــون تسـبيب طلـب الوقـف ال يقتصــر فقـط علـى بيـان أوجــه عـدم مشـروعية القــرار 

قيـام االسـتعجال املسـوغ للوقـف، و  ا علـى مـا يفيـدًـ اإلداري املطعون فيه، و إمنا يتعـني اشـتماله أيضـ

                                                 
 .الواقع العملي يف اجلزائر هو أن طلب وقف التنفيذ يكون يف عريضة مستقلة - 1

2- « Contrairement aux textes applicables aux demandes de sursis à exécution portées devant les cours 
administratives d’appel et le conseil d’Etat, ceux qui régissent ces demandes lorsqu’elles sont présentées 
devant les tribunaux administratifs spécifient (depuis le décret du 28 janvier 1969) qu’elle doivent être, 
non seulement expressément formulées, mais aussi présentées   (par requête distincte).», Pour plus de 
détail, voir : René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5éme, op.cit., p.1063.                                       
3- « Il est désormais admis que la demande de sursis à exécution doit être formée par requête distincte. 
Mais, conformément à la jurisprudence, ce vice ne peut être opposé au requérant si celui-ci n’a pas été 
mis préalablement en demeure de régularisé (C.E., 16 Janvier 1970, Min équipement et logement c/Blanc 
et autres, Rec., p.29) ».Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, 
17eme année, T 3, p.3.       
4- « Aucune dispositions législatives ou réglementaire n’exige que, devant le conseil d’Etat, les 

conclusions à fin de sursis soient présentées par requête séparée " (C.E., 6 juin 1984.M.et Mme 

Lorenzone, R.D.P., 1985, no.3, p.865.)"»                                    

 .265.حممد فؤاد عبد الباسط،، املرجع السابق، ص: مأخوذ عن -



  
  
  
  

  

فإنـه ينـوه مـن الناحيـة العمليـة علـى  Christian gabolde " "أما الفقيه. 1هو شرط خاص بطلبه
هــو الشــكل األكثــر اســتعماًال ملزايــا حيققهــا هــذا  ،أن إدراج طلــيب الوقــف و اإللغــاء بــذات الصــحيفة

و ستكون شكليات التقدمي  ،لصحيفةالوضع منها أن مجيع الطلبات و أسانيدها ستظهر يف نفس ا
  .2هي نفسها و كيفية حساب املواعيد أكثر بساطة

ـــــو مــــا دام طلــــب وقــــف تنفيــــذ الق          ميكــــن أن يقــــدم الحقــــا لطلــــب اإللغــــاء و  ،رار اإلداريــ
و هنـا خيتلـف الوضـع حسـبما اسـتقر  .لة املواعيد تطرح نفسها يف هذه احلالةأمستقال عنه، فإن مس

فإنــه يكــون  ،فــإذا مل يقــدم طلــب اإللغــاء يف ميعــاده القــانوين .اء يف ظــل ســكوت التشــريععليـه القضــ
ألن املواعيـــد مـــن النظـــام العـــام، و  ،و حيصـــن القـــرار حمـــل طلـــب اإللغـــاء مـــن أي طعـــن ،غـــري مقبـــول

  .لعالقة التبعية بني الطلبني اً يرفض طلب الوقف نظر  ،بالتبعية
امليعاد املقرر قانوناً، فعنـدها ميكـن تقـدمي طلـب الوقـف يف أي  يف االلغاء طلبأما إذا قدم          
و ذلـك كمـا قلنـا  ،3و لـو بعـد فـوات امليعـاد، و إىل مـا قبـل الفصـل يف الـدعوى األصـلية ،وقت كان

 4ن القضــاء الفرنســيإفــ ،و هلــذا الســبب األخــري. لســكوت الــنص عــن حتديــد ميعــاد لطلــب الوقــف
فلم يقصر تقدميه خـالل . ميكن تقدمي طلب الوقف من خاللهيذهب بعيداً يف حتديد األجل الذي 

و  ،دمي الطلــبــــفــرتة ســري الــدعوى األصــلية أمــام احملكمــة النــاظرة فيهــا ألول مــرة، بــل مــن املمكــن تق
وذلــك عنـــد نظرهــا الطعـــن يف القــرار الصـــادر عــن احملكمـــة أول  ،ألول مــرة أمـــام حمكمــة االســـتئناف

ن احلاجـــة لطلـــب أو  .مـــا دام القـــرار مـــا زال منتجـــاً آلثـــاره ،و الـــذي رفـــض دعـــوى اإللغـــاء ،درجـــة
أن اإلدارة تبـدي نيتهـا يف عـدم تنفيـذ  ،و مثـال ذلـك. الوقف مل تظهر إىل بعد رفض دعوى اإللغـاء

                                                 
1-« Une telle exigence est de nature à attirer immédiatement l’attention du juge sur les demandes de 
sursis, ainsi qu’à en faciliter l’instruction. Aussi, il est recommandable que la technique de la « requête 
distincte » soit également suivie quand le sursis est demandé aux cours administratives d’appel et au 
conseil d’Etat. », Pour plus de détail, voir : René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5éme éd, 
op.cit., p.1063.                                     

 .266.رجع السابق، صاملحممد فؤاد عبد الباسط،  :مأخوذ عن -  2
3- « A fortiori, la demande peut être présenté devant la juridiction saisie du recours en annulation sans 
condition de délais : elle reste recevable en cours d’instance, à tout moment, même après l’expiration du 
délais de recours. », Pour plus de détail, voir : René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5éme 
éd, op.cit., p.1061.                                    
4-CE., 28 Mai 1965, Ep.Ebbland, p.1017.AJ., 1966, p.380. note J.Rigaud; 26 Mai   1971, Comm. de 
Gruffy, A.J., 1971, p.416.concl. G.Guillaume. obs .A. DE LAUBADERE, Cité par: René CHAPUS, 
Droit de contentieux administratif, 5éme éd, op.cit., p.1061.                   



  
  
  
  

  

القـــرار بعـــدم تقـــدمي دعـــوى اإللغـــاء، مث ترتاجـــع عـــن نيتهـــا و تبـــدأ بتنفيـــذ القـــرار بعـــد رفـــض دعـــوى 
  .1اإللغاء

  
        ....وط الموضوعيةوط الموضوعيةوط الموضوعيةوط الموضوعيةالشر الشر الشر الشر : : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

املشرع  من وراء وضع  هي اليت كانت طبيعة وقف تنفيذ القرارات اإلدارية االستثنائية،إن          
على أن  .مها االستعجال و اجلدية ،و شرطا الوقف. تقيد القاضي يف حكمه ،موضوعية شروطل

وقف تنفيذ القرار هناك من يرى ضرورة ارتباط الشرطني، و بدوما ينعدم الكالم على إمكانية 
  .اإلداري

روري، و  ـفما هو مضمون الشرطني املوضوعني، و هل االرتباط بني هذين الشرطني ض         
  كيف هو احلال يف القانون اجلزائري؟  

األول ُخنِصَص الفرع . هذه األسئلة تكون من خالل الفروع الثالثة املوالية لىاإلجابة عإن          
الفرع  الثاين فنتحدث من خالله على شرط اجلدية، أما الفرع أما . ستعجالللكالم على شرط اال

  .الثالث فنتعرض من خالله إىل ارتباط شرطي االستعجال واجلدية
  

        ....االستعجالاالستعجالاالستعجالاالستعجال: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
كشرط أساسي يف النصوص القانونية املنظمة لوقف   (L’urgence) لقد ورد االستعجال          

على من تقنني احملاكم اإلدارية يف فرنسا  102فبداية نصت املادة . يةتنفيذ القرارات اإلدار 
لقاضي اأو  ،رئيس احملكمة اإلداريةيستطيع يف مجيع حاالت االستعجال "...االستعجال بقوهلا

من تقنني احملاكم اإلدارية و 104كما نصت املادة ...". الذي ينتدبه األمر جبميع التدابري الالزمة
رئيس احملكمة يستطيع يف مجيع حاالت االستعجال "...حالة االستعجال على أنه املتعلقة بإثبات

-2000كما أن ذات املصطلح ورد يف قانون ...". اإلدارية أو القاضي الذي ينتدبه تعيني خبري
عندما يكون قرار إداري و لو " L 1-521، حيث تنص املادة 2000جوان  30املؤرخ يف 597

                                                 
1-« Mais il arrive que l’utilité pour lui de le demander n’apparaisse qu’en cours d’instance (de même 
qu’elle peut n’apparaître qu’en cause d’appel ), par exemple parce que l’administration manifeste son 
intention de passer à une intention de passer à une exécution qu’elle avait initialement consenti, plus ou 
moins explicitement, à différer. ». Ibid., p.1061.  

             



  
  
  
  

  

يستطيع أن  ،املطعون أمامهو فإن قاضي األمور املستعجلة  ،لغاء أو التعديلللطعن باإل بالرفض حمالً 
   ."1...أو بعض آثاره عندما يربره االستعجال ،يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري

حيث  م.إ.قمن  3/مكرر 171فإن االستعجال ورد يف املادة  ،أما يف القانون اجلزائري         
ت االستعجال جيوز لرئيس الس القضائي أو العضو الذي يف مجيع حاال" تنص املادة على أن

  ...".األمر بصفة مستعجلة باختاذ كافة اإلجراءات الالزمة....ينتدبه
من قانون املرافعات  45فإن االستعجال مت النص عليه مبوجب املادة  ،و يف القانون املصري         

 مقر احملكمة االبتدائية قاض من قضاا يندب يف"...املدنية و التجارية و اليت تنص على أنه 
  ...".يف املسائل املستعجلة اليت خيشى عليها من فوات الوقت...ليحكم بصفة مؤقتة 

أو مصر، و اليت نصت على  ،سواء يف فرنسا، اجلزائر ،الذكر إن النصوص سالفة         
كت املهمة للفقه ليتوىل له تعريفاً، و تر  مل تعطِ  ،االستعجال كشرط ضروري لقبول طلب الوقف

و بعض احلاالت  ،و كيفية تقديره ،سنتعرض ملفهوم االستعجال ،و من خالل ما سيأيت. ذلك
  .اليت ينتفي فيها

  .مفهوم االستعجال: أوالً 
و  .و االستعجال مسألة منطقية ،راءات وقف تنفيذ القرارات اإلداريةـإن العالقة بني إج         

أو حىت الذي يصعب إصالحه، و  ،وطيدة بني الضرر غري القابل لإلصالحمرد ذلك إىل العالقة ال
لذلك . أو عارض يستلزم التدخل بإجراء سريع ،فهما يُعِربان عن وجود مركز مؤقت. االستعجال

فإن االستعجال يعرب عنه يف إجراءات وقف التنفيذ، بوجود ضرر جسيم من جراء تنفيذ القرار 
  . 2أو يستحيل إصالحه املطعون فيه، أو ضرر يتعذر،

تعريفًا لالستعجال، مما جعل الفقه  مل تعطِ  ،فإن النصوص القانونية ،و كما سبق بيانه         
اخلطر احلقيقي احملدق باحلق املراد احملافظة "بأنه 3فيعرفه األستاذ حممد علي راتب. يتصدى للمسألة

                                                 
1-«  Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en 
reformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de 
l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgencel’urgencel’urgencel’urgence le justifie et qu’il est fait état 
d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quand à la légalité de la décision. 
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la 
décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête 
en annulation ou en réformation de la décision. », Pour plus de détail, voir : Daniel CHABANOL, Code 
de justice administrative, op.cit., p.411.                                                  

 .113.جع السابق، صحممد كمال الدين منري، املر  -  2

 .32.بشري بلعيد، املرجع السابق، ص: أشار إليه -  3



  
  
  
  

  

". لتقاضي العادي، و لو قصرت مواعيدهعليه، و الذي يلزم إبعاده عنه بسرعة، ال تكون عادة يف ا
 و الذي ال ميكن أن يكون كافٍ  ،العتماده على عنصر اخلطر فقط ،و هذا التعريف غري دقيق

بسيطة ميكن تعويضها أو جربها، مما خيرج األمر  اً ألن اخلطر قد ُيسبب أضرار  .لتعريف االستعجال
و اليت خيتص ا قاضي  ،التعويضما دام هناك إمكانية طريق  ،عن اختصاص قاضي االستعجال

  . املوضوع
احلالة اليت يكون من شأن " االستعجال بأنه 1كما يعرف األستاذ حممد حامد فهمي          

الذي ال جيدي يف اتقائه االلتجاء  ،التأخري فيها وقوع ضرر ال ميكن إزالته، أو حالة اخلطر العاجل
  ". إىل القضاء العادي

يعرفه على أنه الضرر الذي يصعب إصالحه أو الرجوع   "René CHAPUS "كما أن الفقيه
 .2أو حموه و الناتج عن تنفيذ قرار إداري ،فيه

فريى أن االستعجال املوجب لوقف تنفيذ القرار 3أما األستاذ عبد العزيز عبد املنعم خليفة          
ذر تداركها فيما لو قضي ترتيب نتائج يتع ،يتوافر إذا كان من شأن تنفيذ هذا القرار ،اإلداري

قبل صدور  ،من إعادة احلال إىل ما كان عليه ،أي أنه يستحيل إعمال أثر اإللغاء .بإلغاء القرار
و ال تكون له سوى قيمة نظرية حبتة ال  ،قيمته العملية ،و ذا يفقد احلكم الصادر باإللغاء .القرار

 .تأثري هلا على أرض الواقع

فيعترب أن االستعجال مقرر يف طالبات  "M.Franck MODERNE"أما الفقيه          
هو وقف  ،الثالثة التقليدية يف القانون اإلداري بل إن من أهم إجراءات االستعجال .وقف التنفيذ

 ،و جود ضرر يصعب إصالحه أي ،كما يعترب أن شرط االستعجال.4تنفيذ القرارات اإلدارية
  .ضروري لقبول طلب وقف التنفيذ

                                                 
 .32.بشري بلعيد، نفس املرجع، ص :أشار إىل ذلك -  1

 2- « Il faut comprendre conséquences difficilement réversible dans les faits, du jugement et arrêts 
l’expriment énonçant, à l’appui de l’octroi du sursis, qu’il serait très difficile de faire disparaître « en 
fait »ou « pratiquement »les conséquences de l’exécution de la décision. », Pour plus de détail, voir : René 
CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 5éme éd, p.1082.                                                                                                        

 .94.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص -  3
4- «Comme le faisait remarquer """"M.Franck MODERNEM.Franck MODERNEM.Franck MODERNEM.Franck MODERNE" lors du 12éme congrès des centres d’étude 
judiciaires, des trois procédures traditionnellement considérées comme des procédures d’urgence en droit 
administratif, c’est sans doute le sursis à exécution des décisions administratives qui parait le moins 
directement lié à la notion d’urgence, sans qu’il soit question pour autant de l’en dissocier.», Pour plus de 
détail, voir: Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, 17eme année, T 3, p.6....                                                     



  
  
  
  

  

، فإن و الذي وضع أصول إجراء وقف التنفيذ) جملس الدولة الفرنسي(أما يف القضاء          
و إن كانت تطفو على . و ال يوجد عليه خالف من حيث املبدأ ،شرط منطقي االستعجال

  .مسألة معرفة درجة الضرر اليت جتيز قبول طلب وقف التنفيذ ،السطح
  .طبيعة الضرر المبرر لوقف التنفيذ: ثانياً 
سائل اليت إن مسألة حتديد طبيعة الضرر املربر لوقف التنفيذ مسألة ضرورية، كان من امل         

ا أحكام جملس الدولة الفرنسي طوال القرنني التاسع عشر و العشرين، وكذا احملاكم  اهتمت
  .19531اإلدارية منذ نشأا سنة 

إذا  ،رة التوقي من ضرر خيشى وقوعهو لقد اشرتط جملس الدولة منذ أحكامه األوىل ضرو          
و كانت أحكامه األولية تقتصر على جمرد التحقق من وجود . مت تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه

ظهر مصطلح  ،و بعد ذلك. حىت يقبل بوقف التنفيذ   (Simple dommage )ضرر بسيط
 Préjudice )هو الضرر الذي ال ميكن إصالحه  ،وقفالجديد للضرر املربر لطلب 

irréparable)2 أو الضرر الذي ال ميكن تعويضه  ( Dommage irréparable ).  
و    غري الس من مصطلحاته، و أصبح يستعمل الضرر احلقيقي م19وبداية من القرن          

 و يف قرارات أخرى استعمل الس مصطلح. « Préjudice réel et considérable » ملعتربا

 Préjudice »الذي ال ميكن إصالحه  خلطري، و الضرر ا« Préjudice grave » طريالضرر اخل

grave et irréparable » . و أخريا تضمنت قرارات جملس الدولة الفرنسي مصطلحا جديدا
  .« Préjudice difficilement réparable »3للضرر هو الضرر الذي يصعب إصالحه 

ما يستند القاضي اإلداري على وجود الضرر غري القابل و يف القضاء اجلزائري، كثريا          
ففي قرار للمجلس األعلى سابقاً . أو الصعب اإلصالح لقبول أو رفض طلبات الوقف ،لإلصالح

. يعد إجراء استثنائيا ،من املستقر فقها و قضاء، أن األمر بتأجيل تنفيذ قرار إداري" جاء فيه أنه
                                                 

 .152.السابق، ص، املرجع اهللاعبد الغين بسيوين عبد  -  1

2- C.E., 30 novembre 1954, Demoiselle Loizea et Dame Lannoy, Rec.. Rec., p629 ; 22 juin 1960, 

Ministre de   L’agriculture c/Epoux Chevalier Leblanc, , Rec.p.408. 
  154.، املرجع السابق، صاهللاعبد الغين بسيوين عبد : مأخوذ عن -

 ، يقول الفقيهالفرنسي، معلقا على عدم الثبات يف املصطلحات املستعملة لوصف الضرر من طرف جملس الدولة 1975 يف مقال له سنة -  3

:Gleizal  
- « Un catalogue des termes utilisés jadis par le C E pour qualifier le préjudice : dommage (1818), 
dommage irréparable (1821), préjudice considérable (1822), préjudice grave (1888), préjudice réel et 
irréparable(1834), préjudice grave et irréparable (1829). », Pour plus de détail, voir: Encyclopédie 
juridique, Contentieux administratif, 17eme année, T 3, p.8.           



  
  
  
  

  

اإلداري موضوع طلب  رعب إصالحه من جراء تنفيذ القراومن مثة كان معلقا على نشؤ ضرر يص
  .1"التأجيل املتعني رفضه عند عدم تأسيسه على هذا االعتبار

استند إىل هذا الشرط يف أكثر من قرار له، وهو يفصل يف طلبات  ،كما أن جملس الدولة          
) ع.ب(ية سعيدة ضد فصال يف قضية وايل وال 28/06/1999ففي قرار له بتاريخ . وقف التنفيذ

هم ) املدعني أكثر من مائة شخص(و ما دام املستأنف عليهم حاليا "..و من معه جاء أن
فالحون و ميارسون مهنتهم يف أوقات حمددة، فإن منعهم من احلرث ميكن أن يؤدي إىل نتائج 

و ال  سلبية وخسائر معتربة، و أن طلبهم األصلي هو تدبري مؤقت إىل حني الفصل يف املوضوع
  .2"ميس بأصل احلق، و لذا فإن جملس قضاء وهران أصاب يف أمره مما يتعني تأييده

علمًا أن تنفيذ هذا القرار قد يسبب "...على أن  جاء فيه3خر لس الدولةآو يف قرار          
  ."للمدعي أضراراً ال ميكن إصالحها يف حالة إبطال القرار

رطة والية برج بوعريريج بطرد مواطن سوري يقيم بالوالية شو ملخص القضية، هو قيام          
فقام هذا األخري بتظلم إىل وزير . و إعطائه مهلة شهر واحد ملغادرة البالد ،بطريقة شرعية

و اشرتط أن  ،الداخلية، مث تاله بطلب وقف تنفيذ القرار أمام جملس الدولة، الذي قبل الطلب
  .ثارهآ كلو إال فقد القرار  . اء يف امليعاد احملدديكمل الطاعن إجراءات رفع دعوى اإللغ

أن األضرار اليت  ،يقول األستاذ حلسني بن الشيخ آث ملويا ،و يف تعليق على ذات القرار         
ميكن أن تلحق املواطن السوري من قرار الطرد، هي حرمانه من حق التنقل بالرتاب اجلزائري، 

و غري ذلك      قد دفع بشأنه مصاريف، مثل أجرة السكنو الذي يكون  ،ومغادرته حمل إقامته
 .ن هلم مبوجب عقد توثيقيـمن التكاليف، و وجود تعامل بينه و بني مواطنني جزائريني، و أنه دائ

كما أن طرده من الرتاب الوطين جيعل من . فإن قرار الطرد مينعه من اسرتجاع دينه ،على ذلكو 
و جيعل من الصعب عليه  ،      ر، ألنه أصبح غري مرغوب فيهاملستحيل عليه الرجوع إىل اجلزائ

رفع دعوى اإللغاء، فكل هذه النتائج ال ميكن إصالحها، أو يصعب إصالحها يف حالة قبول 
  .4دعوى اإللغاء، إن متكن من رفعها

                                                 
رئيس  -وايل والية - وزير الداخلية(ضد) ش .ف( ، قضية10/07/1982، قرار بتاريخ 29170ملف رقم ، )اإلداريةالغرفة (احملكمة العليا   - 1

 .193.، ص1989، 2، العدد .ق.، م)الس الشعيب البلدي لبلدية

 .77.، ص2حلسني بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، املرجع السابق، ج  :أشار إىل ذلك -  2

  .سابق اإلشارة إليه، 14/08/2002 بتاريخ 013772 قرار رقم، )الغرفة اخلامسة(جملس الدولة  -  3
 .263.، ص3حلسني بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، املرجع السابق، ج  -  4



  
  
  
  

  

يف طلب وقف تنفيذ قرار يف مادة الضرائب جاء أن  فصالً 1خر لس الدولةآو يف قرار          
و كذا فيما خيص جسامة و استحالة إصالح الضرر اليت ...وقف التنفيذ يؤسس وجوبا على"

  ".ميكن أن تنجر عن تنفيذ القرار
يتبني أن القاضي يعترب  ،من خالل هذه القرارات الصادرة عن القضاء اإلداري اجلزائري         

على هذه القرارات هو أا  و ما ميكن مالحظته. االستعجال شرطًا ضروريًا لقبول طلبات الوقف
يستعمل القاضي الضرر غري القابل  فأحياناً . للتعبري عن شرط الضرر مل تتقيد مبصطلح واحد

و . أخرى نتائج سلبية و خسائر معتربة و أحياناً . رر صعب اإلصالحــالض و أحياناً . لإلصالح
  .أحيانا استحالة إصالح الضرر

يتعني "...احملكمة اإلدارية معىن شرط االستعجال بقوهلا أوضحت ،و يف القضاء املصري         
مبعىن أن يرتتب  .إال عند قيام ركن االستعجال ،على القضاء اإلداري أال يوقف تنفيذ قرار إداري

على تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه باإللغاء نتائج يتعذر تداركها، كأن يكون من شأن تنفيذ 
لو كان له حق فيه، مما يتعذر معه تدارك  ،لب من فرصة أداء االمتحانالقرار اإلداري حرمان الطا

م يف بيان املقصود بشرط .ع.إ.تقرر أيضا م ،ومن جانبها. 2..."النتيجة اليت ترتتب على ذلك
مؤدى ركن االستعجال أن يكون من شأن تنفيذ القرار املطعون فيه أن ترتتب عليه "االستعجال أن

  .3"نتائج يتعذر تداركها
و لقد بينت حمكمة القضاء اإلداري املصرية املقصود بنتائج التنفيذ اليت يتعذر تداركها، إذ          

 ،أو ميتنع معها إصالحها عينًا بإعادة ما كان إىل ما كان عليه ،النتائج اليت يستحيل" قضت بأا 
، يص حبمل السالحكما هو احلال مثًال يف حالة سحب أو إلغاء الرتخ  .و اجلنس ،من نفس النوع

أو اإللغاء أن يعرض حياة املرخص له طالب وقف التنفيذ  ،إذا ما كان من شأن هذا السحب
  .4..." خلطر عدم إمكان الدفاع الشرعي عن نفسه

و لتحديد طبيعة الضرر املربر لوقف التنفيذ يف الفقه، ميكن االستناد إىل رأي األستاذ حممد           
و الذي   ي يؤكد أن الضرر الوحيد الذي يشكل الضرر صعب اإلصالح، الذ5كمال الدين منري

                                                 
 .224.، ص2002 ،2، العدد .د.م.، م30/04/2002بتاريخ  009451قرار رقم ،  )الغرفة اخلامسة( جملس الدولة -  1

 .873.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، القضاء اإلداري ، ص: أشار إىل ذلك -  2

 .275.رجع السابق، صاملحممد فؤاد عبد الباسط، : أشار إىل ذلك -  3

  .163 .، املرجع السابق، صاهللا عبد الغين بسيوين عبد -  4
  .126.حممد كمال الدين منري، املرجع السابق، ص -  5



  
  
  
  

  

أو مبركز   ،الة املكانـالذي يلحق ح  (Préjudice matérielle )يربر الوقف هو الضرر املادي 
  و هذا بعد أن ينفي هذه الطبيعة على الضرر املعنوي. الشخص الطبيعي أو املعنوي

 (Préjudice moral)ضو الضرر النقدي احمل (Préjudice pécuniaire)  .  
  .تقدير االستعجال: ثالثاً 

مبا يؤدي إليه تنفيذ القرار من إحداث نتائج يتعذر تداركها،  ،إن تقرير توافر االستعجال         
وى، و موقف املدعي ـــو ظروف و مالبسات الدع ،أمر مرتوك تقديره للمحكمة يف ضوء وقائع

فال يتوافر االستعجال إذا كان بإمكان  .ئل مشروعة مباحةتلك النتائج بوسانفسه من توقي 
إحداثها بواسطة الوسائل  ،الطاعن توقي النتائج اليت يتعذر تداركها، و اليت من شأن تنفيذ القرار

  .املقبولة العادية
يرجع مرده إىل طبيعة إجراء وقف التنفيذ،  ،إن التشدد هذا يف قبول طلبات وقف التنفيذ         

و عليه . اره استثناء على األصل، و املتمثل يف الطابع التنفيذي للقرارات اإلدارية منذ صدورهاباعتب
  .ال يكون إال يف أضيق احلدود ،فإن إعمال االستثناء

و يف إطار ما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية فيما يتعلق مبدى توافر ركن االستعجال،          
ستمرار نفاذ القرار اإلداري لفرتة طويلة من الزمن، قرينة على أن قد يتخذ القضاء اإلداري من ا

و أن طول الفرتة الزمنية اليت يتحقق منها  .ليست من تلك اليت يتعذر تداركها ،النتائج املرتتبة عليه
مسألة تقديرية للقاضي، يتحسسها خبربته حسب ظروف كل  ،شرط االستعجال، و اخلطر العاجل

  .1حالة على حدة
و من ذلك التشريع املصري، . هذا و قد نصت بعض التشريعات على هذا األمر صراحة         

جيوز للمحكمة أن تأمر " إىل القول إىل أنه تمن قانون جملس الدولة ذهب 49حيث أن املادة 
بوقف تنفيذ القرار اإلداري، إذا طلب ذلك يف صحيفة الدعوى و رأت احملكمة أن نتائج التنفيذ 

  ".ركهايتعذر تدا
إن املشرع حني خول القضاء اإلداري صالحية وقف تنفيذ القرارات اإلدارية املطعون فيها          

باإللغاء، إمنا استهدف توقي النتائج اخلطرية اليت قد ترتتب على تنفيذ هذه القرارات، مع احلرص 
لذلك ميكن . 2باإللغاء يف ذات الوقت على مبدأ قابلية القرارات اإلدارية للتنفيذ رغم الطعن فيها

                                                 
 .95.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص -  1

 .96.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، نفس املرجع ، ص -  2



  
  
  
  

  

 ،القول أن دور القاضي حاسم يف املسألة، و مسؤوليته كبرية يف إحداث التوازن بني مصلحة األفراد
 .و املصلحة العامة اليت صدر القرار اإلداري من أجلها، و هو األصل

 
        الجديةالجديةالجديةالجدية: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

 مـن شـروط احلكـم بوقـف تنفيـذ شرط اجلدية أو املشـروعية هـو الشـرط املوضـوعي الثـاين إن         
ويُقصُد بشرط اجلدية، أن يَثُبَت للمحكمِة حـال نظرهـا لطلـب . القرار اإلداري املطعون فيه باإللغاء

، وذلـــك مـــن واقـــع 1وقـــف التنفيـــذ، أنـــه مـــن املـــرجح احلكـــم بإلغـــاء القـــرار اإلداري حمـــل طلـــب وقـــف
هـو طلـب متفـرع  ،ب وقـف التنفيـذحيث أن طل .اءـاألسباب اليت أسس عليها الطاعن دعوى اإللغ

  .2عن طلب اإللغاء، فيقبل األول إذا كان الثاين مرجح القبول
إذ ال توجـد مصـلحة عمليـة  ،  (Le bon sens) ويسـتند هـذه الشـرط إىل احلـس السـليم         

  .3حقيقة لوقف التنفيذ، إال إذا وجدت فرصا حقيقية بالنسبة ملوضوع الدعوى
شرطاً ضرورياً لقبول طلب وقف تنفيذ قرار إداري، و ذلك حتت  ،شرط اجلدية و لقد اعترب         

كما تبدو أمهيته، يف التقليـل مـن . و هذا ما أشارت إليه معظم التشريعات القانونية. طائلة البطالن
 .و التماطـل قصـد شـل نشـاط اإلدارة الدعوى التسويفية اليت يبحث فيها البعض عن ربـح الوقـت،

مت الـــنص علـــى شـــرط اجلديـــة صـــراحة و ألول مـــرة، مبناســـبة صـــدور مرســـوم  ،الفرنســـيففـــي القـــانون 
كمـا جنـد لـه . و الذي قنن أحكام القضاء اخلاصة بوقف تنفيذ القرارات اإلداريـة 30/07/19634

الـــذي نـــص  ،و املتعلـــق بقضــاء االســـتعجال 30/06/2000املـــؤرخ يف 597-2000أثــراً يف قـــانون 
  .5سي لقبول طلب وقف تنفيذ القرار اإلداريعلى شر ط اجلدية كشرط أسا

                                                 
1 -René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 5éme éd, op.cit., p.1088.                        

 .117.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص -  2

 .175.، املرجع السابق، صاهللا عبد الغين بسيوين عبد -  3
4-« Le sursis ne peut être accordée que si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en état de 
l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée. », Pour plus de détail, 
voir : George VALCHOS, op.cit., p.406.                                                                                                                          
5- « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en 
reformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de 
l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état 
d’un moyen propre à créermoyen propre à créermoyen propre à créermoyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieuxun doute sérieuxun doute sérieuxun doute sérieux quand à la légalitéla légalitéla légalitéla légalité de la décision. 
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la 
décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête 
en annulation ou en réformation de la décision. », Cité par : Daniel CHABANOL, Code de justice 
administrative, op.cit., p.411.                                                                                        



  
  
  
  

  

يف   (moyens sérieux) تواجــد األســباب اجلديــة ،و لقــد اشــرتط جملــس الدولــة الفرنســي      
  .1م19منذ أواخر القرن  ،جبوار شرط الضرر ،الشق املوضوعي للدعوى

قدمـة مـن الـيت أشـارت إىل وجـوب جديـة األسـباب امل ،ف.د.أما األحكام اليت صدرت عن م      
فمــن . م 20إىل منتصــف مــن القــرن  م19الطاعن،فقــد كانــت قليلــة خــالل املــدة املمتــدة مــن ايــة 

الصــادر يف  de Bussière" "األحكـام األوىل الـيت أصــدرها الـس يف القـرن التاســع عشـر حكــم
دون و ،بواســطة الطــاعنني ،باب املقدمــةــــالــذي اســتند فيــه الــس إىل طبيعــة األس ،1872أبريــل 22

 en Raison du Caractère des moyens présentés par) أن يستعمل مصطلح اجلدية

les Requérants) .2  
كـان   ،صدر عن الس عدد قليل من األحكـام م 20ويف خالل النصف األول من القرن          

 Chambre syndicale des) 3من أمهها احلكم اخلاص بالغرفة النقابية لصناع حمركات الطائرات

constructeurs de moteurs d’avion)    الـذي أشـار ، 1938أبريـل  12الصـادر بتـاريخ
تضـــَح مـــن فحـــص الطعـــن أن الطبيعـــة اأنـــه " فيـــه الـــس صـــراحة إىل شـــرط األســـباب اجلديـــة بقولـــه 

مث جتـــدد ورود عبـــارات اجلديـــة حرفيـــا يف ". اجلديـــة لألســـباب املقدمـــة املؤيـــدة للطعـــن لـــن ينـــازع فيهـــا
   4 (Chambre des métiers de la Vienne) .حكم

  (T.A) نشــأ احملـــاكم اإلداريـــةأالـــذي و  1953الــذي مت ســـنة  ،وبعــد اإلصـــالح القضـــائي         
وجعل جملس الدولة قاضي استئناف بالنسبة ألحكـام هـذه احملـاكم الصـادرة يف طلبـات وقـف تنفيـذ 

  ،س الـــيت تطلبـــت وجـــود األســـباب اجلديـــةتعـــددت األحكـــام الصـــادرة مـــن الـــ ،القـــرارات اإلداريـــة
  .جبوار شرط الضرر ،كشرط ثاين وضروري للحكم بوقف التنفيذ

الـيت مـن شـأا تربيـر طلـب  ،وأخذ الس يتكلم بصـفة دائمـة عـن األسـباب اجلديـة املبـداة         
وحـىت يف األحكـام الـيت  . (de nature à justifier une demande de sursis) الوقـف
فإنــه كــان يوضــح أن  ،الــذي صــدر مــن حمكمــة أول درجــة ،فيهــا جملــس الدولــة وقــف التنفيــذرفــض 

                                                 
 1 - Cité par : George VALCHOS, op.cit., p.406.                          

 .440.رجع السابق، صاملد فؤاد عبد الباسط، حمم: أشار إىل ذلك -2
3 -«  C.E., Ass., 12 Novembre 1938, Chambre syndicales des constructeurs de moteurs d’avions, Rec., 
p.840.                                                                                     
4- C.E., 19 Novembre 1948, Chambre des métiers de la Vienne, Rec., p.436 

  .179.، املرجع السابق، صاهللا عبد الغين بسيوين عبد: أشار إىل ذلك



  
  
  
  

  

 l’instance ne satisfait pas au sérieux des) الدعوى مل جتتمـع فيهـا جديـة األسـباب

moyens) 1، وبذلك مل يتوافر فيها شرط املشروعية.  
 les moyens)ألساسـية اسـتعمل اصـطالح األسـباب ا ف.د.مفـإن  ،ومـن جهـة أخـرى         

fondés) وكـان  ،يف كثري من أحكامه املتعلقة بوقف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة املطعـون فيهـا باإللغـاء
  .Laurent""2ذلك عقب تقرير مقدم من مفوض احلكومة 

سار بعضها على  ،فإن اإلحكام اليت منحت وقف التنفيذ ،أما على مستوى احملاكم اإلدارية       
لتبني أن األسباب املثـارة  ،يف الطريقة الصحيحة للتسبيب اليت حددها يف قضائه ،الدولةج جملس 

  .ا تربير طلب الوقفأمن ش ،بواسطة الطاعن
دون االســتناد صــراحة إىل شــرط األســباب  ،يف حــني منحــت أحكامــا أخــرى وقــف التنفيــذ         
  .بتوافر شرط الضرر اكتفاءً  ،وبعض األحكام اغفل ذكر هذا الشرط متاما. اجلدية
هـــو أول فقيـــه تنـــاول  Laferriére" " 3أمـــا علـــى مســـتوى الفقـــه، فكـــان األســـتاذ الفـــريري         

فلقــد عــرب عنــه  .باعتبــاره أحــد الشــرطني الالزمــني ملــنح وقــف التنفيــذ ،بعمــق شــرط األســباب اجلديــة
 .  (des griefs sérieux articulés contre l’acte)  بتوافر طعون جدية واضحة ضد القرار

إذ ذهـــب إىل أن الســـبب  ،بصـــمة واضـــحة يف هـــذا املضـــمار Lavau"  " " " "وكـــان لألســـتاذ         
  « Plausible »4. كنًا◌ً اجلدي هو الذي يبدو معه اإللغاء الالحق للقرار مم

أــا تلــك الــيت تعطــي ." إىل أن املقصــود باألســباب اجلديــة Laurent" "و ذهــب املفــوض         
  .5"وىل انطباعاً بأن هناك فرصة قوية لقبول الطلبات اخلتاميةللوهلة األ
كشـــرط   ،مل تشـــري إىل شـــرط اجلديـــة م.إ.قمـــن  170أمـــا يف القـــانون اجلزائـــري، فـــإن املـــادة         

. بـل مل جنـد للمصـطلح وجـود يف كـل النصـوص املنظمـة لوقـف التنفيـذ. أساسي لقبول وقف التنفيـذ
ي قــام بــذلك، حيــث َوَرَد هــذا الشــرط يف بعــض القــرارات لــس هلــذا الســبب فــإن القضــاء هــو الــذ

  .    الدولة اجلزائري و اليت هي قليلة جداً 

                                                 
 .180.، املرجع السابق ، صاهللاعبد الغين بسيوين عبد : أشار إىل ذلك -  1

 .180.، نفس املرجع، صاهللاعبد الغين بسيوين عبد : أشار إىل ذلك -  2

  .183.، املرجع السابق، صاهللاعبد الغين بسيوين عبد :  ذلكأشار إىل -  3
  .167.كمال الدين منري، املرجع السابق، ص  حممد: أشار إىل ذلك - 4
 .167.حممد كمال الدين منري، نفس املرجع، ص: أشار إىل ذلك - 5



  
  
  
  

  

دولة إىل شـرط اجلديـة لقبـول طلـب وقـف التنفيـذ و ـسـتند فيهـا جملـس الـافمن القـرارات الـيت          
ر طــرد أجنــيب وقــف تنفيــذ قــرا( 14/08/20021الصــادر بتــاريخ  013772القــرار رقــم  ،القضـاء بــه

حيـث ثابـت ممـا "، حيـث جـاء فيـه أنـه .)من الرتاب الوطين إىل غايـة الفصـل يف مـدى شـرعية القـرار
مل يصدر عـن اجلهـة اإلداريـة املختصـة و هـي وزارة  ،سبق أن القرار اإلداري حمل طلب وقف التنفيذ

عي جديـة ممـا يتعـني و جيعـل دفـوع املـد ،ومـن مث حيتمـل إبطالـه ،نـه مل يبلـغ للمـدعيأالداخلية، كمـا 
ال ميكــن تصــليحها يف  اً قبوهلــا و الطلــب معــا، علمــا أن تنفيــذ هــذا القــرار قــد يســبب للمــدعي أضــرار 

 .2"حالة إبطال القرار

فصــال يف طلــب و قــف تنفيــذ  30/04/2002خــر حــديث لــس الدولــة بتــاريخ آو يف قــرار      
ســس، وجوبــا علــى أوجــه جديــة مــن وقــف التنفيــذ يؤ " قــرار فاصــل يف مــادة الضــرائب قــرر علــى أن

  .3..."فيما خيص الفصل النهائي يف النزاع ) شكوكا(شأا أن حتدث
يف جدية األسباب اليت يستند إليها الطعـن  ،أما يف القانون املصري، فيتمثل ركن املشروعية         

ـــ .باإللغـــاء يف القـــرار املطلـــوب وقـــف تنفيـــذه  -ذ قائمـــافيتعـــني أن يكـــون ادعـــاء طالـــب وقـــف التنفي
فيمــا  ،مبعــىن أن يكــون هنــاك احتمــال ألحقيــة الطــاعن. علــى أســباب جديــة تــربره -حبســب الظــاهر

بصــرف النظــر عمــا إذا كــان هــذا االحتمــال  -أي إلغــاء القــرار اإلداري -يطلبــه مــن حيــث املوضــوع
  .متحققا أم غري متحقق

ىل  أســــباب جديـــــة لكـــــي م اســــتناد الـــــدعوى املوضــــوعية باإللغـــــاء إ.د.وتشــــرتط أحكـــــام م         
  . 4يستجيب إىل طلب الطاعن بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه باإللغاء

أن رقابـــــة القضـــــاء اإلداري علـــــى  ،ومنـــــذ إنشـــــائها ،م يف أحكامهـــــا.ع.إ.وقـــــد اعتـــــربت م         
وفـرع  ،مشـتقة مـن سـلطة اإللغـاء ،و  أن سـلطة وقـف التنفيـذ .القرارات اإلدارية هي رقابـة مشـروعية

علـى أسـاس وزنـه مبيـزان  ،مردها إىل الرقابة القانونيـة الـيت يسـلطها القضـاء اإلداري علـى القـرار ،امنه
علــى  -فــال يقضــي بوقــف تنفيــذ قــرار إداري، إال إذا تبــني لــه. مناطــه مبــدأ املشــروعية وزنــاً  ،القــانون

                                                 
  .ارة إليهسابق اإلش، 14/08/2002بتاريخ  013772قرار رقم ،  )الغرفة اخلامسة( جملس الدولة -  1
يف قضية احلال جند أن جملس الدولة أثبت وجود وسيلة جدية، " و يف تعليق لألستاذ حلسني بن الشيخ آث ملويا على هذا القرار يذهب قائالً  - 2

ت الطرد من تتمثل يف كون قرار طرد املدعي من الرتاب الوطين، صدر عن جهة غري خمتصة و هي مصاحل الشرطة لوالية برج بوعريريج، ألن قرارا
، ملزيد ."املتعلق بوضعية األجانب يف اجلزائر1966يوليو  21الصادر يف  66/211من األمر رقم  20اختصاص وزير الداخلية، وهذا طبقا للمادة 

 .262-261.، ص3سابق، ج الرجع املحلسني بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة،  : من التفاصيل، أنظر

 .سابق اإلشارة إليه، 30/04/2002بتاريخ  009451قرار رقم ،  )الغرفة اخلامسة(ولةجملس الد -  3

 .186.، املرجع السابق، صاهللا عبد الغين بسيوين عبد: أشار إىل ذلك -4



  
  
  
  

  

قــوم أن طلــب وقــف التنفيــذ ي -حســب الظــاهر مــن األوراق ومــع عــدم املســاس بأصــل طلــب اإللغــاء
والثــاين يتصــل  ،بــأن يرتتــب علــى تنفيــذه نتــائج يتعــذر تــداركها ،األول قيــام االســتعجال ،علــى ركنــني

   1.مببدأ املشروعية بأن يكون ادعاء الطالب يف هذا الشأن قائما على أسباب جدية
وهو يف سبيل الفصل يف طلب وقف التنفيذ، يتعـرض ال حمالـة  ،وإذا كان القاضي اإلداري         

حبيـث ال يتعـرض لـه إال بالقـدر  ،و مساسه سـطحي ،فإن نظرته له جيب أن تكون أولية ،موضوعلل
وينتهــي  ،الــذي يســمح لــه بتكــوين رأي يف خصــوص وقــف التنفيــذ، دون أن يســبق قاضــي املوضــوع

  .إىل تكوين عقيدة فيه
ي أن األسـباب اجلديـة هـ "" 2George VALCHOSو يف هذا الصدد يقو ل األستاذ          

الـيت تثــري الشـك يف ذهــن القاضـي، لكــن هـذا األخــري و يف هـذه املرحلــة مـن اإلجــراءات لـيس لــه أن 
  .ميس أصل املوضوع

بالقدر الالزم للحكم  ،واألوراق ،أن القاضي اإلداري يتحسس ظاهر املستندات ،وهذا يعين       
ديــة األســباب املقدمــة عــن طريــق االطمئنــان إىل ج -وهــو طلــب وقــف التنفيــذ  -يف اإلجــراء الــوقيت

على أن يرتك أمر البت فيهـا عنـد الفصـل يف دعـوى اإللغـاء  .من الطاعن، دون املساس بأصل احلق
  .ذاا

وهـــو ينظـــر يف طلـــب وقـــف تنفيـــذ قـــرار إداري، يتشـــدد كثـــريا يف احلـــذر  ،فالقاضـــي أحيانـــا         
إال إذا كانــت احلجــج املقدمــة يف مبعــىن أنــه ال يــأمر بوقــف التنفيــذ،  .املطلــوب يف مثــل هــذه املســائل

  3.شبه أكيد ،و مؤسسة، و أن إلغاء القرار عند نظر دعوى املوضوع ،دعوى اإللغاء صحيحة
إن هــــذا الوضــــع كثــــريا مــــا تكرســــه احملــــاكم اإلداريــــة يف فرنســــا، حيــــث أــــا تصــــدر أوامــــر          

القضــاء  Gazierيس و هــذا اإلجــراء يســميه الــرئ .مســتعجلة ختــص طلــب الوقــف و دعــوى اإللغــاء
  .4 (justice à deux vitesses )زدوج السرعة م
  

                                                 
 .118.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص: مأخوذ عن -  1

2-« Par moyen sérieux, il faut entendre des moyens qui sont au premier examen, de nature à faire naître le 
doute dans l’esprit du juge.», Pour plus de détail, voir: George VALCHOS, op.cit., p.406.    
3-« Le juge peut être amené parfois, par excès de prudence, à n’ordonner le sursis que si le moyen est 
fondé, ou, tout au moins, si l’annulation parait quasi certaine .Il' y a là un glissement dangereux qui 
pourrait nuire au développement de la procédure. Si l’annulation est certaine, pourquoi ne pas appeler 
l’affaire au fond. », Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, 17eme 
année, T 3, p.9.  
4-Ibid., p.9.  



  
  
  
  

  

  
        ....ارتباط شرطي االستعجال والجديةارتباط شرطي االستعجال والجديةارتباط شرطي االستعجال والجديةارتباط شرطي االستعجال والجدية: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

ن التشريعات جعلت قبول طلبات وقف تنفيذ إنظرا للطبيعة االستثنائية لنظام الوقف، ف                                    
ط، بل هناك من يشدد أكثر يف و ليس هذا فق. القرارات اإلدارية مرتبطًا بتوفر شروط جمتمعة معاً 

  .و يرى عدم كفاية الشرطني املوضوعني ،األمر
كل  وما زالت قائمة، أم هناك تطور يف املسألة على ،عامة فهل هذه الرؤية ثابتة و         

  :إن هذا ما سنحاول اإلجابة عليه من خالل ما يلي املستويات التشريعية، القضائية و الفقهية؟
  . شرطينارتباط ال: أوال

أن الشروط املوضوعية لقبول طلـب وقـف تنفيـذ قـرار  ،و قضاء ،فقهاً  و، من املقرر تشريعاً          
كمـا أن اجلهـات ). املشـروعية(و اجلديـة ،)تعذر تـدارك نتـائج القـرار اإلداري(إداري هي االستعجال

و . ر الشـرطني معـاً بـت علـى اشـرتط تـوافأالقضائية الفاصـلة يف طلبـات وقـف تنفيـذ القـرار اإلداري د
مبعـــىن أنـــه ال يقضـــى بوقـــف تنفيـــذ القـــرار اإلداري، إال إذا اجتمـــع . هـــو ارتبـــاط لـــزوم ،هـــذا االرتبـــاط

  .لطلب الوقف، شرطي االستعجال و اجلدية معاً 
هـــو الطـــابع االســـتثنائي لنظـــام الوقـــف، و الـــذي يســـتتبع تضـــييق نطاقـــه  ،إن مقتضـــى ذلـــك         

حتقيقـاً للتـوازن الواجـب بــني ) األثـر غـري املوقـف(روجـاً عـن األصـل العـام بقـدر الضـرورة املسـتدعية خ
و يف هـــــــذا اخلصـــــــوص يــــــرى مفـــــــوض الدولـــــــة الفرنســـــــي . و املصـــــــلحة اخلاصــــــة ،املصــــــلحة العامـــــــة

Laurent""  أن ارتبــاط الشــرطني، هــو أفضــل صــيغة توفــق بــني مقتضــى اعتبــارات قــوة النفــاذ الــيت
عنـدما يقتضـي ذلـك  ،ليتهـا، و مطلـب محايـة املتعـاملني مـع اإلدارةتتمتع ا القـرارات اإلداريـة و فعا

  .1احلال
منصوص عليها  ،إن مسألة االرتباط بني الشرطني املوضوعيني لوقف تنفيذ القرار اإلداري        

فإن القضاء هو الذي كان املصدر املباشر للشروط املوضوعية  ذلك، و مع 2.يف التشريع الفرنسي
فهو الذي استوجب اجتماعهما يف نفس الوقت إلمكان القضاء  .نن بالنصوصللوقف قبل أن تق

 chambre)لى أن أول ظهور لشرط األسباب اجلدية بصريح العبارة كان يف حكم ع .بالوقف

                                                 
   .533.حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص: مأخوذ عن -  1
  .540.حممد فؤاد عبد الباسط،  نفس املرجع، ص: مأخوذ عن  -  2



  
  
  
  

  

syndicale des constructeurs de moteurs d’avions) 1  1938نوفمرب  12يف، 
كان بالتايل أول األحكام الذي جتاور   ،ذا احلكمفإن ه ،و باإلضافة إىل ذلك. على ما سبق بيانه

  . فيه صراحة الشرطان
 ،يف تعقيبه على أحكامها ،شدد على احملاكم اإلدارية ،ف.د.هذا و جتدر اإلشارة إىل أن م      

بضرورة االلتزام بالشروط اليت أرساها قضاؤه، بعد أن الحظ تساهلها أحيانا يف االستجابة لطلبات 
  . هذا اخلصوص وبوادر ،الوقف

إىل أن القضاء الذي شيده جملس الدولة  "Waline "ينوه الفقيه ،و حول هذه املسألة         
ال يوجد  ،يف جمال وقف التنفيذ، وألزم به نفسه طوال السنوات اليت ظل فيها قاضي الوقف الوحيد

    2.ما يربر عدم التزام احملاكم اإلدارية به
اخلاص بتوجيه  1995فرباير  3من قانون  27املادة  رنسي من خاللالف وإذا كان املشرع       

فإن ذلك ال  ،قد قرر وقف تنفيذ هذه القرارات ملدة شهر يف حالة الطعن فيها ،وتنظيم اإلقليم
  3.واألسباب اجلدية جمتمعني ،من شرطي الضرر ،إعفاء طلب وقف التنفيذ ذاته يعين

و . القرارات صراحة إىل ضرورة اجلمع بني الشرطني ويف القضاء املصري، أشارت بعض         
وأيا كانت درجته  ،وال يكفى وحيداً  ،خرعن وجود اآل ،وجود أحد الشرطني على ذلك ال يغين

للحكم بوقف  ال يغين" فقررت حمكمة القضاء اإلداري أنه. للقضاء بوقف التنفيذ ،وقوة حجته
يتعني لوقف " ؛4"ل يتعني لذلك توافر الركنني معاب ،خرحد الركنني دون توافر اآلأالتنفيذ توافر 

تعني  ،حدمهاأنه إذا انقضى أحبيث  ،توافر ركين اجلدية واالستعجال معا...تنفيذ القرار املطعون فيه
  .5"احلكم برفض طلب وقف التنفيذ

انتفى مناط الوقف بغري حاجة للبحث يف الشرط  ،نه إذا حتقق انتفاء أحد الشرطنيأبل          
تعني رفض طلب الوقف، دون ما حاجة إىل استظهار  ،فإذا انتفى شرط االستعجال. خراآل

                                                 
1- C.E., Ass., 12 novembre 1938, précité.                                                                                 

 .544.حممد فؤاد عبد الباسط،  نفس املرجع، ص: مأخوذ عن -  2
3-René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 10éme éd, p.1261.     

حممد فؤاد عبد الباسط،  املرجع : مأخوذ عن. 250.، ص149، بند 06/02/1968ق يف  21لسنة  1288حمكمة القضاء اإلداري، قضية  - 4
 .552.السابق، ص

حممد فؤاد : مأخوذ عن ،.263.، ص38، بند 1، ج 34، السنة 10/12/1988ق يف  30لسنة  1982حمكمة القضاء اإلداري، طعن  - 5
  .552.عبد الباسط،  نفس املرجع، ص



  
  
  
  

  

تعني أيضا  ،إذا انتفى شرط اجلدية و. أو عدم جدية األسباب اليت تستند إليها الدعوى ،جدية
  .مدى توافر ركن االستعجال ،رفض طلب الوقف، دون حاجة الستظهار

باإلشارة إىل عدم توفر أحد الشروط فقط، يفهم منه يف  ،اناً لذا فإن اكتفاء األحكام أحي         
حالة رفض طلب الوقف، أنه ما دام قد انتفى أحد الشروط، مل تعد هناك قيمة لوجود الشرط 

  . مبا ال داعي معه للبحث يف مدى وجوده ،خراآل
مـن  ،شـرطني معـاً يف القانون اجلزائري، و إن مل يوجد هناك ما ينص على ضـرورة تـوافر الو          

خالل النصوص القليلة املنظمة لوقف التنفيذ، إال أن معظـم القـرارات القضـائية الصـادرة عـن جملـس 
علـــى  ،أو رفضـــها لطلبـــات وقـــف التنفيـــذ ،أو احملكمـــة العليـــا ســـابقاً، كانـــت تؤســـس قبوهلـــا ،الدولـــة

  .ةباإلضافة طبعا إىل الشروط الشكلي. ضرورة توافر الشرطني املوضوعيني معاً 
املتعلقة بطرد مواطن سوري، الذي أمـر  و 14/08/2002بتاريخ  1ففي قرار لس الدولة         

الصـادر مـن طـرف مصـاحل الشـرطة احملليـة لواليـة  ،فيه بوقف تنفيذ القـرار القاضـي بطـرد هـذا املـواطن
الضـرر (ذ معـاً على توافر الشرطني املوضعيني لوقف التنفي ،برج بوعريريج، جند أنه أسس هذا القبول

حيــث ثابــت ممــا ســبق أن القــرار اإلداري "و جــاء يف القــرار، )القابــل لإلصــالح و جديــة الــدفوع غــري
مل يصــدر عــن اجلهــة اإلداريــة املختصــة و هــي وزارة الداخليــة، كمــا أنــه مل  ،حمــل طلــب وقــف التنفيــذ

،  قبوهلـا و الطلـب معـاً ممـا يتعـني ،و جيعل دفوع املـدعي جديـة ،ومن مث حيتمل إبطاله ،يُبَلغ للمدعي
  ". قد يسبب للمدعي أضرار ال ميكن تصليحها يف حالة إبطال القرار ،أن تنفيذ هذا القرار علماً 

وجـــد مـــا يـــربر الطـــرح الســـابق، ونعـــين ضـــرورة تـــوافر شـــرطي 2و يف قـــرار آخـــر لـــس الدولـــة         
، سـس وجوبـاً علـى أوجـه جديـةوقـف التنفيـذ يؤ  "، حيـث جـاء يف القـرار أن الوقف املوضوعيني معاً 
و كــذا فيمــا خيــص جســامة و  ،فيمــا خيــص الفصــل النهــائي يف النــزاع) شــكوكاً (مــن شــأا أن حتــدث

  ".استحالة إصالح األضرار اليت ميكن أن تنجر عن تنفيذ القرار
و بصـريح  ،إن التعبري الذي جاء بـه قـرار جملـس الدولـة يف هـذه القضـية، حيمـل كـل الداللـة         

وقـف " ارة ـــمن خـالل عب ،و يربز هذا جبالء. وعينيـعلى ضرورة جتاور شرطي الوقف املوض ،عبارةال
  ...".  التنفيذ يؤسس وجوباً 
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يف قـرار هلـا  .م.ع.إ.فتقـرر م. و لقد استقر يف القضاء املصري على قاعدة ارتباط الشرطني         
و . توافرمهـا إذا مـا أمـر بوقـف التنفيـذو يثبـت  ،جيـب أن يبحـث قاضـي التنفيـذ الشـرطني" على أنـه1

بناء على ذلك، إذا اقتصر احلكم على حبث مشروعية القـرار دون أن يتطـرق إىل البحـث عـن شـرط 
  ".د .م.من ق 49االستعجال، فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق املادة 

بقوهلـا  .للشـك مما ال جيعل جمـاالً  ،تقرر هذا األمر بصفة قطعية ،2.م.ع.إ.م: لخر آو يف اجتهاد  
جيب أن يستند القاضي اإلداري فيما يقضي بوقـف تنفيـذه مـن قـرارات إداريـة، حبسـب الظـاهر " أنه

و يف احلــدود الــيت يقتضــيها القضــاء بوقــف التنفيــذ، علــى مــا يبــدو مــن عــدم مشــروعية  ،مــن األوراق
ركــن االســتعجال  قيــام"خــر هلــا أن آو جــاء يف قــرار ". فضــال عــن تــوفر نتــائج يتعــذر تــداركها ،القــرار
هـو أن يكـون  ،و إمنا البد من توافر ركن ثـانٍ  ،ال يكفي للحكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري ،وحده

حتمــل علــى تــرجيح إلغــاء  ،ا حســب الظــاهر علــى أســباب جديــةإدعــاء الطالــب يف هــذا الشــأن قائًمــ
رهــني  ،اإلداري وقــف تنفيــذ القــرار" خــر يصــب يف نفــس االجتــاه جــاء فيــه أنآو يف قــرار . 3"القــرار

مبعىن أن يرتتب على تنفيذ القرار اإلداري نتائج ال ميكن تداركها،  ،بتوافر ركنني أحدمها االستعجال
حبســب الظــاهر علــى أســباب  و اآلخــر اجلديــة مبعــىن أن يكــون ادعــاء الطالــب يف هــذا الشــأن قائمــاً 

  .4"جدية حتمل على ترجح إلغاء القرار
دون حبث من  ،تعني احلكم برفض طلب وقف التنفيذ ،ن الشرطنيفإذا انقضى أحد هذي          

  .لعدم جدوى ذلك ،خراحملكمة ملدى توافر الركن اآل
 ،على الرغم مـن أن شـروط قبـول طلـب وقـف التنفيـذ تكامليـة ،هذا و جتدر اإلشارة إىل أنه        

داري اكتفــاء بتــوافر شــرط إال أنــه جيــوز القضــاء بوقــف تنفيــذ القــرار اإل ،حيــث يتعــني توافرهــا جمتمعــة
إذا كـــان الضـــرر النـــاتج عـــن تنفيـــذ القـــرار  ،دون البحـــث يف مـــدى تـــوافر ركـــن اجلديـــة ،االســـتعجال

لبحث مـدى مشـروعيته للتأكـد مـن جديـة  ،لدرجة ال يتسع معها الوقت للمحكمة ،وشيك الوقوع
اري املطعــون فيــه، أن يــأمر بوقــف تنفيــذ القــرار اإلد ،فللقاضــي يف هــذه احلالــة. طلــب وقــف التنفيــذ

                                                 
حممد حممد عبد اللطيف، املرجع السابق، : أشار إىل ذلك. 1526.ق، ص 32لسنة  238 ، الطعن رقم1990أفريل  7، .م.ع.إ.م -1

 . 368- 367.ص

  .913.، ص409، قاعدة 33، ج 1985/1993 -املوسوعة اإلدارية – 02/02/1992ق يف  37لسنة  1447طعن  -  2
حممـــــد فـــــؤاد عبـــــد الباســـــط، املرجـــــع الســـــابق، : أشـــــار إىل ذلـــــك. 295.، ص27، بنـــــد 8، الســـــنة15/12/1962ق يف  8لســـــنة  1322طعـــــن  -3

 .535.ص

 .129.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص: أشار إىل ذلك. م24/12/1978 ق، جلسة23لسنة  177، طعن رقم .م.ع.إ.م -4



  
  
  
  

  

بـإجراء وقـيت يتمثـل يف وقـف  ،ومتسكاً منـه لـدفع الضـرر احملتمـل ،استنادا إىل ركن االستعجال مبفرده
  .تنفيذ القرار

إىل أن تراخـى جهـة اإلدارة يف البـت يف موضـوع تأديـة  ،يف هـذا الشـأن م.إ.ق.موقـد ذهبـت        
 وقـت وشـيك قبـل حلـول موعـد االمتحـان بأيـام إىل ،جنل املدعى المتحان الثانوية العامة هـذا العـام

أو  ،ال يتسـع لتمكينهـا مـن حبـث عناصـر مشـروعية ،ال يرتك أمام احملكمة إال ميعاداً ضـيقاً  ،معدودة
  .1عدم مشروعية القرار املطعون فيه

  كفاية الشرطين: ثانياً 
و مع ذلك . افيانفهما له ك ، للقضاء بالوقفنيإذا كان شرطي االستعجال واجلدية الزم         

أو عدم وجود وسيلة أخرى  ،يتعلق بشرط املصلحة العامة ،خرآجتدر اإلشارة إىل وجود طرح 
ال ميكن جتاهلها، ما  ،سس نظرا ألن املصلحة العامةإن هذا الطرح أُ . حلماية مصاحل طالب الوقف

أصبح  ،ن هذا الطرحو مع ذلك فإ. يهدف إىل إجياد التوازن املفقود بني املصاحل ،دام نظام الوقف
عدم وجود وسيلة أخرى حلماية مصاحل ، و املصلحة العامة، أمهها لعدة اعتبارات ،يف خرب كان
  .و هذا ما سنحاول تبيانه فيما يلي .طالب الوقف

  .المصلحة العامة - 1
أن تتوافر يف طلب املقدم ذا الشأن  ،ال يكفي للقضاء بوقف تنفيذ القرار اإلداري          

تأثري سليب على املصلحة  ،بل جيب أال يكون لوقف تنفيذ القرار اإلداري ،ط هذا الوقفشرو 
  .العامة

قصد به حتقيق توازن بني مصلحة  ،القرار اإلداري، كنظام استثنائي كان وقف تنفيذ  فإذا         
ك القرارات يف فور صدورها تفعيًال هلا، وبني مصلحة األفراد املعنيني بتل ااإلدارة يف نفاذ قرارا

للمصلحة  إهداراً  ،توقى أضرار تصيبهم من جراء هذا التنفيذ، فيتعني أال يكون يف القضاء به
  .العامة، واليت يكون حتقيقها هو غاية العمل اإلداري مبعناه الشامل
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الــيت هــي مصــلحة  ،أنــه إذا مــا تعارضــت املصــلحة العامــة للدولــة ،فالقاعــدة يف هــذا الشــأن         
ــــوالـــيت حيققهـــا وقـــف تنفيـــذ الق ،مـــع املصـــلحة اخلاصـــة للمـــواطن ،األفـــرادجممـــوع  جيـــب  ،رار اإلداريــ

  1.وبالتايل احلكم بعدم قبول طلب وقف التنفيذ ،ترجيح املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة
 ،فمعيار تعذر تدارك النتائج يف جمال وقف تنفيذ القرارات اإلدارية، هو إذن معيار مزدوج        

. ال تعمل آثاره باجتاه وحيد ناحية املصاحل اخلاصة، وإمنا من زاوية املصلحة العامة، له أيضا تأثري
أن يكون الضرر الناتج عن تنفيذ القرار املطعون فيه ماساً  ،مبعىن أنه يكفي للقضاء بوقف التنفيذ

و . أو سري املرافق العامةأو الصحة العامة  ،مبصلحة عامة، مثل األضرار اليت تلحق باآلثار التارخيية
اصة، ـيكمن يف مبدأ علو املصلحة العامة على املصلحة اخل ،األساس الذي يرتكز عليه هذا االجتاه

  مبا يتضمن أن هذه األخرية وحيدة و بذاا، ال ميكن أن حتبط مقتضى 
  . 2املصلحة العامة املتمثل يف وجوب التنفيذ املباشر للقرارات اإلدارية

فرصة الطاعن ليحصل على حكم بالوقف، تكون أكرب إذا كان من شأن تنفيذ القرار ف         
ومثال ذلك القرارات املتعلقة باآلثار التارخيية، أو سري  .اإلداري تعريض املصلحة العامة للخطر

و على عكس ذلك، ميكن أن يكون مآل طلب وقف . العمل يف فرع صناعي خيص الدفاع الوطين
  .3اد القاضي إىل اعتبارات املصلحة العامة التنفيذ، هو استن

 Sœurs hospitalières de"4يبقى قرار جملس الدولة ،و يف القضاء الفرنسي         

l’Hotel-Dieu de Paris" لفكرة املصلحة العامة اً قضائي اً ، مرجع1888 نوفمرب 23 يف،  
املستشفيات يف فرنسا  قررت إدارة إحدى ،و يف هذه القضية. كشرط لقبول طلب وقف التنفيذ

، مما جعل (Laïques) بأخريات علمانيات) Sœurs(استبدال بعض العامالت الراهبات 
مستندًا إىل األضرار اليت  ،جملس الدولة نو قد استجاب هل. الراهبات يطلنب وقف تنفيذ القرار

 ،ار أن جملس الدولةو الظاهر يف هذا القر . ميكن أن تلحق باملرفق العام نفسه من جراء تنفيذ القرار
الذي رأى يف تقريره حول هذه القضية، أن مصلحة  Marguerie" "اعتنق فكرة مفوض احلكومة
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ختتلط مبصلحة املرضى الذين سيعانون من تغيري  ،املرفق العام الطيب الذي تعمل به الراهبات
  .1األشخاص القائمني على رعايتهم، مما يسوغ االستجابة لطلب الوقف

ليأخذ بالفكرة، و يعلنها مبناسبة  Detton" "بعد ذلك بفرتة زمنية جاء مفوض الدولة و         
و أشار . ررــ، حيث بني أن هذا الشرط الثالث خيتلط مع شرط الضCroix des feu" " 2قضية

إىل أن القضاء اإلداري ال يتطلب توافر الضرر فقط، و إمنا أن يكون من شأنه محل اعتداء على 
  .امةاملصلحة الع

كشرط لوقف التنفيذ، مل    ( L’intérêt général )بيد أن فكرة اعتبار املصلحة العامة          
، الذي قدر أن التربير األكثر صالبة لقضاء "Lavau"3تتبلور بشكل واضح، إال على يد األستاذ

مة و حلُ  –من وجهة نظره  –جملس الدولة بشأن الوقف، يكمن يف املصلحة العامة اليت تُعترب 
  .سدى موضوع وقف تنفيذ القرارات اإلدارية

و بالرغم من اإلقبال الذي وجدته فكرة املصلحة العامة يف العديد من القرارات القضائية          
 "و Dayras""د أمامه معارضني مثل مفوضي احلكومة ـيف فرنسا، إال أن هذا االجتاه وج

Laurent" .  
ينكر وجود شرط ثالث متعلق باملصلحة العامة  "Dayras "فمفوض الدولة الفرنسي         

فهذا الشرط ال وجود له من الناحية القانونية، و كان ذلك يف قضية الغرفة . لتربير وقف التنفيذ
  .4النقابية لصناع حمركات الطائرات

  .عدم وجود وسيلة أخرى لحماية مصالح طالب الوقف -2
عدم وجود أن شرط  G.Liet-vaux"5"يرى الفقيه  ،يةو اجلد ،إضافة إىل شرطي الضرر         

 Aucune autre voie de droit ne) (doit وسيلة أخرى حلماية مصاحل طالب الوقف

pouvoir être mise en œuvre par le requérant و لقد استخلص  .هو شرط ثالث
القرار اإلداري و مثال ذلك حسب الفقيه، حال  .االستثنائية و طبيعته ،ذلك من منطق الوقف
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ح، و لكن ميكن ـالو املستتبع تنفيذه نتائج غري قابلة لإلص ،دةـاملشوب بعدم مشروعية شبه مؤك
  .أن يتعطل تنفيذه مع ذلك بفعل دعوى قضائية

به الفقه، كما أن أحكام القضاء  تبه املشرع، و مل يأ تو احلقيقة أن هذا الشرط مل يأ         
  .اإلداري مل تستند عليه

 

        ....الحكم في طلب وقف التنفيذالحكم في طلب وقف التنفيذالحكم في طلب وقف التنفيذالحكم في طلب وقف التنفيذ: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
وعليه فإن اجلهة . إن طلب وقف التنفيذ يف حقيقته ما هو إال طلب تابع لدعوى املوضوع                                

و مع ذلك وجد جدل . هي ذاا اليت تفصل يف الطلب ،ملختصة بالفصل يف الدعوى املوضوعية
  . ضاء املختصيف الفقه و القضاء خاصة اجلزائريني حول طبيعة الق

فما هي إذن اجلهات القضائية اإلدارية املختصة بالفصل يف طلب الوقف، و هذا بالنظر          
إىل اختالف اجلهات املصدرة للقرار اإلداري؟ و ما هي خصائص القرار القضائي الفاصل يف 

  الطلب؟ و هل يقبل الطعن فيه؟  
نتعـــرض يف األول إىل االختصـــاص . مطلبـــنيســنحاول اإلجابـــة علـــى هـــذه اإلشــكاالت يف          

أما يف املطلب الثاين فنتعرض إىل القرار القضائي الصادر يف طلـب وقـف . بنظر طلب وقف التنفيذ
  .التنفيذ و الطعن فيه

  

        ....االختصاص بنظر طلب وقف التنفيذاالختصاص بنظر طلب وقف التنفيذاالختصاص بنظر طلب وقف التنفيذاالختصاص بنظر طلب وقف التنفيذ: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول
فإنــه مــن املنطقــي تبعــاً  ملــا كــان طلــب وقــف التنفيــذ يقــدم بطريــق التبعيــة لــدعوى اإللغــاء،         

هي نفسها ) دعوى اإللغاء(أن تكون اجلهة املختصة بنظر الدعوى املوضوعية املرفوعة إليها  ،لذلك
ة و منبثقــة ـفواليتهــا بنظــر طلــب وقــف التنفيــذ، متفرعــ. الــيت ختــتص بالفصــل يف طلــب وقــف التنفيــذ

  .عن اختصاصها بنظر دعوى املوضوع
أو  ،النـوعيال االختصاص، أن القواعد العامة لالختصـاص الـوظيفي، و و ما ميكن قوله يف جم         

احمللـــي الـــيت تطبـــق بالنســـبة للـــدعاوى املوضـــوعية املرفوعـــة باإللغـــاء، هـــي نفســـها الـــيت تســـري بشـــأن 
. و نفس الكالم ينطبق على القانون اجلزائري. 1طلبات وقف التنفيذ يف القانون الفرنسي و املصري
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إذا كانــت غــري خمتصــة بنظــر طلــب وقــف التنفيــذ، فإــا ال تكــون خمتصــة  ،كمــةو بالنتيجــة فــإن احمل
  .   بنظر دعوى اإللغاء

لذلك سنتطرق إىل اختصاص اهليئات القضائية اإلدارية املختصة بنظر طلبات وقف التنفيذ          
أمـا الفـرع الثالـث  .يف الفـرعني األول و الثـاين ،)الغرف اإلدارية و جملس الدولـة(يف القانون اجلزائري 

إىل بعــض األنظمــة املقارنــة   يف الفــروع الثالثــة مــع اإلشــارة ،طبيعــة قضــاء وقــف التنفيــذفنتعــرض فيــه إىل 
   .  فرنسا و مصر على اخلصوصك
  

        ....الغرف اإلداريةالغرف اإلداريةالغرف اإلداريةالغرف اإلدارية: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
ئــري، مـن خــالل النصـوص القانونيــة املنظمــة لوقـف تنفيــذ القــرارات اإلداريـة يف القــانون اجلزا         

مبعـىن أـا ختـتص نوعيـاً بـالنظر . اختصـاص عـام ويالحظ أن اختصاص اهليئات القضائية اإلدارية ه
 02-98 رقـم و موضـوعها، و هـذا مـا قـد يفهـم مـن القـانون ،يف كل منازعة إدارية أيا كان أطرافهـا

مــــن  11فقـــرة  170إن هـــذا األمـــر يظهـــر كــــذلك مـــن خـــالل املـــادة . 30/05/19981املـــؤرخ يف 
مــن نفـــس القـــانون  283، و املـــادة )احملـــاكم اإلداريــة(م اخلاصــة بـــالوقف أمــام الغـــرف اإلداريــة .إ.ق

 .اخلاصة بسلطة الوقف لس الدولة

  .ميدان تطبيق إجراءات وقف التنفيذ: أوالً 
يف فرنســـا، كـــان جملـــس الدولـــة خيـــتص لوحـــده بالفصـــل يف طلبـــات وقـــف تنفيـــذ القـــرارات          
، أصـــبحت هـــي األخــرى خمتصـــة بوقـــف 1953بعـــد إنشــاء احملـــاكم اإلداريـــة ســنة و لكـــن . اإلداريــة

  .30/09/1953بتاريخ  934-53 رقم من املرسوم 14املادة  تنفيذ القرارات اإلدارية مبوجب
و يف القانون اجلزائري، إن جمال تطبيق نظـام وقـف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة بالنسـبة للغـرف          

باسـتثناء   م،.إ.قمـن  7 مجيع املنازعات العامة املعروضة عليهـا مبوجـب املـادة اإلدارية، ينصرف إىل
 170/12ويف هذا اإلطـار تـنص املـادة . تلك القرارات املتعلقة حبفظ النظام و األمن و اهلدوء العام

أن يـأمر بوقـف تنفيـذ قـرار ميـس حفـظ النظـام و  ،أنه ال جيـوز للمجلـس القضـائي" م على .إ.من ق
و جيد هذا االستثناء مربره يف حالة االستعجال اليت متيـز القـرارات ".اهلدوء العام و السكينة األمن و

 ،لكن قد يصطدم هذا القيد املنصوص عليـه يف املـادة سـالفة الـذكر...". املتعلقة حبفظ النظام العام
  .مبمارسة احلريات العامة، مما جيعل هذا اإلجراء حمالً للتعامل معه بشيء من التحفظ

                                                 
 ".تنشأ حماكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام يف املادة اإلدارية: " ذا القانون على ما يلي تنص املادة  األوىل من ه - 1



  
  
  
  

  

جيــب أن نفــرق بــني القــرارات الــيت تــدخل يف اختصــاص الغــرف اإلداريــة احملليــة  ذلــك و مــع         
  .م.إ.من ق 7على مستوى االس، و الغرف اإلدارية اجلهوية حسب ما جاءت به املادة 

  .اإلجراءات: ثانياً 
قـدم يف شـكل أن ي ،طلـب وقـف التنفيـذ يفم .إ.مـن ق 11فقـرة 170املـادة  لقـد اشـرتطت         

ثـر موقـف إال إذا قـرر أال يكون للطعـن أمـام الـس القضـائي "  على أنه فلقد نصت .طلب صريح
مـن خـالل هـذا الـنص العـريب و ". بناء علـى طلـب صـريح مـن املـدعي بصفة استثنائية خالف ذلك

يتبـــني أن طلــــب وقـــف التنفيــــذ جيـــب أن يقـــدم مســــتقًال عـــن الطلــــب األصـــلي املتعلــــق  ،م.إ.قمـــن 
كطلـــب فرعـــي مرفـــق بالطلـــب   ،مبعـــىن أنـــه ميكـــن أن يقـــدم طلـــب وقـــف تنفيـــذ قـــرار إداري. إللغـــاءبا

مل يوضــع حتــت  ،أن هــذا الشـرط ،و يتبــني مـن وجــه الـنص نفســه .األصـلي وذلــك يف نفـس العريضــة
  . أي ميكن أن يقدم يف عريضة غري تلك اليت حتمل طلب اإللغاء .طائلة البطالن

جــاء أكثــر ليبــني مبــدأ األثــر غــري املوقــف للطعــن باإللغــاء أمــام  ،الــنص احلقيقــة أن هــذاو          
فالطـاعن عليـه أن . و حالة االستثناء الوارد عليه،  و الشرط الواجـب تـوفره لـذلك ،الس القضائي

أو  ،و مل يفصـل الـنصهـذا  .يتقدم بطلب صريح بوقف التنفيذ، و بالتايل ال يعتد بالطلب الضمين
ات القانونيــة الالزمــة إلجــراء وقــف التنفيــذ اخلــاص بــالقرارات اإلداريــة، حيــث أن يركــز علــى اإلجــراء

 -كمـا أشـرنا سـابقاً -، جيـب أن نؤكـدذلـكضـافة إىل و باإل. دقيقة و كافيـة للغـرض ليستالصياغة 
ففـي الوقـت  .يف بعـض املصـطلحات م.إ.مـن ق عدم مطابقة الـنص الفرنسـي مـع  الـنص العـريبإىل 

ن الـــنص الفرنســـي يـــتكلم علـــى تقـــدمي أعـــريب علـــى تقـــدمي طلـــب صـــريح، جنـــد الـــنص ال تكلمالـــذي يـــ
  . (Requête) عريضة

، علــى الــرغم مــن عــدم قبــول طلــب وقــف التنفيــذ اســتثناء قــد قــرر ،1جملــس الدولــة علــى أن         
و مـع . لطعـن القضـائيقبـل ا، الطالـب قـد أدرج طعنـا إداريـا مسـبقاً  أن مـا دام تقدمي طلـب اإللغـاء،

الطـاعن بإمتـام إجـراءات السـري يف  إذا مل يقـم ال يكـون كافيـاً  ،هذا الطعـن اإلداري املسـبق إنذلك ف
  .دعوى اإللغاء يف امليعاد احملدد
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و ذلك  ،رارات اإلداريةــبالفصل يف طلبات وقف تنفيذ الق ،زائرـخيتص جملس الدولة يف اجل         
) جملس الدولة(يسوغ لرئيس الغرفة و " م حيث تنص على أنه.إ.من ق 2رة فق 283مبوجب املادة 

و بناء على طلب صريح من املدعي، بإيقاف تنفيذ القرار املطعون فيه،  ،أن يأمر بصفة استثنائية
  ".حبضور األطراف أو من بلغ قانوناً 

 ،إن هذه السلطة يف وقف تنفيذ القرارات اإلدارية اليت يتمتع ا جملس الدولة يف اجلزائر         
-98ع رقم .من ق 9تتفرع عن سلطته يف إلغاء القرارات اإلدارية و اليت منحت له مبوجب املادة 

البطالن و ذلك عند النظر يف الطعون ب ،املتعلق باختصاصات جملس الدولة و تنظيمه و عمله 01
و اهليئات  ،املرفوعة ضد القرارات التنظيمية، أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية

فإن الوقف مىت تعلق بقرار إداري صادر  ،و عليه. العمومية الوطنية، و املنظمات املهنية الوطنية
 .يف دعوى اإللغاء عن أحد هذه اجلهات، وجب أن يرفع أمام ذات اجلهة املخولة قانونا بالفصل

عندما أشار إىل رئيس الغرفة  ،و قد حدد املشرع بدقة اجلهة املختصة .و املقصود هنا جملس الدولة
 ).رئيس جملس الدولة حالياً (اإلدارية 

ســـنبحث يف اختصـــاص جملـــس الدولـــة يف نظـــر طلبـــات الوقـــف  ،و مـــن خـــالل هـــذا الفـــرع         
و أخـــريا موقفـــه مـــن نظـــر . ســـتئناف، مث قاضـــي نقـــضبصـــفته قاضـــي أول درجـــة، و بصـــفته قاضـــي ا

  .طلبات الوقف اخلاصة بالقرارات املتعلقة بالنظام العام
  .االختصاص االبتدائي و النهائي لمجلس الدولة:  أوال 

اختصاصـــات جملــس الدولـــة  1998 ومــاي 30الصــادر يف  01-98ع رقـــم .لقــد حــدد ق         
مـــن هـــذا القـــانون أشـــارت إىل اختصـــاص جملـــس  9املـــادة ف. بصـــفته جهـــة عليـــا يف القضـــاء اإلداري

  :جملس الدولة يفصل ابتدائيا و ائيا يف" فتنص على أن .الدولة كقاضي أول و آخر درجة
الطعــون باإللغــاء املرفوعــة ضــد القــرارات التنظيميــة أو الفرديــة الصــادرة عــن الســلطات اإلداريــة ) 1(

  .ملنظمات املهنية الوطنيةاملركزية و اهليئات العمومية الوطنية و ا
شــرعية القــرارات الــيت تكــون نزاعاــا مــن اختصــاص جملــس  الطعــون اخلاصــة بالتفســري و مــدى) 2(

  ".الدولة
خيــتص بالفصــل يف طلبــات وقــف تنفيــذ القــرارات اإلداريــة الــيت  ،ن جملــس الدولــةإو عليــه فــ         

أن القاضـي املخـتص  ،مـا دامـت القاعـدةسـالفة الـذكر،  9خيتص بإلغائهـا، و الـواردة يف نـص املـادة 
  .هو القاضي املختص بنظر دعوى اإللغاء ،بالفصل يف طلب وقف التنفيذ



  
  
  
  

  

فصــًال يف قضـية منظمــة وطنيـة مهنيــة، جـاء فيــه 1و يتأكـد هـذا الطــرح يف قـرار جملــس الدولـة         
املهنيـة الوطنيـة، جملس الدولة خمتص بالفصل يف الطعون ضد القرارات الصـادرة عـن املنظمـات " أن 

و أن الفصــل يف الطعــون املوجهــة ضــد القــرارات املتعلقــة بالتســيري الــداخلي . الصــادرة اجتــاه أعضــائها
كمـا أن إجـراء وقـف التنفيـذ هـو . يكون مـن اختصـاص اجلهـات القضـائية اإلداريـة املختصـة إقليميـا

و املـادة  98/01ع رقـم .قمـن  9و لقـد اسـتند الـس علـى املـادة . "إجراء تبعي لـدعوى الـبطالن
  .م.إ.من ق 283
  .اختصاص مجلس الدولة  كقاضي استئناف: ثانياً 

نــه إإضــافة إىل اختصــاص جملــس الدولــة بــالنظر يف القــرارات االداريــة كقاضــي درجــة أوىل، ف         
و . خيتص كذلك بـالنظر يف طلبـات االسـتئناف املرفوعـة ضـد القـرارات الصـادرة عـن الغـرف اإلداريـة

يفصـل جملـس الدولـة يف اسـتئناف " ، بقوهلـا 01-98ع رقـم .مـن ق 10ما نصت عليـه املـادة هذا 
القـــرارات الصـــادرة ابتـــدائيا مـــن قبـــل احملـــاكم االداريـــة يف مجيـــع احلـــاالت، مـــا مل يـــنص القـــانون علـــى 

  ".خالف ذلك
أمر الس و القرار الذي ي" م تنص على.إ.من ق واألخرية 13الفقرة  170كما أن املادة           

القضائي فيه بوقف التنفيذ يقبل بالطعن باالستئناف أمام احملكمة العليا يف ميعـاد مخسـة عشـر يومـا 
رفة اإلدارية باحملكمـة العليـا يف هـذه احلالـة أن يـأمر فـورا و بصـفة مؤقتـة ـو جيوز لرئيس الغ. من تبليغه

  ". أن يضع حدا لوقف التنفيذ
األمــر  -و يكــون " م فتــنص علــى أن .إ.مــن ق مكــرر 171املــادة  الفقــرة األخــرية مــنأمــا          

قــــابال  -الصــــادر بقبــــول الطلبــــات املــــذكورة و املشــــمول بالنفــــاذ املعجــــل أو األمــــر الصــــادر برفضــــها
و جيـوز يف هـذه احلالـة لـرئيس . لالستئناف أمام احملكمة العليا يف ميعاد مخسة عشـر يومـا مـن تبليغـه

  ".لعليا أن يوقف فوراً و بصفة مؤقتة تنفيذ هذا القرارالغرفة االدارية للمحكمة ا
أن املشـــرع تكلـــم عـــن  يتضـــح ،م.إ.مـــن ق واألخـــرية 13الفقـــرة  170 املـــادة مـــن خـــاللو          

بنظــر اســتئناف القــرارات القضــائية القاضــية بوقــف تنفيــذ ) جملــس الدولــة(اختصــاص احملكمــة العليــا 
فهــل هـــذا يعـــين أن القـــرارات . الرافضـــة لطلبـــات الوقـــف القــرارات اإلداريـــة، و مل يتحـــدث عـــن تلــك

  الرافضة لطلبات الوقف الصادرة عن الغرف اإلدارية ال جيوز استئنافها أمام جملس الدولة؟
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أنــه  -و هـو مــا نـراه صــاحلاً للتطبيـق -حمــافظ جملـس الدولــة ،1يـرى األســتاذ بـن ناصــر حممـد         
ة املشــرع مل تــذهب إىل قصــر االســتئناف علــى القــرارات إال أن نيــ ،رغــم صــراحة النصــوص القانونيــة

املاحنـــة لوقـــف التنفيـــذ، دون ســـواها، بـــل ذهبـــت إىل فـــتح اـــال إىل مجيـــع القـــرارات الصـــادرة بشـــأن 
  .طلبات وقف التنفيذ سواء بالقبول أو بالرفض

  .اختصاص مجلس الدولة بنظر القرارات اإلدارية المتعلقة بالنظام العام: ثالثاً 
إىل أن الفصــــل يف طلبــــات وقــــف تنفيــــذ  ،لقــــد أشــــرنا يف الفصــــل األول مــــن هــــذا البحــــث         

و  .ائيـخيـرج عـن رقابـة الـس القضـ ،القرارات االدارية املتعلقة حبفظ النظام و األمن و اهلدوء العـام
   2.م.إ.من ق 12فقرة 170هذا ما يتضح جليا من خالل املادة 

 م.إ.قمـن  2 /283غري ملـزم ـذا احلكـم مـا دامـت املـادة  ،ولةو مع ذلك فإن جملس الد         
و مبعـــىن املخالفــــة، إن جملـــس الدولــــة يف اجلزائــــر . املنظمـــة هلــــذا االختصـــاص اخلــــاص بـــه مل تشــــرتطه

  .بإمكانه الفصل يف طلبات وقف تنفيذ القرارات االدارية املتعلقة بالنظام و األمن و اهلدوء العام
عكـس الغــرف االداريـة علــى مســتوى  ،ص بــه جملـس الدولــةمتيـاز الــذي ُخـهــذا االعلـى أن          

االس، ال يتعدى الوضع الذي يكون فيه جملس الدولة ناظرا يف طلبات الوقف بصفته قاضي أول 
فإنـه يتقيـد بالشـرط الـوارد يف  –استئناف  –لة كقاضي ثاين درجة أأما إذا كان ينظر يف املس. درجة
نــه ال ميكــن لــه الفصــل يف طلبــات الوقــف املتعلقــة بــالقرارات أأي  .م.إ.مــن ق 12فقــرة  170املــادة 

 ،االدارية اخلاصة حبفظ النظام و األمـن و اهلـدوء العـام، ألنـه ال ميكـن أن تكـون لقاضـي االسـتئناف
  .أكثر سلطة من قاضي أول درجة

حملكمــة املختصــة مــن قــانون جملــس الدولــة املصــري، فــإن ا 49و وفقــا للمــادة  ،أمــا يف مصــر       
و يســتفاد ذلــك مــن . هــي احملكمــة املختصــة بنظــر طلــب إلغــاء القــرار ،بنظــر طلبــات وقــف التنفيــذ

و املقصـود باحملكمـة هنـا احملكمــة ..". جيـوز للمحكمــة أن تـأمر بوقـف تنفيـذ القــرار" الـنص علـى أنـه
ود لـرئيس جملـس و لقد كان االختصاص بنظر طلبات وقف التنفيذ يع. املختصة بطلب إلغاء القرار

مــن قــانون ســنة  90، واملــادة 1946لســنة 112مــن قــانون جملــس الدولــة رقــم  9الدولــة وفقــا للمــادة 
  .1952لسنة  6لينتقل االختصاص إىل حمكمة القضاء اإلداري مبوجب القانون رقم . 1949
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ينعقـــــد لقاضـــــي األمـــــور  ،ن االختصـــــاص بنظـــــر طلبـــــات وقـــــف التنفيـــــذإفـــــ ،أمـــــا يف فرنســـــا         
إن قاضي األمـور املسـتعجلة . 2000جوان  30وفقا لقانون  (Juge des référés) . ملستعجلة ا

ــــة ــــة االســــتئنافية ،قــــد يكــــون مــــن رؤســــاء احملــــاكم اإلداري ــــتم  ،أو احملــــاكم اإلداري ــــذين ي أو القضــــاة ال
و أن يكونـــوا قـــد شـــغلوا  .بشـــرط أن تكـــون هلـــم أقدميـــة ســـنتني كحـــد أدىن ،اختيـــارهم هلـــذا الغـــرض

أمــا بالنســبة لــس   (Grade de premier conseiller). ة مستشــار مــن الفئــة األوىل وظيفــ
هـــو رئـــيس القســـم القضـــائي، و كـــذلك مستشـــاري الدولـــة  ،ن قاضـــي األمـــور املســـتعجلةإالدولـــة، فـــ

   . 1الذين يتم اختيارهم هلذا الغرض
  

        ....طبيعة قضاء وقف التنفيذطبيعة قضاء وقف التنفيذطبيعة قضاء وقف التنفيذطبيعة قضاء وقف التنفيذ: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
ئية اإلداريـــة الـــيت ختـــتص بالفصـــل يف طلبـــات وقـــف تنفيـــذ القـــرارات ختتلـــف اجلهـــات القضـــا         
سـواء  ،إمـا تكـون الغـرف اإلداريـة ،كما رأينـا سـلفا  ،و هذه اجلهات. املطعون فيها باإللغاء ،اإلدارية
املتواجـــدة علـــى مســـتوى اـــالس، أو الغـــرف اجلهويـــة ، و هـــي مخســـة يف التنظـــيم القضـــائي  ،احملليـــة

كمــا أن الفصــل يف طلــب . ، أو جملــس الدولــة)قســنطينة، و هــران، ورقلــة، بشــار اجلزائــر ،(اجلزائــري 
مـن 171فحسـب املـادة  .قد يؤول حسـب املشـرع اجلزائـري إىل قاضـي االسـتعجال اإلداري ،الوقف

أو العضـــو  ،م فــإن رئـــيس الــس القضـــائي الــذي تتبعـــه الغرفــة احملليـــة الــيت رفـــع الطلــب أمامهـــا.إ.ق
جيوز له أن يوقف تنفيذ قـرار إداري متعلـق حبـاالت  ،على عريضة تكون مقبولة و بناء ،الذي ينتدبه

يتعلـــق األمـــر بقـــرار ميـــس  ال، بشـــرط أ)التعـــدي، االســـتيالء و الغلـــق اإلداري( ثالثـــة ذكـــرت حصـــرا 
  .النظام و األمن العام، وكذا أصل احلق

  ،تنفيذ القرارات اإلدارية إن اختالف اجلهات القضائية اإلدارية الناظرة يف طلبات وقف         
  و لقد كانت هذه  املسألة و ال تزال حمل. أدى بالضرورة إىل االختالف يف طبيعة قضاء الوقف 
  .و القضاء يف اجلزائر، و هذا ما سنحاول تبيانه فيما يلي ،خالف الفقه 

فـــي طبيعـــة قضـــاء وقـــف تنفيـــذ القـــرارات اإلداريـــة بـــأمر عـــن الجهـــة القضـــائية الفاصـــلة :  أوال
  .الدعوى
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ثـر أم على أن الطعـن أمـام الـس القضـائي لـيس لـه .إ.من ق 11الفقرة  170تنص املادة          
 283كمـــا أن املـــادة  .إال إذا قـــرر بصـــفة اســـتثنائية، و بنـــاء علـــى طلـــب صـــريح م املـــدعي ،موقـــف
أن يــأمر بصــفة  )جملـس الدولــة(يســوغ لــرئيس الغرفــة اإلداريـة باحملكمــة العليــا"تــنص علــى أنـه 2الفقـرة 

استثنائية، و بناء على طلب صريح من املدعي، إيقاف تنفيذ القرار املطعـون فيـه، حبضـور األطـراف 
  ."أو من أبلغ قانونا باحلضور

 11الفقــرة 170سـالفي الــذكر، يتضــح و جبـالء حســب املــادة  القــانونني و باسـتقراء النصــني        
و املقصـود بـه . هـي نفـس اجلهـة الفاصـلة يف الطعـن ،أن اجلهة اإلدارية الـيت تفصـل يف طلـب الوقـف

علــى أن اجلهــة الــيت يعنيهــا الــنص، هــي . هنــا هــو الطعــن باإللغــاء، وذلــك بنــاء علــى طلــب صــريح
، فتعطـي االختصـاص بنظـر طلـب 2الفقرة  283أما املادة . الغرف اإلدارية، حملية كانت أو جهوية

و هنـا خيـتص رئـيس الــس  .)جملـس الدولـة(العليــا  الوقـف إىل الغرفـة اإلداريـة علـى مسـتوى احملكمـة
بالفصـل يف طلـب الوقـف، وذلــك بنـاء علـى طلــب صـريح مـن املــدعي، و هـي ذات اجلهـة املختصــة 

  .بالفصل يف دعوى اإللغاء
إن مسألة حتديد طبيعة قضاء الوقف، أمام كل من الغرف اإلدارية، و جملس الدولـة كانـت          

فـــإن القضـــاء اجلزائـــري ، 1فبحســـب رأي األســـتاذ مســـعود شـــيهوب. زائـــرحمـــل خـــالف فقهـــي يف اجل
أي أن وقـــف التنفيـــذ . يكـــون قـــد كـــرس تطبيقـــات قضـــاء وقـــف التنفيـــذ ضـــمن القضـــاء االســـتعجايل

وإن كانـــت  أحكـــام القـــانون القليلـــة .  و يـــرى أنـــه مصـــيب يف ذلـــك. ينتمـــي للقضـــاء االســـتعجايل
كــــام االســــتعجالية، و بعضــــها األخــــر ورد ضــــمن ورد بعضــــها ضــــمن األح ،اخلاصــــة بوقــــف التنفيــــذ

  .إجراءات التحقيق يف دعاوى املوضوع
لقد كان رأي األستاذ مسعود شيهوب هذا حمل انتقاد من طرف بعض الفقـه الـذي تطـرق          

الذي ال يشـاطر الـرأي السـابق، فيقـول أن ، 2فربأي األستاذ حممد الصاحل خراز. إىل املسألة وإن قل
و يــذهب مستشــهداً باملــادة . ال يســتقيم مــع النصــوص القانونيــة املنظمــة لوقــف التنفيــذهــذا الــرأي 

م، و املتعلقـــة بالقضـــاء االســـتعجايل، والـــيت مل تـــنص علـــى أن رئـــيس جملـــس .إ.مكـــرر مـــن ق 171
بـل األكثـر مـن ذلـك، أـا . الغرف اإلدارية باالس القضائية تعترب جهة قضاء استعجايل والدولة أ
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ف تنفيــــــذ القــــــرارات اإلداريــــــة مـــــن اختصــــــاص القضــــــاء االســــــتعجايل صــــــراحة عنــــــدما اســـــتثنت وقــــــ
و .....و ذلـك باسـتثناء مـا تعلـق -األمر بصفة مستعجلة باختاذ كافة اإلجـراءات الالزمـة"...نصت

كــل هــذا يفيــد أن قضــاء وقــف التنفيــذ ال يــدخل ضــمن  ...".تنفيــذ قــرارات إداريــة –بغــري اعــرتاض 
  . ل عامالقضاء االستعجايل كأص

ينفــي أن قضــاء وقــف التنفيــذ، ينــدرج ضــمن قضــاء  ،كمــا أن األســتاذ حممــد الصــاحل خــراز          
و إن  . و األســس الــيت يقــوم عليهــا ،املوضــوع بــالنظر إىل مميــزات، خصــائص و شــروط هــذا القضــاء

ضـرار كان يستند القضاء يف تقرير الوقف إىل اعتبارات موضوعية، كرتجيح كفـة اإللغـاء، و تواجـد أ
  . يصعب تداركها، فيما لو مت قبول طلب اإللغاء

و ينتهي األستاذ إىل القول أن طبيعة قضاء وقف التنفيذ، هي طبيعة استثنائية، خمتلفة عن          
مــا هــي إال  ،و هــي طبيعــة حتفظيــة، ألن أوامــر وقــف التنفيــذ. و قضــاء االســتعجال ،قضــاء املوضــوع

ال ميكـــن تـــداركها، فيمـــا لـــو نفـــذ القـــرار، و مت قبـــول دعـــوى  اً إجـــراء حتفظـــي، تفيـــد يف تـــوقي أضـــرار 
  .1اإللغاء

وجـــدنا يف قـــرار لـــس الدولـــة مـــا يؤكـــد أن اختصـــاص الفصـــل يف  ،و يف القضـــاء اجلزائـــري         
وقــف تنفيــذ القــرارات اإلداريــة ال يعــود للقاضــي االســتعجايل الفــرد، بــل هــو مــن اختصــاص تشــكيلة 

اهليئـــة املختصـــة بصـــالحية الفصـــل يف طلـــب " اء يف حيثيـــات القـــرار أنالـــس اجلماعيـــة، حيـــث جـــ
و ال ميكـن يف  ،هي الغرفة اإلدارية بتشكيلتها اجلماعية ،وقف التنفيذ على مستوى الس القضائي

أي حــال مــن األحــوال لقاضــي االســتعجال أن يقــرر مبفــرده وقــف التنفيــذ، ذلــك ألن الغرفــة اإلداريــة 
و هكــذا يكــون جملــس " 2.ي نفســها الــيت هلــا صـالحية الفصــل يف هــذا الطلــبالفاصـلة يف اإللغــاء هــ

  .م يف تأسيسه هذا القرار.إ. من ق 170/11الدولة قد استند إىل حرفية املادة 
  .طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية بأمر استعجالي: ثانيا

ســــتعجال اإلداري غــــري خمــــتص جــــاء يف قــــانون اإلجــــراءات املدنيــــة اجلزائــــري أن قضــــاء اال         
مـــن  11مكررفقــرة 171حيــث تــنص املــادة  ،و لــو بطريــق غــري مباشــر ،بــاعرتاض تنفيــذ قــرار إداري
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و    ...و ذلك باستثناء مـا تعلـق -األمر بصفة مستعجلة باختاذ كافة اإلجراءات الالزمة."..م.إ.ق
  ".والغلق اإلداري تنفيذ قرارات إدارية خبالف حاالت التعدي واالستيالء –بغري اعرتاض

و هكــذا ميتنـــع علـــى قاضــي االســـتعجال علـــى مســـتوى الغرفــة اإلداريـــة بـــالس القضـــائي، أن       
أو كــان  ،يقضــي بوقــف تنفيــذ قــرار إداري، مــا مل يثبــت بــأن ذلــك القــرار يشــكل تعــديا أو اســتيالء

كــل حالــة علــى لــذلك ســنحاول تنــاول  . 1عبــارة عــن غلــق إداري حملــل مــن احملــالت التابعــة للخــواص
  .حدى

  ((((La voie de faitLa voie de faitLa voie de faitLa voie de fait))))    .  التعدي -1
ســــنتعرض هنــــا إىل مفهــــوم التعــــدي، مث شــــروطه، و طبيعــــة األعمــــال الــــيت تشــــكل تعــــديا،          

  .و صالحيات القاضي يف حالة التعدي ،فاختصاص

  :مفهوم التعدي -أ 
 La voie de) عــديمل حيــدد املشــرع اجلزائــري، وال الفرنســي، أو املصــري مفهــوم الت          

fait)  .فمجلــس الدولــة الفرنســي عــرف . إال أن القضــاء أعطــى بعــض التعريفــات يف عــدة أحكــام
تصـــرف «بأنـــه "Carlier"  كـــارليي  يف قضـــية 18/11/1949التعـــدي يف القـــرار الصـــادر بتـــاريخ 

ة متميـــز بـــاخلطورة صـــادر عـــن اإلدارة و الـــذي مبوجبـــه متـــس هـــذه األخـــرية حبـــق أساســـي أو بامللكيـــ
التعـدي هـو ...«بقوهلـا  13/06/1955وذات التعريف أخذت به حمكمـة التنـازع يف . »2اخلاصة 

  .3»تصرف صادر عن اإلدارة ال ميكن ربطه بتطبيق نص قانوين أو تنظيمي 
جملس فنجد له أثراً يف بعض القرارات الصادرة عن  ،أما تعريف التعدي يف القضاء اجلزائري         

مــن هــذه و . إن مل يعــط تعريفــاً عامــاً لــه، إال أنــه بــني بعــض احلــاالت الــيت تعــد تعــدياً  الدولــة، و الــذي و
تكون البلدية يف حالة تعد عندما تقوم دم و حجز و حتطيم و كسر ما قـام املسـتأنف  "احلاالت 

  .4"باجنازه بدون إذن قضائي
وق العادة املكلف مبهمة ، قضية الوزير ف08/03/1999جملس الدولة يف (و يف قرار آخر          

املســتأنف حيــث أن قيــام " ، جــاء فيــه)إدارة شــؤون واليــة اجلزائــر ضــد الشــركة الوطنيــة مصــر للطــريان
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بتغيــري األقفــال ، مباشــرة باختــاذ القــرار التحفظــي املتعلــق بالشــقة الــيت كانــت تشــغلها املســتأنف عليهــا و 
  .1يشكل تعدياً صارخاً 

ن التعـدي هـو الوضـع الـذي ال تقـف أبـ 2ى األسـتاذ حمسـن خليـلأما يف جانـب الفقـه، فـري          
اإلدارة عنــد حــد خمالفــة جمموعــة القواعــد القانونيــة، بــأن تتجــاوز ذلــك، حيــث تبلــغ عــدم املشــروعية 

مبعـىن أن اإلدارة عنـد مباشـرة أعماهلـا و تصـرفاا، تكـون قـد جـاوزت كـل . درجة كبـرية مـن اجلسـامة
كـل حــد وجـود عـدم املشــروعية، حبيـث تبــدو هـذه األعمــال و و خرجـت علــى   .نشـاط غـري مشــروع

و يف هـــذه احلالـــة يفقـــد العمـــل صـــفة العمـــل . كعمـــل مـــادي جمـــرد عـــن كـــل تربيـــر قــانوين  ،التصــرفات
بــــل هــــو عبــــارة عــــن تصــــرف مقطــــوع الصــــلة متامــــا مببــــدأ  ،اإلداري، فهــــو لــــيس بعمــــل غــــري مشــــروع

    (Dénaturé) .ارية املشروعية، حبيث يبدو التصرف فاقداً لكل طبيعة إد
كـل تصـرف ..«نـه أالتعـدي " R.GUILLIEN et J.VINCENT" ويعـرف             

وتنتهـك  ،يف ظـروف ال يـرتبط بأيـة صـالحية مـن الصـالحيات املخولـة هلـا قانونـا ،صادر عن اإلدارة
   »3. ...بذلك حقا من حقوق امللكية العقارية أو املنقولة، أو حرية من احلريات األساسية

 T.C) ،وجملــس الدولــة الفرنســي ،وهــذا التعريــف األخــري أخــذت بــه أيضــا حمكمــة التنــازع         

21/07/1949 et C.E 08/04/1961)  ،لكــي .."مثـل التعريـف القائـل يف بعـض األحكــام
  . 4"حدى احلريات األساسية إيكون هنالك تعدي، ال بد أن متس اإلدارة حبق امللكية اخلاصة أو 

كلمــا    ،التعريفـات السـابقة، ميكننــا القـول أن التصـرف الصـادر عــن اإلدارة يعتـرب تعـديا ومـن         
وغــــري مــــرتبط بأيــــة صــــالحية مــــن  ،أو إحــــدى احلريــــات األساســــية ،كــــان فيــــه مســــاس حبــــق امللكيــــة

  .الصالحيات اليت تتمتع ا اإلدارة يف ممارسة سلطاا

  .5شروط التعدي -ب
  :جيب توافر ثالثة شروط و ذلك على الشكل التايل ،تعدينكون بصدد حالة الكي ل         

                                                 
 .57. ، ص1حلسني بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، املرجع السابق، ج :  مأخوذ عن  -  1

 .244.، ص1993حمسن خليل، مبدأ املشروعية و تنظيم القضاء اإلداري، مطبعة التوين، اإلسكندرية،  - 2
3 - « La voie de fait constitue dés lors que l’administration procède à une opération matérielle dans les 
conditions insusceptibles de se rattacher à l’exercice d’un de ses pouvoirs et portant atteinte soit à une 
liberté publique soit à la propriété mobilière ou immobilière ».                                                                                                        

     .169.بشري بلعيد، املرجع السابق، ص : أشار إىل ذلك -

 169.بشري بلعيد، نفس املرجع ، ص: مأخوذ عن -4
5-René CHAPUS, Droit administratif général, T 1, 9éme éd, Montchrestien, Paris, 1995, P.765. 



  
  
  
  

  

بحريـــة  ويجـــب أن يمـــس تصـــرف اإلدارة مساســـاً خطيـــرا بالملكيـــة الخاصـــة أ: الشـــرط األول
  .فردية

أو حريام  ،حبيث أن املعنيون جيدون أنفسهم يف وضعية جتريد من ممتلكام         
 Les intéressés doivent se trouver dépossédés de leurs biens ou de) الفردية

leurs libertés) .1 أو على  ،فإذا قامت اإلدارة باعتداء صارخ جسيم على حريات األفراد
  .منها أو املنقولة، اعترب عملها من حاالت التعدي، امللكية الفردية العقارية

  .يجب أن يكون التصرف الصادر عن اإلدارة يشكل خطأ جسيماً : الشرط الثاني
ففي حالة التعدي على امللكية العقارية جيب أن يتجاوز تصرف اإلدارة غـري املشـروع نسـبة          

أو حماولـة تنفيـذ قـرار ال يسـتند إىل  ،من ذلك احلالة اليت تقوم فيها اإلدارة بتنفيذ. معينة من اخلطورة
يعي أو ال ميكــــن إســــناده علــــى حنــــو جلــــي ظــــاهر إىل أي نــــص تشــــر " مبعــــىن أنــــه .أي أســـاس قــــانوين

ال ميكــن جبــالء إســناده إىل أيــة ســلطة مــن ســلطات اإلدارة املمنوحــة هلــا "  آخــر أو بتعبــري". الئحــي
  .  2"ملباشرة نشاطها

بأنـه  ،يتضح أن تصـرف اإلدارة يف حالـة التعـدي املـادي يكـون ظـاهر اجلـالء ،وعلى ذلك          
دارة كليـــة عـــن مجيـــع حقوقهـــا حبيـــث ختـــرج اإل ،أو الئحـــي ،بتطبيـــق نـــص تشـــريعي ،ال يـــرتبط بصـــلة

 ،جملــس الدولــة( كرســه القضــاء اإلداري اجلزائــري   ،إن هــذا الشــرط. املمنوحــة هلــا يف مزاولــة نشــاطها
  .3)ط ضد بلدية بريكة ومن معها.م.، قضية ق19/07/1999الغرفة الثالثة، قرار بتاريخ 

وهـــي حالـــة قيـــام اإلدارة  ،وقـــد تظهـــر حالـــة التعـــدي يف صـــورة أخـــرى غـــري الصـــورة الســـابقة         
إذ .          يف غري األحوال اليت جييز فيها القانون ذلـك (exécution forcée) بالتنفيذ اجلربي 

إال يف األحــوال الــيت نــص عليهــا  ،إلدارة أن تقــوم بــإجراءات التنفيــذ اجلــربيلــنــه ال ميكــن أمــن املقــرر 
 ،ة بـأي تنفيـذ جـربي يف غـري تلـك احلـاالتفإذا مـا قامـت اإلدار . وتطبيقا لنصوص القانون ،القانون

  .حىت ولو مت التنفيذ تطبيقا لقرار مشروع ،فإننا نكون أمام حالة من األحوال التعدي
                                                 

  .61.، ص1حلسني بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، املرجع السابق، ج  -  1
  .245.حمسن خليل، مرجع سابق، ص -  2
قرار إداري، فإن أركان التعدي جيب أن حيث أنه و إذا كان من املقدور األمر استعجاليا بوقف تنفيذ " ففي قرار لس الدولة اجلزائري جاء فيه  -3

التعمري و و املتعلق بالتهيئة  01/12/1990املؤرخ يف 29-90تكون جمتمعة، و أنه و يف قضية احلال فإن املقرر املطعون فيه يتعلق بتطبيق القانون 
بعدم  وقانوين و أن التمسك بعدم القانونية أ و عليه فإن قرار اإلدارة غري جمرد من أي أساس. 28/05/1996املؤرخ يف  176-91بتطبيق املرسوم 

  "الشرعية ال يكون إال أمام القاضي املختص
 .87-86.، ص2حلسني بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، املرجع السابق، ج :  أشار إىل ذلك  -



  
  
  
  

  

  .يجب أن نكون أمام إجراء مادي:  الشرط الثالث 
ن جمــال نظريــة أعمــال التعــدي، يكمــن يف حالــة قيــام اإلدارة بــإجراءات التنفيــذ، أو علــى إ          

فأعمــال التعــدي إمنــا تــرد فقــط علــى األعمــال املاديــة دون . حماولتهــا للقيــام فعــال ــذا التنفيــذاألقــل 
  .غريها

ذلـك أن . ال يعتـرب مـن حـاالت التعـدي ،وعلى ذلك، فإن قيام اإلدارة بإصدار قرار معني          
 actes)وحــــىت تلــــك القــــرارات املنعدمــــة  ،قــــرارات اإلدارة ال تعبــــري بــــذاا مــــن أعمــــال التعــــدي

inexistants)  ، الــيت تبلــغ فيهــا عــدم املشــروعية درجــة جســيمة صــارخة، حبيــث تفقــدها طبيعتهــا
إىل مرحلـــة القيــام بتنفيـــذه فعـــال، أو  ،إذ يتعـــني أن تنتقــل اإلدارة مـــن مرحلـــة إصــدار القـــرار. اإلداريــة

  .1حىت ميكن أن نكون أمام حالة من حاالت التعدي ،على األقل حماولة التنفيذ
  .طبيعة األعمال اإلدارية التي تشكل فعل التعدي -ج

وهنـاك  ،فهناك التعدي الناشئ عن القـرار اإلداري ،ميكن التمييز بني نوعني من التعدي            
  .التعدي الناشئ عن تنفيذ القرار اإلداري

  
  
  .التعدي الناشئ عن القرار اإلداري: األول نوعال

ــــ            ــــدما يفصــــل يف طلــــب وقــــف التنفيــــذ للقــــرار  ،ة املســــتعجلةإن قاضــــي األمــــور اإلداري عن
أي إلقـاء نظـرة أوليـة ظاهريـة . عليه التأكد مـن جديـة احلجـج املقدمـة يف الـدعوى األصـلية ،اإلداري

بشـرط أن ال ميـس مبوضـوع الـدعوى، و  ،على مدى مشروعية القرار اإلداري املطالب بوقـف تنفيـذه
فــإن قاضــي األمــور اإلداريــة املســتعجلة،  ،علــى العمــوم و. الــذي هــو مــن اختصــاص قاضــي اإللغــاء

اسية و اجلوهريـة للقـرار ـــومـدى تـوفر األركـان األس ،عليه أن يتمحص أسـباب إصـدار القـرار اإلداري
و أن هذا  ،قانوين معنيقد استندت إىل نص  ،اإلداري، و التأكد من أن اإلدارة يف إصدارها للقرار

فــإذا تبــني لقاضــي األمــور اإلداريــة املســتعجلة . اا و اختصاصــهاالعمــل القــانوين يــدخل يف صــالحي
اســـتندت إىل نـــص قـــانوين معـــني، أو أن هـــذا  ،مـــن ظـــاهر امللـــف، أن اإلدارة عنـــد إصـــدارها للقـــرار

صـفة التعـدي عـن القـرار، و ففـي هـذه احلالـة تنتفـي  ،العمل يدخل يف الصالحيات املخولة هلا قانونـا
   .تنفيذهمور اإلدارية املستعجلة أن يأمر بوقف بالتايل ال جيوز لقاضي األ
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وقــد كــان االجتهــاد القضــائي يعتمــد علــى معيــار مــدى ارتبــاط العمــل اإلداري بــنص قــانوين         
نــه يقضــي إف ،وأن عمــل اإلدارة ال يــرتبط بــأي نــص قــانوين ،فــإذا تبــني للقاضــي االســتعجايل. معــني

ومــن أمثلــة ذلــك، قــرار احملكمــة  ،لتنفيــذ للقــرار اإلداريو بالتــايل األمــر بوقــف ا ،بتــوفر حالــة التعــدي
ووزيــــر  ،بـــني املؤسســــة اخلطـــوط اجلويــــة الفرنســـية مــــن جهـــة 29/12/1972العليـــا الصـــادر بتــــاريخ 

فقد حبـث القاضـي عـن عالقـة الواقعـة اإلداريـة باملرسـوم الصـادر  .الداخلية ومن معه من جهة أخرى
عمــل  بــأن فقضــي  ،فلــم جيــد أي ارتبــاط بينهمــا ،ةالــذي اســتندت عليــه اإلدار  01/10/1963يف 

ال ميكـن  ،حيث أن العقـار املعـين"...ومن احليثيات املعتمد عليها ما يلي .اإلدارة هذا يشكل تعديا
ومن مث فإن املدعية على حـق حينمـا تؤكـد بـأن العمليـة اإلداريـة  ،أن يعترب على أنه مستثمرة فالحيه

وهـــــي بالتـــــايل تشـــــكل فعـــــال مـــــن أفعـــــال  ،01/10/1963يف ال تـــــرتبط بأحكـــــام املرســـــوم املـــــؤرخ 
مـا دامـت  ،رفض طلب الوقـف لعـدم تـوفر حالـة التعـدي ،2و يف قرار آخر لس الدولة .1"التعدي

الثالثـــة، قـــرار بتــــاريخ  ةجملـــس الدولـــة، الغرفـــ( اإلدارة قـــد اســـتندت إىل القـــانون يف إصـــدارها للقـــرار 
  ).كة ومن معهاط ضد بلدية بري.م.ق ، قضية19/07/1999

وهـو البحـث فيمـا إذا كـان العمـل  ،بيد أن االجتهاد القضائي يأخذ أحيانا باملعيـار الثـاين          
ومـن أمثلـة ذلـك أنـه   .اإلداري املطعون فيه يرتبط حقيقة بصالحية مـن الصـالحيات املخولـة لـإلدارة

وال  ،ل مـن األشـغال العامـةأشغال ردم ساقية تقع يف ملكية خاصة ال ترتبط بتنفيـذ شـغ" قضى وأن
  .3"و بالتايل فهي تشكل تعديا ،ت العموميةآة من املنشأبصيانة منش

  .التعدي الناشئ عن التنفيذ الجبري للقرار اإلداري: الثاني نوعال
إال  .أو من الناحية الشكلية ،ال يشكل القرار اإلداري تعدياً سواء من الناحية املوضوعية           

و . كمـا هـو يف حالـة التنفيـذ اجلـربي للقـرار اإلداري  ،ه فعـل التعـديليـرتتـب عيالـذي  أن تنفيذه هـو
فــإن  ، (L'exécution d’office)تتميــز مبيــزة النفــاذ املباشــر  ،كافــة القــرارات اإلداريــة  إذا كانــت

عن ميزة  فميزة النفاذ املباشر للقرار اإلداري، ختتلف. هذه امليزة، ال تكفي جلعلها قابلة للتنفيذ جرباً 
فاجلهـة اإلداريـة، وإن كـان بإمكاـا إصـدار  (L'exécution force)  رالتنفيـذ اجلـربي هلـذا القـرا

. 4فإــا ال تســتطيع التنفيــذ جــربا، إال إذا تــوافرت شــروط ذلــك ،قــرارات إداريــة قابلــة للتنفيــذ مباشــرة
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لقاضي األمور اإلداريـة و جيوز    يعترب فعال من أفعال التعدي، ،ن تصرفها هذاإف ،وإن فعلت ذلك
  . أن يأمر بوقفه ،املستعجلة

  .   اختصاص و صالحيات القاضي في حالة التعدي    -د
هو أن املنازعات اإلدارية املتعلقة بالتعويض عن التعدي هي من  ،إن املستقر عليه يف فرنسا        

عالقتــه الوثيقــة بــاإلدارة، فــالظروف التارخييــة لنشــأة القضــاء اإلداري، و . اختصــاص القضــاء العــادي
 فلقـــد. جعـــل الكثـــري يشـــك يف مقدرتـــه علـــى محايـــة احلقـــوق األساســـية للفـــرد يف اتمعـــات الليرباليـــة

و هلـذا . باعتبـاره بعيـدا عـن ضـغوطات اإلدارة ،اعترب القضـاء العـادي هـو حـامي احلقـوق و احلريـات
فنجـد املـادة . ص بنظـر التعـديصدرت النصوص القانونية اليت حتيـل علـى القضـاء العـادي االختصـا

يف مجيـع حـاالت املسـاس باحلريـات الفرديـة ..«: يف فرنسا اليت تـنص علـى أنـه ج.إ.قمن  136/3
الـيت تـنص  1958مـن دسـتور  66وكذلك املادة  »فإن النزاع يكون من اختصاص القضاء العادي 

  .1»حماكم القضاء العادي هي حامية احلريات الفردية «على أن 
جعلت االختصاص للقضاء اإلداري يف  ،م.إ.فإن املادة السابعة من ق2أما يف اجلزائر           

مجيع املنازعات اليت تكون اإلدارة طرفا فيها، مبا يف ذلك املنازعات املتعلقة بالقرارات اإلدارية اليت 
  من نفس 3ررــمك 171وقاضي األمور اإلدارية املستعجلة مبوجب املادة  .تشكل تعدياً 

                                                                                                                                                    
و املتعلق بنزع امللكية من  11/91القانون  من) 30(مثال ذلك نص املادة  .ز لإلدارة اللجوء إىل التنفيذ اجلربي لقرارهاحالة وجود نص قانوين جيي -
  .االستيالءو التعلق بنزع امللكية و  ،03/07/1877من القانون الفرنسي الصادر يف ) 31(وكذلك املادة  ،جل املنفعة العموميةأ

  .ولو مع استعمال القوة ،كأن تكون املصلحة العامة تتطلب تنفيذ بصور سريعة  ،لحة تستدعي السرعة يف التنفيذأن تكون هناك حالة طارئة وم -
 Etat »و حالة الطوارئ  ،« Etat de siège »ل حالة احلصارـــــمث « Circonstances exceptionnelles » ،حالة الظروف االستثنائية -

d’urgence » و حالة احلرب« Etat de guerre » .خاصة يف جمال الضبط  ،تتسع صالحيات اإلدارة ،فخالل هذه الظروف االستثنائية
كما أن   ،أو منع االجتماعات وتوقيع احلجز اإلداري ،حيث جيوز هلا إصدار قرارات تتعلق باملنع من اإلقامة أو السري يف بعض املناطق ،اإلداري

دون أن يشكل تصرفها  ،اليت حيق هلا أن تتخذ قرارات إدارية أو أعماال مادية،على تصرفات اإلدارةالظروف االستثنائية السابقة تزيل طابع التعدي 
  .هذا فعال من أفعال التعدي
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ال جيـوز لـه أن يـأمر بوقـف تنفيـذ أي قـرار إداري، إال يف حالـة التعـدي، أو االسـتيالء، أو  ،لقانونا 
مــثال  ،مهمــا كـان نــوع هـذه األوامــر ،جيــوز لـه توجيــه أوامـر لــإلدارة ،ففــي هـذه احلالــة. الغلـق اإلداري

يفقـد صـفقته  ،ن تصـرف اإلدارة يف حالـة التعـديأل ،أو وقف التنفيذ وغريها ،التوقف عن األشغال
فراد العـاديني وجيـوز وبالتايل يصبح مبثابة تصرف صادر عن األ. وليس له أي أساس قانوين ،اإلدارية

  .ما كانت عليه إىلأو إرجاع احلالة  ،األمر بوقفه
 (L’emprise)  .االستيالء -2

ما أ. 1"نزع عقار يوجد يف حيازة شخص من طرف اإلدارة" يعرف االستيالء لغة بأنه         
مؤقت، أو ) شغل أو جتريد(كل مساس " القضاء، و خاصة الفرنسي منه، فيعرف االستيالء بأنه

دائم، كلي، أو جزئي، من طرف اإلدارة مللكية عقارية ألحد اخلواص، سواء كان العقار مبنيًا أو 
أما يف . 2"غري مبين، وهذا االستيالء ينسب ألحد األشخاص العامة أو مقاول أشغال عمومية

مساس اإلدارة "االستيالء بأنه  "  "A.DE  LAUBADEREال الفقهي فيعرف األستاذا
  .3"مبلكية خاصة عقارية يف شكل حيازة، مؤقتة أو دائمة

 Les)ميكن القول أن االستيالء ال يكون إال على العقارات  ،ومن هذه التعريفات         

immeubles) هذا و . هي اإلدارة دائما و ليس اخلواص ،ءكما أن القائم باالستيال. دون املنقوالت
و . شخص من أشخاص القانون العام من طرف االستيالء يكون يف شكل حيازة للعقار أو شغله

. بذلك فهو خيتلف عن األضرار البسيطة اليت تلحق العقارات من جراء نشاطات اإلدارة العامة
  .كما خيتلف عن االعتداءات اليت يقوم ا اخلواص

أما اجلهة القضائية املختصة بنظر منازعات االستيالء يف فرنسا، فإا تتمثل يف القضاء          
على أن هذا األخري، إن كان له احلق يف النظر يف طلبات التعويض عن االستيالء، فإنه . العادي

      .4ال خيتص بالنظر يف مدى مشروعية قرار االستيالء
فإن االختصاص بنظر الدعوى اليت موضوعها االستيالء، قد  ،أما يف القانون اجلزائري         

، اليت جعلت املنازعات اليت تكون اإلدارة طرفا فيها من م.إ.حسم مبوجب املادة السابعة من ق
   .اختصاص القضاء اإلداري
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 ثابت ،إن اختصاص القاضي االستعجايل اإلداري اجلزائري بنظر حاالت االستيالء         
يف مجيع حاالت االستعجال جيوز لرئيس " م و اليت جاء فيها.إ.مكرر من ق 171ة مبوجب املاد

 ،األمر بصفقة مستعجلة باختاذ كافة اإلجراءات الالزمة...الس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه
و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع اليت متس النظام العام أو األمن العام و دون املساس 

و الغلق   ل احلق و بغري اعرتاض تنفيذ أية قرارات إدارية خبالف حاليت التعدي و االستيالءبأص
  ".اإلداري
عليه أن يتأكد من توافر حالة االستيالء، حىت يكون له  ،فقاضي األمور املستعجلة        

راء فإذا تبني أن إج. االختصاص بنظر طلب وقف التنفيذ، و األمر به إذا ما توافرت شروطه
مع احرتام كل  ،االستيالء مشروع، و يندرج يف إطار نزع امللكية اخلاصة من أجل املنفعة العامة

و يف االجتهاد القضائي اجلزائري . 1الشروط القانونية، فليس للقاضي أن يقضي بوقف التنفيذ
كمة فلقد جاء يف إحدى القرارات الصادرة عن الغرفة اإلدارية باحمل. هناك ما يؤكد هذا الطرح

األصل قانونا هو حترمي اعتداء اإلدارة على امللكية اخلاصة، إال أنه جيوز هلا مبوجب " العليا، ما يلي 
القانون و طبقا إلجراءات و شروط معينة، أن تلجأ إىل االستيالء على امللكية أو نزعها جربا على 

       .2"صاحبها للمنفعة العامة
ن ما مييز االستيالء عن التعدي، يتمثل يف أن األول خيص هذا و جتدر اإلشارة إىل أ         

احلريات العقارات فقط دون املنقوالت، بينما الثاين خيص املنقوالت و العقارات على السواء و كذا 
 .اليت تطبق هي و إذا اجتمع االستيالء و التعدي يف نفس القضية، فإن قواعد التعدي. العامة

اً يف مالحظــة قيامــه مــن عدمــه، مــا ري اإلداري يف حالــة االســتيالء يســو يبــدو دور القاضــي          
و هـذا علــى عكـس حالــة التعـدي الــذي حيتـاج فيهــا القاضـي إىل شــيء . دام يتعلـق فقـط بالعقــارات

كمــا أن القاضـــي االســتعجايل يتمتـــع . مــن البحــث و التمحـــيص يف ظــروف صـــدور القــرار اإلداري
 . 3مر لإلدارة بينما يف حالة االستيالء ال ميكنه ذلكبصالحيات واسعة، و يستطيع توجيه أوا

    ((((La fermeture administrativeLa fermeture administrativeLa fermeture administrativeLa fermeture administrative))))        ا���� ا�داري  -3
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لقــد أدخــل املشــرع اجلزائــري الطعــن يف إجــراء الغلــق اإلداري ضــمن اختصاصــات القاضــي          
ن ذلك مبوجب وكا. اإلداري االستعجايل، بعدما كان يقتصر ذلك على حاليت التعدي و االستيالء

  1.م.إ.، و الذي عدل ق2001 وماي 22املؤرخ يف  05-01رقم  القانون
إن قرارات الغلق اإلداري اليت ميكن أن تكون حمال للطعن فيها، مت النص عليها مـن خـالل          

ميكن أن يأمر بغلق حمالت " و الذي ينص على أنه 19752يونيو 17املؤرخ يف  75/41األمر رقم 
وبات و املطاعم، مبقتضى قرار يصدره الوايل، لفرتة ال تتعدى ستة أشهر، سواء كـان ذلـك بيع املشر 

بسبب ارتكـاب خمالفـة القـوانني و التنظيمـات املتعلقـة ـذه املؤسسـات أو مـن أجـل محايـة النظـام و 
  "3.الصحة أو األخالق العامة

ر الداخليــة يف نفــس احلالــة، أنــه ميكــن لــوزي" مــن نفــس األمــر تــنص علـى 11كمـا أن املــادة          
  ".سنة 1أشهر إىل  06أن يأمر بغلق هذه املؤسسات لفرتة ترتاوح من 

الســبب، و  رار الغلــق، مــن حيــثــــو مــا ميكــن مالحظتــه، أن املشــرع قيــد ســلطة مصــدر ق         
. ة أشهرفالوايل مثال مقيد مبدة حمددة، و اليت ال ميكن أن يتجاوزها يف قرار الغلق، و هي ست. املدة

علـى أن هـذا األمـر أعطـى للقضـاء . أما وزير الداخلية فاملدة تـرتاوح بـني سـتة أشـهر، و سـنة واحـدة
و أي جتاوز ملـا نـص عليـه القـانون مـن . سلطة إصدار قرار الغلق ملدة تتجاوز السنة الواحدة ،وحده

و  ،جتـاوز السـلطةمن هذا األمر، تعرضان القرار للطعن بدعوى  11و 10السابقتني خالل املادتني 
 24/12/2004قـرار الغرفـة اإلداريـة اجلهويـة لـوهران بتـاريخ « و من تطبيقات ذلك  .بالتايل إبطاله

، جملـــس الدولــــة يقـــرار «   ، و كـــذلك» 4ب ضـــد وايل غليـــزان  .يف قضـــية س ،962/2004رقـــم 
                                                 

  : كما يلي  2001مايو  22املؤرخ يف  05-01من القانون  3/مكرر  171حيث أصبحت املادة  -  1
ة عدم وجود قرار يف مجيع حاالت االستعجال، جيوز لرئيس الس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة يف حال" 

األمر بصفة مستعجلة باختاذ كافة اإلجراءات الالزمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع اليت متس النظام العام ، أو األمن ...إداري سابق
 "غلق اإلداريالالعام ، و دون املساس بأصل احلق و بغري اعرتاض تنفيذ أية قرارات إدارية خبالف حاالت التعدي و االستيالء و 

إىل الغلق  ضفقانون الضرائب املباشرة يتعر . هذا و جتدر اإلشارة إىل أنه باإلضافة إىل هذا األمر، فهناك نصوص خاصة، نظمت الغلق اإلداري -  2
" منه على 75، حيث تنص املادة 1995/ 25/01بتاريخ  06-95وكذلك قانون املنافسة الصادر مبوجب األمر . منه392اإلداري يف نص املادة 

يوما، يف حالة ارتكاب خمالفة لنصوص املواد  30إن الوزير املكلف بالتجارة، ميكنه أن يقضي بإجراءات الغلق اإلداري للمحالت  التجارية، ملدة 
 .من نفس األمر 63-64-67- 56-58-60

 .1975لسنة  55ر، رقم  .روبات، جو املتعلق باستغالل حمالت بيع املش17/06/1975املؤرخ يف  41-75من األمر 10املادة  -  3

، تقدم املدعي س ب بدعوى أمام الس القضائي لوهران يطعن مبقتضاها يف قرار وايل والية غليزان  29/09/2004حيث أنه بتاريخ " -  4
عقد اإلجيار و هذا إىل  ، و الذي أمر فيه بالغلق اإلداري حملل بيع املشروبات ، بسبب انعدام366/04حتت رقم  14/06/2004الصادر بتاريخ 

و الذي يقيد الوايل من حيث املدة اليت ميكن أن يأمر ا  75/41إن قرار الوايل جاء خمالفا ملضمون األمر . حني تسوية الوضعية االجيارية للبائع
ضائها إبطال قرار الوايل املتخذ يف و هلذا السبب فإن الغرفة اجلهوية لس قضاء وهران بق. أشهر 06لغلق احملل و هي أن ال تتجاوز ستة أشهر 



  
  
  
  

  

ــــــــــاريخ  1الصــــــــــادر عــــــــــن الغرفــــــــــة الرابعــــــــــة بتــــــــــاريخ  2 الغرفــــــــــة األوىل و عــــــــــن ،»26/07/1999بت
23/09/2002 .   

قـد  20/02/1976 املـؤرخ يف 76/ 34 هذا و جتدر اإلشارة إىل أنـه إذا كـان املرسـوم رقـم         
 ،فيما خيص املخالفات اليت قد حتصل يف التنظيم املتعلق بالعمارات اخلطرة ،حدد صالحيات الوايل

أثــر تلــك املخالفــات  أو املزعجــة، و خولــه احلــق يف اختــاذ بعــض اإلجــراءات إلزالــة ،و غــري الصــحية
فإنــه مل يــنص صــراحة علــى اســتطاعته يف إصــدار قــرار بــالغلق النهــائي حملــل  ،علــى احليــاة االجتماعيــة

لـــذلك يـــرى القضـــاء . جتـــاري حـــني معاينـــة خمالفـــة متـــس بالصـــحة العموميـــة تكـــون قـــد حصـــلت بـــه
لمخـالف، و دعوتـه أنه يستوجب على الوايل قبل إصدار قرار الغلق، توجيه إنذار مسبق ل ،اجلزائري

جملــس الدولــة (جــاء يف قــرار للمجلــس األعلــى ســابقا  فلقــد. إىل اإلجــراءات الــيت ميكنهــا إزالــة اخلطــر
عذرا املخالف يكون قد إإن القرار الوالئي بغلق احملل التجاري ائياً، و الذي مل يسبقه ) "...حالياً 

  . 3" وين مما يتعني معه النطق بإبطالهاختذ بصورة غري شرعية و بالتايل فإنه خال من األساس القان
  

القرار القضائي الصادر في طلب وقف التنفيذ          و  القرار القضائي الصادر في طلب وقف التنفيذ          و  القرار القضائي الصادر في طلب وقف التنفيذ          و  القرار القضائي الصادر في طلب وقف التنفيذ          و  : : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
        ....الطعن فيهالطعن فيهالطعن فيهالطعن فيه

القرار الصادر فصال يف طلـب وقـف التنفيـذ، هـو حكـم لـه خصـائص متيـزه عـن القـرارات  إن         
  .ةالقضائيبطرق  فيه كما أنه يقبل الطعن. الفاصلة يف املوضوع

فمــا هــي خصــائص القــرار الصــادر يف طلــب اإللغــاء، و هــل ميكــن الطعــن فيــه بكــل طــرق          
  الطعن القانونية؟ و كيف يتم ذلك؟

                                                                                                                                                    
رب للنشر و التوزيع، ــــفؤاد حجاري، القاضي اإلداري و احلقائق القانونية، دار الغ: مأخوذ عن ". هذا االجتاه مل تقم سوى بتطبيق صحيح القانون

 .73- 72.وهران، دون سنة نشر، ص
 .د ضد وايل والية قاملة و من معه.قضية م. 26/07/1999بتاريخ  قرار جملس الدولة الصادر عن الغرفة الرابعة«  :كذلك أنظر -  1
، .د.م.م مصـــطفى، ف.، قضـــية وايل واليـــة اجلزائـــر ضـــد ب23/09/2002بتـــاريخ  ،006195ملـــف رقـــم ، )الغرفـــة األوىل (جملـــس الدولـــة  - 2

  .96.، ص2003العدد الثالث، 
 ،.ق.، م) وزير الداخلية و من معه(ضد) ق .أ( ، قضية07/12/1985رار بتاريخ ، ق42140ملف رقم ، ) الغرفة اإلدارية(احملكمة العليا   - 3

 .212.ص ،1989 ،العدد الثاين



  
  
  
  

  

نتعـــرض يف الفـــرع األول إىل القـــرار . ســـنحاول اإلجابـــة علـــى هـــذه اإلشـــكاالت يف فـــرعني         
الطعـــن يف القـــرار الصـــادر بوقـــف أمـــا الفـــرع الثـــاين فنـــرتض فيـــه إىل .الصـــادر يف طلـــب وقـــف التنفيـــذ

  .التنفيذ
  

        ....القرار الصادر في طلب وقف التنفيذالقرار الصادر في طلب وقف التنفيذالقرار الصادر في طلب وقف التنفيذالقرار الصادر في طلب وقف التنفيذ: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
و ميتد هذا . القرار الفاصل يف طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري، هو حكم وقيت إن         

كما أنه حكم قطعي حيوز حجية الشيء املقضي فيه . التأقيت إىل غاية الفصل يف دعوى املوضوع
كما أن القرار الفاصل يف الطلب ينفذ بإجراءات االستعجال، و له حجية . فصل فيه فيما

   . خاصة
  .طبيعة القرار القضائي الصادر بوقف التنفيذ: أوال

فإنــه  ،عنــدما يقــوم القضــاء اإلداري بالفصــل يف الطلــب املقــدم بوقــف التنفيــذ القــرار اإلداري       
مسألة من املسائل املستعجلة ذات الصلة الوثيقة بطلب  يصدر حكما قضائيا يف نزاع حقيقي، ويف

كما أن القرار الصادر يف طلب وقف التنفيـذ، يعـد مـن القـرارات التمهيديـة املؤقتـة، الـيت ال . اإللغاء
  .1تقيد احملكمة عند نظرها يف دعوى اإللغاء

صــادر بوقــف دون اعتبــار احلكــم ال -مــن جهــة أخــرى -ولكــن هــذه الصــفة ال حتــول               
  .التنفيذ، حكماً قطعياً فيما فصل فيه

وبنــاء علــى ذلــك، ســنعاجل هــذه اخلصــائص الــيت يتميــز ــا احلكــم بوقــف التنفيــذ، يف النقــاط        
  .التالية

  .الحكم بوقف التنفيذ حكم مؤقت -1
مثـــل مجيـــع األحكـــام  ،إن احلكـــم الصـــادر بوقـــف تنفيـــذ القـــرار اإلداري هـــو حكـــم مؤقـــت         

املعروفــة يف  والقاعــدة العامــة.  موضــوع الــدعوىصــادرة يف األمــور املســتعجلة الــيت تســبق الفصــل يفال
  .ال يقيد قاضي املوضوع عندما يفصل يف دعوى اإللغاء ذاا ،أن احلكم املؤقت ،هذا اال
ويرتتب على ذلك أن صدور احلكم بوقف التنفيـذ، ال يعـين أن احلكـم يف الـدعوى سـيكون         

فقـــد تقضـــي احملكمـــة بعـــد البحـــث العميـــق يف موضـــوع . تمـــا بإلغـــاء القـــرار اإلداري املطعـــون فيـــهح
و العكس صحيح، فرفض طلب وقف التنفيذ، ال يعين أن احملكمة . برفض دعوى اإللغاء ،الدعوى

                                                 
 .  527.، ص2004، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 1علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء اإلداري، اجلزء الثاين، ط  - 1



  
  
  
  

  

. و تعمـد إىل احلكـم بـرفض دعـوى اإللغـاء ،الفاصلة يف دعوى اإللغـاء، سـتتأثر بقـرار قاضـي الوقـف
  .ضي بإلغاء القرار اإلداري عند نظرها للدعوى املوضوعيةفقد تق
قــد  -ســواء صــدر باملوافقــة يف الوقــف أو رفضــه –فــإن احلكــم يف طلــب وقــف التنفيــذ  ،وهكــذا     

  .وقد خيتلف معه ،يتفق مع مضمون احلكم يف الدعوى
كم الصـادر احلكم الصادر يف طلب الوقف و احل(و ترجع إمكانية االختالف بني احلكمني        

ــــبطالن ــــذ، فإــــا تبــــت يف أمــــر  ،)يف دعــــوى ال إىل أن احملكمــــة وهــــي تفصــــل يف طلــــب وقــــف التنفي
إىل و . فتبحث يف مدى توافر الشروط الشكلية واملوضوعية، للحكم بوقف تنفيـذ القـرار. مستعجل

ضـي حىت تق ،وجدية األسباب اليت ترجح احتمال عدم مشروعية القرار ،أي حد يتوافر االستعجال
  .بوقف تنفيذه

فإـــا تتعمـــق يف  ،وهـــو طلـــب إلغـــاء القـــرار اإلداري ،ولكـــن عنـــد تصـــديها ملوضـــوع الـــدعوى        
  حىت تصدر ،وتتحرى عن مدى مشروعية القرار ،وتفحص الدعوى من مجيع جوانبها ،البحث

  .1حكمها املوضوعي الذي قد خيتلف بطبيعة احلال عن احلكم املؤقت 
هذه اخلاصـية املميـزة للحكـم الصـادر بوقـف التنفيـذ  ،ء جملس الدولة يف مصرولقد أكد قضا       

" إن كـان  أن حكـم وقـف التنفيـذ و« على  2م يف قرار هلا.ع.إ.فقد قضت م. يف أكثر من قرار له
ولـه مقومـات  ،إال أنـه حكـم قطعـي ،مبعىن أنه ال يقيد احملكمة عنـد نظـر أصـل طلـب اإللغـاء" مؤقتا

طاملـا مل تتغـري  ،وحيـوز قـوة الشـيء احملكـوم فيـه يف اخلصـوص الـذي صـدر فيـه ،األحكام وخصائصها
شـأنه يف ذلـك شـأن  ،وذه املثابة جيوز الطعـن فيـه أمـام احملكمـة اإلداريـة العليـا اسـتقالال.. الظروف

  .»أي حكم انتهائي
أن رار اإلداري، هو إن النتيجة املرتتبة على الطبيعية املؤقتة للحكم الصادر بوقف تنفيذ الق         

فاحلكم . املوضوعيةهذا احلكم يزول، و ال تصبح له أية قيمة قانونية، مبجرد صدور حكم يف الدعوى 
        .3الدعوىو يستنفد أغراضه بصدور حكم حيسم موضوع  ،الصادر بوقف التنفيذ، ينتهي

لة بني احلكم الصادر و تأقيت آثار وقف تنفيذ القرار اإلداري، مداه الزمين، الفرتة الفاص                                 
مبعىن أن القرار . بشأن طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري، و بني احلكم الصادر يف طلب اإللغاء

                                                 
 .226.سابق، ص، املرجع الاهللاعبد الغين بسيوين عبد  -  1

عبـد العزيـز عبـد املـنعم خليفـة، املرجـع السـابق، : ؛ أشـار إىل ذلـك."م05/04/1983ق، جلسة 21لسنة  357، 358م، طعنني رقم .ع.إ.م" - 2
 .150-149.ص

 .148- 147.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص -  3



  
  
  
  

  

مث يفصل  ،و يدوم ما دامت القضية باقية أمام حمكمة املوضوع ،يستمر ،الصادر يف طلب الوقف
 .1ا حبكم موضوعي

  .الحكم بوقف التنفيذ حكم قطعي -2 
و . زم ملســـألة معينـــةـــــطعيـــة مبعناهـــا االصـــطالحي يف هـــذا اخلصـــوص، هـــي احلســـم امللإن الق         

للنـزاع حوهلـا بـني اخلصـوم، ال رجـوع فيـه  حسـماً  ،بعبارة أخرى، احلسم القضائي ملسألة مـن املسـائل
و ال عــدول عنــه، مــن جانــب احملكمــة الــيت أصــدرت العمــل القطعــي، و مــن جانــب اخلصــوم إال يف 

  .رها املشرعاحلدود اليت يقر 
إن احلكــم القطعــي الفاصــل يف مســألة معينــة، ال ميكــن للمحكمــة العــدول عنــه، مــا دام أن         

القاضي يكون قد استفرغ جهده يف حبث املسـألة الـيت فصـل فيهـا، و توصـل إىل مـا توصـل إليـه مـن 
ف بكـل وعليـه يكـون مـن الالعـدل أن نعصـ. بعدما قدم اخلصوم كل ما لديهم من دفوعات ،نتائج

  .2هذا  اجلهد و الوقت، و نكرر الفصل يف القضية من جديد
مـن املسـلم بـه "..إذ قضـت بـأن  ،م ما ذهبـت إليـه يف حكـم حـديث هلـا.ع.إ.وقد أكدت م       

وأنه  ،له مقومات األحكام وخصائصها ،ن وقف التنفيذ، يعترب حكما قطعياأأن احلكم الصادر بش
سبة إىل ما فصلت فيه احملكمة يف خصوصية اختصاص احملكمـة حيوز حجية الشيء املقضي فيه بالن

  3.ويعترب قضاؤها يف ذلك ائيا يقيدها عند نظر الطعن باإللغاء ،قبول الدعوى
. و من هنا فإن احلكم الفاصل يف طلب وقف تنفيذ قرار إداري، يعد من األحكام القطعية        

كمــا أنــه . أو رفضــه ،ة إىل طلــب وقــف التنفيــذمبعــىن أنــه قطعــي فيمــا فصــل فيــه، ســواء باالســتجاب
وحيوز قوة الشـيء احملكـوم فيـه يف اخلصـوص الـذي صـدر فيـه  ،يتمتع مبقومات األحكام وخصائصها

  .ما مل تتغري الظروف
ويرتتب على كون احلكم الصادر بوقف التنفيذ حكما قطعياً، أنـه جيـوز الطعـن فيـه بشـكل          

ررة ضــد احلكــم الــذي يصــدر يف موضــوع الــدعوى، شــأنه يف ذلــك مســتقل بكافــة طــرق الطعــن املقــ
و ال حمــل للقــول بلــزوم انتظــار صــدور احلكــم يف دعــوى اإللغــاء، إذ هــذا . شــأن أي حكــم انتهــائي
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املفـــروض فيـــه أنـــه مســـتعجل بطبيعتـــه  ،فضـــال عـــن جمافاتـــه لطـــابع األشـــياء يف أمـــر ،لـــزوم مبـــا ال يلـــزم
  .1خيشى عليه من فوات الوقت و ،تتعرض فيه مصاحل ذوي الشأن للخطر

و يندرج هذا احلكم القطعي ضـمن األحكـام الوقتيـة الـيت تصـدر قبـل الفصـل يف املوضـوع،          
و األسـباب الـيت بـين عليهـا هـذا احلكـم  ،فإذا زالـت العلـة .حبيث ال يقيد احملكمة عند نظر املوضوع
   2.دمفيصبح يف حكم الع ،الوقيت، كان للمحكمة أن تطرحه جانباً 

  .تنفيذ حكم وقف التنفيذ: ثانيا
إن القــرار الصــادر يف طلــب وقــف التنفيــذ، شــأنه شــأن األحكــام القضــائية اإلداريــة، يكــون          

لــذلك ســنبحث هنــا كيفيــة التنفيــذ، و كــذلك ). اإلدارة(قــابال للتنفيــذ منــذ تبليغــه لصــحاب الشــأن
ار الــذي سيصــدر يف الــدعوى األصـــلية تــأثري هــذا القــرار الــذي يصــدر يف طلــب الوقـــف، علــى القــر 

  ).دعوى جتاوز السلطة(
 .كيفية تنفيذ الحكم  - 1

إن القــــرار الفاصــــل يف طلــــب وقــــف تنفيــــذ القــــرار اإلداري، يصــــدر يف الشــــكل االعتيــــادي          
إال أن سـريان الوقـف،  .املعهود للقرارات القضائية، و تذيل الصورة التنفيذية منها بالصيغة التنفيذيـة

تنفيذ احلكم الذي جـاء بـه القـرار القضـائي، ال يبـدأ إال مـن تـاريخ تبليغـه لـذوي الشـأن، و هـذا أي 
دون  ،مـــا مل يوجـــد نـــص يقضـــي خبـــالف ذلـــك، أو يـــنص القـــرار علـــى تنفيـــذ احلكـــم الـــذي جـــاء بـــه

   .3إعالن مبوجب مسودته األصلية
مــن  ،يــه القــرار القضــائيففــي فرنســا يبــدأ ســريان احلكــم القاضــي بــالوقف الــذي اشــتمل عل         

إن هـذه املسـألة نصـت عليهـا . احلكـم تاريخ تسلم اجلهـة اإلداريـة مصـدرة القـرار حمـل الوقـف إعـالن
يعلــن احلكــم " بقوهلــا 1953ســبتمرب  28مــن الئحــة اإلدارة العامــة الصــادرة يف  22الفقــرة األخــرية 

خالل أربع و عشـرين  -رارـــلقمبا فيهم مصدر ا -اآلمر بوقف تنفيذ قرار إداري إىل أصحاب الشأن
  . 4"ساعة، و توقف آثار هذا القرار ابتداء من اليوم الذي يتسلم فيه مصدره هذا اإلعالن
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تُعَلُن بالطريق اإلداري بواسطة سكرتري القسم القضائي حىت سنة  ف.د.مو كانت أحكام          
حكام يتم مبوجب خطـاب جعل إعالن األ 1963سبتمرب  30و لكن املرسوم الصادر يف . 1962

  . 1موصى عليه بعلم الوصول لألشخاص املمثلني أو املختصمني يف الدعوى، و للوزراء املختصني
وبعد اختاذ اإلجـراءات سـالفة الـذكر، يوقـف القـرار اإلداري مبوجـب احلكـم الصـادر بوقفـه،          

دارة بالتنفيـذ اجلـربي للقـرار و نتيجـة لـذلك، فـإن قيـام اإل. و ذلك إىل غاية الفصل يف طلب اإللغـاء
  .احملكوم بوقف تنفيذه ميثل اعتداء ماديا

ال خيتلــف يف جــوهره عــن  ،اخلــاص بــإجراءات التنفيــذ ،علــى أن الوضــع يف القــانون املصــري         
إن هـذه اإلجـراءات تبــدأ باحلصـول علـى الصـورة التنفيذيــة . الوضـع الـذي رأينـاه يف القــانون الفرنسـي

و هذا احلكم ينفذ بعد إعالنه دون انتظار انتهاء مواعيـد الطعـن، . الصيغة التنفيذيةللحكم مذيلة ب
  .2أو احلكم الصادر يف هذا الطعن

و يرتتــب علــى تنفيــذ احلكــم، وقــف القــرار علــى الفــور حبيــث يعــود احلــال إىل مــا كــان عليــه          
ومة األصـــلية املتعلقـــة بطلـــب قبـــل إصـــدار القـــرار، و يظـــل القـــرار موقوفـــا إىل غايـــة الفصـــل يف اخلصـــ

و   -أن أثـر احلكـم بوقـف التنفيـذ"ويف هذا تقول دائرة وقف التنفيذ مبجلس الدولة املصـري . اإللغاء
ما كان إىل ما كان حىت  دُ و يـُرَ  ،أن يعود األمر إىل ما سبق عليه -كان متعلقا بقرار صادر باإلبعاد

  3".يفصل يف الدعوى املرفوعة بطلب اإللغاء موضوعاً 
ويتم إبالغ احلكم الصادر بوقف التنفيذ إىل اخلصوم و على اجلهـة اإلداريـة املصـدرة للقـرار          

  .أن توقف تنفيذه عند إبالغها احلكم

 .حجية الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ - 2 

يتمتـــع احلكـــم الصـــادر يف طلـــب وقـــف تنفيـــذ القـــرار اإلداري حبجيـــة ذات طبيعـــة خاصـــة،          
ث ينحصر نطاقها يف موضوع احلكم، و فيما فصل فيه من مسائل فرعية، و دون أن تقيد تلك حبي

و . احلجيــة حمكمــة املوضــوع حــال فصــلها يف دعــوى إلغــاء القــرار اإلداري حمــل طلــب وقــف التنفيــذ
  .و اليت تتمتع حبجية مطلقة ،هذا عكس األحكام الصادرة فصال يف طلبات اإللغاء
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بينمــا  ،و حتفظيــة ،ذات طبيعــة مرحليــة ،التغــاير، يرجــع إىل أن أحكــام الوقــف و مــرُد هــذا          
  . 1حامسة للنزاع حول أصل احلق ،أحكام اإللغاء

جيعلنـا نتطـرق إىل عـدة نقـاط  ،إن حبث مسألة حجية األحكام الصـادرة يف طلبـات الوقـف         
  .سيتم تبيانه فيما يأيتما و هو 

  .تنفيذ من حيث موضوعهحجية الحكم في طلب وقف ال -أ
مقتضــى ذلــك، أن تتقيــد احملكمــة مصــدرة القــرار مبــا جــاء بــه احلكــم الفاصــل يف طلــب  إن         

فإنــه ال جيــوز هلــا العــدول عنــه، و ال ميكــن هلــا أن تقبــل إثــارة النــزاع مــن جديــد  ،و مــن مثــة. الوقــف
املالبســـة الـــيت حاطـــت أمامهـــا خبصـــوص نفـــس املســـألة املفصـــول فيهـــا ســـلفا، طاملـــا أن الظـــروف و 

  . و مل يثبت تغريها ،باقية على نفس الوجه ،حبكمها األول
إال إذا  ،إن األمر هذا معناه، أنه ال جيوز جتديد طلب وقـف التنفيـذ بعـد أن يقضـى برفضـه         

وهنا يكـون . فارضا ظروفا جديدة مغايرة لتلك اليت صدر حكم الرفض يف كنفها ،ظهر وجه جديد
أو  ،ي نظــر طلــب الوقــف يف ظــل الظــروف اجلديــدة، و الــيت يف ضــوئها يقضــي بقبــولبوســع القاضــ

  .2رفض طلب وقف التنفيذ على حسب األحوال
 .حجية الحكم في طلب وقف التنفيذ فيما فصل فيه من مسائل فرعية -ب

إن احلكم الصادر يف طلب وقـف التنفيـذ، حيـوز حجيـة فيمـا فصـل فيـه مـن مسـائل فرعيـة،          
كفصــله يف الــدفع بعــدم اختصــاص القضــاء اإلداري أصــال . قة علــى الفصــل يف موضــوع الطلــبســاب

فقضـاء اجلهـة القضــائية . بنظـر الـدعوى حبسـب موضــوعها، أو بعـدم قبوهلـا لرفعهــا بعـد فـوات امليعــاد
و من مث تتقيد به . اإلدارية يف مثل تلك املسائل ليس قطعيا فحسب ، بل هو ائي، و ليس مؤقتا

و مــؤدى ذلــك، أنــه ال جيــوز للمحكمــة إذا مــا فصــلت يف . القضــائية عنــد نظــر طلــب اإللغــاء اجلهــة
دفــع مــن هـــذا القبيــل يف حكـــم وقــف التنفيــذ، أن تعـــود عنــد نظـــر طلــب اإللغــاء، فتفصـــل فيــه مـــن 

وعليــه . و قـوة الشـيء احملكـوم فيـه ،جديـد، ألن حكمهـا األول، قضـاء ـائي حـاز حجيـة األحكـام
حملكمة ما قضـت فيـه يف طلـب وقـف التنفيـذ، و هـي تفصـل يف الـدعوى األصـلية، فإذا ما خالفت ا

  .3فإن حكمها يعد معيباً ملخالفته حكم سابق حاز حجية الشيء املقضي به
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يف هـــذا الشـــأن علـــى أن حمكمـــة القضـــاء 1م .ع.إ.و يف القضـــاء املصـــري، اســـتقر قضـــاء م         
التنفيذ، أن تفصل أوًال يف مجيع الـدعاوى الشـكلية اإلداري يتعني عليها قبل الفصل يف طلب وقف 

ســواء تلــك الــيت يعرضــها اخلصــوم، أو الــيت تكــون مــن النظــام  ،و املســائل الفرعيــة املــؤثرة يف الــدعوى
كاملســـائل   .و لـــو مل يطلـــب ذلـــك اخلصـــوم ،فللمحكمـــة أن تتصـــدى هلـــا مـــن تلقـــاء نفســـها. العـــام

أو بعــدم  ،أو بعــدم قبوهلــا ،أو بعــدم جــواز نظــر الــدعوى املتعلقــة بعــدم الواليــة حملــاكم جملــس الدولــة،
و لقـد . تقييـد قاضـي املوضـوع ،فاألحكـام الفرعيـة الصـادرة مـن قاضـي الوقـف. االختصاص بنظرهـا

أن احلكــم الصــادر يف طلــب الوقــف يف فصــله يف املســائل  2قــدرت حمكمــة القضــاء اإلداري يف مصــر
و بالتـــايل فهـــو مقيـــد لقاضـــي . د ائيـــا و لـــيس مؤقتـــااألوليـــة الـــيت تثـــار أثنـــاء نظـــر هـــذا الطلـــب، يعـــ

فــال جيــوز لــه، بعــدما صــار حكــم الوقــف ائيــا، إعمــال النظــر مــن . اإللغــاء عنــد نظــر موضــوع النــزاع
  .جديد فيما سبق لقاضي الوقف الفصل فيه من دفوع فرعية

  .الحكم في طلب وقف التنفيذ ال يقيد المحكمة عند الفصل في طلب اإللغاء -ج
إن احملكمة الناظرة يف طلب إلغاء القرار اإلداري، ال تتقيد باحلكم الصادر يف طلب وقف          

هــو اخــتالف الغايــة و  ،و قــد يكــون مــربر ذلــك .ســواء كــان هــذا احلكــم إجيابيــاً أو ســلبياً  ،تنفيــذه
  .3و دعوى إلغائه ،الوسيلة بني طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري

هـــو تـــوقي اآلثـــار الضـــارة  ،مـــن وراء طلـــب وقـــف تنفيـــذ القـــرار اإلداري ايـــةو إذا كانـــت الغ         
و حـىت يقضـى  ،و الـيت يتعـذر تـداركها يف الفـرتة بـني صـدور القـرار ،النامجة عن تنفيذ القرار اإلداري

انونيـة الـيت أنشـأها يف دعوى إلغائه، فإن اهلدف املبتغى من دعـوى اإللغـاء، هـو التـأثري يف املراكـز الق
  .و تعديالً  ر إلغاءالقرا

فإنــه يتمثــل يف الوســيلة املســتعملة  ،أمــا االخــتالف الثــاين بــني طلــيب اإللغــاء و وقــف التنفيــذ         
يعتمــد علــى فحــص ظــاهري لــألوراق  ،فالقاضــي و هــو يفصــل يف طلــب وقــف التنفيــذ. يف احلكمـني
صــل يف موضــوع فيكــون تصــديه للف ،أمــا قاضــي اإللغــاء. و غــوص يف عمــق موضــوعها ،دون تغلغــل

  .و متحيص مستفيض ملستنداا ،من خالل فحص متعمق ألوراقها ،دعوى اإللغاء
                                                 

، قاعـــدة 33، ج 1985/1993ثـــة، ، املوســـوعة اإلداريـــة احلدي16/02/1991ق، يف 33، لســـنة 398احملكمـــة اإلداريـــة العليـــا املصـــرية، طعـــن - 1
  .758.حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص: ، أشار إىل ذلك.956.، ص483

حممـــد فـــؤاد عبـــد الباســـط، املرجـــع الســـابق، : أشـــار إىل ذلـــك.1126-1125.، ص119، بنـــد 3ق، الســـنة 3، لســـنة 608، طعـــن.م .إ.ق.م  - 2
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مبــا ســبق و أن قضــت بــه يف طلــب وقــف  ،و النتيجــة املنطقيــة لعــدم تقُيــد حمكمــة املوضــوع         
بــالرغم مــن صــدور  ،التنفيــذ، هــو أن للجهــة القضــائية إلغــاء القــرار اإلداري حمــل طلــب وقــف التنفيــذ

ر برفض طلب وقـف التنفيـذ مـن قبـل، وذلـك بعـدما تبـني للقاضـي عـدم مشـروعية القـرار اإلداري قرا
كما أنـه جيـوز لقاضـي اإللغـاء أن يؤيـد القـرار رغـم سـبق   .بعد تفحصه العميق لطلبات رافع الدعوى

  .قضائه بوقف تنفيذه
صـادر بوقـف التنفيـذ ال يـرى أن احلكـم ال ،اهللا و من جهته األستاذ عبد الغين بسيوين عبد         

يقيد القاضي عند فصله يف موضوع اخلصومة ، ألنه حكم وقيت صدر يف أحـد الطلبـات املسـتعجلة 
فــإن حكــم وقــف التنفيــذ قــد يــؤدي  ،ومــع التســليم ــذه القاعــدة. الســابقة علــى الفصــل يف الــدعوى

  .إىل وضع ائي للخصوم يف بعض األحيان من الناحية الواقعية
ب وقـف تنفيــذ قـرار صـدر مبنــع طالـب مـن دخــول االمتحـان، أو قـرار مبنــع مـريض مــن فطلـ         

 ،فكل هـذه القـرارات يف حالـة مـا قضـي بوقـف تنفيـذها. السفر إىل اخلارج، أو قرار دم منزل أثري
 Dépourvue) و مت تنفيـــــذ قـــــرار الوقـــــف، فـــــإن دعـــــوى اإللغـــــاء تصـــــبح غـــــري ذات موضـــــوع

d’Objet)   و بالرغم مـن أن احلكـم الصـادر . 1ء اخلصومة فيها يف هذه احلالةوجيب احلكم بانتها
الـــدعوى (حـــىت يـــتم الفصـــل يف دعـــوى اإللغـــاء  ،يعتـــرب إلغـــاء مؤقتـــاً للقـــرار اإلداري ،بوقـــف التنفيـــذ

حكم اإللغاء يلغي القرار ائيا و يعدمه، فإن وقـف التنفيـذ قـد يـتمخض عنـه  إذا كانو  .)األصلية
  .حكم اإللغاءنفس األثر الذي حيدثه 

وقــف " و هــذا األمــر جــاء يف أحكــام دائــرة وقــف التنفيــذ مبجلــس الدولــة املصــري بقوهلــا أن         
التنفيذ هو مبثابة إلغاء مؤقت للقـرار اإلداري، و قيـام ظـروف واقعيـة حيتمـل معهـا أن يتحـول اإللغـاء 

إىل عدم قابلية القـرار اإلداري يف املؤقت إىل إلغاء ائي، إمنا يرجع إىل الظروف املالبسة اليت تؤدي 
  .      2..."ذاته لوقف التنفيذ

علـــى احلكـــم القضـــائي الصـــادر مبوضـــوع  ،و يتوقـــف مصـــري قـــرارات وقـــف التنفيـــذ االجيابيـــة         
فيعد احلكم القضائي الصادر بإلغاء القرار املطعون فيه، تأكيـداً لقـرار وقـف تنفيـذه؛ . دعوى اإللغاء

كمـا . إىل حـني الفصـل يف موضـوع دعـوى اإللغـاء ،ما هو إال إلغاء مؤقـت للقـرارألن وقف التنفيذ 
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علــى صــواب قــرار وقــف التنفيــذ، واســتناده إىل األســباب اجلديــة الــيت  ،يــدل حكــم اإللغــاء الصــادر
    .1ترجح احلكم بإلغاء القرار املطعون فيه

 

        ....الطعن في القرار المتعلقة بوقف التنفيذالطعن في القرار المتعلقة بوقف التنفيذالطعن في القرار المتعلقة بوقف التنفيذالطعن في القرار المتعلقة بوقف التنفيذ: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
يعتـرب مـن املبـادئ األساسـية الـيت كرسـها املشـرع ،2إن الطعن يف األحكام و القرارات اإلداريـة         

األخطـاء الـيت ميكـن أن يكـون  يسـمح مبراجعـةو يف ذلك محاية للقاضـي، كـون أن الطعـن . اجلزائري
ن يعتـــرب مـــن األمهيـــة مبكـــا ،كمـــا أن الطعـــن يف القـــرارات القضـــائية. األول احلكـــمقـــد وقـــع فيهـــا يف 

أو إمهــال مــن  ،بســبب خطــأ ،الــذين ميكــنهم مــن اســرتجاع حقــوقهم الضــائعة ،بالنســبة للمتقاضــني
ة و هــي املعارضــة و عاديــطــرق الطعــن إىل تنقســم  و. أو قلــة يف األدلــة و األســانيد ،القاضــي األول

  .التماس إعادة النظر و النقضو هي عادية االستئناف و غري 
جيعلنــا نبحــث عــن طــرق الطعــن فيــه، و تبيــان  ،ادر بوقــف التنفيــذو الطعــن يف القــرار الصــ          

  .احلاالت اليت ال جيوز فيها ذلك، و باملرة عن كيفية وقف تنفيذه
  .طرق الطعن في القرار القضائي المتعلق بوقف التنفيذ: أوالً 

لبـــات لطعـــن يف القـــرارات القضـــائية الفاصـــلة يف طا لقـــد تعـــرض املشـــرع اجلزائـــري إىل مســـألة        
و القـرار الـذي يـأمر " م و الـيت تـنص علـى أن .إ.الفقـرة األخـرية مـن ق 170وقف التنفيذ يف املـادة 

الــس القضــائي فيــه بوقــف التنفيــذ يقبــل الطعــن باالســتئناف أمــام احملكمــة العليــا يف ميعــاد مخســة 
هذه احلالة أن يأمر فورا عشر يوما من تاريخ تبليغه، و جيوز لرئيس الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا يف 

علــى مــا م .إ.مكــرر مــن ق 171املــادة  كمــا نصــت  ".و بصــفة مؤقتــة أن يضــع حــدا لوقــف التنفيــذ
الصادر بقبول الطلبات املذكورة و املشـمول بالنفـاذ املعجـل أو األمـر الصـادر  -و يكون األمر" يلي
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 28و ) املـــادة التاســـعة( 1953ســـبتمرب  30منـــذ مراســـيم ن قاعـــدة الطعـــن يف األحكـــام الصـــادرة يف طلبـــات الوقـــف مقـــررة يف فرنســـا صـــراحة إ  - 2
  . 1989سبتمرب  7الصادر يف  642 -89، و هي مكررة يف كل التعديالت الالحقة و آخرها املرسوم رقم )املادة ثالثة و عشرون( 1953نوفمرب 
، أصبح جملـس الدولـة خمتصـا بـالنظر يف الطعـون املقدمـة 1954و ممارستها لوظيفتها مع مطلع عام  1953بعد إنشاء احملاكم اإلدارية عام  و         

  .ضد أحكام هذه احملاكم املتعلقة بوقف تنفيذ القرار اإلداري
فقـــــد حـــــدد املرســـــوم الصـــــادر يف  1987أمـــــا بالنســـــبة لوضـــــع احملـــــاكم اإلداريـــــة االســـــتئنافية الـــــيت أنشـــــأها قـــــانون اإلصـــــالح القضـــــائي لســـــنة          

ائية الواجب إتباعها عند الطعـن يف األحكـام أمـام هـذه احملـاكم، و هـي ال ختتلـف عـن تلـك املتبعـة أمـام جملـس الدولـة القواعد اإلجر  09/05/1988
  .فلم يتطلب املرسوم وساطة احملامني بشأن الطعون املرفوعة أمام احملاكم اإلدارية االستئنافية. الفرنسي

-Pour plus de détail, voir : Bernard PACTEAU, op.cit., p.p.304 et s.                                                 



  
  
  
  

  

ومـا مـن تـاريخ تبليغـه، و جيـوز قابال لالستئناف أمام احملكمة العليا يف ميعاد مخسة عشـر ي -برفضها
  ".يف هذه احلالة لرئيس الغرفة اإلدارية أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذ هذا القرار

يتبــني مــن خــالل النصــني، أن املشــرع اجلزائــري نــص فقــط علــى طريــق واحــد للطعــن، و هــو          
  فهل هذا يعين أن طرق الطعن األخرى مستبعدة؟. االستئناف
حاول فيمــــا يــــأيت التطــــرق إىل موقــــف الفقــــه و القضــــاء مــــن هــــذه املســــألة، مــــع األخــــذ ســــن         

  .باحلسبان يف كل مرة طبيعة القرار الصادر يف طلب وقف التنفيذ
  .طرق الطعن العادية -1

، و عليــه ســنحاول معاجلــة كــل حالــة تتمثــل طــرق الطعــن العاديــة يف املعارضــة و االســتئناف         
    .على حدى

     ((((LLLL´́́́oppositionoppositionoppositionopposition)))) .عارضةالم -أ

 نتكلمتــا فقــط عــن مســألة الطعــم، .إ.مــن ق 170مكــرر و املــادة  171نــص املــادتني  إن         
فهـل يفهـم مـن . يف القرارات القضائية الفاصلة يف طلبات وقف تنفيذ القرارات اإلداريـةباالستئناف 
  لطعن فيها باملعارضة؟ أن تلك القرارات ال تقبل ا -مبفهوم املخالفة -هاتني املادتني

خاصـــة املــــادة  و، م.إ.بـــالرجوع إىل القواعـــد العامـــة يف اإلجــــراءات املنصـــوص عليهـــا يف ق         
منــــه، واملتعلقــــة بتــــدابري االســــتعجال، ميكــــن القــــول أن األوامــــر الصــــادرة يف املــــواد املســــتعجلة 1881

إال أن هـــذا احلكـــم . ذ املعجـــلمعجلـــة النفـــاذ، تكـــون غـــري قابلـــة للمعارضـــة أو االعـــرتاض علـــى النفـــا
وهــو مســتبعد . ينطبــق علــى األوامــر االســتعجالية الــيت يصــدرها رئــيس احملكمــة أمــام احملــاكم العاديــة

يف " بقوهلــا 2/مكــرر 171و هــذا مــا نصــت عليــه املــادة . التطبيــق أمــام قاضــي االســتعجال اإلداري
املتعلقــة بتــدابري االســتعجال و  190 إىل 183و مــن  173و  172واد ـاملــادة اإلداريــة، تســتبدل املــ

ــــة القضــــاء ــــنص األخــــري، أن حظــــر الطعــــن ...". املســــتعجل باألحكــــام التالي و يتجلــــى مــــن هــــذا ال
  .م ال ميتد إىل القضاء اإلداري.إ.ق من 188/2باملعارضة الذي جاءت به املادة 

ملتبعــة أمــام اــالس و بــالرجوع إىل البــاب األول مــن الكتــاب الثالــث، املتعلــق بــاإلجراءات ا         
تـــنص علـــى إمكانيـــة الطعـــن يف األحكـــام 166/12القضـــائية النـــاظر يف االســـتئناف، جنـــد أن املـــادة 

                                                 
تكـون األوامـر الصـادرة يف املـواد املسـتعجلة معجلـة النفـاذ بكفالـة أو بـدوا، وهـي غـري قابلـة للمعارضـة أو االعـرتاض :" تنص هذه املـادة علـى أنـه -1

  ".على النفاذ املعجل
  ".ميعاد عشرة أيام  من تاريخ تبليغها ن يف أحكام االس الغيابية بطريق املعارضة يفجيوز الطع" تنص هذه املادة على أنه -  2



  
  
  
  

  

فهــذه املــادة، و إن كانــت ختــص اــالس . الغيابيــة باملعارضــة يف ميعــاد عشــرة أيــام مــن تــاريخ التبليــغ
ريح العبــارة الــواردة يف مــنت املــادة القضــائية بصــفة عامــة، إال أــا تطبــق يف املــواد اإلداريــة، و هــذا بصــ

و مبا أن هذا النص يطبق على املنازعات اإلدارية، فإن األوامر االستعجالية جيوز . م.إ.من ق1681
   2.رفع املعارضة ضدها إن كانت غيابية خالل تلك املدة و طبقا لتلك الشروط

رفضــــت الطعــــن 3كمــــة العليــــاأمــــا عــــن موقــــف القضــــاء اجلزائــــري، فــــإن الغرفــــة اإلداريــــة باحمل         
باملعارضة املقدم أمام الس القضائي، مؤسسة قرارهـا علـى أن القـرارات الـيت تقبـل االسـتئناف أمـام 

  .  4احملكمة العليا، ال جيوز الطعن فيها باملعارضة
م علـى جـواز الطعـن باملعارضـة .إ.ن قمـ286أما على مستوى جملس الدولة، فتـنص املـادة          

و ). جملـس الدولـة حاليـا(ارات الغيابية الصادرة عن الغرفة اإلدارية على مستوى احملكمة العليايف القر 
ال تكـون هـذه املعارضـة مقبولــة إال يف حالـة عـدم اسـتالم اخلصــم املتخلـف تبليـغ دعـوى الــبطالن أو 

ــــة أو األمــــر الصــــادر يف مــــاد. عريضــــة االســــتئناف ــــة االســــتالم فــــإن قــــرار جملــــس الدول ة أمــــا يف حال
و ميعـاد املعارضـة هـو . 5االستعجال سوف يصـدر حضـوريا، وبالتـايل ال يقبـل الطعـن فيـه باملعارضـة

  .6شهرين يبدآن من تاريخ تبليغ احلكم، و حتت طائلة البطالن
حـول هـذه املسـألة، يـرى أن الوضـع يف القـانون اجلزائـري، 7و يف تعليق لألسـتاذ بشـري بلعيـد         

. الــنص فــإن القاضـــي ال جيــوز أن مينــع إجـــراء معــني، مل يقــرره املشـــرع ويف غيـــاب. يســوده الغمــوض
  .لذلك فهو يرى أن املعارضة تكون مقبولة يف األوامر االستعجالية

                                                 
و  أمام الس القضائي و هـو يبـت يف املـواد اإلداريـة ....تطبق النصوص الواردة يف الباب األول من الكتاب الثالث" تنص هذه املادة على أن  - 1

  " .كام هذا الكتاباليت ال تتعارض فيها مع أح  ذلك يف احلدود

  .166.صاملرجع السابق، حلسني بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء االستعجال اإلداري،  - 2
يوما من تاريخ التبليـغ  15من املقرر قانونا أن األمر الصادر يف املادة االستعجالية اإلدارية يكون قابال لالستئناف أمام احملكمة العليا يف ميعاد " - 3

إلداريـة ن ثابتا يف قضـية احلـال أن الـس ملـا رفـض املعارضـة يف األمـر االسـتعجايل اإلداري، فانـه أصـاب جزئيـا الن املعارضـة ال تـتم يف املـواد او ملا كا
جلة ، ممـا يسـتوجب مـن قـانون اإلجـراءات املدنيـة ال تنطبـق علـى املـواد اإلداريـة املسـتع 188اليت جيوز فيها االستئناف أمام احملكمة العليا و أن املـادة 

و بلديـــة       )خ.س(، بـــني16/03/1997، قـــرار بتـــاريخ 142612، قضـــية رقـــم  )الغرفـــة اإلداريـــة(حملكمـــة العليـــاا: ، أنظـــر."تأييـــد األمـــر املســـتأنف
  .120-116.، ص1997، 1، العدد.ق.، م) فرعون(
القضــاء اإلداري أقــر قاعــدة عــدم املعارضــة يف األوامــر االســتعجالية ويظهــر هنــا بــأن مبــدأ  "يف تعليــق لألســتاذ حســني فرجيــة علــى هــذا القــرار يقــول -4

 .لية اإلداريـةاإلدارية وهذا املبدأ استخرجه القاضي اإلداري من روح التشريع باعتبار أنه ال يوجد نص صريح يقرر مبدأ املعارضة يف األوامر االسـتعجا
  . 44.، ص2003، 26ري يف أحكام القضاء اإلداري اجلزائري، جملة إدارة، العدد حسني فرجية، االستعجال اإلدا: ، ملزيد من التفاصيل، أنظر "
  .173-172.، ص السابق حلسني بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء االستعجال اإلداري، املرجع - 5
  .م.إ.من ق 287املادة : أنظر - 6
  .219-218.بشري بلعيد، املرجع السابق، ص - 7



  
  
  
  

  

 من خالل ما سـبق بيانـه، فـإن اخلـالف يف الفقـه اجلزائـري، مـرده إىل سـكوت املشـرع حـول         
الطعــن باملعارضــة ال يعــين عــدم جوازهــا فهنــاك مــن يــرى أن ســكوت املشــرع حــول مســألة . املســألة

األســتاذ (عو هنــاك مــن يــرى أنــه ال جيــوز إتيــان إجــراء مل يقــره صــراحة املشــر ). األســتاذ بشــري بلعيــد(
  ). حسني فرجية

     
  L’appelL’appelL’appelL’appel))))    (   (   (   (. االستئناف -ب

لقــد مســح املشــرع الفرنســـي ألصــحاب الشــأن يف اســتئناف األحكـــام الصــادرة مــن احملـــاكم          
أو تلــك الــيت رفضــته بــدون  ،ســواء األحكــام الــيت قضــت بوقــف التنفيــذ ،داريــة أمــام جملــس الدولــةاإل

و خبصـــوص املهلـــة الـــيت حـــددها املشـــرع للطعـــن يف أحكـــام احملـــاكم اإلداريـــة املتعلقـــة . متييـــز أو تفرقـــة
وعـا مـا و هـذه املهلـة ميكـن اعتبارهـا قصـرية ن .هـي مخسـة عشـر يومـاً فبوقف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة 

  1.إذا ما ُقرنت مع املدة العادية املقررة لالستئناف و احملددة بشهرين اثنني
القــرارات القضــائية الصــادرة عــن القاضــي اإلداري الفاصــلة يف طلبــات  أمــا يف اجلزائــر، فــإن         

و ). احملكمــة العليــا ســابقا( س الدولــةـون قابلــة للطعــن فيهــا باالســتئناف أمــام جملـــوقــف التنفيــذ، تكــ
أن الصياغة اليت  ،و ما ميكن مالحظته. م.إ.من ق 170مكرر و املادة  171هذا ما بينته املادتني 

م  .إ.ق مـــن 170مـــا هـــي إال إعـــادة لتلـــك الـــيت جـــاءت يف املـــادة  ،مكـــرر 171جـــاءت ـــا املـــادة 
مكــرر خاصــة  171باعتبــار أن املــادة  ،بــالرغم مــن اخــتالف املــادتني مــن حيــث طبيعــة االختصــاص

  . فهي خاصة باحلالة العادية 170حبالة االستعجال، أما املادة 
من  241و عريضة االستئناف جيب أن ختضع للشروط القانونية املنصوص عليها يف املادة          

و    يومــاً  15م فهــي .إ.مــن ق 170مكــرر و  171أمــا مهلــة االســتئناف حســب املــادتني . م.إ.ق
الف االســتئناف يف القــرارات القضــائية العاديــة الــيت تكــون فيهــا و هــذا خبــ. 2ذلــك مــن تــاريخ التبليــغ

و مهلـة  .   مهلة االستئناف شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي الصادر عن الغرفة اإلدارية
وهــذا . تتماشــى مــع اهلــدف مــن القضــاء املســتعجل الــذي يتميــز بطــابع الســرعة ،اخلمســة عشــر يومــا

يعترب من النظـام العـام، حبيـث جيـوز للقاضـي إثارتـه مـن  ،سالفتنيال املادتني امليعاد املنصوص عليه يف

                                                 
 .245.، املرجع السابق، صاهللالغين بسيوين عبد عبد : مأخوذ عن  -  1

قابال لالستئناف أمام احملكمـة العليـا يف  -الصادر بقبول الطلبات املذكورة و املشمول بالنفاذ املعجل أو األمر الصادر برفضها -و يكون األمر"  -2
  ". دارية أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذ هذا القرارميعاد مخسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، و جيوز يف هذه احلالة لرئيس الغرفة اإل



  
  
  
  

  

يـؤدي  ،فـإن وقـوع االسـتئناف بعـد فـوات هـذا امليعـاد ،و بالنتيجـة. تلقاء نفسه و لو مل يثره اخلصوم
  .إىل عدم قبول الطعن شكال لوقوعه خارج اآلجال القانونية

فإنـــه للقاضـــي أن يـــأمر  ،و وفـــق الشـــروط القانونيـــة ،ددةو إذا مـــا مت الطعـــن يف اآلجـــال احملـــ         
جيـــوز لـــرئيس الغرفـــة (و مـــن صـــياغة الـــنص). قـــرار وقـــف التنفيـــذ(بوقـــف تنفيـــذ القـــرار املطعـــون فيـــه 

بوقـف تنفيـذ  ي، فإن القاضـي يتمتـع بسـلطة تقديريـة يف وقـف تنفيـذ القـرار القضـائي القاضـ)اإلدارية
  .القرار اإلداري

 عــدم قبــولو ترتيــب  ،مــن الصــرامة التشــريعية يف حتيــد مهلــة الطعــن باالســتئنافو بــالرغم          
الطعــن يف حالــة فــوات امليعــاد، إال أن املشــرع مل يلــزم القاضــي بالفصــل يف الطعــن خــالل فــرتة زمنيــة 

 ،لكـي تـتم العمليـة بسـرعة 1لـذلك فهنـاك مـن يـرى. حمددة، مما قد يفقد الطلب طابعـه االسـتعجايل
ن هذا النوع من الغـرف أفة خاصة تفصل يف قضايا األمور االستعجالية، خاصة و وجوب تعيني غر 

و هـذا مـا أدى إىل الـبطء  ،مل يكن موجودا  يف السابق على مستوى الغرفـة اإلداريـة باحملكمـة العليـا
ن حيـدد غرفـة تـودع فيهـا أفإنه ميكن لس الدولـة  ،و على هذا. يف الفصل يف القضايا االستعجالية

و يفصــل فيهــا خــالل مــدة ال تتجــاوز  ،رة االســتئنافات املتعلقــة بــاألوامر االســتعجالية اإلداريــةمباشــ
  ..ثالثني يوما ابتداء من تاريخ تسجيل االستئناف أمام جملس الدولة

و املتعلقــــة  ،مــــن قــــانون جملــــس الدولــــة املصــــري 13املــــادة أمــــا يف القــــانون املصــــري فتــــنص          
على أن ختـتص احملكمـة بالفصـل يف الطعـون الـيت ترفـع إليهـا عـن األحكـام "باالختصاص االستئنايف 

و  ،و يكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولـة. الصادرة من احملاكم اإلدارية
فهــي تــنص علــى الطعــن أمــام  23أمــا املــادة ".  ذلــك خــالل ســتني يومــا مــن تــاريخ صــدور احلكــم

جيــوز الطعــن أمــام احملكمــة اإلداريــة العليــا يف األحكــام الصــادرة مــن : " قوهلــااحملكمــة اإلداريــة العليــا ب
و يكــون لــذوي الشــأن و لــرئيس هيئــة مفوضــي ...إلداري أو مــن احملــاكم التأديبيــة حمكمــة القضــاء ا

و ذلــك  ،و ذلــك خـالل ســتني يومـا مــن تــاريخ صـدور احلكــم ،يطعــن يف تلـك األحكــام نأ ،الدولـة
ن عــأمــا األحكــام الصــادرة . يت يوجــب عليــه القــانون فيهــا الطعــن يف احلكــممــع مراعــاة األحــوال الــ

فـال جيـوز الطعـن فيهـا  ،حمكمة القضاء اإلداري يف الطعون املقامة أمامهـا يف أحكـام احملـاكم اإلداريـة
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ســــتني يومــــا تــــاريخ صــــدور  لخــــال ،أمــــام احملكمــــة اإلداريــــة العليــــا إال مــــن رئــــيس مفوضــــي الدولــــة
  .1..."احلكم

  
  
  
  .طرق الطعن غير العادية -2

 اعــرتاضو  ،و التمــاس إعــادة النظــر ،يف الطعــن بــالنقض ،تتمثــل طــرق الطعــن غــري العاديــة         
و لنـــا أن نتســـاءل عـــن إمكانيـــة تطبيـــق كـــل هـــذه الطـــرق يف األحكـــام . الغـــري اخلـــارج عـــن اخلصـــومة

  .طريقة من هذه الطرق و عليه سنناقش موقف التشريع و القضاء من كل. املتعلقة بوقف التنفيذ
  ((((Le pourvoi en cassationLe pourvoi en cassationLe pourvoi en cassationLe pourvoi en cassation)))) .الطعن بالنقض -أ

و هــو خيــص األحكــام النهائيــة . الطعــن بــالنقض، هــو طريــق مــن طــرق الطعــن غــري العاديــة         
فاألحكــام غــري النهائيــة و الــيت تقبــل الطعــن فيهــا بــالطرق . الصــادرة عــن احملــاكم و اــالس القضــائية

الطعن فيهـا عـن طريـق الـنقض، ألن املتضـرر مـا زالـت أمامـه فرصـة للطعـن بـالطرق العادية، ال ميكن 
فيمـــا عــدا مـــا " م  و الـــيت تــنص علـــى أنــه .إ.مــن ق 231و قـــد أكــدت هـــذا األمــر املـــادة . العاديــة

استثين بنص خاص، و مع عدم املساس بالباب الرابع من هـذا الكتـاب، فإنـه ختـتص احملكمـة العليـا 
  :باحلكم 

طعــون بــالنقض يف األحكــام النهائيــة الصــادرة مــن اــالس القضــائية و مــن احملــاكم جبميــع يف ال -1
  ...".أنواعها

نه يتعلق باألحكـام اخلاصـة املتعلقـة أجند  ،و بالرجوع إىل الباب الرابع من الكتاب اخلامس         
ليســـت جهـــة نقـــض  ) ةجملـــس الدولـــ(و يتجلـــى أن الغرفـــة اإلداريـــة باحملكمـــة العليـــا ،بالغرفـــة اإلداريـــة
  .كقاعدة عامة

و  1996مبوجب دستور سنة  ،و لكن مع اعتناق املشرع اجلزائري نظام االزدواج القضائي         
، و صـدور القـانون العضـوي املـنظم )28/11/1996مـن دسـتور  152املـادة (إنشاء جملس الدولـة 

ىل اختصاص الس يف الفصـل من هذا القانون أشارت إ 11، فإن املادة 01-98 رقم هلذا الس
  .يف الطعون بالنقض دعوى الطعن بالنقض
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هـي القـرارات  ،فإن القرارات اليت ميكـن أن تكـون حمـالً للطعـن بـالنقض ،و طبقا هلذه املادة         
و مـا يهمنـا . الصادرة ائيا عن اجلهات القضائية اإلداريـة، و القـرارات الصـادرة عـن جملـس احملاسـبة

قـــام هـــو القـــرارات الصـــادرة عـــن اجلهـــات القضـــائية اإلداريـــة، و هـــل ميكـــن لقـــرارات وقـــف يف هـــذا امل
  التنفيذ أن تكون حمال لذلك؟

كمحكمة أول و آخر درجة، فهي غري قابلة   ،فبالنسبة للقرارات الصادرة عن جملس الدول         
إىل القـــول بعـــدم فقـــد ذهـــب الـــس يف إحـــدى قراراتـــه  ،و يف هـــذا اإلطـــار. للطعـــن فيهـــا بـــالنقض

ألنــه مــن غــري املعقــول و غــري املنطقــي أن يقــوم جملــس :" إمكانيـة الطعــن بــالنقض يف قــرار صــادر عنــه
الدولة بالفصل بالطعن بالنقض املرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه، ذلـك أن املقـرر قانونـا أن الطعـن 

طعن،بينمــا ميكــن أن يــتم بــالنقض يكــون أمــام جهــة قضــائية تعلــو اجلهــة الــيت أصــدرته القــرار حمــل ال
الطعن أمامه سواء بطريق التماس إعادة النظر، اعرتاض الغري خارج عن اخلصومة أو بتصحيح خطأ 

  .1"مادي، و هذا طبقا لقانون اإلجراءات املدنية
أمــا بالنســبة للقــرارات الصــادرة عــن الغــرف اإلداريــة، فاألصــل و القاعــدة العامــة أــا قابلــة          

مـن  10 مجيع احلاالت إال إذا نص القانون على خالف ذلك، كما جاء نـص املـادة لالستئناف يف
  .01-98ع  .ق

املــادتني الــذي مت الــنص عليــه يف  ،االســتئناف يف القــرارات اخلاصــة بوقــف التنفيــذ مبــا أن و         
يــة الغرفــة اإلدار (جملــس الدولــة  فــإنيومــا مــن تــاريخ التبليــغ،  15يكــون خــالل  ،مكــرر171و  170

كمـا أنـه ال . ، هنا يكون كجهة اسـتئناف، و لـيس جهـة نقـض) على مستوى احملكمة العليا سابقا
و ال يتصـور الـنقض يف  ،توجد جهة قضائية تعلوه، و بالتـايل فإنـه ينظـر يف االسـتئناف بصـفة ائيـة

   .و عليه، فإن األوامر االستعجالية ال ختضع للنقض .قراره
                      
  La rétractationLa rétractationLa rétractationLa rétractation            .لتماس إعادة النظرا  -ب

و مــا مييــزه عــن الطعــن . التمــاس إعــادة النظــر هــو طريــق مــن طــرق الطعــن غــري العاديــةإن          
مبعــىن أنــه يرفــع أمــام نفــس اجلهــة مصــدرة القــرار القضــائي، و هــذا . نــاقالً  راً لــيس لــه أثــ بــالنقض، أنــه

  .هة تعلو اجلهة مصدرة القرار القضائيالذي يرفع أمام ج ،على خالف الطعن بالنقض

                                                 
النظر و تصحيح خطأ  القرارات الصادرة عن جملس الدولة غري قابلة للطعن فيها إال بواسطة طريقي الطعن غري العاديني التماس إعادة"  - 1
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و هذا الطعن ذو طابع استثنائي، و ال يكون مقبوال، إال ضد األوامر االسـتعجالية الـيت ال          
و ال يكــون ذلــك إال يف أحــوال حــددا املـــادة . تقبــل الطعــن فيهــا بطــريقيت املعارضــة أو االســتئناف

  .م حصراً .إ.من ق1941
دمي االلتمــاس هـو شـهرين مــن تـاريخ تبليـغ األمــر االسـتعجايل، و ال يوقـف رفــع و ميعـاد تقـ         

االلتماس تنفيذ األمر االستعجايل ألنه طريق غري عادي من طرق الطعن، هذا ما نصت عليه املادة 
  .م.إ.من ق 196

لتنفيـذ و إذا كان يفهم مما سبق بيانه، جواز الطعن بالتماس إعادة النظر يف قرارات وقـف ا         
الصـادرة عــن القضــاء االسـتعجايل، فــإن األســتاذ زهـرة مصــطفى، يــرى عـدم جــواز الطعــن بااللتمــاس 
إلعــادة النظــر يف األوامــر االســتعجالية، لكوــا مؤقتــة و ال حتــوز حجيــة الشــيء املقضــي فيــه بصــفة 

  .2مطلقة
مــر االســتعجالية و يف نفــس االجتــاه يصــب رأي األســتاذ حســني فرجيــة، الــذي يــرى أن األوا         

تتميز بالطابع املؤقت،كما أا ليست أحكاما ائية، و بالتايل فإن التماس إعادة النظر طبقاً لنص 
و عليـه . م يكون يف األحكام النهائية، اليت ال تقبـل املعارضـة، أو االسـتئناف.إ.من ق 194املادة  

  .النظر فإن األوامر االستعجالية، ال ميكن الطعن فيها بالتماس إعادة
و على النقيض من ذلك، فإن األستاذ بشري بلعيد، ال يرى مانعاً من تقدمي التماس إعـادة          

و ليس للقاضي االستعجايل أن يرفضه ما دام املشرع ذاتـه مل . النظر يف أحكام القضاء االستعجايل
  .3مينعه صراحة

                                                 
يهـا مـن إن األحكام الصادرة من احملاكم أو االس اليت ال تكون قابلـة للطعـن فيهـا بطريـق املعارضـة أو االسـتئناف، جيـوز التمـاس إعـادة النظـر ف - 1

  :ب من كان طرفا فيها أو ممن أبلغ قانونا باحلضور، و ذلك يف األحوال اآلتيةجان
  .إذا مل تراع األشكال اجلوهرية قبل أو وقت صدور هذه األحكام، بشرط أن ال يكون بطالن هذه اإلجراءات قد صححه األطراف -1
  .إذا حكم مبا مل يطلب أو بأكثر مما طلب أو سهي عن الفصل يف أحد الطلبات -2
  .إذا وقع غش شخصي -3
  .إذا قضي بناء على وثائق اعرتاف أو صرح بعد صدور احلكم أا مزورة -4
  .إذا اكتشف بعد احلكم ، وثائق  قاطعة يف الدعوى، كانت حمتجزة لدى اخلصم -5
  .إذا وجدت يف احلكم نفسه نصوص متناقضة -6
  .و بناء على نفس األسانيد من نفس اجلهات القضائيةإذا وجد تناقض يف أحكام ائية صادرة بني نفس األطراف  -7
  . إذا مل يدافع على عدميي األهلية -8
  .171-170.، صنتقى يف قضاء االستعجال اإلداريامل، حلسني بن الشيخ آث ملويا، املرجع السابق : مأخوذ عن -  2
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جيـــــوز أيضـــــا "م علـــــى أنـــــه .إ.مـــــن ق 295و علـــــى مســـــتوى جملـــــس الدولـــــة، تـــــنص املـــــادة          
  :، أن تفصل يف طلب التماس إعادة النظر)جملس الدولة(للمحكمة العليا 

  .إذا تبني أن قراره قد صدر بناء على مستندات مزورة مقدمة ألول مرة أمامها-1
إذا حكم علـى امللـتمس لتعـذر تقدميـه مسـتندا حامسـاً يف الـدعوى، كـان خصـمه قـد حـال دون  -2

  ".تقدميه
عنـه جيـوز الطعـن فيهـا  ةقـرر أن القـرارات الصـادر 1و يف القضـاء اجلزائـري، فـإن جملـس الدولـة         

القــرارات الصــادرة عــن جملــس الدولــة غــري قابلــة للطعــن " و جــاء يف القــرار أن .بالتمــاس إعــادة النظــر
  ".فيها إال بواسطة طريقي الطعن غري العاديني التماس إعادة النظر و تصحيح خطأ مادي 

مــــن قــــانون جملــــس الدولــــة املصــــري و املتعلقــــة 512أمــــا يف القــــانون املصــــري فتــــنص املــــادة          
و    جيوز الطعن يف األحكام من حمكمة القضـاء اإلداري  الصـادرة: "بالتماس إعادة النظر على أنه

عليهــا يف  احملــاكم اإلداريــة و احملــاكم التأديبيــة بطريــق إعــادة النظــر يف املواعيــد و األحــوال املنصــوص
قـــانون املرافعـــات املدنيـــة و التجاريـــة أو قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة حســـب األحـــوال و ذلـــك مبـــا ال 

        .مع طبيعة املنازعة املنظورة أمام هذه احملاكم ضيتعار 
نتعــرض طــرق الطعــن يف القــرارات القضــائية الفاصــلة يف طلبــات وقــف التنفيــذ، ل و بعــد تعرضــنا         

  .القرارات ذهال ميكن فيها الطعن يف ه حلاالت اليتاآلن إىل ا
  .الحاالت التي ال يجوز فيها الطعن في حكم وقف التنفيذ: ثانيا

 ،املشــتملة علــى حكــم بوقــف التنفيــذ ،إذا كــان جيــوز الطعــن يف القــرارات القضــائية اإلداريــة         
إال أن األمـر لـيس علـى  رأينـا، استقالال عن طلب اإللغاء، باعتبارها أحكـام قطعيـة كمـا سـبق و أن

  :فهناك حاالت ال ميكن الطعن فيها يف أحكام الوقف، و هو ما سيتم بيانه فيما يلي. إطالقه
  .ءصدور حكم باإللغا -1

و         فهـو مـرتبط بـه وجـوداً . إن طلب وقف التنفيذ هو طلب مشتق من طلب اإللغاء         
الصـادر يف طالـب و قـف التنفيـذ، حيـث يـرتبط بـاحلكم و نفس الكـالم ينطبـق علـى احلكـم  .عدماً 

  .الصادر يف دعوى اإللغاء
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فإذا صدر احلكم بإلغاء القرار اإلداري، بعد سـبق رفـض احملكمـة طلـب وقـف التنفيـذ، فـال          
ضرورة و ال جدوى من الطعن يف القرار القاضي برفض طلب الوقف، ما دام أن غرض الطاعن قد 

و  .يعـــدم القـــرار اإلداري مـــن الناحيـــة القانونيـــة ،فـــاحلكم القضـــائي. ر اإللغـــاءحتقـــق مـــن خـــالل قـــرا
اللهـم إال إذا أوقـف تنفيـذ حكـم . ال يعود قابال للتنفيذ، و ال فائـدة مـن طلـب وقـف تنفيـذه بالتايل
وفق القواعد املقررة، حيث أنه ذا احلكم، تعـود للقـرار صـفته التنفيذيـة، األمـر الـذي يعيـد  ،اإللغاء

   1.صلحة الطالب يف طلب وقف، تنفيذه توقيا آلثاره اليت قد يتعذر تداركهام
  .صدور الحكم برفض إلغاء القرار اإلداري -2

رغــم ســبق احلكــم  ،إذا صــدر احلكــم يف الشــق املوضــوعي لــدعوى اإللغــاء بــرفض الــدعوى         
والـــذي ســـقط بصـــدور  ،فـــال جيـــوز لـــإلدارة الطعـــن يف احلكـــم الصـــادر األخـــري ،بوقـــف التنفيـــذ القـــرار

  .األمر الذي جيعل الطعن فيه غري ذي موضوع ،احلكم املوضوعي
  .الحكم بانتهاء الخصومة في دعوى اإللغاء -3

أو بـزوال القـرار اإلداري حمـل  ،تنقضي اخلصومة يف دعوى اإللغاء بتنازل املدعي عـن دعـواه         
فإنـه يف حالــة مــا إذا  ،بــدعوى اإللغــاء ،نفيـذونظــرا الرتبـاط طلــب وقــف الت. الـدعوى بواســطة اإلدارة

  .بفقد حمله ،ن احلكم الصادر يف طلب وقف التنفيذإف ،ما انقضت اخلصومة يف دعوى اإللغاء
إذا كــــان الطعـــــن يقــــوم علـــــى طلـــــب "....  بأنـــــه2م .ع.إ.وتطبيقــــا لـــــذلك، فقــــد قضـــــت م         

 ،اري بوقف تنفيـذ القـرار املطعـون فيـهاحلكومة القضاء بإلغاء احلكم الصادر من حمكمة القضاء اإلد
وكان الثابت أن املدعى قد تنازل عن دعواه املوضوعية، وقضت حمكمة القضاء اإلداري بقبـول تـرك 

ن هـــذا التنــازل مـــن جانـــب املـــدعى عــن دعـــواه ينســـحب أيضـــا يف الواقـــع إىل إفـــ ،املــدعى للخصـــومة
عــون فيــه والصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار ومــن مث يتعــني احلكــم بإلغــاء احلكــم املط ،طلــب وقــف التنفيــذ

  ."ورفض الدعوى ،املطعون فيه
  .وقف تنفيذ القرار القضائي الصادر بوقف التنفيذ: ثالثا

ن انتهينــا إىل أن احلكــم الصــادر بوقــف التنفيــذ لــه كافــة خصــائص األحكــام، حيــث أســبق و        
رعية، إضافة إىل قابليته للطعن فيه حيوز احلجية فيما قضى به يف الشق املستعجل، وكافة املسائل الف

                                                 
  .158.رجع السابق، صاملعبد العزيز عبد املنعم خليفة،  -1

-159.رجــع، صاملنعم خليفــة، نفــس عبــد العزيــز عبــد املــ: م، مــأخوذ عــن23/04/1985جلســة ق، 28، لســنة 720، طعــن رقــم . م.ع.إ.م - 2
160. 



  
  
  
  

  

وهـذا يسـتتبع خضـوع احلكـم يف طلـب وقـف التنفيـذ لنظـام . استقالال عـن احلكـم يف دعـوى اإللغـاء
 .وقف التنفيذ املعمول بالنسبة لكافة األحكام القضائية

و يف فرنسا، يوجد نظام خاص ذو طابع استثنائي، و عاجل يسمح بوقف تنفيذ احلكم          
على وجه السرعة قصد   (Sursis au sursis) ي بوقف تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيهالقاض

. إاء آثار الوقف، و إعادة احلياة للقرار اإلداري املوقوف التنفيذ، و ذلك لدواعي املصلحة العامة
هذا  و نظرا ألن نظام الوقف، ما هو إال نظام استثنائي، و رخصة منحت للقاضي، بإمكان

و من القرارات . عدم القضاء به حىت و لو توفرت كل شروطه الشكلية و املوضوعية رياألخ
يف  " Quartier notre dame " الشهرية لس الدولة الفرنسي الذي جيسد هذا املعىن، قضاء 

و الذي من خالله قضى جملس الدولة أنه حىت و لو توفرت شروط الوقف،  13/02/1976
  1.يف القضاء به ةفالقاضي له سلطة تقديري

ن الطعـن يف األحكـام إفـ ،وكما أن األصل العام أن الطعن يف القرار اإلداري ال يوقف تنفيذه       
إال إذا أمرت دائـرة فحـص الطعـون أمـام احملكمـة اإلداريـة  ،ال تأثري له على نفاذها ،اإلدارية يف مصر

إن هذا احلكم جند سنده يف . لكخبالف ذ ،العليا أو حمكمة القضاء اإلداري على حسب األحوال
ال يرتتــب علــى " والــيت نصــت علــى أنــه  1972لســنة  47مــن قــانون جملــس الدولــة رقــم  50املــادة 

إال إذا أمـــرت دائـــرة فحـــص . الطعـــن أمـــام احملكمـــة اإلداريـــة العليـــا وقـــف تنفيـــذ احلكـــم املطعـــون فيـــه
وقــف  ،مــن احملــاكم اإلداريــةكمــا ال يرتتــب علــى الطعــن يف األحكــام الصــادرة   ،الطعــون بغــري ذلــك

  ".إال إذا أمرت احملكمة بغري ذلك ،تنفيذها
أو  ،وحىت يكون طلب وقف تنفيذ احلكم مقبوال، فإنه يتعني أن تنطوي عليـه عريضـة الطعـن       

فـــإذا مل تنطـــو عليـــه صـــحيفة الطعـــن، أو قـــدم بعـــد . أن يقـــدم اســـتقالال يف ميعـــاد الطعـــن يف احلكـــم
ويكــون قضــاء احملكمــة بــه، قضــاء مبــا مل يطلبــه اخلصــوم،  ،ُعــد غــري مقبــول انقضــاء مواعيــد الطعــن،

  .األمر الذي يبطل احلكم الصادر بشأنه
والقضاء بوقف التنفيذ احلكـم، وإن كـان جوازيـاً للمحكمـة، إال أن سـلطتها يف قبولـه ليسـت        

. ربر هـــذا الوقـــفوإمنـــا يتعـــني أن يتـــوافر يف طلـــب وقـــف تنفيـــذ احلكـــم، مـــا يـــ ،طليقـــة مـــن كـــل قيـــد
                                                 

1-«  La jurisprudence « Quartier Notre dameQuartier Notre dameQuartier Notre dameQuartier Notre dame ».- « Même lorsque les conditions… sont remplies, il 
appartient au juge d’apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s’il' y a lieu d’ordonner le sursis de 
la décision attaqué, faisant ainsi échec au caractère exécutoire des décisions administratives  ». Cité par: 
Bernard PACTEAU, op.cit., p.297. 

 



  
  
  
  

  

فاحملكمة تتقيد حني قضائها بوقف تنفيذ احلكم، بذات ضوابط وقف تنفيـذ القـرار اإلداري املتمثلـة 
فحـــىت يقضـــي بوقـــف تنفيـــذ احلكـــم، ينبغـــي أن يكـــون مـــن شـــأن . يف شـــرطي االســـتعجال واجلديـــة

  .تنفيذه، ترتيب آثار يتعذر تدارك نتائجها إذا ما مت إلغاء احلكم فيما بعد
إذا ختلــف أي مــن  ،فإضــافة إىل تــرجيح قبــول الطعــن، وإلغــاء احلكــم حمــل طلــب وقــف التنفيــذ     

إعمــاال لألصــل العــام  ،الضــابطني الســابقني، أو كليهمــا، قضــت احملكمــة بــرفض وقــف تنفيــذ احلكــم
وهو األثر غري املوقف للطعن يف األحكام، والذي مبوجبه ال يرتتب على جمـرد . املقرر يف هذا الشأن

  1.ن يف األحكام وقف لتنفيذهاالطع
فــإن جملــس  ،و مــن خــالل القــرارات الصــادرة عــن القاضــي اإلداري ،يف القــانون اجلزائــريو          

بل أن هذا احلكم يشمل حىت القرارات الصادرة . الدولة ال ميكنه وقف تنفيذ القرارات الصادرة عنه
ال ميكـن طلـب وقـف تنفيـذ " رار لـه جـاء أنـهففي ق. عن الغرف اإلدارية باالس و املؤيدة من طرفه

قرار صادر عن جملـس الدولـة، كمـا ال ميكـن األمـر بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري النهـائي الصـادر عـن 
  .2"بعد تأييده من طرف مبجلس الدولة ،الغرفة اإلدارية بالس القضائي

الدولة بالتايل األمر بوقف تنفيـذ ال ميكن لس "خر لس الدولة جاء فيه أنه آو يف قرار          
  "3.قرار أصدره

. و قد أكدت الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى عدم إمكانية وقف تنفيذ قرار صادر عنها         
و اكتسى حجية املطلقة للشيء  ،مىت صدر قرار الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى" فلقد قررت أنه

ر بالقبول، لعدم إمكانية الغرفة اإلدارية للمجلس احملكوم، فإن طلب إيقاف تنفيذه غري جدي
  "4.األعلى إيقاف تنفيذ قرار صادر من قضاءها ذاتيا

هذا . عن طريق االستئناف أما القرارات الصادرة عن الغرف، فال ميكن وقف تنفيذها إال         
املركز  قضية خبوش مبارك ضد مدير( 31/01/2000ما قرره جملس الدولة يف قرار له بتاريخ 

حيث أنه ال جيوز لس الدولة أن يأمر بإيقاف تنفيذ أمر صادر عن " جاء فيه 5)اجلامعي ببسكرة
                                                 

 .162.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص -  1

    .140.، ص2003، 4العدد  ،.د.م.، م30/09/2003، جلسة 17054، ملف رقم )الغرفة اخلامسة(جملس الدولة  - 2

 .سابق اإلشارة إليه، 30/04/2002بتاريخ  009889، قرار رقم )الغرفة اخلامسة(جملس الدولة  -  3

، العدد .ق.، م)وزير الداخلية  و الوايل(ضد ) ز.م(قضية  10/07/1982بتاريخ  26236، ملف رقم )الغرفة اإلدارية (لس األعلى ا - 4
 .190.، ص 1989الثاين، 

حلسني بن  :مأخوذ عن .)اجلامعي ببسكرة قضية خبوش مبارك ضد مدير املركز( 31/01/2000يف قرار له بتاريخ ، )الغرفة اإلدارية (جملس الدولة  - 5
 .و ما يليها. 231.، ص1، ج الشيخ آث ملويا، املرجع السابق 



  
  
  
  

  

جملس قضائي، الغرفة االستعجالية اإلدارية إال يف حالة وجود استئناف، و هذا ليس هو احلال يف 
  ".القضية الراهنة

ذ القرارات القضائية هو اختصاص ن وقف تنفيإف ،فحسب االجتهاد القضائي يف اجلزائر         
القرارات  مبعىن أن ،حصري لس الدولة، وال تشاركه فيه الغرف على مستوى االس القضائية

إال  ،ال ميكن وقف تنفيذها ،الصادرة عن الغرف احمللية و اجلهوية املوجودة على مستوى االس
   1.من طرف جملس الدولة 
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نظـام وقـف اهلـدف مـن ن أ ،يتضـح جليـاً ممـا ال يـدع جمـاالً للشـك ،من خالل ما مت عرضـه         
مصـــلحة اإلدارة مـــن جهـــة، و مصـــلحة األفـــراد، دون  هـــو إجيـــاد التـــوازن بـــني ،تنفيـــذ القـــرار اإلداري
 : Le principe) بـني املنـافع و األضـرار تـوازنخـر، و ذلـك مبقتضـى مبـدأ التغليـب طـرف علـى آ

Bilan -coût- avantages)  . فإن هذا النظام جاء كعالج ،أما من الناحية التشريعية (Un 

remède)   ،كـذا و  .ليخفف من وطأة مبدأ األثـر غـري املوقـف للطعـن باإللغـاء يف القـرارات اإلداريـة
خاصــة تلــك املطعــون  ،تعلقــة بــالقرارات اإلداريــةحــل مؤقــت ملشــكلة التماطــل يف حــل املنازعــات امل

  .فيها باإللغاء
إن هذه األهداف جتسدت يف فرنسا، و الدليل على ذلك هو اجتاه املشرع إىل النص           

، و ختليه عن التشدد يف قبول  (Sursis automatique) على عدة حاالت للوقف التلقائي
  .و لو مل تتوافر كل الشروط املوضوعية ،القرار اإلداريالقاضي بإمكانه وقف تنفيذ ف .طلب الوقف

  .حيث القاضي على ضرورة الفصل يف الطلب يف مدة زمنية قصرية الفرنسي، كما أن ذات املشرع
بتاريخ الصادر  L 2000 -597القانون ه فإن التعديل األخري الذي جاء ب ،و األكثر من ذلك

 .  (Référé suspension) التنفيذ أنشأ قضاء استعجال خاص بوقف، 30/06/2000

 .حىت ال نقول أنه على النقيض من ذلك ،ليس كذلك ، فإن الوضعاجلزائر أما يف         
التوازن املطلوب يف ال جند فيه ما جيسد  ،التشريع احلايل اخلاص بوقف تنفيذ القرارات اإلداريةف

مصلحة اإلدارة  غلبت احلالية يلةفالنصوص القل. و األفراد ،اإلدارة كل منحقوق  احلفاظ على 
لك من خالل التشدد يف الشروط اليت جيب على القاضي مراعاا قبل ذو  ،على مصلحة األفراد
فدراسة متأنية للمادة  .و بالنتيجة التقليل من حظوظ األفراد يف قبول طلبام .قبول طلب الوقف

وقف تنفيذ القرارات  من ، ُمنعيلالقاضي االستعجام متكننا من القول بأن .إ.قمكرر من  171
كما .استثناء، و يف حاالت حددت حصراً كأصل عام، ومل تعط له هذه الصالحية إال   ،اإلدارية

هذا يف الوقت الذي . أن قضاة الس منعوا من وقف تنفيذ القرارات اإلدارية املتعلقة بالنظام العام
  .ي تكييفه لصاحل اإلدارةو بإمكان القاض ،يبقى مفهوم هذا النظام العام غامض

و إن كانت مسألة تشريعية،  ،د نظام فعال يتعلق بوقف تنفيذ القرارات اإلداريةاإجيإن          
ال يقل أمهية عن  ،ن دور القضاءإال أاإلدارة، بعالقات األفراد أن املشرع هو أداة لتنظيم  باعتبار

تكييفه إلجياد التوازن بني املصاحل، و سد و  ،ن القضاء هو أداة لضبط التشريعإ بل .دور التشريع
وهنا نعول  .و املستمر ،و التطور السريع ،ما دام القانون اإلداري يتميز باملرونة ،الفراغ التشريعي



  
  
  
  

  

 .خاصة و أن األمر يتعلق حبماية احلقوق و احلريات األساسية ،للعب الدور احلاسم ،على القضاء
و هي دومًا حباجة ملن  ،طرفًا يف املسألةتعد اإلدارة ألن  نظراو القضاء اإلداري هو من حيميها، 

  . يكبح مجاحها
و تكريسا  ،نظام وقف التنفيذ كوسيلة رقابة على نشاط اإلدارةبل أكثر من ذلك، فإن          

املساواة، و محاية حلقوق و تعكس مستوى الدميقراطية،  ،ملبدأ املشروعية، يعد صورة حقيقية
ودعامة ترتكز عليها دولة  و صادقة للمبادئ الدستورية، ،، و ترمجة حقيقيةاإلنسان يف البلد

  .(L’Etat de droit )القانون 
          : إن النتائج اليت ميكن استخالصها من هذه الدراسة املتواضعة تتمثل فيما يلي         

 م، .إ.الواردة يف قجراء، و لقانونية املنظمة هلذا اإلالشح يف النصوص ا وه هنا ،من النتائج اهلامةف
حيث جند . باإلضافة إىل الغموض التشريعي الذي خييم على إجراء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية

مما . و املرتجم للنية احلقيقية للمشرع ،أن هذه النصوص غري دقيقة املعىن يف إعطاء املصطلح األدق
القاضي الذي وجدناه متضاربًا يف  ،هذا جيعل املفسر هلا يعطيها أكثر من تأويل، و نعين بكالمنا

  .أكثر من قرار له
أن بعض  ،و من العيوب املالحظة على نظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية يف اجلزائر         

، على هي نفسها اليت تنظم وقف تنفيذ القرارات القضائية ،النصوص املنظمة لوقف هذه القرارات
 ،عند وضعه لنظام وقف التنفيذ ،املشرعف .عن احلكم القضائي الرغم من اختالف القرار اإلداري

 283املادة ؟ فنص هل اإلدارية ، أم القضائية أم االثنني معاً  ،مل يبني ما هي القرارات اليت يعنيها
هل هو القرار اإلداري أم " القرار املطعون فيه" مل ينب ماهية القرار املقصود  م.إ.قمن  2فقرة 

  .1 (Ambiguë)طلح غامض القضائي؟، فهو مص
مبعىن أننا يف  .كما أن املشرع تكلم بنوع من العمومية عن وقف تنفيذ القرارات اإلدارية          

فالنصوص املنظمة لوقف تنفيذ  .حقيقة األمر نفتقد إىل نظام حقيقي لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية
مور املتعلقة بالوقف ، بداية من تعريف حيدد كل األ كامال  اال توفر لنا نظام ،القرارات اإلدارية

و احلكم بوقف تنفيذه القرار  ،القرار حمل الطعن، ومرورًا بالشروط الواجب توافرها لقبول الطلب

                                                 
1- Rachid KHELOUFI, Les procédures d’urgence en matière administrative et le code de procédure 
civile, Revue Idara, V10, No 2, 2000, p.62. 

 



  
  
  
  

  

 ما هيوكيفية الطعن فيه، و  ،اإلداري ، و وصوال إىل احلكم الصادر من حيث طبيعته تنفيذه
  .    اجلهة املختصة بالفصل يف طلبات الوقف

منح سلطة تقديرية واسعة للقاضي يف جمال  اجلزائري ن املشرعو باإلضافة إىل ذلك فإ         
و بإمكان  ،ال تربره ،فتوافر كل الشروط الضرورية لطلب الوقف. وقف تنفيذ القرارات اإلدارية

جند أن القاضي ال ميكنه منح الوقف إال بتوافر كل  ،و على النقيض من ذلك. القاضي أال مينحه
يف هذا اال مييل حنو إضفاء  املشرع الفرنسيان موقف و إن ك .روط الشكلية و املوضوعيةالش

و أبقى على  ،مل يبارح الوضع السابق ،ن املشرع اجلزائريإفالليونة على طلبات وقف التنفيذ، 
  .ذات الشروط اليت جاءت يف أول تقنني لقانون اإلجراءات املدنية

م املنظمة لقضاء .إ.مكرر من ق 171األخري إىل كون املادة و جتدر اإلشارة يف          
. االستعجال اإلداري، ال تتعلق إال بالتدابري اليت يتخذها رئيس الغرفة اإلدارية بالس القضائي

  .وهنا نتساءل عن قضاء االستعجال على مستوى جملس الدولة
ن نظام وقف أيتضح  ،اجلزائريف  اليت عاجلت املوضوع من خالل النصوص القانونيةف         

و هذا عكس الوضع يف فرنسا يف  .التنفيذ يوفر محاية أكثر لإلدارة و ذلك على حساب األطراف
كرب أيف اجتاه محاية  اً ملحوظ اأين شاهد النظام القانوين لوقف التنفيذ تطور  ،السنوات األخرية

  .للحقوق و احلريات العامة
و عدم  ،اتسم يف كثري من األحوال بالتناقض يف اجلزائر، كما أن االجتهاد القضائي         
ختصص القضاة يف جمال القضاء لعل أمهها يكمن يف عدم و أسباب ذلك كثرية،  .االستقرار

اإلداري عامة، و قضاء االستعجال خاصة، و ذلك نتيجة النتهاج املشرع حقبة طويلة من الزمن 
 . ئي املوحد، و ال هو بالنظام املزدوجنظام القضابالنظاما قضائيا غريبا، فال هو 

التشريع هو األداة اليت تضع و يف الوقت الذي يبقى  ،و من خالل كل ما سبق بيانه         
قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري املنظم إن الركائز األساسية لنظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية، ف

ال  ،خيص اإلجراءات االستعجالية ، فيماعه احلايلوضف. للمسألة، مل حيقق ما كان منتظرا منه
العناية الكفاية إلجراءات االستعجال  إن هذا القانون مل يعط .يتناسب و قوة اإلدارة و سيطرا

 Régime juridique) مالئمو نظام قانوين غري  ،فهو يعد إطار .يف املادة اإلدارية

inadaptés) . قانون خاص باإلجراءات   إصداريف رى أنه من األفضل اإلسراعلذلك ن
ينظم مسألة التقاضي أمام اجلهات  ، (Code de procédure administrative) اإلدارية



  
  
  
  

  

عن القرارات القضائية و  ،القضائية اإلدارية عموماً، و وقف تنفيذ القرارات اإلدارية بصفة منفردة
  .خصوصاً  و من مجيع اجلوانب ،بكل دقة
إىل  ،أن يعمل املشرع على منح االختصاص بنظر طلبات الوقفلك، و من األحسن كذ         

إجراءات الفصل يف الطلب نظرا  السرعة يفو ذلك قصد  ،)قضاء االستعجال(القاضي الفرد 
  .خلصوصية االستعجال اليت متيز طلبات وقف التنفيذ

صل يف طلبات أن يعمد املشرع اجلزائري إىل حتديد ميعاد للفو يف هذا الصدد، جيب          
فكثريا . حىت ال يفقد هذا اإلجراء الغاية اليت جاء من أجلها ،كما هو عليه احلال يف فرنسا،الوقف

و جيعل  ،مما يعطي فرصة لإلدارة يف تنفيذ قرارها ،ما تتقاعس احملكمة يف النظر يف طلبات الوقف
  .وهذا ليس من العدالة يف شيء . من اإلجراء غري جمدي

جيعلنا بالضرورة  يف اجلزائر، اإلداري اءوضع الذي تكلمنا عليه فيما خيص القضإن ال         
لضمان وجود جهاز عادل و  ضرورةفاستقالل جهاز القضاء هو أكثر من . نتكلم عن كل اجلهاز

االهتمام بالقضاة باعتبارهم حجر الزاوية يف  كما جيب. باعتباره من ضمانات دولة القانون ،فعال
و إحداث التوازن بني املصاحل، وذلك من خالل حسن تكوين  ،انون وروحهجتسيد جسد الق

  .  القاضي، و اعتماد نظام التخصص يف القضاء اإلداري، وكذا قضاء االستعجال

و إن كان إجراء رائده تفادي األضرار اليت قد تنجر عن تنفيذ  ،إن نظام وقف التنفيذ         
فإن النظام يستمد أساسه من الدستور لكونه يدخل  ،ا اإللغاءاإلدارة للقرارات اليت قد يكون مآهل

كاحلق يف . يف املواثيق الداخلية و الدولية احتت جمموعة من احلقوق اجلوهرية املنصوص عليه
ن أميكن القول  ،و مما سبقت اإلشارة إليه. احلق يف حماكمة عادلةو احلق يف الدفاع، و التقاضي، 

و مراكزهم  ،ن الضمانات األساسية لألفراد للدفاع عن حقوقهميعترب م ،نظام وقف التنفيذ
  .القانوين

ليس فقط موضع إجرائي موضوع وقف تنفيذ القرارات اإلدارية و جممل القول، فإن          
و حقوق  و احلريات العامة ،و القضاء ،مرتبط جبانب التشريع ألنه ،موضع مركبحبت، بل هو 

  .املصلحة العامةمسألة و  ، السلطاتو مبدأ الفصل مل بني ،اإلنسان
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