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يا من خلقتني ف أحسنت وعلمتني فنفعت إليك اىدي شيئا من جزيل عطائك ف اجعلو
بق لبي ضياء ولبصري جالء واكتبو في ميزان حسناتي.
إلى حبيبنا في األنام ومنبع السالم سيدنا وحبيبنا محمد عليو الصالة والسالم.
إلى من جعلت الجنة تحت قدمييا والصبر ملئ كفييا إلى التي حملتني وحضنتني
وأف اضت على من حبيا نورا وشقت لي درب النجاح في جنح الظالم أمي الغالية
أطال اهلل في عمرىا.
إلى الذي شيد شق ائو صرح الحياة أمامي إلى الذي كان سببا في تعلمي ووصولي
إلى ىذه الدرجة إلى الذي زرع في نفسي حب اإليثار وأرشدني لنيل الرشاد إلى
روح أبي الغالي رحمو اهلل وطيب ثراه.
إلى رفيقة دربي زوجتي الغالية الذي وقفت بجانبي وأعانتني على انجاز ىذا
العمل وعائلتيا الكريمة حفظيا اهلل.
إلى من شاركوني رحم أمي إخوتي األعزاء
إلى كل شخص لو مكانة في ق لبي

نحمد اهلل الذي وفقنا إلتمام ىذا العمل المتواضع ثم ننكره على نعمتو التي انعم بيا
علينا.
الليم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو كما ينبغي لجالل وجيك وعظيم سلطانك ال
نحصي ثناء عليك.
أنت كما أثنيت على نفسك
أتقدم بالنكر إ لى كل من ساعدني بإنجاز ىذا العمل المتواضع
إلى األستاذ بورزق أحمد جزيل النكر واالمتنان.
و األستاذة المنرفة بيدي آم ال.
وإلى األساتذة األف اضل لجنة المناقنة.
وإ لى كل من ساىم وساعدني في انجاز ىذا العمل سواء من قريبأو من بعيد.

مقدم ـة:
لقد ساد االعتقاد أف ميمة القاضي اإلدارم تنتيي بمجرد التصريح بالحكـ الفاصؿ
في النزاع المعركض عميو ،كما ساد االعتقاد أف تنفيذ األحكاـ القضائية مكككؿ لإلدارة دكف
سكاىا ،كمما الشؾ فيو أم شخص ال يمتجئ لمقضاء ،إال كقصده غاية كاحدة كىي حماية
حؽ مفترض أك الكصكؿ إليو ،ككف القضاء ىك مف لو السمطة في ذلؾ ،كككف الحصكؿ
عمى الحؽ بكاسطة ،حكـ صادر عف الجية القضائية التي رفعت أماميا الدعكل.
كالنياية الطبيعية ألم حكـ قضائي ىك التنفيذ ،فالتنفيذ ىك الغاية األساسية المرجكة كاليدؼ
األصمي في رفع الدعكل القضائية ،كحيث أف القضاء غايتو األساسية العدؿ بيف األطراؼ
،كال يككف ذلؾ إال مف خالؿ تنفيذ األحكاـ بينيـ ،كالتدخؿ لتنفيذ الحكـ القضائي كفرض
عقكبة عمى الشخص الرافض لمتنفيذ .
إف لمتنفيذ خاصية لصيقة باإلحكاـ القضائية الحائزة لقكة الشيء المقضي فيو ،كبدكف التنفيذ
تبقى ىذه األحكاـ مجرد حركؼ ميتة كعمؿ ذىني قاـ بو القاضي اإلدارم باعتصار جيد
الضيار الحقيقة القانكنية  ،دكف اثر فعمي في تغيير الحقيقة الكاقعية.
إف المشكمة األساسية التي تكاجو مف صدر الحكـ لصالحو تتمثؿ في امتناع اإلدارة عف
امتناع اإلدارة عف تنفيذ ىذا الحكـ فإذا امتنعت ىذه اإلدارة عف اتخاذ ما يمزـ لتنفيذ ىذا
الحكـ فاف جممة مف المصاعب التي ستكاجو المستفيد مف الحكـ مما يجعؿ مقاضاة اإلدارة
أمر ال جدكل منو ،كباستقراء مجمؿ النصكص التي ليا عالقة بتنفيذ األحكاـ القضائية
اإلدارية فاف ىناؾ نقص كبير في معالجة ىذا األمر ،كىذا راجع باألساس إلى العالقة
الغامضة بيف اإلدارة كالقضاء.

إف ظاىرة عدـ تنفيذ اإلدارة ألحكاـ الصادرة في مكاجيتيا ليست مشكمة جديدة بؿ ىي ظاىرة
معركفة منذ القدـ  ،كاف جميع األنظمة أقرت كسائؿ التنفيذ الجبرم منيا النظاـ الجزائرم ،
بحيث أعطى الدستكر الجزائرم ميابتا ألحكاـ القضاء كيضمف ليا حسف التنفيذ حيث نصت
المادة  145منو لسنة  1996أف (عمى كؿ أجيزة الدكلة المختصة أف تقكـ في كؿ كقت
كفي جميع الظركؼ بتنفيذ أحكاـ القضاء ) ،في إشارة قكية عمى الصرامة في تنفيذ األحكاـ
القضائية .
كما يالحظ أف النظاـ الجزائرم قديما يفتقد لياتو الكسائؿ التي حالت دكف تطبيؽ الق اررات
الصادرة ضد اإلدارة ،كىذا نظ ار لكجكد األخيرة كطرؼ أسمى في خصكمة التنفيذ مف جية
أخرل أنيا تتمتع بسمطات كامتيازات كاستقاللية تجاه القضاء  ،مما اثر سمبا عمى التنفيذ
ضدىا مما جعؿ بالقضاء اإلدارم في إيجاد كسائؿ تنفيذية ضد اإلدارة .

أسباب اختيار الموضوع :
يعكد سبب االختيار ؿمكضكع ضمانات تنفيذ اإلدارة ألحكاـ القضائية اإلدارية نظ ار ألىميتو
الكبرل مقارنة مع باقي مكاضيع القانكف اإلدارم ،كنظ ار إلشكاالت التي تطرحيا ىذه
المسألة كالصعكبات التي يكاجييا المحككـ عميو عند محاكلة تنفيذىا ،فعدـ تنفيذ األحكاـ
القضائية اإلدارية  ،كاحداث أض ار ار جسيمة تؤدم بالمكاطنيف  ،كالقضاء ،فعممت الى
ضركرة كجكد نظاـ حماية ا كاليات جديدة كفيمة لمتصدم لالمتناع .

أىداف الدراسة :
مف أىداؼ دراستنا المتكاضعة البحث كالتعرؼ عمى الكسائؿ التي تؤدم إلى ضماف تنفيذ
اإلحكاـ القضائية في المادة اإلدارية الصادرة ضد اإلدارة ،لكف ال يمكف تجاىؿ الصعكبات
كالعراقيؿ القائمة في تنفيذ ىذه األحكاـ.

األىمية العممية لمدراسة :
تبرز األىمية العممية لمدراسة في أف مكضكع ضمانات تنفيذ اإلدارة لألحكاـ القضائية
اإلدارية أىمية بالغة مف حيث التعرؼ عمى ظاىرة امتناع اإلدارة ،أك كما سماىا المشرع بعـ
تنفيذ أحكاـ القضاء الصادرة ضدىا،ككذا التطرؽ إلى الكسائؿ التي تضمف تنفيذ األحكاـ
القضائية اإلدارية  ،كزادت ىذه األىمية كبإلحاح عندما صدر قانكف اإلجراءات المدنية
كاإلدارية .

الصعوبات التي واجيتنا في البحث:
تبرز الصعكبة في ككف أف ىذا المكضكع رغـ حداثتو مف حيث الدراسة عمى ضكء القانكف
الجديد،كأماـ نقص المراجع  ،كحتى عمى مستكل الجيات القضائية لـ نجد أحكاما قضائية
كثيرة عمى ضكءه.

منيج الدراسة:
حاكلنا قدر اإلمكاف جاىديف إتباع الدراسة التحميمية ك االستقرائية ،كالمقارنة في بعض
األحياف معتمديف عمى المؤلفات التي عالجت المكضكع في ظؿ قانكني اإلجراءات
المدنية،كقانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية .

إشكالية الدراسة:

تبرز إشكالية البحث في :ما مدى فعالية الضمانات المقررة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ
األحكام القضائية واإلدارية ؟ ماىي الجزاءات المترتبة عن عدم تنفيذ اإلدارة لألحكام
القضائية اإلدارية ؟ ماىي الوسائل التي تجبر اإلدارة عمى تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية

ضمانة لحق المتقاضي؟

خـطـة البـحث:
سنتناكؿ دراستنا في فصميف بمبحثيف لكؿ كاحد ,في الفصؿ األكؿ مسؤكلية اإلدارة عف عدـ
تنفيذ األحكاـ القضائية اإلدارية ,أما الفصؿ الثاني فتطرقنا إلى كسائؿ جبر اإلدارة عمى تنفيذ
األحكاـ القضائية اإلدارية ضمانة لحؽ المتقاضي.

الفصل األول :مسؤولية اإلدارة عن عدم تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية
لما كاف تنفيذ األحكاـ كالق اررات القضائية الحائزة لحجية الشيء المقضي فيو يمثؿ قاعدة
قانكنية كأصال مف أصكؿ القانكف التي يجب االلتزاـ بيا فإف مخالفتيا تكجب تكقيع الجزاء ،
كعمى ىذا األساس فاف القانكف أكجد نظاـ المسؤكلية بمختمؼ أنماطيا حسب درجة نكع
الخطأ المرتكب مف طرؼ اإلدارة أك المكظؼ القائـ بالتنفيذ،ك ىذا اإلخالؿ مف اإلدارة يرتب

مسؤكليتيف( مسؤكلية إدارية ك مسؤكلية جزائية).1

ك ىذا ما سكؼ نتطرؽ لو بالتفصيؿ الذم قسمناه إلى مبحثيف ،المبحث األكؿ نتناكؿ فيو
المسؤكلية الجزائية ،كفي المبحث الثاني المسؤكلية اإلدارية.

المبحث األول:المسؤولية الجزائية
تقكـ المسؤكلية الجزائية عمى مبدأ شخصية العقكبة ،ك تحدد عف جريمة االمتناع عف
التنفيذ ،كما ترتبط ارتباطا كثيقا بتحديد المسؤكؿ جزائيا أماـ القضاء.

/ 1طبكشة ىناء ،ضمانات تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضد اإلدارة ،مذكرة مقدمة الستكماؿ شيادة الماستر األكاديمي ،تخص
قانكف إدارم ،كمية الحقكؽ ،قاصدم مرباح ،كرقمة  2014/2013ص .38

المطمب األول :أسس المسؤولية الجزائية
تعتبر المسؤكلية الجزائية كجيا لمحماية الدستكرية لألحكاـ القضائية عمى اعتبار أف
الدستكر جعؿ االمتناع عف تنفيذ األحكاـ مف جانب المكظفيف العمكمييف جريمة يعاقب عمييا
1

القانكف  ،كىذا ما نجده في المادة  145مف التعديؿ الدستكرم 2008.

إال أف المشرع الجزائرم اتجو إلى بسط رقابة القضاء الجزائي عمى عممية التنفيذ ،كقد تـ
ذلؾ عف طريؽ إقرار المسؤكلية الجزائية لممكظؼ المخؿ بالتزاماتو بتنفيذ الحكـ القضائي،
كىك األمر الذم سنتناكلو بالتحميؿ في ىذا المطمب الذم قسمناه إلى فرعيف.

الفرع األول:تعريف المسؤولية الجنائية و شروطيا
سنطرح مف خالؿ ىذا الفرع إلى تعريؼ المسؤكلية الجنائية أكال  ،تـ التطرؽ إلى شكطيا
ثانيا.

 /1حسينة شاركف ،امتناع االدارة عف تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضد اإلدارة ،دراسة القكانيف اإلدارم كالجنائي ،دار الجامعة
الجديدة ،2010 ،ص .204

أوال  :تعريف المسؤولية الجنائية
إذا كانت المسؤكلية المدنية تعني أىمية اإلنساف لتحمؿ التعكيض المترتب عمى الضرر
الذم ألحقو بالغير نتيجة إخاللو بالتزاـ قانكني أك عقدم،فإف المسؤكلية الجنائية تعني أىمية
اإلنساف العاقؿ الكاعي الف يتحمؿ الجزاء العقابي نتيجة اقترافو جريمة  ،مما ينص عمييا
قانكف العقكبات ،ك عندما يخالفيا الفرد يككف قد اقترؼ جريمة تجعمو أىال لممحاسبة
فإذا تكافرت أركانيا يككف المخالؼ لمقانكف مسؤكال جزائيا ،ك بالتالي مستحقا لمتكقيع
الجزاء عميو نتيجة ىذه المسؤكلية.
كيقصد بيا كذلؾ بأنيا " :صالحية الشخص لتحمل العقوبة و التقرير الوقائي الذي يقرره
القانون كأثر الرتكاب الجريمة "1

كالمسؤكلية الجزائية تفترض كقكع جريمة ،كىذا يعني أف المسؤكلية الجزائية تأتي بعد

كقكع الجريمة  ،كىذه األخيرة ىي سمكؾ إنساني إجرامي كىي نتيجة حتمية ألسباب حتمية
تؤدم إلييا.

 /1عبد القادر عبدك ،المنازعات اإلدارية ،دار ىكمة ،الجزائر 2012 ،ص 240

ثانيا:شروط المسؤولية الجزائية
إف قياـ المسؤكلية الجزائية عمى أساس حرية االختيار ،يترتب عميو ضركرة تكافر اإلدراؾ
كاالختيار.
أ/اإلدراك :كىك قدرة اإلنساف عمى فيـ ما يقكـ بو مف أفعاؿ ك تقدير نتائجيا ،فتنصرؼ ىذه
القدرة إلى ماديات

الفعؿ ك تتعمؽ بعناصره ،كما تنصرؼ إلى أثاره كما يترتب عميو مف خطكرة.1
ب/حرية االختيار:فيقصد بيا إمكانية اإلنساف في تكجيو إرادتو نحك عمؿ معيف أك عدـ القياـ
بو ،كيجب أف يككف قاد ار عمى اختيار جية محددة مف بيف مجمكعات مختمفة ،يدركيا فيدفع
إرادتو إلييا.
غير أف حرية االختيار تككف مقيدة بعكامؿ ال يممؾ لمجاني السيطرة عمييا،كما تنتفي
2

المسؤكلية الجنائية النتفاء حرية االختيار كذلؾ يعكد ألسباب خارجية كداخمية

الفرع الثاني :أركان جرائم االمتناع عن تنفيذ حكم قضائي
تقكـ المسؤكلية الجزائية عمى ركنيف أساسييف يتكلى المشرع الجزائرم تحديدىما عند
التجريـ كىما :الركف المادم ك الركف المعنكم،ك ىذا ما نصت عميو المادة  138مكرر مف
قانكف العقكبات.

 /1عبد القادر عبدك ،المنازعات االدارية ،المرجع السابؽ ،ص.250
 /2عبد القادر عبدك ،نفس المرجع ،ص 206

أوال :الركن المادي
كيقكـ عمى جريمة االمتناع عف التنفيذ كيتحقؽ في الصكر التالية:

 )1جريمة استعمال السمطة موظف لوقف تنفيذ الحكم القضائي:
يتمثؿ السمكؾ اإلجرامي في جريمة استعماؿ سمطة الكظيفة لكقؼ تنفيذ الحكـ القضائي ،في
إساءة مكظؼ غير مختص أصال بالتنفيذ الحكـ القضائي استعماؿ صالحياتو القانكنية،

بيدؼ تحقيؽ نتيجة إجرامية ىي كقؼ تنفيذ الحكـ القضائي.1

تمثؿ ىنا عنص ار مفترضا في ىذه الجريمة ،كيشترط لقياـ الجريمة ككقكعيا تحت
طائمة العقاب ،أف يؤدم استعماؿ السمطة إلى ك قؼ تنفيذ الحكـ فعال،فإذا لـ تتحقؽ ىذه
النتيجة رغـ سمكؾ الفاعؿ عد ذلؾ شركعا غير معاقب عميو ،كسبب ذلؾ أف الجريمة ىي
2

جنحة مف حيث تكييفيا القانكني.

 )2جريمة عرقمة تنفيذ الحكم القضائي:

ىي عبارة عف سمكؾ ايجابي دائما يصدر عف المكظؼ المكمؼ بتنفيذ الحكـ أك عف

مكظؼ آخر بيدؼ تحقيؽ نتيجة إجرامية ىي عدـ إجراء التنفيذ أك تمامو ،كفي ىذه الحالة
فاف المكظؼ ال يمتنع عف تنفيذ الحكـ ،ك ال يفرض عميو ،كانما يستخدـ كسائؿ يترتب عمييا
أف يصبح إجراء التنفيذ غير ممكف.ك إبداء إشكاؿ كيدم بغرض إضفاء نكع مف المشركعية
3

عمى امتناعو في تنفيذ حجية الشيء المقضي بو.

 /1عبد القادر عبدك ،المنازعات االدارية ،مرجع سابؽ ،ص .206
 /2عبد القادر عبدك  ،نفس المرجع  ،ص .206

 /3محمد الصغير بعمي ،الكسيط في المنازعات االدارية ،دار العمكـ لمنشر كالتكزيع ،عنابة  ،2009 ،ص .393

ك يشترط لقياـ ىذه الجريمة أف يككف مرتكب السمكؾ المادم مكظفا،ك ىك ما يمثؿ العنصر
المفترض،ك بالتالي ترتيب مسؤكلية جنائية ضركرة تحقيؽ النتيجة اإلجرامية ،ك ىي إما عدـ
1

إجراء التنفيذ بسبب الصعكبات المكضكعة أمامو ،كاما عدـ االستمرار فيو إلى غاية تمامو
 )1جريمة االمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي:

تكتسي الجرائـ المتعمقة بتنفيذ األحكاـ القضائية ،كذلؾ ألنيا الجريمة الكحيدة التي

ترتكب مف طرؼ المكظؼ المختص مباشرة بتنفيذ الحكـ القضائي.
كيقصد باالمتناع":ىو إحجام أو تقاعس الشخص عن القيام بعمل مفروض عميو مع إرادة
ذلك اإلحجام أو التقاعس" 2

إذف فإف السؿ كؾ اإلجرامي في جريمة االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية قد تتخذ إحدل
الصكرتيف:
أ/االمتناع الكمي أو الجزئي:ك بقصد باالمتناع الكمي أف يمتنع المكظؼ عف تنفيذ الحكـ بكؿ

ما يشتمؿ عميو مف قضاء في المكضكع ،أما الجزئي فصكرتو أف تقكـ الجية اإلدارية بتنفيذ
شؽ مف الحكـ أك بند مف بنكده ال غير.

ب/المماطمة في التنفيذ:ك يتمثؿ في أف يعطي المكظؼ ميعادا لصاحب الشأف لمتنفيذ تـ
يماطمو في التنفيذ ،فال ينفذ الحكـ خالؿ الميعاد المتفؽ عميو.

 /1بف صاكلة شيقة ،إشكالية تنفيذ الق اررات القضائية االدارية ،دراسة مقارنة ،دار ىكمة ،الجزائر ،2010 ،ص.304
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(4جريمة االعتراض عن تنفيذ الحكم القضائي:
االعتراض كىك إبداء المكظؼ صراحة عدـ قبكلو بتنفيذ الحكـ القضائي ،كقد يتعمؿ
المكظؼ في ىذا بحجة كجكد صعكبات مادية تعترض التنفيذ،أك بدعكل المصمحة العامة إذا
لـ يكف لذلؾ ما يبرره مف الناحية القانكنية غير أنو ناد ار أف يتعرض المكظؼ عف تنفيذ
الحكـ القضائي ،اذ ال يفصح عف نيتو في عدـ تنفيذ الحكـ القضائي كذلؾ خشية مف الردكد
1

التي يمكف أف تثير جراء ىذا االعتراض

إذا تحقؽ الركف المادم ليذه الجريمة باستمرار المكظؼ في االمتناع عف التنفيذ خالؿ
الفترة القانكنية المحدد بالنسبة ألحكاـ التعكيض ب:شيريف )  ( 02إذا كانت صادرة لصالح
2

األفراد ،ك خالؿ مدة أربعة أشير إذا صدرت لصالح اإلدارة.

أما لمسؤكلية المكظؼ عف عدـ تنفيذ أحكاـ اإللغاء فنجد أف المشرع الجزائرم لـ يحدد
ليا ميمة محددة  ،في حيف حددت ىذه الميمة في التشريع المصرم ب : 08أياـ مف تاريخ
3

اإلنذار.
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 /3المادة  04ؼ 1األمر  03/06المؤرخ في  15يكليك  2006يتضمف القانكف األساسي لمكظيفة العمكمية ج ،ر ،ج ،ج ،د ،ش،

العدد .46

ثانيا :الركن المعنوي
يتحقؽ العمد عندما تتجو نية الشخص إلى ارتكاب فعؿ يعمـ أنو معاقب عميو،ك ىذا ما
يعبر عنو في القانكف الجنائي بالقصد الجنائي .ك ىك" :توجيو االرادة إلحداث أمر يعاقب
عميو القانون عن عمم بالفعل ،و العمم بتجريمو. " 1

فيعد القصد عنص ار أساسيا ،ك عميو يستمزـ تكافر عنصريف لمقصد الجنائي:األ كؿ،

إرادة الفعؿ المككف لمجريمة كالثاني،العمـ بأف القانكف يجرـ الفعؿ ك يعاقب عميو.
فيجب عمى المكظؼ العمـ بكقائع معينة كانصراؼ إرادتو إلى إتياف النشاط اإلجرامي ك
النتيجة المتكلدة عنو كعميو ال تقكـ جريمة االمتناع عف تنفيذ األحكاـ ك الق اررات القضائية
اإلدارية لتخمؼ ركنيا المعنكم  ،إذا تخمؼ عنصر مف عنصرم القصد الجنائي العاـ،كما
يجب أف يككف تصرؼ المكظؼ العاـ عمديا  ،بتكافر القصد ،أما مجرد اإلىماؿ ،فال يترتب
عميو جزاء12

كما أف انتفاء القصد يقكـ عمى ثالث حاالت كىي:
_غياب أك ضعؼ االعتمادات المالية التي يتطمبيا التنفيذ.
_عدـ كضكح الحكـ أك القرار القضائي اإلدارم المراد تنفيذه.
_ استحالة تنفيذ الحكـ ك القرار القضائي اإلدارم مف الناحية المادية كصعكبة إعادة الحاؿ
إلى ما كاف عميو

3

 /1القانكف رقـ  01/09المؤرخ في  2001/06/26المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات.
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المطمب الثاني:المسؤولية الج ازئية بسبب االمتناع عن التنفيذ
سنتطرؽ في ىذا المطمب عمى نقطتيف أساسيتيف تتمحكر في أىـ الكسائؿ القانكنية التي
تجبر المكظؼ العاـ ك اإلدارة عمى التنفيذ لألحكاـ القضائية،ك ىك اإلشكاؿ الذم يعالجو ىذا
المطمب الذم قسـ إلى فرعيف نتعرض في الفرع األكؿ إلى المسؤكلية اؿجزائية لممكظؼ العاـ
،ك في الفرع الثاني إلى مسؤكلية اإلدارة الممتنعة عف التنفيذ.

الفرع األول :المسؤولية الجزائية لمموظف العام

" كيقصد بالمسؤكلية الجنائية لممكظؼ العمكمي الممتنع عف تنفيذ قرار قضائي معيف
مسؤكليتو الشخصية الرتباطيا ارتباطا مباش ار ك الزما بفكرة الحرية ك بدكر اإلرادة اإلنسانية
في صنع القرار الصادر عف المكظؼ المستقر في كظيفتو."1

فال يناؿ العقاب إال مف تقررت مسؤكليتو جنائيا عف فعؿ جرمو القانكف سكاء باعتباره
فاعال أصميا أك مساىما ك ىذا يعني أال يسأؿ المكظؼ عف فعؿ ارتكبو غيره.
مفيكـ المكظؼ العاـ بصدد جريمة االمتناع عف التنفيذ ":فيك مف سيعيد إليو بعمؿ دائـ في
خدمة مرفؽ عاـ تديره الدكلة أك أحد أشخاص القانكف العاـ ،عف ط ريؽ شغمو منصب يدخؿ
في التنظيـ اإلدارم لذلؾ المرفؽ "
كيعرؼ المكظؼ بأنو" :كؿ شخص آخر يتكلى كلك مؤقتا كظيفة أك ككالة بأجر أك
بدكف أجر ك يساىـ بيذه الصفة في خدمة ىيئة عمكمية أك أية مؤسسة عمكمية أك أية
مؤسسة تقدـ خدمة عمكمية " .

 /1طبكشة ىناء ،مرجع سابؽ ص .44

ك يستند مفيكـ المكظؼ مف األمر رقـ  03/06المتضمف القانكف األساسي العاـ
لمكظيفة العمكمية ،حيث عرفت المادة  04منو في فقرتو األكلى بأنو ":كل عون عين في
وظيفة عمومية دائمة و رسم في رتبة في السمم اإلداري"
ك انطالقا مف نص المادة الرابعة منو ،يمكف استخالص العناصر التالية التي يقكـ

عمييا تعريؼ المكظؼ في القانكف اإلدارم.1

أ /صدكر قرار بالتعييف في الكظيفة العمكمية مف السمطة المختصة ،كقد يتـ ىذا التعييف في
شكؿ مرسكـ رئاسي أك شكؿ قرار كزارم أك كالئي أك أم مؤسسة عمكمية إدارية.2

ب /القياـ بكظيفة دائمة ،بمعنى أف يشغؿ الشخص كظيفة عمى كجو االستمرار بحيث ال
تنفؾ عنو إال بالكفاة أك االستقالة أك العزؿ ،أما إذا كانت الكظيفة عارضة أك مؤقتة أك
مكسمية ،فإف المكمؼ بخدمة عامة ال يعد مكظفا عاما.
ج /أف يمارس الشخص عممو في المؤسسات ك اإلدارات المركزية كالمصالح غير الممركزة
التابعة ليا ك الجماعات اإلقميمية ك المؤسسات ذات الطابع اإلدارم.
كيمكف تعريؼ المكظؼ العمكمي كفقا لمقانكف الجنائي"  :بأنو كل شخص يعين أو ينتخب
قانونا ،لممارسة عمل دائم ألداء خدمة عامة أو القيام عمى مال عام،فيمتزم بتنظيم
الحريات أو األموال العامة مع مكنة المساس بيا عند االقتضاء في حدود القانون ،سواء
كان إسناد العمل إليو طواعية أو جب ار بمقابل أو بدونو بصفة دائمة أو لمدة محدودة "
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 /2مزياني سييمة ،الغرامة التيديدية في المادة االدارية (رسالة ماجيستر) ،جامعة باتنة الحاج لخضر كمية الحقكؽ ك العمكـ االنسانية،

 2012ص .88

أقر المشرع الجزائرم المسؤكلية الجنائية لممكظؼ بمكجب المادة  138مكرر مف قانكف
العقكبات التي جاء في نصيا " ....كل موظف عمومي استعمل وظيفتو لوقف تنفيذ حكم
قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة )  ( 06أشير

إلى ثالث سنوات وبغرامة من  5.000دج إلى  50.000دج...." 1

كتمتد مساءلة المكظؼ الممتنع عف التنفيذ إلى رئيسو األعمى في الحاالت التي يجكز
فييا لمرئيس الحمكؿ محؿ المرؤكسيف أك عف الحاالت التي يؾ كف فييا الفعؿ المجرـ نتيجة
أكامر صدرت مف الرئيس إلى المرؤكس،كما تسقط المسؤكلية الجنائية عف المكظؼ العاـ
الممتنع عف التنفيذ إذا سارع بعد رفع الدعكل العمكمية إلى تنفيذ الحكـ ،إذ يعتبر في ىذه
الحالة متأخ ار في التنفيذ ك ليس ممتنعا عنو.

الفرع الثاني :المسؤولية الجزائية لإلدارة الممتنعة عن التنفيذ
المبدأ العاـ كالذم كاف سائد في التشريع الجزائرم قبؿ تعديؿ قانكف اإلجراءات
الجزائية بالقانكف رقـ  14/04أف محؿ

المسؤكلية الجنائية ىك اإلنساف كلكف التطكر

القانكني انتيى إلى االعتراؼ بالشخصية القانكنية لما اصطمح عميو تسميتو الشخص

المعنكم  ،كثار الجداؿ الفقيي حكؿ إمكانية مساءلة األشخاص المعنكية جزائيا.2

 /1عبد اهلل حسيف حميدة ،المسؤكلية الجنائية لممكظؼ لالمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية ،الطبعة األكلى دراسة مقارنة 2005 ،ص
.356-355
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كقد عرفت تضاربا كبي ار أدل إلى انقساـ الفقو بيف مؤيد كمعارض ليذه المسؤكلية كلكي ال
نخكض في ىذه اآلراء نحاكؿ أف نقؼ عمى ما تكصؿ إليو التشريع الجزائرم.
مؤيدم ىذا االعتراض أف الشخص المعنكم ال كجكد لو مف الحقيقة  ،فاألفعاؿ التي تنسب
إليو ليست صادرة عنو ك إنما مف أشخاص طبيعييف  ،كيترتب عمى ذلؾ أف الشخص
المعنكم ال يستطيع القياـ بالركف المادم لمجريمة ك أف المسؤكلية الجنائية لو أف تككف إال

مجرد افتراض أك مجاز بينما ال يقكـ القانكف الجنائي عمى االفتراض ك المجاز. 1

كمسائمة الشخص المعنكم جنائيا تنطكم عمى خرؽ لمبدأ شخصية الجريمة ك العقكبة
 ،فإذا تصفحنا العقكبات المقررة في المجاؿ الجزائي نجد أف بعضيا ال يمكف تكقيعو عمى
الشخص المعنكم كاإلعداـ ك العقكبات البدنية.
ك ليس صعبا الرد عمى ىذه االعتراضات  ،فالشخص المعنكم ليس مجرد افتراض بالكامؿ
بؿ لو كياف مستقؿ كىذا مستفاد مف االعتراؼ لو بذمة مالية مستقمة  ،ك لو أيضا مصالح
ذاتية ك إرادة ذاتية متميزة ك مف البدييي أف ىذه الذمة أك المصالح أك اإلدارة ليست ىي ذمـ
أك مصالح.
إذف فادعاء عدـ قدرة الشخص المعنكم عمى الخطأ الفتقاده اإلدارة يتعارض مع
القانكف الكضعي ك يبدك ذلؾ في أف الشخص المعنكم يتحمؿ المسؤكلية اإلدارية التي
تفترض الخطأ أيضا ،ك إف كاف أعضاء الشخص المعنكم ىـ الذيف يرتكبكف ىذا الخطأ ،إال
2

أنو نظ ار ألنيـ يعممكف باسـ الشخص المعنكم ك لحسابو.

 /1عبد القادر عبدك ،مرجع سابؽ ص .221-219

 /2بندر بف عبد الرحماف.الفاتح التنفيذ األحكاـ الصادرة عف القضاء االدارم ،مقاؿ منشكر ،السعكدية .2012،

أما عف تعارض العقكبات الجزائية مع فكرة الشخص المعنكم فالعقكبات المالية يمكف
تكقع عميو ،ك األمر ال يتطمب سكل إعادة صياغة النصكص الجزائية بحيث ينص التشريع
عمى إمكانية تكقيع ىذه العقكبات عمى األشخاص المعنكية ،باإلضافة لذلؾ يمكف تكقيع
جزاءات أخرل عمى الشخص المعنكم مثؿ الحؿ ك الغمؽ ك ىي جزاءات تتعارض مع
الشخص الطبيعي ك تقتصر عمى األشخاص المعنكية لكنيا تعتبر بمثابة عقكبات سالبة
لمحرية بالنسبة ليذه األشخاص ،تمثؿ ىذه األسانيد التي يرتكز عمييا االتجاه الثاني المؤيد
إلمكانية مسائمة الشخص المعنكم جنائيا.

1

كأف األخذ بالمسؤكلية الجنائية لألشخاص المعنكية اإلدارية يستقيـ االعتبارات العممية
كالضركريات الكاقعية لما تقكـ بو اإلدارة حاليا مف تعسؼ كتعنت في تنفيذ عرقمة أحكاـ
القضاء دكف مبرر قانكني يستحؽ ذلؾ ،كأف ىذه المسؤكلية تعتبر ترسيخا لدكلة القانكف
كاق ار ار لمحماية الجنائية لتنفيذ األحكاـ كالق اررات القضائية بصفة خاصة مف جية كالحد مف
تحايؿ اإلدارة ك المكظؼ العاـ خصكصا في التنصؿ مف المسؤكلية الجنائية عف عدـ التنفيذ
كيككف بذلؾ المشرع الجزائرم سباقا لتقرير المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم بما في
ذلؾ أشخاص القانكف العاـ عمى غرار التشريع الفرنسي.

 /1شقيقة بف صاكلة ،مرجع سابؽ ،ص .326

المطمب الثالث :الجزاء في جريمة االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية

إذا تكفرت أركاف أم جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في المادة  138مكرر مف

قانكف العقكبات تقضي عمى المكظؼ بالعقكبة سكاء كانت أصمية أك تكميمية،ك ليا أف
تقضي بكؿ التعكيضات الخاصة بجبر الضرر الحاصؿ عف الجريمة.

الفرع األول :العقوبات
أجمعت كؿ األنظمة عمى تجريـ فعؿ االمتناع عف تنفيذ األحكاـ مف طرؼ المكظؼ
العمكمي،كلمحصكؿ عمى تنفيذ فعمي لمحكـ أك القرار الصادر لصالحو ضد اإلدارة ،يمجأ
المكظؼ لمتنفيذ الفكرم بمجرد تحريؾ إجراءات التنفيذ ضده تفاديا لمعقكبة المنصكص عمييا
في المادة  138مكرر مف قانكف العقكبات ،ك المتمثمة في الحبس مف  06أشير إلى 03
سنكات ،ك بغرامة مالية مف  20.001إلى  100.000د.ج.
كفضال عف ذلؾ فإف عمى المحكمة متى قضت بإدانة المكظؼ الحكـ عميو بحرماف مف
حؽ أك أكثر مف الحقكؽ الكاردة في المادة  14مف قانكف العقكبات ،كما يجكز ليا أف تحرمو
1

مف ممارسة كافة الكظائؼ ك الخدمات العمكمية لمدة عشر )  ( 10سنكات.

الفرع الثاني:اآلثار المترتبة عن توقيع العقوبة
يجكز لممتضرر مف الجريمة بعد إدانة المتيـ أف يطمب تعكيض الضرر الحاصؿ
سكاء كاف معنكيا أك ماديا ،ك لمسمطة الرئاسية أف تكقع جزاء تأديبيا عمى المكظؼ باعتبار
أف الخطأ الجنائي في ىذه الحالة يشكؿ خطأ كظيفيا يبرر تكقيع عقكبة تأديبية.
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أوال :أثر حكم اإلدانة عمى المسؤولية المدنية
إذا قضت المحكمة بإدانة المتيـ فإف عمييا أف تفصؿ في طمب المحككـ لو بالتعكيض
عف الضرر الحاصؿ إذا كاف لو محؿ كأساس اختصاص المحكمة الجزائية بالفصؿ في
دعكل التعكيض،ك ىك ما ال تتطمبو المحكمة المدنية  ،ىك ارتباط الضرر الحاصؿ بالجريمة
مباشرة ،أم تكافر السببية المباشرة بيف الضرر المادم أك المعنكم ك الجريمة المرتكبة.

1

ك لممحكمة أف تأمر بأف يدفع مؤقتا كؿ أك جزء مف التعكيضات المدنية المقررة ،كما ليا إف
لـ تكف ممكنا إصدار حكـ في طمب التعكيض المدني بحالتو أف تقرر لممضركر مف الجريمة

مبمغا احتياطيا قابال لمتنفيذ بو رغـ المعارضة كاالستئناؼ.2

ثانيا :أثر تقرير المسؤولية الجزائية عمى المسؤولية التأديبية
القاعدة في القانكف اإلدارم أف كؿ مف الجريمة التأديبية ك الجزائية ،ييدؼ كؿ منيما
إلى إعادة ىيبة القضاء كزجر كؿ مف يتج أر عمى مخالفة أحكامو  ،كيكقعاف عمى المكظؼ
العاـ ،فإف االستقالؿ عف بعضيما البعض ال يعني عدـ كجكد عالقة بينيما  ،فالكاقع أف ىذا
االستقالؿ ال يعني أكثر مف اختالؼ النظاـ القانكني لكؿ مف الجريمتيف  ،كاختالؼ الغاية
3

منيما.
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كلكف مف الناحية العممية فإف السمكؾ الذم يرتكبو المكظؼ كيككف جريمة جزائية ىك في
ذات الكقت جريمة تأديبية ألنو يتنافى مع كاجبات الكظيفة العامة أف يرتكب المكظؼ جريمة
جزائية  ،كالعكس غير صحيح.
غير أف ىذه العالقة ال تحجب كما يرل البعض حقيقة إمكانية إفالت المكظؼ مف
المسؤكلية الجزائية عمى أساس قيامو ببعض إجراءات لتنفيذ الحكـ ،إال أنيا تبيف أف ما قاـ
بو مف إجراءات في ىذا الصدد مجرد مظير صكرم يخفي في الكاقع األمر امتناعا عف
التنفيذ.
كمتى امتنع المكظؼ عف التنفيذ ،أك اعتراض عميو بدكف مبرر شرعي ،أك أساء استعماؿ
سمطتو في كقؼ تنفيذ الحكـ ،أك عرقمتو ،تكجب عمى رؤساء المكظفيف إبالغ النيابة العامة
قصد تحريؾ الدعكل العمكمية ،ذلؾ أنو ال يمكف مع قاعدة التجريـ الكتفاء بالمسؤكلية
التأديبية.
فإف المسؤكلية التأديبية التي يمكف تكقيعيا ال تحجب المسؤكلية اؿج زائية المقررة في
المادة  138مكرر مف قانكف العقكبات.

1

كما أف المسؤكلية الجزائية مف أقكل الجزاءات عف االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية
2

 ،كىي كسيمة ناجعة عند إصدار المكظؼ عمى امتناعو في االستيتار باألحكاـ القضائية.
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المبحث الثاني :المسؤولية اإلدارية بسبب االمتناع عن التنفيذ
يعتبر مكضكع المسؤكلية اإلدارية مف أحدث مكضكعات القانكف اإلدارم لييمنة مبدأ
عدـ مسؤكلية الدكلة عمى الفكر القانكني لمرحمة تاريخية طكيمة نسبيا  ،ك المسؤكلية التي
سكؼ نعالجيا في ىذا المطمب ال تعني مسؤكلية التعكيض التي تنشأ عمى أساس العقد
اإلدارم أك التعدم أك االستيالء إنما نعني تمؾ المسؤكلية المترتبة مف جانب اإلدارة حيف
تتقاعس أك تمتنع عف تنفيذ الق اررات القضائية اإلدارية الصادرة ضدىا لصالح األشخاص
1

الطبيعية كالمعنكية.

المطمب األول :أساس المسؤولية اإلدارية
استقرت أحكاـ القضاء اإلدارم عمى أف عدـ االلتزاـ بحجية الشيء المقضي بو
يشكؿ مخالفة لمقانكف،كيعد بذلؾ خطأ يستكجب التعكيض،كيككف أساس ىذه المسؤكلية إما
ناتج عف الخطأ الشخصي الذم يصدر مف الشخص أك المكظؼ التابع لجية إدارية دكف أف
يككف ليذه األخيرة دك ار في كقكعو ،ك قد يككف الخطأ مرفقيا كمف تـ يكجد نكعاف مف
المسؤكلية ،المسؤكلية عمى أساس الخطأ (أكال) ،ك المسؤكلية عمى أساس المساكاة أماـ
األعباء العامة (ثانيا).

2
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الفرع األول :المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ
لقد أكدت الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا قياـ مسؤكلية اإلدارة عف عدـ تنفيذ األحكاـ
؛عمى أساس الخطأ الجسيـ ؛ في إحدل حيثيات القرار رقـ 115284الصادر بتاريخ
 1997/04/13كمما جاء فييا .... :حيث أف رفض االمتثاؿ لمقتضيات ق اررات الغرفة
اإلدارية لممجمس كالمحكمة العميا الحائزة قكة الشيء المقضي فيو ؛كالذم يصدر عف سمطة
عمكمية يعد مف جية تجاك از لمسمطة ،كمف جية أخرل عنص ار منتجا لمسؤكلية السمطة
العمكمية طبقا لمقتضيات المادة  340مف قانكف اإلجراءات المدنية القديـ فإف المستأنؼ
يمكنو رفع دعكل بيدؼ الحصكؿ عمى تعكيض إذا كاف يرل أف المستأنؼ عمييا رفضت

القياـ باإللزاـ القضائي لألداء الكاقع عمى عاتقو ان 1؛غير أف مسؤكلية اإلدارة قد تستبعد في

حاالت يقدرىا القاضي ؛كلقياـ مسؤكلية اإلدارة عمى أساس الخطأ ال بد مف تكفر عناصرىا
كالمتمثمة في الخطأ كالضرر كالعالقة السببية.
كمف األمثمة البارزة لتقرير المسؤكلية اإلدارية عمى أساس الخطأ الشخصي باإلمتاع

عف التنفيذ ك االنحراؼ في استعماؿ السمطة ؛بحيث أف القرار المتخذ كاف لمصمحة شخصية
(ضغائف شخصية كانتقاـ) ،ما قضى بو مجمس الدكلة الفرنسي في قضية : fabriques
بحيث تقرر مسؤكلية العمدة بعد إص ارره عمى استمرار إيقاؼ الشرطي رغـ صدكر عدة
2

أحكاـ تقضي بإلغاء ق ارره.

 /1أحمد محيك ،المنازعات االدارية ،ترجمة فائز أنجؽ كبيكض خالد ،د ،ف ،الجزائر 2008 ،ص.259
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غير أنو ترفض دعكل المدعي إذا طرأت حالة مف الحاالت التي تعفي اك تخفؼ مف
مسؤكلية اإلدارة كيككف ىذا األمر إذا تبيف لمقاضي اإلدارم أف الضرر القابؿ لمتعكيض يعكد
إلى سبب خارجي أم إلى حادث أك تصرؼ خارج عف نشاطيا أك عمميا كحالة القكة القاىرة
؛الظرؼ الطارئ ؛فعؿ الضحية ؛أك فعؿ الغير.

الفرع الثاني :المسؤولية اإلدارية عمى أساس المساواة أمام األعباء العامة
تقتضي القاعدة العامة أف االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية ينطكم عمى خطأ مف
جانب اإلدارة ؛ غير أنو في بعض الظركؼ يتعذر تنفيذ ىذه األحكاـ العتبارات أكثر أىمية
؛ كخطكرة تتعمؽ بالصالح العاـ ؛كفي مثؿ ىذه الحاالت ال يترب عمى اإلدارة خطأ مرفقي
المتناعيا عف تنفيذ األحكاـ القضائية المذككرة ؛كلكنيا تمتزـ تعكيض صاحب الشأف عف
الضرر الناتج عف عدـ التنفيذ.2

كقد كرس مجمس الدكلة الفرنسي ىذا المبدأ في حكمو الشيير الصادر في:
ككيتاس كىك مف أصؿ يكناني
 1923/11/30في قضيةن
ككيتاس حيث تحصؿ السيدةن
ه
ه
عمى أراضي بجنكب تكنس تقدر مساحتيا ب  38ىكتار كاف يقطف فييا سكاف يرفضكف
ككيتاس دعكل أماـ القضاء العادم ؛كتحصؿ عمى حكـ لصالحو
السيد
الخركج منيا؛ؼ رفع
ن
ه
كعند محاكلة تنفيذ حكـ السمطات العمكمية ذلؾ ألسباب أمنية مف شأنيا إحداث فتنة خطيرة
ككيتاس إلى مجمس الدكلة الفرنسي مطالبا بالتعكيض عف األضرار التي سببيا
السيد
؛فعاد
ه
ن
امتناع اإلدارة عف أداء كاجبيا في تنفيذ األحكاـ كالذم قرر أنو لكؿ متقاضي متحصؿ عمى
حكـ لصالحو الحؽ بمساعدة القكة العمكمية مف الحصكؿ عمى حقكقو ك إف رفض لو
ألسباب مقبكلة  ،كذلؾ لمحفاظ عمى الصالح العاـ كاخالال لقاعدة مساكاة المكاطنيف أماـ
األعباء العامة.
؛كسعيدم
كىذا ما كرسو القاضي اؿجزائرم في قرار المحكمة العميا في قضيةه بكشاط
ن
بتاريخ 1979/02/20 :حيث قررت المحكمة العميا مسؤكلية الدكلة عمى أساس الخطأ
الجسيـ بأف االمتناع عف التنفيذ  ،يعتبر سمككيا شرعيا.
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كقد أخذ مجمس الدكلة الجزائرم كقبمو الغرفة اإلدارية بيذا النيج كمف أمثمة ذلؾ قياـ
المسؤكلية اإلدارية ضد ك ازرة العدؿ في قضية تتمخص أف أحد كتاب الضبط نسي أف يبدؿ
األكراؽ النقدية التي صادرتيا الشرطة ؛ فكاف أف صدرت أكراؽ نقدية جديدة حمت محؿ
القديمة ؛ كبعد الحكـ باإلفراج عمى صاحب تمؾ األمكاؿ قاـ ىذا األخير بمطالبة ك ازرة العدؿ
عف حؽ كقو بسبب إىماؿ أحد مكظفييا .............؛كقد تقكـ مسؤكلية اإلدارة عمى
اإلخالؿ عف تنفيذ األحكاـ القضائية اإلدارية عمى أساس نظرية المخاطر أم المسؤكلية دكف
خطأ.3
كمف ذلؾ يتفؽ الفقو كالقضاء الفرنسياف بصكرة عامة بأف الق اررات اإلدارية التي تخالؼ
حجية الشيء المقضي فيو أك التي يترتب عمييا عدـ تنفيذ األحكاـ ؛ مخالفات جسيمة تؤدم
إلى مسؤكلية اإلدارة بناء عمى الخطأ المرفقي.4

كقد تككف عالقة االمتناع في التنفيذ بمبدأ المساكاة أماـ األعباء العامة كنشير ىنا
لقضاء مجمس الدكلة الفرنسي الذم منح التعكيض ال لسبب خطأ كانما عمى أساس العدالة
المجردة التي تأبى أف يضحي فرد لكحده لصالح المجتمع ما داـ في اإلمكاف تكزيع األعباء

العامة عمى الجميع ؛ ذالؾ أف امتناع اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ القضائية ىك أمر استثنائي .3

كيعد عدـ التنفيذ حفاظا عمى النظاـ العاـ ؛إذا كاف التنفيذ مف شأنو اإلخالؿ الخطير
بالصالح العاـ كالذم يتعذر تداركو ؛كحدكث فتنة أك تعطيؿ سير مرفؽ عاـ ؛كيخضع تقرير
كجكد داعي حفظ النظاـ العاـ لمقاضي كحده كليس لإلدارة ؛كاال كاف في ذلؾ ىد ار لكؿ
ضمانات تنفيذ األحكاـ القضائية اإلدارية.5

المطمب الثاني :التعويض عن عدم التنفيذ
إذا تكافرت أركاف المسؤكلية اإلدارية التزمت اإلدارة بتعكيض المحككـ لو  ،غير أف
التزاميا مؤقت بطبيعتو ،حيث أف الغاية منو ىك دفع مبمغ التعكيض،كمتى دفعت اإلدارة
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المبمغ المحككـ بو فإف ليا أف ترجع عمى المكظؼ بجزء مف المبمغ حسب درجة المساىمة
في الخطأ.

الفرع األول :الطبيعة المؤقتة لاللتزام اإلدارة بالتعويض
يرل بعض الشراح أنو ال يمكف الحديث في مرحمة المطالبة بالتعكيض إال عف
مسؤكلية اإلدارة ،كأف التزاـ اإلدارة بجبر الضرر في ىذه المرحمة يعتبر ضمانا لممضركر
يتجمى في تقديـ مديف غير معسر،ك يبنى عمى ما تقدـ أف ال أىمية لمبحث عف نكعية الخطأ
إذا كاف مصمحيا أك خطأ شخصيا  ،ذلؾ أف التفرقة بيف نكعي الخطأ ال ينبغي أعماليا ،كما
يرل بعض الشراح  ،إال في مجاؿ تحديد المسؤكلية الشخصية لممكظؼ  ،كمف ثـ فيي ال
تفيد المضركر  .كعمى ذلؾ فإف مسؤكلية اإلدارة في مرحمة المطالبة بصرؼ النظر عف
ككنيا مؤسسة عمى الخطأ الشخصي عند البعض ،أك عف فكرة الضماف عند البعض اآلخر
ىي مؤقتة ،إذ يفترض بعد قياـ اإلدارة بالتعكيض إعماؿ التفرقة بيف الخطأ ألمصمحي كالخطأ
الشخصي ،كتقدير نسبة مساىمة كؿ مف الخطأيف في الضرر الحاصؿ لممحككـ لو جراء

مخالفة حجية الشيء المقضي بو.6

الفرع الثاني :توزيع عبء التعويض بين اإلدارة و الموظف

تقكـ اإلدارة في تكزيع عبء التعكيض بمعايير التفرقة بيف الخطأ الشخصي ك الخطأ

المرفقي ،كفرضيات تكزيعيا بيف اإلدارة كالمكظؼ المس ؤكؿ عف تنفيذ الحكـ القضائي كىذا
ما نحاكؿ تحميمو في ىذا الفرع.
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أوال :التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي
معنى التفرقة بيف الخطأ الشخصي ك الخطأ المرفقي ىك أف الخطأ الشخصي يصدر
مف المكظؼ ك ينسب إليو شخصيا  ،بحيث يتحمؿ ىك مسؤكليتو في مالو الخاص ،أما
الخطأ المرفقي أك المصمحي  ،كرغـ حدكثو عادة بفعؿ مكظؼ أك أكثر فإنو ينسب إلى
المرفؽ العاـ  ،ك يعتبر صاد ار منو  ،كيسأؿ بالتالي عنو دكف المكظؼ.
كتعترض التفرقة بيف الخطأ الشخصي ك الخطأ المرفقي صعكبتاف اثناف:تتمثؿ األكلى
في تعدد المعايير التي قاؿ بيا الفقو الفرنسي لمتمييز بيف الخطأ الشخصي ك الخطأ المرفقي
 ،كتتمثؿ الصعكبة الثانية في عدـ استقرار القضاء الفرنسي عمى معايير محددة لمتميز بيف
نكعي الخطأ ،ك ـ راد ذلؾ أف القضاء ال يمتزـ بقكاعد ثابتة أك معايير عامة محددة.7
كباستعراض أحكاـ القضاء الفرنسي فإف الخطأ الشخصي يتخذ إحدل الصكر التالية:
 / 1الخطأ الخارج عن الوظيفة :يعتبر الخطأ شخصيا إذا كاف المكظؼ أثناء ارتكابو يقكـ
بعمؿ خارج عف نطاؽ كظيفتو،أما إذا كاف المكظؼ يقكـ بأعماؿ كظيفتو كلك بشكؿ سيء
فإف الخطأ يمكف أف يعتبر مرفقيا.
 / 2الخطأ العمدي:حيث يككف الخطأ شخصيا إذا كاف العمؿ مصطبغا بطابع شخصي
يكشؼ عف اإلنساف بضعفو ك عدـ تبصره ،ك يقصد بو اإلضرار بالغير  ،أك ابتغاء منفعة
ذاتية،أك فائدة شخصية لو اك لغيره.
ك الكاقع أف إثبات سكء النية ليس باألمر الييف ألنو متصؿ بالبكاعث ك النكايا الحقيقية ،ك
ىك ما يستمزـ البحث في نفسية المكظؼ ،كفي مختمؼ الظركؼ ك المالبسات التي أحاطت
بالتصرؼ.
/ 3الخطأ الجسيم:حيث يككف الخطأ شخصيا متى كاف عمى قدر مف الجسامة كال يمكف
تبريره عمى اإلطالؽ ،كال ينتقص مف صفة الجسامة أف يككف تصرؼ المكظؼ قد تـ بحسف

نية ،أك أنو استيدؼ مف كرائو الصالح العاـ.8
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النية،أم عمديا  ،أك بقدر كبير مف الجسامة ،أما الخطأ المرفقي فيك ما يرتكبو المكظؼ مف

إخالؿ بكاجبات الكظيفة كال يدخؿ ضمف الحاالت السابقة لمخطأ الشخصي.9
ثانيا :فرضيات توزيع عبء التعويض

في حالة ثبكت المسؤكلية عف عدـ االلتزاـ بتنفيذ الحكـ القضائي  ،فإف فرضيات
تكزيع عبء التعكيض بيف اإلدارة كبيف المكظؼ المسؤكؿ عف التنفيذ تتكقؼ عمى مدل تكافر
الخطأ المصمحي أك الخطأ الشخصي أك اجتماعيما معا ،كمف تـ التفرقة بيف الفرضيات:
/ 1توافر الخطأ المصمحي وحده :تتحمؿ اإلدارة كحدىا مسؤكلية التعكيض ،إذ قد يعكد عدـ
تنفيذ اإلدارة لحكـ اإللغاء نتيجة بطء نشاط المرفؽ العاـ ،ك عدـ عممو.
/ 2توافر خطأ مصمحي إلى جانب خطأ شخصي :تتمثؿ في قياـ خطأ شخصي في مخالفة
المكظؼ لحجية الشيء المقضي بو ،ك ما داـ الخطأ متصؿ بالكظيفة ،فيك خطأ مرفقي.

كيترتب عميو حؽ المضركر مف عدـ التنفيذ أك غيره في رفع دعكل التعكيض عمى اإلدارة أك
عمى المكظؼ  ،كلإلدارة متى دفعت التعكيض أف ترجع إلى المكظؼ بما يتناسب مع مقدار

مساىمة خطئو في الضرر الحاصؿ.10

/ 3توافر الخطأ الشخصي وحده :كىذا ما قضت بو المحكمة اإلدارية العميا بأنو " :إذا تبيف
أف المكظؼ لـ يعمؿ لمصالح العاـ  ،أك كاف يعمؿ مدفكعا بعكامؿ شخصية ،أك كاف خطأه
جسيما بحيث يصؿ إلى حد ارتكاب جريمة كقؼ تنفيذ الحكـ مف المحكمة فإف الخطأ في
ىذه الحالة يككف يعتبر خطأ شخصيا ،كيسأؿ عنو المكظؼ الذم كقع منو الخطأ في مالو
11

الخاص

.

 /1عبد القادر عبدو  ،مرجع سابق  ،ص .236
 /2طبوشة هناء  ،مرجع سابق  ،ص .52
 /3أحمد محٌو ،مرجع سابق ،ص .259

المبحث األول  :الغرامة التيديدية كوسيمة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ
الق اررات القضائية اإلدارية
األصؿ أف أحكاـ القضاء تنفذ طكاعية كاختيا ار غير اف المحككـ ضده قد يككف ال يبادر إلى
التنفيذ االختيارم بما ينبغي إجباره عمى التنفيذ بالكسائؿ الجبرية التي كفميا المشرع,كتعتبر
الغرامة التيديدية أىـ كسائؿ التنفيذ الجبرم لألحكاـ كالق اررات القضائية كلعؿ أىـ ماجاء بو
قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد لسنة  2008أنو كفؿ لممتقاضي حؽ المطالبة
بتكقيع الغرامة التيديدية ضد اإلدارة في حاؿ امتناعيا عف تنفيذ األحكاـ كالق اررات
القضائية,كالحقيقة أف ما يفسر تقنيف الغرامة التيديدية ىك االنتشار الكاسع كالخطير لظاىرة
رفض اإلدارة تنفيذ أحكاـ القضاء المكساة بالطابع التنفيذم,بؿ كصؿ األمر إلى حد رفض
تنفيذ ق اررات قضائية صادرة عف مجمس الدكلة باعتباره يشغؿ قمة اليرـ القضائي في المادة
اإلدارية,كىك ما بعث استياء كبي ار لدل المتيميف بالدراسة القانكنية.
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حيث أف المشرع الجزائرم قد كفؿ حماية األحكاـ القضائية كفرض تنفيذىا في كؿ كقت كىذا
بمكجب المادة 145مف الدستكر.
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كقد نص المشرع الجزائرم عمى نظاـ الغرامة التيديدية كنظـ أحكاميا في نص المادتيف
كما نص عمييا أيضا في قانكف اإلجراءات 340ك  471مف قانكف اإلجراءات المدنية القديـ,
المدنية كاإلدارية في المكاد980ك.989

/12عمار بكضياؼ ,دعوى اإللغاء في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،الطبعة األكلى ،جسكر لمنشر

كالتكزيع،الجزائر.2009ص.244

 /13دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المصادؽ عميو في استفتاء  ,1996/11/28المنشكر بمكجب المرسكـ الرئاسي

رقـ 438/96المؤرخ في  ,1996/12/07ج.ر عدد 76بتاريخ .1996/12/08

كلمكقكؼ عمى ماىية الغرامة التيديدية كتبياف مدل أىميتيا في حمؿ المديف عمى تنفيذ
التزاماتو كارتأينا تقسيـ ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب نتكمـ في المطمب األكؿ عف اإلطار
العاـ لمغرامة

التيديدية بينما خصصنا المطمب الثاني لإلجراءات التي يتخذىا الحكـ لفرض الغرامة
التيديدية
عمى اإلدارة أما المطمب الثالث فسكؼ نتكمـ فيو عف لمكقؼ القضاء اإلدارم الجزائرم مف
استعماؿ أسمكب الغرامة التيديدية بيف مؤيد كمعارض كذلؾ في ظؿ قانكف اإلجراءات المدنية
القديـ.

المطمب األول :اإلطار العام لمغرامة التيديدية
لتحديد اإلطار العاـ لمغرامة التيديدية ككسيمة إلجبار الغدارة عمى تنفيذ الق اررات القضائية
اإلدارية الصادرة ضدىا,ينبغي عمينا اإلجابة عمى التساؤالت التالية,ما ىك تعريؼ الغرامة
التيديدية

(الفرع األكؿ),كبما تتميز عف غيرىا مف األساليب (الفرع الثاني) ,كما ىي

خصائصيا (الفرع الثالث) ,كما ىي شركط تطبيقيا(الفرع الرابع) .

الفرع األول :تعريف الغرامة التيديدية
إف المتصفح لمنصكص القانكنية التي جاءت بالغرامة التيديدية سكاء تمؾ المنظمة لألحكاـ
العامة كالمكزعة بيف القانكف المدني .
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/14نصت المادة 174من قانون المدنً على ما ٌلً "إذا كان تنفٌذ االلتزام عٌنا غٌر ممكن أو غٌر مالئم إال ذا قام به المدٌن
نفسه,جاز للدائن أن ٌحصل على حكم بإلزام المدٌن بهذا التنفٌذ وٌدفع غرامة إجبارٌة إذا امتنع عن ذلك.وإذا رأى القاضً أن مقدار
الغرامة لٌس كافٌا إلكراه المدٌن الممتنع عن التنفٌذ جاز له أن ٌزٌد فً الغرامة كلما رأى داعٌا للزٌادة".

يستكجب منا الرجكع إلى الفقو القانكني لمبحث عف تعريفيا كمف ىذه التعريفات نجد تعرم ؼ
الفقيو منصكر محمد أحمد حيث عرفيا بأنيا "الغرامة التيديدية في مجاؿ القانكف اإلدارم ىي
عقكبة مالية تبعية كمحتممة تحدد بصفة عامة بمبمغ معيف مف الماؿ عف كؿ يكـ تأخير
بيدؼ تجنب عدـ تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم أر التأخر في تنفيذىا,الصادر ضد أم
شخص مف أشخاص القانكف الخاص المكمفة بإدارة مرفؽ عاـ".
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كمف خالؿ ىذا التعريؼ يتبيف لنا أف الغرامة التيديدية ىي كسيمة معترؼ بيا لمقاضي لكي
يسمح لو بإجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ كالق اررات القضائية.
كقد عرفيا  Christophe Guettierبأنيا" :عقكبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة,عف كؿ
يكـ تأخير,كيصدرىا القاضي بقصد ضماف حسف تنفيذ حكمو أك حتى بقصد ضماف حسف
تنفيذ أم إجراء مف إجراءات التحقيؽ"16.
كقاؿ األستاذ عبد الرزاؽ السنيكرم بشأنيا "إف القضاء يمزـ المديف بتنفيذ التزاماتو عينا في
خالؿ مدة معينة,فإذا تأخر في التنفيذ كاف ممزما بدفع غرامة تيديدية عف ىذا التأخير,مبمغا
معينا عف كؿ يكـ أك كؿ أسبكع أك كؿ شيء أك أم كحدة مف الزمف أك عف كؿ مرة يأتي
عمال يخؿ بالتزامو كذلؾ إلى أف يقكـ بالتنفيذ العيني أك أف يمتنع المديف نيائيا عف اإلخالؿ
بااللتزاـ ثـ يرجع إلى القضاء فيما تراكـ عمى المديف مف الغرامات التيديدية كيجكز لمقاضي
أف يخفض ىذه الغرامات أك أف يمحكىا ."17

/15منصكر محمد أحمد ,الغرامة التيديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء اإلداري الصادرة ضد اإلدارة ،دار الجامعة الجديدة

لمنشر،اإلسكندرية ،2002ص.16

Christopher Guettier « droit administratif » ,Montchrestien,2édition,Montchrestion,
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paris ,2000 ,p39

/17عبد الرزاؽ السنيكرم ,الوسيط في شرح القانون المدني الجديد,نظرية االلتزام بوجو عام,منشكرات الحمبي بيركت  ,لبناف

,2005ص.807,

كقد استقر القضاء في الجزائر عمى استعماؿ مصطمح الغرامة التيديدية لمداللة عمى
التيديدات المالية التي ينطؽ بيا القضاء قصد إلزاـ الممتنعيف عف تنفيذ االلتزاـ الكاقع عمى
عاتقيـ بمكجب سندات تنفيذية سكاء كانت ىذه السندات أحكاـ قضائية أك عقكد رسمية
كتتمثؿ الغرامة التيديدية في تقرير القضاء بمبمغ مالي لفائدة الدائف كبطمب منو يضطر
الممتنع عف التنفيذ بأدائو لو عف كؿ فترة زمنية في تأخير تنفيذ االلتزاـ,ىذه الفترة الزمنية
تقدر بالساعات أك األياـ أك األسابيع حسب طبيعة االلتزاـ عمى أنو جرل العرؼ القضائي
عمى تحديدىا باألياـ.18

الفرع الثاني :تميز الغرامة التيديدية عن غيرىا من األساليب
إف أسمكب الغرامة التيديدية أسمكب مستخدـ منذ كقت طكيؿ مف قبؿ القضاء  ،19حيث قد
تختمط الغرامة التيديدية مع بعض األساليب القريبة منيا كمف ىذه األساليب نجد أسمكب
العقكبة (أكال) .كما أف ىناؾ مف يخمط بيف الغرامة التيديدية كالتعكيض حيث يعتبرىا البعض
تعكيض (ثانيا) كانما ىي في حقيقة األمر مجرد كسيمة مف كسائؿ التنفيذ المباشر.

أوال:ا لغرامة التيديدية والعقوبة
العقكبة ىي أقكل أنكاع الجزاء القانكني لككنيا تمس األفراد في حرياتيـ أساسا كىي تترتب
عمى مخالفة قكاعد القانكف الجنائي.
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/18غنام رمضاف,عن موقف مجمس الدولة من الغرامة التيديدية  ,مجمة مجمس الدكلة  ,العدد الرابع  ،سنة  ،2004ص .146

/19كمف أمثمة ذلؾ حكـ قديـ لمقضاء المصرم"محكمة اإلسكندرية الجزائية 14ديسمبر "1931حيث قضت المحكمة بالحكـ بالغرامة

التيديدية كقدرىا أربعة جنييات مصرية عف كؿ حفؿ كبحد أقصى مائة جنيو نظير حقكؽ المؤلؼ لإلطالع عمى ىذا الحكـ راجع مكقع

اإلتحاد العاـ لمناشريف العرب عمى اإلنترنت .http//www .arabpip.org/lecteurs-8-6htm :
 /20غنام رمضاف،عف مكقؼ مجمس الدكلة مف الغرامة التيديدية،المرجع السابؽ،ص.148

كعميو فإف الغرامة التيديدية أك كما جاء ذكرىا في قانكف اإلجراءات المدنية القديـ التيديدات
المالية،تختمؼ عف العقكبة رغـ أف مجمس الدكلة الجزائرم صرح في ق ارره رقـ 014989
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المؤرخ في 2003/04/08بأف الغرامة التيديدية عبارة عف عقكبة كمما جاء فيو...:كبما أف
الغرامة التيديدية عبارة عف التزاـ ينطؽ بيا القاضي كعقكبة فإنو ينبغي أف يطبؽ عمييا مبدأ
قانكنية الجرائـ كالعقكبات كبالتالي يجب سنيا بقانكف".
كقد انتقد األستاذ غنام رمضاف ىذا الحؿ الذم تكصؿ إليو مجمس الدكلة باعتبار الغرامة
التيديدية بمثابة عقكبة،حيث اعتبر الغرامة التيديدية ليست عقكبة كال جزاء لعدـ كجكد نص
يمنحاف ليا ىذه الصفة ،فيي إذف كسيمة مف كسائؿ التنفيذ المباشر كىي 22جنائي أك مدني
حؽ في دعكل مسماة.
كيمكف أيضا التفرقة بيف الغرامة التيديدية كالعقكبة ةفي أف ىذه األخيرة تعتبر نيائية يجب
تنفيذىا كما نطؽ بيا القاضي،أما الغرامة فيي ذات طابع كقتي كال تنفيذ إال بعد تصفيتيا
 23عندما تتحكؿ إلى تعكيض نيائي فقد يقكـ القاضي بإنقاص قيمتيا أك إلغاؤىا.
يجب أف تفسر ىذه كما أف القاضي يأخذ في الحسباف عند تقدير التعكيض ،إال أنو ال
الزيادة عمى أنيا عقكبة ،بؿ يجب ردىا إلى فكرة الخطأ كجسامتو التي تؤثر في تقدير
القاضي لمتعكيض النيائي.24
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/قرار رقـ 014989بتاريخ  ،2003/04/08مجمة مجمس الدكلة ،العدد الثالث سنة  ،2003ص.177

/22غنام رمضاف،مكقؼ مجمس الدكلة مف الغرامة التيديدية ،المرجع السابؽ ،ص .150

/23عبد الرزاؽ السنيكرم،الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،المرجع السابؽ،ص.816

/24دغماف سعاد،الغرامة التيديدية كوسيمة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ أحكام القضائية الصادرة ضدىا ،مذكرة لنيؿ إجازة المدرسة العميا

لمقضاء،الدفعة السابعة عشر،2009-2006،ص.12

ثانيا :الغرامة التيديدية والتعويض
تختمؼ الغرامة التيديدية عف التعكيض مف حيث اليدؼ،كمف حيث التقدير كذلؾ عمى النحك
التالي:
مف حيث اليدؼ:يككف اليدؼ مف التعكيض ىك تعكيض الضرر الذم لحؽ الشخص الذمصدر لصالحو حكـ قضائي بسبب التأخر في التنفيذ أك عدـ التنفيذ كيككف ىذا التعكيض
بصكرة كمية أك إلى أقصى حد ممكف أما اليدؼ مف الغرامة التيديدية فيككف بالعكس كىك
ضماف تنفيذ ىذا الحكـ .

25

أما مف حيث تقدير القيمة :فإف القاضي عند تقديره لمتعكيض مقيد بالقكاعد القانكنيةالمنصكص عمييا في المادة 82مف القانكف المدني كالتي تمزمو أف يراعي عند تقدير
التعكيض ما فات الدائف مف كسب كما لحقو مف خسارة،إال أنو كعمى العكس مف ذلؾ فإنو
عند تقدير الغرامة التيديدية غير مقيد بيذه القكاعد كانما تقديره ليا يككف تقدي ار خاصا،يتعمؽ
بمدل إمكانية حمؿ المحككـ عميو نحك التنفيذ العيني كالقضاء عمى تعنتو .26
أما بخصكص طبيعة الغرامة التيديدية فقد كقع اختالؼ بيف الفقياء فمنيـ مف يرل أف
الغرامة التيديدية تتحكؿ إلى تعكيض قانكني بعد تصفيتيا سكاء تعكيض عف عدـ التنفيذ أك
التأخر في التنفيذ ،27كمف جانب آخر يرل أصحابو أف فكرة مبالغ الغرامة التيديدية المصفاة
ال تيدؼ إلى إصالح الضرر الذم أصاب الدائف بقدر ما تيدؼ إلى ضماف تنفيذ االلتزاـ
عينا فيي ذات طبيعة خاصة،أم أنيا مستقمة عف التعكيض كيرل جانب آخر أف الغرامة
التيديدية التي يحكـ بيا القاضي الجزائرم ليا طابع العقكبة،غير أف ىذا االتجاه ككما رأينا
سابقا فقد كجو لو نقد شديد.
/25منصكر محمد أحمد،الغرامة التيديدية كجزاء لعدـ تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم الصادرة ضد اإلدارة،المرجع السابؽ،ص.18

/2دغماف سعاد،الغرامة التيديدية ككسيمة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضدىا ا،المرجع السابؽ،ص.17،
/27منصكر محمد أحمد،الغرامة التيديدية كجزاء لعدـ تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم ضد اإلدارة ،المرجع السابؽ،ص.17

أما عف مكقؼ المشرع الجزائرم مف طبيعة الغرامة التيديدية فقد نص عمى أف الغرامة
التيديدية يحكـ بيا القاضي لالتخاذ التدابير الضركرية لتنفيذ الحكـ أك القرار القضائي أك
التأخير في تنفيذه جزئيا.28
كبالرجكع إلى نص المادة29 982مف ؽ.إ.ـ.إ نجد أف المشرع الجزائرم نص صراحة عمى أف
الغرامة التيديدية مستقمة عف التعكيض الضرر فيذه المادة تكحي بأف المحككـ لو يتمقى مبمغ
تصفية الغرامة التيديدية كمبمغ التعكيض لقاء الضرر أم يمكف طمبيما معا في نفس الكقت.
غير أنو كرجكعا لنص المادة 985مف

30

ؽ.إ.ـ .نجد المشرع نص صراحة عمى أنو يجكز

لمجية القضائية أف تقرر عدـ دفع جزء مف الغرامة التيديدية إلى المدعي إذا تجاكزت الغرامة
التيديدية قيمة الضرر كتأمر بدفع ىذا األخير إلى الخزينة العمكمية.
كما يالحظ عمى ىذا النص كبمفيكـ المخالفة أنو ال يجكز أف تفكؽ قيمة الغرامة التيديدية
مقدار الضرر كبالتالي تصبح في تكييؼ الطبيعة الحقيقية لمغرامة التيديدية عمى أنيا ذات
طابع تعكيضي  ،كمما سبؽ يتبيف لنا أف المشرع الجزائرم اعتبر الغرامة التيديدية في
مرحمتيا األكلى كسيمة غير مباشرة لمتنفيذ العيني عمى أنيا إذا لـ تحقؽ الغاية منيا،تحكلت
إلى تعكيض.
كأماـ ىذه المسألة كجب طرح التساؤؿ حكؿ أسباب عدـ استفادة طالب الغرامة التيديدية مف
مبمغ الغرامة التيديدية كميا؟.
كقد كردت تساؤالت عدة أيضا فيما يخص المادة المذككرة أعاله كعميو يتساءؿ سائح سنقكقة
عف سبب دخؿ الخزينة العمكمية في الغرامة التيديدية كالتي ىي في الكاقع مف أحقية

/28راجع نصكص المكاد  980ك 981مف قانكف إجراءات المدنية كاإلدارية ،المرجع السابؽ.

/29نصت المادة 982مف قانكف اإلجرات المدنية كاإلدارية عمى"تككف الغرامة التيديدية مستقمة عف تعكيض الضرر".

م عمى "يجكز لمجية القضائية اف تقرر عدـ دفع جزء مف الغرامة التيديدية
/30نصت المادة  985مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدار ة

إلى المدعي إذا تجاكزت قيمة الضرر كتأمر بدفعو إلى الخزينة العمكمية".

المحككـ لو الذم لحقو الضرر مف تصرفات المحككـ عميو ألم سبب كاف "امتناع عف
التنفيذ،تأخر في التنفيذ"...
فالخزينة العمكمية شخص أجنبي عف النزاع تماما،فماىك أصؿ أك سند تعكيضيا؟كاذا كاف
ىناؾ حاجة لرد المبمغ الزائد فينا يحتـ رد المبمغ الزائد لصاحبو،إسكة بذلؾ المبمغ الذم يرد
لممحجكز عميو بعد بيع ممتمكاتو بالمزاد العمني ،كما أف المنطؽ يقتضي إيداع المبمغ الزائد
مف مبمغ الضرر إلى الخزينة العمكمية لك أف ال صاحب لو كالحاؿ غير ذلؾ .31
الفرع الثالث :خصائص الغرامة التيديدية
تتميز الغرامة التيديدية بعدة خصائص منيا أنيا حكـ تيديدم تحذيرم (أكال) كأنيا طابع
كقتي (ثانيا) كأنيا ذات طابع تحكمي( ثالثا).
أوال:الغرامة التيديدية ذات طابع تيديدي تحذيري
يعتبر الطابع التيديدم ىك جكىر نظاـ الغرامة التيديدية نفسيا 32كتبرز ىذه الخاصية في
المبالغة في تقدير مبمغ الغرامة،كما يحققو ذلؾ مف انزعاج لدل المديف عندما ال يعرؼ عمى
كجو الدقة المبمغ الذم سيحكـ بو في حاؿ تعنتو فالخشية مف تراكـ مبمغ الغرامة قد يدفع
المديف إلى تنفيذ العيني،كما يظير الطابع التيديدم أيضا ،في ككف الغرامة ال تحدد مرة
كاحدة بؿ تحدد عف كؿ يكـ أك أسبكع أك شير  ،فكمما تأخر المديف في تنفيذ التزامو ارتفعت
كتراكمت.
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/31سائح سنقكقة ،قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،بنصو ،كشرحو كالتعميؽ عميو كما إليو،الجزء الثاني ،دار اليدل لمنشر كالتكزيع

،عيف مميمة  2010 ،ص.1175_1174،

/32دغماف سعاد،الغرامة التيديدية ككسيمة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ القضائية ضدىا ،المرجع السابؽ،ص.08،
/33عبد الرزاؽ السنيكرم،الكسيط في شرح قانكف المدني،المرجع السابؽ،ص.820،

فكمما تأخر المديف في تنفيذ التزامو ارتفعت كتراكمت.

34

كيميز الغرامة ككنيا تحذيرية تنبو المحككـ عميو إلى الجزاءات المالية التي سكؼ يتعرض ليا
إف ىك استمر في مقاكمة تنفيذ الحكـ الصادر ضده كىي تحذر المحككـ عميو إلى االلتزامات
المالية التي سكؼ تثقؿ عاتقو في حالة امتناعو عف تنفيذ الحكـ الحائز لقكة الشيء المقضي
بو.

35

كما يؤكد الطابع التيديدم لمغرامة التيديدية ما نص عميو المشرع في نص المادة 984مف
ؽ.إ.ـ .إ،إذ نص عمى جكاز تخفيض أك إلغاء الغرامة عند الضركرة كقد يفيـ مف كممة
الضركرة أنو مادامت تحققت الغاية مف فرض الغرامة التيديدية كىي حصكؿ الدائف عمى
التنفيذ العيني فال داعي لمكاصمة فرض الغرامة التيديدية فيمكف لمقاضي أف يخفض مف
قيمتيا كاف يقكـ بإلغائيا كمية،كيفيـ أيضا مف كممة الضركرة التي أكردىا المشرع الجزائرم أف
المحككـ عميو ال يككف دائما مخال بالتزامو كقد يككف كذلؾ أيضا ،كفي حالة ككنو لـ يخؿ
بالتزاماتو بإمكاف الجية القضائية المعنية تخفيض الغرامة أك إلغاؤىا متى رأت لذلؾ ضركرة
.36
كما يعاب عمى ىذه الخاصية كما رأينا سابقا أف الغرامة تفقد طابعيا التيديدم عندما تتحكؿ
إلى مجرد تعكيض خاصة أف المشرع الجزائرم نص عمى عدـ تجاكز الغرامة التيديدية قيمة
الضرر.
ثانيا:الغرامة التيديدية ذات طابع وقتي

/34عبد الرزاؽ السنيكرم،الكسيط في شرح قانكف المدني،المرجع السابؽ،ص.820،

/35محمد قصرم ،رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط ،تنفيذ األحكاـ اإلدارية "الغرامة التيديدية"،ص.06
Http : www.mhuae.gov.ma
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/راجع نص المادة 984من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ،المرجع السابق.

إف الحكـ بالغرامة التيديدية عمى اإلدارة الممتنعة عف التنفيذ أمر مؤقت ال يحكز حجية
الشيء الحكـ المقضي فيو ماداـ ال يتطرؽ إلى حسـ النزاع األصمي فيك حكـ غير قطعي
اليدؼ منو ىك ضماف تنفيذ الحكـ أك القرار األصمي كىك ما نص عميو المشرع الجزائرم في
نص المادة  983مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كجاء فيما يمي " في حالة عدـ
التنفيذ الكمي أك الجزئي أك في حالة التأخر في التنفيذ،تقكـ الجية القضائية اإلدارية بتصفية
الغرامة التيديدية التي أمرت بيا".
كمنو يتبيف لنا أنو أخفقت الغرامة التيديدية في تحقيؽ اليدؼ المنشكد كأصبح عدـ التنفيذ
مؤكدا،فإنو يجب تصفيتيا لتحديد المبمغ النيائي لمغرامة التيديدية كىذا يعني أف ليذه الكسيمة
أمر كقتي.
ثالثا:الغرامة التيديدية ذات طابع تحكمي
تظير ىذه الخاصية مف خالؿ السمطة التقديرية لمقاضي في تحديد قيمة الغرامة التيديدية
كبدء سريانيا،فالقاضي ليس لو مقياس أك معيار يعتمد عميو إال القدر الالزـ لتحقيؽ الغاية
منيا كىي الضغط كحمؿ الشخص المعنكم العاـ عمى تنفيذ التزامو أك الييئة التي تخضع
منازعتيا لالختصاص القضاء اإلدارم كأشخاص القانكف المكمفة بإدارة مرفؽ عاـ

37

كتظير خاصية التحكـ في صكر عديدة،يمكف أف نجمميا في الصكرتيف التاليتيف:
يتمتع القاضي القاضي اإلدارم بسمطة مطمقة في رفض أك قبكؿ طمب الغرامة التيديدية .38_يجكز لمقاضي أف يحكـ بالغرامة التيديدية دكف مراعاة الضرر الذم أصاب الدائف ،بؿ

/37منصكر محمد أحمد ،الغرامة التيديدية كجزاء لعدـ تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم الصادرة ضد اإلدارة،المرجع السابؽ،ص.60،

/38يشترط المشرع الجزائرم  ،أف يطمب الدائف الغرامة التيديدية حتى يحكـ بيا القاضي اإلدارم كىذا ما نصت عميو المادة  980مف

ؽ.إ.ـ.بقكليا"يحكز لمجية القضائية اإلدارية ،المطمكب منيا اتخاذ أمر بالتنفيذ  "...ككممة المطمكب منيا بأف ىناؾ طمب قدـ إلى
المحكمة اإلدارية بشأف فرض الغرامة التيديدية.

ال يشترط لمحكـ بيا كجكد ضرر أصال .39
ىذه ىي مجمؿ الخصائص التي تتمتع بيا الغرامة التيديدية حيث تعد خاصية التيديد أىميا
جميعا لما ليا مف أثر في نفسية المديف لحممو عمى التنفيذ.

الفرع الرابع:شروط تطبيق الغرامة التيديدية
نصت المادة 980مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى أف لمجية القضائية اإلدارية
في حالة عدـ تنفيذ حكـ أك أمر أك قرار أف تأمر بغرامة تيديدية ضد أحد األشخاص
المعنكية العامة أك ىيئة تخضع منازعاتيا لالختصاص القضاء اإلدارم كاليدؼ الحقيقي
مف فرض ىذه الغرامة ىك ضماف تنفيذ األحكاـ كالق اررات القضائية،كما نصت أيضا المادة
987مف نفس القانكف أنو يحكز لممحكمة اإلدارية في حالة عدـ تنفيذ حكـ نيائي صدر
عنيا،كبناء عمى طمب المحككـ لصالحو أف تأمر باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ىذا الحكـ
فضال عف الحكـ بغرامة تيديدية لضماف ىذا التنفيذ.
كعميو نستخمص مف نص المادتيف السابقتيف شركط تطبيؽ الغرامة التيديدية كىي عمة النحك
التالي:
أوال:أن يتعمق االلتزام المنصب عمى المدين (اإلدارة) بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل
إف الغرامة التيديدية بطابعيا ال تمحؽ إال األحكاـ الممزمة التي يككف فييا التزاـ المديف بالقياـ
بعمؿ أك االمتناع عف 40عمؿ،كعميو فال يحكز الحكـ بالغرامة التيديدية إذا كاف االلتزاـ
يتعمؽ بدفع مبمغ مف النقكد إذ ال فائدة مف اإلكراه 41المالي.

/39دغماف سعاد،الغرامة التيديدية ككسيمة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضدىا ،المرجع السابؽ،ص.10،

كيتحدد نطاؽ االلتزاـ بأف يتحدد المكضكع الحكـ المطمكب تنفيذه كطمب الغرامة
التيديدية،بحيث لك قدمت الغرامة التيديدية عف نزاع غير الذم فصؿ فيو يككف مرفكضا
باعتباره منفصال عف النزاع محؿ الحكـ كمعناه خركج طمب الغرامة عف نطاؽ الحكـ
المطمكب تنفيذه كدخكلو في إطار ما لـ يحكـ بشأنو القاضي عمى نحك يتأكد معو بانتفاء
كجكد االلتزاـ بالتنفيذ كمبرر لمحكـ بالغرامة التيديدية .42
ثانيا:وجوب أن يكون التنفيذ ممكنا
فيناؾ فكرة جكىرية ينطمؽ منيا ىذا الشرط مفادىا أنو ال تكميؼ بمستحيؿ كال إجبار إال عمى
تأدية مقدكر كانطالقا مف ذلؾ المجاؿ لإلعماؿ نظاـ الغرامة التيديدية إذا استحاؿ تنفيذ
الحكـ،حيث البد أف يككف التنفيذ عينا ،ممكنا،فإذا استحاؿ تنفيذ الحكـ بسبب مف األسباب
(إذا كاف المطمكب تسميـ مستندات أتمفت بسبب حريؽ ) فميس ىناؾ جدكل مف التيديد
المالي كيحكـ في ىذه الحالة بالتعكيض.
ثالثا:طمب الدائن الحكم عمى المدين بالغرامة التيديدية
لممديف الخيار بيف أف يطمب التعكيض عف عدـ التنفيذ،أك رفع دعكل قضائية يطمب فييا
تسميط الغرامة التيديدية عمى عاتؽ اإلدارة عمى كؿ يكـ تتأخر فيو عف تنفيذ التزاماتيا ،كغني
عف البياف أف المديف الذم يختار طريؽ التعكيض،ليس لو أف يطمب الغرامة التيديدية لككنو
عبر عف إرادتو عف استبداؿ التنفيذ العيني بكاسطة التنفيذ بمقابؿ .43
/40إف مجاؿ تطبيؽ الغرامة التيديدية ىك األحكاـ الممزمة التي فييا إلزاـ كعميو يتعيف استبعاد األحكاـ المقررة كالمنشئة باعتبار أف

مجرد النطؽ بيا تشبع حاجة المحككـ لو مف الحماية القضائية كىك ما يتعيف عدـ كجكد حاجة إلى أف يضغط ماليا عمى المحككـ عميو

لتنفيذ التزاماتو.

/41لحسيف بف الشيخ آث ممكيا  ،دركس في المنازعات اإلدارية،كسائؿ المشركعية،دار ىكمة لمطباعة النشر كالتكزيع،الطبعة األكلى

،الجزائر  ،2002ص.494

/42محمد باىي أبك يكنس ،الغرامة التيديدية ككسيمة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ اإلدارية،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية

 2001ص.138

/43لحسيف بف الشيخ آث ممكيا ،دركس في المنازعات اإلدارية ،المرجع السابؽ

ككما قمنا سابقا فإف طمب الغرامة التيديدية أمر جكازم لمدائف فال تستطيع المحكمة أك
المجمس تكقيعيا مف تمقاء نفسيما،بؿ يجب أف يبادر الدائف إلى طمبيما 44إذ أف الغرامة
التيديدية ليست مف النظاـ العاـ  ،كيبقى أمر تكقيعيا عمى اإلدارة متركؾ لمقاضي فيمكنو
قبكليا أك رفضيا ،كىناؾ شركط أخرل لمغرامة التيديدية تضاؼ إلى الشركط التي سبؽ
ذكرىا كىي:
_أف يتـ إثبات حالة االمتناع عف التنفيذ أك حالة مخالفة االلتزاـ بكاسطة القائـ بالتنفيذ
(المحضر القضائي.)45
_أف تخالؼ اإلدارة المديف ذلؾ االلتزاـ الكاقع عمى عاتقيا سكاء كاف االلتزاـ بتنفيذ عمؿ أك
االلتزاـ باالمتناع عف القياـ بعمؿ .46

المطمب الثاني:إجراءات الحكم بالغرامة التيديدية
إذا تكافرت الشركط السابقة يصبح لممحككـ لو حؽ في اتخاذ إجراءات الحكـ بالغرامة
التيديدية بسبب تعنت اإلدارة كامتناعيا عف تنفيذ الحكـ أك القرار الصادر لصالحو  ،كبنشكء
ىذا الحؽ ،تبدأ خصكمة جديدة ،سببيا اإلخالؿ بتنفيذ الحكـ كمحميا الحكـ بالغرامة التيديدية
إلجبار اإلدارة عمى تنفيذه كما أف غاية القاضي ىنا ىك كفالة احتراـ حجية ما قضى بو
كغاية المحككـ لو ىك حصكلو عمى المنفعة التي حمميا إليو ذات الحكـ ،كعميو فإف إجراءات
الحكـ بالغرامة التيديدية تمر عبر مرحمتيف مرحمة الحكـ بالغرامة التيديدية (الفرع األكؿ)
كمرحمة تصفية الغرامة التيديدية (الفرع الثاني).

/44راجع نص المادة 981مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ،المرجع السابؽ.

/45غنام رمضاف ،مكقؼ مجمس الدكلة مف الغرامة التيديدية ،المرجع السابؽ ،ص.151،
/46لحسيف بف الشيخ آث ممكيا ،دركس في المنازعات اإلدارية ،المرجع السابؽ،ص.494،

الفرع األول :مرحمة الحكم بالغرمة التيديدية
تمر مرحمة الحكـ بالغرامة التيديدية بعدة إجراءات قانكنية منيا:
أوال:تقديم طمب لمجية القضائية اإلدارية
تنص المادة 987الفقرة األكلى مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية أنو ال يحكز طمب
الغرامة التيديدية في حالة امتناع اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ كالق اررات الصادرة ضدىا إال بعد
فكات ثالثة أشير تسرم مف تاريخ التبميغ الرسمي،كيرفؽ طمب الغرامة التيديدية بنسخة
تنفيذية مف الحكـ أك القرار القضائي بمعنى أف يككف الحكـ حائز لقكة الشيء المقضي فيو
كىذا ما عبرت عنو المادة أعاله بعبارة "حكميا النيائي" كالحكـ ال يكسب قكة الشيء
المقضي فيو إال بعد استنفاذ لطرؽ الطعف العادية (المعارضة كاالستئناؼ) عمى اعتبار
المعارضة تكقؼ التنفيذ.47
_ كيرفؽ مع الطمب أيضا ما يثبت رفض المحككـ عميو التنفيذ أم محضر االمتناع عف
التنفيذ المحرر مف طرؼ المحضر القضائي كىناؾ استثناء عمى قاعدة بدء ميعاد 03أشير
مف تاريخ التبميغ.
_ حيث في حالة رفع تظمـ إدارم مف اجؿ التنفيذ يبدأ أجؿ رفع طمب الغرامة التيديدية في
السرياف بعد تاريخ قرار رفض التظمـ 48كىذا ما نصت عميو المادة  988مف ؽ.إ.ـ.إ.
_ كال يجكز طمب الغرامة التيديدية كذلؾ في حالة قياـ القاضي بتحديد أجؿ لمتنفيذ إال بعد
انقضاء ىذا األجؿ كىذا بنص المادة  987الفقرة الثالثة.

/47راجع نص المادة  955مف القانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية،المرجع السابؽ.

/48راجع نص المادة  988مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ،المرجع السابؽ.

_ أما فيما يخص األكامر اإلستعجالية فيجكز تقديـ الطمب بشأنيا دكف أجؿ كىذا بنص
المادة  987الفقرة الثانية كالحكمة مف ذلؾ ترجع غمى مضمكنيا يككف باتخاذ إجراء كقتي
مستعجؿ ال يمس بأصؿ الحؽ كال ضرر عمى اإلدارة مف تنفيذ.
ثانيا:الجية المختصة في طمب الغرامة التيديدية
إف المادتيف 980ك986مف ؽ.إ.ـ.إ عقدت االختصاص لمجية القضائية اإلدارية باألمر
بالغرامة التيديدية لكفالة تنفيذ جميع األحكاـ كاألكامر كالق اررات الصادرة ضد اإلدارية
كالمقصكد بالجية القضائية اإلدارية ىي المحكمة اإلدارية أك مجمس الدكلة،كينعقد
االختصاص لمجمس الدكلة في الفصؿ في دعاكل الغرامة التيديدية في :
_ الطمبات المتعمقة بالق اررات الصادرة عنو كالتي تحيميا إليو المحاكـ اإلدارية بشأف استئناؼ
األحكاـ الصادرة عنيا.
_ الطمبات المتعمقة بالق اررات الصادرة عنو مباشرة كالمتعمقة بالسمطات اإلدارية المركزية.49
_ كينعقد االختصاص لممحاكـ اإلدارية كذلؾ حسب نص المادة 987مف ؽ.إ.ـ.إ حيث
نصت صراحة عمى أف المحكمة اإلدارية ىي المختصة في الفصؿ في دعكل الغرامة
التيديدية لما يككف الحكـ نيائيا،حيث إذا تـ الطعف فيو باالستئناؼ فإف مجمس الدكلة ىك
الذم يختص بالفصؿ في طمب الغرامة التيديدية.
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أما الق اررات مجمس الدكلة فتعتبر بطبيعتيا ق اررات نيائية ،لذا يككف الفصؿ في طمب تنفيذىا
في طمب تنفيذىا لذات المجمس.
ثالثا:ميعاد سريان الغرامة التيديدية

/49راجع نص المادة  901مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية،المرجع السابؽ.

إف المتصفح لمنصكص التشريعية المنظمة لمغرامة التيديدية،يالحظ أف المشرع الجزائرم لـ
يحدد لحظة بدء سرياف الغرامة التيديدية ،كال المحظة التي تتكقؼ عندىا لتتحكؿ بعد ذلؾ
إلى تعكيض ،فعمى اعتبار أف الغرامة التيديدية ىي كسيمة غير مباشرة لمكصكؿ إلى التنفيذ
العيني كذلؾ بالضغط ماليا عمى المحككـ عميو لحممو عمى تنفيذ االلتزاـ الممقى عمى عاتقو،
فإف لحظة بدء سريانيا تبدأ مع بداية التنفيذ كامتناع المديف عنو 50كبما أف التنفيذ ال يمكف
أف يبدأ إال إذا تكفر لدل الدائف سند تنفيذم كاألحكاـ القضائية ال تعتبر كذلؾ إال إذا حازت
القكة التنفيذية.
أما فيما يتعمؽ بسمطة القاضي في تحديد تاريخ نياية سرياف الغرامة التيديدية لتتحكؿ إلى
تعكيض ،فإنو ال يكجد نص قانكني يقرىا كال يكجد أيضا نص يمنعو صراحة مف أف يحدد
تاريخا لنياية سرياف الغرامة التيديدية كبالتالي فقد ترؾ تحديده لمسمطة التقديرية لمقاضي
ألنيا مسألة كاقع كتختمؼ مف قضية ألخرل،ككنيا مرتبطة بنكع االلتزاـ المطمكب مف المديف
القياـ بو ،كبحسبو فإف عبء تقدير ذلؾ يقع عمى عاتؽ القاضي اآلمر بالغرامة التيديدية.
الفرع الثاني:مرحمة تصفية الغرامة التيديدية
بعد إنقضاء الميمة التي حددىا القاضي اإلدارم لإلدارة التخاذ إجراءات تنفيذ الحكـ دكف
قياميا بذلؾ تسرم الغرامة تصاعديا حتى التاريخ الذم حدده القاضي لكقؼ سريانيا أك
كأصؿ عاـ حتى يتـ تنفيذ الحكـ.
حيث إف تصفية الغرامة التيديدية ىي المرحمة الثانية لنظاـ الغرامة التيديدية كالتي يظير
خالليا
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 /عزالدٌن مرداسً،الغرامة التيديدية في القانون الجزائري ،دار هومة ،الجزائر،2008،ص.60،

األثر القانكني لمحكـ بيا ،كذلؾ عندما يظير المكقؼ النيائي لممديف سكاء بأف يحدث
التيديد المالي فيو آثاره فيقمع عف عناده ك يعمد إلى التزامو ،أك أف يصر عمى مكقفو كيصمـ
عمى أف ال يقكـ بتنفيذ التزامو ،51كسكؼ نتطرؽ إلى عنصريف في ىذا الفرع.
أوال :طمب التصفية
مف الناحية اإلجرائية ال يعني طمب التصفية أننا بصدد إجراء مستقؿ عف طمب الحكـ
بالغرامة كانما ىك امتداد لو كلذلؾ ليس مف الالزـ أف يتقدـ ذكم الشأف بطمب تصفيتيا،إذ
يمكف لمقاضي التصدم لذلؾ مف تمقاء نفسو كىذا ما أخذ بو المشرع الجزائرم في نص المادة
 983مف ؽ.إ.ـ.إ بقكلو":في حالة عدـ التنفيذ الكمي أك الجزئي،أك في حالة التأخير في
التنفيذ تقكـ الجية القضائية اإلدارية بتصفية الغرامة التيديدية التي أمرت بيا".

ثانيا:الجية المختصة بالتصفية

تصفية المادة 417الفقرة األكلى مف قانكف اإلجراءات المدنية القديـ":يجكز لمجيات القضائية
بناءا عمى طمب الخصكـ أف تصدر أحكاميا بتيديدات مالية كعمييا بعد ذلؾ مراجعتيا
كتصفية قيمتيا".
ىذه الفقرة تتضمف مبدأ عاـ،مفاده أف جميع الجيات القضائية التي أصدرت أحكاما بالغرامة
التيديدية تختص بتصفيتيا،أم أف الجية المختصة بالحكـ بالغرامة التيديدية ىي نفسيا التي
تختص بتصفيتيا .52
/51عبد الرزاؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،المرجع السابؽ،ص.819،

كعميو فتصفية الغرامة التيديدية تعكد إلى محكمة المكضكع حتى لك حكـ بيا مف طرؼ
قاضي األمكر المستعجمة،عمى اعتبار أف تصفية الغرامة التيديدية يتطمب االعتماد عمى
عناصر معينة عند تقدير المبمغ المصفي كسكؼ يمس بأصؿ الحؽ كخالصة القكؿ أنو
ينعقد االختصاص لتصفية الغرامة التيديدية إلى قاضي المكضكع كيستبعد قاضي األمكر
المستعجمة 53كذلؾ في قانكف اإلجراءات المدنية القديـ.
أما في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد كحسب نص المادة  983السابؽ ذكرىا،فإف
القاضي الذم حكـ بالغرامة التيديدية ىك الذم ينعقد لو االختصاص بتصفية الغرامة
التيديدية كذلؾ دكف تفرقة في ىذا الشأف بيف قاضي المكضكع كقاضي األمكر
المستعجمة،فيككف لمجمس الدكلة إجراء التصفية لمغرامة التي حكـ بيا كيككف لممحكمة
اإلدارية االختصاص بتصفية الغرامة التي حكمت بيا،لكف ماذا عف قاضي األمكر
المستعجمة فيؿ يككف لو االختصاص بتصفية الغرامة التيديدية التي أمر بيا كفقا ليذا
األصؿ،أـ ينعقد االختصاص لقاضي المكضكع؟.
لقد كانت ىذه المسألة محؿ خالؼ في فرنسا بيف محاكـ القضاء اإلدارم  ،54حيث لـ تقبؿ
محكمة استئناؼ ليكف اإلدارية أف يككف لقاضي األمكر المستعجمة االختصاص بتصفية
الغرامة التي أمر بيا عمى اعتبار أف التصفية ال تعتبر مف اإلجراءات التحفظية التي ينعقد
لو االختصاص بيا ،كلذا فإف اإلقرار لو بالتصفية يمثؿ مساسا بمكضكع النزاع.
كلكف مجمس الدكلة الفرنسي كاف لو رأم مخالؼ،حيث سمح بجكاز انعقاد االختصاص
لقاضي األمكر المستعجمة،بتسميط الغرامة التيديدية عمى اإلدارة كأف يقكـ بتصفيتيا كحجتو
/52عز الديف مرادسي ،الغرامة التيديدية في القانكف الجزائرم ،المرجع السابؽ،ص.64،

/53لحسيف بف الشيخ آث ممكيا ،دركس في المنازعات اإلدارية ،المرجع السابؽ ،ص.495

/54محمد باىي أبك يكنس ،الغرامة التيديدية ككسيمة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ اإلدارية،المرجع السابؽ،ص.257_256،

 /3رمضاني فريد،تنفيذ الق اررات القضائية االداريةكاشكاالتو في مكاجية االدارة (،رسالة ماجستير)  ،جامعة الحاج
لخضر،باتنة ،2014-2013،ص.150

في ذلؾ أف القكؿ بانعقاد االختصاص ليذا القاضي بالتصفية اعتراؼ لو بالفصؿ في
مكضكع النزاع،قكؿ يخالؼ الحقيقة ألف القانكف يعطيو سمطة اتخاذ اإلجراءات المفيدة ك
الضركرية دكف مساس بالمكضكع كاجراء التصفية يعد أنفع اإلجراءات كأىميا،كتدخمو في ىذا
الشأف ليس فيو مساس بالمكضكع كال يعد مف ىذا القبيؿ أف يككف لو االختصاص بالحكـ
بالغرامة التيديدية لإلجبار اإلدارة عمى تنفيذ التزاماتيا،كأف يككف لو ذات االختصاص
بتصفيتيا،كاف إنكار ىذا االختصاص عمى قاضي األمكر المستعجمة معناه تجريد الغرامة
التيديدية مف سالحيا،
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إذ بالتباعد بيف القاضي اآلمر بالغرامة كاآلخر الذم يتكلى تصفيتيا ،يتباعد المدل الزمني
بيف الحكـ بيا كتصفيتيا،كىذا يكىف مف قيمتيا كيقمؿ مف فعاليتيا.
فضال عف مضاعفة إجراءات التقاضي مرة أماـ قضاة الحكـ،كمرة أماـ قاضي التصفية كىذا
يخالؼ اليدؼ الذم جاءت ألجؿ تحقيقو الغرامة باعتبارىا كسيمة لضماف سرعة تنفيذ
األحكاـ،ال سبيال لتراكـ إجراءات تنفيذىا.
كعمى اعتبار أف القضاء اإلدارم الجزائرم يستميـ كيستمد معظـ قكاعده مما تكصؿ إليو
االجتياد القضائي الفرنسي،55كبناءا عمى ما تقدـ يمكف االعتراؼ لقاضي المكاد المستعجمة
اإلدارية بكجو عاـ بسمطة تصفية الغرامة التيديدية التي أمر بيا تنفيذا لما اتخذه مف
أكامر.56
كىذا ما أكدتو المادة  305مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الكاردة تحت القسـ الثاني
المتعمؽ باالستعجاؿ كاألكامر اإلستعجالية مف الفصؿ الخامس المتعمؽ بأحكاـ أخرل مف
الباب الثامف في األحكاـ كالق اررات مف الكتاب األكؿ المتعمؽ باألحكاـ المشتركة بجميع
/55عز الدٌن مرادسً،الغرامة التهدٌدٌة فً القانون الجزائري،المرجع السابق،ص.31،
/56إن قاضً األمور المستعجلة ٌجوز له توقٌع الغرامة التهدٌدٌة بدون أجل هذا ما أكدته المادة  987من ق.إ.م,إ وبتطبٌق نص المادة
 983من القانون الذي سبق ذكره التً نصت على أن تقو م الجهة القضائٌة التً حكمت بالغرامة التهدٌدٌة أن تقوم بتصفٌتها أي نفس
الجهة القضائٌة وبما أن قاضً األمور المستعجلة هو من ٌقوم بالحكم بها فإنه ٌنعقد االختصاص له بتصفٌتها.

الجيات القضائية كالتي نصت عمى مايمي":يمكف لقاضي االستعجاؿ الحكـ بالغرامات
التيديدية كتصفيتيا.يفصؿ عند االقتضاء في المصاريؼ القضائية" كمعنى ذلؾ أنو يمكف
لقاضي االستعجاؿ الحكـ بالغرامة التيديدية كتصفيتيا.
ثالثا:التصفية النيائية لمغرامة التيديدية
إف التصفية النيائية لمغرامة التيديدية شيء متركؾ لسمطة القاضي اإلدارم حيث متى
امتنعت اإلدارة عف التنفيذ سكاء الكمي أك الجزئي أك حتى في حالة التأخر في التنفيذ فينا
كجب عمى القاضي اإلدارم تصفية ما حكـ بو تصفية نيائية كذلؾ لتحديد المبمغ النيائي
حيث تنص المادة  984مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى ما يمي":يجكز لمجية
القضائية تخفيض الغرامة التيديدية أك إلغاؤىا عند الضركرة" فينا القاضي اإلدارم الجزائرم
يممؾ سمطة تكاد تككف مطمقة،إذ يتمتع بسمطة إنقاص الغرامة التيديدية أك إلغائيا بمعنى أف
اإلدارم يتمتع بسمطة كاسعة عند تصفية الغرامة التيديدية أك إلغاؤىا بمعنى أف القاضي
اإلدارم يتمتع بسمطة كاسعة عند تصفية الغرامة التي حكـ بيا،غير أف سمطة القاضي
اإلدارم في مجاؿ تصفية الغرامة التي حكـ بيا،غير أف سمطة القاضي اإلدارم في مجاؿ
تصفية الغرامة التيديدية يرد عميو استثناء كىك عدـ جكاز الزيادة في المبمغ النيائي المصفي
لمغرامة التيديدية،فال يمكف لمقاضي اإلدارم أف يحكـ بمبمغ أكبر مف المبمغ المصفى كاف
كاف لو أف يحكـ بمبمغ أقؿ أك أف يمغيو .57

المبحث ا لثاني  :إخضاع الموظف الممتنع لممساءلة الجزائية
باعتبار أف امتناع اإلدارة عف تنفيذ الحكـ اإلدارم الكاجب التنفيذ يشكؿ خطأ
يستكجب مسؤكليتيا عف تعكيض  ،ك بما أنيا ال تتصرؼ إال بكاسطة مكظفييا فإنو مف
/57مسعكد شييكب ،المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ،الجزء االكؿ  ،الطبعة الرابعة ،بف عكنكف ،الجزائر،سنة ،2005ص.116

الضركرم أال يككنكا في منأل عف ىذه المسؤكلية حتى يضعكا في اعتبارىـ أنيـ أثناء قياميـ
بأعماليـ فإنيـ مراقبكف.
إف المسؤكلية الشخصية لممكظؼ عف خطأ االمتناع عف التنفيذ قديمة نسبا فقد نادل
بيا الفقياء في بداية القرف الماضي حيث اعتبر الفقيو ىكربك أف المكظؼ الذم يرفض أك
ييمؿ تنفيذ قرار قضائي يككف قد خرج عف حدكد كظيفتو  ،ك يككف بذلؾ مرتكبا لخطأ
شخصي يسأؿ عنو مدنيا ك تأديبيا ك جزائيا  ،ك لـ يتبعيـ القضاء إلى أف تدخؿ المشرع ك
كرسيا .

ك قد نادل كذلؾ بعض مف الفقياء بأف يتجو التركيز إلى المكظؼ أكثر مف اإلدارة  ،ك
بينكا كيؼ أف االنعقاد التمقائي لممسؤكلية المالية لممكظؼ الممتنع عف تنفيذ الحكـ ىك كسيمة
فعالة لمقضاء عمى ىذه المشكمة  ،ك إف المشرع الجزائرم بمكجب االمر رقـ  20/ 95المؤرخ
في  1995/ 07/ 17المتعمؽ بمجمس المحاسبة  ،قرر المشرع عقكبات مالية عمى عاتؽ
المكظؼ الذم يمتنع عف تنفيذ األحكاـ  ،فقد عددت المادة  88منو جممو مف األفعاؿ
اعتبرتيا مخالفات لقكاعد االنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية ك المالية  ،إذا ما شكمت خرقا
صريحا ألحكاـ التشريع ك التنظيـ السارية عمى استعماؿ ك تسيير األمكاؿ العمكمية أك
الكسائؿ المادية  ،ك تمحؽ ضر ار بالخزينة العمكمية أك بييئة عمكمية  ،ك مف ضمف ىذه
المخمفات ما نصت عميو الفقرة  11مف المادة  88بقكليا  " :التسبب في إلزاـ الدكلة أك
الجماعات اإلقميمية أك الييئات العمكمية بدفع غرامة تيديدية أك تعكيضات مالية نتيجة
التنفيذ الكمي أك الجزئي أك بصفة متأخرة ألحكاـ القضاء "  ،ك حسب المادة  89فإف العقكبة

التي يتعرض ليا المخالؼ ىي الغرامة  ،التي ال يمكف أف يتعدل مقدارىا المرتب السنكم
اإلجمالي الذم يتقاضاه المعني عند تاريخ ارتكاب المخالفة.
ك تجدر اإلشارة إلى أنو ال يكجد تعارض بيف ىذه الغرامة التى يصدرىا مجمس
المحاسبة ك بيف العقكبات الجزائية ك التعكيضات المدنية ك ىذا ما أكدتو المادة  92منو ،
أما بمكجب المادة  93منو  ،فإف مسؤكلية المكظؼ تنتفي إذا ما كاف قد ارتكب المخالفة بناء
عمى أمر كتابي ،
ك مف مسؤكلية السممييف أك مف كؿ شخص مؤىؿ إلعطاء مثؿ ىذا األمر  ،أيف تحؿ
مسؤكليتيـ محؿ مسؤكلية المكظؼ  ،ك ىذا عكس ما يالحظ بالنسبة لممسؤكلية الجزائية ،
أيف يعد الرئيس اآلمر بعدـ التنفيذ محرضا
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بالنسبة لممسؤكلية الجزائية ك ىي عمى حد تعبير البعض مف رجاؿ القانكف بأنيا تعتبر
كسيمة جزائية لجبر اإلدارة عف التنفيذ  ،ك تعتبر مف الكسائؿ التقميدية إلجبار اإلدارة عمى
تنفيذ األحكاـ القضائية اإلدارية إلى جانب الدعكل اإلدارية  ،رغـ أنيا تطبؽ عمى المكظفيف
بصفتيـ الشخصية لكف الغرض ىك تنفيذ الحكـ الصادر ضد اإلدارة الذم امتنع المكظؼ
عف تنفيذه  ،ك نجد مف المبادئ اليامة التي تحكـ القانكف الجنائي ىك مبدأ شرعية العقكبة ،
أم أنو ال يمكف مساءلة أم شخص جزائيا عف فعؿ غير مجرـ في قانكف العقكبات أك
القكانيف األخرل  ،ك ذلؾ تطبيقا لممبدأ " ال جريمة ك ال عقكبة أك تدابير أمف بغير قانكف" ،
ك بالتالي ال يمكف تطبيؽ أية عقكبة جزائية عمى المكظؼ المخالؼ لتنفيذ القرار القضائي
اإلدارم ما لـ تكف ىذه المخالفة بنص القانكف  ،ك سنبيف في البداية أركاف جريمة االمتناع
58
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عف تنفيذ القرار القضائي اإلدارم عمدا في المطمب األكؿ ،ثـ نتعرض بعد ذلؾ إلجراءات
رفع الدعكل الجزائية ضد المكظؼ في المطمب الثاني .
المطمب األول  :جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم القضائي اإلداري
بقتضى القانكف  1084/ 48الصادر بتاريخ 1948/ 09/ 25
إف المشرع الفرنسي ك ـ
ألزـ امتثاؿ األعكاف اإلدارييف أماـ المجمس التأديبي لمميزانية عمى أساس مسؤكليتيـ
الشخصية حيف يعارضكف تنفيذ حكـ قضائي  ،إذ تنشأ مسؤكليتيـ نتيجة عدـ التنفيذ أك
تصرؼ أدل إلى الحكـ عمى اإلدارة بغرامة تيديدية  ،ثـ جاء قانكف  539/80الصادر في
 1980 / 07/ 13الذم احتفظ باألحكاـ السابقة ك أضاؼ إلييا إمكانية لممتقاضيف المحككـ
ليـ ضد اإلدارة بالتزاـ مالي  ،في حالة عدـ التنفيذ  ،رفع دعكل ضد المسؤكؿ عف ىذا
الكضع أماـ المجمس.59

ك لما كاف تنفيذ األحكاـ القضائية يمثؿ حقا دستكريا لممكاطف فإف امتناع المكظؼ عف
تنفيذ األحكاـ اإلدارية ال يعد مساسا بحؽ المحككـ لصالحو فحسب بؿ أكثر مف ذلؾ فيك
يعتبر إىدار لقكة األحكاـ القضائية ك اعتداء عمى ىبة السمطة القضائية.
ك ماداـ المشرع الجزائرم قد جرـ فعؿ االمتناع مف جانب ممثؿ اإلدارة عف تنفيذ
األحكاـ القضائية الصادرة ضد اإلدارة فالبد مف تحديد اإلطار القانكني لمجريمة في الفرع
األكؿ ،ك تبياف األركاف التى تقكـ عمييا الجريمة في الفرع الثاني.
الفرع األول :اإلطار القانوني لمجريمة
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حرصا مف المشرع الجزائرم عمى تنفيذ األحكاـ القضائية اإلدارية ك سعيا منو لمزيد
مف الضمانات جرـ إقداـ المكظفيف عمى استخداـ صالحيات كظائفيـ لعرقمة أك التنفيذ
الجزئي أك تأخير تنفيذ أحكاـ القضاء ك حكمتو في ذلؾ ىك حثيـ عمى احتراـ القكانيف ك
تنفيذ أحكاـ القضاء حماية لمبدأ المشركعية باعتباره عماد دكلة القانكف ك تجسيدا لمبدأ سيادة
القانكف.60
أوال :المقصود بجريمة االمتناع عن تنفيذ
االمتناع ىك إحجاـ الشخص عف إتياف فعؿ إيجابي معيف كاف المشرع ينتظره في
ظركؼ معينة فحتى يسأؿ الممتنع مدنيا أك جزئيا البد مف حدكث امتناع يتمثؿ في اإلخالؿ
بالتزاـ ايجابي بعمؿ
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 ،ك جريمة االمتناع تقع باالمتناع عف القياـ بعمؿ يأمر بو القانكف

الجزائي أك اإلخالؿ بااللتزامات االيجابية التى ينشئيا قانكف العقكبات كالنص بالعقاب عف
امتناع القاضي عف الفصؿ في النزاع بمقتضى المادة  136قانكف العقكبات الجزائرم
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ك يقصد بجريمة االمتناع عف التنفيذ إحجاـ المكظؼ عف القياـ بأم إجراء مف إجراءات تنفيذ
األحكاـ القضائية الصادرة ضد اإلدارة التي ينتمي إلييا ك التي تتكافر فييا كؿ الشركط
الالزمة لمتنفيذ
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فعندما يتحصؿ المكاطف عمى حكـ قضائي يقضي عمى اإلدارة بالقياـ بعمؿ أك االمتناع
عف عمؿ ك بعد متابعة إجراءات التنفيذ بكاسطة المحضر القضائي ك بعد تحرير محضر
االمتناع عف التنفيذ فإنو باستطاعة طالب التنفيذ المجكء إلى ككيؿ الجميكرية بشككل قصد
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تحريؾ الدعكل العمكمية ضد المكظؼ الذم صدرت عنو إحدل األفعاؿ التالية ك الذم يعتبر
كؿ فعؿ جريمة قائمة بذاتيا :
 استعماؿ السمطة الكظيفية لكقؼ تنفيذ الحكـ القضائي االمتناع عف تنفيذ الحكـ القضائي العرقمة كاعتراض تنفيذ الحكـ القضائيك يبقى أسمكب التجريـ ك العقاب الجزائي أسمكب فعاؿ لمحصكؿ عمى تنفيذ فعمي لمحكـ
أك القرار الصادر ضد اإلدارة  ،ك مكازاة مع المجكء إلى أسمكب الغرامة التيديدية ككسيمة
إكراه لإلدارة .
ثانيا  :األصل التشريعي لمجريمة
تتناكؿ تطكر النصكص القانكنية المتعمقة بجريمة االمتناع عف تنفيذ أحكاـ القضاء
لدل المشرع المصرم ثـ المشرع الجزائرم  ،فمقد نصت المادة  123مف قانكف العقكبات
المصرم رقـ  58لسنة  1937عمى ما يمي  " :يعاقب بالحبس ك العزؿ كؿ مكظؼ
عمكمي استعمؿ سمطة كظيفتو في كقت تنفيذ األكامر الصادرة مف الحككمة أك أحكاـ
القكانيف أك المكائح أك
تأخير تحصيؿ األمكاؿ أك الرسكـ أك كقؼ تنفيذ حكـ أك أمر صادر مف المحكمة أك مف
أم جية مختصة".
ثـ صدر القانكف رقـ  123لسنة  1952المعدؿ لألصؿ التشريعي لجريمة االمتناع
عف التنفيذ ك الذم تضمف تعديال عمى الفقرة األكلى لمنص التشريعي بتعديؿ الصياغة ك
إضافة فقرة جديدة إلى المادة  123ك التي جاءت كما يمي " :كذلؾ يعاقب بالحبس ك
العزؿ كؿ مكظؼ عمكمي امتنع عمدا عف تنفيذ حكـ أك أكامر كما ذكر بعد مضي

ثمانية أياـ مف إنذاره عمى يد محضر إذا كاف تنفيذ الحكـ أك األمر داخال في اختصاص
المكظؼ"
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ك قد كرس الدستكر المصرم ىذه المسألة بمكجب نص المادة  72منو لكضع حد
لجريمة امتناع تنفيذ أحكاـ القضاء .ك مف ىنا نخمص إلى أف المشرع المصرم نص في
المادة  123عمى جريمة عدـ تنفيذ حكـ قضائي تقع في صكرتيف ك ىما  :صكرة كقؼ
تنفيذ الحكـ الناتج عف استعماؿ سمطة الكظيفة ك الصكرة الثانية المنصكص عمييا في
الفقرة الثانية المضافة ك ىي جريمة امتناع المكظؼ العاـ المختص عف التنفيذ.
ك بالرجكع إلى قانكف العقكبات الجزائرم جاء تعديؿ قانكف العقكبات بمكجب القانكف
رقـ 09-01
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 ،بنص المادة  138مكرر مف قانكف العقكبات ك التي تنص عمى :

"كؿ مكظؼ عمكمي استعمؿ سمطة كظيفتو لكقؼ تنفيذ حكـ قضائي أك امتنع أك
اعترض أك عرقؿ عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس مدة ستة (  )06أشير إلى ثالث ()03
سنكات ك بغرامة مالية مف  5.000دج إلى  50.000دج" ،ك التي أقرت مسؤكلية
المكظؼ كمما تدخؿ المكظؼ ك طمب القكة العمكمية أك استعمميا لمكاجية تنفيذ حكـ
قضائي ما عدا ذلؾ فال يعد المكظؼ مرتكب لجريمة االمتناع عف تنفيذ حكـ قضائي ك
ىذا ما شكؿ ثغرة قانكنية أضحى المكظفكف يحجمكف عف تنفيذ أحكاـ القضاء.
جدير بالذكر أف المشرع المصرم أكد نص التجريـ في الدستكر خالؼ المشرع
الجزائرم الذم لـ يكف لو نفس الصراحة في الدستكر بحيث اكتفى بالتزاـ كؿ أجيزة الدكلة
المختصة في كؿ كقت ك في كؿ مكاف ك في جميع الظركؼ تنفيذ األحكاـ القضائية ،
كما يالحظ انو كفقا لنص المادة  123مف قانكف العقكبات مصرم أف الحكـ بالحبس ك
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العزؿ كجكبييف في حالة قياـ الجريمة دكف تحديد مدة الحبس فقد ترؾ المشرع السمطة
لمقاضي ممتزما بحدىا األدنى ك األقصى ،66بخالؼ المشرع الجزائرم.
الفرع الثاني  :أركان جريمة االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية
إذا كانت جريمة االمتناع ىي إحجاـ المكظؼ عف قياـ بأم إجراء مف إجراءات تنفيذ
األحكاـ القضائية
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 ٬فإوه باإلضافة إلى الزكه الشزعً و المتمثل فً وص المادة 138

مكزر مه قاوىن  09/ 01المتضمه قاوىن العقىبات السابقة الذكز ٬و بالتالً فأركان
جزٌمة االمتىاع عه التىفٍذ تتمثل فً:
- 1الركن المفترض "الصفة" :أف يككف المتيـ مكظفا.
- 2شرط االختصاص  :أف يككف التنفيذ مف اختصاص المكظؼ.
- 3الركن المادي  :أف يمتنع أك يكقؼ أك يعترض أك يعرقؿ عمدا التنفيذ.
- 4القصد الجنائي  :العمد

68

.

أوال /الركن المفترض "الصفة" :أف يككف المتيـ مكظفا
ك بالرجكع إلى األمر  03 / 06المؤرخ في  15جكيمية  2006المتضمف
القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية ك تحديدا المادة

 04منو التي عرفت

المكظؼ بأنو "كؿ عكف معيف في كظيفة عمكمية دائمة ك رسـ في رتبة في السمـ
اإلدارم"  ،فيذا التعريؼ ينطبؽ عمى األعكاف الذيف يمارسكف نشاطيـ في اإلدارات
العمكمية ك المؤسسات العمكمية اإلدارية ،ك انطالقا مف ىذا التعريؼ المكرس في
القانكف اإلدارم يمكف استخالص العناصر األساسية التي يقكـ عمييا تعريؼ المكظؼ
ك ىي أربعة:

66

عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة  ،تنفٌذ األحكام اإلدارٌة و إشكاالته الوقتٌة  ،الطبعة األولى  ،دار الفكر الجامعً  ،اإلسكندرٌة  ،سنة  ، 2008ص
.103
67
حسٌنة شرون  ،مرجع سابق  ،ص .84
68
بوهالً مولود  ،مرجع سابق  ،ص .114

صدكر أداة قانكنية يعيف بمقتضاىا الشخص في كظيفة عمكمية  ،ك القياـ
بعمؿ دائـ أم االستم اررية بحيث ال تنفؾ عنو إال بالكفاة أك االستقالة أك العزؿ أك
التقاعد ك ىي الكسائؿ القانكنية العادية إلنياء عالقات العمؿ ناىيؾ عف

انتياء

عالقة العمؿ بكاسطة قرار تسريح أك إنياء المياـ "اإلقالة" ك مف ثـ ال يعد مكظفا
المستخدـ المتعاقد ،ك كذا الترسيـ في رتبة في السمـ اإلدارم  ،ك ممارسة نشاط في
مؤسسة ذات طابع إدارم ،ك كذلؾ اإلدارات المركزية في الدكلة  ،ك كذلؾ المصالح
غير الممركزة التابعة لإلدارات المركزية ك كذلؾ الجماعات المحمية المتمثمة في
الكالية ك البمدية.69
ثانيا  /شرط االختصاص :أف يككف التنفيذ مف اختصاص المكظؼ
االختصاص ضركرة يقتضييا شرعية تنفيذ أم عمؿ ك بالتالي ال يمكف بأم
حاؿ مف األحكاؿ أف تحمؿ الجريمة عمى المكظؼ غير مختص أساسا بالتنفيذ  ،حتى
ك لك كانت لو سمطة عمى المختص بالتنفيذ  ،فسككت الرئيس اإلدارم عف عدـ تنفيذ
القرار القضائي مف قبؿ المكظؼ المختص المرؤكس ال يعتبر قد ارتكب جريمة
االمتناع عف تنفيذ األحكاـ ك الق اررات القضائية ك ذلؾ ما لـ يتخذ إجراء إيجابي لمنع
التنفيذ أك كقفو.
ك ال يشترط لتكافر ىذا الركف أف يككف المكظؼ مختصا بكؿ إجراءات
التنفيذ ،بؿ يكفي أف يدخؿ في اختصاصو إجراء مف إجراءات التنفيذية ك ىذا

األمر

يتحقؽ عندما يككف التنفيذ مرتبطا بتدخؿ عدة مكظفيف إلتمامو فيسأؿ كؿ مكظؼ في
حدكد اختصاصو.
ثالثا/الركن المادي :أف يمتنع أك يكقؼ أك يعترض أك يعرقؿ عمدا التنفيذ
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ك حسب نص المادة  138مكرر مف قانكف العقكبات فإف الركف المادم
ليذه الجريمة يتمثؿ في إحدل السمككيات المجرمة التي ذكرتيا المادة  ٬و هً:
 استعماؿ سمطة الكظيفة لكقؼ تنفيذ الحكـ القضائي فينا المكظؼ لو سمكؾ إيجابيأم يستغؿ السمطة المخكلة لو بحكـ كظيفتو ك كافة الصالحيات المنكط بيا في كقؼ
التنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضد اإلدارة التي يشغؿ فييا تمؾ الكظيفة .70
 االمتناع ك ىك سمكؾ مادم لو كجييف فقد يككف سمبي أك إيجابي ك مفاده أف يتخذالمكظؼ مكقؼ يمتنع فيو عف تنفيذ محتكل الحكـ أك القرار الذم يتضمف التزاـ عمى
اإلدارة.
 االعتراض ك يتمثؿ في مكقؼ إيجابي يتخذه المكظؼ في اإلدارة المنفذ ضدىايعترض بمكجبو عف عمميو التنفيذ.
 عرقمة التنفيذ ك ىك قياـ المكظؼ بسمكؾ أك إجراءات قانكنية أك إدارية مف شأنياإعاقة عممية التنفيذ التي تككف قد باشرىا الخصـ ضد اإلدارة.
ك بتطبيؽ القكاعد األنفة الذكر ك المتعمقة بأحكاـ كقؼ تنفيذ األحكاـ القضائية
اإلدارية ٬يتضح لنا مسؤكلية المكظؼ ال تقكـ إذا كاف كقؼ التنفيذ مبنيا عمى سند -أمر
رئيس مجمس الدكلة في حالة االستئناؼ ،ك أمر رئيس الجية القضائية مصدرة في حالة
المعارضة -أما إذا لـ يكف كذلؾ فإف مسؤكليتو قائمة ال محالة
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كيتحقؽ العمد عندما تتجو نية الشخص إلى ارتكاب فعؿ يعمـ أنو معاقب عميو في
القانكف ك ىذا ما يعبر عنو في الفقو الجنائي بالقصد الجزائي  ،ك في مجاؿ التنفيذ يتكفر
ىذا الركف عندما تتجو إرادة المكظؼ إلى الحيمكلة دكف تنفيذ القرار بغير سبب مشركع  ،ك
منو فإف الركف المعنكم يتحقؽ بتكفر العمـ ك اإلرادة لمقياـ بإحدل السمككيات المجرمة مع
اإلشارة أف المشرع ذكر مصطمح العمد في المادة بالنسبة لجميع الصكر األربعة بما يفيد
الجريمة العمدية.
ك إذا كجدت صعكبات قانكنية أك مادية تكاجو المكظؼ في التنفيذ فإنو يؤدم إلى
نفي القصد الجنائي ك بالتالي نفي الجريمة  .ك ىناؾ حاالت أك مبررات كثيرة تؤدم إلى
نفي القصد الجنائي مف أىميا:
 .غياب أك ضعؼ اإلعتمادات المالية التي يتطمبيا التنفيذ.
 .عدـ كضكح القرار المراد تنفيذه.
 .استحالة تنفيذ القرار مف الناحية المادية كصعكبة إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو في
السابؽ.
المطمب الثاني :صعوبات تكريس المسؤولية الجزائية لمموظف
إذا كانت المادة  138مكرر مف قانكف العقكبات تعد خطكة إيجابية نحك إلزاـ
اإلدارة عمى تنفيذ أحكاـ القضاء الصادرة ضدىا مف خالؿ تجريـ فعؿ المكظؼ الممتنع
عف التنفيذ إال أف ىذه الضمانة ال تستأصؿ جذكر المشكمة ككف أف تكقيعيا عمى
المكظؼ العاـ يصطدـ بعراقيؿ تحد مف فعاليتيا.
ك عميو نبيف في ىذا المطمب العراقيؿ العممية التى تثكر بشأف إقرار المسؤكلية
الجزائية لممكظؼ الممتنع عف التنفيذ مف خالؿ تبياف حالة انتفاء الركف المعنكم ليذه

الجريمة في الفرع األكؿ ،حالة صعكبة تحديد المسؤكؿ عف فعؿ االمتناع عف التنفيذ في
الفرع الثاني مف ىذا المطمب.
الفرع األول :حالة انتفاء الركن المعنوي
لعؿ المبدأ العاـ الذم يحكـ الركف المعنكم في جريمة امتناع المكظؼ عف تنفيذ
أحكاـ القضاء انتفاءه في كؿ الحاالت التي ال يمكف أف يتطمب فييا مف الجاني سمككا
مختمفا عف
السمكؾ الفعمي المتحقؽ ك تطبيقا لذلؾ نجد أف المادة  48قانكف العقكبات تنص عمى ما
يمي" :ال عقكبة عمى مف اضطرتو إلى ارتكاب الجريمة قكة ال قبؿ لو بدفعيا".

فالكاضح أف المشرع الجزائرم نص عمى حالة الضركرة كسبب مف أسباب انتفاء
الركف المعنكم لمجريمة فال يسأؿ المكظؼ العمكمي جزائيا في حالة عدـ تنفيذه لمحكـ
القضائي ك يمكف تصكر ىذه الحالة في خشية اإلدارة أف يؤدم تنفيذ الحكـ إلى اإلخالؿ
باألمف ك النظاـ العاـ فينا يككف لفعؿ االمتناع ما يبرره قانكنا ك عمى ذلؾ فإف المكظؼ
ال يسأؿ جزائيا لكجكد مانع مف مكانع المسؤكلية ك ىي حالة الضركرة.
ك مف القضايا التى عرضت عمى مجمس الدكلة الفرنسي في ىذا الشأف نجد قضية
"ككيتياس"  couitéasالتً تطزقىا لها سابقا ٬الذي أرسى القاعدة و قضى فٍها
المجمس بانتفاء الخطأ مف مسمؾ اإلدارة التي امتنعت عف تنفيذ الحكـ الصادر لصالح
الطاعف نزكال عمى ضركرة الحفاظ عمى األمف ك النظاـ العاـ ،ك مع ذلؾ أف في حالة
تكفر حالة الضركرة ك إف كانت تنتفي مسؤكلية المكظؼ لفقدانو حرية االختيار ك لكف

تبقى اإلدارة ممزمة بالتعكيض المناسب باعتبار المكظؼ ىك مف تسبب في الضرر نتيجة
عدـ تنفيذه لمحكـ القضائي ك أنو يعمؿ تحت رقابة اإلدارة ك تكجيييا .72
إضافة إلى حالة الضركرة فقد عمد الفقو ك القضاء عمى التكسيع في تفسير نص
المادة  48قانكف العقكبات باف أدخال في نطاقو حالة اإلكراه أيضا ك مفادىا اعتبار حالة
اإلكراه بنكعيو المادم ك المعنكم مانع مف المكانع المسؤكلية ك تتحقؽ في تكافر شرطيف:
األول في عدـ إمكانية تكقع السبب ك تجنبو قبؿ أف يقع  ،ك الثاني أف يككف مستحيال
دفعو إذا كقع األمر الذم يؤدم إلى سمب إرادة المكظؼ كميا لحممو عمى عدـ تنفيذ الحكـ
القضائي ،أما اإلكراه المعنكم فيتحقؽ بممارسة شخص ضغطا عمى إرادة شخص أخر
لدفعو عمى ارتكاب فعؿ مجرـ قانكنا مما يجعؿ المكظؼ يمتنع عف تنفيذ الحكـ أك عرقمة
تنفيذه الذم يدخؿ تنفيذه في صميـ اختصاصو.

الفرع الثاني  :صعوبة تحديد المسؤول عن فعل االمتناع
إف إثارة مسؤكلية المكظؼ الممتنع عف التنفيذ في خطئو الشخصي أمر يبدك مف الصعب
بمكاف العتبار أف رفض التنفيذ ال يككف بإرادة المكظؼ ك ال ىك مف عممو المنفرد بو
دكف غيره بحيث يمكف القكؿ بأنو كاف ناتجا عف تدخؿ العديد مف الجيات الرئاسية أك
حتى مف الكزير نفسو.
ك ىنا تصطدـ المسؤكلية الجزائية بعقبة جديدة ىي طاعة أكامر الرؤساء التي تنفي
القصد السيئ لدل المكظؼ العمكمي مما يحكؿ دكف إقرار مسؤكليتو الجزائية الشخصية
كما قد يبرر المكظؼ امتناعو عف التنفيذ لكجكد إشكاالت في التنفيذ.
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حسٌن فرٌجة  ،مسؤولٌة اإلدارة عن أعمال موظفٌها  ،مجلة مجلس الدولة  ،العدد  ،05سنة  ،2004ص.27

إف النظاـ المعمكؿ بو ك المتعمؽ بالتدرج الكظيفي يخمؽ عدة مشاكؿ مف تحديد
المسئكؿ جزائيا مف االمتناع عف التنفيذ فممرؤساء اإلدارييف سمطة تكجيو أكامر ك تعميمات
إلى المرؤكسيف ك كجكب التزاـ المرؤكسيف الخضكع ك الطاعة ليذه األكامر ك اف أم
عصياف ليا يشكؿ خطأ المكظؼ ك يعرضو لممساءلة التأديبية

.73

ك لعؿ ما يؤكد ذلؾ

العمكمي رقـ  03/06التي تنص  ":يجب عمى
ة
نص المادة  40مف قانكف الكظيفة
المكظؼ في إطار تأدية ميامو
احتراـ سمطة الدكلة ك فرض احتراميا ، "....
كما نجد أف نص المادة  47مف نفس القانكف ":كؿ مكظؼ ميما كانت رتبتو في السمـ
اإلدارم مسؤكؿ عف تنفيذ المياـ المككمة إليو" .74
مف ىنا ك باستقراء فحكل ىذه المكاد نجد أف المشرع الجزائرم يميؿ إلى ترجيح
الخضكع ك الطاعة ألكامر ك تعميمات الرؤساء ك التقيد بيا  ،إال انو عمى المكظؼ
الرؤكس التشبث مف ناحية المشركعية الشكمية لألكامر الصادرة إليو ك يككف ذلؾ مف
ثالث نكاحي مف أف:
 األمر قد صدر إليو مف سمطة تممؾ إصداره إف كاف يدخؿ في اختصاصو المكظؼ المأمكر أف ينفذ مثؿ ىذا األمر. ك ما إذا استكفى األمر الشركط الشكمية الكاجب تكفرىا فيو.ك نجد أف المرؤكس يستطمع دائما إلى الترقية ك مف أجؿ ذلؾ يعمؿ دائما
عمى إطاعة أكامر الرئيس ك إرضائو بحيث أف عدـ إطاعتو لألكامر التي يتمقاىا
رئيسو اإلدارم سكؼ تعرضو ال محاؿ لممسائمة التأديبية .قد يجد المكظؼ عند تنفيذ
الحكـ اإلدارم إشكاالت معينة تعيؽ التنفيذ ك تنتفي معيا مسؤكلية المكظؼ الجزائية
73
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.2006

سكاء كاف ذلؾ نتيجة استحالة إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو ك أحسف صكرة عف ذلؾ
ىك حالة ما إذا كاف تنفيذ الحكـ مرتبط بزمف معيف فإذا لـ ينفذ خالؿ فترة زمنية
معينة زالت أىمية التنفيذ كالحاكـ القضائي القاضي بمنع شخص المشاركة في
المسابقة بعد أف حرمتو اإلدارة مف المشاركة فاف تنفيذ الحكـ يجب أف يتـ قبؿ
المسابقة ك إال تجدم معاقبة المكظؼ في ىذه الحالة  ،ك حيث تثكر إشكاالت تحكؿ
دكف التنفيذ فإف االختصاص يؤكؿ إلى قاضي األمكر المستعجمة.75
المطمب الثالث :إجراءات رفع الدعوى الجزائية
بالرجكع إلى القانكف المقارف خاصة القانكف المصرم الذم يتكمـ عمييا
حيث أنو يشترط لرفع الدعكل أخذ رأم النائب العاـ طبقا لنص المادة  63مف قانكف
اإلجراءات الجزائية  ،ك بالتالي يجرم النائب العاـ التحقيؽ بنفسو أك يندب أحد
مساعديو لكف ىذا اإلجراء كاف محؿ جدؿ فقيي فالبعض أيده ك بعض تحفظ في
تطبيقو فافقو المؤيد لو  ،حيث يرل أف المشرع المصرم محؽ في احتياطو ىذا عمى
أساس أف تنفيذ القرار القضائي تحيطو صعكبات مما يتطمب دقة خاصة في التقدير
احتياطو ىذا عمى أساس أف تنفيذ القرار القضائي تحيطو صعكبات مما يتطمب دقة
خاصة في التقدير ك كذلؾ كثي ار مف مسؤكلية عف التنفيذ تمس جيات رئاسية أك
الكزراء.76
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في حيف البعض منيـ مف يتحفظ عمى ىذا اإلجراء حيث يرل بأنو يجب
أف تنحدر مف مغبة حماية المكظؼ الذم يحكؿ دكف تنفيذ الق اررات ك المالحظ أف
الرأم الثاني الذم ىك أقرب لمصكاب عمى أساس أف الجيات القضائية

اإلدارية ىي

المختصة في تقدير قبكؿ الدعكل عمى عدميا .77
ال يمكف النظر إلى اإلدارة بنظرة الحفاظ عمى سمعتيا ىذا يعد خرقا لمبدأ
المساكاة أماـ القانكف أم ال

يكجد طرؼ ممتاز فيما يخص قضية التنفيذ أحكاـ

القضاء ك ال يمكف تقديـ أعذار غير قانكنية لمتيرب مف المسؤكلية " ،ال يجكز لإلدارة
أف تتجاكز حدكد الصالحيات الشرعية تنتيؾ بيا الحريات ك الحقكؽ ك تفقد االحتراـ
المستحؽ ليا".78
لكف المشرع المصرم تراجع عف رأيو ك استثنى جريمة االمتناع عف تنفيذ
القرار عمدا مف شرط أخذ إذف النائب العاـ ك بالتالي يسيؿ لممتضرر الصادر
لمصمحتو القرار القضائي أف يرفع الدعكل الجزائية مباشرة لمساءلة المكظؼ المسؤكؿ
جزائيا.
ك بالتالي فتجريـ فعؿ االمتناع عف تنفيذ القرار القضائي اإلدارم عمدا ال
يشكؿ أم عائؽ في تطبيقيا ضد

المكظفيف المخالفيف لتنفيذ القرار  ،لكف البعض

اعتبر أف ىذه الكسيمة شائبة القصكر في الفعالية إذ أف ما يقدح فييا طكؿ الكقت
الذم تستغرقو المحاكـ الجزائية في الفصؿ في تمؾ الدعكل لكثرة ما تنتظره مف قضايا
يضعؼ مف آثارىا الردعي  ،ك ىك كقت تستثمره اإلدارة في تحقيؽ رغبتيا في عدـ
تنفيذ ،أك لتفكيت فرصة كاف يرجكىا المحككـ لو مف التنفيذ الحاؿ  ،ك نتساءؿ ما ىي
الفائدة. 79
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خاتم ــة:
يبقى القانكف ىك ممجأ ك مالذ األفراد لمكاجية اإلدارة لمكاجية اإلدارة ،فيكا الرادع لتجاكزاتيا
ك صماـ األماف لمحقكؽ ك حريات العامة ك الكفيؿ الحقيقي لحفظ النظاـ العاـ داخؿ
المجتمع ،إذ بعد ىذا اإليجاز كحسب ما تناكلناه في ىذا البحث خمصت الدراسة إلى النتائج
التالية:
 إف ظاىرة امتناع اإلدارة عف تنفيذ الق اررات القضائية اإلدارية ليست ظاىرة جديدة بؿىي معركفة منذ القدـ ك مستمرة

إلى غاية يكمنا ،ىذا إذا يحاكؿ المشرع الجزائرم

إيجاد الحمكؿ الكفيمة لجبر اإلدارة عمى التنفيذ كلعؿ أبرز ما تناكلو المشركع في قانكف
اإلجراءات المدنية ك اإلدارية ىكا نصو صراحة عمى جكاز الحكـ بالغرامة التيديد
ضد اإلدارة .
 ك مف نتائج التي سجمناىا أيضا ىكا اعتراؼ المشركع الجزائرم لمقاضي اإلدارمبالحؽ في تكجيو أكامر لإلدارة لممحافظة عمى حريات األساسية في قانكف اإلجراءات
المدنية ك اإلدارية رغـ الحظر المفركض عميو في قانكف اإلجراءات المدنية السابقة
 كمف النتائج أيضا التي تكصمنا إلييا ىكا أف المشركع الجزائرم أحسف صنعا بمعاقبةالمكظؼ الممتنع عف تنفيذ الق اررات القضائية ألف ذلؾ يعتبر رادع لو حيث أصبح
يخاؼ عمى نفسو مف تعرضو لعقكبة الحبس  ،إذا تعتبر فكرة المسؤكلية الشخصية
لممكظؼ الممتنع عف تنفيذ ضمانا حقيقيا لتنفيذ األحكاـ ك الق اررات القضائية الحائرة
لقكة الشيء المقضي عميو .
 إف النظاـ الذم أكجد فيو المشركع بناء عمى القانكف  02 /91المتعمؽ بتنفيذ أحكاـالقضاء لو القكة عمى جبر اإلدارة عمى تنفيذ الق اررات أف ىذا القانكف يسمح

لألشخاص الذيف لدييـ أحكاـ ك ق اررات قضائية ضد اإلدارة مف تنفيذىا ك ذلؾ عف
طريؽ الخزينة العمكمية .
 -ضركرية اإلسراع في تعديؿ القانكف

 02/91المتعمؽ بتنفيذ بعض أحكاـ القضاء

ليتماشى مع القانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية الجديد ألف ىذا القانكف تعترضو
مشاكؿ عدة خاصة عمى مستكل الخزائف العمكمية كيثير إشكاالت جمة .
 إف كاف المشركع قد بادر الى حؿ بعض اإلشكاالت في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية  ،إال انو اغفؿ عدة نقاط في غاية األىمية  ،منيا سككتو عف ميعاد تبميغ
األحكاـ اإلدارية خاصة أجاؿ التنفيذ أحكاـ اإللغاء أيف اقتصر تحديد أجاؿ تنفيذ
التعكيض فقط ك بتالي نأمؿ أف نتداركيا الحقا
 ضركرة إيجاد حؿ لدعـ تطبيؽ نص المادة  138مكرر مف قانكف العقكبات رغـ ليذهالمادة مف ضغط المكظؼ الممتنع عف تنفيذ  ،إذا أف اإلشكاؿ المطركح أف نص
المادة  138مكرر يكاد أف ال نجد لو تطبيقا كاسعا عمى مستكل العممي رغـ ثبكت
فعؿ االمتناع كانتشار ىذه الظاىرة  ،ذلؾ أف االمتناع تسببت فيو إدارة مركزية ك
إدارات محمية ك إدارات مرفقية  ،كمع ذلؾ لـ نشيد متابعة جزائية

المسؤكؿ إدارم

عمى رأس ك ازرة أك كالية أك أم مرفؽ إدارم آخر بسبب امتناع عف تنفيذ الق اررات ك
األحكاـ القضائية  ،كىك ما مف شأنو أف يبعدنا عف اليدؼ الذم أراد المشركع تحقيقو
مف خالؿ تجريـ ىذا الفعؿ ك محاكلة إعادة االعتبار لألحكاـ ك الق اررات القضائية ك
ذلؾ بتنفيذىا .
 ضركرة تحديد المكظؼ المعني بالتنفيذ بكؿ دقة ك كضكح  ،ألف مف األسباب التيأعاقة المسؤكلية الشخصية لممكظؼ ىك صعكبة اكتشاؼ المكظؼ الذم ارتكب فعؿ
االمتناع  ،ألف االمتناع ال يككف دائما مف عمؿ مكظؼ كاحد كقد ترفض
نفسيا تحديد اسـ المكظؼ المسؤكؿ عف التنفيذ .

اإلدارة

 مف جانبنا نرل أنو يجب النطؽ بالغرامة التيديدية عمى اإلدارة في نفس الحكـ أكالقرار القضائي الذم يصدر إما بالتعكيض أك باإللغاء لتككف لمغرامة مصداقية أكبر
مف حيث التنفيذ ك مثاؿ ذالؾ إف يصدر القاضي

اإلدارم حكـ أك قرار قضائي

إدارم.
 ك بإقرار ىاتو المبادئ بنصكص تشريعية كاضحة ك دقيقة ىك الكفيؿ بتنفيذ األحكاـ كالق اررات القضائية الصادرة ضد اإلدارة ك احتراـ مبدأ قكة الشيء المقضي بو الذم
باحترامو تحترـ ىيبة القضاء اإلدارم كمبدأ سيادة القانكف كذلؾ ىك الضماف لبناء
صرح دكلة الحؽ ك القانكف كىذا ىك أممنا في ىذه المذكرة .
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