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الممخص:
إف اإلدارة العامة في الدولة المدنية التي هػي دولػة النػانوف ا دولػة اللػاطاف .ليلػ

فػوؽ النػانوف

بؿ هي عاى غرار األفراد خاضعة له في ما تنوـ به مف نشاط وذلؾ عمالً بمبدأ الشرعية اإلداريػة .وا
قيمة لمبدأ الشػرعية مػالـ ينتػرف بمبػدأ هخػر هػو ضػرورة احتػراـ احاػاـ النضػا .وتن يػذها .فمػا ال ا ػدة مػف
ممارلة النضا .لرقابته عاى اعماؿ اإلدارة إذا ااف مصير األحااـ التي يصدرها هو البنا .حرفاً ميتاً.
إف ال ا ػػدة الحنينيػػة مػػف إقامػػة الػػدعوى تتوقػػؼ عاػػى مػػا يتبػػم الحاػػـ مػػف نتي ػػة عمايػػة فالمطالبػػة
بالحؽ واف اان

اتخاو مف األهمية ،إاّ اف أألهـ منها هو تحويؿ هػذا الحػؽ إلػى واقػم  .وقػد قيػؿ اف

الحاػـ النضػػا ي بيالػػي مػرتيف  ،مػرة امػػاـ المحامػػة وأخػػرى عنػد تن يػػذ  .لنػػد تبػ

انػه مهمػػا اػػاف ح ػػـ

التط ػػور ال ػػذي طػ ػ أر عا ػػى الرقاب ػػة النض ػػا ية عا ػػى أعم ػػاؿ اإلدارة  ،فػ ػ ف فعالي ػػة ه ػػذ الرقاب ػػة تصػػػطدـ

بصعوبا

تن يذ النضية المحامة  .والواقػم ياشػؼ عػف حػاا

عػدـ تن يػذ ممػا يلػي .بشػاؿ ابيػر إلػى

فعاليػػة الرقابػػة النضػػا ية عاػػى اعمػػاؿ اإلدارة .إف النضػػا .يلػػتمد لػػاطته ال عايػػة مػػف ال ديػػة فػػي تن يػػذ
أحاامه  ،واف مهمة م اس شورى الدولة هي أألصعي في هذا الم اؿ ألف احاامه تصدر خاصة في
موا هة اإلدارة صاحبة اامتيا از والتي قد تلتناؼ عف تن يذها .
فنبحػػم موضػػوع تن يػػذ احاػػاـ م اػػس شػػورى الدولػػة ،وذلػػؾ فػػي قلػػميف أألوؿ يتنػػاوؿ مو ػػي تن يػػذ
هذ األحااـ والتاني يتناوؿ اامتناع عف تن يذها و زا. .
الااما

الم تاحية( :اإللزامية ،الن ار ار  ،شورى الدولة).
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Mandatory decisions of the State Council in the rule of law
Dr. Sinan Abdel Hussein Saleh
Presidency of Dhi Qar University / College of Law
Abstract:
The public administration is in the civil state, which is the state of law, not
the state of the sultan. It is not above the law, but like individuals, it is subject
to it in the activities it carries out, in accordance with the principle of
administrative legitimacy. The principle of legality has no value unless it is
accompanied by another principle, which is the necessity of respecting and
implementing judicial rulings. What is the benefit of the judiciary exercising
its control over the administration’s work if the fate of the rulings it issues is
to remain a dead letter?
The real benefit of filing a lawsuit depends on the practical result of the
judgment. Claiming the right, although not without importance, is the most
important of which is the transformation of this right into reality. It has been
said that a judicial ruling is won twice, once before the court and another
when it is implemented. It has been proven that whatever the extent of the
development that occurred in the judicial control of the work of the
administration, the effectiveness of this control collides with the difficulties
of implementing the court case. In fact, it reveals cases of nonimplementation, which greatly undermines the effectiveness of judicial
oversight on the work of the administration. The judiciary derives its actual
authority from the seriousness in implementing its rulings, and the task of the
State Consultative Council is the most difficult in this field because its
rulings are issued especially in the face of the administration that has
privileges and may refuse to implement them.
We discuss the issue of implementing the provisions of the State Shura
Council, in two parts, the first dealing with the necessity of implementing
these provisions, and the second dealing with refraining from their
implementation and its penalty.
Keywords: (mandatory, decisions, state shura).
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القسم أألول
موجب تنفيذ أحكام مجمس شورى الدولة
نبحم في هذا النلـ النوة التن يذية العا دة لاحاـ الصادر عف م اس شػورى الدولػة
اما نبحم خضوع أإلدارة لمو ي التن يذ  ،تـ نتااـ عاى اي ية تن يذ الحاـ.
الفقرة أألولى  :القوة التنفيذية لمحكم الصادر عن مجمس شورى الدولة:
يرتبط مو ي تن يذ الحاـ النضا ي بالنوة التن يذية العا دة له  .وهذ النوة يتمتم بها
الحاـ الصادر عف م اس شورى الدولػة بم ػرد صػدور وحتػى قبػؿ اف يصػبا قطعيػاً او
مبرماً  ،ذلؾ اف الطعف بحاـ الم اس ايوقؼ حاماً تن يذ مهما ااف نوع الطعف.
وبذلؾ يشذ الحاـ الصادر عف م اس شورى الدولة عف الناعدة المنصػوص عايهػا
في المادة  564مف قانوف أصوؿ المحااما

المدنيػة  ،والتػي م ادهػا اف الحاػـ ياتلػي

النوة التن يذية مف تػاري صػدور إذا اػاف قطعيػاً او مػف التػاري الػذي يصػبا فيػه قطعيػاً.
وت ػ ػػدر أألشػ ػػارة فػ ػػي هػ ػػذا الم ػ ػػاؿ إلػ ػػى انػ ػػه بحل ػ ػي المػ ػػادة  553مػ ػػف قػ ػػانوف اصػ ػػوؿ
المحاامػػا

المدنيػػة ياػػوف الحاػػـ قطعي ػاً عنػػدما اياػػوف أو لػػـ يعػػد قػػابالً لاطعػػف بطػػرؽ

الطعػػف العاديػػة  ،وياػػوف مبرم ػاً إذا لػػـ يعػػد قػػابالً لاطعػػف ب ػ ي طريػػؽ مػػف طػػرؽ الطعػػف
العادية وغير العادية .
امػػا اف حاػػـ م اػػس شػػورى الدولػػة يتمتػػم بػػالنوة التن يذي ػة حتػػى ولػػو لػػـ ياػػف حػػا اًز
عاى ح ية الشي .المحاوـ به  .فهذ هي حاؿ الن ار ار المؤقتػة التػي يصػدرها الم اػس
انرار وقؼ التن يذ الذي ايتمتم بح ية الشي .المحاوـ به إذ يحؽ لام اس الر وع عنه
 ،لاف رغـ ذلؾ ي ي عاى أإلدارة تن يذ بتوق ها عف تن يذ النرار أإلداري المطعوف فيه.
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الفقرة الثانية  :خضوع أإلدارة لموجب تنفيذ أحكام مجمس شورى الدولة :
اوال -:مبدأ التقيد بالقضية المحكمة :
رغـ تمتم أإلدارة ب متيا از ت عاها في مراز تلمو بػه عاػى أألفػراد  ،فانهػا تخضػم
اهؤا .لمبدأ التنيد بالنضية المحامة .
وا يماػػف الحػػؤوؿ دوف ذلػػؾ بح ػػة الصػػعوبة التػػي توا ههػػا أإلدارة فػػي لػػبيؿ التنيػػد
بهػػذا المبػػدأ  ،االصػػعوبة فػػي تحمػػؿ باديػػة صػػييرة عبػ التعػػويض الضػػخـ

()1

المحاػػوـ بػػه

عايهػػا  ،وا بح ػػة اعتبػػا ار المال مػػة ااألعتبػػار المتعاػػؽ ب ألضػػطراي الػػذي تحدتػػه فػػي
الخدمػة أإلعػػادة ال عايػػة لاموظػػؼ  ،وا ايضػاً بلػػبي ح ػػل قانونيػػة اػػالح ل التػػي تلػػتند
إلى اف الموظؼ الوا ي اعادته إلى الخدمػة يمػارس نشػاطاً خاصػاً ايتوافػؽ مػم الخدمػة
العامػػة

()2

او اف الموظػػؼ ي ػرفض قبػػوؿ المراػػز الػػذي لػ بػيعيف فيػػه( ،)3او اف الحاػػـ الػػذي

ي ي تن يذ قد صدر في ظؿ ال هؿ ببعض الوقا م (.)4

ذل ػػؾ اف لمحا ػػاـ النض ػػا ية ق ػػوة تناله ػػا بحا ػػـ الض ػػمانا

الت ػػي يح ظه ػػا الدل ػػتور

والنانوف لامتناضيف .ف يها تت اى هيبة اللاطة النضا ية ومنها يبرز لاطانها .
وقد ااد

هذا أألمر المادة  93مف نظػاـ م اػس شػورى الدولػة  ،حيػم نصػ

فػي

فنرته ػػا أألول ػػى عا ػػى اف أحا ػػاـ م ا ػػس ش ػػورى الدول ػػة مازم ػػة ل ػػادارة  ،وعا ػػى الل ػػاطا
أإلدارية اف تتنيد بالحاا

النانونية اما وص تها هذ أألحااـ .

()1

C.E 25 septembre 1970 , Comm. De Batz- sur – mer, Rec.p. 540 11
C.E 20 avril 1955 , parsonneau ,Rec . p201 .
()3
C.E juillet 1955 , Renteux , Rec .p 466 .
()4
C.E.16 mars 1962 , Casansova , Rec . p. I8I .
-3()2
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ثانيا :المباديء التي ترعى فرض موجب التنفيذ:
 -1تبايغ الحاـ وطاي تن يذ :
بعض أأل تهاد ال رنلي يعتبر اف تبايغ الحاـ ٍ
ااؼ ل رض مو ي التن يذ عاى أألدارة
) (C.E 9 fevrier 1955 , Comm . De Joinville- le- pont, Rec.p.79
)(C.E 26 Octobre 1966 , Fourtet ,Rec .p.p 1.94
(C.E 16 Oct.bre 1985, Comm.De la Garenne- Colombes, Rec .
)p. 679
لاػػف فػػي قضػػية  Fourtetقضػػى م اػػس شػػورى الدولػػة ال رنلػػي ب نػػه إذا ارتاب ػ
أإلدارة خط مرتباً ملؤوليتها بعدـ اخذها المبادرة في الطاػي مػف الملػتدعية مػاإذا اانػ
تريد أأللت ادة ال وريػة مػف الحاػـ الػذي ابطػؿ قػرار رفػض التػرخيص بالػتتمار صػيدلية ،
ف ف ملؤوليتها تاوف مخ ة بلبي تصرؼ الملت يدة مف الحاـ إذ انها امتنعػ

اختياريػاً

عف طاي تن يذ .
إا اف م اػػس شػػورى الدولػػة الابنػػاني  ،بتبنيػػه رأي ال نيػػه Chapus

()1

 ،اعتبػػر اف

ابالغ صورة صالحة لاتن يػذ عػف النػ ار ار الصػادرة عػف م اػس شػورى الدولػة إلػى أألدارة
المختصة ايا ي بحد ذاته اف ي رض عاى أألدارة التن يذ إذ اف الملت يد مف قوة النضية
المحامة له مصاحة اف ي خذ المبادرة وأف يطاي مف أألدارة اف تتخذ أأل ػرا.ا

الالزمػة

لاتن يذ  ،فاف هذا العمؿ مف ش نه أف يؤدي إلى اظهار الطابم المخطي .ألمتناع أإلدارة
ع ػػف التن ي ػػذ والخطػ ػ ال ػػذي ين ػػم عا ػػى عاتنه ػػا  ،ف ػػي ح ػػاؿ و ػػود طا ػػي التن ي ػػذ ل ػػـ يع ػػد

Rene Chapus , Droit du contentieux administratie , N=927

662

()1

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)1لسنة  0201م 1113-هـ

بالػتطاعة أإلدارة اف تػػدلي بػ ف الملػت يد مػػف النػػرار النضػا ي لػػـ يبػػاؿ بنتػا ل الحاػػـ ومػػا
يترتي عاى ذلؾ مف ا را.ا

ومف حنوؽ.

()1

وهذا الرأي موافؽ لابعض أآلخر مف أأل تهاد ال رنلي

()2

فالمنصػػود بحلػػي هػػذا الػػرأي هػػو انػػه يشػػترط ل ػػرض مو ػػي تن يػػذ الحاػػـ عاػػى أألدارة
إض ػػافة إل ػػى ابالغه ػػا ص ػػورة ص ػػالحة لاتن ي ػػذ عن ػػه اف ين ػػدـ ص ػػاحي العالق ػػة اليه ػػا طابػ ػاً
صريحاً برغبته في أأللت ادة مف نتا ل الحاـ
 -2المهاة المعنولة لاتن يذ :
إف أإلدارة تتمتم بمهاة معنولة لتن ز مو بها بالتن يذ  .فال ياوف هناؾ خط أا اذا
هذ المهاة دوف اف يتـ اتخاذ التدابير الم روضة .

اننض
واذا اان

()3

هذ المهاة  ،التي اتي اًر مػاا تحػددها أألحاػاـ النضػا ية بشػاؿ صػريا متعانػة

بظروؼ اؿ قضية  ،ف ف البعض يرى انه ي ي ااّ تت اوز التالتة او أألربعة اشػهر ااّ
في حالة الصعوبا

أأللتتنا ية .
-4-

وقد اشار نظاـ م اس شػورى الدولػة فػي المػادة ( )93منػه الػى اشػتراط هػذ المهاػة
حيم ا .مامعنا انه عاى الشخص المعنوي مف النانوف العاـ اف ين ذ في مهاة معنولة
أألحااـ المبرمة الصادرة عف الم اس ...
ثالثا :الحد من الموجب -:
هنػػاؾ حالػػة يعاػػؽ فيهػػا مو ػػي تن يػػذ احاػػاـ م اػػس شػػورى الدولػػة  ،امػػا اف هنػػاؾ
حالتيف يزوؿ فيهما هذا المو ي .

()2

 1662/1/24هجوىعت ص 56
) (C.E 21 decembre 1977 , Brinon – Cherbuliez, p. 532
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 -1وقؼ تن يذ احااـ م اس شورى الدولة :
نص

المػادة  77مػف نظػاـ م اػس شػورى الدولػة عاػى انػه اتوقػؼ الم ار عػة تن يػذ

العمػػؿ أألداري او الن ػرار النضػػا ي المطعػػوف فيػػه  ،ولم اػػس شػػورى الدولػػة تنريػػر وقػػؼ
التن يػػذ بنػػا .عاػػى طاػػي صػريا مػػف الملػػتدعي أذا تبػػيف مػػف ماػػؼ الػػدعوى اف التن يػػذ قػػد
ياحؽ بالملتدعي ضر اًر بايياً واف الم ار عػة ترتاػز إلػى الػباي ديػة مهمػة .امػا نصػ
المػػادة  95مػػف النظػػاـ عاػػى اف أألعت ػراض ايوقػػؼ التن يػػذ ااّ اذا قػػرر م اػػس ش ػػورى
الدولة ذلؾ .
وقد فلر أأل تهاد النرار النضا ي الذي تناولتػه المػادة  77المتنػدـ ذارهػا  ،فػاعتبر
اف النرار النضا ي الذي يماف لم اس شورى الدولة تنريػر وقػؼ تن يػذ بنػا .عاػى طاػي
الملػػتدعي الػػذي تنػػدـ امػػاـ الم اػػس بم ار عػػة طعػػف ضػػد هػػذا الن ػرار النضػػا ي إنمػػا هػػو
النرار النضػا ي الػذي يعػرض عاػى هػذا الم اػس بوصػ ه محامػة ننػض اعاػى أي النػرار
النضػػا ي الصػػادر عػػف الم ار ػػم النضػػا ية أألدنػػى مػػف الم اػػس فػػي التراتبيػػة النضػػا ية
وبالتػػالي فانػػه ينتضػػي رد طاػػي الدولػػة وقػػؼ تن يػػذ الن ػرار الصػػادر عػػف م اػػس شػػورى
الدولة والمطاوي أألعادة بش نه(.)1
إذف اف الطعػػف بطريػػؽ إعػػادة المحاامػػة لػػيس مػػف ش ػ نه وقػػؼ تن يػػذ ق ػرار م اػػس
شورى الدولة بخالؼ أألعتراض الذي يماف لام اس اف ينرر بنتي ته وقؼ التن يذ .
لاػف الواقػػم ياشػػؼ عػػف تضػػاري أأل تهػػاد حػوؿ هػػذ الملػ له  .فهنػػاؾ قػرار صػػادر
عف م اس شورى الدولة يشير إلى اماانية قياـ الم اس بتنرير وقؼ التن يذ عند الطعف

()1

 1666/7/11هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص ) 767
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بطريػػؽ إعػػادة المحاامػػة  ،فنػػد ػػا .فيػػه اف الطعػػف عػػف طريػػؽ إعػػادة المحاامػػة ايوقػػؼ
التن يذ مالـ يصدر عف الم اس قرار ينضي بوق ه(.)2
و ػػا .فػػي ق ػرار هخػػر انػػه يترتػػي عاػػى ملػػتدعي طاػػي اعػػادة المحاامػػة اف يطاػػي
وقؼ تن يذ النرار النضا ي الذي يطعف فيه حتػى اذا بػدا لم اػس شػورى الدولػة اف هنػاؾ
ن ازع ػاً يتصػػؿ بايػػاف الن ػرار المطعػػوف فيػػه لديػػه عػػف طريػػؽ اعػػادة المحاامػػة قػػرر وقػػؼ
تن يذ (.)1
وبالمنابؿ  ،صدر قرار حديم عف الم اس اعتبػر فيػه اف وقػؼ التن يػذ بحا ػة الػى
ن ػ ػػص خ ػ ػػاص  ،أألم ػ ػػر غي ػ ػػر المت ػ ػػوفر بالنل ػ ػػبة إل ػ ػػى اع ػ ػػادة المحاام ػ ػػة وذل ػ ػػؾ بخ ػ ػػالؼ
أألعتراض.
وقد ا .في حيتياته ماياي :
بما اف المادة  77مف نظاـ م اػس شػورى الدولػة تػنص عاػى اف الم ار عػة اتوقػؼ
تن يذ العمؿ أإلداري أو النرار النضا ي المطعوف فيه ولم اس شورى الدولػة تنريػر وقػؼ
التن يػػذ بنػػا .عاػػى طاػػي صػريا مػػف الملػػتدعي إذا تبػػيف مػػف ماػػؼ الػػدعوى اف التن يػػذ قػػد
ياحؽ بالملتدعي ضر اًر بايياً وأف الم ار عة ترتاز إلى الباي دية مهمة .
وبما انه ول ف ااف طاي وقؼ التن يذ يت رع في أآلصؿ مف الطعف المندـ ضد قرار
إداري ل ػػه منوم ػػا

النػ ػ ار ار أألداري ػػة النابا ػػة لاطع ػػف ام ػػاـ م ا ػػس ش ػػورى الدول ػػة إاّ ان ػػه

يلت اد مف احااـ المادة  77المذاورة اعال اف المشرع لحػظ ايضػاً إماانيػة تو يػه طاػي
وقؼ التن يذ ضد أألحااـ النضا ية النها ية في لياؽ الطعف بها .

( 1675/11/21 )2هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1676ص 231
-5( 1666/2/17 )1الوجوىعت أألدارَت  1666ص 62
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وبمػػا اف أألحاػػاـ النضػػا ية النها يػػة الصػػادرة عػػف م اػػس شػػورى الدولػػة ت ػػوز دوف
لػواها مػف أألحاػاـ لحظػة صػػدورها الح يػة وقػة الشػ ػ ػ ػي .المنضػػي بػه معػاً وه ػ ػ ػي وا بػػة
التن ػ ػيػ ػذ فػػور الػ ػ ػ ػ ػ ػتاماؿ مندم ػ ػ ػ ػ ػا

التن يػػذ ألنػ ػ ػ ػ ػػه لػػيس لاطع ػػف باحاػػاـ م ػ ػ ػاس ش ػػورى

الدولػػة بػػاي طريػػؽ مػػف طػػرؽ الطعػػف العاديػػة وغيػػر العاديػػة التػػي ينػػدر فػػي إطػػار هػػذ
أألخيرة طا ػ ػي إعػادة الم ػ ػحاامة أي أتػر موقػؼ عاػى ح يتهػا إاّ اذا طاػي اينػاؼ التن يػذ
مف المػ ػ ػ اس وال ػ ػ ػت اي له فعالً في هطػ ػ ػ ػار محدد حصػ اًر فػي نظامػه ينتضػي لػه الػنص
الصػ ػريا عاي ػػه بخ ػػالؼ لػ ػواها م ػػف األحا ػػاـ النض ػػا ية الت ػػي ايا ػػوف إاّ لط ػػرؽ الطع ػػف
العادية دوف طرؽ الطعف غير العادية أألتر الواقؼ عاى ن اذها .
وبما اف المشروع لـ ياحظ اماانية وقؼ تن يذ ق ار ار م اس شػورى الدولػة اا التػي
لحظتهػػا المػػادة  95مػػف نظامػػه بصػػدد أألعت ػراض عاػػى الن ػ ار ار التػػي تصػػدر بالصػػورة
الييابية .
وبما انه يتحصؿ ممػا تنػدـ اف طاػي وقػؼ تن يػذ النػرار النضػا ي المطاػوي أألعػادة
بشػ نه يخػػالؼ أألصػػوؿ النضػػا ية المتعانػػة ب ألنتظػػاـ العػػاـ ألنتنػػا .الػػنص الصػريا عايػػه
فػػي احاػػاـ المػػادة  98مػػف نظػػاـ الم اػػس التػػي ترعػػى طاػػي اعػػادة المحاامػػة وينتضػػي
رد .)1(.
وعاػ ػػى أي حػ ػػاؿ  ،أذا الػ ػػت اي م اػ ػػس شػ ػػورى الدولػ ػػة لطاػ ػػي وقػ ػػؼ تن يػ ػػذ الن ػ ػرار
الصػػادر عنػػه  ،فػ ف مو ػػي تن يػػذ الحاػػـ يعاػػؽ ريتمػػا ي صػػؿ الم اػػس بػػالطعف المنػػدـ او
ير م عف قرار وقؼ التن يذ .

()1

قزار إعدادٌ رقن  361بتارَخ  ، 2111/7/3الدولت ً /زَه شوعىى  ،غُز هٌشىر )
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 -2زواؿ مو ي التن يذ :
رغـ قياـ مو ي تن يذ أألحااـ النضا ية عاى عاتؽ أإلدارة  ،فند تط أر الػباي تزيػؿ
هذا المو ي  ،وهي ألباي واقعية او الباي قانونية .
أ -زواؿ المو ي أللباي واقعية :
يتحنؽ زواؿ المو ي واقعياً في الحالة التي يصػبا فيهػا تن يػذ ملػتحيالً  ،امػا فػي
حالة باوغ موظؼ لف التناعد عند تن يذ حاـ قضا ي بابطاؿ قرار صػرفه مػف الخدمػة ،
ف ػ ف تييػػر الظػػروؼ الواقعيػػة بمضػ ػػي الوق ػ

مػػابيف صػ ػػدور الحاػ ػ ػػـ وتن ػ ػ ػػيذ

عػػؿ هػػذا

التن يذ ملتحيالً إذ ايماف إعادة الموظؼ المصروؼ إلى الخدمة في هذ الحالة.
ي -زواؿ المو ي أللباي قانونية – المصادقة التشريعية :
La validation legislative
وحدة المشترع يمانه تحرير أألدارة مف مو ي تن يػذ النضػية المحامػة  .ويػتـ ذلػؾ
عماي ػاً بتحريػػر أألدارة مػػف مو ػػي تن يػػذ احاػػاـ أألبط ػاؿ لت ػػاوز حػػد اللػػاطة عػػف طريػػؽ
المصادقة التشريعية ذا

الم عوؿ الر عي والتي مف ش نها ازالة هذا المو ي .)1(.

ق ػػد تتن ػػاوؿ المص ػػادقة ن ػػس النػ ػرار ال ػػذي ابطا ػػه النض ػػا ، .ام ػػا حص ػػؿ ف ػػي قض ػػية
الناض ػػي الش ػػي حل ػػف عب ػػد الل ػػاتر حي ػػم ابط ػػؿ م ا ػػس الش ػػورى الدول ػػة قػ ػرار وض ػػعه
بتص ػػرؼ ر ػػيس م ا ػػس ال ػػوزرا ، .فم ػػا ا ػػاف م ػػف المش ػػترع إا اف أص ػػدر قانونػ ػاً عط ػػؿ
بمو به م عوؿ الحاـ النضا ي (.)2
)1

– ( C.E. 28 avril 1989 , Chbre . synd . des .industries metallurgiques de la Charente
) maritime , Rec .p. 858
( )2قزار رقن  2111 – 66/267تارَخ  ، 2111/4/4غُز هٌشىر
(dans I ordonnancement juridique )3
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اما قد تتناوؿ هذ المصادقة فنط التدابير التي اتخذ

بنتي ة النرار الذي تـ ابطاله

فيمػػا بعػػد  ،مػػتالً بعػػد اف تػػـ ابطػػاؿ ق ػرار الا نػػة ال احصػػة فػػي احػػدى المباريػػا
المصادقة عاى التعيينا

ػػرى

الملتندة إلى ذلؾ النرار .

إف النضا .أألداري يعتبر أف المشترع عندما يايي ميم الم اعيؿ النانونية النات ة
ع ػػف ابط ػػاؿ مرل ػػوـ تنظيم ػػي مع ػػيف وع ػػف ابط ػػاؿ النػ ػ ار ار المتخ ػػذة تن ي ػػذاً ألحا ػػاـ ه ػػذا
المرلوـ ياوف قػد تبػ

وصػدؽ صػراحة دوف أي تح ػظ ميػم أألعمػاؿ اإلداريػة المتخػذة

تن يذاً ألحااـ المرلوـ التنظيمي المذاور وأعاد م دداً في التنظيـ النانوني()3
(هذ أألعماؿ التي لبؽ وابطاها مف قبؿ م اػس شػورى الدولػة  ،واف ذلػؾ يشػاؿ يشػاؿ
بذات ػػه ل ػػبباً ػػدياً م ػػف شػ ػ نه اف يحم ػػؿ أإلدارة عا ػػى التري ػػم او عا ػػى ع ػػدـ تن ي ػػذ النػ ػرار
الص ػػادر ع ػػف م ا ػػس ش ػػورى الدول ػػة والناض ػػي بابط ػػاؿ النػ ػرار ال ػػذي اعي ػػد اعتب ػػار ناف ػػذاً
بمو ي النانوف .

()4

وت ػػدر أألشػػارة إلػػى اف تن يػػذ بعػػض ق ػ ار ار أألبطػػاؿ مػػف ش ػ نه اف ياحػػؽ الضػػرر البايػػغ
ب ألفراد المعنييف بهذ الن ار ار  ،والذيف اعالقة لهـ ب أللباي التي عاتهػا غيػر شػرعية
وان

بالتالي إلى إ را .الرقابة عايها .
لذا تاوف المصادقة عايها مانعاً يحوؿ دوف الحػاؽ هػذا الضػرر البايػغ بهػـ  .وعاػى

لػبيؿ المتػػاؿ  ،عاػػى أتػػر أألبطػاؿ الػػذي لػػببته غاطػػة ارتابتهػا الا نػػة ال احصػػة  ،والػػذي
تعا ػػؽ بمبػػػاراة الػػػدخوؿ لػػػنة  1947الػ ػػى المدرل ػػة المرازي ػػة لا ن ػػوف فػػػي فرنلػػػا  ،اػ ػػاف

()4

 1667/3/17هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 347
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لػػيتو ي عاػػى  225تاميػػذاً تنػػديـ فحػػص الػػدخوؿ مػػف ديػػد لػػوا المصػػادقة عاػػى قبػولهـ
التي اقر بالنانوف الصادر في  2هي 1949

()1

الفقرة الثالثة  :كيفية تنفيذ احكام مجمس شورى الدولة :
اوالً :اصول التنفيذ :
تػػؤمف دا ػرة التن يػػذ المختصػػة  ،وفػػؽ النواعػػد المنصػػوص عايهػػا فػػي قػػانوف اصػػوؿ
المحااما

المدنية  ،تن يذ الن ار ار الصادرة عف م اس شػورى الدولػة بحػؽ أألفػراد التػي

ات يز النواننيف تن يذها بالصورة أألدارية(.)1
تبػػم فػػي المعاماػػة التن يذيػػة المػػذاورة فػػي المػػادة اللػػابنة أألصػػوؿ المرعيػػة فػػي قػػانوف
اصوؿ المحااما
يب

المدنية(.)2

ر يس دا رة التن يذ في الاس مشااؿ التن يذ المتعانة ب أل را.ا

وي صؿ في الاس

لا ر المشااؿ م اس شورى الدولة(.)3
تندـ طابا

تن يذ الن ار ار الصادرة بحؽ اللػاطة أألداريػة الػى ر ػيس م اػس شػورى

الدولة الذي يحياها بال ابطا .مم النلخة الصالحة لاتن يذ إلى الم ار م المختصػة أل ػرا.
المنتضى(.)4

()1
()2
()3
()4

الوادة  123هي ًظام هجلس شىري الدولت
الوادة 124هي الٌظام
الوادة  125هي الٌظام
الوادة  126هي الٌظام
-6 -
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ويتضا لنا بصورة ضمنيه مف م ار عة احااـ م اس شورى الدولة اف طابا

تن يذ

أألحاػػاـ التػػي تنػػدـ الػػى ر ػػيس الم اػػس تختاػػؼ عػػف الطاػػي الوا ػػي تنديمػػه الػػى أألدارة
المعنية بالتن يذ لاي تنوـ بما ينتضيه هذا التن يذ  ،وأف أآلحالة المذاورة في المادة 126
مف نظاـ الم اس تتـ بوالطة الملتدعي ن له .

()1

فالطا ػػي المن ػػدـ ال ػػى ر ػػيس الم ا ػػس ي ي ػػد رغب ػػة المحا ػػوـ ل ػػه بالحص ػػوؿ عا ػػى الص ػػيية
التن يذية لاحاـ  ،وهو ايربط النزاع مم أألدارة بش ف مطالبتها بالتن يذ.
ينػرر م اػس شػورى الدولػػة اعطػا .صػورة صػالحة لاتن يػػذ تانيػة عػف النػرار الصػػادر
عنه إذا تب

له فنداف الصورة الصالحة لاتن يذ التي لام

فالمػػادة  565مػػف قػػانوف اصػػوؿ المحاامػػا

لا هة الملتدعية(.)2

المدنيػػة تػػنص فػػي فنرتهػػا التانيػػة عاػػى

انػه اي ػوز تلػايـ صػورة تن يذيػة تانيػة لاخصػـ ذاتػه إاّ فػي حػاؿ ضػياع الصػورة أألولػى
وتب

المحامة التي اصدر الحاػـ وبو ػه اللػرعة فػي الطاػي وفػي المنازعػا

المتعانػة

به بعد دعوة الخصوـ(.)3
وينضػػي الم اػػس بتلػػايـ الملػػتدعي صػػورة تن يذيػػة تانيػػة عػػف الحاػػـ إذا اعترف ػ
الدولة ب ف الصورة الصالحة لاتن يذ أألولى التي الػتامتها الملػتدعيه وأودعتهػا أألدارة قػد
فند

اتنا .أألحدام .

()4

( 1666/7/4 )1هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 761
( 1675/11/21 )2هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1676ص 321
( 1662/1/15 )3هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1663 – 1662ص  226و 1666/7/2هجلت القضاء أألدارٌ فٍ
لبٌاى 1667
ص 746
( 1662/11/25 )4هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1664ص57
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وتتمتم ق ار ار إعطا .الصيية التن يذيػة بالصػ ة النضػا ية وهػي بالتػالي تنبػؿ ميػم
ط ػػرؽ الم ار عػ ػػة العاديػػػة بمػ ػػا ف ػػي ذلػػػؾ أألعت ػ ػراض امػ ػػاـ الناض ػػي الػ ػػذي اصػػػدر الن ػ ػرار
المطعوف فيه

()5

ثانياً  :موجبات أألدارة حول كيفية تنفيذ الحكم الصادر ضدها :
ا .في ال نػرة أألولػى مػف المػادة  93مػف نظػاـ م اػس شػورى الدولػة مػا معنػا انػه
عاػى اللػاطا

أألداريػة اف تتنيػد بالحػاا

النانونيػة امػا وصػ تها أألحاػاـ الصػادرة عػػف

الم اس .
عاى هذا أأللاس يتمتؿ تن يػذ أألحاػاـ التػي تنضػي بمبػالغ ماليػة بػدفم هػذ المبػالغ
باػػؿ بلػػاطة وبالنلػػبة الػػى أألحاػػاـ التػػي تات ػػي بػ عالف الحنػػوؽ المتنػػازع عايهػػا دوف اف
تشػػتمؿ عاػػى أألبطػػاؿ  ،ف نػػه ياػػوف عاػػى أألدارة اف تايػػؼ عماهػػا بمػػا يتوافػػؽ مػػم تاػػؾ
الحنوؽ .
امػػا بالنلػػبة الػػى تن يػػذ أألحاػػاـ الناضػػية ب ألبطػػاؿ  ،ف نػػه ينػػم عاػػى عػػاتؽ أألدارة
مو ي اي ابي ب عادة الحاؿ الى مااان

عايه قبؿ اتخاذ النرار المبطؿ  .اما ينػم عاػى

عاتنها مو ي لابي ب ألمتنػاع عػف اتخػاذ أي ا ػ ار .يماػف اعتنبػار تن يػذاً لانػرار أألداري
المحاوـ بابطاله  ،وذلؾ ب ألمتناع عف تن يذ النرار المبطؿ او إعادة إصػػدار .
وبلبي دقة تحنيؽ هذيف المو بيف  ،نتناولهما بالت صيؿ في ماياي :
 -1المو ي أألي ابي ب عادة الحاؿ الى مااان

()5

عايه :

شىري لبٌاى  3حزَزاى  1666الوجوىعت أألدارَت  1666ص 174
-11 -
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يعتبر أأل تهاد ال رنلي انه اذا صدر الحاـ بابطػاؿ قػرار إداري  ،فػ ف أألدارة تنػوـ
بترتيػػي ميػػم النتػػا ل التػػي يحتمهػػا زواؿ الن ػرار الػػذي ابطػػؿ ب ػ تر ر عػػي  ،بمعنػػى انػػه
يتع ػػيف عايه ػػا درس أألوض ػػاع المعني ػػة مباشػ ػرة به ػػذا النػ ػرار وتص ػػحيحها بم ع ػػوؿ ر ع ػػي
وبطرينة تماػف مػف تحديػدها بالشػاؿ الػذي اػاف ي ػي اف ياػوف عايػه فيمػا لػو لػـ يصػدر
قط النرار المنضي ب بطاله .

()1

اػػذلؾ يعتبػػر أأل تهػػاد الابنػػاني انػػه اذا قضػػي الحاػػـ بابطػػاؿ قػرار اداري اعتبػػر هػػذا
النػرار ا نػػه لػػـ ياػػف وتعػػيف الر ػػوع الػػى مااانػ

عايػػه الحػػاؿ قبػػؿ صػػدور  .وأل ػػؿ تن يػػذ

هذا الحاـ ينبيي عاى أإلدارة العودة إلى تاري صدور النرار المنضي بابطاله وتندير.
اي يػػة تطػػور الحالػػة فيمػػا لػػو لػػـ ياػػف هػػذا الن ػرار قػػد اتخػػذ والعمػػؿ عاػػى تصػػحيا ميػػم
أألوضاع التي ملها وأزالة هتار .

()1

فػ ذا ابطػػؿ عاػػى لػبيؿ المتػػاؿ ػػدوؿ ترقيػة بعػػض المػػوظ يف  ،ياػوف مػػف شػ ف هػػذا
أألبطػػاؿ ال ػزاـ أألدارة بلػػحي الترقيػػا
ديد يعتد فيه بنرار أألبطاؿ .

الحاص ػاة عاػػى الالػػه عػػف طريػػؽ وضػػم ػػدوؿ

()2

فػػاذا اػػاف ي ػػي عاػػى أألدارة لػػحي النػرار ال ػػردي غيػػر الشػػرعي والمالػػي لاحنػػوؽ
خػ ػػالؿ مهاػ ػػة الطعػ ػػف النضػ ػػا ي ،ااّ انػ ػػه ألػ ػػتتنا .يػ ػػتـ اللػ ػػحي خػ ػػار المهاػ ػػة إذا اػ ػػاف
الن اررالملترد نتي ة لنرار فردي اخر ابطؿ فيما بعد مف قبؿ النضا .أألداري.
وها ػػذا يتو ػػي عا ػػى أألدارة ف ػػي ح ػػاؿ ابط ػػاؿ قػ ػرار الص ػػرؼ م ػػف الخدم ػػة  ،أع ػػادة
الموظػػؼ الػػى وظي تػػه وتاػػويف وضػػعه الػػوظي ي وبالتػػالي اعػػادة الملػػتدعي إلػػى الرتبػػة
()1
()1
()2

شىري فزًسا  1671/3/4هجوىعت  Lebonص 151
 - 11شىري لبٌاى  1662/7/16هجوىعت شٌُاق  1662ص 161
شىري فزًسا  1667/6/14هجوىعت  Lebonص 253
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وال ة التي ااف فيها قبؿ صرفه مف الخدمػة ومنحػه التػدر ب أللػتناد الػى أألقدميػة لػيما
وأف فترة الصرؼ غير النانوني تعتبر خدمة فعاية مف ا ؿ تحديد حنوقه (.)3
ويتو ػػي ايضػ ػاً عا ػػى أألدارة تن ػػدير م ػػاإذا اػػاف الموظ ػػؼ المص ػػروؼ ق ػػد تن ػػدـ قب ػػؿ
ص ػرفه مػػف الخدمػػة الػػى مبػػاراة امتحػػاف داخاػػي ومػػا اذا اػػاف قػػد ن ػػا فيهػػا  .فنػػد اعتبػػر
م اػػس شػػورى الدولػػة فػػي ق ػرار لػػه  ،انػػه حيػػم تب ػ

اف الملػػتدعي قػػد تنػػدـ الػػى مبػػاراة

لوظي ػػة م ارقػػي فػػي ادارة ال مػػارؾ وحػػؿ فػػي الرتبػػة  1.3تػػـ صػػرؼ مػػف الخدمػػة وعمػػد
أألدارة الى التعييف فػي م اراػز م ارقػي مػف ا حػة النػا حيف فػي المبػاراة حتػى الرتبػة 1.5
وتػػـ ابطػػاؿ ق ػرار ص ػرفه مػػف الخدمػػة  ،وحيػػم انػػه تبع ػاً لػػذلؾ يتحػػتـ عاػػى أألدارة اعطػػا.
ق ػرار ابطػػاؿ ص ػرفه ميػػم م اعايػػه النانونيػػة بمػػا فيهػػا تعيينػػه فػػي وظي ػػة م ارقػػي نتي ػػة
لحاولػ ػػه فػ ػػي الرتبػ ػػه  1.3وذلػ ػػؾ الػ ػػوة بزمال ػ ػػه واحت ارم ػ ػاً لمبػ ػػدأ تلالػ ػػؿ النػ ػػا حيف فػ ػػي
المباراة(.)4
غيػػر اف الموظػػؼ الػػذي ابطػػؿ ق ػرار ص ػرفه مػػف الخدمػػة ايتمتػػم بحػػؽ إعادتػػه الػػى
ذا

المرا ػػز ال ػػذي ا ػػاف في ػػه قب ػػؿ الص ػػرؼ وانم ػػا ي ػػي عا ػػى أألق ػػؿ إعادت ػػه ال ػػى مرا ػػز

مماتؿ

()1

إاّ اف مو ػػي إلعػػادة الموظػػؼ الػػى ن ػػس الوظي ػػة التػػي اػػاف يشػػياها ي ػػرض عاػػى
أألدارة في الحاا

التالية :

 -عندما اتو د وظا ؼ مشابهة او ملاوية شاغرة

( 1666/11/17 )3هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 57
( 1666/11/17 )4هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 57
-12( 1666/11/17 )1هحلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص  57وبذاث الوعًٌ :
CE II janvier 1985 , Lebras . DA. 1985 ,n= 93: ,وبذاث الوعًٌ
(C.E 10 novembre 1967 .Rabdeau, Rec.P. 424 )2
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 عنػػدما ياػػوف الموظػػؼ المصػػروؼ تابع ػاً ل ػػة المػػوظ يف غيػػر النػػابايفلاعزؿ
( ) fonctionnaires inamovibles

()3

 -عندما يتعاؽ أألمر بوظي ة وحيدة ( ) Emploi unique

()4

اف الوض ػػم ال ػػوظي ي ال ػػذي يترت ػػي عا ػػى أألدارة إع ػػادة تاوين ػػه إن ػػاذاً لنػ ػرار م ا ػػس
شػػورى الدولػػة هػػو ذلػػؾ الوضػػم النػػا ـ ليايػػة تنػػديـ الم ار عػػة والػػذي يشػػاؿ وحػػدة موضػػوع
الن ػرار الػػذي قضػػى الم اػػس بابطالػػه  ،امػػا اف اعػػادة تاػػويف الوضػػم الػػوظي ي تحصػػؿ
بم عوؿ ر عي فتطاؿ ميم أألوضاع التي الحؽ أإلبطاؿ ملالاً بها شرط اف تنوـ بػيف
قرار أإلبطاؿ وتاؾ أألوضاع رابطة تالزـ ت عؿ هذ أألوضاع مرتبطة فيما بينهػا بشػاؿ
ايت أز.
هذا ما ا .في قرار لم اس شورى الدولة وقد تضمف ايضاً الحيتيا

التالية :

بما اف وضم الملتدعي النا ـ بتاري تنديـ الم ار عة هو ذلؾ الوضم النػا ـ عاػى الػاس
حنه بالترقية الى رتبة مندـ  ،هذا الحؽ الذي اان

تنار عايػه أألدارة حتػى تػاري تنػديـ

الم ار عة  ،في حيف اف حنه بالترقية مف رتبة منػدـ الػى رتبػة عنيػد لػـ ياػف قا مػاً بتػاري
تنػػديـ الم ار عػػة فضػالً عػػف انػػه اتتػوافر رابطػػة تػػالزـ بػػيف اقػرار حػػؽ الملػػتدعي بالترقيػػة
الػػى رتبػػة منػػدـ اعتبػػا اًر مػػف  1989/1/1واقػرار حنػػه بالترقيػػة الػػى الرتبػػة أألعاػػى (عنيػػد)
والتي تبنى خاضعة لشروط ملتناة لـ تاف موضم بحم في الم ار عة المذاورة واف ااف
قرار هذا الم اس باقرار حؽ الملتدعي بالترقية إلى رتبة مندـ اعتبػا اًر مػف 1989/1/1
قد عاه مؤهالً لاترقية إلى رتبة عنيد اعتبا اًر مف . 1993/1/1
(C.E26 octobre 1960 Corvisy , Rec.p.1044 )3
(C.E Ier decembre 1961 , Breart de Boisanger ,p.676 )4
-13-
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وبما اف اعادة تاويف وضم الملتدعي مف اني أألدارة إن اذاً لنرار هػذا الم اػس اانػ
تنتصر والحالة ماتنػدـ عاػى إقػرار حنػه بالترقيػة الػى رتبػة منػدـ اعتبػا اًر مػف 1989/1/1
وتلوية وضعه الوظي ي والمالي بم عوؿ ر عػي عاػى هػذا أأللػاس وبالتػالي أف موضػوع
ترقية الملتدعي مف رتبة مندـ الى رتبػة عنيػد يخػر عػف إطػار تاػويف الوضػم الػوظي ي
المحدد في قرار هذا الم اس (.)1
وي ي عاى أإلدارة اف تن ذ الحاـ في حدود عاػى ضػو .ماتحػدد بػه النػزاع بالنلػبة
ألى موضوعه ولببه والمطاليي الواردة في التدعا .الم ار عة أأللالية فال تت اوز هػذ
الحدود وا تتعرض ألمور لـ يتناولها الحاـ .
هذا ما ا .في قرار لم اس شورى الدولة وقد تضمف ايضاً الحيتيا
بما اف التن يذ يطابؽ المطالي التي ورد

التالية :

في التدعا .الم ار عة أأللالية وا يتعداها

وبما اف الطاي التاني المتعاؽ بالهدـ الوارد في التدعا .الم ار عة الحاضرة لـ ياف
مطاباً مف المطالي التي ورد

في التدعا .الم ار عة أأللالية ولػـ يتناولػه الحاػـ الػذي

بم هذ الم ار عة .
وبالتػػالي فانػػه ام ػػاؿ لابحػػم بالطاػػي المتعاػػؽ بالي ارمػػة أألاراهيػػة عػػف اػػؿ شػػهر
ت خير في تن يذ النرار الصادر عف م اس شورى الدولة ل هة هد البنا .المخػالؼ طالمػا
لػػـ يطالػػي بالهػػدـ فػػي الػػتدعا .الم ار عػػة أأللالػػية التػػي صػػدر بشػ نها النػرار وانمػػا اػػاف
الطاي فنط إبطاؿ الترخيص المخالؼ لانانوف

()1
()1

()1

 1667/6/11هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 577
-14 1667/6/17هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 622

673

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)1لسنة  0201م 1113-هـ

اف الرواتػػي اتلػػتحؽ أأل لنػػا .قيػػاـ الموظػػؼ بمهػػاـ وظي تػػه فع ػالً  ،اآل انػػه عاػػى أألدارة
وتبعاً إلبطاؿ النرار المطعوف فيه أف تلػوي الوضػم الػوظي ي والمػالي لاملػتدعي باعػادة
تاػ ػػويف وضػ ػػعه الػ ػػوظي ي واعطا ػ ػػه التعػ ػػويض المنالػ ػػي النػ ػػاتل عػ ػػف ق ػ ػرار ص ػ ػرفه مػ ػػف
الخدمة(.)2
فيمػػا يتعاػػؽ بػػالم عوؿ الر عػػي  ،اف أألحاػػاـ النانونيػػة النافػػذة بتػػاري أإلبطػػاؿ هػػي
التي تطبػؽ ولػيس تاػؾ النافػذة بالتػاري الػذي تنػوـ فيػه أإلدارة ب عػادة الحػاؿ الػى مااانػ
عايه (.)3
لاػػف عنػػد تنظػػيـ مبػػاراة ديػػدة لاػػدخوؿ الػػى الوظي ػػة العامػػة نتي ػػة إبطػػاؿ ق ػرار الا نػػة
الخاصة بالمباراة مػف قبػؿ الناضػي أإلداري فػ ف أإلدارة هػي مازمػة بتطبيػؽ النظػاـ النافػذ
بتاري المباراة ال ديدة(.)4
إف اللاطة أإلدارية التي ابطؿ قرارها الصريا أو الضمني الصادر بنا .عاى مذارة ربط
النزاع  ،تعتبر وا نها لـ ت ي عاى هذ ال ارة وياوف عايها اف ت يي عاى
الطاػي الػوارد فيهػا بعػػد اف تدرلػػه مػف ديػػد  ،وا ياػوف هنػػاؾ حا ػػة لت ديػد مػػذارة ربػػط
الذراع  ،وذلؾ بلبي الم عوؿ الر عي لابطاؿ (.)1
لا ػػف الد ارل ػػة ال دي ػػدة لام ػػذارة ات ػػرض إاّ ف ػػي ح ػػاؿ تب ػػدؿ الظ ػػروؼ الواقعي ػػة او
النانونية(.)2

( 1677/12/7 )2هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1661 – 1661ص 347
(C.E 23 fevrier 1973 , planchat , Rec .p. 167 )3
(C.E.8 juin 1990 , universitede Clermont – ferrand , Rec.p. 147 )4
-15(C.E 7decembre 1973 .SCA des Nigritelles et enterprise Fayollc .Rec.p.699 et 703 )1
(C.E 26 juin 1990 ,Mme Andre , Rec.p. 350 )2
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وقػػد يا ػػوف م ػػف الصػػعي احيانػ ػاً تطبي ػػؽ الم ع ػػوؿ الر عػػي لابط ػػاؿ بش ػػاؿ مطا ػػؽ.
وهاذا إف الم عوؿ الر عي ايازـ أإلدارة بازالة التدابيرالمتخذة مػف قبػؿ موظػؼ تػـ إبطػاؿ
قرار تعيينه وذلؾ وفناً لنظرية الموظؼ ال عاي .
 )2المو ي اللابي ب ألمتناع عف تن يذ النرار المبطؿ او إعادة إصدار
يتعيف مف هة عاى أإلدارة اف تتوقؼ عف تن يذ النػرار أألداري المحاػوـ بابطالػه بم ػرد
صػدور الحاػػـ إذا اانػ
تاف قد بدأ

قػػد بػدا

بتن يػػذ  ،امػػا ي ػػي عايهػا اف اتبػػدأ فػػي التن يػػذ إذا لػػـ

به قبؿ صدور الحاـ .

ومف هة اخرى  ،إف العمؿ أألداري المنضي بابطاله يعتبر ا نه لـ ياػف وا يعػود
يحؽ لادارة معاودة إصدار مف ديد(.)3
ف ف قوة النضية المحامة الناش ة عف أألحااـ الناضػية ب ألبطػاؿ تمنػم عاػى أإلدارة
معػ ػػاودة إصػ ػػدار ذا

الن ػ ػرار أإلداري بػ ػػذا

أأللػ ػػباي التػ ػػي الػ ػػتند

اللابؽ(.)4فاللاطة أألدارية يمانها اتخاذ قرار ديد بذا

اليهػ ػػا فػ ػػي قرارهػ ػػا

المنطوؽ  ،عاى اف تلند إلى

ألاس مختاؼ عف الاس النرار اللابؽ الذي ابطؿ(.)5
امػػا انػػه إذا اان ػ

اللػػاطة أألداريػػة مازمػػة ب تخػػاذ ق ػرار إداري معػػيف وقػػد أبطاػػه م اػػس

شورى الدولة  ،ف ف تن يذ حاـ أألبطػاؿ ايحػوؿ دوف اف تعمػد اإلدارة الػى اصػدار النػرار
م دداً إنما خالياً مف العيوي التي اان

تشوبه في اللابؽ والتي اد

إلى ابطاله.

فمتػ ػػى ا ػ ػػر أألدارة مػ ػػتالً تصػ ػػحيا وضػ ػػم الموظػ ػػؼ بصػ ػػورة ر عيػ ػػة ومػ ػػم التنيػ ػػد
بمضموف قرار أإلبطاؿ  ،ف نها تلتعيد بالنلبة إلى الملتنبؿ حريتها فػي التنػدير فيمانهػا
متالً اف تصدر ق ار اًر ديداً ب قصا .الموظؼ عف مراز وفناً أل را.ا
( 1665/11/14 )3هجلت القضاء أإلدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 75
( )4شىري لبٌاى  1657/12/14هجوىعت شدَاق  1657ص 22
( )5شىري فزًسا  1671/1/26هجوىعت  Lebonص 77
-16-
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ابط ػػؿ قراره ػػا الل ػػابؽ المتخ ػػذ ف ػػي ه ػػذا المعن ػػى بل ػػبي اتب ػػاع إ ػ ػرا.ا

غي ػػر قانوني ػػة(.)1

لاف هنا حالة اخرى تختاؼ قايالً عف الحالة التي تنوـ فيها أألدارة بابداؿ أأللاس الػذي
التند اليه النرار أإلداري الذي تـ أبطاله .
فن ػػد يع ػػي م ا ػػس ال ػػوزرا .اح ػػد م ػػوظ ي ال ػػة أألول ػػى م ػػف مه ػػاـ وظي ت ػػه بمو ػػي
النانوف .وهذ اللاطة الممنوحة لاحاومػة هػي التبلػابية  ،امػا اف الحاومػة غيػر مازمػة
بتعايػ ػػؿ أإلع ػ ػػا ..وأألصػ ػػؿ انػ ػػه يػ ػػتـ أللػ ػػباي تتعاػ ػػؽ بالمصػ ػػاحة العامػ ػػة دوف اف ياػ ػػوف
الموظ ػػؼ المع ػػي م ػػف وظي ت ػػه ق ػػد ات ػػى عمػ ػالً م ػػا  ،ادى ال ػػى ه ػػذا الت ػػدبير م ػػف ان ػػي
الحاومة .إاّ انه قد تا

الحاومة إلػى هػذا أإلع ػا .معااػة ايػا بانػه نتي ػة للػو .اللػيرة

الوظي ية العا دة لاموظؼ مما ي عؿ هذا التدبير عنوبة مننعة .
فػ ػ ذا طع ػػف ه ػػذا الموظ ػػؼ بمرل ػػوـ إع ا ػػه أم ػػاـ م ا ػػس ش ػػورى الدول ػػة  ،وق ػػاـ ه ػػذا
الم اس ب بطػاؿ المرلػوـ بلػبي عػدـ صػحة مػا بنلػي إلػى الموظػؼ إذ أف ما ػه أألداري
خاؿٍ مما يتب

ذلػؾ  ،فػ ف الملػ لة التػي تتػار هنػا هػي انػه بعػد اف ترضػ أإلدارة لنػرار

م ا ػػس ش ػػورى الدول ػػة الناض ػػي ب بط ػػاؿ مرل ػػوـ أألع ػػا ، .فتن ػػوـ بتن ي ػػذ وذل ػػؾ ب ع ػػادة
تصحيا وضعية الموظؼ واعادتػه إللػى ممارلػة وظي تػه  ،فبعػد ذلػؾ هػؿ ي ػوز لػادارة
اف تنوـ ب صدار مرلوـ ديد ينضي ب ع ا .ن س الموظؼ مف مهامه ؟
فػػاإلدارة إذا اانػ

قػػد اع ػ

الموظػػؼ لػػابناً أللػػباي ت ديبيػػة فهػػي هآلف تع يػػه دوف

اف تنػػوـ بالتعايػػؿ وذلػػؾ بمو ػػي لػػاطتها أأللتنلػػابية خاصػػة انهػػا لػػـ تاػػف يوم ػاً مازمػػة
بتعايؿ مرلوـ أألع ا ..فهؿ تعتبر هػذ الحالػة مماتاػة فػي حامهػا لاحالػة التػي تنػوـ فيهػا
المبطؿ ؟
أألدارة بالتبداؿ أأللباي التي التند عايها النرار ب
()1

شىري فزًسا  1656/3/13هجوىعت  Lebonص 176
-17-
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اـ اف هذا أألمر يعتبرخرقاً لانضية المحامة وامتناعاً عف تن يذ حاـ م اػس شػورى
الدولة إذ اف وا ي تن يذ حاـ الم اس ي رض عاى أإلدارة مو باً لابياً
ب ألمتناع عف إعادة إصدار النرار الذي تـ ابطاله ؟
الواقم اف هذ المل لة لـ تطرح بعد اماـ م اس شورى الدولة لاف يماف النوؿ اف
أألع ا .أألوؿ ااف لببه ماعاا

به أإلدارة قرارها مف الباي ت ديبيػة امػا أألع ػا .التػاني

فانػػه يختاػػؼ إذ اف أألدارة لػػـ تعاػػؿ قرارهػػا وبالتػػالي ياػػوف لػػببه المصػػاحة العامػػة حلػػبما
هو الم ترض  ،مما يماف معه اعتبار أألدارة غير ممتنعه عف تن يذ حاـ م اس شػورى
الدولػػة خاصػػة وانػػه إذا قانػػا بعاػػس ذلػػؾ ف ػ ف الػػنص النػػانوني الػػذي يمػػنا أإلدارة الحػػؽ
ب ع ا .موظ ي ال ة أألولى مف مهاـ وظي تهـ ياوف قد تعطؿ م عوله مف أآلف فصاعداً
بالنلبة إلى الموظؼ المعني ب ألع ا ،.أألمر الذي ايماف قوله .
وت ػدر أألشػػارة إلػػى مالحظػػة مهمػػه وهػػي اف شػػرط طاػػي تن يػػذ حاػػـ م اػػس شػػورى
الدولة وشرط المهاة المعنولة هما مطاوباف ل رض المو ي أألي ابي في تن يذ حاـ دوف
المو ػػي اللػػابي حيػػم ياػػوف عاػػى أإلدارة أألمتنػػاع عػػف مخال ػػة النضػػية المحامػػة بعػػدـ
إصػػدار النػرار المبطػػؿ مػػف ديػػد حتػػى دوف طاػػي تن يػػذ الحاػػـ وحتػػى دوف مػػرور المهاػػة
المعنولة إذ يا ي في هذ الحالة ماينوـ به الم اس مف تبايغ الحاـ ع واً إلى الخصوـ.
تالت ػػا :دور م ا ػػس ش ػػورى الدول ػػة أحيانػ ػاً ال ػػى تو ي ػػه أألدارة ح ػػوؿ الطري ػػؽ ال ػػذي عايه ػػا
اتباعػه بالنلػبة إلػى هتػار احاػاـ أإلبطػاؿ  ،فيضػمف قػرار تػذاير أإلدارة بالتػدابير الوا ػي
اتخاذها لاتن يذ.)1(.

(C.E.26 decembre 1925 , Rodier , Rec p . 1065 )1
C.E 27 mai 1949 , Veron – Reville , p. 246
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امػػا اف المرلػػوـ الصػػادر فػػي فرنلػػا بتػػاري  .3تمػػوز  1963فػػي المػػادة  58منػػه
ن ػػص عا ػػى ان ػػه ف ػػي حال ػػة ابط ػػاؿ قػ ػرار إداري م ػػف قب ػػؿ النض ػػا .أإلداري يما ػػف لا ػػوزرا.
المعنييف الطاي مف م اس شورى الدولة تنػوير أإلدارة حػوؿ اي يػة تن يػذ الحاػـ الصػادر
عنه(.)2
وقد ياتي الحاـ الصادر عف م اس شورى الدولة غامضاً مما يؤدي إلػى صػعوبة
في عماية التن يذ  .لذا يماػف ألي مػف الخصػوـ فػي الػدعوى الطاػي مػف الم اػس ت لػير
ه ػػذا الحا ػػـ  ،خاص ػػة عن ػػدما ينشػ ػ نػ ػزاع حػ ػوؿ اي ي ػػة التن ي ػػذ ب ػػيف المحا ػػوـ ل ػػه وأإلدارة
المعنية(.)1
فند ا .فػي المػادة  562مػف قػانوف اصػوؿ المحاامػا

المدنيػة مامعنػا انػه ي ػوز

لاخصوـ اف يطابوا إلى المحامة التي اصدر الحاـ ت لػير مػاوقم فيػه مػف غمػوض او
ابه ػػاـ ،وين ػػدـ الطا ػػي وف ػػؽ أألص ػػوؿ المن ػػررة إلقام ػػة ال ػػدعوى  ،ويعتب ػػر الحا ػػـ الص ػػادر
بالت لير متمماً مف اؿ الو و لاحاـ الذي ي لر .
ويماف لم اس شورى الدولة ال رنلي بمو ي قانوف  8شباط  1995اف يو ه ام أًر
لػػادارة بش ػ ف تن يػػذ حامػػه  ،فعاػػى ل ػػبيؿ المتػػاؿ عنػػدما تصػػرؼ أألدارة موظ ػاً ويبط ػػؿ
الم اس قرار صرفه ف نه يو ه لها ام اًر ب عادة الموظؼ الى الخدمة .
إف هذا التطور في التشريم ال رنلي يشاؿ التتنا .عاى المبدأ الذي يحضر تو يػه
أألوامر إلى أإلدارة والذي ارله النانوف في لبناف في المادة  91مف نظاـ م اس شورى
الدوله وااد أأل تهاد(.)2

()2
()1
()2

وفٍ سٌت  1667قدم  13طلبا ً فٍ هذا الصدد E DCE 1999 p. 159 1
 -17هجلس القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1664ص  353و  1667ص 376
هثالً  1667/7/7هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1666ص 617
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لاػػف الالفػ

فػػي هػػذا الم ػػاؿ اف هنػػاؾ قػ ار اًر صػػاد اًر عػػف الم اػػس فػػي لبنػػاف خػػالؼ

الحضر المذاور حيم قضػي فػي فنرتػه الحاميػة بػالزاـ الملػتدعي ضػدها باعػادة تاػويف
وضم الملتدعي الوظي ي عاى ضو .ما ا .في متنه مم ميػم الم اعيػؿ المترتبػة عاػى
ذلؾ

()3

القسم الثاني  :أألمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر عن مجمس شورى الدولة:
نتناوؿ في هذا النلـ مظػاهر أألمتنػاع عػف تن يػذ حاػـ م اػس شػورى الدولػة و ػزا.
هذا أألمتناع .
الفقرة أألولى  :مظاهر أإلمتناع
اوال :عدم اتخاذ التدابير الالزمة
مف أألمتاػة عاػى ذلػؾ  ،عػدـ اعػادة الموظػؼ إلػى الخدمػة بعػد ابطػاؿ قػرار صػرفه
او عدـ دفم التعويض المحاوـ به.
إاّ اف قرار الم اس بابطاؿ رخصة بنا .ايعني انه قضى بهدـ البنا .وبالتالي ف ف
عد قياـ أإلدارة بهدـ البنا .ايعتبر امتناعاً عف تن يذ قرار الم اس بابطاؿ الرخصة(.)1
وفيمػػا يخػػص الباػػديا

،اعتبػػر أأل تهػػاد أف رفػػض الباديػػة تن يػػذ الحاػػـ النضػػا ي ا

يش ػػاؿ رف ػػض الني ػػاـ بم ػػا ام ػػال عايه ػػا الن ػػانوف ب ػػالمعنى ال ػػذي ػػا .ف ػػي ق ػػانوف البا ػػديا
وبالتالي ايماف للاطة الوصاية الحاوؿ محاها في هذا الش ف(.)2
فند ا .في المادة  135مف قانوف الباديا

في لبناف انه اذا تمنم الم اس الباػدي

او ر يلػػه عػػف النيػػاـ بعمػػؿ مػػف أألعمػػاؿ التػػي تو بهػػا الن ػوانيف وأألنظمػػة  ،لانا منػػاـ اف
يو ه إلى الم اس البادي او الى ر يله ام اًر خطياً بو وي التن يػذ خػالؿ مهاػة تعػيف فػي
()3
()1
()2

 1666/11/17هجلتالقضاء أإلدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 57
-16 1666/7/4هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 761
C.E 16 novembre 1960 , DDucousso , Rec .p. 623
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هذا أألمر الخطي ف ذا اننض

المهاة دوف التن يذ حؽ لانا مناـ بعد موافنة المحافظ اف

ينوـ بن له بذلؾ بمو ي قرار معاؿ .
وقػػد يت اػػى رفػػض اتخػػاذ التػػدابير الالزمػػة تن يػػذاً لحاػػـ م اػػس شػػورى الدولػػة بشػػاؿ
صريا  ،فعاى لبيؿ المتاؿ اتخذ م اس قيادة أألمف الداخاي ق ار اًر صػريحاً بػرفض ترقيػة
بعػػض الضػػباط وذلػػؾ رغػػـ صػػدور ق ػرار عػػف م اػػس شػػورى الدولػػة قضػػي بحنهػػـ بهػػذ
الترقية(.)3
اف اعتبػػار أإلدارة اف تن يػػذ مضػػموف ق ػرار م اػػس شػػورى الدولػػة متعػػذر هػػو بمتابػػة
رفض التن يذ(.)1
وأف شػ ػػروع أإلدارة ب ػ ػ أل را.ا

أإلداريػ ػػة المهػ ػػدة ألتخػ ػػاذ التػ ػػدابير الالزمػ ػػة ايعتبػ ػػر

م اس شورى الدولة تن يذاً لانرار الصادر عنه  .فند ا .في قرار الم اس ماياي:
بمػا انػه ارلػا

نلػػخة صػالحة لاتن يػذ إلػػى و ازرة الػدفاع الػوطني عػف النػرار الصػادر عػػف

م اس شورى الدولة لمصاحة الملتدعي  ،واف مشروع مرلوـ بتلوية وضم الملػتدعي
قػػد وقػػم مػػف قبػػؿ اػػؿ مػػف وزيػػر الػػدفاع ووزيػػر الماليػػة ور ػػيس م اػػس الػػوزرا .واحيػػؿ إلػػى
دوا ر ر الة ال مهورية إلصدار وهو لـ يصدر حتى هآلف .
وبما اف مبادرة قيادة ال يش إلى اعداد مشروع مرلوـ بتلوية وضم الملػتدعي وتوقيعػه
مػػف قبػػؿ ا ػػؿ مػػف وزي ػػري الػػدفاع ال ػػوطني والماليػػة وم ػػف ر ػػيس م ا ػػس الػػوزرا .ايما ػػف
اعتبػػار تن يػػذاً لن ػرار م اػػس شػػورى الدولػػة طالم ػػا انػػه بنػػي مشػػروع مرلػػوـ ولػػـ يص ػػبا
مرلوماً نافذاً باصدار مف قبؿ ر يس ال مهورية خاصة وأف الدولة تعتبر شخصاً معنوياً

()3

 1666/7/4هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 761

()1

 1665/2/21هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1666ص 326

-21-
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واحػ ػ ػػداً وتاػ ػ ػػزـ ا هزتهػ ػ ػػا أإلداريػ ػ ػػة بتن يػ ػ ػػذ أإلحاػ ػ ػػاـ النضػ ػ ػػا ية اػ ػ ػػؿ بحلػ ػ ػػي صػ ػ ػػالحياته
واختصاصاته .

()2

ثانياً  :معاودة اصدار القرار المبطل :
فػػي هػػذ الحالػػة تتخػػذ أإلدارة تػػدابير مخال ػػة تمام ػاً لانضػػية المحامػػة ،مػػتالً اص ػرار
ر ػػيس الباديػػة عاػػى اتخػػاذ ق ػرار معػػيف فػػي بدايػػة اػػؿ شػػهر رغػػـ أإلبطػػاؿ الصػػادر عػػف
م اس شورى الدولة الذي اظهر عدـ شرعية هذا النرار(.)3
ثالثا :احباط اثر الحكم بصورة غير مباشرة :
اذا اقػػدم

أإلدارة بعػػد صػػدور الحاػػـ النضػػا ي الػػذي اان ػ

طرف ػاً فيػػه عاػػى اتخػػاذ

ا را .ملتنؿ يخولها ايا النانوف وياوف مف ش نه إحباط اتر الحاـ بطرينة غيػر مباشػرة
ف ف ذلؾ يعتبر ا را .غير مشروع.
وعاى هذا أأللاس إذا صدر حاـ بابطاؿ قرار المحافظ المتضػمف مػنا الػتتمار ز ارعػي
لت ػػاوز ح ػػد الل ػػاطة ت ػػـ ب ػػادر المح ػػافظ إل ػػى اص ػػدار قػػرار بمص ػػادرة أألل ػػتتمار لص ػػالا
صػػاحي أألمتي ػاز النػػديـ أل ػػؿ إبنا ػػه فػػي حوزتػػه فيعتبػػر متػػؿ هػػذا الن ػرار مت ػػاو اًز حػػد
اللاطة لمخال ة قوة النضية المحامة(.)1
رابعا :التنفيذ الجزئي:
ي ي عاى أألدارة اف تنوـ بتن يذ مضموف حاػـ أإلبطػاؿ بحلػف النيػة  .فػاذا ػا .التن يػذ
ناقصا او ايت ؽ مم مضموف الحاـ ف ف ذلؾ ايعتبر تن يذاً لاحاـ .

( 1665/6/5 )2هجلت القضاء أإلدارٌ فٍ لبٌاى  1666ص 661
 1667/6/1هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1666ص 547
(C E 23 juillet 1909 , Fabregues )3
- 21( )1شىري فزًسا  1644/12/26هجوىعت  Lebonص 333

681

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)1لسنة  0201م 1113-هـ

إف قرار م اس شورى الدولة يشاؿ بذاته وحدة قانونية متمالاة منل مة اتت أز وا
تتنطػػم  ،وبالتػػالي يلػػتحيؿ عاػػى أإلدارة اف تختػػار المنػػاطم المنالػػبة لهػػا او التػػي تريػػدها
واف تت اهؿ في هف واحد المناطم أألخرى فتمتنم عف تن يذها وتتخذ ا را.ا

منافية لها

وميايرة لمضموف الحاـ ومتناقضة معه(.)2
خامسا :اجراء المقاصة:
في تن يذها لحاـ صادر عف النضا .أألداري قضى بالزامها بدفم مباغ مف الماؿ ،
ا يحػػؽ لػػادارة اف تحلػػـ أي مباػػغ تعتبػػر مترتب ػاً لهػػا بذمػػة المحاػػوـ لػػه وا ّؿ تاػػوف قػػد
خال

بذلؾ النضية المحامة وامتنع

عف التن يذ حلي أألصوؿ(.)3

الفقرة الثانية  :جزاء أألمتناع عن تنفيذ احكام مجمس شورى الدولة :
اوال :غياب طرق التنفيذ الجبري بوجه أإلدارة وتوفرها بوجه أألفراد:
إف امتناع أألفراد عف تن يذ احااـ م اس شػورى الدولػة الصػادرة ضػدهـ ايتيػر أي
إشااؿ إذ اف النانوف قد أ از التن يذ ال بري بو ه هؤا .وفناً لانواعػد المنصػوص عايهػا
في اصوؿ المحااما

المدنية .

ويماف لادارة عند أألقتضا .التخداـ النوة الملاحة في لبيؿ تن يذ هذ أألحااـ.
امػا التن يػذ ال بػري بو ػه أإلدارة فػال يصػا اذ انهػا تعتبرمػدينا شػري اً ينػوـ بتن يػذ التزاماتػه
بص ػ ػورة طبيعيػ ػػة بػ ػػدوف تهػ ػػري او لػ ػػو .نيػ ػػة  .امػ ػػا اف المػ ػػادة  .86مػ ػػف قػ ػػانوف اصػ ػػوؿ
المحاام ػػا

المدني ػػة ق ػػد حض ػػر الن ػػا .الح ػػز عا ػػى امػ ػواؿ الدول ػػة ول ػػا ر أألش ػػخاص

المعنوييف ذوي الص ة العامة .
( 1666/1/15 )2هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 342
( 1662/7/16 )3الوجوىعت أألدارَت  1662ص 161
-22-
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وبما اف أإلدارة تضطام بت ميف تن يذ أألحااـ التي يصدرها النضػا ، .فػال يعنػؿ اف
تلػػتعمؿ النػػوة الملػػاحة التػػي تح ػ

تص ػرفها ضػػد ن لػػها لتػػؤمف تن يػػذ أألحاػػاـ الصػػادرة

عنها.
ف ػػي ظػػؿ غيػػاي طػػرؽ التن يػػذ العاديػػة بو ػػه أإلدارة  ،ياػػوف عاػػى المحاػػوـ لػػه اف
ينتظر التن يذ التانا ي مف قباها .
لا ػػف بالمنابػ ػػؿ تبنػ ػػى هنػ ػػاؾ ولػ ػػا ؿ قانوني ػػة م ػػف ش ػ ػ نها إا ػ ػ ار أإلدارة عاػػػى التن يػػػذ
التانا ي.
ثانيا :الوسائل المتوفرة مقابل امتناع أإلدارة عن التنفيذ :
 -1أإلبطال :
عػػؿ نظػػاـ م اػػس شػػورى الدولػػة مػػف خػػرؽ النضػػية المحامػػة لػػبباً مػػف الػػباي أإلبطػػاؿ
لت اوز حد اللاطة(.)1
فامتن ػػاع أإلدارة ع ػػف تطبي ػػؽ أألحا ػػاـ المبرم ػػة وت اهاه ػػا لن ػػوة النض ػػية المحام ػػة او
تناعلها في التن يذ او تحويرها لهذ أألحااـ يعتبرعمالً غير شػرعي ويشػاؿ دور ت ػاوز
لحد اللاطة(.)1
عاػػى هػػذا أأللػػاس ينضػػي م اػػس شػػورى الدولػػة بابطػػاؿ الن ػرار الػػذي ت ػرفض فيػػه
أألدارة تن يذ حاـ صادر عنه لمخال ته قوة النضية المحامة(.)2
واػػؿ التػػدابير التػػي بمو بهػػا تحػػاوؿ أإلدارة احبػػاط تطبيػػؽ النضػػية المنضػػية هػػي
قاباة لابطاؿ لمخال تها النضػية المحامػة  .وهػذ هػي الحػاؿ عنػدما تعػدؿ أإلدارة النظػاـ
الوا ي تطبينه لتالفي تطبيؽ النضية المحامة .
()1
()1
()2

الوادة 117
-23 1666/1/15هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 343
 1662/11/6الوجوىعت أألدارَت  1662ص 231
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فند اعتبر النضا .أألداري اف التدبير المتخذ بهدؼ إحباط النضػية المنضػية يماػف
اف يشاؿ تحوي اًر لالاطة وذلػؾ فيمػا يتعاػؽ بمرلػوـ تنظيمػي قػاـ بتعػديؿ وضػعية قانونيػة
معينة مف ا ؿ اللماح لاحاومة باتخاذ تدابير فرديػة مماتاػة لانػ ار ار التػي لػبؽ وابطاهػا
م اس شورى الدولة .

()3

 -2ملؤولية أإلدارة بلبي عدـ تن يذ الحاـ او الت خير في تن يذ :
إف أألدارة مازمة بصورة نها يػة وفػي ميػم أألحػواؿ بػ ف تن ػذ أألحاػاـ النضػا ية
بحل ػػف ني ػػة وعا ػػى و هه ػػا الص ػػحيا وا يمانه ػػا أإلمتن ػػاع ع ػػف تن ي ػػذها دوف اف
تتحمػػؿ ملػػؤولية ذلػػؾ عم ػالً باحاػػاـ المػػادة  93مػػف نظػػاـ م اػػس شػػورى الدولػػة
(.)4
واف امتن ػػاع أإلدارة ع ػػف تطبي ػػؽ أألحا ػػاـ المبرم ػػة وت اهاه ػػا لن ػػوة النض ػػية
المحام ػة أو تناعلػػها فػػي التن يػػذ او تحويرهػػا لهػػذ أألحاػػاـ يعتبػػر عم ػالً غيػػر
شرعي تنتل عنه ملؤوليتها المباشرة
إف أألدارة التي قام
التي لحن

()5

بتن يػذ قػرار م اػس شػورى الدولػة تبنػى ملػؤولة عػف أألضػرار

بالملتدعي را .الت خير في التن يذ(.)1

هذا وقد نص

ال نرة التانية مف المادة  93مف نظاـ م اس شورى الدولة عاى مػا معنػا

انه عاى الشػخص المعنػوي مػف النػانوف العػاـ اف ين ػذ فػي مهاػة معنولػة أألحاػاـ المبرمػة
الصادرة عف م اس شورى الدولة تح

طا اة الملؤولية .

لاف ترتيي الملؤولية في هذا الم اؿ يتطاي توافر الشروط التالية :
(C.E 13 juillet 1962 , Breart do boisanger , Rec .p. 484 )3
( 1666/5/7 )4هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 566
( 1666/1/15 )5هجلت القضاء أإلدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 343
-24( 1665/4/21 )1هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1666ص 475
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أ -ابػػد مػػف اب ػراـ الحاػػـ الصػػادر عػػف م اػػس شػػورى الدولػػة وذلػػؾ باننضػػا .مهاػػة
الشػػهريف المطاوبػػة لاطعػػف بن ػرار الم اػػس او بم ػػرد اف ياػػوف الن ػرار غيػػر قابػػؿ
لاطعف االن ار ار الصادرة بصدد إعادة المحاامة وتصحيا الخط المادي.
ي -وبعد أألبراـ  ،ابد مف اننضا .المهاة المعنولة التػي تتمتػم بهػا أألدارة مػف ا ػؿ
تن يذ قرار م اس شورى الدولة .
فػ ػ إلدارة مل ػػؤولة ع ػػف التػ ػ خير ف ػػي تن ي ػػذ قػ ػرار قض ػػا ي مب ػػرـ م ػػدة تت ػػاوز المها ػػة
المعنولة ت او اًز ابي اًر  ،اما لو باي
اف المهاة المطاوبة تنم تح

مدة الت خير  34شه اًر (.)2
مراقبة النضا .وتحدد بالنظر لظروؼ اؿ قضية(.)3

 -ابد ايضاً اف ياوف قد لحؽ بالملتدعي ضرر مف را .عدـ التن يذ

()4

.

د -ي ي ايضاً ايداع نلخة عف النرار صػالحة لاتن يػذ .فنػد اعتبػر م اػس شػورى الدولػة
اف ملػػؤولية أألدار ت ػػا الم ػواطنيف تترتػػي عنػػدما تتنػػاعس عػػف تن يػػذ أألحاػػاـ الصػػادرة
لمصاحتهـ والتي اودع

دوا ر التن يذ حلي أألصوؿ(.)1

هػ  -واخيػ اًر يشػترط أأل تهػاد فػي لبنػاف تنػديـ طاػي لػمدارة بتن يػذ النػرار الصػادر ضػدها
عف م اس شورى الدولة .
فػػاف التػػاري الػػذي يعػػوؿ عايػػه فػػي حلػػاي فتػرة التػ خير هػػو تػػاري تنػػديـ الملػػتدعي
طاي تن يذ قرار قضا ي صالا لاتن يذ .

()2

ذلؾ اف الطاي مف أإلدارة اتخاذ أأل را.ا

الالزمة لاتن يػذ مػف شػ نه اف يػؤدي إلػى

اظهار الطابم المخطي .ألمتناع أألدارة عف التن يذ والخطػ الػذي ينػم عاػى عاتنهػا وفػي
( 1665 /11/17 )2هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 24
( 1667/2/5 )3هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 267
( 1665/1/24 )4هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1666ص 273
-25( 1665/1/24 )1هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1666ص 273
( 1665/4/21 )2هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1666ص 475
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ح ػػاؿ و ػػود طا ػػي لاتن ي ػػذ ل ػػـ يع ػػد بال ػػتطاعة أألدارة اف ت ػػدلي ب ػػاف المل ػػت يد م ػػف النػ ػرار
النضا ي المبرـ لـ يباؿ بنتا ل الحاـ وما يترتي عاى ذلؾ مف ا را.ا

وحنوؽ(.)3

وقػد ااػد ذلػؾ بعػض أأل تهػاد فػي فرنلػا  ،فػاعتبر انػه يتعػيف عاػى اصػحاي الشػ ف
طاي تن يذ الحاـ(.)4
ومنذ تنديـ الطاي تلري المهاة المحددة لانرار الضمني()5ي او لصدور قرار صريا
بالرفض  ،الذي يعتبر مبدأ لمهاة دعوى ديدة ضد أألدارة (. )5
ف ف عدـ رغبة بعض الملت يديف مف أإلبطاؿ في تن يذ الحاـ لصػالحهـ تػؤدي إلػى
اعتبار أإلدارة غير مخط ة بعدـ إقدامها عاى التن يذ مف تانا .ن لها .ويترتي عاى ذلػؾ
اف الضرر النا ـ عف رفض تن يذ الحاـ اينش إاّ منذ رفػض أإلدارة صػراحة او ضػمناً
الطاي المندـ اليها بش ف هذا التن يذ

()6

.

لاف برأينا اف الشرط المػذاور فػي هػذا أأل تهػاد قابػؿ لامناقشػة إذ اف ايػداع أإلدارة
نلػ ػػخة عػ ػػف الن ػ ػرار النضػ ػػا ي صػ ػػالحة لاتن يػ ػػذ  ،ي يػ ػػد بشػ ػػاؿ واضػ ػػا رغبػ ػػة الملػ ػػتدعي
ب أللت ادة مف تن يذ الحاـ الصادر لمصاحته .
وتحػػدر أألشػػارة الػػى اف تنػػديـ طاػػي لػػادارة بتن يػػذ النػرار النضػػا ي ايينػػي عػػف ربػػط
النػزاع فيمػػا بعػػد بشػ ف التعػػويض المطالػػي بػػه مػػف قبػػؿ الملػػتدعي المحاػػوـ لػػه فػػي حػػاؿ
لحؽ به ضرر را .أألمتناع عف التن يذ ،فػاف طاػي التن يػذ هػو شػرط لترتيػي الملػؤولية
وفناً لم تهاد المذاور اعال  ،اما ربط الن ازع فهو شرط لاحاـ بالتعويض.

( 1666/7/4 )3هجلت القضاء أألدارٌ ص 761
( 1656/6/24 )4هجوىعت  Lebonص 364
( 1655/2/4 )5هجوىعت  Lebonص 72
( 1662/1/24 )6هجوىعت  Lebonص 56
-26-
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إذا قضى الم اػس بتعػويض نتي ػة الضػرر الحاصػؿ مػف مخال ػة النضػية لامحامػة
ف نه يمانه أألشػارة ايضػاً الػى حػؽ الملػتدعي بتعػويض أضػافي فػي حػاؿ أأللػتمرار فػي
عدـ التن يذ(.)1
واذا أصبا أأللتمرار فػي عػدـ التن يػذ نها يػاً يحاػـ الناضػي بتعػويض ملػ ٍاو لاتنيػيـ
النها ي لاضرر(.)2
 -3ال ا دة عاى المبالغ المحاوـ بها :
قد يطاي الملتدعي في م ار عتػه بػالتعويض المػالي مػم ال وا ػد النانونيػة  .فػي هػذ
الحالػػة اف ال ا ػػدة المحاػػوـ بهػػا بمو ػػي الحاػػـ الصػػادر عػػف م اػػس شػػورى الدولػػة تلػػري
مف تاري الحاـ الذي تمنع

الدولة عف تن يذ وحتى تاري الدفم ال عاي(.)3

وت در المالحظة اف عدـ اي ا .قيمة ال ا ػدة المحاػوـ بهػا حتػى تػاري الػدفم ال عاػي
يشاؿ بدور مخال ة لنوة النضية المحامة (.)4
اف ال ا ػػدة عا ػػى المب ػػالغ المحا ػػوـ به ػػا تبن ػػى مل ػػتناة ع ػػف التع ػػويض ع ػػف الض ػػرر
الالحؽ بالملتدعي را .الت خير في دفم هذ المبالغ  .فند ا .في قػرار م اػس شػورى
الدولة ماياي:
بمػػا اف الملػػتدعية ننػػدم

مػػف و ازرة الصػػحة بطاػػي بتن يػػذ ق ػرار م اػػس شػػورى الدولػػة ،

وأألدارةلـ تدفم لها قيمة التعويض ااّ بعد مضي مدة لنة والبوع مف تػاري تنػديـ طاػي
التن يذ .

(C.E 8 fevrier 12961 , Rousset , p.85 )1
(C.E 6 mars 1987 , sola , p. 806} )2
( 1667/2/5 )3هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 265
( 1665/11/17 )4هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 24
-27-
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وبمػػا اف أألدارة ملػػؤولة عػػف الت ػ خير وبالتػػالي مازمػػة بػػالتعويض عػػف الضػػرر الالحػػؽ
بالملتدعية مف ار ه .
وبما انه ينتضي الزاـ الدولة باف تدفم ال ا دة عف المباغ المحاوـ به
لػػذا ينػػرر الم اػػس الػزاـ الملػػتدعي ضػػدها بػػدفم مباػػغ قػػدر عشػرة هآلؼ ليػرة لبنانيػػة عػػف
ت خير تن يذ النرار رقػـ  86/126الصػادر عػف م اػس شػورى الدولػة والزامهػا بػدفم فا ػدة
مندارها  %6عف المباغ المحاوـ به في النرار  86/126الصادر عف

الم اس

()1

.

لاػػف الم اػػس فػػي ق ػرار لػػابؽ اعتبػػر اف المطالبػػة بالعطػػؿ والضػػرر للػػبي ت ػ خر
المديف عف تن يذ مو ي ب دا .مباغ مف الننود  ،يعني المطالبة بال ا دة ألف العوض عف
الت خير يتمتؿ بال ا دة عمالً باحااـ المادة  265مف قانوف المو با
 -4اليرامة أألاراهية

والعنود

()2

L astreinte

ػػا .ف ػػي ال نػ ػرة التاني ػػة م ػػف الم ػػادة  93م ػػف نظ ػػاـ م ا ػػس ش ػػورى الدول ػػة اف عا ػػى
الشػخص المعنػوي مػف النػانوف العػاـ اف ين ػذ فػي مهاػة معنولػة أألحاػاـ المبرمػة الصػادرة
عف م اس شورى الدولة تحػ

طا اػة الملػؤولية واذا تػ خر التن يػذ مػف دوف لػبي يماػف

بنا .عاى طاي المتضرر الحاـ بالزامه بدفم غرامة إاراهية يندرها م اس شػورى الدولػة
تبنى لارية لياية تن يذ الحاـ.
إف ل رض اليرامة أألاراهية شروطاً هي التالية :
أ -ابراـ الحاـ اما يلت اد مف المادة  93المذاورة اعال
ي -اننضا .المهاة المعنولة بعد أألبراـ اما يلت اد ايضاً مف المادة 93

( 1665/4/21 )1هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1666ص 476
( 1662/11/23 )2الوجوىعت أألدارَت  1662ص 173
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ف ػػي حػػاؿ تنػػديـ طاػػي الي ارمػػة قبػػؿ اننضػػا .المهاػػة المعنولػػة يػػرد هػػذا الطاػػي ألنػػه
لابؽ ألوانه(.)1
 اف ياوف الت خير عف التن يذ مف دوف لبي  ،بحلي ما ا .في ن س المادة.وقد ااد أأل تهػاد هػذ الشػروط التالتػة إذ اعتبػر انػه ي ػي لاحاػـ بالي ارمػة أألاراهيػة
ت ػوافر شػػرط الالػػي هػػو تنػػاعس أإلدارة عػػف تن يػػذ حاػػـ مبػػرـ فػػي مهاػػة معنولػػة واف
ياوف الت خير عف التن يذ مف دوي لبي

()2

.

د -ي ي عاى المتضرر اف يطاػي مػف الم اػس إلػزاـ الشػخص المعنػوي العػاـ بػدفم
هػذ الي ارمػة أألاراهيػة  .فػال يماػػف لام اػس فػي لبنػاف الحاػػـ بهػا ع ػواً  .يظهػر هػػذا
الشرط بشاؿ واضا في المادة  93المذاورة اعال .
لاف ي ي عاى طالي اليرامة أإلاراهية اف يحدد مندارها بؿ ينوـ م اس شورى
الدولة بتحديدها ولو لـ ينـ بذلؾ الملتدعي(.)3
امػػا انػػه اذا حػػدد الملػػتدعي منػػدار الي ارمػػة التػػي يطالػػي ب رضػػها  ،ف ػ ف الم اػػس
يبنى له الحؽ في بتنديرها بشاؿ مياير لتندير الملتدعي(.)1
فيعود لاناضي تحديد اليرامة أألاراهية فػي اطػار معطيػا

الماػؼ وعاػى الػاس اف

لاحاـ طابم اليرامة المحاوـ بها عاػى الدولػة مػف ػرا .ملػؤوليتها المتعمػدة فػي التػ خير
بتن يػذ الحاػػـ النضػػا ي المبػػرـ بحيػػم تاػػوف قيمػػة الي ارمػػة أألاراهيػػة اابػػر مػػف قيمػػة الحػػؽ
المطالي به وذلؾ لامحافظة عاى طابعها ايرامة(.)2

( 1667/2/5 )1هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 267
( 1667/2/5 )2هجلت القضاء أإلدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 267
( 1665/1/24 )3هجلت القضاء أألدارٌ ص 273
( 1665/6/5 )1هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1666ص 661
 1666/5/7هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 566
( 1667/6/1 )2هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1666ص 547
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وقد قضى الم اس بلرياف اليرامة أألاراهيػة مػف تػاري ربػط النػزاع المتعاػؽ بطاػي
تن يذ الحاـ الصادر عف الم اس ولياية تن يذ (.)3
لاػػف فػػي ق ػرار اخػػر قضػػى الم اػػس بل ػرياف الي ارمػػة أألاراهيػػة اعتبػػا اًر مػػف تػػاري
صدور النرار الناضي ب رضها وحتى تن يذ النرار أأللالي المطاوي تن يذ (.)4
ه ػ ػ  -إف الي ارم ػػة أألاراهي ػػة ات ػػرض إاّ اذا ا ػػاف رف ػػض التن ي ػػذ ايػ ػاً وصػ ػريحاً إذ ان ػػه
ايحاـ باليرامة أألاراهية إذا اتخذ

تدابير مف قبػؿ أألدارة تػدؿ عاػى نيتهػا تن يػذ الحاػـ

المبرـ او اذا تبيف مف ظروؼ النضية نية أألدارة مف التن يذ.
فػػاف مباش ػرة أألدارة بتن يػػذ الن ػرار النضػػا ي واعػػداد مشػػروع مرلػػوـ لهػػذ اليايػػة مػػف
ا ػؿ اعػػادة تاػػويف وضػػم الملػتدعي الػػوظي ي يؤاػػد نيتهػػا عػدـ التنػػاعس او أهمػػاؿ تن يػػذ
الحاـ المبرـ

()5

.

و -ي ػػي ايضػ ػاً تن ػػديـ طا ػػي ل ػػمدارة بتن ي ػػذ النػ ػرار الص ػػادر لمص ػػاحة المل ػػتدعي .ف ػػاف
التاري الذي يعوؿ عايه في حلاي فترة التػ خير هػو تػاري تنػديـ الملػتدعي طاػي تن يػذ
قرار قضا ي صالا لاتن يذ (.)1
ز -ب ألضػػافة الػػى ذل ػؾ  ،ي ػػي ربػػط الن ػزاع مػػم أألدارة بشػػاف المطالبػػة بتطبيػػؽ الي ارمػػة
أألاراهية.
اف هذيف الشرطيف أألخيريف قػد تناولهمػا م اػس شػورى الدولػة فػي قػرار لػه ػا .فػي
حيتياته ماياي :

()3
()4
()5
()1

 1666/5/7هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 566
 1665/1/24هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1666ص 273
 1667/2/5هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 267
-31 1665/4/21هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1666ص 475
-31-
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بمػػا اف احمػػد الحػػا ورفاقػػه قػػد تنػػدموا لػػدى هػػذا الم اػػس بم ار عػػة يطابػػوف فيهػػا فػػرض
غرامة ااراهية عاى الملتدعي ضدها الدولة مف ا ؿ تن يذ الن ار ار التػي تنػاولتهـ والتػي
صدر عف هذا الم اس .
وبمػػا اف الدولػػة تػػدلي بانػػه ينتضػػي رد الم ار عػػة شػػاالً لعػػدـ و ػػود أي ربػػط ن ػزاع بش ػ ف
المطالبػػة بتطبيػػؽ الي ارمػػة أألاراهيػػة المنصػػوص عايهػػا فػػي المػػادة  93مػػف نظػػاـ م اػػس
شورى الدولة .
 .وبمػػا اف ال هػػة الملػػتدعية تػػدلي بػػاف طاػػي ال ػزاـ الدولػػة تن يػػذ الن ػ ار ار الصػػادرة عػػف
م اس شورى الدولة لصػالحها وفػرض غ ارمػة إاراهيػة بحنهػا لػيس ن ازعػاً ديػداً يلػتدعي
و ػػود مػػػذارة رب ػػط ن ػ ػزاع  ،واف الدول ػػة رفض ػ ػ

صػ ػراحة تن ي ػػذ ه ػػذ الن ػ ػ ار ار وان ػػه بعػػػد

التحصػػاؿ الملػػتدعيف عاػػى صػػور صػػالحة لاتن يػػذ عػػف الن ػ ار ار التػػي اصػػدرها م اػػس
شػػورى الدولػػة لصػػالحهـ وقػػدموا هػػذ الصػػور الػػى الملػػتدعي ضػػدها – و ازرة الداخايػػة –
ابايتهػػا موق هػػا مػػف هػػذ الن ػ ار ار المتضػػمف رفػػض ترقيػػة الملػػتدعيف وهاػػذا ولػػو فػػرض
داً انه ي ي و ود مذارة ربط نزاع إاّ اف النرار برفض التن يذ ااف صريحاً.
وقػػد انت ػػى معػػه ربػػط الن ػزاع مػػم أألدارة وفن ػاً ألحاػػاـ المػػادتيف  67و 68مػػف نظػػاـ
م اس شورى الدولة.
وبما اف المادة  67مف نظاـ م اس شورى الدولة تنص عاى انػه اي ػوز ألحػد مػف
أألفراد اف يندـ دعوى اماـ م اس شورى الدولة إاّ بشاؿ م ار عة ضد قػرار صػادر عػف
اللػػاطة أإلداريػػة امػػا اف المػػادة  68مػػف النظػػاـ تػػنص عاػػى انػػه اذا لػػـ تاػػف اللػػاطة قػػد
اصدر ق ار اًر فيتو ي عاػى ذي العالقػة اف يلتصػدر ملػبناً قػ ار اًر مػف اللػاطة المختصػة
ومف ا ؿ ذلؾ يندـ الى اللاطة طاباً قانونياً .
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ه ػػي م ار ع ػػة أإلبط ػػاؿ

وبم ػػا اف التن ػػازع أألداري يمي ػػز ب ػػيف تالت ػػة انػ ػواع م ػػف الم ار ع ػػا
وم ار عة النضا .الشامؿ وم ار عة الت لير .
 .وبمػػا ان ػػه اذا اانػ ػ

مطال ػػي ال ه ػػة المل ػػتدعية ف ػػي ال ػػتدعا .م ار عته ػػا تح ػػدد بص ػػورة

التطرادية طبيعة الم ار عة النضا ية غير اف بعض الم ار عػا
قضػ ػػا .شػ ػػامؿ اـ م ار عػ ػػا
الناضي بصالحيا

هػي بطبيعتهػا م ار عػا

ابطػ ػػاؿ وبصػ ػػورة عامػ ػػة اف اػ ػػؿ م ار عػ ػػة ت ػ ػػرض اف يتمتػ ػػم

والعة هي م ار عة قضا .شامؿ .

وبمػػا انػػه مػػاي رؽ قضػػا .أإلبطػػاؿ عػػف النضػػا .الشػػامؿ بصػػورة الالػػية هػػو اف قضػػا.
أإلبطاؿ مو ه ضد عمؿ إداري في لبيؿ إبطاله اايػاً اـ ز يػاً امػا النضػا .الشػامؿ فانػه
يتعاػػؽ ب ميػػم أألعمػػاؿ أإلداريػػة والن ازعػػا

الناشػ ة بػػيف أألشػػخاص التػػابعيف لاحػػؽ العػػاـ

وبيف أألفراد في لبيؿ الوصوؿ إلى الزاـ اول ؾ أألشخاص بمو بػا
هذ المو با

ماليػة معينػة وتنيػيـ

والحاـ بمندارها.

وبم ػػا انػػػه ام ػػاؿ لتطبيػ ػػؽ قواع ػػد تنػػػازع النض ػػا .الشػ ػػامؿ والص ػػالحيا

المعطػػػاة

لاناضي في هذا النوع مف التنازع عاى م ار عة أإلبطاؿ ألختالفها ااياً معه .
وبما اف المطالبة بيرامة ااراهية هي بطبيعتهػا مػف م ار عػا

النضػا .الشػامؿ  ،وبمػا

انػػه يلػػت اد مػػف احاػػاـ المػػادتيف  67و  68مػػف نظػػاـ م اػػس شػػورى الدولػػة انهػػا ت ػػرض
عا ػى المتػػداعيف اف يو ه ػوا دع ػواهـ ضػػد ق ػرار بمعنػػى انػػه ايماػػف تنػػديـ م ار عػػة قضػػا.
شامؿ اماـ المحااـ أألدارية إذا لـ يربط النزاع ملبناً مم أإلدارة .
وبمػػا اف أألمػػر يختاػػؼ فػػي م ار عػػة أإلبطػػاؿ إذ اف الن ػزاع ينش ػ مػػف ػرا .نشػػر او
تباي ػػغ العم ػػؿ أألداري المش ػػاو من ػػه ويما ػػف الطع ػػف في ػػه مباشػ ػرة ام ػػاـ المح ػػااـ أإلداري ػػة
المختصة.
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وبما اف في الم ار عا

المتعانة بالمطالبة عف تعويض ينش النزاع مف عماية إدارية

غيػػر نا مػػه بصػػورة حتميػػة عػػف عمػػؿ إداري إذ ي ػػي عاػػى صػػاحي العالقػػة اف ي ػربط
النزاع مم أألدارة عارضاً عايها مطاليبه وأأللس النانونية التػي يرتاػز عايهػا اػي تػتماف
أإلدارة مف الدفاع عف ن لها واتخاذ بالتالي الموقؼ المال ـ.
وبما اف مذارة ربط النزاع هي ضرورية في ميم م ار عا

النضػا .الشػامؿ إذ تاػزـ

أألدارة اتخػػاذ ق ػرار مػػف الموضػػوع المطالػػي بػػه وياػػوف قرارهػػا بشػػاؿ ص ػريا او ضػػمني
بالنبوؿ او بالرفض.
وبما انه خالفاً لما تدلي به ال هة الملتدعية  ،إف إبالغ صػورة صػالحة لاتن يػذ عػف
الن ار ار الصادرة عف م اس شورى الدولػة إلػى أإلدارة المختصػة  ،ايا ػي بحػد ذاتػه اف
ي ػػرض عاػػى أإلدارة التن يػػذ إذ اف الملػػت يد مػػف قػػوة النضػػية المحامػػة لػػه مصاح ػ ػ ػػة اف
ي خذ المبادرة واف يطاي مف أإلدارة اف تتخذ أأل را.ا

الالزمة لاتن يذ  ،فػاف هػذا العمػؿ

مف ش نه اف يوقؼ مرور الزمف الرباعي مف هة واف يؤدي مف هػة تانيػة إلػى اظهػار
الطػابم الخطػػي .ألمتنػػاع أإلدارةعػػف التن يػػذ والملػػؤولية التػي تنػػم عاػػى عاتنهػػا ف ػػي حػػاؿ
و ود طاػي لاتن يػذ لػـ يعػد بالػتطاعة أألدارة اف تػدلي بػاف الملػت يد مػف النػرار النضػا ي
المبرـ لـ يباؿ بنتا ل الحاـ وما يترتي عاى ذلؾ مف ا را.ا

ومف حنوؽ .

وبمػػا انػػه وفػػؽ العاػػـ وأأل تهػػاد ربػػط النػزاع مػػم أألدارة لتن يػػذ النػرار النضػػا ي المبػػرـ
المتذرع به تح

طا اة طاي الي ارمػة أألاراهيػة وفػؽ احاػاـ المػادة  93مػف نظػاـ م اػس

شػػورى الدولػػة والطعػػف بعػػد ذلػػؾ فػػي ق ػرار ال ػرفض الضػػمني او الص ػريا ضػػمف المهاػػة
النانونية .
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وبما انه يلتنتل مما تنػدـ اف طاػي الػزاـ الدولػة تن يػذ النػ ار ار المبرمػة الصػادرة عػف
م اس شورى الدولة وفرض غرامة إاراهية بحنها هػو نػزاع ديػد يلػتدعي و ػوي تنػديـ
مذارة ربط نزاع .
وبما اف ال هة الملتدعية اات

بتنديـ صورة صالحة لاتن يػذ عػف النػ ار ار الصػادرة

لمصاحتها وقد اتخذ م اس قيادة قوى أألمف الداخاي ق ار اًر صريحاً بػالرفض فػال ي يػد فػي
الحاؿ هذ اف ال هة الملتدعية قد ربطػ

النػزاع مطالبػة بالي ارمػة أألاراهيػة المنصػوص

عايها في المادة  93المار ذارها .
وبم ػػا اف ع ػػدـ رب ػػط النػ ػزاع ف ػػي م ار ع ػػا

النض ػػا .الش ػػامؿ ي ػػؤدي إل ػػى رد الم ار ع ػػة

()1

شاالً

وت ػدر أألشػػارة إلػى اف الم ار عػػة المػػذاورة اعػال والتػػي رد
بشػػاف المطالبػػة بالي ارمػػة أألاراهيػػة ،اان ػ

شػػاالً لعػدـ ربػػط النػزاع

لػػتؤوؿ الػػى ن ػػس النتي ػػة لػػو اف الملػػتدعي

احمد الحا ورفاقه طالبوا أإلدارة بالتن يذ بمو ي طاي خاؿٍ مف مطالبتهػا بػدفم الي ارمػة
أألاراهي ػػة ايض ػ ػاً  ،اا اذا لحن ػ ػوا طاػ ػػبهـ المػ ػػذاور بمػ ػػذارة تش ػػتمؿ عاػػػى المطالبػػػة بهػػػذ
اليرامة.
وهذا يعني انه يماف لاملتدعي اف يػربط النػزاع مػم أألدارة بمػذارة اولػى يطاػي فيهػا
تن يػذ النػرار الصػػتادر لصػالحه عػػف م اػس شػػورى الدولػة  ،حتػػى إذا رفضػ

أإلدارة هػػذا

الطاػػي ص ػراحة او ضػػمناً قػػاـ الملػػتدعي بتنػػديـ مػػذارة تانيػػة يطاػػي فيهػػا دفػػم الي ارمػػة
أألاراهية  ،عاى انه ليس مايمنم الملتدعي مف تنديـ مػذارة موحػدة ت مػم بػيف الطابػيف
مع ػاً امػػا حصػػؿ فػػي دعػػوى العنيػػد ميشػػاؿ ع ػػم ضػػد الدولػػة حيػػم يتبػػيف لنػػا اف هػػذا
( 1666/7/4 )1هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 761
بهذا الوعًٌ  1667/2/5 :هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1667ص 267
-34-
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الملػػتدعي قػػد تنػػدـ قبػػؿ الا ػػو .الػػى النضػػا .بمػػذارة ربػػط ن ػزاع ضػػمنها مطاليبػػه بتن يػػذ
الحاـ الصادر عف م اػس شػورى الدولػة وتصػحيا وضػعه ب ألضػافة إلػى مطالبتػه بػدفم
مباغ مايوف لير لبنانية شهرياً حتى تاري تن يذ الحاـ (.)1
ومػػف الم يػػد التػػذاير فػػي هػػذا الم ػػاؿ باماانيػػة م اػػس شػػورى الدولػػة تطبيػػؽ المػػادة
 569مػػف قػػانوف اصػػوؿ المحاامػػا

المدنيػػة فيمػػا خػػص أألحاػػاـ التػػي يصػػدرها بو ػػه

أألفػراد ،وبالتػػالي النضػػا .بالي ارمػػة أألاراهيػػة بحػػؽ هػػؤا .لضػػماف تن يػػذ أألحاػػاـ الصػػادرة
لمصاحة اشخاص النانوف العاـ .
لاف الم اس ايتدخؿ إاّ في حاؿ اان

أإلدارة م ردة مف ولا ؿ التحرؾ

()2

فعا ػػى ل ػػبيؿ المت ػػاؿ  ،عن ػػدما يحا ػػـ م ا ػػس ش ػػورى الدول ػػة بو ػػوي إخ ػػال .أألفػ ػراد
لممػػالؾ العامػػة التػػي يشػػياونها بػػدوف ملػػوغ  ،ف ػ ف أإلدارة تماػػؾ ولػػياة الػػتخداـ النػػوة
الملاحة لتن يذ الحاـ دوف مبرر لتدخؿ الم اس مف ا ؿ فرض اليرامة أإلاراهية
 -5عنوبة التيريـ L amende:
نص

المادة  93مف نظاـ م اس شػورى الدولػة فػي فنرتهػا التالتػة عاػى مامعنػا اف

اؿ موظؼ يلتعمؿ لاطته او ن وذ مباشرة او غير مباشرة ليعيؽ او يؤخر تن يػذ النػرار
النضا ي المبرـ الصادر عف م اس شورى الدولػة ييػرـ امػاـ ديػواف المحالػبة بمػا اينػؿ
عف راتي تالتة اشهر وا يزيد عف راتي لتة اشهر.

()1
()2

 1665/2/21هجلت القضاء أإلدارٌ فٍ لبٌاى  1666ص  ، 326هُشال جعجع ضد الدولت
C.E. 27 janvier 1933 , le loir , Rec . p. 136
-35-
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-6عنوبة الحبس :
نصػ ػ

الم ػػادة  371م ػػف ق ػػانوف العنوب ػػا

عا ػػى مامعن ػػا اف ا ػػؿ موظ ػػؼ يل ػػتعمؿ

لػػاطته او ن ػػوذ مباش ػرة او غيػػر مباش ػرة ليعػػوؽ او يػػؤخر تن يػػذ ق ػرار قضػػا ي  ،يعاقػػي
بالحبس مف تالتة اشهر الى لنتيف.
 -6تدخؿ قلـ التنرير والدرالا

في م اس شورى الدولة ال رنلي :

فػػي التش ػريم ال رنلػػي  ،وبمو ػػي المػػادة  59مػػف المرلػػوـ رقػػـ  766 -63الصػػادر
في  .3تموز  1963ويماف لاملتدعي بعد اننضا .مهاة التالتة اشهر مف تاري تباييه
ق ار اًر صاد اًر لمصاحته عف النضا .أألداري اف يباغ قلـ التنرير والدرالا
(  ) Section du repport et des etudesفػي م اػس شػورى الدولػة بالصػعوبا
التي يوا هها لاحصوؿ عاى التن يذ .
عاى انه يماف الا و .إلى هذا النلـ دوف مهاة عندما يتعاؽ الن ارر النضػا ي بتػدبير
طاري ،.خاصة في حالة وقؼ التن يذ .
عن ػػدما يا ػ ػ قل ػػـ التنري ػػر والد ارل ػػا

إل ػػى ع ػػدة مل ػػاع حي ػػاؿ أإلدارة المعني ػػة بيي ػػة

الحصػػوؿ عاػػى تن يػػذ النػرار النضػػا ي .فهػػو ينػػوـ فػػي هػػذا الم ػػاؿ بارلػػاؿ توصػػيا

إلػػى

أإلدارة المعنية بالتن يذ  ،او يهددها بنشر النضػية فػي التنريػر اللػنوي الػذي يعػد م اػس
شورى الدولة .
ام ػػا يح ػػؽ ل ػػر يس قل ػػـ التنري ػػر والد ارل ػػا

 ،نتي ػػة لاص ػػعوبا

الت ػػي يش ػػاو منه ػػا

الملتدعي  ،اف يطاي مف ر يس قلـ التنازع في الم اس ( )Le president de la
( Section du contentieuxفرض غرامة ااراهيػة ع ػواً لاحصػوؿ عاػى تن يػذ النػرار
النضا ي
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-8م ار عة وليط ال مهورية في التشيم ال رنلي :
وفنػاً لانػػانوف رقػػـ  1211 – 76الصػػادر فػػي /24اػػانوف أألوؿ  ، 1976يحػػؽ لمػػف
يعرؼ وليط ال مهورية في التشريم ال رنلي( )le mediateur de la republique
فػػي حػػاؿ عػػدـ تن يػػذ قػرار قضػػا ي ااتلػػي الدر ػػة النطعيػػة  ،اف يو ػػه ام ػ اًر إلػػى أإلدارة
المعنية بتن يذ في مهاة يحددها .
وأذا بنػػي أألمػػر دوف نتي ػػة  ،يػػتـ ايػراد عػػدـ التن يػػذ فػػي التنريػػر اللػػنوي الػػذي يندمػػه
الوليط لر يس ال مهورية ولابرلماف  ،والذي ينشر ايضاً في ال ريدة الرلمية .
إف مف ش ف هذا التنرير اف يلاعد في حمؿ أإلدارة المعنية عاى التن يذ وذلؾ عندما
تننؿ ولا ط أإلعالـ الخبر حوؿ التنرير المذاور .
ويماػػف لاػػؿ شػػخص طبيعػػي او معنػػي الا ػػو .إلػػى هػػذ الولػػياة شػػرط اف يتو ػػه اواً
الػػى نا ػػي فػػي م اػػس النػواي او شػػي فػػي م اػػس الشػػيو  .فهػػذاف ينومػػاف بننػػؿ الطاػػي
إلى وليط ال مهورية إذا بدا لهما انه يدخؿ في اختصاصه او يلتحؽ تدخاه.
ويشػػترط ايض ػاً اف ياػػوف صػػاحي العالقػػة قػػد ل ػ ملػػبناً إلػػى الملػػاعي الضػػرورية
حياؿ أإلدارة المعنية بالتن يذ.
 -9أإلا ار عاى الدفم في التشريم ال رنلي La contrainte au paiement
بمو ي التشػريم اللػا د فػي فرنلػا  ،إف المباػغ المحاػوـ بػه فػي قػرار ااتلػي الدر ػة
النطعي ػػة  ،ي ػػي اف يح ػػرر ب ػػه إذف بالص ػػرؼ ف ػػي مها ػػة اربع ػػة اش ػػهر م ػػف ت ػػاري تباي ػػغ
الحاـ .فاذا لـ يحصؿ ذلؾ  ،يماف لادا ف اف يبرز الحاـ النضػا ي لامحالػي المخػتص
لاي يحصؿ عاى الدفم .
هذا فيما يتعاؽ ب ألحااـ الصادرة ضد الدولة  .اما بالنلبة إلى أألحااـ الصادرة في
موا هة الهي ا

المحاية والمؤللا

العامة  ،ف نه اذا لـ يحرر إذف بالصرؼ في المهاة

726

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)1لسنة  0201م 1113-هـ

المػػذاورة اعػػال  ،تنػػوـ لػػاطة الوصػػاية التػػي ي ار عهػػا الػػدا ف بتحريػػر إذف بالصػػرؼ فػػي
مهاة شهر واحد ..
اما النصوص النانونية في لبناف فتخاو مف هذا التطور المو ود في التشريم ال رنلي،
وقػػد ػػا .عاػػى لػػبيؿ المتػػاؿ فػػي المػػادة  33مػػف قػػانوف الباػػديا

مامعنػػا انػػه يتػػولى دفػػم

الحوالػػه امػػيف الصػػندوؽ فػػي الباديػػة وعايػػه اف يتحنػػؽ مػػف صػػدور الحوالػػة مذياػػة بتوقيػػم
المر م الصالا ألصدارها .
فهذا النص ي يد عدـ اماانية دفم الحوالة إاّ بامر المر م الصالا
الخاتمـــــــــــــــــــــــة
هاذا  ،ي ي تطبيؽ وتن يذ ماقضػى بػه النػرار المبػرـ الصػادر عػف م اػس شػورى الدولػة
مهما اان

أألخطا .التػي تعتريػه  ،حتػى ولػو تعانػ

هػذ أألخطػا .بالصػالحية المطانػة

اـ ب ألنتظػػاـ العػػاـ او اػػاف م اػػس شػػورى الدولػػة قػػد خػػرؽ أألصػػوؿ الشػػااية او احاػػاـ
الن ػػانوف أأللزامي ػػة  ،وا يلػ ػػم الدول ػػة بعػػػد ص ػػدور الحا ػػـ المب ػػرـ ع ػػف الم ا ػػس مناقش ػ ػة
مضػمونه بػػؿ عايهػا أألنصػػياع إلػػى مػا ألزمهػػا النضػػا .بػه بػػدوف تػػردد  ،ألنػه بعػػد صػػدور
النرار ايبنى مف م اؿ لانزاع في حؽ الملتدعي الذي ارله هذا النرار.
ويتح ػػتـ عا ػػى ا ػػؿ ق ػػاضٍ مهم ػػا اانػ ػ

مرتبت ػػه ف ػػي الل ػػاؾ النض ػػا ي اف ي ػػدافم ع ػػف ق ػػوة

النضية المحامة التي هي اللند أأللالي لانظاـ النانوني وأإل لياوف موضوع الخػالؼ
لػػاطاف م اػػس شػػورى الدولػػة وارامتػػه  ،وهػػو المحامػػة أإلداريػػة العايػػا المنػػاط بهػػا مراقبػػة
شػػرعية أألعمػػاؿ أإلداريػػة والح ػػاظ عاػػى الحريػػا
وحدد نطاقها النانوف .
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المصادر المعتمدة
 مجمة القضاء أألداري في لبنان نظام مجمس شورى الدولة ( مرسوم رقـم  1.434تـاري  1775/6/14وتعديالتـه.
 قانون اصول المحاكمات المدنية إدوار عيد  :القضاء أألداريRene Chapus : Droit du contentieux administrative

-

Jurisclasseur administrative

-
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