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

وا اإلداريػة. خاضعة له في ما تنـو به مف نشاط وذلؾ عماًل بمبدأ الشرعية  راداألفبؿ هي عاى غرار 
قيمة لمبدأ الشػرعية مػالـ ينتػرف بمبػدأ هخػر هػو ضػرورة احتػراـ احاػاـ النضػا. وتن يػذها. فمػا ال ا ػدة مػف 

 ميتًا. ممارلة النضا. لرقابته عاى اعماؿ اإلدارة إذا ااف مصير األحااـ التي يصدرها هو البنا. حرفاً 
ال ا ػػدة الحنينيػػة مػػف إقامػػة الػػدعوى تتوقػػؼ عاػػى مػػا يتبػػم الحاػػـ مػػف نتي ػػة عمايػػة فالمطالبػػة  ف  إ     

ف اان  اتخاو مف  وقػد قيػؿ اف  .، إّا اف أألهـ منها هو تحويؿ هػذا الحػؽ إلػى واقػم األهميةبالحؽ وا 
لنػػد تبػػ  انػه مهمػػا اػػاف ح ػػـ  .الحاػـ النضػػا ي يبالػػي مػػرتيف ، مػرة امػػاـ المحامػػة وأخػػرى عنػد تن يػػذ  

التطػػػػور الػػػػذي طػػػػرأ عاػػػػى الرقابػػػػة النضػػػػا ية عاػػػػى أعمػػػػاؿ اإلدارة ، فػػػػ ف فعاليػػػػة هػػػػذ  الرقابػػػػة تصػػػػطدـ 
بصعوبا  تن يذ النضية المحامة . والواقػم ياشػؼ عػف حػاا  عػدـ تن يػذ ممػا يلػي. بشػاؿ ابيػر إلػى 

مد لػػاطته ال عايػػة مػػف ال ديػػة فػػي تن يػػذ فعاليػػة الرقابػػة النضػػا ية عاػػى اعمػػاؿ اإلدارة. إف  النضػػا. يلػػت
ف مهمة م اس شورى الدولة هي أألصعي في هذا الم اؿ ألف احاامه تصدر خاصة في  أحاامه ، وا 

 موا هة اإلدارة صاحبة اامتيازا  والتي قد تلتناؼ عف تن يذها .
 ػػي تن يػػذ ، وذلػػؾ فػػي قلػػميف أألوؿ يتنػػاوؿ مو لدولػػةفنبحػػم موضػػوع تن يػػذ احاػػاـ م اػػس شػػورى ا     
 اوؿ اامتناع عف تن يذها و زا. .والتاني يتن األحااـهذ  

 (.شورى الدولة ،نرارا ال ،ةلزامي)اإلالااما  الم تاحية: 
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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 non-

implementation, 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

 
 :الدولة ىالفقرة أألولى : القوة التنفيذية لمحكم الصادر عن مجمس شور 

 وهذ  النوة يتمتم بها .تن يذ الحاـ النضا ي بالنوة التن يذية العا دة له  يرتبط مو ي     
الحاـ الصادر عف م اس شورى الدولػة بم ػرد صػدور  وحتػى قبػؿ اف يصػبا قطعيػًا او 

 .مبرمًا ، ذلؾ اف الطعف بحاـ الم اس ايوقؼ حامًا تن يذ  مهما ااف نوع الطعف
الحاـ الصادر عف م اس شورى الدولة عف الناعدة المنصػوص عايهػا  وبذلؾ يشذ     

مف قانوف أصوؿ المحااما  المدنيػة ، والتػي م ادهػا اف الحاػـ ياتلػي  564في المادة 
 .النوة التن يذية مف تػاري  صػدور  إذا اػاف قطعيػًا او مػف التػاري  الػذي يصػبا فيػه قطعيػاً 

مػػػػػف قػػػػػانوف اصػػػػػوؿ  553ي المػػػػػادة وت ػػػػدر أألشػػػػػارة فػػػػػي هػػػػػذا الم ػػػػػاؿ إلػػػػػى انػػػػه بحلػػػػػ
المحاامػػا  المدنيػػة ياػػوف الحاػػـ قطعيػػًا عنػػػدما اياػػوف أو لػػـ يعػػد قػػاباًل لاطعػػف بطػػػرؽ 
الطعػػف العاديػػة ، وياػػػوف مبرمػػًا إذا لػػػـ يعػػد قػػػاباًل لاطعػػف بػػػ ي طريػػؽ مػػػف طػػرؽ الطعػػػف 

 .العادية وغير العادية 
ًا  ز ة حتػػى ولػػو لػػـ ياػػف حػػاامػػا اف حاػػـ م اػػس شػػورى الدولػػة يتمتػػم بػػالنوة التن يذيػػ     

فهذ  هي حاؿ النرارا  المؤقتػة التػي يصػدرها الم اػس  .عاى ح ية الشي. المحاوـ به 
انرار وقؼ التن يذ الذي ايتمتم بح ية الشي. المحاوـ به إذ يحؽ لام اس الر وع عنه 

 .فيه، لاف رغـ ذلؾ ي ي عاى أإلدارة تن يذ  بتوق ها عف تن يذ النرار أإلداري المطعوف 
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 الفقرة الثانية : خضوع أإلدارة لموجب تنفيذ أحكام مجمس شورى الدولة :
 مبدأ التقيد بالقضية المحكمة : -اوال:
تخضػم  رغـ تمتم أإلدارة ب متيازا  ت عاها في مراز تلمو بػه عاػى أألفػراد ، فانهػا     

 .يد بالنضية المحامة اهؤا. لمبدأ التن
وا يماػػف الحػػؤوؿ دوف ذلػػؾ بح ػػة الصػػعوبة التػػي توا ههػػا أإلدارة فػػي لػػبيؿ التنيػػد      

المحاػػوـ بػػه  (1)بهػػذا المبػػدأ ، االصػػعوبة فػػي تحمػػؿ باديػػة صػػييرة عبػػ  التعػػويض الضػػخـ
عايهػػا ، وا بح ػػة اعتبػػارا  المال مػػة ااألعتبػػار المتعاػػؽ ب ألضػػطراي الػػذي تحدتػػه فػػي 

ة أإلعػػادة ال عايػػة لاموظػػؼ ، وا ايضػػًا بلػػبي ح ػػل قانونيػػة اػػالح ل التػػي تلػػتند الخدمػػ
إلى اف الموظؼ الوا ي اعادته إلى الخدمػة يمػارس نشػاطًا خاصػًا ايتوافػؽ مػم الخدمػة 

، او اف الحاػػـ الػػذي (3)او اف الموظػػؼ يػػرفض قبػػوؿ المراػػز الػػذي لػػيبعيف فيػػه (2)العامػػة
 .(4)ببعض الوقا م ي ي تن يذ  قد صدر في ظؿ ال هؿ 

ذلػػػػؾ اف لمحاػػػػاـ النضػػػػا ية قػػػػوة تنالهػػػػا بحاػػػػـ الضػػػػمانا  التػػػػي يح ظهػػػػا الدلػػػػتور      
 .ف يها تت اى هيبة اللاطة النضا ية ومنها يبرز لاطانها  .والنانوف لامتناضيف

مف نظػاـ م اػس شػورى الدولػة ، حيػم نصػ  فػي  93وقد ااد  هذا أألمر المادة      
اف أحاػػػاـ م اػػػس شػػػورى الدولػػػة مازمػػػة لػػػادارة ، وعاػػػى اللػػػاطا  فنرتهػػػا أألولػػػى عاػػػى 

 .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  

(2)
 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 - 
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 ثانيا: المباديء التي ترعى فرض موجب التنفيذ:
 تبايغ الحاـ وطاي تن يذ  : -1

 أألدارةبعض أأل تهاد ال رنلي يعتبر اف تبايغ الحاـ ااٍؼ ل رض مو ي التن يذ عاى 
(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) 

قضػػػى م اػػػس شػػػورى الدولػػػة ال رنلػػػي ب نػػػه إذا ارتابػػػ   Fourtetلاػػػف فػػػي قضػػػية      
 إلدارة خط  مرتبًا ملؤوليتها بعدـ اخذها المبادرة في الطاػي مػف الملػتدعية مػاإذا اانػ أ

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  اختياريػًا 

 .عف طاي تن يذ  
، اعتبػػر اف  Chapus(1)إا اف م اػػس شػػورى الدولػػة الابنػػاني ، بتبنيػػه رأي ال نيػػه      

ابالغ صورة صالحة لاتن يػذ عػف النػرارا  الصػادرة عػف م اػس شػورى الدولػة إلػى أألدارة 
ايا ي بحد ذاته اف ي رض عاى أألدارة التن يذ إذ اف الملت يد مف قوة النضية  المختصة

خذ المبادرة وأف يطاي مف أألدارة اف تتخذ أأل ػرا.ا  الالزمػة المحامة له مصاحة اف ي 
لاتن يذ ، فاف هذا العمؿ مف ش نه أف يؤدي إلى اظهار الطابم المخطي. ألمتناع أإلدارة 
عػػػف التن يػػػذ والخطػػػ  الػػػذي ينػػػم عاػػػى عاتنهػػػا ، ف ػػػي حػػػاؿ و ػػػود طاػػػي التن يػػػذ لػػػـ يعػػػد 

                                                 
(1)

  Rene Chapus , Droit du contentieux administratie , N=927 
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ار النضػا ي لػػـ يبػػاؿ بنتػا ل الحاػػـ ومػػا مػػف النػػر  بالػتطاعة أإلدارة اف تػػدلي بػػ ف الملػت يد
 (1).يترتي عاى ذلؾ مف ا را.ا  ومف حنوؽ

 (2)وهذا الرأي موافؽ لابعض أآلخر مف أأل تهاد ال رنلي
هػػػو انػػػه يشػػػترط ل ػػػرض مو ػػػي تن يػػػذ الحاػػػـ عاػػػى أألدارة  أيفالمنصػػػود بحلػػػي هػػػذا الػػػر 

قػػػة اليهػػػا طابػػػًا إضػػػافة إلػػػى ابالغهػػػا صػػػورة صػػػالحة لاتن يػػػذ عنػػػه اف ينػػػدـ صػػػاحي العال
 صريحًا برغبته في أأللت ادة مف نتا ل الحاـ

 المهاة المعنولة لاتن يذ : -2
فال ياوف هناؾ خط  أا اذا  .إف أإلدارة تتمتم بمهاة معنولة لتن ز مو بها بالتن يذ      

 (3).اننض  هذ  المهاة دوف اف يتـ اتخاذ التدابير الم روضة 
ذا اان  هذ  المهاة ، التي اتي رًا مػاا تحػددها أألحاػاـ النضػا ية بشػاؿ صػريا متعانػة وا 

بظروؼ اؿ قضية ، ف ف البعض يرى انه ي ي اّا تت اوز التالتة او أألربعة اشػهر اّا 
 .في حالة  الصعوبا  أأللتتنا ية 

                                           -4- 
( منػه الػى اشػتراط هػذ  المهاػة 93وقد اشار نظاـ م اس شػورى الدولػة فػي المػادة )     

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      

 .يهما هذا المو ي حالتيف يزوؿ ف

                                                 
 
(2)

  56هجوىعت ص  24/1/1662  
(3)

 (C.E 21 decembre 1977 , Brinon – Cherbuliez, p. 532 ) 
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 م اس شورى الدولة : وقؼ تن يذ احااـ -1
مػف نظػاـ م اػس شػورى الدولػة عاػى انػه اتوقػؼ المرا عػة تن يػذ  77نص  المػادة      

العمػػؿ أألداري او النػػرار النضػػا ي المطعػػوف فيػػه ، ولم اػػس شػػورى الدولػػة تنريػػر وقػػؼ 
الػػدعوى اف التن يػػذ قػػد التن يػػذ بنػػا. عاػػى طاػػي صػػريا مػػف الملػػتدعي أذا تبػػيف مػػف ماػػؼ 

امػا نصػ   .ياحؽ بالملتدعي ضررًا باييًا واف المرا عػة ترتاػز إلػى الػباي  ديػة مهمػة
مػػػف النظػػػاـ عاػػػى اف أألعتػػػراض ايوقػػػؼ التن يػػػذ اّا اذا قػػػرر م اػػػس شػػػورى  95المػػػادة 

 .الدولة ذلؾ 
ا ، فػاعتبر المتنػدـ ذارهػ 77وقد فلر أأل تهاد النرار النضا ي الذي تناولتػه المػادة      

اف النرار النضا ي الذي يماف لم اس شورى الدولة تنريػر وقػؼ تن يػذ  بنػا. عاػى طاػي 
الملػػتدعي الػػذي تنػػدـ امػػاـ الم اػػس بمرا عػػة طعػػف ضػػد هػػذا النػػرار النضػػا ي إنمػػا هػػو 
النرار النضػا ي الػذي يعػرض عاػى هػذا الم اػس بوصػ ه محامػة ننػض اعاػى أي النػرار 

 النضػػػا ية أألدنػػػى مػػػف الم اػػػس فػػػي التراتبيػػػة النضػػػا ية النضػػػا ي الصػػػادر عػػػف المرا ػػػم
وبالتػػػالي فانػػػه ينتضػػػي رد طاػػػي الدولػػػة وقػػػؼ تن يػػػذ النػػػرار الصػػػادر عػػػف م اػػػس شػػػورى 

 .(1)الدولة والمطاوي أألعادة بش نه
إذف اف الطعػػػف بطريػػػؽ إعػػػادة المحاامػػػة لػػػيس مػػػف شػػػ نه وقػػػؼ تن يػػػذ قػػػرار م اػػػس      

 .يماف لام اس اف ينرر بنتي ته وقؼ التن يذ  شورى الدولة بخالؼ أألعتراض الذي
فهنػػاؾ قػػرار صػػادر  .لاػف الواقػػم ياشػػؼ عػػف تضػػاري أأل تهػػاد حػوؿ هػػذ  الملػػ له      

عف م اس شورى الدولة يشير إلى اماانية قياـ الم اس بتنرير وقؼ التن يذ عند الطعف 

                                                 
(1)

 ( 767ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  11/7/1666   
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اامػػة ايوقػػؼ بطريػػؽ إعػػادة المحاامػػة ، فنػػد  ػػا. فيػػه اف الطعػػف عػػف طريػػؽ إعػػادة المح
 .(2)التن يذ مالـ يصدر عف الم اس قرار ينضي بوق ه

و ػػا. فػػي قػػرار 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 

ريػػػؽ اعػػػادة المحاامػػػة قػػػرر وقػػػؼ نزاعػػػًا يتصػػػؿ بايػػػاف النػػػرار المطعػػػوف فيػػػه لديػػػه عػػػف ط
 .(1)تن يذ 
بحا ػة الػى  وبالمنابؿ ، صدر قرار حديم عف الم اس اعتبػر فيػه اف وقػؼ التن يػذ     

نػػػػػص خػػػػػاص ، أألمػػػػػر غيػػػػػر المتػػػػػوفر بالنلػػػػػبة إلػػػػػى اعػػػػػادة المحاامػػػػػة وذلػػػػػؾ بخػػػػػالؼ 
 .أألعتراض

 وقد  ا. في حيتياته ماياي :
الدولػة تػنص عاػى اف المرا عػة اتوقػؼ مف نظاـ م اػس شػورى  77بما اف المادة      

تن يذ العمؿ أإلداري أو النرار النضا ي المطعوف فيه ولم اس شورى الدولػة تنريػر وقػؼ 
التن يػػذ بنػػا. عاػػى طاػػي صػػريا مػػف الملػػتدعي إذا تبػػيف مػػف ماػػؼ الػػدعوى اف التن يػػذ قػػد 

 .ياحؽ بالملتدعي ضررًا باييًا وأف المرا 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 لػػػه منومػػػا  النػػػرارا  أألداريػػػة الناباػػػة لاطعػػػف امػػػاـ م اػػػس شػػػورى الدولػػػة إّا انػػػه 
المذاورة اعال  اف المشرع لحػظ ايضػًا إماانيػة تو يػه طاػي  77يلت اد مف احااـ المادة 
 .ااـ النضا ية النها ية في لياؽ الطعف بها وقؼ التن يذ ضد أألح

                                                 
(2)

 231ص  1676هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  21/11/1675  

                                                                                 -5- 
(1)

 62ص  1666الوجوىعت أألدارَت  17/2/1666 
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النها يػػة الصػػادرة عػػف م اػػس شػػورى الدولػػة ت ػػوز دوف  وبمػػا اف أألحاػػاـ النضػػا ية     
ي وا بػػة ػػػػػػي. المنضػػي بػه معػًا وهػػػػػػػلػواها مػف أألحاػاـ لحظػة صػػدورها الح يػة وقػة الش

اس شػػػورى ػػػػػػػلػػػيس لاطعػػػف باحاػػػاـ م  نػػػػػػػػػػػها  التن يػػػذ ألػػػػػػػػػػتاماؿ مندمػػػػػػػػػػػػذ فػػػور الػيػػػػػػالتن 
الدولػػة بػػاي طريػػؽ مػػف طػػرؽ الطعػػف العاديػػة وغيػػر العاديػػة التػػي ينػػدر  فػػي إطػػار هػػذ  

حاامة أي أتػر موقػؼ عاػى ح يتهػا إّا اذا طاػي اينػاؼ التن يػذ ػػػػي إعػادة المػػػػأألخيرة طا
حصػرًا فػي نظامػه ينتضػي لػه الػنص  ار محددػػػػػػػت اي له فعاًل في هطػػػػػػ اس والػػػػػمف الم

ضػػػا ية التػػػي اياػػػوف إّا لطػػػرؽ الطعػػػف األحاػػػاـ الن الصػػػريا عايػػػه بخػػػالؼ لػػػواها مػػػف
 .العادية دوف طرؽ الطعف غير العادية أألتر الواقؼ عاى ن اذها 

شػورى الدولػة اا التػي  ن يذ قرارا  م اسوبما اف المشروع لـ ياحظ اماانية وقؼ ت     
مػػػف نظامػػه بصػػدد أألعتػػػراض عاػػى النػػرارا  التػػػي تصػػدر بالصػػػورة  95لحظتهػػا المػػادة 

 .الييابية 
أألعػادة  وبما انه يتحصؿ ممػا تنػدـ اف طاػي وقػؼ تن يػذ النػرار النضػا ي المطاػوي     

. الػػنص الصػػريا عايػػه بشػػ نه يخػػالؼ أألصػػوؿ النضػػا ية المتعانػػة ب ألنتظػػاـ العػػاـ ألنتنػػا
مػػف نظػػػاـ الم اػػس التػػي ترعػػػى طاػػي اعػػػادة المحاامػػة وينتضػػػي  98فػػي احاػػاـ المػػػادة 

 .(1).رد 
وعاػػػػى أي حػػػػاؿ ، أذا الػػػػت اي م اػػػػس شػػػػورى الدولػػػػة لطاػػػػي وقػػػػؼ تن يػػػػذ النػػػػرار      

الصػػادر عنػػه ، فػػ ف مو ػػي تن يػػذ الحاػػـ يعاػػؽ ريتمػػا ي صػػؿ الم اػػس بػػالطعف المنػػدـ او 
 .ؼ التن يذ ير م عف قرار وق

 

                                                 
(1)

 ، الدولت / ًزَه شوعىى ، غُز هٌشىر ( 3/7/2111بتارَخ  361قزار إعدادٌ رقن   
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 زواؿ مو ي التن يذ : -2
رغـ قياـ مو ي تن يذ أألحااـ النضا ية عاى عاتؽ أإلدارة ، فند تطرأ الػباي تزيػؿ      

 .هذا المو ي ، وهي ألباي واقعية او الباي قانونية 
 زواؿ المو ي أللباي واقعية : - أ
لػتحياًل ، امػا فػي يتحنؽ زواؿ المو ي واقعيًا في الحالة التي يصػبا فيهػا تن يػذ  م     

حالة باوغ موظؼ لف التناعد عند تن يذ حاـ قضا ي بابطاؿ قرار صػرفه مػف الخدمػة ، 
فػػ ف تييػػر الظػػروؼ الواقعيػػة بمضػػػػي الوقػػ  مػػابيف صػػػػدور الحاػػػػػػـ وتن ػػػػػػػيذ   عػػؿ هػػذا 

 .التن يذ ملتحياًل إذ ايماف إعادة الموظؼ المصروؼ إلى الخدمة في هذ  الحالة
 

 المصادقة التشريعية : –مو ي أللباي قانونية ال زواؿ - ي
La validation legislative 

 
ويػتـ ذلػؾ  .وحدة المشترع  يمانه تحرير أألدارة مف مو ي تن يػذ النضػية المحامػة      

طريػػؽ اؿ لت ػػاوز حػػد اللػػاطة عػػف عمايػػًا بتحريػػر أألدارة مػػف مو ػػي تن يػػذ احاػػاـ أألبطػػ
 .(1). ي مف ش نها ازالة هذا المو يتلر عي والادقة التشريعية ذا  الم عوؿ االمص
قػػػد تتنػػػاوؿ المصػػػادقة ن ػػػس النػػػرار الػػػذي ابطاػػػه النضػػػا. ، امػػػا حصػػػؿ فػػػي قضػػػية      

الناضػػػي الشػػػي  حلػػػف عبػػػد اللػػػاتر حيػػػم ابطػػػؿ م اػػػس الشػػػورى الدولػػػة قػػػرار وضػػػػعه 
بتصػػػرؼ ر ػػػػيس م اػػػػس الػػػػوزرا. ، فمػػػػا اػػػاف مػػػػف المشػػػػترع إا  اف أصػػػػدر قانونػػػػًا عطػػػػؿ 

 .(2)ه م عوؿ الحاـ النضا ي بمو ب
                                                 

1)
 ( C.E. 28 avril 1989 , Chbre . synd . des .industries metallurgiques de la Charente – 

maritime , Rec .p. 858 ) 
(2)

 ، غُز هٌشىر  4/4/2111تارَخ  2111 – 267/66قزار رقن   

(3 )dans I ordonnancement juridique 
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اما قد تتناوؿ هذ  المصادقة فنط التدابير التي اتخذ  بنتي ة النرار الذي تـ ابطاله     
فيمػػػا بعػػػد ، مػػػتاًل بعػػػد اف تػػػـ ابطػػػاؿ قػػػرار الا نػػػة ال احصػػػة فػػػي احػػػدى المباريػػػا   ػػػرى 

 .المصادقة عاى التعيينا  الملتندة إلى ذلؾ النرار 
ي يعتبر أف المشترع عندما يايي  ميم الم اعيؿ النانونية النات ة إف النضا. أألدار      

عػػػف ابطػػػاؿ مرلػػػوـ تنظيمػػػي معػػػيف وعػػػف ابطػػػاؿ النػػػرارا  المتخػػػذة تن يػػػذًا ألحاػػػاـ هػػػذا 
المرلوـ ياوف قػد تبػ  وصػدؽ صػراحة دوف أي تح ػظ  ميػم أألعمػاؿ اإلداريػة المتخػذة 

 (3)ددًا في التنظيـ النانونيتن يذًا ألحااـ المرلوـ التنظيمي المذاور وأعاد م 
ف ذلػؾ يشػاؿ يشػاؿ ) هذ  أألعماؿ التي لبؽ وابطاها مف قبؿ م اػس شػورى الدولػة ، وا 

بذاتػػػه لػػػببًا  ػػػديًا مػػػف شػػػ نه اف يحمػػػؿ أإلدارة عاػػػى التريػػػم او عاػػػى عػػػدـ تن يػػػذ النػػػرار 
الصػػػادر عػػػف م اػػػس شػػػورى الدولػػػة والناضػػػي بابطػػػاؿ النػػػرار الػػػذي اعيػػػد اعتبػػػار  نافػػػذًا 

 (4). ي النانوف بمو 
 

وت ػػدر أألشػػارة إلػػى اف تن يػػذ بعػػض قػػرارا  أألبطػػاؿ مػػف شػػ نه اف ياحػػؽ الضػػرر البايػػغ 
ب ألفراد المعنييف بهذ  النرارا  ، والذيف اعالقة لهـ ب أللباي التي  عاتهػا غيػر شػرعية 

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

لػبيؿ المتػػاؿ ، عاػػى أتػػر أألبطػاؿ الػػذي لػػببته غاطػػة ارتابتهػا الا نػػة ال احصػػة ، والػػذي 
الػػػػى المدرلػػػػة المرازيػػػػة لا نػػػػوف فػػػػي فرنلػػػػا ، اػػػػاف  1947تعاػػػػؽ بمبػػػػاراة الػػػػدخوؿ لػػػػنة 

                                                 
(4)

 347ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  17/3/1667  
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ولهـ المصػػادقة عاػػى قبػػ تاميػػذًا تنػػديـ فحػػص الػػدخوؿ مػػف  ديػػد لػػوا 225لػػيتو ي عاػػى 
 (1)1949هي  2التي اقر  بالنانوف الصادر في 

 الفقرة الثالثة : كيفية تنفيذ احكام مجمس شورى الدولة :
 اواًل: اصول التنفيذ :

تػػؤمف دا ػػرة التن يػػذ المختصػػة ، وفػػؽ النواعػػد المنصػػوص عايهػػا فػػي قػػانوف اصػػوؿ      
ولػة بحػؽ أألفػراد التػي المحااما  المدنية ، تن يذ النرارا  الصادرة عف م اس شػورى الد

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

 .(2)اصوؿ المحااما  المدنية
يب  ر يس دا رة التن يذ في الاس مشااؿ التن يذ المتعانة ب أل را.ا  وي صؿ في الاس 

 .(3) ر المشااؿ م اس شورى الدولةلا
تندـ طابا  تن يذ النرارا  الصادرة بحؽ اللػاطة أألداريػة الػى ر ػيس م اػس شػورى      

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

 
 
 

                                                 
(1)

 هي ًظام هجلس شىري الدولت 123الوادة   
(2)

 هي الٌظام124الوادة   
(3)

 هي الٌظام 125الوادة   
(4)

 هي الٌظام 126الوادة   

                                                                    - 6- 
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ورى الدولة اف طابا  تن يذ مف مرا عة احااـ م اس ش ويتضا لنا بصورة ضمنيه     
أألحاػػاـ التػػي تنػػدـ الػػى ر ػػيس الم اػػس تختاػػؼ عػػف الطاػػي الوا ػػي تنديمػػه الػػى أألدارة 

 126المعنية بالتن يذ لاي تنوـ بما ينتضيه هذا التن يذ ، وأف أآلحالة المذاورة في المادة 
 (1).مف نظاـ الم اس تتـ بوالطة الملتدعي ن له 

 
الم اػػػس ي يػػػد رغبػػػة المحاػػػـو لػػػه بالحصػػػوؿ عاػػػى الصػػػيية فالطاػػػي المنػػػدـ الػػػى ر ػػػيس 

 .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      

 .(2)لتدعيةعنه إذا تب  له فنداف الصورة الصالحة لاتن يذ التي لام  لا هة الم
مػػف قػػانوف اصػػوؿ المحاامػػا  المدنيػػة تػػنص فػػي فنرتهػػا التانيػػة عاػػى  565فالمػػادة      

انػه اي ػوز تلػايـ صػورة تن يذيػة تانيػة لاخصػـ ذاتػه إّا فػي حػاؿ ضػياع الصػورة أألولػى 
وتب  المحامة التي اصدر  الحاػـ وبو ػه اللػرعة فػي الطاػي وفػي المنازعػا  المتعانػة 

 .(3)ـبه بعد دعوة الخصو 
 

وينضػػػي الم اػػػس بتلػػػايـ الملػػػتدعي صػػػورة تن يذيػػػة تانيػػػة عػػػف الحاػػػـ إذا اعترفػػػ       
الدولة ب ف الصورة الصالحة لاتن يذ أألولى التي الػتامتها الملػتدعيه وأودعتهػا أألدارة قػد 

 (4).فند  اتنا. أألحدام 
 

                                                 
(1)

 761ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  4/7/1666  
(2)

 321ص  1676هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  21/11/1675 
(3)

هجلت القضاء أألدارٌ فٍ  2/7/1666و 226ص  1663 – 1662هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  15/1/1662  

   1667لبٌاى 

 746 ص              
(4)

 57ص 1664هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  25/11/1662  
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الي تنبػؿ  ميػم وتتمتم قرارا  إعطا. الصيية التن يذيػة بالصػ ة النضػا ية وهػي بالتػ     
طػػػػرؽ المرا عػػػػة العاديػػػػة بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ أألعتػػػػراض امػػػػاـ الناضػػػػي الػػػػذي اصػػػػدر النػػػػرار 

 (5)المطعوف فيه
 

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

ة اف تتنيػد بالحػاا  النانونيػة امػا وصػ تها أألحاػاـ الصػادرة عػػف عاػى اللػاطا  أألداريػ
 .الم اس 

عاى هذا أأللاس يتمتؿ تن يػذ أألحاػاـ التػي تنضػي بمبػالغ ماليػة بػدفم هػذ  المبػالغ      
عايهػػا دوف اف  باػػؿ بلػػاطة وبالنلػػبة الػػى أألحاػػاـ التػػي تات ػػي بػػ عالف الحنػػوؽ المتنػػازع

عاػػػى أألدارة اف تايػػػؼ عماهػػػا بمػػػا يتوافػػػؽ مػػػم تاػػػؾ  تشػػػتمؿ عاػػػى أألبطػػػاؿ ، ف نػػػه ياػػػوف
 .الحنوؽ 
امػػػا بالنلػػػبة الػػػى تن يػػػذ أألحاػػػاـ الناضػػػية ب ألبطػػػاؿ ، ف نػػػه ينػػػم عاػػػى عػػػاتؽ أألدارة      

اما ينػم عاػى  .مو ي اي ابي ب عادة الحاؿ الى مااان  عايه قبؿ اتخاذ النرار المبطؿ 
. يماػف اعتنبػار  تن يػذًا لانػرار أألداري عاتنها مو ي لابي ب ألمتنػاع عػف اتخػاذ أي ا ػرا

 .المحاـو بابطاله ، وذلؾ ب ألمتناع عف تن يذ النرار المبطؿ او إعادة إصػػدار  
 وبلبي دقة تحنيؽ هذيف المو بيف ، نتناولهما بالت صيؿ في ماياي :

 المو ي أألي ابي ب عادة الحاؿ الى مااان  عايه : -1

                                                 
(5)

 174ص  1666الوجوىعت أألدارَت  1666حزَزاى  3شىري لبٌاى   

                                                                  - 11- 
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نه اذا صدر الحاـ بابطػاؿ قػرار إداري ، فػ ف أألدارة تنػـو يعتبر أأل تهاد ال رنلي ا     
بترتيػػي  ميػػػم النتػػػا ل التػػػي يحتمهػػػا زواؿ النػػػرار الػػػذي ابطػػػؿ بػػػ تر ر عػػػي ، بمعنػػػى انػػػه 
يتعػػػيف عايهػػػا درس أألوضػػػاع المعنيػػػة مباشػػػرة بهػػػذا النػػػرار وتصػػػحيحها بم عػػػوؿ ر عػػػي 

يػه فيمػا لػو لػـ يصػدر وبطرينة تماػف مػف تحديػدها بالشػاؿ الػذي اػاف ي ػي اف ياػوف عا
 (1).قط النرار المنضي ب بطاله 

اػػذلؾ يعتبػػر أأل تهػػاد الابنػػاني انػػه اذا قضػػي الحاػػـ بابطػػاؿ قػػرار اداري اعتبػػر هػػذا      
وأل ػػؿ تن يػػذ  .النػػرار ا نػػه لػػـ ياػػف وتعػػيف الر ػػوع الػػى مااانػػ  عايػػه الحػػاؿ قبػػؿ صػػدور  

 .وتندير النرار المنضي بابطاله أإلدارة العودة إلى تاري  صدورهذا الحاـ ينبيي عاى 
 

اي يػػة تطػػور الحالػػة فيمػػا لػػو لػػـ ياػػف هػػذا النػػرار قػػد اتخػػذ والعمػػؿ عاػػى تصػػحيا  ميػػم 
 (1).أألوضاع التي ملها وأزالة هتار  

فػ ذا ابطػػؿ عاػػى لػبيؿ المتػػاؿ  ػػدوؿ ترقيػة بعػػض المػػوظ يف ، ياػوف مػػف شػػ ف هػػذا      
اة عاػػى الالػػه عػػف طريػػؽ وضػػم  ػػدوؿ أألبطػػاؿ الػػزاـ أألدارة بلػػحي الترقيػػا  الحاصػػ

 (2). ديد يعتد فيه بنرار أألبطاؿ 
غيػػر الشػػرعي والمالػػي لاحنػػوؽ  فػػاذا اػػاف ي ػػي عاػػى أألدارة لػػحي النػػرار ال ػػردي     

خػػػػالؿ مهاػػػػػة الطعػػػػػف النضػػػػػا ي، اّا انػػػػػه ألػػػػتتنا. يػػػػػتـ اللػػػػػحي خػػػػػار  المهاػػػػػة إذا اػػػػػاف 
 .د مف قبؿ النضا. أألداريالنرارالملترد نتي ة لنرار فردي اخر ابطؿ فيما بع

وهاػػػذا يتو ػػػي عاػػػى أألدارة فػػػي حػػػاؿ ابطػػػاؿ قػػػرار الصػػػرؼ مػػػف الخدمػػػة ، أعػػػادة      
الموظػػػؼ الػػػى وظي تػػػه وتاػػػويف وضػػػعه الػػػوظي ي وبالتػػػالي اعػػػادة الملػػػتدعي إلػػػى الرتبػػػة 

                                                 
(1)

 151ص  Lebonهجوىعت  4/3/1671شىري فزًسا   

                                                                         - 11 - 
(1)

 161ص  1662هجوىعت شٌُاق  16/7/1662شىري لبٌاى   
(2)

 253ص  Lebonهجوىعت  14/6/1667شىري فزًسا   
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وال  ة التي ااف فيها قبؿ صرفه مف الخدمػة ومنحػه التػدر  ب أللػتناد الػى أألقدميػة لػيما 
 .(3)رة الصرؼ غير النانوني تعتبر خدمة فعاية مف ا ؿ تحديد حنوقه وأف فت
ذا اػػػاف الموظػػػؼ المصػػػروؼ قػػػد تنػػػدـ قبػػػؿ إويتو ػػػي ايضػػػًا عاػػػى أألدارة تنػػػدير مػػػا     

فنػػد اعتبػػر  .صػػرفه مػػف الخدمػػة الػػى مبػػاراة امتحػػاف داخاػػي ومػػا اذا اػػاف قػػد ن ػػا فيهػػا 
الملػػتدعي قػػد تنػػدـ الػػى مبػػاراة م اػػس شػػورى الدولػػة فػػي قػػرار لػػه ، انػػه حيػػم تبػػ  اف 

تػػـ صػػرؼ مػػف الخدمػػة وعمػػد   1.3لوظي ػػة مراقػػي فػػي ادارة ال مػػارؾ وحػػؿ فػػي الرتبػػة 
 1.5أألدارة الى التعييف فػي مرااػز مراقػي مػف ا حػة النػا حيف فػي المبػاراة حتػى الرتبػة 

وتػػـ ابطػػاؿ قػػرار صػػرفه مػػف الخدمػػة ، وحيػػم انػػه تبعػػًا لػػذلؾ يتحػػتـ عاػػى أألدارة اعطػػا. 
رار ابطػػػاؿ صػػػرفه  ميػػػم م اعايػػػه النانونيػػػة بمػػػا فيهػػػا تعيينػػػه فػػػي وظي ػػػة مراقػػػي نتي ػػػة قػػػ

وذلػػػػػؾ الػػػػػوة بزمال ػػػػػه واحترامػػػػػًا لمبػػػػػدأ تلالػػػػػؿ النػػػػػا حيف فػػػػػي  1.3لحاولػػػػػه فػػػػػي الرتبػػػػػه 
 .(4)المباراة
غيػػر اف الموظػػؼ الػػذي ابطػػؿ قػػرار صػػرفه مػػف الخدمػػة ايتمتػػم بحػػؽ إعادتػػه الػػى      

نمػػػا ي ػػػي عاػػػى أألقػػػؿ إعادتػػػه الػػػى مراػػػز ذا  المراػػػز الػػػذي اػػػاف ف يػػػه قبػػػؿ الصػػػرؼ وا 
 (1)مماتؿ
إّا اف مو ػػي إلعػػادة الموظػػؼ الػػى ن ػػس الوظي ػػة التػػي اػػاف يشػػياها ي ػػرض عاػػى      

 أألدارة في الحاا  التالية :
 (2)عندما اتو د وظا ؼ مشابهة او ملاوية شاغرة -

                                                 
(3)

 57ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  17/11/1666  
(4)

 57ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  17/11/1666  

                                                                     -12- 
(1)

 وبذاث الوعًٌ :  57ص  1667هحلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  17/11/1666  

CE II janvier 1985 , Lebras . DA. 1985 ,n= 93: ,ًٌوبذاث الوع 
(2)

 C.E 10 novembre 1967 .Rabdeau, Rec.P. 424 
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النػػػابايف  عنػػػدما ياػػػوف الموظػػػؼ المصػػػروؼ تابعػػػًا ل  ػػػة المػػػوظ يف غيػػػر -
 لاعزؿ

 (fonctionnaires inamovibles )(3) 
 (4)( Emploi uniqueعندما يتعاؽ أألمر بوظي ة وحيدة )  -

اف الوضػػػم الػػػوظي ي الػػػذي يترتػػػي عاػػػى أألدارة إعػػػادة تاوينػػػه إن ػػػاذًا لنػػػرار م اػػػس      
شػػورى الدولػػة هػػو ذلػػؾ الوضػػم النػػا ـ ليايػػة تنػػديـ المرا عػػة والػػذي يشػػاؿ وحػػدة موضػػوع 

لنػػرار الػػػذي قضػػػى الم اػػػس بابطالػػػه ، امػػا اف اعػػػادة تاػػػويف الوضػػػم الػػػوظي ي تحصػػػؿ ا
بم عوؿ ر عي فتطاؿ  ميم أألوضاع التي الحؽ أإلبطاؿ ملالًا بها شرط اف تنوـ بػيف 
قرار أإلبطاؿ وتاؾ أألوضاع رابطة تالـز ت عؿ هذ  أألوضاع مرتبطة فيما بينهػا بشػاؿ 

 .ايت زأ
 شورى الدولة وقد تضمف ايضًا الحيتيا  التالية : هذا ما ا. في قرار لم اس

بما اف وضم الملتدعي النا ـ بتاري  تنديـ المرا عة هو ذلؾ الوضم النػا ـ عاػى الػاس 
حنه بالترقية الى رتبة مندـ ، هذا الحؽ الذي اان  تنار  عايػه أألدارة حتػى تػاري  تنػديـ 

ـ الػى رتبػة عنيػد لػـ ياػف قا مػًا بتػاري  المرا عة ، في حيف اف حنه بالترقية مف رتبة منػد
تنػػديـ المرا عػػة فضػػاًل عػػف انػػه اتتػػوافر رابطػػة تػػالـز بػػيف اقػػرار حػػؽ الملػػتدعي بالترقيػػة 

قػػرار حنػػه بالترقيػػة الػػى الرتبػػة أألعاػػى )عنيػػد(  1/1/1989الػػى رتبػػة منػػدـ اعتبػػارًا مػػف  وا 
واف ااف  لمذاورةوالتي تبنى خاضعة لشروط ملتناة لـ تاف موضم بحم في المرا عة ا

 1/1/1989قرار هذا الم اس باقرار  حؽ الملتدعي بالترقية إلى رتبة مندـ اعتبػارًا مػف 
 . 1/1/1993قد  عاه مؤهاًل لاترقية إلى رتبة عنيد اعتبارًا مف 

                                                 
(3)

 C.E26 octobre 1960 Corvisy , Rec.p.1044 
(4)

 C.E Ier decembre 1961 , Breart de Boisanger ,p.676 

                                                                         -13- 
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وبما اف اعادة تاويف وضم الملتدعي مف  اني أألدارة إن اذًا لنرار هػذا الم اػس اانػ  
 1/1/1989عاػى إقػرار حنػه بالترقيػة الػى رتبػة منػدـ اعتبػارًا مػف تنتصر والحالة ماتنػدـ 

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 

 .(1)المحدد في قرار هذا الم اس 
ارة اف تن ذ الحاـ في حدود  عاػى ضػو. ماتحػدد بػه النػزاع بالنلػبة وي ي عاى أإلد     

ألى موضوعه ولببه والمطاليي الواردة في التدعا. المرا عة أأللالية فال تت اوز هػذ  
 .الحدود وا تتعرض ألمور لـ يتناولها الحاـ 

 هذا ما ا. في قرار لم اس شورى الدولة وقد تضمف ايضًا الحيتيا  التالية :
 اف التن يذ يطابؽ المطالي التي ورد  في التدعا. المرا عة أأللالية وا يتعداها بما

وبما اف الطاي التاني المتعاؽ بالهدـ الوارد في التدعا. المرا عة الحاضرة لـ ياف      
مطابًا مف المطالي التي ورد  في التدعا. المرا عة أأللالية ولػـ يتناولػه الحاػـ الػذي 

 .عة بم هذ  المرا 
وبالتػػػالي فانػػػه ام ػػػاؿ لابحػػػم بالطاػػػي المتعاػػػؽ باليرامػػػة أألاراهيػػػة عػػػف اػػػؿ شػػػهر      

ت خير في تن يذ النرار الصادر عف م اس شورى الدولة ل هة هد البنا. المخػالؼ طالمػا 
نمػػا اػػاف  لػػـ يطالػػي بالهػػدـ فػػي الػػتدعا. المرا عػػة أأللالػػية التػػي صػػدر بشػػ نها النػػرار وا 

 (1)رخيص المخالؼ لانانوف الطاي فنط إبطاؿ الت
 

                                                 
(1)

 577ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  11/6/1667  

                                                               -14- 
(1)

 622ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  17/6/1667  
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اف الرواتػػي اتلػػتحؽ أأل لنػػا. قيػػاـ الموظػػؼ بمهػػاـ وظي تػػه فعػػاًل ، اآل انػػه عاػػى أألدارة 
وتبعًا إلبطاؿ النرار المطعوف فيه أف تلػوي الوضػم الػوظي ي والمػالي لاملػتدعي باعػادة 
عطا ػػػػه التعػػػػويض المنالػػػػي النػػػػاتل عػػػػف قػػػػرار صػػػػرفه مػػػػف  تاػػػػويف وضػػػػعه الػػػػوظي ي وا 

 .(2)مةالخد
فيمػػا يتعاػػؽ بػػالم عوؿ الر عػػي ، اف أألحاػػاـ النانونيػػة النافػػذة بتػػاري  أإلبطػػاؿ هػػي      

التي تطبػؽ ولػيس تاػؾ النافػذة بالتػاري  الػذي تنػـو فيػه أإلدارة ب عػادة الحػاؿ الػى مااانػ  
 .(3)عايه 

نػػػة العامػػػة نتي ػػػة إبطػػػاؿ قػػػرار الا  لاػػػف عنػػػد تنظػػػيـ مبػػػاراة  ديػػػدة لاػػػدخوؿ الػػػى الوظي ػػػة
الخاصة بالمباراة مػف قبػؿ الناضػي أإلداري فػ ف أإلدارة هػي مازمػة بتطبيػؽ النظػاـ النافػذ 

 .(4)بتاري  المباراة ال ديدة
إف اللاطة أإلدارية التي ابطؿ قرارها الصريا أو الضمني الصادر بنا. عاى مذارة ربط 

 اىالنزاع ، تعتبر وا نها لـ ت ي عاى هذ  ال ارة وياوف عايها اف ت يي ع
الطاػي الػػوارد فيهػا بعػػد اف تدرلػػه مػف  ديػػد ، وا ياػوف هنػػاؾ حا ػػة لت ديػد مػػذارة ربػػط 

 .(1)ابطاؿ لالذراع ، وذلؾ بلبي الم عوؿ الر عي 
ال ديػػػػدة لامػػػػذارة ات ػػػػرض إّا فػػػػي حػػػػاؿ تبػػػػدؿ الظػػػػروؼ الواقعيػػػػة او  لاػػػػف الدرالػػػػة     

 .(2)النانونية

                                                 
(2)

 347ص  1661 – 1661هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  7/12/1677  

(3 )C.E 23 fevrier 1973 , planchat , Rec .p. 167 
(4)

 C.E.8 juin 1990 , universitede Clermont – ferrand , Rec.p. 147 

                                                                           -15- 
(1)

 C.E 7decembre 1973 .SCA des Nigritelles et enterprise Fayollc .Rec.p.699 et 703 
(2)

  C.E 26 juin 1990 ,Mme Andre , Rec.p. 350 
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 .الم عػػػوؿ الر عػػػي لابطػػػاؿ بشػػػاؿ مطاػػػؽوقػػػد ياػػػوف مػػػف الصػػػعي احيانػػػًا تطبيػػػؽ      
وهاذا إف الم عوؿ الر عي اياـز أإلدارة بازالة التدابيرالمتخذة مػف قبػؿ موظػؼ تػـ إبطػاؿ 

 .قرار تعيينه وذلؾ وفنًا لنظرية الموظؼ ال عاي 
 ( المو ي اللابي ب ألمتناع عف تن يذ النرار المبطؿ او إعادة إصدار 2

تتوقؼ عف تن يذ النػرار أألداري المحاػـو بابطالػه بم ػرد  اف عاى أإلدارة يتعيف مف  هة
 يػػذ  ، امػػا ي ػػي عايهػا اف اتبػػدأ فػػي التن يػػذ إذا لػػـ نصػدور الحاػػـ إذا اانػػ  قػػد بػدا  بت
 .تاف قد بدأ  به قبؿ صدور الحاـ 

ومف  هة اخرى ، إف العمؿ أألداري المنضي بابطاله يعتبر ا نه لـ ياػف وا يعػود      
 .(3)معاودة إصدار  مف  ديديحؽ لادارة 

ف ف قوة النضية المحامة الناش ة عف أألحااـ الناضػية ب ألبطػاؿ تمنػم عاػى أإلدارة      
معػػػػاودة إصػػػػػدار ذا  النػػػػرار أإلداري بػػػػػذا  أأللػػػػػباي التػػػػي الػػػػػتند  اليهػػػػا فػػػػػي قرارهػػػػػا 

  إلى فاللاطة أألدارية يمانها اتخاذ قرار  ديد بذا  المنطوؽ ، عاى اف تلند.(4)اللابؽ
  .(5)ألاس مختاؼ عف الاس النرار اللابؽ الذي ابطؿ

امػػا انػػه إذا اانػػ  اللػػاطة أألداريػػة مازمػػة ب تخػػاذ قػػرار إداري معػػيف وقػػد أبطاػػه م اػػس 
دوف اف تعمػد اإلدارة الػى اصػدار النػرار  شورى الدولة ، ف ف تن يذ حاـ أألبطػاؿ ايحػوؿ
 .في اللابؽ والتي اد  إلى ابطالهم ددًا إنما خاليًا مف العيوي التي اان  تشوبه 

فمتػػػػى ا ػػػػر  أألدارة مػػػػتاًل تصػػػػحيا وضػػػػم الموظػػػػؼ بصػػػػورة ر عيػػػػة ومػػػػم التنيػػػػد      
بمضموف قرار أإلبطاؿ ، ف نها تلتعيد بالنلبة إلى الملتنبؿ حريتها فػي التنػدير فيمانهػا 

بعػد اف متاًل اف تصدر قرارًا  ديدًا ب قصا. الموظؼ عف مراز  وفنًا أل را.ا  صػحيحة 
                                                 

(3)
 75ص  1667قضاء أإلدارٌ فٍ لبٌاى هجلت ال 14/11/1665 

(4)
  22ص  1657هجوىعت شدَاق  14/12/1657شىري لبٌاى   

(5)
 77ص   Lebonهجوىعت  26/1/1671شىري فزًسا  

                                                                        -16- 
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     .(1)ابطػػػؿ قرارهػػػا اللػػػابؽ المتخػػػذ فػػػي هػػػذا المعنػػػى بلػػػبي اتبػػػاع إ ػػػرا.ا  غيػػػر قانونيػػػة
لاف هنا حالة اخرى تختاؼ قاياًل عف الحالة التي تنوـ فيها أألدارة بابداؿ أأللاس الػذي 

 .التند اليه النرار أإلداري الذي تـ أبطاله 
 ألولػػػى مػػػف مهػػػاـ وظي تػػػه بمو ػػػيفنػػػد يع ػػػي م اػػػس الػػػوزرا. احػػػد مػػػوظ ي ال  ػػػة أ     

وهذ  اللاطة الممنوحة لاحاومػة هػي التبلػابية ، امػا اف الحاومػة غيػر مازمػة  .النانوف
وأألصػػػػؿ انػػػػه يػػػػتـ أللػػػػباي تتعاػػػػؽ بالمصػػػػاحة العامػػػػة دوف اف ياػػػػوف  .بتعايػػػػؿ أإلع ػػػػا.

الموظػػػؼ المع ػػػػي مػػػف وظي تػػػػه قػػػػد اتػػػى عمػػػػاًل مػػػا ، ادى الػػػػى هػػػػذا التػػػدبير مػػػػف  انػػػػي 
إّا انه قد تا   الحاومة إلػى هػذا أإلع ػا. معااػة ايػا  بانػه نتي ػة للػو. اللػيرة   .الحاومة

 .الوظي ية العا دة لاموظؼ مما ي عؿ هذا التدبير عنوبة مننعة 
فػػػ ذا طعػػػف هػػػذا الموظػػػؼ بمرلػػػـو إع ا ػػػه أمػػػاـ م اػػػس شػػػورى الدولػػػة ، وقػػػاـ هػػػذا      

موظػؼ إذ أف ما ػه أألداري الم اس ب بطػاؿ المرلػوـ بلػبي عػدـ صػحة مػا نبلػي إلػى ال
خاؿٍ  مما يتب  ذلػؾ ، فػ ف الملػ لة التػي تتػار هنػا هػي انػه بعػد اف ترضػ  أإلدارة لنػرار 
م اػػػس شػػػورى الدولػػػة الناضػػػي ب بطػػػاؿ مرلػػػـو أألع ػػػا. ، فتنػػػـو بتن يػػػذ  وذلػػػؾ ب عػػػادة 
عادتػه إللػى ممارلػة وظي تػه ، فبعػد ذلػؾ هػؿ ي ػوز لػادارة  تصحيا وضعية الموظؼ وا 

 ـ ب صدار مرلـو  ديد ينضي ب ع ا. ن س الموظؼ مف مهامه ؟اف تنو 
فػػاإلدارة إذا اانػػ  قػػد اع ػػ  الموظػػؼ لػػابنًا أللػػباي ت ديبيػػة فهػػي هآلف تع يػػه دوف      

اف تنػػوـ بالتعايػػؿ وذلػػؾ بمو ػػي لػػاطتها أأللتنلػػابية خاصػػة انهػػا لػػـ تاػػف يومػػًا مازمػػة 
اػة فػي حامهػا لاحالػة التػي تنػـو فيهػا فهؿ تعتبر هػذ  الحالػة ممات .بتعايؿ مرلوـ أألع ا.

 أألدارة بالتبداؿ أأللباي التي التند عايها النرار المببطؿ ؟

                                                 
(1)

 176ص   Lebonهجوىعت  13/3/1656شىري فزًسا   

                                                                            -17- 
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اـ  اف هذا أألمر يعتبرخرقًا لانضية المحامة وامتناعًا عف تن يذ حاـ م اػس شػورى     
 الدولة إذ اف وا ي تن يذ حاـ الم اس ي رض عاى أإلدارة مو بًا لابياً 

 ة إصدار النرار الذي تـ ابطاله ؟ب ألمتناع عف إعاد
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 
لمصػػاحة العامػػة حلػػبما فانػػه يختاػػؼ إذ اف أألدارة لػػـ تعاػػؿ قرارهػػا وبالتػػالي ياػػوف لػػببه ا

مما يماف معه اعتبار أألدارة غير ممتنعه عف تن يذ حاـ م اس شػورى  ،هو الم ترض 
الدولػػػة خاصػػػة وانػػػه إذا قانػػػا بعاػػػس ذلػػػؾ فػػػ ف الػػػنص النػػػانوني الػػػذي يمػػػنا أإلدارة الحػػػؽ 
ب ع ا. موظ ي ال  ة أألولى مف مهاـ وظي تهـ ياوف قد تعطؿ م عوله مف أآلف فصاعدًا 

 .إلى الموظؼ المعني ب ألع ا.، أألمر الذي ايماف قوله  بالنلبة
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 
النضػػية المحامػػة بعػػدـ المو ػػي اللػػابي حيػػم ياػػوف عاػػى أإلدارة أألمتنػػاع عػػف مخال ػػة 

إصػػدار النػػرار 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 وًا إلى الخصوـ

تالتػػػا: دور م اػػػس شػػػورى الدولػػػة أحيانػػػًا الػػػى تو يػػػه أألدارة حػػػوؿ الطريػػػؽ الػػػذي عايهػػػا 
بالنلػبة إلػى هتػار احاػاـ أإلبطػاؿ ، فيضػمف قػرار  تػذاير أإلدارة بالتػدابير الوا ػي  اتباعػه

 .(1).اتخاذها لاتن يذ

                                                 
(1)

 C.E.26 decembre 1925 , Rodier , Rec p . 1065 

C.E 27 mai 1949 , Veron – Reville , p. 246          
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منػػه  58فػػي المػػادة  1963تمػػوز  .3امػػا اف المرلػػـو الصػػادر فػػي فرنلػػا بتػػاري       
نػػػص عاػػػى انػػػه فػػػي حالػػػة ابطػػػاؿ قػػػرار إداري مػػػف قبػػػؿ النضػػػا. أإلداري يماػػػف لاػػػوزرا. 

مف م اس شورى الدولة تنػوير أإلدارة حػوؿ اي يػة تن يػذ الحاػـ الصػادر  المعنييف الطاي
 .(2)عنه

عف م اس شورى الدولة غامضًا مما يؤدي إلػى صػعوبة  وقد ياتي الحاـ الصادر      
لذا يماػف ألي مػف الخصػـو فػي الػدعوى الطاػي مػف الم اػس ت لػير  .في عماية التن يذ 

وؿ اي يػػػػة التن يػػػذ بػػػػيف المحاػػػـو لػػػػه وأإلدارة هػػػذا الحاػػػػـ ، خاصػػػة عنػػػػدما ينشػػػ  نػػػػزاع حػػػ
 .(1)المعنية
مػف قػانوف اصػوؿ المحاامػا  المدنيػة مامعنػا  انػه ي ػوز  562فند  ا. فػي المػادة      

إلى المحامة التي اصدر  الحاـ ت لػير مػاوقم فيػه مػف غمػوض او  الاخصوـ اف يطابو 
ويعتبػػػر الحاػػػـ الصػػػادر ابهػػػاـ، وينػػػدـ الطاػػػي وفػػػؽ أألصػػػوؿ المنػػػررة إلقامػػػة الػػػدعوى ، 

 .بالت لير متممًا مف اؿ الو و  لاحاـ الذي ي لر  
اف يو ه امرًأ  1995شباط  8ال رنلي بمو ي قانوف  ويماف لم اس شورى الدولة     

لػػػادارة بشػػػ ف تن يػػػذ حامػػػه ، فعاػػػى لػػػبيؿ المتػػػاؿ عنػػػدما تصػػػرؼ أألدارة موظ ػػػًا ويبطػػػؿ 
 . عادة الموظؼ الى الخدمة الم اس قرار صرفه ف نه يو ه لها امرًا ب

إف هذا التطور في التشريم ال رنلي يشاؿ التتنا. عاى المبدأ الذي يحضر تو يػه      
مف نظاـ م اس شورى  91أألوامر إلى أإلدارة والذي ارله النانوف في لبناف في المادة 

 .(2)الدوله وااد  أأل تهاد

                                                 
(2)

 E DCE 1999 p. 159 1طلباً فٍ هذا الصدد  13قدم  1667وفٍ سٌت   

                                                                         -  17- 
(1)

 376ص  1667و  353ص  1664هجلس القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى   
(2)

 617ص  1666هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  7/7/1667هثالً   
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درًا عػػف الم اػػس فػػي لبنػػاف خػػالؼ لاػػف الالفػػ  فػػي هػػذا الم ػػاؿ اف هنػػاؾ قػػرارًا صػػا     
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 

 (3)ذلؾ
 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
 عدم اتخاذ التدابير الالزمة اوال:
مف أألمتاػة عاػى ذلػؾ ، عػدـ اعػادة الموظػؼ  إلػى الخدمػة بعػد ابطػاؿ قػرار صػرفه      

 .هاو عدـ دفم التعويض المحاـو ب
إّا اف قرار الم اس بابطاؿ رخصة بنا. ايعني انه قضى بهدـ البنا. وبالتالي ف ف      

 .(1)عد قياـ أإلدارة بهدـ البنا. ايعتبر امتناعًا عف تن يذ قرار الم اس بابطاؿ الرخصة
وفيمػػا يخػػص الباػػديا  ،اعتبػػر أأل تهػػاد أف رفػػض الباديػػة تن يػػذ الحاػػـ النضػػا ي ا      

النيػػػاـ بمػػػا امػػػال  عايهػػػا النػػػانوف بػػػالمعنى الػػػذي  ػػػا. فػػػي قػػػانوف الباػػػديا  يشػػػاؿ رفػػػض 
 .(2)وبالتالي ايماف للاطة الوصاية الحاوؿ محاها في هذا الش ف

مف قانوف الباديا  في لبناف انه اذا تمنم الم اس الباػدي  135فند  ا. في المادة      
نػػوانيف وأألنظمػػة ، لانا منػػاـ اف او ر يلػػه عػػف النيػػاـ بعمػػؿ مػػف أألعمػػاؿ التػػي تو بهػػا ال

له امرًا خطيًا بو وي التن يػذ خػالؿ مهاػة تعػيف فػي ييو ه إلى الم اس البادي او الى ر 
                                                 

(3)
 57ص  1667هجلتالقضاء أإلدارٌ فٍ لبٌاى  17/11/1666  
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(1)

 761ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  4/7/1666  
(2)

  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 
 .ينـو بن له بذلؾ بمو ي قرار معاؿ 

ابير الالزمػػة تن يػػذًا لحاػػـ م اػػس شػػورى الدولػػة بشػػاؿ وقػػد يت اػػى رفػػض اتخػػاذ التػػد     
صريا ، فعاى لبيؿ المتاؿ اتخذ م اس قيادة أألمف الداخاي قرارًا صػريحًا بػرفض ترقيػة 
بعػػض الضػػباط وذلػػؾ رغػػـ صػػدور قػػرار عػػف م اػػس شػػورى الدولػػة قضػػي بحنهػػـ بهػػذ  

 .(3)الترقية
ى الدولػػة متعػػذر هػػو بمتابػػة اف اعتبػػار أإلدارة اف تن يػػذ مضػػموف قػػرار م اػػس شػػور      

 .(1)رفض التن يذ
وأف شػػػػروع أإلدارة بػػػػ أل را.ا  أإلداريػػػػة المهػػػػدة ألتخػػػػاذ التػػػػدابير الالزمػػػػة ايعتبػػػػر       

 فند  ا. في قرار الم اس ماياي: .م اس شورى الدولة تن يذًا لانرار الصادر عنه 
ف النػرار الصػادر عػػف بمػا انػه ارلػا  نلػػخة صػالحة لاتن يػذ إلػػى وزارة الػدفاع الػوطني عػػ

م اس شورى الدولة لمصاحة الملتدعي ، واف مشروع مرلـو 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 
شروع مرلـو بتلوية وضم الملػتدعي وتوقيعػه وبما اف مبادرة قيادة ال يش إلى اعداد م

مػػػف قبػػػؿ اػػػؿ مػػػف وزيػػػري الػػػدفاع الػػػوطني والماليػػػة ومػػػف ر ػػػيس م اػػػس الػػػوزرا. ايماػػػف 
اعتبػػػار  تن يػػػذًا لنػػػرار م اػػػس شػػػورى الدولػػػة طالمػػػا انػػػه بنػػػي مشػػػروع مرلػػػوـ ولػػػـ يصػػػبا 

معنويًا  مرلومًا نافذًا باصدار  مف قبؿ ر يس ال مهورية خاصة وأف الدولة تعتبر شخصاً 

                                                 
(3)

 761ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  4/7/1666  
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 326ص  1666هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  21/2/1665  
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واحػػػػػػدًا وتاػػػػػػـز ا هزتهػػػػػػا أإلداريػػػػػػة بتن يػػػػػػذ أإلحاػػػػػػاـ النضػػػػػػا ية اػػػػػػؿ بحلػػػػػػي صػػػػػػالحياته 
 (2).واختصاصاته 

 ثانيًا : معاودة اصدار القرار المبطل :
فػػي هػػذ  الحالػػة تتخػػذ أإلدارة تػػدابير مخال ػػة تمامػػًا لانضػػية المحامػػة، مػػتاًل اصػػرار      

اػػػؿ شػػػهر رغػػػـ أإلبطػػػاؿ الصػػػادر عػػػف  ر ػػػيس الباديػػػة عاػػػى اتخػػػاذ قػػػرار معػػػيف فػػػي بدايػػػة
 .(3)م اس شورى الدولة الذي اظهر عدـ شرعية هذا النرار

 : ثالثا: احباط اثر الحكم بصورة غير مباشرة
اذا اقػػدم  أإلدارة بعػػد صػػدور الحاػػـ النضػػا ي الػػذي اانػػ  طرفػػًا فيػػه عاػػى اتخػػاذ      

اتر الحاـ بطرينة غيػر مباشػرة  ا را. ملتنؿ يخولها ايا  النانوف وياوف مف ش نه إحباط
 .ف ف ذلؾ يعتبر ا را. غير مشروع

وعاى هذا أأللاس إذا صدر حاـ بابطاؿ قرار المحافظ المتضػمف مػنا الػتتمار زراعػي 
لت ػػػاوز  حػػػد اللػػػاطة تػػػـ بػػػادر المحػػػافظ إلػػػى اصػػػدار قػػػرار بمصػػػادرة أأللػػػتتمار لصػػػالا 

از النػػػديـ أل ػػػؿ إبنا ػػػه فػػػي حوزتػػػه فيعتبػػػر متػػػؿ هػػػذا النػػػرار مت ػػػاوزًا حػػػد متيػػػصػػػاحي أأل
 .(1)اللاطة لمخال ة قوة النضية المحامة

 رابعا: التنفيذ الجزئي:
فػاذا  ػا. التن يػذ  .ي ي عاى أألدارة اف تنوـ بتن يذ مضموف حاػـ أإلبطػاؿ بحلػف النيػة 

 .ذًا لاحاـ ناقصا او ايت ؽ مم مضموف الحاـ ف ف ذلؾ ايعتبر تن ي

                                                 
(2)

 661ص  1666هجلت القضاء أإلدارٌ فٍ لبٌاى  5/6/1665  

 547ص  1666هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1/6/1667    
(3)

 C E 23 juillet 1909 , Fabregues 
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 333ص  Lebonهجوىعت  26/12/1644شىري فزًسا   
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بذاته وحدة قانونية متمالاة منل مة اتت زأ وا  الدولة يشاؿ إف قرار م اس شورى    
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 

 .(2)ايرة لمضموف الحاـ ومتناقضة معهومي
 خامسا: اجراء المقاصة:

في تن يذها لحاـ صادر عف النضا. أألداري قضى بالزامها بدفم مباغ مف الماؿ ،      
ّؿ تاػػػوف قػػػد  ا يحػػػؽ لػػػادارة اف تحلػػػـ أي مباػػػغ تعتبػػػر  مترتبػػػًا لهػػػا بذمػػػة المحاػػػوـ لػػػه وا 

 .(3)يذ حلي أألصوؿخال   بذلؾ النضية المحامة وامتنع  عف التن 
 

 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      
د أ از التن يذ ال بري بو ه هؤا. وفنًا لانواعػد المنصػوص عايهػا النانوف ق إذ افإشااؿ 

 .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 ًا ينػوـ بتن يػذ التزاماتػه 
مػػػػف قػػػػانوف اصػػػػوؿ  .86امػػػػا اف المػػػػادة  .ورة طبيعيػػػػة بػػػػدوف تهػػػػري او لػػػػو. نيػػػػة بصػػػػ

المحاامػػػا  المدنيػػػة قػػػػد حضػػػر  النػػػػا. الح ػػػز عاػػػػى امػػػواؿ الدولػػػػة ولػػػا ر أألشػػػػخاص 
 .المعنوييف ذوي الص ة العامة 

                                                 
(2)

 342ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  15/1/1666 
(3)

 161ص  1662الوجوىعت أألدارَت  16/7/1662 
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وبما اف أإلدارة تضطام بت ميف تن يذ أألحااـ التي يصدرها النضػا. ، فػال يعنػؿ اف      
ة الملػػاحة التػػي تحػػ  تصػػرفها ضػػد ن لػػها لتػػؤمف تن يػػذ أألحاػػاـ الصػػادرة تلػػتعمؿ النػػو 

 .عنها
ف ػػػي ظػػػؿ غيػػػاي طػػػرؽ التن يػػػذ العاديػػػة بو ػػػه أإلدارة ، ياػػػوف عاػػػى المحاػػػـو لػػػه اف      

 .ينتظر التن يذ التانا ي مف قباها 
لاػػػػف بالمنابػػػػؿ تبنػػػػى هنػػػػاؾ ولػػػػا ؿ قانونيػػػػة مػػػػف شػػػػ نها إاػػػػرا  أإلدارة عاػػػػى التن يػػػػذ      

 .لتانا يا
 ثانيا: الوسائل المتوفرة مقابل امتناع أإلدارة عن التنفيذ :

 أإلبطال : -1
 عػػؿ نظػػاـ م اػػس شػػورى الدولػػة مػػف خػػرؽ النضػػية المحامػػة لػػببًا مػػف الػػباي أإلبطػػاؿ 

 .(1)لت اوز حد اللاطة
فامتنػػػاع أإلدارة عػػػف تطبيػػػؽ أألحاػػػاـ المبرمػػػة وت اهاهػػػا لنػػػوة النضػػػية المحامػػػة او      

ا في التن يذ او تحويرها لهذ  أألحااـ يعتبرعماًل غير شػرعي ويشػاؿ دور  ت ػاوز تناعله
 .(1)لحد اللاطة

عاػػى هػػػذا أأللػػػاس ينضػػػي م اػػػس شػػػورى الدولػػة بابطػػػاؿ النػػػرار الػػػذي تػػػرفض فيػػػه      
 .(2)أألدارة تن يذ حاـ صادر عنه لمخال ته قوة النضية المحامة

أإلدارة احبػػاط تطبيػػػؽ النضػػية المنضػػػية هػػػي واػػؿ التػػػدابير التػػي بمو بهػػػا تحػػػاوؿ       
وهػذ  هػي الحػاؿ عنػدما تعػدؿ أإلدارة النظػاـ  .قاباة لابطاؿ لمخال تها النضػية المحامػة 

 .الوا ي تطبينه لتالفي تطبيؽ النضية المحامة 
                                                 

(1)
 117الوادة   
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(1)

 343ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  15/1/1666  
(2)

 231ص  1662الوجوىعت أألدارَت  6/11/1662  
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فند اعتبر النضا. أألداري اف التدبير المتخذ بهدؼ إحباط النضػية المنضػية يماػف      
لالاطة وذلػؾ فيمػا يتعاػؽ بمرلػـو تنظيمػي قػاـ بتعػديؿ وضػعية قانونيػة  اف يشاؿ تحويراً 

معينة مف ا ؿ اللماح لاحاومة باتخاذ تدابير فرديػة مماتاػة لانػرارا  التػي لػبؽ وابطاهػا 
 (3).م اس شورى الدولة 

 ملؤولية أإلدارة بلبي عدـ تن يذ الحاـ او الت خير في تن يذ  : -2
وفػي  ميػم أألحػواؿ بػ ف تن ػذ أألحاػاـ النضػا ية  إف أألدارة مازمة بصورة نها يػة

بحلػػػف نيػػػة وعاػػػى و ههػػػا الصػػػحيا وا يمانهػػػا أإلمتنػػػاع عػػػف تن يػػػذها دوف اف 
مػػف نظػػاـ م اػػس شػػورى الدولػػة  93تتحمػػؿ ملػػؤولية ذلػػؾ عمػػاًل باحاػػاـ المػػادة 

(4). 
ف امتنػػػػاع أإلدارة عػػػػف تطبيػػػػؽ أألحاػػػػاـ المبرمػػػػة وت اهاهػػػػا لنػػػػوة النضػػػػية       وا 

ة أو تناعلػػػها فػػػي التن يػػػذ او تحويرهػػػا لهػػػذ  أألحاػػػاـ يعتبػػػر عمػػػاًل غيػػػر المحامػػػ
    (5)شرعي تنتل عنه ملؤوليتها المباشرة

إف أألدارة التي قام  بتن يػذ قػرار م اػس شػورى الدولػة تبنػى ملػؤولة عػف أألضػرار      
 .(1)التي لحن  بالملتدعي  را. الت خير في التن يذ

مف نظاـ م اس شورى الدولة عاى مػا معنػا   93ة مف المادة هذا وقد نص  ال نرة التاني
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 :     

                                                 
(3)

 C.E 13 juillet 1962 , Breart do boisanger , Rec .p. 484  
(4)

 566ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى   7/5/1666  
(5)

 343ص  1667هجلت القضاء أإلدارٌ فٍ لبٌاى  15/1/1666  

                                                                       -24- 
(1)

 475ص  1666فٍ لبٌاى  هجلت القضاء أألدارٌ 21/4/1665 



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 

 

 

 687 

ابػػراـ الحاػػـ الصػػادر عػػف م اػػس شػػورى الدولػػة وذلػػؾ باننضػػا. مهاػػة  ابػػد مػػف - أ
الشػػهريف المطاوبػػة لاطعػػف بنػػرار الم اػػس او بم ػػرد اف ياػػوف النػػرار غيػػر قابػػؿ 

 .لاطعف االنرارا  الصادرة بصدد إعادة المحاامة وتصحيا الخط  المادي
دارة مػف ا ػؿ وبعد أألبراـ ، ابد مف اننضا. المهاة المعنولة التػي تتمتػم بهػا أأل - ي

 .تن يذ قرار م اس شورى الدولة 
فػػػ إلدارة ملػػػؤولة عػػػف التػػػ خير فػػػي تن يػػػذ قػػػرار قضػػػا ي مبػػػـر مػػػدة تت ػػػاوز المهاػػػة      

 .(2)شهرًا  34المعنولة ت اوزًا ابيرًا ، اما لو باي  مدة الت خير 
 .(3)اف المهاة المطاوبة تنم تح  مراقبة النضا. وتحدد بالنظر لظروؼ اؿ قضية     

 .  (4)بالملتدعي ضرر مف  را. عدـ التن يذ ابد ايضًا اف ياوف قد لحؽ - 
فنػد اعتبػر م اػس شػورى الدولػة  .ي ي ايضًا ايداع نلخة عف النرار صػالحة لاتن يػذ -د

اف ملػػؤولية أألدار  ت ػػا  المػػواطنيف تترتػػي عنػػدما تتنػػاعس عػػف تن يػػذ أألحاػػاـ الصػػادرة 
 .(1) ر التن يذ حلي أألصوؿلمصاحتهـ والتي اودع  دوا

واخيػرًا يشػترط أأل تهػاد فػي لبنػاف تنػديـ طاػي لػمدارة بتن يػذ النػرار الصػادر ضػدها  -هػ 
 .عف م اس شورى الدولة 

فػػاف التػػاري  الػػذي يعػػوؿ عايػػه فػػي حلػػاي فتػػرة التػػ خير هػػو تػػاري  تنػػديـ الملػػتدعي      
 (2).طاي تن يذ قرار قضا ي صالا لاتن يذ 

الطاي مف أإلدارة اتخاذ أأل را.ا  الالزمة لاتن يػذ مػف شػ نه اف يػؤدي إلػى  ذلؾ اف     
اظهار الطابم المخطي. ألمتناع أألدارة عف التن يذ والخطػ  الػذي ينػم عاػى عاتنهػا وفػي 

                                                 
(2)

 24ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1665/ 17/11  
(3)

 267ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  5/2/1667 
(4)

 273ص  1666هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  24/1/1665  

                                                                   -25- 
(1)

 273ص  1666هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  24/1/1665 
(2)

 475ص  1666هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  21/4/1665 
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حػػػاؿ و ػػػود طاػػػي لاتن يػػػذ لػػػـ يعػػػد بالػػػتطاعة أألدارة اف تػػػدلي بػػػاف الملػػػت يد مػػػف النػػػرار 
 .(3)لحاـ وما يترتي عاى ذلؾ مف ا را.ا  وحنوؽالنضا ي المبـر لـ يباؿ بنتا ل ا

 تهػاد فػي فرنلػا ، فػاعتبر انػه يتعػيف عاػى اصػحاي الشػ ف وقػد ااػد ذلػؾ بعػض أأل     
 .(4)طاي تن يذ الحاـ

ي او لصدور قرار صريا (5)يومنذ تنديـ الطاي تلري المهاة المحددة لانرار الضمن    
 .  (5)ة ضد أألدارة بالرفض ، الذي يعتبر مبدأ لمهاة دعوى  ديد

ف ف عدـ رغبة بعض الملت يديف مف أإلبطاؿ في تن يذ الحاـ لصػالحهـ تػؤدي إلػى      
ويترتي عاى ذلػؾ  .اعتبار أإلدارة غير مخط ة بعدـ إقدامها عاى التن يذ مف تانا. ن لها

اف الضرر النا ـ عف رفض تن يذ الحاـ اينش  إّا منذ رفػض أإلدارة صػراحة او ضػمنًا 
 . (6)لطاي المندـ اليها بش ف هذا التن يذا

لاف برأينا اف  الشرط المػذاور فػي هػذا أأل تهػاد قابػؿ لامناقشػة إذ اف ايػداع أإلدارة      
نلػػػػخة عػػػػف النػػػػرار النضػػػػا ي صػػػػالحة لاتن يػػػػذ ، ي يػػػػد بشػػػػاؿ واضػػػػا رغبػػػػة الملػػػػتدعي 

 .ب أللت ادة مف تن يذ الحاـ الصادر لمصاحته 
الػػى اف تنػػديـ طاػػي لػػادارة بتن يػػذ النػػرار النضػػا ي ايينػػي عػػف ربػػط وتحػػدر أألشػػارة     

النػػزاع فيمػػا بعػػد بشػػ ف التعػػويض المطالػػي بػػه مػػف قبػػؿ الملػػتدعي المحاػػـو لػػه فػػي حػػاؿ 
لحؽ به ضرر  را. أألمتناع عف التن يذ، فػاف طاػي التن يػذ هػو شػرط لترتيػي الملػؤولية 

 .ع فهو شرط لاحاـ بالتعويضوفنًا لم تهاد المذاور اعال  ، اما ربط النزا

                                                 
(3)

 761هجلت القضاء أألدارٌ ص  4/7/1666 
(4)

 364ص   Lebonهجوىعت  24/6/1656 
(5)

 72ص    Lebonهجوىعت  4/2/1655 
(6)

 56ص   Lebonهجوىعت  24/1/1662  

                                                                     -26- 
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إذا قضى الم اػس بتعػويض نتي ػة الضػرر الحاصػؿ مػف مخال ػة النضػية لامحامػة      
ف نه يمانه أألشػارة ايضػًا الػى حػؽ الملػتدعي بتعػويض أضػافي فػي حػاؿ أأللػتمرار فػي 

 .(1)عدـ التن يذ
ذا أصبا أأللتمرار فػي عػدـ التن يػذ نها يػًا يحاػـ الناضػي بتعػويض ملػ      اٍو لاتنيػيـ وا 

 .(2)النها ي لاضرر
 ال ا دة عاى المبالغ المحاـو بها : -3
فػي هػذ   .قد يطاي الملتدعي في مرا عتػه بػالتعويض المػالي مػم ال وا ػد النانونيػة      

المحاػػـو بهػػا بمو ػػي الحاػػـ الصػػادر عػػف م اػػس شػػورى الدولػػة تلػػري  الحالػػة اف ال ا ػػدة
 .(3)يذ  وحتى تاري  الدفم ال عايمف تاري  الحاـ الذي تمنع  الدولة عف تن 

وت در المالحظة اف عدـ اي ا. قيمة ال ا ػدة المحاػوـ بهػا حتػى تػاري  الػدفم ال عاػي      
 .(4)يشاؿ بدور  مخال ة لنوة النضية المحامة 

اف ال ا ػػػدة عاػػػى المبػػػالغ المحاػػػـو بهػػػا تبنػػػى ملػػػتناة عػػػف التعػػػويض عػػػف الضػػػرر      
فند  ا. في قػرار م اػس شػورى  .ت خير في دفم هذ  المبالغ الالحؽ بالملتدعي  را. ال

 الدولة ماياي:
بمػػا اف الملػػتدعية ننػػدم  مػػف وزارة الصػػحة بطاػػي بتن يػػذ قػػرار م اػػس شػػورى الدولػػة ، 
وأألدارةلـ تدفم لها قيمة التعويض اّا بعد مضي مدة لنة والبوع مف تػاري  تنػديـ طاػي 

 .التن يذ 

                                                 
(1)

  C.E 8 fevrier 12961 , Rousset , p.85 
(2)

  }C.E 6 mars 1987 , sola , p. 806 
(3)

 265ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  5/2/1667  
(4)

 24ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  17/11/1665  
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التػػػ خير وبالتػػػالي مازمػػػة بػػػالتعويض عػػػف الضػػػرر الالحػػػؽ  وبمػػػا اف أألدارة ملػػػؤولة عػػػف
 .بالملتدعية مف  را ه 

 وبما انه ينتضي الزاـ الدولة باف تدفم ال ا دة عف المباغ المحاـو به
لػػذا ينػػرر الم اػػس الػػزاـ الملػػتدعي ضػػدها بػػدفم مباػػغ قػػدر  عشػػرة هآلؼ ليػػرة لبنانيػػة عػػف 

اػس شػورى الدولػة والزامهػا بػدفم فا ػدة الصػادر عػف م  126/86ت خير تن يذ النرار رقػـ 
 . (1)الصادر عف    الم اس  126/86 % عف المباغ المحاوـ به في النرار6مندارها 
لاػػػف الم اػػػس فػػػي قػػػرار لػػػابؽ اعتبػػػر اف المطالبػػػة بالعطػػػؿ والضػػػرر للػػػبي تػػػ خر      

ض عف المديف عف تن يذ مو ي ب دا. مباغ مف الننود ، يعني المطالبة بال ا دة ألف العو 
 (2)مف قانوف المو با  والعنود 265الت خير يتمتؿ بال ا دة عماًل باحااـ المادة 

      L  astreinteاليرامة أألاراهية  -4
مػػػف نظػػػاـ م اػػػس شػػػورى الدولػػػة اف عاػػػى  93 ػػػا. فػػػي ال نػػػرة التانيػػػة مػػػف المػػػادة      

ـ المبرمػة الصػادرة الشػخص المعنػوي مػف النػانوف العػاـ اف ين ػذ فػي مهاػة معنولػة أألحاػا
ذا تػ خر التن يػذ مػف دوف لػبي يماػف  عف م اس شورى الدولة تحػ  طا اػة الملػؤولية وا 
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 شروطًا هي التالية :

 المذاورة اعال  93ـ اما يلت اد مف المادة ابراـ الحا - أ
 93اننضا. المهاة المعنولة بعد أألبراـ اما يلت اد ايضًا مف المادة   - ي

                                                 
(1)

 476ص  1666هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  21/4/1665 
(2)

 173ص  1662الوجوىعت أألدارَت  23/11/1662  
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ف ػػي حػػاؿ تنػػديـ طاػػي اليرامػػة قبػػؿ اننضػػا. المهاػػة المعنولػػة يػػرد هػػذا الطاػػي ألنػػه   
 .(1)لابؽ ألوانه

 .س المادةاف ياوف الت خير عف التن يذ مف دوف لبي ، بحلي ما ا. في ن  - 
وقد ااد أأل تهػاد هػذ  الشػروط التالتػة إذ اعتبػر انػه ي ػي لاحاػـ باليرامػة أألاراهيػة 
تػػوافر شػػرط الالػػي هػػو تنػػاعس أإلدارة عػػف تن يػػذ حاػػـ مبػػـر فػػي مهاػػة معنولػػة واف 

 . (2)ياوف الت خير عف التن يذ مف دوي لبي
لعػاـ بػدفم ي ي عاى المتضرر اف يطاػي مػف الم اػس إلػزاـ الشػخص المعنػوي ا -د

يظهػر هػػذا  .فػال يماػػف لام اػس فػي لبنػاف الحاػػـ بهػا ع ػوًا  .هػذ  اليرامػة أألاراهيػة 
 .المذاورة اعال   93الشرط بشاؿ واضا في المادة 

لاف ي ي عاى طالي اليرامة أإلاراهية اف يحدد مندارها بؿ ينوـ م اس شورى     
 .(3)الدولة بتحديدها ولو لـ ينـ بذلؾ الملتدعي

امػػا انػػه اذا حػػدد الملػػػتدعي منػػدار اليرامػػة التػػي يطالػػػي ب رضػػها ، فػػ ف الم اػػػس      
 .(1)يبنى له الحؽ في بتنديرها بشاؿ مياير لتندير الملتدعي

فيعود لاناضي تحديد اليرامة أألاراهية فػي اطػار معطيػا  الماػؼ وعاػى الػاس اف      
ؤوليتها المتعمػدة فػي التػ خير لاحاـ طابم اليرامة المحاوـ بها عاػى الدولػة مػف  ػرا. ملػ

بتن يػذ الحاػػـ النضػػا ي المبػػـر بحيػػم تاػػوف قيمػػة اليرامػػة أألاراهيػػة اابػػر مػػف قيمػػة الحػػؽ 
 .(2)المطالي به وذلؾ لامحافظة عاى طابعها ايرامة

                                                 
(1)

 267ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  5/2/1667  
(2)

 267ص  1667هجلت القضاء أإلدارٌ فٍ لبٌاى  5/2/1667  
(3)

                                                               273هجلت القضاء أألدارٌ ص  24/1/1665  
(1)

 661ص  1666ء أألدارٌ فٍ لبٌاى هجلت القضا 5/6/1665  

 566ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  7/5/1666     
(2)

 547ص  1666هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  1/6/1667 
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وقد قضى الم اس بلرياف اليرامة أألاراهيػة مػف تػاري  ربػط النػزاع المتعاػؽ بطاػي      
 .(3)م اس ولياية تن يذ تن يذ الحاـ الصادر عف ال

لاػػػف فػػػي قػػػرار اخػػػر قضػػػى الم اػػػس بلػػػرياف اليرامػػػة أألاراهيػػػة اعتبػػػارًا مػػػف تػػػاري       
 .(4)صدور النرار الناضي ب رضها وحتى تن يذ النرار أأللالي المطاوي تن يذ 

إف اليرامػػػة أألاراهيػػػػة ات ػػػرض إّا اذا اػػػػاف رفػػػض التن يػػػذ  ايػػػػًا وصػػػريحًا إذ انػػػػه  -هػػػػ 
اليرامة أألاراهية إذا اتخذ  تدابير مف قبػؿ أألدارة تػدؿ عاػى نيتهػا تن يػذ الحاػـ ايحاـ ب

 .المبـر او اذا تبيف مف ظروؼ النضية نية أألدارة مف التن يذ
فػػاف مباشػػرة أألدارة بتن يػػذ النػػرار النضػػا ي واعػػداد مشػػروع مرلػػـو لهػػذ  اليايػػة مػػف      

نيتهػػا عػدـ التنػػاعس او أهمػػاؿ تن يػػذ ا ػؿ اعػػادة تاػػويف وضػػم الملػتدعي الػػوظي ي يؤاػػد 
 .  (5)الحاـ المبـر

فػػػاف  .ي ػػػي ايضػػػًا تنػػػديـ طاػػػي لػػػمدارة بتن يػػػذ النػػػرار الصػػػادر لمصػػػاحة الملػػػتدعي -و
التاري  الذي يعوؿ عايه في حلاي فترة التػ خير هػو تػاري  تنػديـ الملػتدعي طاػي تن يػذ 

 .(1) قرار قضا ي صالا لاتن يذ
ؾ ، ي ػػي ربػػط النػػزاع مػػم أألدارة بشػػاف المطالبػػة بتطبيػػؽ اليرامػػة ب ألضػػافة الػػى ذلػػ -ز

 .أألاراهية
اف هذيف الشرطيف أألخيريف قػد تناولهمػا م اػس شػورى الدولػة فػي قػرار لػه  ػا. فػي     

 حيتياته ماياي :

                                                 
(3)

 566ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  7/5/1666  
(4)

 273ص  1666هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  24/1/1665  
(5)

 267ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  5/2/1667  

                                                                       -31- 
(1)

 475ص  1666هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  21/4/1665  

                                                             -31- 
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بمػػا  اف احمػػد الحػػا  ورفاقػػه قػػد تنػػدموا لػػدى هػػذا الم اػػس بمرا عػػة يطابػػوف فيهػػا فػػرض 
لملتدعي ضدها الدولة مف ا ؿ تن يذ النرارا  التػي تنػاولتهـ والتػي غرامة ااراهية عاى ا

 .صدر  عف هذا الم اس 
وبمػػا اف الدولػػة تػػدلي بانػػه ينتضػػي رد المرا عػػة شػػااًل لعػػدـ و ػػود أي ربػػط نػػزاع بشػػ ف 

مػػف نظػػاـ م اػػس  93المطالبػػة بتطبيػػؽ اليرامػػة أألاراهيػػة المنصػػوص عايهػػا فػػي المػػادة 
 .شورى الدولة 

ال هػػة الملػػػتدعية تػػدلي بػػػاف طاػػي الػػزاـ الدولػػػة تن يػػذ النػػػرارا  الصػػادرة عػػػف  وبمػػا اف .
م اس شورى الدولة لصػالحها وفػرض غرامػة إاراهيػة بحنهػا لػيس نزاعػًا  ديػدًا يلػتدعي 
و ػػػػود مػػػػذارة ربػػػػط نػػػػزاع ، واف الدولػػػػة رفضػػػػ  صػػػػراحة تن يػػػػذ هػػػػذ  النػػػػرارا  وانػػػػه بعػػػػد 

عػػف النػػرارا  التػػي اصػػدرها م اػػس التحصػػاؿ الملػػتدعيف عاػػى صػػور صػػالحة لاتن يػػذ 
 –وزارة الداخايػػة  –شػػورى الدولػػة لصػػالحهـ وقػػدموا هػػذ  الصػػور الػػى الملػػتدعي ضػػدها 

ابايتهػػا موق هػػا مػػف هػػذ  النػػرارا  المتضػػمف رفػػض ترقيػػة الملػػتدعيف وهاػػذا ولػػو فػػرض 
 . دًا انه ي ي و ود مذارة ربط نزاع إّا اف النرار برفض التن يذ ااف صريحاً 

مػػف نظػػاـ  68و 67وقػػد انت ػػى معػػه ربػػط النػػزاع مػػم أألدارة وفنػػًا ألحاػػاـ المػػادتيف      
 .م اس شورى الدولة

مف نظاـ م اس شورى الدولة تنص عاى انػه اي ػوز ألحػد مػف  67وبما اف المادة     
أألفراد اف يندـ دعوى اماـ م اس شورى الدولة إّا بشاؿ مرا عة ضد قػرار صػادر عػف 

مػػف النظػػاـ تػػنص عاػػى انػػه اذا لػػـ تاػػف اللػػاطة قػػد  68يػػة امػػا اف المػػادة اللػػاطة أإلدار 
اصدر  قرارًا فيتو ي عاػى ذي العالقػة اف يلتصػدر ملػبنًا قػرارًا مػف اللػاطة المختصػة 

 .ومف ا ؿ ذلؾ يندـ الى اللاطة طابًا قانونيًا 
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بطػػػاؿ وبمػػػا اف التنػػػازع أألداري يميػػػز بػػػيف تالتػػػة انػػػواع مػػػف المرا عػػػا  هػػػي مرا عػػػة أإل
 .ومرا عة النضا. الشامؿ ومرا عة الت لير 

وبمػػػا انػػػه اذا اانػػػ  مطالػػػي ال هػػػة الملػػػتدعية فػػػي الػػػتدعا. مرا عتهػػػا تحػػػدد بصػػػورة  .
التطرادية طبيعة المرا عة النضا ية غير اف بعض المرا عػا  هػي بطبيعتهػا مرا عػا  

تػػػػم قضػػػػا. شػػػػامؿ اـ مرا عػػػػا  ابطػػػػاؿ وبصػػػػورة عامػػػػة اف اػػػػؿ مرا عػػػػة ت ػػػػرض اف يتم
 .الناضي بصالحيا  والعة هي مرا عة قضا. شامؿ 

وبمػػػا انػػػه مػػػاي رؽ قضػػػا. أإلبطػػػاؿ عػػػف النضػػػا. الشػػػامؿ بصػػػورة الالػػػية هػػػو اف قضػػػا. 
أإلبطاؿ مو ه ضد عمؿ إداري في لبيؿ إبطاله اايػًا اـ  ز يػًا امػا النضػا. الشػامؿ فانػه 

التػػابعيف لاحػػؽ العػػاـ يتعاػػؽ ب ميػػم أألعمػػاؿ أإلداريػػة والنزاعػػا  الناشػػ ة بػػيف أألشػػخاص 
إلى الزاـ اول ؾ أألشخاص بمو بػا  ماليػة معينػة وتنيػيـ  وبيف أألفراد في لبيؿ الوصوؿ
 .هذ  المو با  والحاـ بمندارها

نضػػػػا. الشػػػػامؿ والصػػػػالحيا  المعطػػػػاة وبمػػػػا انػػػػه ام ػػػػاؿ لتطبيػػػػؽ قواعػػػػد تنػػػػازع ال     
 .اايًا معه  ختالفهالاناضي في هذا النوع مف التنازع عاى مرا عة أإلبطاؿ أل

وبما اف المطالبة بيرامة ااراهية هي بطبيعتهػا مػف مرا عػا  النضػا. الشػامؿ ، وبمػا    
مػػف نظػػاـ م اػػس شػػورى الدولػػة انهػػا ت ػػرض  68و  67انػػه يلػػت اد مػػف احاػػاـ المػػادتيف 

ى المتػػداعيف اف يو هػػوا دعػػواهـ ضػػد قػػرار بمعنػػى انػػه ايماػػف تنػػديـ مرا عػػة قضػػا. عاػػ
 .شامؿ اماـ المحااـ أألدارية إذا لـ يربط النزاع ملبنًا مم أإلدارة 

مػػػر يختاػػػؼ فػػػي مرا عػػػة أإلبطػػػاؿ إذ اف النػػػزاع ينشػػػ  مػػػف  ػػػرا. نشػػػر او وبمػػػا اف أأل    
فيػػػػه مباشػػػػرة امػػػػاـ المحػػػػااـ أإلداريػػػػة تبايػػػغ العمػػػػؿ أألداري المشػػػػاو منػػػػه ويماػػػػف الطعػػػف 

 .المختصة
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وبما اف في المرا عا  المتعانة بالمطالبة عف تعويض ينش  النزاع مف عماية إدارية     
عػػػف عمػػػؿ إداري إذ ي ػػػي عاػػػى صػػػاحي العالقػػػة اف يػػػربط  نا مػػػه بصػػػورة حتميػػػة غيػػػر

عايهػا اػي تػتماف  النزاع مم أألدارة عارضًا عايها مطاليبه وأأللس النانونية التػي يرتاػز
 .أإلدارة مف الدفاع عف ن لها واتخاذ بالتالي الموقؼ المال ـ

وبما اف مذارة ربط النزاع هي ضرورية في  ميم مرا عا  النضػا. الشػامؿ إذ تاػـز     
أألدارة اتخػػاذ قػػػرار مػػػف الموضػػػوع المطالػػػي بػػه وياػػػوف قرارهػػػا بشػػػاؿ صػػػريا او ضػػػمني 

 .بالنبوؿ او بالرفض
الفًا لما تدلي به ال هة الملتدعية ، إف إبالغ صػورة صػالحة لاتن يػذ عػف وبما انه خ    

النرارا  الصادرة عف م اس شورى الدولػة إلػى أإلدارة المختصػة ، ايا ػي بحػد ذاتػه اف 
لػػػه مصاحػػػػػػػػة اف  لنضػػػية المحامػػػةقػػػوة اي ػػػرض عاػػػى أإلدارة التن يػػػذ إذ اف الملػػػت يد مػػػف 

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 

نهػػا ف ػػي حػػاؿ الطػابم الخطػػي. ألمتنػػاع أإلدارةعػػف التن يػػذ والملػػؤولية التػي تنػػم عاػػى عات
و ود طاػي لاتن يػذ لػـ يعػد بالػتطاعة أألدارة اف تػدلي بػاف الملػت يد مػف النػرار النضػا ي 

 .المبـر لـ يباؿ بنتا ل الحاـ وما يترتي عاى ذلؾ مف ا را.ا  ومف حنوؽ 
وبمػػا انػػه  وفػػؽ العاػػـ وأأل تهػػاد ربػػط النػػزاع مػػم أألدارة لتن يػػذ النػػرار النضػػا ي المبػػـر     

مػف نظػاـ م اػس  93تح  طا اة طاي اليرامػة أألاراهيػة وفػؽ احاػاـ المػادة المتذرع به 
شػػػورى الدولػػػة والطعػػػف بعػػػد ذلػػػؾ فػػػي قػػػرار الػػػرفض الضػػػمني او الصػػػريا ضػػػمف المهاػػػة 

 .ة يالنانون
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وبما انه يلتنتل مما تنػدـ اف طاػي الػزاـ الدولػة تن يػذ النػرارا  المبرمػة الصػادرة عػف     
إاراهية بحنها هػو نػزاع  ديػد يلػتدعي و ػوي تنػديـ  م اس شورى الدولة وفرض غرامة

 .مذارة ربط نزاع 
وبما اف ال هة الملتدعية اات   بتنديـ صورة صالحة لاتن يػذ عػف النػرارا  الصػادرة     

لمصاحتها وقد اتخذ م اس قيادة قوى أألمف الداخاي قرارًا صريحًا بػالرفض فػال ي يػد فػي 
بطػ  النػزاع مطالبػة باليرامػة أألاراهيػة المنصػوص الحاؿ هذ  اف ال هة الملتدعية قد ر 

 .المار ذارها  93عايها في المادة 
وبمػػػا اف عػػػدـ ربػػػط النػػػزاع فػػػي مرا عػػػا  النضػػػا. الشػػػامؿ يػػػؤدي إلػػػى رد المرا عػػػة     
 (1)شاالً 
 ربػػط النػػزاع ـإلػى اف المرا عػػة المػػذاورة اعػال  والتػػي رد  شػػااًل لعػد وت ػدر أألشػػارة    

بػػة باليرامػػػة أألاراهيػػة، اانػػ  لػػػتؤوؿ الػػى ن ػػس النتي ػػػة لػػو اف الملػػػتدعي بشػػاف المطال
احمد الحا  ورفاقه طالبوا أإلدارة بالتن يذ بمو ي طاي خاؿٍ  مف مطالبتهػا بػدفم اليرامػة 

تشػػػػتمؿ عاػػػػى المطالبػػػػة بهػػػػذ   اراهيػػػػة ايضػػػػًا ، اا اذا لحنػػػػوا طاػػػػبهـ المػػػػذاور بمػػػػذارةأأل
 .ةاليرام
ف لاملتدعي اف يػربط النػزاع مػم أألدارة بمػذارة اولػى يطاػي فيهػا وهذا يعني انه يما    

تن يػذ النػرار الصػػتادر لصػالحه عػػف م اػس شػػورى الدولػة ، حتػػى إذا رفضػ  أإلدارة هػػذا 
الطاػػػي صػػػراحة او ضػػػمنًا قػػػاـ الملػػػتدعي بتنػػػديـ مػػػذارة تانيػػػة يطاػػػي فيهػػػا دفػػػم اليرامػػػة 

ـ مػذارة موحػدة ت مػم بػيف الطابػيف أألاراهية ، عاى انه ليس مايمنم الملتدعي مف تندي
معػػًا امػػا حصػػؿ فػػي دعػػػوى العنيػػد ميشػػاؿ  ع ػػم ضػػد الدولػػػة حيػػم يتبػػيف لنػػا اف هػػػذا 

                                                 
(1)

 761ص  1667جلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى ه 4/7/1666  

 267ص  1667هجلت القضاء أألدارٌ فٍ لبٌاى  5/2/1667بهذا الوعًٌ :    

                                                                      -34- 
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بػػط نػػزاع ضػػمنها مطاليبػػه بتن يػػذ ر الملػػتدعي قػػد تنػػدـ  قبػػؿ الا ػػو. الػػى النضػػا. بمػػذارة 
الحاـ الصادر عف م اػس شػورى الدولػة وتصػحيا وضػعه ب ألضػافة إلػى مطالبتػه بػدفم 

 .(1)يوف لير  لبنانية شهريًا حتى تاري  تن يذ الحاـ مباغ ما
ومػػف الم يػػد التػػذاير فػػي هػػذا الم ػػاؿ باماانيػػة م اػػس شػػورى الدولػػة تطبيػػؽ المػػادة     
مػػػف قػػػانوف اصػػػوؿ المحاامػػػا  المدنيػػػة فيمػػػا خػػػص أألحاػػػاـ التػػػي يصػػػدرها بو ػػػه  569

تن يػػذ أألحاػػاـ الصػػادرة أألفػراد، وبالتػػالي النضػػا. باليرامػػة أألاراهيػػة بحػػؽ هػػؤا. لضػػماف 
 .لمصاحة اشخاص النانوف العاـ 

 (2)لاف الم اس ايتدخؿ إّا في حاؿ اان  أإلدارة م ردة مف ولا ؿ التحرؾ    
فعاػػػػى لػػػػبيؿ المتػػػػاؿ ، عنػػػػدما يحاػػػػـ م اػػػػس شػػػػورى الدولػػػػة بو ػػػػوي إخػػػػال. أألفػػػػراد     

اة الػػػتخداـ النػػػوة تماػػػؾ ولػػػي لممػػػالؾ العامػػػة التػػػي يشػػػياونها بػػػدوف ملػػػوغ ، فػػػ ف أإلدارة
 الملاحة لتن يذ الحاـ دوف مبرر لتدخؿ الم اس مف ا ؿ فرض اليرامة أإلاراهية

 L  amendeعنوبة التيريـ : -5
مف نظاـ م اس شػورى الدولػة فػي فنرتهػا التالتػة عاػى مامعنػا  اف  93نص  المادة     

تن يػذ النػرار  اؿ موظؼ يلتعمؿ لاطته او ن وذ  مباشرة او غير مباشرة ليعيؽ او يؤخر
النضا ي المبـر الصادر عف م اس شورى الدولػة ييػـر امػاـ ديػواف المحالػبة بمػا اينػؿ 

 .عف راتي تالتة اشهر وا يزيد عف راتي لتة اشهر
 
 
 

                                                 
(1)

 ت، هُشال جعجع ضد الدول 326ص  1666هجلت القضاء أإلدارٌ فٍ لبٌاى  21/2/1665  
(2)

  C.E. 27 janvier 1933 , le loir , Rec . p. 136 

                                                                         -35- 
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 عنوبة الحبس :-6
مػػػف قػػػانوف العنوبػػػا  عاػػػى مامعنػػػا  اف اػػػؿ موظػػػؼ يلػػػتعمؿ  371نصػػػ   المػػػادة     

ليعػػوؽ او يػػؤخر تن يػػذ قػػرار قضػػا ي ، يعاقػػي  لػػاطته او ن ػػوذ  مباشػػرة او غيػػر مباشػػرة
 .بالحبس مف تالتة اشهر الى لنتيف

 تدخؿ قلـ التنرير والدرالا  في م اس شورى الدولة ال رنلي : -6
الصػػادر  766 -63مػػف المرلػػـو رقػػـ  59فػػي التشػػريم ال رنلػػي ، وبمو ػػي المػػادة     
اشهر مف تاري  تباييه ويماف لاملتدعي بعد اننضا. مهاة التالتة  1963تموز  .3في 

 قرارًا صادرًا لمصاحته عف النضا. أألداري اف يباغ قلـ التنرير والدرالا 
 (Section du repport et des etudes   فػي م اػس شػورى الدولػة بالصػعوبا )

 .التي يوا هها لاحصوؿ عاى التن يذ 
ر النضػا ي بتػدبير عاى انه يماف الا و. إلى هذا النلـ دوف مهاة عندما يتعاؽ النرا    

 .طاري.، خاصة في حالة وقؼ التن يذ 
عنػػػػدما يا ػػػػ  قلػػػػـ التنريػػػػر والدرالػػػػا  إلػػػػى عػػػػدة ملػػػػاع حيػػػػاؿ أإلدارة المعنيػػػػة بييػػػػة     

فهػػو ينػػـو فػػي هػػذا الم ػػاؿ بارلػػاؿ توصػػيا  إلػػى  .الحصػػوؿ عاػػى تن يػػذ النػػرار النضػػا ي
نريػر اللػنوي الػذي يعػد  م اػس أإلدارة المعنية بالتن يذ ، او يهددها بنشر النضػية فػي الت

 .شورى الدولة 
امػػػا يحػػػػؽ لػػػػر يس قلػػػػـ التنريػػػػر والدرالػػػػا  ، نتي ػػػػة لاصػػػػعوبا  التػػػػي يشػػػػاو منهػػػػا     

 ( Le president de laالملتدعي ، اف يطاي مف ر يس قلـ التنازع في الم اس ) 
 (Section du contentieux  فرض غرامة ااراهيػة ع ػوًا لاحصػوؿ عاػى تن يػذ النػرار

 النضا ي 
 



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 

 

 

 726 

 مرا عة وليط ال مهورية في التشيم ال رنلي :-8
، يحػػؽ لمػػف  1976/اػػانوف أألوؿ 24الصػػادر فػػي  1211 – 76وفنػػًا لانػػانوف رقػػـ     

 (le mediateur  de la republiqueيعرؼ وليط ال مهورية في التشريم ال رنلي) 
عػػدـ تن يػػذ قػػرار قضػػا ي ااتلػػي الدر ػػة النطعيػػة ، اف يو ػػه امػػرًا إلػػى أإلدارة   فػػي حػػاؿ

 .المعنية بتن يذ  في مهاة يحددها 
وأذا بنػػي أألمػػر دوف نتي ػػة ، يػػتـ ايػػراد عػػدـ التن يػػذ فػػي التنريػػر اللػػنوي الػػذي يندمػػه     

 .ي ال ريدة الرلمية الوليط لر يس ال مهورية ولابرلماف ، والذي ينشر ايضًا ف
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 اوًا     

فهػػذاف ينومػػاف بننػػؿ الطاػػي  .م اػػس الشػػيو  الػػى نا ػػي فػػي م اػػس النػػواي او شػػي  فػػي 
 .إلى وليط ال مهورية إذا بدا لهما انه يدخؿ في اختصاصه او يلتحؽ تدخاه

ويشػػػترط ايضػػػًا اف ياػػػوف صػػػاحي العالقػػػة قػػػد ل ػػػ  ملػػػبنًا إلػػػى الملػػػاعي الضػػػرورية     
 .حياؿ أإلدارة المعنية بالتن يذ

 La contrainte au paiementأإلارا  عاى الدفم في التشريم ال رنلي  -9
بمو ي التشػريم اللػا د فػي فرنلػا ، إف المباػغ المحاػوـ بػه فػي قػرار ااتلػي الدر ػة     

النطعيػػػة ، ي ػػػي اف يحػػػرر بػػػه إذف بالصػػػرؼ فػػػي مهاػػػة اربعػػػة اشػػػهر مػػػف تػػػاري  تبايػػػغ 
فاذا لـ يحصؿ ذلؾ ، يماف لادا ف اف يبرز الحاـ النضػا ي لامحالػي المخػتص  .الحاـ

 .الدفم لاي يحصؿ عاى 
اما بالنلبة إلى أألحااـ الصادرة في  .هذا فيما يتعاؽ ب ألحااـ الصادرة ضد الدولة     

موا هة الهي ا  المحاية والمؤللا  العامة ، ف نه اذا لـ يحرر إذف بالصرؼ في المهاة 
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المػػذاورة اعػػال  ، تنػػـو لػػاطة الوصػػاية التػػي يرا عهػػا الػػدا ف بتحريػػر إذف بالصػػرؼ فػػي 
 ..واحد مهاة شهر 

، تطور المو ود في التشريم ال رنلياما النصوص النانونية في لبناف فتخاو مف هذا ال  
مػػف قػػانوف الباػػديا  مامعنػػا  انػػه يتػػولى دفػػم  33وقػػد  ػػا. عاػػى لػػبيؿ المتػػاؿ فػػي المػػادة 

وعايػػه اف يتحنػػؽ مػػف صػػدور الحوالػػة مذياػػة بتوقيػػم الحوالػػه امػػيف الصػػندوؽ فػػي الباديػػة 
 .المر م الصالا ألصدارها 

 فهذا النص ي يد عدـ اماانية دفم الحوالة إّا بامر المر م الصالا
 

 الخاتمـــــــــــــــــــــــة
وتن يذ ماقضػى بػه النػرار المبػـر الصػادر عػف م اػس شػورى الدولػة ، ي ي تطبيؽ  هاذا

خطػا. بالصػالحية المطانػة مهما اان  أألخطا. التػي تعتريػه ، حتػى ولػو تعانػ  هػذ  أأل
اـ ب ألنتظػػػاـ العػػػاـ او اػػػاف م اػػػس شػػػورى الدولػػػة قػػػد خػػػرؽ أألصػػػوؿ الشػػػااية او احاػػػاـ 

ة المبػػػػـر عػػػػف الم اػػػػس مناقشػػػػ النػػػػانوف أأللزاميػػػػة ، وا يلػػػػم الدولػػػػة بعػػػػد صػػػػدور الحاػػػػـ
النضػػا. بػه بػػدوف تػػردد ، ألنػه بعػػد صػػدور  مضػمونه بػػؿ عايهػا أألنصػػياع إلػػى مػا ألزمهػػا

 .النرار ايبنى مف م اؿ لانزاع في حؽ الملتدعي الذي ارله هذا النرار
ويتحػػػتـ عاػػػى اػػػؿ قػػػاضٍ  مهمػػػا اانػػػ  مرتبتػػػه فػػػي اللػػػاؾ النضػػػا ي اف يػػػدافم عػػػف قػػػوة 

هي اللند أأللالي لانظاـ النانوني وأإل لياوف موضوع الخػالؼ النضية المحامة التي 
لػػاطاف م اػػس شػػورى الدولػػة وارامتػػه ، وهػػو المحامػػة أإلداريػػة العايػػا المنػػاط بهػػا مراقبػػة 
شػػرعية أألعمػػاؿ أإلداريػػة والح ػػاظ عاػػى الحريػػا  العامػػة والخاصػػة التػػي ا اهػػا الدلػػتور 

 .وحدد نطاقها النانوف 
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 المصادر المعتمدة
 

 مجمة القضاء أألداري في لبنان -
وتعديالتـه  14/6/1775تـاري   1.434نظام مجمس شورى الدولة ) مرسوم رقـم  -
. 
 قانون اصول المحاكمات المدنية -
 إدوار عيد : القضاء أألداري -

- Rene Chapus : Droit du  contentieux administrative 
- Jurisclasseur administrative 
 

 
 

                            


