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  الفصل الثاني

  إجراءات وطبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات اإلداریة
  

تتمتع اإلجراءات الخاصة بالمواد اإلدارية في النظـام القضـائي الجزائـري بمجموعـة     

ـ       ب من الخصائص، تشترك بها مع نظيرتها في الـدول المقارنـة، مـن بينهـا انـه ال يترت

ـ ، وقف تنفيذ اعلى مباشرة اإلجراءات القضائية ، سـواء أمـام جهـة اإللغـاء     رار اإلداريلق

أو أمام قضاء االستعجال اإلداري، إال انه اسـتثناء يجـوز للقاضـي وقـف تنفيـذ القـرار       

أو بنـاء علـى    ،اإلداري، إذا توافرت شروط ذلك بناء على طلـب صـريح مـن المـدعي    

  .دعوى إستعجالية

أدى  ،رات اإلداريـة واختالف الجهات القضائية التي يمكنها األمـر بوقـف تنفيـذ القـرا    

  .إلى اختالف طبيعة قضاء كل منها

وقـد قمنـا بتقسـيم هـذا      ،وهو ما سنتناوله بالدراسة والتحليل بالقدر الذي يفيد بحثنا هذا

  : الفصل إلى مبحثين وهما 

  :المبحث األول 

  إجراءات قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية            

  :المبحث الثاني  

    يعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية طب             
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  :المبحث األول   

  : إجراءات قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية           

كمـا   –إن وقف التنفيذ الذي يأمر به قاضـي اإللغـاء أو قاضـي األمـور المسـتعجلة       

جـب أن  ، لـذلك فإنـه ي  )1(تتطلـب بسـاطة وسـرعة الفصـل      ،هي أوامر مؤقتة –ذكرنا 

ـ  –تختلف عن تلك المتبعة أمام قاضـي الموضـوع    –تحظى بإجراءات خاصة  دي إلـى  ؤت

  .الفصل فيها في اقرب وقت ممكن

ذلك أن طلب وقف التنفيذ الهـدف منـه حفـظ حقـوق الخصـوم إلـى غايـة الفصـل         

، وكـذا بالنسـبة للـدعوى اإلسـتعجالية الراميـة إلـى وقـف        )2(النهائي في دعوى اإللغاء 

  .فالغرض منها رد اعتداء مادي ،التنفيذ

تشـابه دعـوى الموضـوع      ،وإذا كانت الدعوى اإلستعجالية الرامية إلى وقـف التنفيـذ  

وكـذلك تـوفر الصـفة والمصـلحة عنـد رافـع        ،من حيث اشتراط تقديم عريضة كتابيـة 

دعـوى   –يختلفـان عنهـا    –طلب وقف التنفيذ والدعوى اإلسـتعجالية   –إال أنهما  ،الدعوى

مثـل المـدة الزمنيـة والحجيـة والقـوة       ،في بعض اإلجـراءات الجوهريـة   – الموضوع

  .الدعوى المتبعة رفع وكذلك طرق ،التنفيذية للحكم الصادر عن كل منها

وهذه الشروط أيضا يجب توفرها في دعوى اإللغاء التـي تكـون شـرط لطلـب وقـف      

ه إلـى مطلبـين   قسـمنا ،وحتى نبحث هذا العنصـر بمزيـد مـن التفصيل    ،تنفيذ قرار إداري

  : كالتالي 

  :المطلب األول    

  إجراءات طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري          

    :المطلب الثاني         

  الرامية  ةإجراءات رفع الدعوى اإلستعجالي                 

  إلى وقف تنفيذ القرار اإلداري              

  

  
                                                

)1(  filali Ali , Op. cit , P. 37.                                                                                                                   
. ، ص1989مطبعة عقل، شبرا، .  الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة جابر حسين عبد السالم، :  في ذلك رنظأ  )2(

شأة المعارف، الطبعة األولى، اإلسكندرية، من. األحكام اإلدارية في قضاء مجلس الدولة  عكاشة حمدي ياسين، : وكذلك .237
  .321. ، ص 1997
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  : المطلب األول         

  :إجراءات طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري               

 –هو األثـر غيـر الواقـف المسـتمد      ،إن عدم وقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه    

  .)1(من خاصية النفاذ المباشر للقرارات اإلدارية -كما قلنا سابقا 

وقد نص المشرع علـى هـذا األثـر غيـر الموقـف للقـرار إلداري ضـمن المـادة         

ال يكـون للطعـن أمـام    : " التي جاء فيها مـا يلـي    ،نون اإلجراءات المدنيةمن قا 170/11

المجلس القضائي أثر موقف إال إذا قرر بصفة اسـتثنائية خـالف ذلـك بنـاء علـى طلـب       

  ."صريح من المدعي 

إن المشرع الجزائري لم يجعل رفـع دعـوى اإللغـاء سـببا إليقـاف القـرار اإلداري       

ئيس الغرفة اإلداريـة بـالمجلس القضـائي أن يـأمر بصـفة      إال أنه رخص لر ،المطعون فيه

  .بإيقاف تنفيذ القرار إذا طلب منه ذلك المدعي صراحة ،استثنائية

مجلـس الدولـة   (كما أنه منح هذا الحـق لـرئيس الغرفـة اإلداريـة بالمحكمـة العليـا       

ـ : " التـي تـنص    ،من قانون اإلجراءات المدنيـة  2/  283، بموجب المادة )حاليا وغ و يس

و بناء على طلـب صـريح مـن المـدعي، إيقـاف       ،لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية

  ". بحضور األطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور  ،تنفيذ القرار المطعون فيه

األمـر بوقـف    ،و هذا يعني أنه ال يمكن للجهة القضـائية المختصـة بـدعوى اإللغـاء    

  .ب صريح من المدعيإال بناء على طل ،تنفيذ القرار اإلداري

  : و سنتناول دراسة ذلك ضمن الفرعين التاليين 

  تقديم طلب صريح من المدعي لوقف تنفيذ القرار اإلداري: الفرع األول 

  الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري : الفرع الثاني 

  

  

  
  

  : تقديم طلب صريح من المدعي لوقف تنفيذ القرار اإلداري: الفرع األول 

                                                
دراسة مقارنة ألسس و مبادئ القانون اإلداري و (  النظرية العامة في القانون اإلداريي،  بسيوني عبد اهللا عبد الغن  )1(

  .644.مرجع سابق، ص). تطبيقها في مصر 



  وقف تنفيذ القرارات اإلداريةإجراءات وطبيعة قضاء :                                                     لثاني الفصل ا

- 73 - 

إال فـي حالـة تقـديم طلـب      ،ال يجوز لقاضي اإللغاء األمر بوقف تنفيـذ قـرار إداري  

سـواء أمـام مجلـس الدولـة أو      ،و يكون مقترنـا بطلـب اإللغـاء    ،)1(صريح من المدعي

  .الغرفة اإلدارية بالمجالس القضائية

 فـإن القاضـي ال يسـتطيع النظـر     ،و وفقا للقواعد العامة لإلجـراءات  ،و من الطبيعي

خاصـة   ،إال إذا كانت دعوى اإللغاء مقبولـة مـن الناحيـة الشـكلية     ،في طلب وقف التنفيذ

طبقا للقـانون فـي الحـاالت التـي ال تقبـل فيهـا دعـوى         ،شرط الميعاد و التظلم اإلداري

فيمـا يتعلـق بـالطعون     ،و هو الشرط الواجـب االحتـرام   ،اإللغاء إال بعد استيفاء هذا شرط

 –، و قـد أشـرنا إليـه فيمـا سـبق     )2(ركزية أمام مجلـس الدولـة   ضد قرارات السلطة الم

  .-الفصل األول

و مسـتوفاة جميـع    )4)(3(كما يشترط أن ترفع دعوى اإللغاء ضـمن عريضـة مكتوبـة    

  .)5(الشروط من صفة و مصلحة و أهلية

ولذلك يتعين أن يقدم طلب وقف تنفيذ القرارات اإلداريـة فـي خـالل الميعـاد المقـرر      

و إال كـان طلـب وقـف التنفيـذ      ،و أن تتوافر المصلحة فمن يتقدم بالطلب ،لغاءلدعوى اإل

  .)6(غير مقبول شكال

وعليه فإنه يتضح أن طلب وقف التنفيذ هو طلب متضـمن أو مرفـق بعريضـة افتتـاح     

  .دعوى إلغاء مقدمة ضد قرار إداري سواء أمام الغرفة اإلدارية أو أمام مجلس الدولة

  

  

  

                                                
من قانون اإلجراءات المدنية المتعلقة بوقف التنفيذ أمام الغرفة اإلدارية بالمجالس القضائية و التي تـنص   11/  170المدة   )1(

استثنائية خالف ذلك بناء على طلب صريح  ةيكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إال إذا قرر بصف ال: " على ما يلي 
و : "من نفس القانون و المتعلقة بوقف التنفيذ أمام مجلس الدولة و التي تنص على مـا يلـي    2/  283و الماد ". من المدعي 

على طلب صريح من المدعي،  إيقاف تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه،      يسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية،  و بناء
  ".بحضور األطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور 

  .من قانون اإلجراءات المدنية 279و  278، 275راجع المواد   )2(
  .80. بعلي محمد الصغير، مرجع سابق، ص  )3(
  ).1(ملحق   )4(
ال يجوز ألحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائز لصـفة و أهليـة   : " نية من قانون اإلجراءات المد 459المادة   )5(

  ... ".التقاضي، و له مصلحة في ذلك
  .75. الجبوري محمود، مرجع سابق، ص :وكذلك .359. محمد عبد اللطيف محمد، مرجع سابق، ص:  في ذلك نظرأ )6(
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 ،ن طلب وقف التنفيذ مقدما فـي نفـس الوقـت مـع دعـوى اإللغـاء      فال يشترط أن يكو

  .)1(ألن ذلك لم يتطلبه أي نص ،في ذات صحيفة الدعوى

بمعنـى ضـرورة تقـديم عريضـة الـدعوى       ،و قد استلزم القانون وساطة المحـامي  

و إذا كانـت دعـوى اإللغـاء مرفوعـة      ،فحضور المحامي أمـر وجـوبي   ،بواسطة محامي

وبالتـالي  .)2(يجب أن يكون المحامي من المقيـدين أمـام المحكمـة العليـا     أمام مجلس الدولة

  .فإنه وجوبي بالنسبة لطلب وقف التنفيذ

و هـو   ،أما عن ميعاد تقديم طلب وقف التنفيذ فهـو الميعـاد العـادي لـدعوى اإللغـاء     

كمـا حددتـه المـادة       ،إذا كانت أمـام الغرفـة اإلداريـة بالمجـالس القضـائية      ،أشهر 04

  .مكرر من قانون اإلجراءات المدنية 169/2

مـن تـاريخ تبليـغ     ،و شهران إذا كانت دعوى اإللغاء مرفوعة أمـام مجلـس الدولـة   

أو في تـاريخ انتهـاء الميعـاد المنصـوص      ،قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطعن اإلداري

 ،)3(من نفس القانون  في حالـة سـكوت السـلطة اإلداريـة عـن الـرد       279عنه في المادة 

  .أو كان مرفقا بها )4(سواء تضمنته عريضة دعوى اإللغاء

و لم ينص المشرع الجزائري على أن يفصل قاضي اإللغـاء فـي طلـب وقـف التنفيـذ      

   .خالل مدة محددة

فإننا نالحظ أن وقف التنفيذ بقـرار مـن الغرفـة اإلداريـة ال يـتم الفصـل        ،و مع ذلك

فيها تتطلـب تحضـير التقريـر، و المداولـة      ألن القضية قبل الفصل ،فيه بالسرعة الالزمة

و هـذا يترتـب عليـه أحيانـا تغييـر فـي المراكـز القانونيـة          ،بين أعضـاء المحكمـة  

  .)5(للخصوم

                                                
. ، مرجع سـابق، ص )دراسة مقارنة( إلداري في أحكام القضاء اإلداري وقف تنفيذ القرار ابسيوني عبد اهللا عبد الغني،   )1(

127.  
  .77. حسين مصطفى حسين، مرجع سابق، ص  )2(
  .من قانون اإلجراءات المدنية 280راجع المادة   )3(
  .204. ، ص1971منشأة المعارف، الطبعة الثانية، اإلسكندرية،  .أحكام التنفيذ الجبري و طرقه النمر أمينة،  )4(
  .185 , 184.ص. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )5(
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فبالرغم مـن أن المشـرع منحهـا لـرئيس      ،و كذا بالنسبة للفصل فيه أمام مجلس الدولة

صـدر دائمـا باسـم    مجلس الدولة مما يعني أننا أمام قضـاء االسـتعجال إال أن األوامـر ت   

  .)1(التشكيلة الجماعية لمجلس الدولة

في فرنسا ألول مـرة مبـدأ اإلجـراءات الشـفوية       2000جوان  30و قد كرس قانون  

إذ نـص علـى أن  يفصـل قاضـي األمـور       ،بقصد اإلسراع فـي الطلبـات المسـتعجلة   

  .)2(المستعجلة بعد إتباع إجراءات مكتوبة أو شفوية على أن تسودها المواجهة

و بما أن المشرع حدد إجراءات طلـب وقـف التنفيـذ مـن الجهـة النـاظرة لـدعوى        

دون أن يحـدد شـكل هـذا     ،بأنها تتم بناء على طلب صـريح مـن المـدعي فقـط     ،اإللغاء

هل يكون طلب وقف التنفيذ مقترنـا بطلـب اإللغـاء فـي     : الطلب و التساؤل المطروح هنا 

  يم طلب اإللغاء ؟ عريضة افتتاح الدعوى أو أن يكون بعد تقد

ألن وقـف   ،إنه ال يتصور و ال يقبل أن يطلب وقف التنفيذ قبـل رفـع دعـوى اإللغـاء    

  .هو طلب متفرع عن طلب اإللغاء و تمهيدا له –كما ذكرنا  –التنفيذ 

و نرى بأن يطلب وقف التنفيذ في ذات صـحيفة دعـوى اإللغـاء أو أن يكـون مرفقـا      

 لجميـع  يمسـتوف  يكـون  و ،صـدوره  منـذ  نفيذيـة الت صفةال يكتسب اإلداري القرار ألن بها،

 تـاريخ  فـي  يكـون  تنفيـذه  خطـر  فـإن  ثـم من  ،الحق تاريخ إلى تنفيذه يؤجل لم ما ،أركانه

  .صدوره

و لكن هناك حاالت قليلة ينفصل فيهـا الـتالزم بـين صـدور قـرار و بـين الخطـر        

إذا كانـت   ،عيتهقبـل أن يصـدر القضـاء حكمـه فـي مشـرو       ،الكامن في إمكان تنفيـذه 

   .)3(متطلبات وقف التنفيذ و دواعيه قد طرأت بعد رفع دعوى اإللغاء

  فهل يجوز في هذه الحالة التقدم بطلب الحق بوقف تنفيذ القرار اإلداري ؟ 

أنـه فـي    )4(فيـرى الـبعض   ،و قد اختلفت اآلراء الفقهية بشأن الرد على هذا التسـاؤل 

في ذات صحيفة دعوى اإللغـاء و هـذا مـا جـاء بـه      الغالب أن يطلب المدعي وقف التنفيذ 

                                                
  .516. شيهوب مسعود، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص  )1(
  .360. محمد عبد اللطيف محمد، مرجع سابق، ص  )2(
 .مرجع سابق، ص). دراسة مقارنة(  وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريبسيوني عبد اهللا عبد الغني،   )3(

140.  
  .868. ص مرجع سابق، ,الكتاب األول، قضاء اإللغاء.القضاء اإلداريسليمان محمد ،  لطماويا  )4(
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على فـرض أن دواعـي وقـف التنفيـذ معلومـة للطـاعن         1952من سنة  06القانون رقم 

  .وقت رفع دعوى اإللغاء

و لكن نفى بشدة أن يكون هذا المعنى قـد دار بخلـد واضـعي هـذا القـانون الفتقـار       

التـي تحـول دون طلـب وقـف      ،لعامةإذ ال نكاد ندرك المصلحة ا ،الحكمة التي يقوم عليها

إال بعـد رفـع دعـوى     ،لم تقم دواعـي وقـف تنفيـذه   ،تنفيذ القرار اإلداري ظاهر البطالن

  .)1(اإللغاء 

و نتساءل بعد ذلك عن سبب تفضيل المحكمة اإلدارية العليـا التـزام التفسـير الحرفـي     

ـ    ،مع مجافاة هذا المسلك لطبيعـة القضـاء اإلداري   ة فـي مسـائل   و لمسـلك مجلـس الدول

متـى   ،كمـا حـدث بالنسـبة لقبـول الـدعوى      .في عدم االلتزام بحرفية النصوص ،أخرى

  .أصبح القرار نهائيا في أي وقت قبل إصدار الحكم

و  ،فإن القضاء اإلداري يسـمح بتعـديل الطلبـات زيـادة ونقصـا      ،و من ناحية أخرى

  . )2(ن هذا القبيلإال م ،ما طلب وقف التنفيذ الذي تقوم دواعيه بعد رفع الدعوى

طلـب إلغـاء القـرار باعتبـاره معـدما لجميـع       "  :و انتهى أصحاب هذا الرأي إلى أن

و  ،وقف التنفيذ آثار القـرار إلـى صـدور الحكـم     ايشمل ضمن ،آثار القرار فيما لو حكم به

فحـين   ،إال إذا قامـت دواعـي وقـف التنفيـذ     ،أن مصلحة الطاعن في هذا الطلب ال تظهر

وأن  ،و إال اعتبر محـتمال آلثـار بـطء التقاضـي     ،أن يطلب هذا األثر صراحةيتعين عليه 

هذا التفسير الحرفي للنصوص الذي اعتنقتـه المحكمـة يجـاوز قصـد المشـرع و يحـرم       

  .)3("األفراد دون حق من حماية القضاء اإلداري 

و يـرى أن طلـب إلغـاء القـرار ال يشـمل       ،على هـذا القـول   )4(و اعترض البعض

ألن المصلحة فـي طلـب وقـف التنفيـذ هـي       ،ف تنفيذ آثاره إلى أن يصدر الحكموق اضمن

التي تبرر االستجابة إلى الحاجة العاجلة للنظر فيه، فـال يسـتقيم القـول أنهـا ال تظهـر إال      

ألن عدم وجود مصلحة فـي وقـف تنفيـذ القـرار مـن أول       ،إذا قامت دواعي وقف التنفيذ

  .ال تظهر إال إذا قامت دواعيه األمر ال يعني أنها مصلحة مختفية

                                                
  .872. نفس المرجع، ص  )1(
  .873 , 872.ص. نفس المرجع، ص  )2(
  .873 .ص المرجع، نفس  )3(
  .233 .ص سابق، مرجع السالم، عبد حسين جابر  )4(
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و يخلص من ذلك إلى أن طلب وقف التنفيذ الذي يقـدم بعـد رفـع اإللغـاء هـو فـي       

مـن قـانون    124الواقع من الطلبات العارضة فـي دعـوى اإللغـاء و يستشـهد بالمـادة      

 بحكـم  كـذلك  و ،المرافعات المدنية و التجارية الخاصـة بالطلبـات العارضـة مـن ناحيـة     

 الطلبـات  مـن  يقـدم  أن للمـدعي  فيـه  أقـرت  الذي ,أخرى ناحية من  العليا داريةاإل للمحكمة

 ظـروف  بموجـب  ،موضـوعه  تعـديل  أو األصـلي  الطلـب  تصـحيح  يتضمن ما العارضة

   .)1(...الدعوى رفع بعد تبينت أو طرأت

 دعـوى  لرفـع  األصـلي  الميعـاد  بقاء حالة ،حالتين بين التمييز يجب أنه)2(آخرون يرى و

 طلـب  عـن  مسـتقال  التنفيـذ  وقـف  طلـب  قبول من إطالقا يمنع ما يوجد ال ،مفتوحا اإللغاء

  .اإللغاء

فيشـترط أن يكـون طلـب وقـف التنفيـذ وارد فـي صـحيفة         ،أما إذا انتهى الميعـاد 

  .الدعوى حتى و لو لم تظهر دواعي وقف التنفيذ إال بعد رفع دعوى اإللغاء

تبحث عـن حـل يتناسـب مـع مصـلحة       أنها ،و يتضح لنا من استعراض اآلراء الفقهية

إلعطائهم الحق في التقدم بطلبات وقـف التنفيـذ فـي الحـاالت االسـتثنائية       ،أصحاب الشأن

  .التي تظهر مصلحتهم بعد رفع دعوى اإللغاء ،القليلة

ذلك أن الدوافع التـي قـدمها أصـحاب هـذا الـرأي       ،و نحن نرى صحة الرأي األول 

فـي الـدفاع عـن حقـوق األفـراد فـي مثـل هـذه          تتلخص ،هي دوافع نبيلة و مشروعة

  .الحاالت و عدم حرمانه من حماية القضاء اإلداري

يمكن القول إلى أنـه مـن الممكـن للمـدعي تقـديم طلـب صـريح         ،من خالل ما تقدم

بشـرط أن   ،بوقف تنفيذ قرار إداري أمام الجهة القضـائية الفاصـلة فـي دعـوى اإللغـاء     

و تـوافرت   ،لناحيـة الشـكلية و مكتوبـة ضـمن عريضـة     تكون دعوى اإللغاء مقبولة من ا

ضـمن عريضـة    –الطلـب   –و أن يكـون هـذا األخيـر     ،المصلحة في من يتقدم بالطلب

و ال مانع في بعض الحاالت االسـتثنائية القليلـة مـن تقديمـه      ،الطعن باإللغاء أو مرفقا بها

  .بعد رفع دعوى اإللغاء

                                                
. مرجع سابق، ص). دراسة مقارنة(  وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريبسيوني عبد اهللا عبد الغني،   )1(

144.  
. ، ص1984بدون دار و مكان نشر،  .تنفيذ األحكام اإلدارةعبد الواحد حسين سعد، ن ع هانقل .145. ص, نفس المرجع )2(

193 .   
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ـ    السـابقة الشـرح فـي     –ف التنفيـذ  و متى توافرت الشروط الموضـوعية لطلـب وق

فإنـه يتعـين علـى قاضـي      ،باإلضافة إلى تقديم الطلـب  –الفصل األول في المبحث الثاني 

  .اإللغاء القضاء بوقف تنفيذ القرار اإلداري

  :الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري : الفرع الثاني 

أمام الجهـة القضـائية الفاصـلة فـي      بالنسبة لألمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري

و هـو رئـيس مجلـس الدولـة إذا مـا كنـا أمـام         ،يختص بها قاضي فرد ،دعوى اإللغاء

من قـانون اإلجـراءات المدنيـة و تخـتص بهـا       2/  283طبقا للمادة  – )(مجلس الدولة 

بالمجـالس القضـائية بتشـكيلتها الجماعيـة طبـق       –محليـة أو جهويـة    -الغرفة اإلدارية 

  .من نفس القانون 170لمادة ل

وهـذا عنـد اسـتعمالها      ،و المالحظ على هذه المادة أنه يشوبها نـوع مـن الغمـوض   

رغم أنها وردت ضـمن إجـراءات التحقيـق فـي دعـاوى       ،لمصطلح قرار ثم مصطلح أمر

و  ،كذلك فيمـا يخـص ميعـاد االسـتئناف     ،الموضوع و ليس ضمن اإلجراءات اإلستعجالية

  .)1(و ليس أحكام الموضوع  هو ميعاد األوامر

و بالتالي يقتضي النظر في طلب وقـف تنفيـذ القـرار اإلداري المطعـون فيـه علـى       

و ذلك بأن يتولى القاضي بحث مدى تـوافر الشـروط الواجـب تحققهـا فـي       ،وجه السرعة

ممـا   ،ثـم إصـدار حكمـه بشـأن هـذا الطلـب       ،-و التي شرحناها سلفا  – )2(هذا الطلب

  : ح التساؤالت التالية يؤدي بنا إلى طر

و  ،أوال حول مدى سلطة القاضي فـي تقـدير و بحـث وقـف تنفيـذ القـرار اإلداري      

و ثالثـا عـن    ،ثانيا حول طبيعة الحكم الصادر بوقف التنفيذ القرار اإلداري المطعـون فيـه  

و رابعا عن إمكانيـة الطعـن فيـه أمـام جهـة القضـاء المختصـة بصـفة          ،مسألة تنفيذه

  .مستقلة؟

  :سلطات القاضي في بحث شروط وقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه :  أوال

                                                
) ( من الناحية العملية فإنه يصدر بتشكيلة جماعية.  
  .510. هوب مسعود، مرجع سابق، الجزء الثالث، صشي  )1(
مكتبة األنجلو  ,الكتاب الثاني، األحكام و تنفيذها.أصول إجراءات القضاء اإلداريوصفي الرفاعي مصطفى كمال،   )2(

  .244. ، ص1964المصرية، القاهرة، 
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لما كان القصد من وراء طلب وقف تنفيذ القـرارات اإلداريـة هـو االسـتجابة بصـفة      

بدفع الضرر أو حفظ الحق أو عمومـا منـع النتـائج التـي يتعـذر       ،مؤقتة إلى طلب المدعي

ـ      )1(تداركها من جراء تنفيذ القرار اإلداري ف ـفإن للقاضي سـلطة تقديريـة فـي مـنح وق

نـص   و هذا مـا يبـدو مـن خـالل صـياغة       ،تنفيذ القرار المطعون فيه باإللغاء من عدمه

المتعلقـة بوقـف التنفيـذ أمـام     مـن قـانون اإلجـراءات المدنيـة     12 – 11/  170المادة 

مـن نفـس    2/  283و المـادة   ،التي جـاءت علـى صـيغة الجـواز     ،المجالس القضائية

باسـتثناء القـرارات المتعلقـة بالنظـام      ،المتعلقة بوقف التنفيذ أمام مجلـس الدولـة  لقانون ا

 12/  170و هذا أمام المجالس القضـائية فقـط طبقـا للمـادة      ،واألمن العام و الهدوء العام

  .من قانون اإلجراءات المدنية

 فإننا لـم نجـد أحكامـا تـرفض وقـف التنفيـذ علـى الـرغم مـن تـوافر           ،ومع ذلك

و في المقابل نجدها رفضت أحكاما لعدم تـوافر شـروط وقـف تنفيـذ القـرار       ،)2(شروطه

  .)3(اإلداري المطعون فيه

جـرد  ماعتبـر وقـف التنفيـذ     إذ ،ضاء مجلس الدولـة الفرنسـي  وهذا ما استقر عليه ق

  .)4(أن يعدل من هذا الوضع 2000جوان  30و لم يشأ قانون  ،رخصة للقاضي

د فصله في هذا الطلـب االلتـزام بكافـة القيـود المحيطـة بـه       ويتعين على القاضي عن

ألن واليته في نظر هـذه الطلبـات هـي واليـة قضـائية        ،عند فصله في موضوع الدعوى

و بـذلك عليـه االمتنـاع عـن إصـدار       ،باعتباره جزء من واليته في نظر دعوى اإللغـاء 

                                                
مرجع سابق، ). إلدارية، دعاوى التسوية دعوى إلغاء القرارات ا(  الدعاوى اإلدارية جمال الدين سامي،:  في ذلك نظرأ)1(

   .42. بدوي عبد العزيز خليل، مرجع سابق، ص :وكذلك .344. ص
، قضية والي والية الجزائر ضد بوجليدة عبد اهللا و من معه، 2000/  02/  28: قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ )2(

و في نفس السياق ورد قرار آخر . 311.ق، الجزء األول،صقرار غير منشور،أشار إليه أث ملويا لحسين بن شيخ، مرجع ساب
و من معه،قرار غير منشور، أشار ) ع.ب(، قضية بين والي والية سعيدة ضد 1999/  06/ 28: عن مجلس الدولة بتاريخ 

   .75.ص, نفس المرجعإليه 
ة فريق شابولي ضد والي والية ، قضي1982جويلية  10: قرار صادر عن المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية بتاريخ   )3(

  .136. جيجل، أشار إليه لعشب محفوظ، مرجع سابق، ص
  .373  .محمد عبد اللطيف محمد، مرجع سابق، ص  )4(
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ـ  ،أوامر أو نواهي لإلدارة و عن الحلول محلها في نشـاطها  دار حكمـه فـي حـدود    و إص

  .)1(و االلتزام بإعالء المصلحة العامة ،نطاق الخصومة

  طبيعة األمر الصادر بوقف التنفيذ عن الجهة القضائية الفاصلة : ثانيا 

  : في دعوى اإللغاء       

عندما يقوم قاضي اإللغاء بالفصل في طلـب وقـف تنفيـذ القـرار اإلداري المطعـون      

فإنه يصـدر حكمـا قضـائيا فـي نـزاع حقيقـي مـن المسـائل          ،فيه باإللغاء المقدم أمامه

  .)2(العاجلة ذات الصلة الوثيقة بطلب اإللغاء

ونظرا ألن طلب وقف التنفيذ من الطلبات الوقتية السـابقة علـى الفصـل فـي دعـوى      

  .فإن الحكم الذي يصدر بوقف التنفيذ يكون حكما مؤقتا هذا من جهة ،اإللغاء

صفة ال تحول دون اعتبـار الحكـم الصـادر بوقـف التنفيـذ      ومن جهة أخرى فإن هذه ال

  .حكما قطعيا فيما فصل فيه

  : ذلك ما سنعالجه فيما يلي 

   :األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه حكم مؤقت -1

المطعـون فيـه حكـم    ال جدال في أن األمر الصـادر بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري     

  )4(األوامـر اإلسـتعجالية الصـادرة عـن قضـاء االسـتعجال اإلداري      مثل جميع  ،)3(مؤقت

بحيث ال يقيـد الجهـة القضـائية المختصـة عنـد       ،والتي تصدر قبل الفصل في الموضوع

  .الفصل في دعوى اإللغاء ذاتها

وبناء على ذلك فإن صدور األمـر بوقـف التنفيـذ مـن قاضـي اإللغـاء ال يعنـي أن        

بإلغـاء القـرار اإلداري المطعـون فيـه، كمـا أن رفـض       الحكم في الدعوى سيكون حتما 

طلب وقف التنفيذ ال يعني أن الجهة القضائية المختصـة باإللغـاء سـتحكم بـرفض دعـوى      

  .فقد تقضي بعد البحث العميق في موضوع دعوى إلغاء القرار اإلداري ،اإللغاء

                                                
مرجع سابق، ). دعوى إلغاء القرارات اإلدارية، دعاوى التسوية  (  الدعاوى اإلدارية ،جمال الدين سامي: في ذلك  نظرأ  )1(

، مجلة مجلس الدولة المصري ". وقف تنفيذ القرارات اإلدارية " الشريف محمود سعد الدين،  :ذلكوك .345 ,  344. ص. ص
  .60. ، ص1956، جانفي 1954، جانفي 6، 5العددان 

  .246. راتب محمد علي، كامل محمد نصر الدين، راتب محمد فاروق، مرجع سابق، ص  )2(
  .237. جابر حسين عبد السالم، مرجع سابق، ص  )3(
  .114إلى  97 .ص .راجع بالتفصيل هذا العنصر في المطلب الثاني من هذا المبحث، ص  )4(
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أو بـرفض  سـواء بإلغـاء القـرار     –فإن الحكم في دعـوى اإللغـاء    ،واستناد إلى ذلك

سـواء   –مـن قبـل    ،لن يستند إلى الحكم الذي صدر في طلـب وقـف التنفيـذ    –الدعوى 

  .)1(على اإلطالق –بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو برفض الطلب 

  :األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه حكما قطعيا   - 2

ري المطعـون فيه،لـه مقومـات األحكـام     ذلك أن األمر الصادر بوقف تنفيذ القـرار اإلدا    

في الخصوص الذي صـدر فيـه طالمـا لـم      ،وخصائصها وتحوز قوة الشيء المقضي فيه 

وهو بذلك من األحكام القطعيـة التـي تنهـي النـزاع الـذي يثـور حـول         ،تتغير الظروف

  .)2(ويحسم الخصومة القائمة بشأن هذا التنفيذ ،تنفيذ أو وقف تنفيذ القرار اإلداري

أنـه    ،ترتب على كون األمر الصادر بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري حكمـا قطعيـا     وي

شـأنه فـي ذلـك شـأن     ،يجوز الطعن فيه بشكل مستقل أمام الجهة القضـائية األعلـى درجة  

  .)3(سائر األحكام النهائية دون انتظار لصدور الحكم في موضوع الدعوى 

   :داري المطعون فيهتنفيذ األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإل: ثالثا

ثـم   ،يتطلب البحث في تنفيذ األمر الصادر بوقف تنفيـذ التعـرض أوال لكيفيـة تنفيـذه    

نبين ما إذا كان هناك تأثير للحكم بوقف التنفيذ علـى الحكـم الـذي سيصـدر فـي دعـوى       

  .اإللغاء ثانيا

   :كيفية تنفيذ األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه -1

يكون األمر الصادر بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري المطعـون فيـه قـابال للتنفيـذ        لكي 

  .)4(يجب أن يتضمن التزاما معينا تقوم به اإلدارة ومشموال بالنفاذ المعجل

بإرسـال نسـخة مـن األمـر إلـى       ،ويبدأ تنفيذ األمر باإليقاف بمجرد إعالن اإلدارة به

يـغ وجوبـا وبقـوة القـانون إلـى جميـع       ويكـون التبل  ،وإلى محاميهم ،أطراف الخصومة

مـن قـانون اإلجـراءات المدنيـة      171مـن المـادة    4أطراف الخصـومة وفقـا للفقـرة    

والمتعلقة بتبليغ األحكام الصادرة مـن المجـالس القضـائية فـي المـواد اإلداريـة والتـي        
                                                

. مرجع سابق، ص). دراسة مقارنة( وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريبسيوني  عبد اهللا عبد الغني،   )1(
227.  

  .345. مرجع سابق  ص). ت اإلدارية، دعاوى التسوية دعوى إلغاء القرارا(  الدعاوى اإلداريةجمال الدين سامي،   )2(
مرجع سابق، ). دراسة مقارنة( وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريبسيوني  عبد اهللا عبد الغني،   )3(

  . 228.ص
غير منشورة، معهد  ،تير، رسالة ماجس")دراسة مقارنة (تنفيذ الحكم اإلداري الصادر ضد اإلدارة  " أوفائدة إبراهيم،   )4(

  .51. ، ص1986العلوم القانونية واإلدارية، جامعة الجزائر، جانفي 
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تبلـغ األحكـام الصـادرة فـي المـواد اإلداريـة أو        147خالفا ألحكام المـادة  : " نصت 

صادرة في المواد المستعجلة بقوة القـانون بمعرفـة قلـم الكتـاب إلـى جميـع أطـراف        ال

وذلك دون اإلخـالل بحـق الخصـوم فـي تبليـغ هـذه األحكـام والقـرارات          ،الخصومة

  .)"147(المنصوص عليها في المادة 

من نفس القـانون الخاصـة بتبليـغ األحكـام الصـادرة عـن المحكمـة         272أما المادة 

، فقـد نصـت   )مجلس الدولـة حاليـا   (يها األحكام الصادرة عن الغرفة اإلدارية بما ف ،العليا

تبليغ أحكام المحكمة العليـا إلـى الخصـوم فـي الطعـن وإلـى محـاميهم        : " على التالي 

  ."بكتاب موصى عليه بعلم وصول بوساطة قلم الكتاب 

قـوة القـانون مـن    ومن المادتين السابقتين يتضح لنا أن األحكام اإلدارية تبلغ وجوبـا وب 

وهـذا ال ينفـي اللجـوء إلـى اإلجـراءات       ،)(طرف كتابة الضبط دون تدخل األطـراف  

وخاصـة فـي حـالتي تـأخر كتابـة       147التي تطبق في المواد المدنية والتي بينتها المـادة  

  .)1(الضبط في التبليغ أو ضياع النسخة التنفيذية المرسلة 

ـ  ي تنفيـذ الحكـم اإلداري مـن وقـت صـدور      وتجدر اإلشارة إلى انه يمكن أن يبدأ ف

 ،)3(غير أن التنفيذ يبقى اختياريا من طـرف اإلدارة إلـى حـين تبليـغ الحكـم لهـا       )2(الحكم

  .)4(وفي هذه الحالة تصبح ملزمة بالتنفيذ

قـد يكـون الـوزير أو الـوالي      ،)5(ويبلغ الحكم اإلداري إلى الممثل القانوني لـإلدارة   

  .المؤسسة أو رئيس البلدية أو مدير

يمضـي علـى ورقـة     ننوني أو مـن ينوبـه بصـفة قانونيـة أ    ويجب على الممثل القا

  .)6(على أنه استلم نسخة تنفيذية من الحكم  ،االستالم

                                                
) (    مـن قـانون    147بينما التبليغ في األحكام المدنية يتم بناء على طلب الخصم الذي يعنيه األمر، وهذا ما أكدتـه المـادة

بمعرفة قلم الكتاب للخصم الـذي يعنيـه   ) القرارات(األحكام ويكون تسليم نسخ : " اإلجراءات المدنية والتي نصت على ما يلي 
  ".األمر بناء على طلب منه 

  .من قانون اإلجراءات المدنية 322و  321راجع المادتين   )1(
  ).3(ملحق   )2(
  .نفس الملحق  )3(
  .55. أوفائدة إبراهيم، مرجع سابق، ص  )4(
  .من قانون اإلجراءات المدنية 467راجع المادة   )5(
  .من قانون اإلجراءات المدنية 473راجع المادة   )6(
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 ،وهذا األمر ينطبق كذلك علـى المحـامي والفـرد صـاحب المصـلحة فـي التنفيـذ        

 ،تنفيذيـة للحكـم  واإلمضاء هنا يعد حجة قاطعة في أن األطـراف قـد اسـتلموا النسـخة ال    

  .)1(وما عليهم إال أن يخضعوا له ابتداءا من هذا التاريخ

و  ،و بالنسبة للمدة المحددة لتبليغ الحكم فإن المالحـظ علـى المشـرع أنـه لـم يحـدده      

و نتيجة للطابع اإللزامي في التبليـغ و النفـاذ المعجـل لألمـر تحـتم       ،تركه للجهة القضائية

ينص األمـر علـى تنفيـذه دون إعـالن بموجـب مسـودة        ما لم ،تبليغه على وجه السرعة

  .أصلية

يقـف القـرار اإلداري بموجـب األمـر الصـادر       ،و بمجرد اتخاذ اإلجراءات السـابقة 

  .)2(و ذلك إلى أن يتم الفصل في طلب اإللغاء ،بوقفه

يصـبح   ،بإيقافـه مؤقتـا مـن القضـاء    فإن القرار اإلداري المقضـي   ،و بناء على ذلك

مـن   –غيـر أنـه فـي حالـة تنفيـذ       ،فيذ من قبل الجهة اإلدارية التي أصدرتهير قابل للتنغ

  .فإنه يشكل اعتداء ماديا –قبل اإلدارة 

ـ   – 2 ـ     هل يؤثر األمر الصادر بوقف تنفيـذ ق        يرار إداري مطعـون فيـه علـى الحكـم ف

  :دعوى اإللغاء 

ن فيـه هـو   من اآلثار التي يرتبها األمر الصـادر بوقـف تنفيـذ قـرار إداري مطعـو     

  دون بناء لحالة جديدة ،)3(إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار فقط 

و ذلـك إلـى أن يـتم الفصـل فـي دعـوى        ،تفترض عدم مشروعية القرار المطعون فيه 

  .)4(اإللغاء موضوعا

عنـد بحـث طبيعـة     –فإنه كما ذكرنا مـن قبـل    ،و عن أثر األمر الصادر بوقف التنفيذ

أن األمـر الصـادر بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري ال يقيـد        –صادر بوقف التنفيذ األمر ال

و ال يؤثر عليه عندما يفصل فـي موضـوع الخصـومة ألنـه حكـم وقتـي       ،قاضي اإللغاء

  .صدر في أحد الطلبات السابقة على الفصل في دعوى اإللغاء

                                                
 55. أوفائدة إبراهيم، مرجع سابق، ص ) 1(
مرجـع سـابق،   ). دراسـة مقارنـة  ( وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريبسيوني  عبد اهللا عبد الغني،   )2(

  .. 237.ص
  .378 .محمد عبد اللطيف محمد، مرجع سابق، ص  )3(
  .313 .مرجع سابق، ص). نظرية العمل اإلداري (  أصول القانون اإلداري جمال الدين سامي،   )4(
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ي إلـى وضـع   و مع التسليم بهذه القاعدة فإن األمر الصـادر بوقـف التنفيـذ قـد يـؤد     

  .)1(نهائي للخصوم في بعض األحيان من الناحية الواقعية 

فإن طلب وقف تنفيـذ القـرار اإلداري المطعـون فيـه باإللغـاء       ،فكما أوضحنا من قبل

يقدم إلى الجهة القضائية المختصة لحفظ المدعي مما قـد يلحقـه مـن أضـرار بالغـة فـي       

ثـري أو كقـرار بمنـع الفالحـين مـن      كقـرار بهـدم منـزل أ    ،حالة تنفيذ القرار اإلداري

  .)2(و إلى غير ذلك من القرارات...الحرث

ففي حالة استجابة الجهة القضائية المختصة لطلب وقـف تنفيـذ قـرار بمنـع الفالحـين      

فـإن دعـوى اإللغـاء تصـبح      ،و تم تنفيذ األمر بالسـماح للمـدعين بـالحرث    ،من الحرث

  .)3(ة فيها في هذه الحالةو يجب الحكم بانتهاء الخصوم ،غير ذات موضوع

يمكن القول أنه بالرغم من أن الحكم الصادر بوقـف التنفيـذ يعتبـر إلغـاء      ،و مما سبق

  اإللغاء بو أن حكم  ،حتى يتم الفصل في دعوى اإللغاء ،مؤقتا للقرار اإلداري

عـن ذات األثـر    –أحيانـا   –فإن وقف التنفيذ قـد يـتمخض     ،يلغي القرار نهائيا و يعدمه 

  . )4(ي يحدثه حكم اإللغاء الذ

  :الطعن في األوامر الصادرة بوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه : رابعا 

سنحاول من خالل هذا العنصر أن نبين كيف يتم إجـراء الطعـن فـي األمـر الصـادر      

بوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه باإللغاء ذلك أن تنفيـذه ال يمنـع مـن الطعـن فيـه      

  .لدى الجهة القضائية المختصة من جهة ،الاستقال

نبين فيما إذا كان الحكم في دعـوى اإللغـاء لـه تـأثير علـى األمـر        ،ومن جهة أخرى

  .الصادر بوقف تنفيذ قرار إداري مطعون فيه باإللغاء

  : كيفية الطعن في األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه – 1

نجـدها نصـت    ،من قـانون اإلجـراءات المدنيـة    13/  170بالرجوع إلى نص المادة 

بـالنظر  ) مجلـس الدولـة حاليـا   (صراحة على اختصاص الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليـا  
                                                

مرجع سابق، ). دراسة مقارنة( وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريبسيوني عبد اهللا عبد الغني،   )1(
  . 240.ص

  ).2(ملحق   )2(
و من معه، قرار ) ع. ب(، في قضية والي والية سعبدة ضد 1999/  06/  28: قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ   )3(

  .75. غير منشور، أشار إليه أث ملويا لحسين بن شيخ، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص
ع مرج). دراسة مقارنة( وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريبسيوني عبد اهللا عبد الغني،   :في ذلك نظرأ  )4(

  .324.مرجع سابق، ص  .األحكام اإلدارية في قضاء مجلس الدولة عكاشة حمدي ياسين،  :وكذلك . 241.سابق، ص
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وهـذا   ،ضد األوامر الصـادرة بوقـف تنفيـذ القـرار     ،في الطعون باالستئناف المقدمة أمامه

يـه بوقـف التنفيـذ يقبـل     و القرار الذي يـأمر المجلـس القضـائي ف   : " من خالل ما يلي 

 ،الطعن باالستئناف أمام المحكمة العليا في معاد خمسـة عشـر يومـا مـن تـاريخ تبليغـه      

ويجوز لرئيس الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا فـي هـذه الحالـة أن يـأمر فـورا و بصـفة       

  ".مؤقتة أن يضع حدا لوقف التنفيذ 

لطعـن باالسـتئناف   لشـر يومـا   المشرع حدد مدة خمسـة ع  و بتحليل هذه المادة نجد أن

 ،و هـذا مـن تـاريخ تبليغهـا     ،في األوامر الصادرة عن المجلس القضائي بوقـف التنفيـذ  

المحـددة بشـهر    ،رة للطعـن باالسـتئناف  وهي مدة قصيرة بالمقارنة مع المدة العادية المقر

  .التبليغ به تاريخ ابتداء من )1(واحد 

أن يـأمر  ) رئـيس مجلـس الدولـة    (ة العليـا  كما أجاز لرئيس الغرفة اإلدارية بالمحكم

إذا كـان الوقـف سـينتج عنـه ضـررا       ،فورا و بصفة مؤقتة أن يضع حدا لوقف التنفيـذ 

، أو بمواصـلة وقـف التنفيـذ إلـى غايـة      )2(جسيما بحقوق المستأنف أو المصلحة العامـة  

  .)3(الفصل في دعوى اإللغاء

ـ   روط الشـكلية الواجـب توافرهـا    و المالحظ على المشرع الجزائري أنه لم يحـدد الش

لـذلك فإنـه فـي غيـاب      ،و اكتفى فقط بتحديـد مهلـة االسـتئناف    ،في عريضة االستئناف

النص يجب الرجوع إلى اإلجـراءات العاديـة المتبعـة أمـام الغرفـة اإلداريـة بالمحكمـة        

فالطعن باالستئناف في األوامر الصـادرة بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري المطعـون       ،العليا

مجلـس  (تـودع لـدى قلـم كتـاب المحكمـة العليـا        ،)4(يه، يجب أن يتم بعريضة مكتوبةف

، ولقبـول  )5(قبـول أمـام المحكمـة العليـا    م، لقاء إيصال موقع عليها من محام )الدولة حاليا 

مـن   241حـددتها المـادة    )6(العريضة شكال يجب أن تكـون مسـتوفية لـبعض الشـروط    

  .قانون اإلجراءات المدنية

                                                
و ميعاد االستئناف شهر واحد ابتـداء مـن التبليـغ، و    : " من قانون اإلجراءات المدنية تنص على ما يلي  2/  277المادة )1(

  ) ". 105 - 104( صوص عليها في المادتين يجوز مد هذا الميعاد و إيقافه وفقا للشروط المن
  .     244. وصفي الرفاعي مصطفى كمال، مرجع سابق، ص  )2(
قضية والي والية الجزائر ضد بوجليدة عبد اهللا و من معه، قـرار   2000/  02/  28رار مجلس الدولة الصادر بتاريخ ق  )3(

  .311. ، الجزء األول، صشيخ، مرجع سابقبن غير منشور، أشار إليه أث ملويا لحسين 
  ).1(ملحق   )4(
 .111إلى  105. ص. بعلي محمد الصغير، مرجع سابق، ص ) 5(
)6(             Edition , Paris , 1999, P.216.  e .Dalloz , 11Contentieux AdministratifPeiser Gustave ,   
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وص المعارضة في األوامـر الصـادرة بوقـف تنفيـذ قـرار إداري مطعـون       أما بخص

أو  170فإن المشرع لم ينص على إمكانيـة اللجـوء للمعارضـة ضـمن المـادة       ،فيه غيابيا

  .من قانون اإلجراءات المدنية 283المادة 

و يمكـن تفسـير سـكوت     ،و عليه فإنه ال يمكن التطرق لشيء لم يتطرق إليه المشـرع 

يفصـل فيهـا علـى     ،ذلك ألنها أوامـر مؤقتـة   ،ني عدم جواز طريق المعارضةيع ،المشرع

  .و هذا يتنافى مع المعارضة ،وجه السرعة

فإنـه ال يمكـن الطعـن بـالنقض فـي األوامـر        )1(و بالنسبة لطرق الطعن الغير عادية

ال يكـون   –الطعـن بـالنقض   -ألنـه   ،الصادرة بوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيـه 

ي األحكام النهائية الصادرة عن المحاكم نهائيا و كـذا الطعـون بـالنقض فـي قـرارات      إال ف

إال أنـه يجـوز    ،مـن قـانون العضـوي لمجلـس الدولـة      11مجلس المحاسبة طبقا للمادة 

إذا كانــت غيــر قابلــة للطعــن بطريــق المعارضــة أو  ،التمــاس إعــادة النظــر فيهــا

و أن تتـوفر حالـة مـن الحـاالت التـي       ،حةمادام المشرع لم يمنعها صرا ،)2(االسـتئناف

و تكـون مهلـة التمـاس     ،من قـانون اإلجـراءات المدنيـة    194تبرر االلتماس طبقا للمادة 

  .)3(إعادة النظر شهران من تاريخ تبليغ األمر المطعون فيه

  :أثر الحكم في دعوى اإللغاء على األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري –2

ي دعوى اإللغاء له أثر مباشر علـى األمـر الصـادر بوقـف تنفيـذ      إن صدور الحكم ف

سـواء كـان الحكـم بإلغـاء القـرار اإلداري أو بـرفض        ،القرار اإلداري المطلوب إلغاؤه

  .الدعوى

فإن الحكم يلغي القـرار و يعدمـه مـن تـاريخ      ،فإذا صدر الحكم بإلغاء القرار اإلداري

صادر بوقف تنفيـذ القـرار اإلداري فـي واقـع     و هذا يعني استمرار نفاذ األمر ال ،صدوره

                                                
و من معه ضد ) ح ع ج (، قضية بين 2002/  06/  24 :، بتاريخ 007455: مجلس الدولة، الغرفة األولى، قرار رقم   )1(

  .152. ، ص2002، 2والي والية بومرداس و من معه، مجلة مجلس الدولة، 
 –فرنسا  –دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية في مصر (  دور القضاء في المنازعة اإلداريةبسيوني حسن السيد،   )2(

  .294. ، ص1981عالم الكتاب، القاهرة، ). الجزائر 
  .من قانون اإلجراءات المدنية 196المادة   )3(
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ألن وقف التنفيذ ما هو إال إلغاء مؤقـت للقـرار إلـى حـين الفصـل فـي دعـوى         ،األمر

  .)1(اإللغاء

كما يعني كذلك أن االستناد إلى األسباب الجدية التي رجحـت إلغـاء القـرار المطعـون     

  .رغم عدم تقيد جهة الموضوع به ،فيه كان صائبا و سليما

فإنـه فـي هـذه الحالـة تنتهـي حجيـة        ،إذا كان الحكم صادر برفض طلب اإللغاءأما 

  .)2(و يجوز لإلدارة مواصلة تنفيذ قرارها ،األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري

ي و و تجدر اإلشارة إلى أنه نظـرا الرتبـاط بـين طلـب وقـف تنفيـذ القـرار اإلدار       

الطعـن   قـف التنفيـذ بعـد فـوات ميعـاد      طلـب و ر فـي  نظطلب اإللغاء فإنه ال يجوز ال

  .)3(و صيرورة الحكم في الدعوة نهائيا ،باإللغاء

يتبين أنه ال يمكن للجهـة القضـائية المنعقـد اختصاصـها للفصـل       ،من خالل ما تقدم 

بالمجـالس القضـائية     –المحليـة أو الجهويـة    –سواء الغرف اإلداريـة   ،في دعوى اإللغاء

مـا لـم يقـدم المـدعي      ،ر في طلب وقف تنفيذ القـرار اإلداري أو رئيس مجلس الدولة النظ

و تـوافرت الشـروط    ،أمام نفس جهة اإللغاء المرفوع أمامها طلـب اإللغـاء   ،طلب صريح

و هـي شـرط جديـة األسـباب  شـرط       –السابقة الذكر في الفصل السابق  –الموضوعية 

  .مأن يكون الضرر يصعب إصالحه و أال يتعلق النزاع بالنظام العا

يجوز لقاضي اإللغـاء األمـر بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري       ،و متى توافرت هذه الشروط

و ال يلزم القاضـي عنـد نظـره فـي دعـوى اإللغـاء، كمـا         ،الذي تكون له حجية مؤقتة

   .يوما من تاريخ التبليغ به 15خالل  ،يجوز الطعن فيه باالستئناف

   :المطلب الثاني     

               :ذ القرار اإلداريـف تنفيـإلى وق عوى اإلستعجالية الراميةإجراءات رفع الد       

  ذ ـف تنفيـص بوقـأن قاضي االستعجال اإلداري غير مخت ،كما أوضحنا سابقا

                                                
مرجع ). دراسة مقارنة( وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريبسيوني عبد اهللا عبد الغني، :  في ذلك نظرأ  )1(

اإلدارية في قضاء  األحكام عكاشة حمدي ياسين،   :وكذلك .256. خليل محسن، مرجع سابق، ص :وكذلك .250.سابق، ص
  .324 , 323.ص.مرجع سابق، ص  .مجلس الدولة

  .428. عبد الباسط محمد فؤاد، مرجع سابق، ص  )2(
مرجع سابق، ). دراسة مقارنة( وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريبسيوني عبد اهللا عبد الغني،   )3(

  .251.ص
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الغصـب أو   ،إال أنه في حالة وقـوع حالـة مـن حـاالت التعـدي      ،القرارات اإلدارية

إنـه يخـتص بـالنظر فـي الـدعوى      ف ،-السابق شرحها في الفصل األول  –الغلق اإلداري 

  .بأن يتخذ أي إجراء لوقف فعل االعتداء المادي ،اإلستعجالية

و قاضي االستعجال ال يمكنه النظـر فـي الـدعوى اإلسـتعجالية الراميـة إلـى وقـف        

و تسـدد   ،التنفيذ ما لم ترفع إليه بمقتضـى عريضـة مسـتوفاة جميـع الشـروط القانونيـة      

  :و ما سنتناوله فيما يلي بشأنها المصاريف القضائية و ه

  رفع الدعوى اإلستعجالية الرامية : الفرع األول 

  إلى وقف تنفيذ القرار اإلداري                        

  الحكم الصادر في الدعوى اإلستعجالية: الفرع الثاني 

  الرامية إلى وقف تنفيذ القرار اإلداري                  

    :الية الرامية إلى وقف تنفيذ القرار اإلداريرفع الدعوى اإلستعج: الفرع األول 

و هـي المـادة    ،مكـرر مـن قـانون اإلجـراءات المدنيـة      171بالرجوع إلى المـادة  

نجـدها لـم تتضـمن الجانـب المتعلـق       ،الوحيدة المتعلقة بالقضـاء اإلسـتعجالي اإلداري  

لك فإنـه فـي   لـذ  ،باإلجراءات المتبعة في رفع الدعوى اإلستعجالية أمام الغـرف اإلداريـة  

اعتقادنا على القاضي في هذه الحالة اللجوء إلـى القواعـد العامـة التـي تـنظم إجـراءات       

مـن   170التقاضي أمام المجالس القضائية ما لم تكن متعارضة صراحة مـع نـص المـادة    

  .قانون اإلجراءات المدنية

  :يجب أن تكون عريضة الدعوى اإلستعجالية مكتوبة : أوال 

ـ   ،)1(جالية بعريضة مكتوبـة ـإلستعترفع الدعوى ا   لف عـن عريضـة   ـو هـي ال تخ

بة بعـدد مـن   كقاعـدة عامـة مصـحو    )2(و تكون العريضـة االفتتاحيـة   ،دعوى الموضوع

  .)3(مع نسخة زائدة توضع في ملف القضية ،عليهم ىالنسخ بقدر عدد المدع

                                                
في جميع حاالت االستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي :"... جراءات المدنية مكرر من قانون اإل 171راجع المادة   )1(

من نفس  169و المادة ..." أو للقاضي الذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق
الخصم أو محام مقيد في نقابة المحامين و ترفع الدعوى إلى المجلس القضائي بعريضة مكتوبة و موقع عليها من : " القانون 

  . ..."تودع قلم كتاب المجلس
  ).1(ملحق   )2(
   :وكذلك .من قانون اإلجراءات المدنية المعدل و المتمم 2/  241و  111مادتين أرجع لل  )3(

جستير، غير منشورة، ،رسالة ما"قواعد االختصاص القضائي بالدعوى اإلدارية في النظام القضائي الجزائري " صاش جازية، 
  .182. ، ص1994 –1993معهد الحقوق و العلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، 
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 مؤرخـة و موقعـة مـن    ،إمـا بعريضـة مكتوبـة    )1(و قد ترفع الدعوى اإلسـتعجالية 

و إذا كانـت الـدعوى    ،طرف المدعي أو وكيله لدى مكتـب الضـبط بـالمجلس القضـائي    

و إمـا أن ترفـع   .)2(فيجـب إرفـاق العريضـة بشـهادة التوكيـل      ،مرفوعة من قبل الوكيل

حيـث يحـرر لـه محضـر      ،الدعوى بحضور المدعي أمام كاتب الضبط أو أحـد أعوانـه  

ـ   ،بتصريحه و يوقع عليه و إثـر ذلـك يقـوم كاتـب      ،ه التوقيـع أو يذكر فيه أنـه ال يمكن

  .)3(عليه ىو إعالن العريضة للمدع ،المدعي الضبط بتسليم إيصال

ونعتقـد أن السـبب فـي ذلـك يعـود       ،غير مطبقة حاليا ،و المالحظ أن الطريقة الثانية

و مهمـا كانـت المبـررات فـإن الـنص       .إلى كثرة األشغال التي يقوم بها كتـاب الضـبط  

مـن كاتـب الضـبط تحريـر العريضـة االفتتاحيـة        لبعي األمي أن يطلقانوني يجيز للمدا

و ليس لكاتب الضبط أن يرفض ذلك و في حالـة الـرفض فـإن ذلـك يعتبـر       ،التي رفعها

  .)4(مخالف للقانون

و تجدر اإلشـارة إلـى أن المـدعي ملـزم بتقـديم نسـخة أو أصـل القـرار اإلداري         

  .المطالب بوقف تنفيذه

الدعوى اإلستعجالية الرامية إلى وقف تنفيـذ القـرار اإلداري    كما يجب أن تشمل عريضة

من قانون اإلجراءات المدنية، على اسم مقدم العريضة و وظيفته وموطنه،  13وفقا لنص المادة 

و إذا كانت الدعوى مقامة من شركة فيجب أن تشتمل على بيان وعنـوان الشـركة التجاريـة    

و في حالة توكيل محام أو وكيل يصبح مـوطن   ،زهاو نوعها و مرك وعنوان الشركة التجارية

بهـذا   –ثم تسجل الدعوى اإلستعجالية فـي سـجل خـاص     ،)5(الوكيل موطنا مختارا للموكل

و فـي   .)6(الجلسة و أسماء األطـراف  ،مع بيان رقم القضية ،حسب ترتيب االستالم –الغرض

الذي بإمكانه تحديـد جلسـة    حالة االستعجال القصوى يجوز اللجوء إلى رئيس الجهة القضائية

                                                
  .من قانون اإلجراءات المدنية 12المادة   )1(
  .195. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )2(
  .197.صاش جازية، مرجع سابق، ص  )3(
  .196. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )4(
  .ون اإلجراءات المدنيةمن قان 15المادة    )5(
  .من قانون اإلجراءات المدنية 110المادة   )6(
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كما يمكنه األمر بتحديد الجلسة من ساعة إلى ساعة مع استدعاء األطـراف للحضـور    ،قريبة

  .)1(بواسطة المحضر القضائي

  :عليه ىتبليغ العريضة و استدعاء المدع: ثانيا 

مكرر الفقـرة مـا قبـل األخيـرة مـن قـانون اإلجـراءات         171بالرجوع إلى المادة 

 تحديـد  مـع  ،دها تشترط تبليغ العريضة فورا للمدعى عليـه المحتمـل اختصـامه   نج ،المدنية

  .للرد أجل

 دعـوى  فـي  عليـه  المـدعى  الطـرف  دائمـا  هـي  اإلدارة أن ،هنـا  بالـذكر  الجدير و

 عليـه  المـدعى  تبليـغ  فـإن  لـذلك  ،اإلداري القـرار  تنفيـذ  وقـف  إلـى  الرامية اإلستعجالية

  .منه بدال جوهري إجراء المحددة للجلسة للحضور

 التكليـف  يتضـمنها  التـي  البيانـات  المدنيـة  اإلجـراءات  قانون من 13 المادة بينت قد و

   : كالتالي هي و ،اإلدارية الغرفة إلى بالحضور

  .موطنه و مهنته و لقبه و العريضة مقدم اسم -

  .توقيعه و بالتبليغ القائم الموظف رقم و بالحضور التكليف تسليم تاريخ -

 التكليـف  نسـخة  لـه  تركـت  الـذي  الشـخص  ذكـر  و إقامته محل و إليه المرسل اسم -

  .بالحضور

  .أمامها للمثول المحددين الساعة و اليوم و بالطلب المختصة المحكمة ذكر -

  .الطلب مستندات و الموضوع ملخص -

 ظـرف  طريـق  عـن  يرسـل  أو الضـبط  كاتـب  بواسـطة  إما بالحضور التكليف يسلم و

 المـدعي،  لـيس  و ،)3(قضـائي  محضـر  بواسـطة  أو )2(داريـة اإل بالطريقة أو عليه موصى

 أخطـاء  الطـاعن  يحتمـل  أال أسـاس  علـى  العريضة يبطل ال اإلعالن في الخطأ فإن وبالتالي

  .)4(غيره

  

                                                
  .196. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )1(
  .من قانون اإلجراءات المدنية 22المادة   )2(
  ).1(ملحق   )3(
  .230. بسيوني حسن السيد، مرجع سابق، ص  )4(
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  األخـرى  الطـرق  مـن  أفضـل  المحضر طريق عن االستدعاء و التبليغ أن نرى أننا غير

 دون حضـوريا  أوامـر  القاضـي  يصـدر  فقـد  خطيرة نتائج من عليها يترتب لما نظرا هذا و

  .بالحضور التكليف عليه ىالمدع يستلم أن

 إلـى  يالمـدع  قـدم يت عنـدما  قضـائي  محضـر  بواسطة االستدعاء و جراءاتاإل تكون و

 إلـى  يتوجـه  بموجبـه  و الـدعوى  رفـع  وصل من نسخة له تسلم ،الدعوى لرفع الضبط كتابة

 التبليـغ  و االسـتدعاء  إجـراءات  يتـولى  الذي هو المحضر و يختاره الذي القضائي المحضر

 اسـتلم  الـذي  عليـه  المـدعى  توقيـع  مـع  ،التبليـغ  هـذا  علـى  االستالم وصل في يؤشر و

 أمـام  التامـة  الحجيـة  لـه  تكـون  المحضـر  هذا و ،بالتبليغ القائم المحضر توقيع و االستدعاء

   .)1(القضاء

ـ  مـن  إلـى  ،يـة المدن اإلجـراءات  نقـانو  مـن  23 المـادة  من 4 الفقرة بينت قد و  ملّيس

 أو العريضـة  فـي  المحـدد  القـانوني  ممثلها إلى يبلغ الذي و ،اإلدارة لجهة بالحضور التكليف

 تبليـغ  كـل  و ،الغـرض  لهـذا  مؤهـل  آخـر  شـخص  أي إلى أو األخير هذا عن مفوض إلى

  .)2(استالمه إليه الموكول الموظف من عليه مؤشر يكون أن يجب لإلدارة

  : اإلداري القرار تنفيذ وقف إلى الرامية اإلستعجالية وىالدع قبول شروط : ثالثا

 – التقليدي الفقه حسب – اإلداري أو العادي القضاء أمام سواء القضائية الدعوى لقبول يجب

بـأن   يرى الفقه الحديث و ،األهلية و ،الصفة ،المصلحة : هي و ،الثالث األساسية الشروط توافر

و أخـذ   ،أما المشرع الجزائري فقد جارى الفقه التقليدي ،)3(الشرط األساسي هو المصلحة فقط

و سـنبين   .)4(من قانون اإلجراءات المدنية 459و هذا بمقتضى نص المادة  ،بالشروط الثالث

  :ذلك على النحو التالي 

  : شرط المصلحة  – 1

                                                
  .200. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )1(
  . 199 ,198. ص. ص جع سابق،صاش جازية، مر  )2(
 ،"  الجزائري القضائي النظام في اإلداري االستعجال بقاضي النوعي االختصاص ضوابط  " أحمد بن الصالح محمد خراز  )3(

  .50 .ص سابق، مرجع
 أهلية و الصفة حائز يكن لم ما القضاء أمام دعوى يرفع أن ألحد يجوز ال " : المدنية اإلجراءات قانون من 459 المادة تنص)4(

    ...".ذلك في مصلحة له و التقاضي
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 ،)1("ال دعـوى بـدون مصـلحة    " التـي مفادهـا أنـه     ،طبقا للقاعدة الفقهية المعروفـة 

إال أن  ،أخذ بها المشـرع بالنسـبة لكافـة أنـواع الـدعاوى القضـائية       ،ر قاعدة عامةوتعتب

 ،تختلـف مـن دعـاوى الموضـوع     ،حالة و قائمـة  ،مباشرة ،مقتضياتها بأن تكون مشروعة

 الـدعوى  وبـين  ،جميعـا  توافرهـا  مـن  يتأكـد  و بعمـق  القاضـي  يبحثهـا  أن يجـب  التي

 عـد  إال و المقتضـيات  تلـك  كـل  ببحـث  قاضـي ال فيهـا  يتعمق ال أن يجب التي،اإلستعجالية

 علـى  القائمـة  الـدعوى  قبـول  مـن  القاضـي  يمنـع  ما هنالك ليس إذ ،)2(الحق بأصل ماسا

 رفـع  فـي  المشـروطة  المصـلحة  طبيعـة  يوضـح  لـم  المشـرع  مادام ،)3(محتملة مصلحة

 مـن  الـدعوى  رافـع  عنـد  المصلحة توفر مدى بحث في تقديرية سلطة للقاضي فإن ،الدعوى

 رفـع  أثنـاء  المـدعي  عنـد  المحتملـة  المصـلحة  توفر المصري المشرع أجاز قد و ،عدامهاان

 رفـع  أثنـاء  المصـلحة  تـوفر  ضـرورة  هـي  و ،العامـة  القاعدة من استثناء هذا و ،الدعوى

  .)4(الدعوى

   : الصفة شرط – 2

 صـاحب  يكـون  بحيـث  ،)5(التقاضـي  في بالمصلحة تمتزج الصفة أن الفقه من جانب يرى

 تكـون  أن هـي  الصـفة  و ،)6(ذلـك  فـي  المصـلحة  صـاحب  نفسـه  هو التقاضي في الصفة

 صـاحب  نفسـه  هـو  الـدعوى  رافع يكون أن بها المقصود و ،)7(مباشرة و شخصية المصلحة

ـ  ترفـع  ال أن يجـب  كمـا  ،للمـدعي  بالنسـبة  هـذا  و ،حمايتـه  المراد الحق صاحب  ةوعدال

  .)9()8(صفة ذي ليست إدارية جهة ضد اإلستعجالية

 الشخصـية  المصـلحة  مفهـوم  يأخـذ  ال ،اإلسـتعجالية  الـدعوى  في الصفة مدلول أن غير

  .الحق بأصل التصاله صفته بحث في التعمق يمكن ال إذ ،المباشرة

                                                
  .75 .ص سابق، مرجع محمود، الجبوري  )1(
 ،"  الجزائري القضائي النظام في اإلداري االستعجال قاضيل النوعي االختصاص ضوابط  " أحمد بن الصالح محمد خراز ) 2(

 .91 .ص سابق، مرجع
  .202 .ص سابق، مرجع بشير، بلعيد  )3(
  .90 .ص سابق، مرجع فاروق، محمد راتب الدين، نصر محمد كامل علي، محمد تبرا  )4(
  . 35 .ص سابق، مرجع سالمي، عمور  )5(
  .272 .ص الثاني، الجزء سابق، مرجع مسعود، شيهوب  )6(
  .94 .ص سابق، مرجع فاروق، محمد راتب الدين، نصر محمد كامل علي، محمد راتب  )7(
 .202 ص بق،سا مرجع بشير، بلعيد ) 8(
 / 07 : رقم  الجزائر قضاء بمجلس اإلدارية الغرفة رئيس عن  صادر استعجالي أمر إلى أشار الصفحة، نفس المرجع، نفس  )9(

  أمر بالجزائر، العقاري التسيير و الترقية ديوان و الجزائر والية والي ضد )ب،ن( بين قضية  1990 / 02 / 12 بتاريخ ،1990

  .منشور غير
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 لـو  و حتـى  ،الخطـر  مصـدر  عليـه  المدعى ضد اإلستعجالية دعوى رفع للمدعي يمكنو

 الضـرورة  هااقتضـت  الصـفة  هـذه  ألن ذلـك  ،للشـيء  حـارس  مجرد إنما و مالكاله يكن لم

  .الحق بأصل اتصالها عدم رهابر و ،اإلستعجالية

 والعـدل  ،عمـل  أي عـن  امتناعـه  أو قيامـه  بمجرد عليه المدعى في الصفة تتحقق بينما 

  .)1(الحق أصل حول صفته بحث في التعمق دون ،أتاه من الخطر وقف يقتضي المؤقت

  : األهلية شرط -3

 الـدعوى  لقبـول  شـرط  وهـي  التقاضـي،  هليـة بأ عليه والمدعى المدعي يتمتع أن يجب 

ــانون مكــررمن 171 المــادة أن مـرغــ ،(*)القضــائية ــة اإلجــراءات ق ــة  المدني  المتعلق

ـ  لم ةـاإلداري رفـالغ أمام الـباالستعج ـ  هـذا  وردـت ـ ألح وبالنسـبة  ،رطـالش  كامـــ

 القضـائي  العمـل  أن إال ،الشـرط  هـذا  تتنـاول  لم فإنها المستعجلة األمور في اإلدارية الغرف

ـ التقا أهلية توفر يشترط به معمولال  ،)2(السـواء  علـى  عليـه  والمـدعى  المـدعي  عنـد  يض

 وهـو  ،المـدني  الرشـد  سـن  اإلنسـان  ببلـوغ  الجزائري التشريع في التقاضي أهلية وتكتمل

  .الجزائري المدني القانون من 40 للمادة طبقا سنة عشر تسعة

 وذلـك  ،القـانون  نفـس  مـن  50 المـادة  عليهـا  نصـت  فقد المعنوية لألشخاص وبالنسبة

 مالزمـا  منهـا  كـان  مـا  إال ،التقاضـي  حـق  ومنهـا  الحقوق بجميع المعنوي الشخص بتمتع

  .) مثال كالزواج ( اإلنسان لصفة

  : اإلداري القرار تنفيذ وقف إلى الرامية اإلستعجالية الدعوى في الحكم: الثاني الفرع

 عـن  البحـث  القاضـي  علـى  فـإن  الشـكلية  يةالناح من اإلستعجالية الدعوى قبلت ما إذا

  .- األول الفصل في لها التعرض سبق والتي – اختصاصه شروط توافر

  فـرد  قاضـي  وهـو  ،الـدعوى  فـي  بالنظر اإلداري االستعجال قاضي يختص وبتوافرها

 إجـراء  أي يتخـذ  بـأن  وذلـك  ،القضـائي  بـالمجلس  اإلداريـة  الغرفة رئيس يكون ما وغالبا

 القـرار  تنفيـذ  بوقـف  اإلسـتعجالي  األمـر  منطـوق  يكـون  كأن ،المادي اءاالعتد فعل لوقف

                                                
 ،"الجزائري القضائي النظام في اإلداري االستعجال بقاضي النوعي االختصاص ضوابط  " أحمد بن الصالح  محمد ازخر  )1(

  . 93 , 92  .ص .ص سابق، مرجع
  .الخصومة إلنعقاد شرطا يعتبرها إذ ذلك، غير الحديث الفقه يرى بينما(*)

  .203 .ص سابق، مرجع بشير، بلعيد  )2(
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 وقـف  أو التسـليم  أو بـالرد  كـاألمر  جزئيـا  أو نهائيا إزالتها أو آلثاره حد بوضع أو اإلداري

  .بها يأمر أن يمكن التي اإلجراءات من ذلك غير وإلى األشغال

 فإنـه  ،آخـرون  قضـاة  يشـاركه  أن دون أمـره  يصدر اإلداري االستعجال قاضي أن وبما

 علـى  اإلطـالع  بمجـرد  يصـدر  بـل  ،التقريـر  أو القضاة بين بالمداولة يسمى ما هناك ليس

 ال اإلسـتعجالية  القضـايا  ألن ذلـك  ،الطـرفين  مـن  إليـه  المقدمة والوثائق الكتابية العرائض

 ال مؤقتـة  أوامـر  هـي  تصـدرها  التـي  األوامر فإن وبالتالي ،القضاء أمام كبيرا وقتا تتطلب

  : يلي ما خالل من التفصيل من بشيء العنصر هذا وسنبحث ،الحق بأصل تمس

  : اإلداري القرار تنفيذ بوقف الصادر اإلستعجالي األمر صيغة : أوال

 اإلسـتعجالية  باألوامر خاصة صيغة المدنية اإلجراءات قانون من مكرر 171 المادة دتحد لم

 القـرار  تنفيـذ  بوقـف  الصـادر  اإلستعجالي مراأل ومنها ،اإلدارية الغرفة رئيس يصدرها التي

 أو العـادي  القضـاء  أمـام  المتبعـة  العامة القواعد إلى اللجوء يجب النص غياب وفي ،اإلداري

  .)1(اإلداري

 أجـزاء  ثـالث  يتضـمن  إداري قـرار  تنفيـذ  بوقف الصادر اإلستعجالي األمر فإن عليه و

   : هي و ،)2(رئيسية

 و طلبـاتهم  و عنـاوينهم  و األطـراف  أسـماء  ضـمن تت و اإلجـراءات  و الوقائع – 1

  .بها تقدموا التي الوثائق و الموضوعية و الشكلية دفوعهم

 بهـا  تقـدم  التـي  الـدفوع  علـى  القاضـي  يجيـب  فيهـا  و الحيثيات أو األسباب – 2

 ينبغـي  أنـه  ذلـك  ،فيـه  جـزء  أهـم  تعتبر التي و ،القانونية النصوص على معتمدا ،األطراف

 اإلداري القــرار فــي اإلداري الغلــق أو الغصــب أو )3(التعــدي بــرزي أن القاضــي علــى

 أمـره  فـي  يوضـح  أن أخـرى  بعبـارة  و ،ذلـك  في االستعجال وجه و تنفيذه بوقف المطالب

  .المدنية اإلجراءات قانون من 171 المادة في عليها المنصوص الشروط

                                                
  .204 .ص  المرجع، نفس  )1(
  ).2( ملحق  )2(
 / 192 : رقم  الجزائر قضاء بمجلس إدارية غرفة عن صادر استعجالي أمر إلى أشار ،188 .ص سابق، مرجع بشير، بلعيد  )3(

 غير أمر الداخلية، وزير السيد و M.D.A الجزائر في الديمقراطية أجل من الحركة بين ،1990 / 07 / 14 : بتاريخ ،1990

  .منشور



  وقف تنفيذ القرارات اإلداريةإجراءات وطبيعة قضاء :                                                     لثاني الفصل ا

- 95 - 

 ،اإلداري قـرار ال آلثـار  حـد  كوضـع  المتخـذ  اإلسـتعجالي  األمر كان إذا ما حالة في و

  .)1(اإلستعجالية الحالة بتوضيح ملزم يكون فإنه األشغال بوقف اإلستعجالي كاألمر

  .اإلستعجالي األمر منطوق – 3

   :اإلداري القرار تنفيذ بوقف الصادر اإلستعجالي األمر طبيعة :ثانيا

   بأصـل  يمـس  ال اإلداري القـرار  تنفيـذ  بوقـف  الصـادر  اإلسـتعجالي  األمـر  ألن نظرا

 يحـد  و وقتـي  طـابع  بـه  يلحـق  و االستعجالي، األمر طبيعة في يؤثر األخير هذا فإن ،الحق

   : يلي فيما سنبحثه ما ذلك و ،حجيته من

   :اإلداري القرار تنفيذ بوقف الصادر اإلستعجالي لألمر الوقتي الطابع – 1

 النـزاع  فـي  الفاصـل  األمـر  بـأن  دائمـا  يفيـد  ،الحـق  بأصل المساس عدم ضابط إن

 قاضـي  اختصـاص  مـن  دائمـا  يبقـى  الذي ،الخصوم بين النزاع أصل يحسم لم إلستعجاليا

  الموضـوعية  المنازعـة  فـي  دائمـة  بصـفة  و ،النهـائي  الفصل سلطة يملك الذي ،الموضوع

  .)2(المستعجلة الدعوى إطار في المتخذ اإلجراء عن الطرف بغض

 هـي  ،اإلداري القـرار  يـذ تنف بوقـف  الصـادر  اإلسـتعجالي  األمـر  أن العامة القاعدة و

 تنتهـي  و ،لألطـراف  القانونيـة  المراكـز  و الحقـوق  حمايـة  منها الغرض ألن مؤقتة أوامر

 أمـرا  صـدر  إذا مـثال  و ،التخـاذه  دفـع  الـذي  السـبب  يـزول  أو باإللغـاء  الحكم بصدور

 لـم  مازالـت  ملكيتهـا  أن بسـبب  ،أرضـية  قطعـة  على األشغال بوقف اإلدارة يلزم إستعجاليا

 فـإن  ،الملكيـة  لنـزع  القانونيـة  اإلجـراءات  باتخـاذ  اإلدارة قامت ما إذا لكن و ،انوناق تنزع

 بإمكـان  و ،أشـغالها  مباشـرة  اإلدارة بإمكـان  و ،السـبب  بـزوال  سينتهي اإلستعجالي األمر

 إال ،القضـاء  أمـام  ،أخـرى  مـرة  اإلداري القـرار  تنفيذ لوقف إستعجالية دعوى رفع المدعي

  .األول باألمر ملزم غير – اإلستعجالي اءالقض – األخير هذا أن

 و ،الحق بأصل تمس ال اإلداري القرار تنفيذ بوقف الصادرة اإلستعجالية األوامر ألن نظرا و

  ةالعلّ تالماز إذا عليه و ،)3(بالوقتية تتصف فإنها ،جديدة ضرورة طرأت ما إذا للتغيير قابلة

  

                                                
 المجلة ،1992 / 12 / 20 : في مؤرخ 101 .267 : رقم استعجالي، أمر إلى أشار ،74 .ص سابق، مرجع حمدي، عمر باشا)1(

   .191 .ص  ،1994، 03 عدد ، القضائية
 ، " الجزائري القضائي النظام في اإلداري االستعجال لقاضي النوعي االختصاص ضوابط " أحمد، بن الصالح محمد خراز  )2(

  .98 .ص سابق، مرجع
  .208 .ص سابق، مرجع بشير، بلعيد  )3(
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  .)1(العدم حكم في أصبحت و معها انهارت عليها بنيت التي

  :إداري قرار تنفيذ بوقف الصادر اإلستعجالي لألمر الوقتية الحجية – 2

 سـتم ال  وقتية حجية ،التنفيذ بوقف الصادر اإلستعجالي األمر ةيحج أن على متفق كان إن و

ـ ص التي الظروف تتغير لم إذا التامة الحجية لها و ،الحق بأصل ـ في درتــ                أنهـم  إال،)2(هاــ

  .الحجية هذه نوعية حول ختلفواأ

 العـام  بـالمعنى  قضـائية  أحكـام  حقيقتهـا  في هي اإلستعجالية األوامر بأن يرى من فهناك

 ،مختصـة  قضـائية  سـلطة  مـن  ،خصـمين  بـين  عليها متنازع معينة مسألة في تفصل هي و

  .)3(به المقضي الشيء حجية فتكتسب

 إنمـا  و ،بـه  المقضـي  الشـيء  حجيـة  تحوز ال اإلستعجالية األوامر بأن يرى من هناك و

   .)4(فقط به المقضي األمر قوة

 إال تثبـت  ال بـه  المقضـي  الشـيء  حجيـة  ألن ،للصـحة  أقرب الثاني االتجاه أن نرى و

 أمـام  الطعـن  طـرق  جميـع  اسـتوفت  و نهائيا فيها الفصل تم التي ،القطعية القضائية لألحكام

  .القضاء

 تحـوز  ال فهـي  ،ثابـت  بأصـل  متصـلة  غيـر  دامت ما قتيةالو األوامر فإن لذلك وتأكيدا

 الظـروف  أو الخصـوم  بفعـل  سـواء  ،التعـديل  و للتغيير قابل فيه فصلت ما ألن ،الحجية هذه

 فيمـا  للتنفيـذ  سـبيلها  لتجـد  ذلـك  و ،بـه  المقضـي  األمر قوة تحوز كانت إن و ،القضاء أو

  .)5(وقتية إجراءات من فرضته

 قاضـي  عـن  الصـادرة  األوامـر  أن أحكامـه  فـي  سـي الفرن الدولـة  مجلس استقر و 

 و النفـاذ  واجبـة  اعتبرهـا  أنـه  رغـم  ،فيه المقضي الشيء حجية تحوز ال اإلداري االستعجال

  .)6(مؤقتة بصفة

                                                
  .134 .ص سابق، مرجع فاروق، محمد راتب الدين، نصر محمد كامل علي، محمد راتب  )1(
  .209 .ص سابق، مرجع بشير، بلعيد  )2(
 ، " يالجزائـر  القضائي النظام في اإلداري االستعجال لقاضي النوعي االختصاص ضوابط " أحمد، بن الصالح محمد خراز  )3(

 الـوطني  الديوان . الجزائري القضائي النظام في تطبيقاته و المستعجل القضاء الغوثي، ملحة بن عن هانقل .99 .ص سابق، مرجع

  .110 .ص ،2000 الجزائر، األولى، الطبعة التربوية، لألشغال
 الحديثة المؤسسة . التطبيق و النظرية بين المستعجل القضاء  زيادة، طارق القاضي عن هانقل .99 .ص المرجع، نفس  )4(

  .72 .ص ،1993 ،) لبنان ( طرابلس للكتاب،
  .100 .ص المرجع، نفس  )5(
 ،SOC. DES AUTOCARS GARONAIS قضية في ،1958 / 10 / 03 : بتاريخ الفرنسي الدولة مجلس عن صادر حكم  )6(

  .209 .ص سابق، مرجع بشير، بلعيد بهامش إليه مشار
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 اإلداريـة  الغرفـة  تلـزم  ال إداري لقـرار  التنفيـذ  بوقـف  الصادرة اإلستعجالية األوامر و

  .اإللغاء دعوى في تنظر التي

  :اإلداري القرار تنفيذ بوقف الصادر اإلستعجالي األمر تنفيذ في اإلشكال : ثالثا

 غيـر  األخيـر  هـذا  و ،صـدوره  بمجـرد  )1(المعجـل  النفاذ يقتضي اإلستعجالي األمر إن

 القاضـي  توصـل  فمتـى  ،رفضـه  شاء إن و به أمر شاء إن للقاضي التقديرية للسلطة متروك

ـ  ،فيهـا  قضى و الدعوى في متوفر االستعجال أن إلى  مباشـرة  يترتـب  المعجـل  النفـاذ  إنف

  .)2(القانون رتبه أثر باعتباره

 القـرار  تنفيـذ  بوقـف  الصـادر  اإلسـتعجالي  األمر تنفيذ في إشكاال يحدث قد أحيانا أنه إال

 اإلشـكال  بهـا  يرفـع  التـي  اإلجـراءات  هـي  ما و التنفيذ في اإلشكال يرفع من فإلى اإلداري

   ؟ التنفيذ في

   : يلي فيما بحثه سنحاول ما هذا و 

مكـرر فـي قـانون اإلجـراءات      171م يحدد المشرع الجزائري من خـالل المـادة   ل  

الجهة القضائية التي يرفع إليها اإلشـكال فـي تنفيـذ األمـر اإلسـتعجالي الصـادر        ،المدنية

القواعـد   علـى  و في غيـاب الـنص يتعـين علينـا االعتمـاد      ،بوقف تنفيذ القرار اإلداري

  .م القضاء العادي في حالة اإلشكال في التنفيذالعامة المتبعة أما

فهـل يكـون اإلشـكال فـي التنفيـذ مـن        ،وفي هذا الصدد نطـرح عـدة إشـكاالت     

اختصاص رئيس المحكمة العادية ؟ أم يكون من اختصـاص رئـيس المجلـس القضـائي ؟     

  أم أن ذلك يعود الختصاص رئيس الغرف اإلدارية التي أصدرت األمر اإلستعجالي ؟

لنسبة لرفع اإلشكاالت في التنفيذ أما المحاكم العاديـة فإنهـا تكـون فـي اختصـاص      با  

ويكـون االختصـاص المحلـي     ،رئيس المحكمـة باعتبـاره قاضـي األمـور المسـتعجلة     

  .)3(للمحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المشكل التنفيذي

إلدارة طرفا فيهـا  و بما أن المحكمة غير مختصة أصال بالنظر في المنازعات التي تكون ا

  وبالتالي نعتقد أنه ال يجوز لرئيس المحكمـة ،طبقا للمادة السابعة من قانون اإلجراءات المدنية

                                                
 بقبول الصادر األمر يكون و " : يلي ما على نصت التي و المدنية اإلجراءات قانون من مكرر 171 المادة من ةاألخير الفقرة  )1(

  ...".المعجل بالنفاذ المشمول و المذكورة الطلبات
 ، " الجزائـري  القضائي النظام في اإلداري االستعجال لقاضي النوعي االختصاص ضوابط " أحمد، بن الصالح محمد خراز  )2(

  .54 .ص سابق، مرجع
  .المدنية اإلجراءات قانون من 08  المادة من األخيرة قبل ما الفقرة  )3(
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أن ينظر فـي المنازعـات المتعلقـة بإشـكاالت تنفيـذ       –الذي هو جزء من المحكمة  -

  .األمر اإلستعجالي الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري عن الغرفة اإلدارية

أن إشكاالت تنفيذ األوامر اإلستعجالية الصـادرة بوقـف التنفيـذ عـن الغـرف       و نعتقد

تكون من اختصاص رئيس المجلس القضـائي الـذي تتبعـه الغرفـة اإلداريـة أو       ،اإلدارية

و عادة ما يكون رئيس الغرفـة اإلداريـة التـي أصـدرت األمـر       ،العضو الذي ينتدبه لذلك

  .اإلستعجالي بوقف التنفيذ

لينا الوقوف عند نقطة أخـرى مهمـة تتعلـق بالطريقـة التـي يرفـع بهـا        كما يتعين ع

هـل يـتم بإحضـار األطـراف مباشـرة       ،اإلشكال في التنفيذ إلى قاضي االستعجال اإلداري

من قـانون اإلجـراءات المدنيـة ؟ أم أن القـائم بالتنفيـذ       2/  183أمام القاضي طبقا للمادة 

رفـع دعـوى إسـتعجالية حـول اإلشـكال       د محضر اإلشكال و يصرف األطراف إلىيحد

  في التنفيذ ؟ 

و األمـر الـذي    ،فإن القاضي يفصل فـي اإلشـكال فـورا    ،فإذا اعتمدنا الطريقة األولى

و ال  ،لكونه أمر بسـيط ليسـت لـه الصـيغة القضـائية     ،يصدره يكون غير قابل لالستئناف

  .)1(يحوز على الصيغة التنفيذية 

كال في التنفيذ يرفع إلـى قاضـي االسـتعجال عـن طريـق      أما الطريقة الثانية، فإن اإلش

و القاضـي فـي هـذه الحالـة يصـدر       ،رفع دعوى إستعجالية تتضمن اإلشكال و موضوعه

كمـا يجـوز    ،و تكـون لـه القـوة التنفيذيـة     ،أمرا إستعجاليا له مميزات الحكـم القضـائي  

  .)2(استئنافه

ـ   ذلـك   ،كل و المستشـكل ضـده  و نحن نعتقد أن الطريقة الثانية أفضل لكل مـن المستش

  .ألنه يمكنه الحصول على أمر استعجالي له مقومات الحكم القضائي

و تجدر اإلشارة إلى أن الدعوى اإلستعجالية التي يرفعهـا المستشـكل يجـب أن تكـون     

ره الموظـف القـائم بالتنفيـذ و كـذلك األمـر محـل       الذي حـر  )3(مرفقة بمحضر اإلشكال

  .التنفيذ

                                                
  .212. رجع بلعيد بشير، مرجع سابق، صأ  )1(
  .نفس المرجع، نفس الصفحة  )2(
  ).3(ملحق   )3(
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ـ  يجـب أن   ،ره المحضـر القـائم بالتنفيـذ   ي التنفيـذ الـذي يحـر   و محضر اإلشكال ف

محـل التنفيـذ و تاريخـه و     ،يتضمن اإلشارة إلى األمر اإلستعجالي الصادر بوقـف التنفيـذ  

 ،كمـا يجـب أن يـذكر اسـم المستشـكل     ،مع توضيح طبيعـة اإلشـكال المطروح   ،منطوقه

  .حريرهوالتاريخ و توقيع المحضر من طرف المحضر القضائي القائم بت

  :الطعن في األوامر اإلستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القرار اإلداري: رابعا

على الرغم من أن األوامر اإلستعجالية الصـادرة بوقـف تنفيـذ قـرار إداري ال تمـس      

إال أن  ،، و ذات مفعـول مؤقـت وال تحـوز حجيـة الشـيء المقضـي بـه       )1(بأصل الحق

وذلك مـا سـنبحثه فيمـا يلـي و لـو بشـكل        ،يهاالمشرع أخضعها للرقابة بواسطة الطعن ف

  :وجيز 

 :المعارضة في األمر اإلستعجالي الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري - 1
 ،قبل التعرض لبحث المعارضة فـي األوامـر اإلسـتعجالية الصـادرة بوقـف التنفيـذ      

مـا مـدى إمكانيـة الطعـن بالمعارضـة فـي األوامـر        : ينبغي طرح اإلشـكالية التاليـة   

  إلستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية ؟ ا

غيـر قابلـة للطعـن فيهـا      ،إن األوامر اإلستعجالية الصادرة غيابيا في المـادة المدنيـة  

مـن   188بطريق المعارضة و ال لالعتراض على النفـاذ المعجـل إعمـاال لـنص المـادة      

  .قانون اإلجراءات المدنية

فـإن المشـرع لـم يـنص صـراحة علـى        ،ستعجاليأما في مجال القضاء اإلداري اإل

  .منع المعارضة في األوامر اإلستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القرار اإلداري

الغيابية لعدم وجود نص قـانوني  و يرى البعض إمكانية المعارضة في األوامر اإلستعجالية 

اإلجـراءات  مـن قـانون    98و  2/  171ويستندون في تبرير موقفهم على المادتين  ،عهاضي

إذ يجيزان الطعن بالمعارضة في أحكام القضاء الغيابية، كما أثاروا رأي آخر يتمثل في  ،المدنية

 من قانون اإلجـراءات المدنيــة، ذلـك ألن   188قياسا على المادة  ،عدم إمكانية المعارضة

  .)2(مع إجراءات االستعجال مالمعارضة بطبيعتها ال تتالء

                                                
باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة  األمر بصفة مستعجلة: " مكرر من قانون اإلجراءات المدنية التي تنص  3/  171المادة  ) 1(

 ... " .و دون المساس بأصل الحق... باستثناء
  .219 إلى 216. ص. رجع بلعيد بشير، مرجع سابق، صأ  )2(
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فقـد أكـدت الغرفـة اإلداريـة      ،قضائي بالنسبة لهـذه المسـألة  أما عن موقف االجتهاد ال

للمحكمة العليا على مبـدأ عـدم جـواز الطعـن بالمعارضـة فـي األوامـر اإلسـتعجالية         

، وقد أسست قضاؤها بناء على الفقـرة األخيـرة مـن المـادة     )1(الصادرة في المادة اإلدارية

األمـر الصـادر فـي المـادة      مكرر من قانون اإلجراءات المدنية و التي تـنص بـأن   171

وحاليـا أمـام مجلـس    (اإلستعجالية اإلدارية يكون قابال لالسـتئناف أمـام المحكمـة العليـا    

  .في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه) الدولة

وفي حيثية أخرى أكد القرار علـى أن هـذه الفقـرات و الفقـرات األخـرى ال تـنص       

مبـادئ القـانون يـنص علـى أنـه ال       من مبدأ و في أخرى رأى أن .تماما على المعارضة

  .يمكن التطرق لشيء لم يتطرق إليه المشرع

و يعتبر هذا القرار أنه مادام المشرع لم ينص علـى إمكانيـة المعارضـة فـي األوامـر      

ره فيجب التقيد بالنص إذا ال يجـوز للقاضـي القيـام بخلـق إجـراء لـم يقـر        ،اإلستعجالية

  .المشروع

و  ،لتفسير الذي أتى به  القرار علـى جانـب هـام مـن الصـواب     ونحن نرى أن هذا ا

  .يتفق مع طبيعة األمر اإلستعجالي الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري

  :الطعن باالستئناف -2

إن األوامر اإلستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القرار اإلداري تكون قابلة لالسـتئناف أمـام   

في ميعاد خمسة عشر يوما  مـن تـاريخ   ) جلس الدولة حاليام(الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا 

و بإمكان رئيس مجلس الدولة إيقاف تنفيذ القـرار المسـتأنف وبصـفة     ،تبليغ األمر المستأنف

شـرع  مد الو التي لـم يحـد   ،إذا ما رفع إليه االستئناف عن طريق عريضة االستئناف ،مؤقتة

 اءات المدنية الشروط الشكلية الواجب توفرها،مكرر من قانون اإلجر 171الجزائري في المادة 

 ،اإلجراءات العادية المتبعة أمام الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليـا  إلىلذلك يتعين علينا الرجوع 

  .-وقد سبق شرحها في موضع سبق 

                                                
، 142. 612: إلى قرار صادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا، رقم أشار،82. باشا عمر حمدي، مرجع سابق، ص  )1(

  .116. ، ص1997، 1المجلة القضائية، عدد  ،1997/  03/  16: بتاريخ 
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فإنه يقضـي بعـدم قبـول اإلسـتئناف      ،وفي حالة تخلف أحد شروط عريضة اإلستئناف

أنه ال يكفي تقديم مجرد طلـب أمـام مجلـس الدولـة لوقـف تنفيـذ       باإلضافة إلى . )1(شكال

 ،وفـي حالـة رفـع طلـب     ،مكتوبـة  ستئناف بعريضـة إلدون أن يرفع ا ،األمر اإلستعجالي

  .)2(يقضي بعدم القبول

و المالحظ على المشرع الجزائري أنه اكتفى بتحديـد مهلـة اإلسـتئناف فـي األوامـر      

ابتـداء مـن تـاريخ    ،وهي خمسة عشـر يوما  ،ر إدارياإلستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ قرا

شـرع الفرنسـي أيضـا فـي حالـة      موهي المهلة التي أخـذ بهـا ال   ،تبليغ األمر المستأنف

وهـذه المـدة مـن النظـام      ،)3(األوامر المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الماسة بحرية أساسـية 

أن تثيرهـا مـن   ) لـة حاليـا  مجلـس الدو (يجوز للغرفة اإلدارية بالمحكمـة العليـا    ،)4(العام

فـإذا تـم اإلسـتئناف بعـد فـوات الميعـاد        ،حتى ولو لم يدفع بهـا الخصـوم   ،تلقاء نفسها

سـليم هـو التصـريح بعـدم قبـول      الفـإن القـرار    ،القانوني المحدد بخمسة عشـر يومـا  

  .)5(اإلستئناف شكال

  :الطعن بالنقض  -3

ـ    ،الطعن بالنقض في أحكام القضاء بصفة عامة ن طـرق الطعـن غيـر    هـو طريـق م

 ,)6(ويكون فقط في األحكام النهائية الصـادرة عـن المحـاكم و المجـالس القضـائية      ،العادية

مـازال غيـر نهـائي وقابـل للطعـن فيـه        ألنه إذا كان الحكم المطعـون فيـه بـالنقض   

ألن المتضـرر بإمكانـه    ،فإنـه يجـوز الطعـن فيـه بـالنقض      ،باالستئناف أو المعارضـة 

مـن قـانون اإلجـراءات     233و  231وفقـا للمـادتين    )7(طعن العاديـة اللجوء إلى طرق ال

                                                
: ، بتاريخ 46544: إلى قرار صادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا، رقم  أشار،  221. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص)1(

   .شعبان و من معه، قرار غير منشور. تسعديت ضد ت. ت: ، قضية بين 1989/  01/  11
إلى وقف تنفيذ أمر استعجالي صادر عن مجلس  أشار، 231. ع سابق، الجزء األول، صأث ملويا لحسين بن شيخ، مرج)2(

   ، قضية بخوش مبارك ضد مدير المركز الجامعي ببسكرة، قرار غير منشور2000/  01/  31: الدولة بتاريخ 
  .597/  2000: من القانون رقم  10المدرجة بالمادة الفرنسي من قانون القضاء اإلداري  523/  01المادة   )3(
)4(                    Peiser Gustave , Op. Cit, P. 216.  
إلى قرارين ؛ القرار األول صـادر عـن الغرفـة اإلداريـة بالمحكمـة      أشار  83. باشا عمر حمدي، مرجع سابق، ص ) 5(

الثـاني تحـت   و القـرار    179. ص , 1990 , 2عـدد  ,، المجلة القضائية1982/  06/  26: ، بتاريخ 29. 240:العليا،رقم
 .139.، ص4، العدد 1992،المجلة القضائية 1988/  01/  16:، بتاريخ 409.56:رقم

  .300. رجع بسيوني حسن السيد، مرجع سابق، صأ  )6(
  .228. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )7(
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هل يمكـن الطعـن بـالنقض فـي األوامـر اإلسـتعجالية        ،والتساؤل الذي يثار هنا ،المدنية

  .الصادرة بوقف تنفيذ القرار اإلداري عن الغرف اإلدارية بالمجالس القضائية

المدنيـة و التـي جـاء    مـن قـانون اإلجـراءات     1/ 231يتبين من خالل نص المـادة  

ومـع عـدم المسـاس بالبـاب الرابـع مـن هـذا         ،فيما عدا ما استثني بنص خاص:"...فيها

  .."..الكتاب

ألن  ،ليسـت جهـة نقـض   ) مجلـس الدولـة حاليـا   (أن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا 

س وذلـك أن البـاب الرابـع مـن الكتـاب الخـام       ،األحكام المتعلقة بالغرفة اإلدارية مستثناة

مـن قـانون    289إلـى   274يتعلق باألحكـام الخاصـة بالغرفـة اإلداريـة مـن المـادة       

  .اإلجراءات المدنية

نجـده يفصـل    ،من القانون العضـوي لمجلـس الدولـة    11و بالرجوع إلى نص المادة 

وكـذا   ،فقط في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضـائية اإلداريـة الصـادرة نهائيـا    

  .ارات مجلس المحاسبةالطعون بالنقص في قر

ويتضح من خالل هـذه المـادة أن المشـرع يسـتبعد الطعـن بـالنقص فـي األوامـر         

ويمكـن الطعـن    ،كونهـا غيـر نهائيـة    ،اإلستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القـرار اإلداري 

  .من القانون العضوي لمجلس الدولة 10فيها باالستئناف طبقا للمادة 

  :التماس إعادة النظر  -4

غيـر أن مـا    ،بدوره طريق مـن طـرق الطعـن غيـر العاديـة      ،إعادة النظر إلتماس

القضـية يعـاد النظـر     ،هو أنه في حالة إلتمـاس إعـادة النظـر    ،يميزه عن الطعن بالنقض

 ،فيها من طرف الجهة القضائية ذاتهـا التـي أصـدرت الحكـم المطعـون فيـه بااللتمـاس       

قضـائية أخـرى غيـر الجهـة التـي      بينما في حالة الطعن بالنقض  القضية تنظرها جهـة  

  .)1(أصدرت الحكم المطعون فيه

في مجال القضاء االستعجال العادي فإن المشـرع نـص علـى التمـاس إعـادة النظـر       

و التسـاؤل المطـروح حـول    .من قانون اإلجراءات المدنيـة  194صراحة من خالل المادة 

رة بوقـف تنفيـذ القـرار    مدى جوازية إلتماس إعادة النظر في األوامر اإلسـتعجالية الصـاد  

  .اإلداري ؟

                                                
  .230. بلعید بشیر، مرجع سابق، ص  : وكذلك .293. بسیوني حسن السید، مرجع سابق، ص:  في ذلك نظرأ  )1(
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اسـتنادا  ،يرى البعض أن الرأي الراجع ذهب إلى عـدم جوازيـة التمـاس إعـادة النظر    

ويجـوز   ،على أن األحكام المستعجلة هي أحكام مؤقتة تصدر في مسـائل تحفظيـة صـرفة   

للمتضرر منها أن يطلب تعديلها أو إلغاؤها من نفـس القاضـي المسـتعجل عنـد حصـول      

  .)1(الوقائع تغير في

قياسـا   ،ويرى الـبعض اآلخـر جـواز الطعـن بااللتمـاس فـي األحكـام المسـتعجلة        

مـن قـانون المرافعـات التـي      241إلى عمومية نص المادة  اوذلك استناد ،باألحكام العادية

وكذلك لكون األحكام المستعجلة و إن كانت وقتية ألنهـا تفصـل فـي النـزاع      ،ذلك عال تمن

  .)2(بصفة مؤقتة

ن نعتقد أن الرأي الراجح هو جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في األوامر اإلستعجالية ونح

 من قانون اإلجرءات المدنيـة   مكرر 171نظرا ألن المادة ،الصادرة بوقف تنفيذ القرار اإلداري

كمـا  , ولكن بشرط ،أمام الغرفة اإلدارية من التطبيق نفس القانونمـن   194لم تستثني المادة 

  .الطابع المؤقت لألوامر ال يتنافى مع التماس إعادة النظرأن 

وتكـون مهلـة التمـاس إعـادة      ،أن ال يقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيـه اإلسـتئناف  

مـن   196النظر شهران من تاريخ تبليغ األمر اإلسـتعجالي المطعـون فيـه طبقـا للمـادة       

  .قانون اإلجراءات المدنية

كـن لقاضـي األمـور اإلداريـة المسـتعجلة وهـو رئـيس        أنه ال يم ،ويستفاد مما تقدم

اإلداري  الغرفة اإلدارية بالمجلس القضائي أن يصدر أمر اسـتعجالي بوقـف تنفيـذ القـرار     

ن مختصـا  كاو،إسـتعجالية مسـتوفاة جميـع الشـروط الشـكلية      ىإال إذا رفعت أمامه دعو

  .)3(غير المشروعبنظرها وتوافرت حالة من حاالت التعدي،الغصب أو الغلق اإلداري 

و األمر اإلستعجالي الصـادر بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري يكـون مشـمول بالنفـاذ        

المعجل وعند حدوث أي إشكال في التنفيذ يجوز رفـع دعـوى إسـتعجالية باإلشـكال أمـام      

  .رئيس الغرفة اإلدارية بالمجلس القضائي

ال تمـس أصـل    ،ؤقتـة ورغم أن األوامر اإلستعجالية الصادرة بوقف التنفيـذ أوامـر م  

أمـا المعارضـة    ،إال أنه يمكن الطعن فيهـا باالسـتئناف و بالتمـاس إعـادة النظـر      ،الحق

                                                
  .231. نفس المرجع، ص  )1(
  .160. راتب محمد علي، كامل محمد نصر الدين، راتب محمد فاروق، مرجع سابق، ص  )2(
  .مكرر من قانون اإلجراءات المدنية 3/  171المادة   )3(
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أما بالنسـبة للطعـن بـالنقض فـال يمكـن       ،فهي تتنافى مع الطبيعة اإلستعجالية لهذه األوامر

  .للطرف المتضرر اللجوء إليه لعدم جوازه

خـتالف الجهـات القضـائية التـي     يمكن القـول أنـه رغـم ا    ،وفي نهاية هذا المبحث

فـاألولى تصـدر عـن جهـات قضـائية فاصـلة        ،تصدر األمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري

 ،و الثانيـة هـي أوامـر إسـتعجالية     ،بناء على طلب صريح من المدعى ،في دعوى اإللغاء

فهل يعني هـذا أن الجهـات القضـائية الفاصـلة فـي       ،إال أنها تتشابه في كونها أوامر مؤقتة

 ،دعوى اإللغاء عندما أمرت بوقف تنفيـذ قـرار إداري أنهـا أصـبحت جهـات إسـتعجالية      

ما طبيعـة قضـاء وقـف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة       : وعليه يمكن طرح اإلشكالية التالية 

  .بأمر عن الجهة القضائية الفاصلة في دعوى اإللغاء ؟

  : المبحث الثاني 

:                      دارية في منظور القضاء اإلداري طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإل      

إن الجهات القضائية التي يمكنها األمر بوقف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة تختلـف مـن      

  .مما يؤدي إلى اختالف طبيعة قضاء كل منها ،تشريع آلخر

ولذا كان من المجدي أن نتطرق لطبيعة قضـاء وقـف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة فـي       

ثـم فـي مصـر حتـى      ،باعتبار أن مجلس الدولة الفرنسي مهـدا للقضـاء اإلداري   ،افرنس

  .نتمكن من الوصول إلى منظور القضاء اإلداري في الجزائر

  :قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين كالتالي  ،ولدراسة طبيعة هذا القضاء

  :المطلب األول 

  طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية               

  في القضاءين اإلداريين الفرنسي و المصري                 

  :المطلب الثاني 

  طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية                 

  في القضاء اإلداري الجزائري                  

    :المطلب األول 

  طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية              

  :ءين اإلداريين  الفرنسي و المصري في القضا             
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فهـي كـذلك األم و األصـل     ،باعتبار أن فرنسا هـي األم للقـانون و القضـاء اإلداري   

فكان الجتهادهـا القضـائي و لتشـريعاتها فـي هـذا       ،لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية

ائمـا  مما يبقـى قضـاءها اإلداري د  ،المجال فضل السبق في اكتشاف و دخول هـذا الميـدان  

  .نبراسا للباحث و الدارس

إذا  ما توافرت  ،ف تنفيذ القرارات اإلدارية المطعون فيها باإللغاءــفقد تم األخذ بنظام وق

  ييذ فــف التنفــكم بوقــتقنع المحكمة بالح ،كلية و موضوعيةـــــشروط معينة ش

  :و سنتناول بحث ذلك ضمن الفرعين التاليين .)1(فرنسا و مصر

  طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية   :ول الفرع األ

  في القضاء اإلداري  الفرنسي                  

  طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية    : الفرع الثاني 

  في القضاء اإلداري  المصري                   

  

  طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية :  الفرع األول

  :في القضاء اإلداري الفرنسي                  

فضلنا قبل دراسة طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية فـي القـانون الجديـد فـي     

أن نـدرس   ،المتعلـق بالقضـاء المسـتعجل    2000جـوان   30 :فرنسا الصـادر بتـاريخ   

  :و هذا فيما يلي  ،طبيعته قبل هذا التاريخ

  طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في القضاء اإلداري الفرنسي : أوال 

  : بالقضاء المستعجلالمتعلق  2000جوان  30قبل صدور قانون            

يتم إما بـأمر عـن مجلـس الدولـة أو بـأمر       ،كان وقف تنفيذ القرارات اإلدارية قضائيا

و التسـاؤل الـذي يطـرح هنـا     .الطـاعن  بناء على طلب صريح من ،عن المحاكم اإلدارية

  كيف كانت طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في هذه المرحلة ؟

األصل أنه ال يترتب على رفع الطعـون أمـام مجلـس الدولـة الفرنسـي أو المحـاكم       

إال إذا أمـرت تلـك الجهـة     ،اإلدارية أي أثر واقف بالنسبة للقرارات اإلدارية محل الطعـن 

  .)1(ذلك بصفة استثنائية على خالف

                                                
  .08مرجع سابق، ص). دراسة مقارنة( وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريبسيوني عبد اهللا عبد الغني،   )1(
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و المالحظ أن تطبيق وقف تنفيذ القرارات اإلدارية يرتبط ارتباطا جذريا بـدعوى تجـاوز   

  إذ أن تقديم طلب وقف تنفيذ قرار إداري معين صادر عن السلطة التنفيذيـة ،السلطة في فرنسا

يجب أن يكون متعلقا بدعوى إلغاء مرفوعة من صـاحب الشـأن الـذي يطلـب وقـف      

  .)2(تنفيذ أمام المحكمة المختصةال

هـي ذات الجهـة    ،باإلضافة إلى أن الجهـة المختصـة بنظـر طلبـات وقـف التنفيـذ      

  .)3(المختصة بدعوى اإللغاء

فـإن الجمعيـة العموميـة     ،و عليه إذا كانت دعوى اإللغاء مرفوعة أمام مجلـس الدولـة  

ريـة محـل دعـوى    للقسم القضائي تكون مختصـة بـاألمر بوقـف تنفيـذ القـرارات اإلدا     

بنـاء علـى    ،و تتـولى الجمعيـة الفصـل فيـه     ،بناء على طلب من صاحب الشأن ،اإللغاء

  .)4(التقرير المرفوع إليها من قبل لجنة المنازعات بمجلس الدولة

أن مهمة وقـف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة المطعـون فيهـا        ،و الجدير بالمالحظة هنا

أو مـا   ،إلى مجلس الدولة خـارج قضـاء الموضـوع   باإللغاء كانت أول المهام التي أسندت 

  .)5(يشبه القضاء المستعجل

إال أن المشرع نجده منح سلطة األمر بوقف التنفيـذ خـالل هـذه المرحلـة إلـى هيئـة       

و فـي هـذه الحالـة يثـور      ،كما هو الحال عليه اليـوم  ،قضائية جماعية و ليس قاضي فرد

هـل هـو قضـاء موضـوعي      ،مجلس الدولةالتساؤل حول طبيعة قضاء الجمعية العمومية ل

  أم قضاء استعجالي أم ذو طبيعة خاصة ؟

                                                                                                                                                            
المتعلقـة بمجلـس الدولـة الفرنسـي، و التـي جـاء فيهـا         1945يوليه  31: من األمر الصادر في  48مادة لل :إرجع  )1(

ال يترتب على الطعن أمام مجلس الدولة أي أثر واقف إال إذا تم األمـر علـى خـالف ذلـك مـن القسـم القضـائي        : " بأنه

، رقـم  1953/  09/  30: مـن المرسـوم الصـادر فـي      09مـادة  لل: وكذلك ".هيئتها أو بواسطة الجمعية العمومية بكل 

ال يترتـب علـى رفـع    : " الخاص بالمحاكم اإلدارية الفرنسية و التي نصت في فقرتهـا األولـى علـى أنـه      934/  53: 

   -".ئية المحكمة اإلدارية أي أثر واقف، إال إذا أمرت المحكمة على خالف ذلك بصفة استثنا إلىالطلب 

  Gabolde christian, Op.cit, P.387.                                                                                  

مرجع ). دراسة مقارنة( وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداري بسيوني عبد اهللا عبد الغني، : في ذلكنظر أ  )2(
  .444. الصروخ مليكة، مرجع سابق، ص    :لكوكذ .35. سابق، ص

مـن   54من قانون المحاكم اإلداريـة و المـادة    96و المادة  1945يوليه  31: من األمر الصادر في  48راجع المادة   )3(
  .1963يوليو  30مرسوم 

  .1806/  06/  22: من المرسوم المؤرخ في  3المادة   )4(
)5(  Kalck Pierre , Op. cit , P. 235.                                                                                                        
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أصبح رئيس المحكمة اإلداريـة   ،أما إذا كانت دعوى اإللغاء مرفوعة أمام المحاكم اإلدارية

 48خـالل   ،مختصا باألمر بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية محل دعوى اإللغاء أمام المحكمـة 

 كما أنــه  ،)1(مطلوب وقف تنفيذه يمس الحريات الفرديـة أو العامةساعة إذا ما كان القرار ال

  .)2(يجوز للمحكمة اإلدارية أن تأمر بوقف التنفيذ كهيئة جماعية

و المالحظ هنا أن المشرع مـنح االختصـاص بوقـف التنفيـذ إلـى رئـيس المحكمـة        

ـ   ،بصفة منفردة مـع اإلبقـاء    ،ةفي حالة ما إذا كان القرار يمس بالحريات الفرديـة أو العام

و هنـا يثـور التسـاؤل     ،على االختصاص للمحكمة بوقف التنفيذ كهيئـة قضـائية جماعيـة   

هـل هـو قضـاء اسـتعجالي      ،في كل الحاالت حول طبيعة قضاء رئيس المحكمة اإلداريـة 

ونفس التساؤل يطـرح بالنسـبة لقضـاء المحكمـة اإلداريـة كهيئـة        أم ذو طبيعة خاصة ؟

الـدعوى بصـفتها جهـة قضـاء موضـوعي أم قضـاء        هـل نظـرت   ،قضائية جماعيـة 

  استعجالي أم قضاء ذو طبيعة خاصة ؟

يــرى بــأن قضــاء وقــف التنفيــذ ينــدرج ضــمن القضــاء  )3(و إذا كــان الــبعض

أو  ،حتى و إن تم بـأمر مـن الجمعيـة العموميـة لمجلـس الدولـة الفرنسـي        ،اإلستعجالي

إال أننـا نـرى أن ذلـك     ،ها الجماعيـة رئيس المحكمة اإلدارية أو المحكمة اإلدارية بتشـكيلت 

مـن قـانون المحـاكم     104 ،103، 102إذ أن المـواد   ،ال يستقيم مع النصـوص القائمـة  

و التـي أعطـت لـرئيس     ،التي حددت تدابير االستعجال أمام المحـاكم اإلداريـة   ،اإلدارية

دون  سـلطة األمـر بكافـة التـدابير الالزمـة      ،الغرفة اإلدارية أو للقاضـي الـذي ينتدبـه   

، ممـا يـدل أن األمـر    )4(المساس بالموضـوع و دون التعـرض لتنفيـذ أي قـرار إداري    

بوقف التنفيذ بقي من اختصـاص الجهـة القضـائية المختصـة بـدعوى اإللغـاء و لـيس        

  .القضاء اإلستعجالي

                                                
)1(                                                                                                       Ibid,P. 237.  
)2(  voir:  

Gabolde christian, Op.cit, P.389.                                                                                                        -    

- Kalck Pierre, Op. cit , P. 237.                                                                                                                                        
  

  .44. شريف محمود سعد الدين، مرجع سابق، صال  )3(
  .26. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )4(
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و نعتقد أنه ال يمكن اعتبار إجراء وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة في هذه المرحلة كـإجراء  

وبالتالي فـإن   ،وبناء على تقرير يقدم إليها ،ألن االختصاص يعود إلى هيئة جماعية ،ياستعجال

كأي إجراء قضائـي عادي، ويفقد  ،ويتطلب وقت طويل أمام القضاء ،وقف التنفيذ يتميز بالبطء

  .ذلك أن البطء يتنافى ومبادئ القضاء المستعجل ،بذلك مميزاته كإجراء استعجالي

مـن قـانون    96و المـادة   1945من األمـر الصـادر فـي     48 وقد اعتبرت المادتان

 ،المحاكم اإلدارية أن هذا النوع من القضاء هو قضـاء اسـتثنائي عـن قضـاء الموضـوع     

 ،وتختلف األسس التي يقوم عليها عن تلك األسـس التـي يقـوم عليهـا قضـاء االسـتعجال      

وبـإجراءات سـريعة،    ،حتى وإن كان يتم وقف التنفيذ بأمر عن رئـيس المحكمـة اإلداريـة   

ذلـك ألنـه ورد بشـكل مسـتقل عـن القضـاء اإلسـتعجالي         ،إال أنه ليس بقضاء مستعجل

  .وبالتالي فهو قضاء استثنائي

ويشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيـه باإللغـاء بمعرفـة الجمعيـة     

  :العمومية لمجلس الدولة أو المحكمة اإلدارية ما يلي 

وهـذا مـا    ،ك دعوى في الموضوع بطلـب إلغـاء القـرار اإلداري   أن تكون هنا -

فـي قضـية مرفوعـة     1955فـي األول مـن جويليـة سـنة      Rouenقضت به محكمـة  

 . )Sieur Duquenne )1ن ـــم
ويسـتوي   ،يحب أن يقدم الطلب بوقف تنفيـذ القـرار اإلداري بشـكل صـريح      -

مقترنـة بالطلـب األصـلي فـي      ،أن تقدم طلبات وقف التنفيذ في عريضة افتتـاح الـدعوى  

  .)2(أو أن ترفع في دعاوى خاصة  ،الموضوع

و أن تكون في الميعـاد القـانوني    ،أن تكون دعوى اإللغاء مرفوعة أمام نفس الجهة -

سواء قدم  )3(49كما حددته المادة  ،وهو شهران ،الذي يمثل كذلك ميعاد تقديم طلب وقف التنفيذ

 .هذا بالنسبة لمجلس الدولة )4(ل منفرد بعد رفع دعوى اإللغاءأو بشك ،مع صحيفة دعوى اإللغاء

                                                
. مرجع سابق، ص). دراسة مقارنة(وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداري بسيوني عبد اهللا عبد الغني،   )1(

130.  
)2(  Kalck Pierre , Op. cit , P. 235.                                                                                         
  .1945يوليه  31: من المرسوم الصادر بتاريخ   )3(
. ، صمرجع سابق). دراسة مقارنة(وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداري بسيوني عبد اهللا عبد الغني،   )4(

128.  
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الطاعن اوكذا يتعين أن ترفع الدعوى خالل الشهرين التاليين إلعالن أو نشر القرار الذي يهاجمه

  .بالنسبة للمحاكم اإلدارية )1( 1956وفقا للمادة األولى من القانون السابع من جوان سنة 

في تنفيـذ القـرار اإلداري المطعـون فيـه بـدعوى       أن يكون من شأن االستمرار -

  .إحداث أضرار ال يمكن إصالحها في حالة الحكم باإللغاء ،تجاوز السلطة

وتـرجح احتمـال إلغـاء     ،أن يقدم المدعي أسباب جدية بعريضة الطعن باإللغـاء  -

ويعـد  هـذا مساسـا بالموضـوع      ،فحص مشروعية القـرار اإلداري  على القرار وهذا بناء

وهـذا الشـرط يؤكـد مـرة      ،يجوز لقضاء االستعجال ال القضاء به وال االسـتناد  إليـه  ال 

  .أخرى اختالف القضاءين

من خالل مميزات وخصائص وشروط هذا القضاء يتضح أنـه لـيس قضـاء موضـوع     

وهـي احتمـال إلغـاء     ،و إن كان يستند في تقرير وقف التنفيذ على اعتبـارات موضـوعية  

ولـيس   ،األضرار الناجمة عن تنفيـذه والتـي ال يمكـن إصـالحها     وطبيعة ،القرار اإلداري

قضاء استعجال لعدم قيامه على نفس األسس التي يقوم عليهـا القضـاء المسـتعجل  فضـال     

  .من قانون المحاكم اإلدارية تمنع التعرض لتنفيذ أي قرار إداري 102على أن المادة 

ـ   وال تقيـد الجهـة    ،)2(ره مؤقتـة و إن كان يلتقي مع القضاء اإلستعجالي في كـون أوام

أو حتـى نظـره الطلـب عـن      ،إال أن هـذه الصـفة   ،القضائية عند نظرها دعوى اإللغـاء 

  .ال يمكن أن تحول طبيعته إلى قضاء مستعجل ،طريق إجراءات سريعة

سـواء أمـام    ،مما تقدم يمكن القول أن طبيعة قضاء وقـف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة    

وهـي طبيعـة اسـتثنائية،     ،اإلدارية أو رئيس المحكمـة اإلداريـة  مجلس الدولة أو المحكمة 

ألن  ،وهـي أيضـا طبيعـة تحفظيـة     ،أي مختلفة عن قضاء االستعجال وقضاء الموضـوع 

مما قـد يلحـق المـدعي فـي دعـوى       ،األوامر التي يصدرها ال تتعدى كونها إجراء تحفظيا

  .قراراإللغاء من أضرار بالغة ال يمكن إصالحها فيما لو ألغي ال

  طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في القضاء اإلداري: ثانيا

  :بالقضاء المستعجلالمتعلق  2000جوان  30الفرنسي في ظل قانون              

                                                
  .130. نفس المرجع، ص  )1(
)2(  Filali Ali , Op. Cit , P. 101.                                                                                                               
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 30بمناسـبة مناقشـة قـانون     ،لقد أثير بحث األثر غير الواقف من جديـد فـي فرنسـا   

القضـاء اإلداري غيـر أن القـانون    بشأن القضاء المسـتعجل أمـام هيئـات     2000جوان 

  .)1(قرر المحافظة على هذا المبدأ 

يـأمر بـه قاضـي األمـور المسـتعجلة        ،إذ أصبح وقف تنفيذ القرارات اإلدارية قضائيا

وقد تحدد بقاضي فرد وهو إمـا أن يكـون رئـيس المحكمـة اإلداريـة أو رئـيس محكمـة        

لة الغيـاب أو المـانع  مـن قضـاة لهـم      اإلستئناف اإلدارية أو من يعينون  لخالفتهم في حا

أقدمية سنتين في رتبة مستشار أول على األقل أمـا بالنسـبة لمجلـس الدولـة فـإن قاضـي       

االستعجال هو رئـيس القسـم القضـائي أو مـن يعينـه لهـذا الغـرض مـن مستشـاري               

  .)2(الدولة 

ار اإلداري ويتبين أن هذه الجهات القضائية التـي يمكنهـا األمـر بوقـف تنفيـذ القـر       

وهـي طبيعـة إسـتعجالية  واألصـل أن قاضـي االسـتعجال        ،هي ذات طبيعـة  واحـدة  

إال فـي حالـة الـدعوى     ،اإلداري ال يكون مختصـا بـاألمر بوقـف تنفيـذ قـرار إداري     

اإلستعجالية الغير متعلقـة بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري ذلـك أنـه يشـترط فيهـا عـدم          

  .)3(اعتراض تنفيذ القرارات اإلدارية 

إال أنه يجوز لقاضي األمور المستعجلة أن يؤمر بوقـف تنفيـذ قـرار إداري أو بعـض     

  .)4(أثاره متى قدم إليه طلب من المدعى وكان القرار محال للطعن فيه باإللغاء

فوقف تنفيذ القرارات اإلدارية بمقتضـى أمـر اسـتعجالي ال يكـون جـائزا إال إذا تـوفرت       

عجال يســوغ الوقـف و أن ال يمـس بأصــل   أن يكـون االسـت  : بعـض الشـروط وهــي   

  .)5(الحق

ولم ينص القانون الفرنسي على أن يفصل القاضي في طلب وقـف التنفيـذ خـالل مـدة     

محددة و اكتفى فقط بأن يفصل قاضى األمور المسـتعجلة فـي الطلبـات المسـتعجلة خـالل      

بحريـة  باسـتثناء األوامـر المتعلقـة بوقـف تنفيـذ القـرارات الماسـة         ،أقرب وقت ممكن

 .L 2/521سـاعة طبقـا للمـادة     48أساسية وقد نص على أنه يجب أن تتخذ خـالل مـدة   

                                                
  .356. محمد عبد اللطيف محمد، مرجع سابق، ص  )1(
  .بقانون القضاء اإلداري  511/  2، التي أدرجت المادة 597/  2000 :من القانون رقم  3المادة   )2(
  .بقانون القضاء اإلداري 521/  3، التي أدرجت المادة 597/  2000: من القانون رقم  6المادة   )3(
  .من تقنين القضاء اإلداري 521/  1المادة   )4(
  .بقانون القضاء اإلداري 511/  1المادة ، و التي أدرجت 597/  2000: من القانون رقم  2المادة   )5(
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 ،لقاضـي األمـور المسـتعجلة   : " في فرنسا التي جـاء فيهـا    )1(من تقنيين القضاء اإلداري

أن يـؤمر باتخـاذ جميـع اإلجـراءات      ،بناء على طلب يقدم إليـه و يسـوغه االسـتعجال   

و التـي تعرضـت لالعتـداء عليهـا مـن       ،ت األساسـية الضرورية لحماية إحدى الحريـا 

جانب شخص معنوي من أشـخاص القـانون العـام أو احـد أشـخاص القـانون الخـاص        

مكلف بإدارة مرفق عام أثناء ممارسة إحدى سلطاته وذلك إذا كـان هـذا االعتـداء جسـيما     

وغير مشروع بشكل ظاهر أو يفصل قاضـي األمـور المسـتعجلة فـي الطلـب فـي مـدة        

  ".ن و أربعين ساعة ثما

و المالحظ على هذا النص أنه للمـرة األولـى يعهـد المشـرع إلـى القاضـي بسـلطة        

بـل وقبـل أن ترفـع دعـوى      ،إصدار األوامر ضد اإلدارة قبل الفصل في موضوع النزاع

في الموضوع بإلغاء القرار اإلداري، وسلطة إصدار األوامـر وفقـا لهـذا الـنص مسـتقلة      

  .)2(كما أنها مستقلة أيضا عن تنفيذ األحكام  ،لموضوعتماما عن الفصل في ا

قبـل صـدور قـانون     -ومن هنا يبدو االختالف بين هذه المرحلة و المرحلـة السـابقة  

التي كانـت تشـترط أن يرفـع طلـب وقـف       –المتعلق بالقضاء اإلداري  2000جوان  30

  .كوأن تكون دعوى اإللغاء مرفوعة كذل ،التنفيذ أمام نفس جهة اإللغاء

ويجب أن يستهدف األمر اإلسـتعجالي الصـادر بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري حمايـة       

إال أن ما يؤخذ علـى المشـرع أنـه لـم يحـدد فكـرة الحقـوق         ،الحقوق األساسية لألفراد

   .األساسية

  في فرنسا ألول مرة مبدأ اإلجراءات الشفويـة بقصـد  2000جوان  30وقد كرس قانون 

إذ نـص علـى أن يفصـل قاضـى األمـور      ،الطلبـات المسـتعجلة  اإلسراع في الفصل في 

وهـذا مـا لـم    )3(على أن تسودها المواجهـة ،المستعجلة بعد إتباع إجراءات مكتوبة أو شفوية

  .التي كانت تتسم بطول اإلجراءات ،يكن موجودا في المرحلة السابقة

ضـي  وتجدر اإلشارة على أن سلطة إصدار األوامر على هـذا النحـو تقتصـر علـى قا    

كما كان فـي المرحلـة السـابقة التـي كانـت مـن        ،األمور المستعجلة دون قاضي اإللغاء

  .و التشكيلة الجماعية للمحكمة اإلدارية ،اختصاص الجمعية العمومية لمجلس الدولة

                                                
  .597/  2000من القانون رقم  10من قانون القضاء اإلداري المدرجة بالمادة  521/  2المادة   )1(
  .380. محمد عبد اللطيف محمد، مرجع سابق، ص  )2(
  .360. نفس المرجع، ص  )3(
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باإلضافة إلى أن األوامـر التـي يصـدرها قاضـي االسـتعجال اإلداري هـي أوامـر        

  .ار اإلداريمؤقتة  إذا ما تعلق بوقف تنفيذ القر

يمكـن أن نسـتخلص أن طبيعـة األمـر اإلسـتعجالي الصـادر        ،من خالل كل ما تقدم

بأنـه يتضـمن قضـاء للحمايـة المؤقتـة بإحـدى الحريـات         ،بوقف تنفيذ القـرار اإلداري 

  .األساسية لألفراد و بالتالي هو ليس بقضاء استثنائي بل من صميم قضاء االستعجال

  قف تنفيذ القرارات اإلداريةطبيعة قضاء و: الفرع الثاني 

  :ريـــفي القضاء اإلداري المص                     

لقد أخذ المشرع المصري بنظام وقـف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة منـذ أول قـانون        

ونظرا ألنـه خـاض تجربـة أطـول فـي       )1( 1946لمجلس الدولة المصري الصادر سنة 

اجتهـاده القضـائي و الفقهـي رحـب بهـذا      هذا المجال من المشرع الجزائري ولكـون أن  

  .ارتأينا دراسته ،الخصوص

ـ ع1972يختلف القانون المصـري الحـالي الصـادر سـنة      ن القـانون الفرنسـي   ــ

اختالفـا واضـحا فـي تحديـد      –السابق شرحه في الفرع األول من هذا المبحث  -)2(الجديد

  من  49اء في المادة القاضي المختص بنظر طلبات وقف تنفيذ القرارات اإلدارية إذ ج

ال يترتـب علـى رفـع الطلـب إلـى المحكمـة       :" قانون مجلس الدولة المصري ما يلي

المختصة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه وعلى أنـه يجـوز للمحكمـة أن تـأمر بوقـف      

ورأت المحكمـة أن نتـائج التنفيـذ قـد يتعـذر       ىتنفيذه إذا طلب ذلك في صـحيفة الـدعو  

   .تداركها

إلى القرارات التي ال يقبل طلب إلغائهـا قبـل الـتظلم منهـا إداريـا ال يجـوز        وبالنسبة

وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المـتظلم أن تحكـم مؤقتـا باسـتمرار     

صرف مرتبه كليا أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل فإذا حكم لـه بهـذا الطلـب ثـم     

الميعاد اعتبر الحكـم كـأن لـم يكـن و اسـترد       فياء رفض تظلمه أو لم يرفع دعوى اإللغ

  ."منه ما قبضه 

                                                
ال يترتب على رفع الطلب إلى محكمة القضاء : " لى ما يلي و التي نصت ع 1946لسنة  182: من القانون رقم  9المادة   )1(

على أنه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد . اإلداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
  " .يتعذر تداركها  

  .المتعلق بقانون القضاء اإلداري 2000جوان  30قانون   )2(
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يـتم   ،و المالحظ على المشرع المصري أن وقـف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة قضـائيا     

و يستفاد ذلـك مـن الـنص المـذكور      ،بأمر عن المحكمة المختصة بنظر طلب إلغاء القرار

و المحكمـة المختصـة هنـا     ،..".يجوز للمحكمة أن تأمر بوقـف تنفيـذ القـرار   .. ."أعاله 

  .)(هي المحكمة المختصة بطلب إلغاء القرار 

و المبدأ العام أنه ال يترتب على رفع دعوى اإللغـاء إلـى المحكمـة المختصـة وقـف      

مـن قـانون مجلـس الدولـة      49و قـد نصـت المـادة     ،)1(تنفيذ القرار المطلوب إلغـاؤه 

مشـرع الفرنسـي فـي الشـرح السـابق      كما قـرره ال  –المصري صراحة على هذا المبدأ 

إال أنه يجوز للمحكمـة المختصـة وقـف تنفيـذ القـرار اإلداري محـل الطعـن         ،-ذكره 

إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة دعوى اإللغـاء ذاتهـا طبقـا للفقـرة األولـى       ،)2(باإللغاء 

  .من قانون مجلس الدولة المذكور أعاله 49من المادة 

عـة قضـاء المحكمـة المختصـة بوقـف التنفيـذ أي       وهنا يثور التسـاؤل حـول طبي   

هـل هـو قضـاء موضـوع أم قضـاء       ،المحكمة المختصة بطلب إلغـاء القـرار اإلداري  

  استعجالي أم ذو طبيعة خاصة ؟                  

يـرى بـأن قضـاء وقـف التنفيـذ ينـدرج ضـمن القضـاء          )3(و إذا كان البعض    

ـ إحتى و  ،اإلستعجالي كالمحكمـة المختصـة    ،ى هيئـة مـن الهيئـات   ن أنيط االختصاص إل

إال أننا نرى أن ذلك ال يسـتقيم مـع خصـائص القضـاء      ،بنظر طلب إلغاء القرار اإلداري

  .و بإجراءات سريعة ،الذي يكون االختصاص فيه لقاضي فرد ،اإلستعجالي الحالي

 و يشترط القضاء بوقف التنفيذ بمعرفة المحكمة المختصـة بنظـر طلـب إلغـاء القـرار     

  : اإلداري ما يلي 

                                                
) ( من قانون مجلس  09ان االختصاص بنظر طلبات وقف التنفيذ من اختصاص رئيس مجلس الدولة طبقا للمادة و قد ك

 1952لسنة  06ثم نقل االختصاص بالقانون رقم . 1949لسنة  09من قانون رقم  90، و المادة 1946لسنة  112: الدولة رقم 
من قانون مجلس  21، و المادة 1955/  165: س الدولة رقم من قانون مجل 18إلى محكمة القضاء اإلداري ذاتها، و المادة 

  .1972لسنة  49ثم قانون مجلس الدولة الحالي وفقا للمادة  1959لسنة  55: الدولة الرابع رقم 
دار الفكر الجامعي، الجزء األول، . الموسوعة الشاملة في شرح القانون اإلداريزيدان علي الدين، أحمد محمد السيد،   )1(

  .33. ، ص2002مكان نشر،  بدون
  .829. مرجع سابق، ص .الوجيز في القضاء اإلداريسليمان محمد،  الطماوي  )2(
  .44. الشريف محمود سعد الدين، مرجع سابق، ص  )3(
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أن يقدم طلب وقف التنفيذ القـرار اإلداري المطلـوب إلغـاؤه فـي نفـس عريضـة        -

  .)1(أن يكون الطلب صريحا و دعوى اإللغاء المرفوعة من صاحب الشأن

  .ميعاد طلب وقف التنفيذ هو نفسه ميعاد الطعن في القرار اإلداري -

لتـي ال يقبـل طلـب إلغاؤهـا قبـل      ال يجوز طلب وقف تنفيذ القـرارات اإلداريـة ا   -

بنـاءا علـى طلـب المـتظلم باسـتمرار       ،و إنما يجوز لها أن تحكم مؤقتا ،التظلم منها إداريا

  .)3)(2(صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادر بالفصل 

و يبدو أن المشرع المصري عندما وضع هذا الشرط بعدم جواز وقـف تنفيـذ القـرارات    

لبات وقف طفي نظركان بقصد اإلسراع  ،جب التظلم اإلداري قبل طلب إلغاؤهااإلدارية التي تو

 ،ألن التظلم اإلداري يتنافى وضرورة االستعجال كما أن الدعوى اإلستعجالية ال تحتمله ،التنفيذ

  .أهم أركانهاالتي عنصر االستعجال 

ــة    - ـــر حال ـــرار اإلداري أن تتوف ــذ الق ــف التنفي ــب وق ــول طل ــترط لقب و يش

لـو تـم تنفيـذ القـرار      ،ستعجـال بـأن تكون نتائج تنفيذ هذا القرار قد يتعـذر تـداركها  اال

  .)4(اإلداري الذي طعن فيه باإللغاء

يجب أن تقوم دعوى اإللغاء على أسباب جديـة تبـرر رفعهـا للحكـم بوقـف تنفيـذ        -

ويعـد   ،هـذا تأسيسـا علـى فحـص لمشـروعية القـرار       ،)5(القرار اإلداري المطعون فيه

  .القضاء به و ال االستناد إليهال  اسا بالموضوع ال يجوز لقضاء االستعجالمس

و ما يؤخذ على المشرع المصري أنه لم يحدد مدة محـددة للفصـل فـي طلـب وقـف      

ـ كما أن الجهة المختصة بنظر طلب وقـف التنفيـذ    ،التنفيذ ي نفسـها الجهـة المختصـة    ه

  .بنظر طلب إلغاء القرار اإلداري

هذا القضاء و األسس و االعتبارات التـي يقـوم عليهـا يتضـح أنـه      ومن خالل شروط 

و إن كـان يسـتند فـي تقريـر وقـف التنفيـذ علـى اعتبـارات          ،ليس قضاء موضـوع 

                                                
). دراسة مقارنة(وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداري بسيوني عبد اهللا عبد الغني، :    في ذلك نظرأ  )1(
  .204. النمر أمينة، مرجع سابق، ص :وكذلك .136. رجع سابق، صم
  .المصري من قانون مجلس الدولة 49من المادة  2الفقرة   )2(
  .372إلى  368.ص.محمد عبد اللطيف محمد، مرجع سابق، ص:في ذلك  رجع أ  )3(
مرجع ). دراسة مقارنة( أحكام القضاء اإلداريوقف تنفيذ القرار اإلداري في بسيوني عبد اهللا عبد الغني، :  أرجع في ذلك  )4(

  :وكذلك.202. النمر أمينة، مرجع سابق، ص :وكذلك .164. سابق، ص 

  .33. زيدان علي الدين، أحمد محمد السيد، مرجع سابق، ص
  .265. مرجع سابق، ص). لبنان  –مصر  –دراسة مقارنة، فرنسا ( القضاء اإلداري الحلو ماجد راغب،   )5(
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كمـا   ،و هي احتمال إلغاء القـرار و طبيعـة األضـرار الناجمـة عـن تنفيـذه       ،موضوعية

و لـيس قضـاء    ،اعيـة الجهة القضائية ذاتها المختصـة باإللغـاء بتشـكيلتها الجم    هتنظر في

و إن كان يحيطه بقواعد خاصة تهدف إلـى الفصـل فـي أسـرع وقـت ممكـن        ،استعجال

  .كعدم وجود شرط التظلم اإلداري

و يلتقي معه في كون أوامره مؤقتـة ال تقيـد الجهـة القضـائية عنـد نظرهـا دعـوى        

  .اإللغاء

ـ      ة الفرنسـي  يستفاد مما سبق أن طبيعة هذا القضاء تشبه طبيعـة قضـاء مجلـس الدول

 30أي قبـل صـدور قـانون     ،دارية في المرحلـة األولـى  المتعلق بوقف تنفيذ القرارات اإل

و الذي اعتبرنا أن طبيعـة قضـاؤه هـي طبيعـة      ،المتعلق بالقضاء المستعجل 2000جوان 

 ،و هـي أيضـا تحفظيـة    ،تختلف عن قضـاء االسـتعجال و قضـاء الموضـوع     ،استثنائية

مما يلحـق المـدعي فـي حالـة تنفيـذ القـرار        ،إجراء تحفظي كون أوامره ال تتعدى كونها

ذلـك أن نظـره فـي طلـب      ،من أضرار بالغة ال يمكن تداركها فيما لو حكم بإلغاء القـرار 

  .وقف التنفيذ تكون على وجه السرعة ألنه مستعجل بطبيعته

  : المطلب الثاني 

  طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية         

  :في منظور القضاء اإلداري في الجــزائر             

يـتم إمـا بـأمر عـن الجهـة       ،كما ذكرنا سابقا أن وقف تنفيذ القرارات اإلدارية قضائيا

و هـي إمـا أن تكـون الغرفـة اإلداريـة بالمجـالس        ،القضائية الفاصلة في دعوى اإللغاء

أو مجلـس الدولـة    ،)1(القضائية سواء الغرفة اإلدارية المحلية أو الغرفة اإلداريـة الجهويـة  

و هـو رئـيس    ،و إما أن يكون بأمر عـن قاضـي االسـتعجال اإلداري    ،)2(بواسطة رئيسه

 ،المجلس القضائي الذي تتبعه الغرفـة اإلداريـة المحليـة أو العضـو الـذي ينتدبـه لـذلك       

وغالبا ما يكون قاضي االستعجال اإلداري هو رئيس الغرفـة اإلداريـة المحليـة الـذي قـد      

  .س المجلس القضاءي ذاته أو أحد رؤساء الغرفة بالمجلس القضائييكون رئي

                                                
  .من قانون اإلجراءات المدنية 11/ 170مادة ال  )1(
  .من قانون اإلجراءات المدنية 2/  283المادة   )2(
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و عليه أدى اختالف الجهات القضائية التـي يمكنهـا األمـر بوقـف تنفيـذ القـرارات       

و هـو مـا سـنبحثه مـن خـالل الفـرعين        ،إلى اختالف طبيعة قضاء كل منهـا  ،اإلدارية

  : التاليين 

  ات اإلدارية بأمر عنطبيعة قضاء وقف تنفيذ القرار: الفرع األول 

  الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء                     

  طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية بأمر عن: الفرع الثاني 

  قاضي االستعجال اإلداري               

  طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية بأمر عن: الفرع األول 

     :غاءــالجهة القضائية الناظرة في دعوى اإلل                  

المبدأ العام أنه ليس للطعن باإللغاء أي أثر موقـف بالنسـبة للقـرارات اإلداريـة محـل      

إال إذا قـررت تلـك الجهـة     ،الطعن باإللغاء أمام الغـرف اإلداريـة بالمجـالس القضـائية    

وقـف تنفيـذ    –داريـة الجهويـة   سواء أكانت الغرفة اإلدارية المحلية أو الغرفة اإل –نفسها 

مـن قـانون اإلجـراءات     11/  170بناء على طلب المدعي طبقـا للمـادة    ،القرار اإلداري

أو أمر رئيس مجلس الدولة بـذلك إذا مـا كـان الطعـن باإللغـاء مرفوعـا أمـام         ،المدنية

  .من نفس القانون 2/  283بناء على طلب المدعي وفقا للمادة  ،مجلس الدولة

 –بالمالحظة أن الطعن باإللغاء إذا مـا كـان مرفوعـا أمـام غرفـة إداريـة       و الجدير 

أصبحت هذه الغرفة ذاتها مختصـة بالفصـل فـي طلـب وقـف تنفيـذ         –محلية أو جهوية 

  .بناء على طلب صريح من المدعي ،القرار اإلداري محل دعوى اإللغاء

ـ   ،أما إذا كانت دعوى اإللغاء مرفوعة أمام مجلس الدولـة  يس هـذا المجلـس   أصـبح رئ

بنـاء علـى طلـب     ،ص باألمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري محـل الطعـن باإللغـاء   ــمخت

 )1(قبـل تعـديلها الحـالي    283صريح من المدعي و قد كانت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة     

طلـب  " واسـتبدلت بعبـارة    ،تنص على أن طلب وقف التنفيذ يكون بنـاء علـى عريضـة   

هـل   ،يثور جـدل قـانوني حـول تفسـير الطلـب الصـريح       و هنا ،"صريح من المدعي 

                                                
  .1971ديسمبر  29المؤرخ في  80 – 71األمر رقم   )1(
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المقصود منه أن تتضمنه عريضة الطعن باإللغـاء أم يكـون بـدعوى مسـتقلة ترفـع أمـام       

  .)1(رئيس مجلس الدولة

فإنه يثور التساؤل حـول طبيعـة قضـاء الغرفـة اإلداريـة       ،و من خالل ما سبق شرحه

صلت فـي الـدعوى بصـفتها جهـة قضـاء      هل ف ،فيما يتعلق بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية

استعجالي أم قضاء ذو طبيعة خاصة ؟ و نفـس التسـاؤل يطـرح بالنسـبة لطبيعـة قضـاء       

  هل هو قضاء استعجالي أم ذو طبيعة خاصة ؟  ،رئيس مجلس الدولة

 ،بأن قضاء وقف تنفيذ القـرارات اإلداريـة  هـو قضـاء اسـتعجالي      )2(و يرى البعض

القضائية الفاصلة في دعـوى اإللغـاء أي بـأمر مـن رئـيس      حتى وإن تم بأمر عن الجهة 

 171نرى أن ذلـك ال يتماشـى مـع نـص المـادة       اإال أن ،مجلس الدولة أو الغرف اإلدارية

و هي المـادة الوحيـدة المتعلقـة بقضـاء االسـتعجال       ،مكرر من قانون اإلجراءات المدنية

ــروط   ،اإلداري ــتعجال و ش ــي االس ــات قاض ــددت اختصاص ــي ح ــهو الت  ،اختصاص

و لـم تـذكر مطلقـا  أن رئـيس مجلـس الدولـة أو أن        ،والهيئات المسند إليها تلك المهمة

و  ،الغرف اإلدارية بالمجالس القضائية بتشكيلتها الجماعية تعتبـر جهـة قضـاء اسـتعجالي    

إنما حددت قاضي االستعجال بقاضي فرد هو رئيس المجلـس القضـائي أو العضـو الـذي     

  .ينتدبه

من قانون اإلجراءات المدنيـة  قـد فصـلت فـي هـذا       171/3لك فإن المادة و تأكيدا لذ

عنـدما اعتبـرت أن القضـاء اإلسـتعجالي      ،-وقف تنفيذ القرارات اإلداريـة   –الموضوع 

ضـاء  غير مختص باتخاذ أي إجراء يعتـرض تنفيـذ القـرارات اإلداريـة ممـا يفيـد أن ق      

ــة  ــرارات اإلداري ــذ الق ــف تنفي ــام   وق ــمن مه ــدخل ض ــاء ال ي ــالحيات القض و ص

  .)3(اإلستعجالي

مـن قــانون   2/  283و  11/  170باإلضـافة إلـى أن المشـرع قــد أورد المـادتين     

ممـا يـدل أنـه     .اإلجراءات المدنية في القسم الخاص بالتحقيق في الطعون فـي الموضـوع  

  .قد ورد النص عليها بشكل مستقل عن الدعوى اإلستعجالية

                                                
  .48.  مرجع سابق، ص". طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية"خراز محمد الصالح،   )1(
  .516إلى   511. ص. الثالث، ص شيهوب مسعود، مرجع سابق، الجزء  )2(
ضوابط االختصاص النوعي لقاضي االستعجال اإلداري في النظام " خراز محمد الصالح بن أحمد،  في ذلك رجعأ  )3(

  .156. ، مرجع سابق، ص"القضائي الجزائري 
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مـن قـانون    2/  283و  11/  170 –اإلشـارة إليهمـا   و قد اعتبرت المادتين السابق 

أن قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلداريـة هـو قضـاء اسـتثنائي عـن       –اإلجراءات المدنية 

و تختلف األسس التي يقوم عليها عن تلـك األسـس التـي يقـوم عليهـا       ،قضاء الموضوع

  .قضاء االستعجال اإلداري

س مجلـس الدولـة أو الغـرف اإلداريـة        فيشترط القضاء بوقف التنفيذ بأمر عـن رئـي  

  :بالمجالس القضائية ما يلي 

أن يكون طلب وقف تنفيذ القرارات اإلدارية مرفوعـا أمـام نفـس جهـة دعـوى       -

  .اإللغاء

  .)1(أن تكون دعوى اإللغاء مرفوعة في الميعاد القانوني للطعن -

الحـاالت التـي    أن يكون المدعي قد تظلم من القرار اإلداري طبقا للقـانون فـي   -

و هـذا الشـرط الواجـب االحتـرام      ،ال تقبل فيها دعوى اإللغاء إال بعد استفاد شرط التظلم

وهـذا الشـرط    .فيما يتعلق بالطعون ضد قرارات السلطة المركزيـة أمـام مجلـس الدولـة    

إذ أن ضـرورة   ،مهم جدا للتمييز بين هـذا النـوع مـن القضـاء و القضـاء اإلسـتعجالي      

ـ     التظلم وانتظار نصـت   امدة ثالث اشهر أو ما يزيد عندما تكون الهيئـة تداوليـة طبقـا لم

 ،، ينتفـي معهـا عنصـر االسـتعجال    مـن قـانون اإلجـراءات المدنيـة      279عليه المادة 

و ذلـك مـا يعـزز اعتقادنـا بـأن       .الركن الفعال لكل دعوى إستعجاليةواالعتبار األساسي 

  .)2(اء اإلستعجاليهذا القضاء ليس من القض

مـن   49مـن المـادة    2و في هذا الخصوص نجد أن المشرع المصـري فـي الفقـرة    

ال يشـترط وقـف تنفيـذ القـرارات اإلداريـة التـي        ،قانون مجلس الدولة السابق ذكرهـا 

  .قبل رفع دعوى اإللغاء ،توجب التظلم منها

فيمـا   ،و إصـالحها  أن تكون نتائج تنفيذ القرار محل اإللغاء مـن المعتبـر تـداركها    -

و قـد أخـذ بهـذا     ،كمنع مريض من السـفر إلـى الخـارج للعـالج     ،لو حكم بإلغاء القرار

غيـر أن هـذا االعتبـار ال يمكـن أن يسـتند       ،)3(وكذا المصري  ،الشرط المشرع الفرنسي

إال فـي حالـة تـوافر جميـع      ،إليه قاضي االستعجال اإلداري التخـاذ اإلجـراء المناسـب   

                                                
  .69إلى  63.ص .شروط الشكلية لرفع دعوى اإللغاء الفصل األول من هذا البحث، صللرجع أ  )1(
  .50. مرجع سابق، ص ". طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية " خراز محمد الصالح،   )2(
  .693. مرجع سابق، ص .القضاء اإلداري بسيوني عبد اهللا عبد الغني،   )3(



  وقف تنفيذ القرارات اإلداريةإجراءات وطبيعة قضاء :                                                     لثاني الفصل ا

- 119 - 

التــي تقــيم اختصاصــه فيستخلصــه استخالصــا مــن الظــروف و الشــروط األخــرى 

   .المالبسات التي تحيط بوقائع الدعوى

أن يستند المدعي علـى أسـباب جديـة بعريضـة الطعـن بإلغـاء القـرار اإلداري         -

 تحمل على ترجيح إلغـاء القـرار اإلداري المطعـون فيـه باإللغـاء      ،المطلوب وقف تنفيذه

ة القـرار، و هـو شـرط موضـوعي آخـر قضـى بـه        وهذا تأسيسا على فحص لمشروعي

و فــي هــذا الشــرط مساســا  ،مجلـس الدولــة الفرنســي و القضــاء اإلداري المصــري 

مما يؤكد مرة أخرى اخـتالف القضـاءين إذ ال يجـوز لقضـاء االسـتعجال ال       ،بالموضوع

  .القضاء به و ال االستناد إليه

هـذا الشـرط نصـت عليـه المـادة       و ،أن ال يكون القرار اإلداري متعلقا بالنظام العام

مقيــدة الختصــاص الغــرف اإلداريــة  ،مــن قــانون اإلجــراءات المدنيــة )1(12/  170

و قـد أخـذ بـه     ،بالمجالس القضائية الفاصلة في دعوى اإللغاء فـي طلـب وقـف التنفيـذ    

المشرع الفرنسي في المراحل األولى لظهور هذا القضاء ثـم تخلـى عنـه عنـدما أدرك أن     

مـن قـانون اإلجـراءات المدنيـة      2/  283بينما لم تنص عليه المـادة   ،أجوف الشرطهذا 

وكمـا سـبق الـذكر     .المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية بأمر عن رئيس مجلس الدولـة 

  .القضاء اإلداري المصري وكذافإن هذا الشرط لم يأخذ به مجلس الدولة الفرنسي و

نه ال يخـتص إال بطلـب وقـف تنفيـذ القـرارات      و عند دراستنا لهذا القضاء تبين لنا بأ

الغرفـة اإلداريـة أو مجلـس     –اإلدارية المطعون فيها باإللغاء أمام تلك الجهـة القضـائية   

و ال يملك هذا القضـاء إال صـالحية األمـر بوقـف تنفيـذها مؤقتـا إذا تـوفرت         –الدولة 

ـ      ،شروط ذلك أو برفض الطلب شكال اص إال فـي  كمـا ال يمكنـه القضـاء بعـدم االختص

وهـذا ال   ،حالة واحدة عندما يكون القرار المطالـب بوقـف تنفيـذه متعلقـا بالنظـام العـام      

سـواء أكانـت عاديـة أو     ،يكون إال أمام إحـدى الغـرف اإلداريـة بالمجـالس القضـائية     

  .جهوية

خصائص و شـروط قضـاء وقـف تنفيـذ القـرارات       ،من مميزات ،و مما سبق شرحه

القضائية الفاصلة في دعـوى اإللغـاء و االعتبـارات التـي يقـوم       بأمر عن الجهة ،اإلدارية

و إن كان يسـتند فـي تقريـر وقـف التنفيـذ علـى        ،يتضح أنه ليس قضاء موضوع ،عليها
                                                

أن يأمر ومع  ذلك ال يجوز بأي حال من األحوال : " من قانون اإلجراءات المدنية، تنص على ما يلي  12/  170المادة   )1(
  ".الهدوء العام وبوقف تنفيذ قرار يمس حفظ النظام العام 
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و هـي رجـوح كفـة احتمـال إلغـاء القـرار و طبيعـة األضـرار          ،اعتبارات موضوعية

ـ     اء اسـتعجال لعـدم   الناجمة عن تنفيذه و التي ال يمكن تـداركها و إصـالحها و لـيس قض

قيامه علـى نفـس األسـس التـي يقـوم عليهـا القضـاء المسـتعجل، و عـدم امتالكـه           

فضال عن أن المشـرع لـم يدرجـه ضـمن القسـم       ،للصالحيات المخولة لقاضي االستعجال

  .)1(الخاص بالقضاء اإلستعجالي

تصـدر قبـل الفصـل فـي      ،و إن كان يشبه القضاء اإلستعجالي في كون أوامره مؤقتـة 

فـإن هـذه    ،عوى اإللغاء بحيث ال تقيد الجهـة القضـائية عنـد نظرهـا دعـوى اإللغـاء      د

ال يمكـن أن تحـول طبيعتـه إلـى      ،و حتى نظره للطلب علـى وجـه السـرعة    ،الخاصية

  .قضاء مستعجل

على ضوء هذا التحليل للنصوص القانونية لقضـاء وقـف التنفيـذ  بـأمر عـن الجهـة       

يتضح أن المشرع قد سـار علـى نهـج قضـاء وقـف       ،القضائية الفاصلة في دعوى اإللغاء

و التـي   2000جـوان   30التنفيذ في فرنسا قبل صدور القانون الجديـد للقضـاء اإلداري    

عنـد إصـداره لهـذا     ،بقيت على حالها دون تغيير كما حدث بالنسـبة للمشـرع الفرنسـي   

  .مما يدل أن القانون الفرنسي قانون متطور جدا ،القانون

أي  ،ك يمكن القول بـأن طبيعـة هـذا القضـاء هـي طبيعـة اسـتثنائية       و من خالل ذل

كمـا أنهـا طبيعـة تحفظيـة أيضـا ألن       ،تختلف عن قضاء االستعجال و قضاء الموضـوع 

األوامر التي يصدرها بوقف تنفيذ قرار إداري ال تتعدى كونهـا إجـراء تحفظيـا ممـا قـد      

ها فـي حالـة الحكـم بإلغـاء     يلحق المدعي من أضرار بالغة ال يمكن إصـالحها أو تـدارك  

  .القرار

  طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية بأمر : الفرع الثاني 

  :عـن قاضـي االستــــعجال اإلداري                   

و  ،المبدأ العام أن الدعوى اإلستعجالية ليست لها أي أثر موقف بالنسبة للقرارات اإلداريـة 

و ال يمكن له  ،و ال يملك هذه السلطة ،ير مختص بوقف التنفيذأن قاضي االستعجال اإلداري غ

وبمعنـى آخـر ال يجــوز لـه                                            ،النظر في المنازعات التي تهاجم نفاذ القرارات اإلداريــة

                                                
، "ضوابط االختصاص النوعي لقاضي االستعجال اإلداري في النظام القضائي الجزائري " خراز محمد الصالح بن أحمد،   )1(

  .157. مرجع سابق، ص
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 كأن يكون اإلجراء الذي اتخذه من ،و لو بطريقة غير مباشرة ،اعتراض تنفيذ أي قرار إداري

  .شأنه أن يعرقل حسن تنفيذ قرار إداري

زالـت عنـه الصـبغة     ،إال أن القرار اإلداري إذا شابه عيب عـدم مشـروعية صـارخ   

و لم يعـد محصـنا مـن أن يكـون محـل       ،و تحول إلى مجرد عمل اعتداء مادي ،اإلدارية

واختص قاضي االستعجال اإلداري بـأن يتخـذ أي إجـراء لوقـف فعـل       ،دعوى إستعجالية

سـواء مباشـرة، كـأن يكـون      ،و إن أدى ذلك إلى اعتراض تنفيذ القـرار  ،داء المادياالعت

أو بطريقـة غيـر مباشـرة     ،الطعـن بوقف تنفيذ القـرار محـل    يمنطوق األمر االستعجال

كوضع حد آلثاره أو إزالتها نهائيا أو جزئيا كـاألمر بـالرد أو التسـليم أو وقـف األشـغال      

  .)1(ي يمكن أن يأمر بهاو إلى غير ذلك من اإلجراءات الت

تـوفر االسـتعجال    ،و يشترط لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية بمقتضـى أمـر اسـتعجالي   

و أن ال يمس بأصل الحق و أن ال يكون القرار متعلقا بالنظـام العـام و أن يشـكل القـرار     

  .أو إجراءات تنفيذه اعتداء ماديا يمس حريات و الحقوق األساسية لألفراد

أو تضـمن   ،لمادي قد ينصب على حـق الملكيـة العقاريـة فيكـون غصـبا     و االعتداء ا

و بـاقي أنـواع االعتـداء     ،فيسمى بالغلق اإلداري غير المشـروع  ،غلقا لمحل ألحد األفراد

فواضح أن الغصب هو نوع من االعتـداء لكنـه تعلـق بحـق ملكيـة       .األخرى تشكل تعديا

و بـاقي أنـواع    ،ا نوع مـن االعتـداء  و أن الغلق اإلداري غير المشروع هو أيض ،عقارية

االعتداء األخرى كلها تشترك في أن اإلدارة أتت عمـال مـس بشـكل خطيـر و دون سـند      

  .)2(حريات و حقوق األفراد األساسية ،من القانون أو الضرورة

و عليه فإنه باإلضافة إلى قيام شـروط و ضـوابط االختصـاص لقاضـي االسـتعجال      

الغصـب أو الغلـق اإلداري غيـر     ،الة مـن حـاالت التعـدي   فإذا شكل القرار ح ،اإلداري

ـ س ،جاز لقاضي االسـتعجال األمـر بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري      ،)3(المشروع واء ـــ

و فـي هـذا الشـرط بالـذات يبـدو االخـتالف        .مباشرة أو غير مباشرة كما سـبق بيانـه  

ى اإللغـاء و  واضح بين وقف التنفيذ الذي تأمر به الجهـة القضـائية الفاصـلة فـي دعـو     

  .وقف التنفيذ الذي يأمر به قاضي االستعجال اإلداري

                                                
  .158. نفس المرجع، ص  )1(
   . 53. مرجع سابق، ص ." ضاء وقف تنفيذ القرارات اإلداريةطبيعة ق"  ،                           )2(
  .مكرر من قانون اإلجراءات المدنية 3/ 171مادةللرجع أ  )3(
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و على ذلك يجب التمييز بينهما سـواء مـن حيـث اإلجـراءات و الشـروط الواجـب       

  .توفرها أو من حيث طبيعة كل من القضاءين

فمن حيث اإلجراءات فإن طلب وقف تنفيذ القـرارات اإلداريـة مـن الجهـة القضـائية      

دون أن يحـدد   ،إللغاء يتم بناء على طلب صـريح مـن المـدعي فقـط    الناظرة في دعوى ا

القانون شكل الطلب كأن تتضمنه عريضة طلب اإللغاء أو أن يكـون مرفقـا بهـا أو يكـون     

و فـي هـذه النقطـة نجـد أن المشـرع      .في دعوى مستقلة أو أن يقدم أثناء سير الـدعوى 

يكـون فـي دعـوى     أنوأ ،الفرنسي قد سوى بين أن يقدم الطلـب فـي عريضـة الـدعوى    

إذ حـدده بـأن يكـون فـي      ،أما المشرع المصري فقد كان صريحا في هذا الشـأن  ،مستقلة

  .من قانون مجلس الدولة 1/  49صحيفة الدعوى وفقا للمادة 

يجـب أن ترفـع    نهـا كبقيـة أنـواع الـدعاوى األخـرى      أما الدعوى اإلسـتعجالية فإ 

   .القضائية و تسدد بشأنها المصاريف ،بمقتضى عريضة صحيحة

فـإن االخـتالف يبـدو غايـة      ،أما من حيث الشروط الواجب توافرها أمـام القضـاءين  

  : و هذا ما سنوضحه فيما يلي  ،في األهمية

أن وقف التنفيذ الذي تأمر به الجهة القضـائية الفاصـلة فـي دعـوى اإللغـاء ال       -

أمـا   ،)1(تبعيـا لهـا   و كـان الطلـب   ،إذا كانت دعوى اإللغاء مرفوعة أمامها ،يكون مقبوال

أي أن تكـون دعـوى اإللغـاء     ،قاضي االستعجال فال وجود لهـذا الشـرط بالنسـبة إليـه    

و مثـال ذلـك إذا مـا أصـدرت السـلطة       ،مرفوعة أمام الجهـة القضـائية التـي يتبعهـا    

فـإن علـى    ،إال أن هذا األخير شكل تعـديا علـى حقـوق األفـراد     ،المركزية قرار إداري

ـ و بإمكانـه اللجــوء إلـى قاض    ،)2(غاء أمام مجلس الدولـة المدعي رفع دعوى إل ي ـــ

أو  ،ستعجال أمام الغرفة اإلدارية المحلية المختصـة طالبـا وقـف تنفيـذ القـرار اإلداري     اإل

إذ أن قاضي االسـتعجال إذا مـا تـوفرت ضـوابط اختصاصـه      .وضع حد آلثاره أو إزالتها

 ،و شـكل القـرار تعـديا    ،مدنيـة مكرر مـن قـانون اإلجـراءات ال    3/  171طبقا للمادة 

لوقـف تنفيـذ    ةاخـتص باتخـاذ اإلجـراءات المناسـب     ،أو غلقا إداريا غير مشروع ،غصبا

  .القرار اإلداري

                                                
  .من قانون اإلجراءات المدنية  2/ 283و    170/11مادتين  للرجع أ  )1(
  .من قانون العضوي لمجلس الدولة  1/ 9المادة   )2(
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أن طلب وقف التنفيذ أمام قاضي اإللغاء ال يقبـل إن لـم تكـن دعـوى اإللغـاء       -

صـادر مـن   إذا مـا تعلـق األمـر بقـرار      ،مقبولة من الناحية الشكلية السيما شرط التظلم

صـر  عنالتـي يكـون    ،الـدعوى اإلسـتعجالية  تتحملـه   و هذا الشـرط   ،سلطة المركزيةال

إذ ال يعقل أن يطلـب مـن المـدعي فـي الـدعوى المسـتعجلة أن        ،االستعجال أهم أركانه

 ،فـذلك مـا يتنـافى و ضـرورة االسـتعجال      ،ينتظر مدة ثالثة أشهر أو أكثر إلثبات تظلمه

  .)1(ض الدعوى لهذا السبب و شروط اختصاصه متوفرةكما ال يمكن للقاضي أن يرف

 ،كما أن وقف التنفيذ أمام جهة اإللغاء يسـتوجب أن تكـون دعـوى اإللغـاء مرفوعـة     

وإال فإنه ال يستطيع أن يأمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري و دعـوى اإللغـاء مـا زالـت لـم      

نفيـذ القـرار حتـى قبـل     أما قاضي االستعجال اإلداري فبإمكانه األمـر بوقـف ت   ،ترفع بعد

  .رفع دعوى اإللغاء ما دامت شروط اختصاصه متوفرة

و إذا كان البعض يرى بأنه يجب رفـع دعـوى اإللغـاء قبـل المطالبـة بوقـف تنفيـذ        

القرار اإلداري و استندوا في ذلك إلـى أن مفعـول األمـر اإلسـتعجالي القاضـي بوقـف       

كمـا أن ال جـدوى    ،)2(ضـوع الـدعوى  التنفيذ في حالة قبوله ينتهي بصدور القرار فـي مو 

إال أننـا   ،)3(من وقف تنفيذ قرار لن يلغى بسـبب عـدم تحريـك المـدعي دعـوى اإللغـاء      

مكرر مـن قـانون اإلجـراءات المدنيـة التـي       171نرى أن ذلك ال يستقيم مع نص المادة 

كمـا أنـه لـيس هنـاك أي      ،لم تشترط رفع دعوى اإللغاء قبل رفع الـدعوى اإلسـتعجالية  

عدلي عندما يجبر المدعي الذي تضرر من قرار صـادر عـن سـلطة مركزيـة بـأن      حس 

ثم بعد ذلك بإمكانك رفـع دعـوى إسـتعجالية لوقـف      ،يرفع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة

ألن رفع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة تتطلب ضـرورة وجـود شـرط الـتظلم و      ،التنفيذ

و  ،ممـا قـد يـؤدي إلـى تنفيـذ القـرار       ،ارةانتظار مدة ثالثة أشهر في حالة سـكوت اإلد 

  .موضوع ذي يصبح وقف التنفيذ غير

                                                
، "ضوابط االختصاص النوعي لقاضي االستعجال اإلداري في النظام  القضائي الجزائري " خراز محمد الصالح بن أحمد،  )1(

  .159.مرجع سابق، ص
  .182. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )2(
  .513. مسعود، مرجع سابق ، الجزء الثالث، ص شيهوب  )3(
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ألغـت   ،)1(عن الغرفـة اإلداريـة بالمحكمـة العليـا     قرار و قد صدر في هذا الخصوص

ـ    اإلداريـة لمجلـس    ةبموجبه أمر استعجالي صادر عن قاضـي االسـتعجال اإلداري بالغرف

يمكـن قبـول دعـوى إسـتعجالية الراميـة      ألنـه ال   ،قضاء سطيف الرامي إلى وقف التنفيذ

فـإن   ،لوقف تنفيذ قرار إداري ما لم تكن مسبوقة بدعوى مرفوعـة ضـده فـي الموضـوع    

فإنـه ال يصـدق و ال    ،كان هذا القرار يصدق على طلب وقف التنفيذ أمـام جهـة اإللغـاء   

كورة يمكن القول به بالنسبة لوقف التنفيذ أمـام قاضـي االسـتعجال اإلداري لألسـباب المـذ     

نظـرا ألن نظريـة التعـدي مـا      ،و هذا ما يؤكد لنا أن هناك خلط بـين القضـاءين   ،أعاله

  .زالت غير مفهومة بالنسبة للقضاء عندنا

علـى األسـباب الجديـة التـي تـرجح احتمـال        هأن قاضي اإللغاء يؤسس أمـر  -

اضـي  بينمـا ق  ،إلغاء القرار و على الضرر الذي يتعذر تداركه أو غيـر القابـل لإلصـالح   

إذ لـو لـم ينطـو     ،االستعجال يؤسس أمره على فكرة االعتداء بغض النظر عـن الضـرر  

القرار على اعتداء فإن قاضي االستعجال و مهما كانـت األضـرار التـي يمكـن أن تلحـق      

  .)2(فإنها ال تثير له شفقة مادام القانون يمنعه من التدخل ،بالمدعي

قضـائية النـاظرة فـي دعـوى اإللغـاء      كما أن وقف التنفيذ الصادر بأمر عن جهـة ال 

أمـا األمـر اإلسـتعجالي الصـادر      ،يكون مؤقتا بصدور الحكم الفاصل في دعوى اإللغـاء 

بوقف التنفيذ فإنه سيكون مؤقتا إلى غايـة االنتهـاء مـن آجـال قبـول دعـوى اإللغـاء أو        

  .الحكم فيها

بوقـف تنفيـذ   يستفاد أن طبيعـة األمـر اإلسـتعجالي الصـادر      ،من خالل كل ما تقدمو

هي من صميم قضاء االستعجال اإلداري الـذي يضـمن الحمايـة المؤقتـة      ،القرار اإلداري

بـل قضـاء    ،و ال تحفظـي  ،فال هـو قضـاء اسـتثنائي    ،لحقوق و حريات األفراد األساسية

  .إيجابي يرد اعتداء ماديا

 الـذي يمكنـه أن يـأمر بـأي     ،هذه الصالحية في فرنسا من اختصاص القضاء العاديو

ممـا يـدل علـى أن صـالحيات القضـاء       ،إجراء في مواجهة اإلدارة كأنها شخص عـادي 

  .اإلستعجالي في الجزائر واسعة
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