وسائل تنفيذ القرار اإلداري
ياسر محمد حمدي الجبوري

وسائل تنفَذ القزار اإلدارً
ياسر محمد حمدي الجبوري
بكالوريوس قانون
املقدمت

تعد الق اررات اإلدارية أهم الوسائل التي تتمتيب ب يا اإلدارة ان اإلدارة بامهان يا ين
طريييه هييذق القي اررات تعييديل الم ارهييز القانونييية بارادت ييا المنفييردة واليزام اإل يراد بمييا يترتييب يين

هييذق الق ي اررات ميين أرييار نانونييية س يواح أهانييت حقونييا أم الت ازمييات ودون حاجيية لموا قيية ه ي اح

األ راد(.)1

ويعييرم مج ييس الدوليية المقييري الق يرار اإلداري بحنييد (( قيياح اإلدارة يين رادت ييا

الم زميية بمييا ل ييا ميين س ي طة بمقتنييا الق يوانين وال يوائث وذلييق بققييد حييداث مرهييز نييانون
معين متا هان ممهناً وجائ اًز نانوناً وهان البا ث

يد ابتغاح المق حة العامة))

(.)2

واذا اتخ ييذت اإلدارة القي يرار أق ييبث ن ييابذً ل تنفي ييذ وذل ييق بترتي ييب المره ييز أو الم اره ييز

القانونية الت أنشاها ،وهنا يرور التسا ل من هو الذي يتولا تنفيذ هذا القرار ؟.
لإلجابة

ا هذا التسا ل يجب التمييز بين الحاات اآلتية :

الحاليية األولييا – الت يزام اإلدارة نفس ي ا بتنفيييذ الق يرار ،حيييث ن تنفيييذ هييذا النييوع ميين الق ي اررات
يتونييم

ييا مبييادرة اإلدارة نفس ي ا اتخيياذ اإلج يراحات الذزم ية والنييرورية ل تنفيييذ ،هييالق ارر

القادر بفقل موظم.
الحاليية الرانييية – نييدام األ يراد أنفس ي م

ييا تنفيييذ الق ي اررات اإلدارييية نييدما تتمرييل بميينح م

حقوناً أو مميزات معينة حيث يتونم تنفيذ هذق الق اررات

ا مبادرة من األ راد أنفسي م وميا

ييا اإلدارة ا أن تمتنييب يين ونييب العرانيييل ي وجييد تنفيييذ هييذق الق ي اررات وان ييدم نييدام

األ راد

ا تنفيذ هذق القي ار ارت ا يحم يم أي مسي ولية وا يجع يم مخيالفين ألوامير داريية،

ومرال هذق الق اررات الق اررات القادرة بمنث رخقة أو جازة بفتث محل.
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الحالة الرالرة – التزام األ راد بتنفيذ الق اررات الت تفرض
يقوم األ راد بتنفيذ هذق الق اررات طوا ية
وتعتميد اإلدارة ي الغاليب

ييا الج يزاح الييذي ييينل

ي م الت ازميات معينية واألقيل أن

(.)3

ييا حمييل األ يراد

ييا احتيرام وتنفييذ القي اررات اإلدارييية

يييد القييانون ييادة ،ولهيين نييد يحييدث أن ا يتعييرض القييانون لييا

معانبية الممتنييب يين التنفيييذ أو نييد يهييون الت دييد بفييرض الجيزاح ا يهفي لحمييل األ يراد

ييا

تنفيذ الق اررات اإلداريية أو نيد يقيادم أن تهيون اإلدارة ي حالية نيرورة بحييث ا تسيتطيب
اانتظار لحين رض الجيزاح الجنيائ و ي جمييب هيذق الحياات تسيتطيب اإلدارة ال جيوح ليا

أس وب يعد من اخطر امتيازات ا وأهم ا وهو حه التنفيذ المباشر
اإلدارة

وسنتناول

(.)4

هذا البحث وسائل تنفيذ الق اررات اإلدارية واامتيازات الت تتمتيب ب يا

سبيل هذا التنفيذ ،وستهون دراستنا ل ذا المونوع و ه خطة البحث اآلتية :

المبحث األول  -:التنفيذ المباشر ل قرار اإلداري
المط ب األول  -:حاات التنفيذ المباشر

المط ب الران  -:القيود الت ترد

ا حرية اإلدارة

التنفيذ المباشر

المبحث الران  -:تنفيذ القرار اإلداري ن طريه القناح
المط ب األول  -:الد وى الجزائية

المط ب الران  -:الد وى المدنية
املبحث األول

التنفَذ املباشز للقزار اإلدارً

ميين القوا ييد المقييررة ي نطيياه القييانون الخييال هييو أن األ يراد ا يحخييذون حقييون م

بحيييدي م ،الييدائن ا يسييتطيب جبييار المييدين
المحهمة المختقة ل حقول

ا حهم ينفذ

ي نطياه القييانون العيام القا يدة

ييا سييداد الييدين وانمييا يجييب

يييد أن ي ارجييب

ا أموال المدين ين طرييه دائيرة التنفييذ أميا

ييا خيذم ذليق ذ تسييتطيب اإلدارة ي أحيوال معينيية أن

تنف ييذ بنفسي ي ا وب ييدون االتج يياح ل ييا القن يياح م ييا تعتبي يرق حقي ياً م يين حقون ييا وذل ييق يين طري ييه

ممارست ا لحه التنفيذ المباشر.
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وسينتناول ي هيذا المبحيث التنفيييذ المباشير ل قيرار اإلداري وسنقسيمد ليا مط بييين
نتنيياول ي المط ييب األول حيياات التنفيييذ المباش ير أمييا المط ييب الرييان

الت ترد

ا حرية اإلدارة

التنفيذ المباشر.

سنخققييد ل قيييود

املطلب األول  :حاالث التنفَذ املباشز

ن حه الس طة اإلداريية ا يقيم نيد قيدار ني اررات م زمية لب يراد بيل ن يا تم يق

لييا جانييب ذلييق حييه تنفيييذ هييذق الق ي اررات جب ي ار ذا لييم ينفييذها األ يراد اختيييا اًر وبييدون أن ت جييا
لييا القنيياح حتييا لييو هييان تنفيييذ هييذق الق ي اررات يرتييب الت ازمييات

ييا يياته اإل يراد ،ويمهيين

تعرييم حييه التنفييذ المباشيير بحنيد ((حييه اإلدارة ي أن تنفيذ ن اررات ييا بنفسي ا تنفيييذاً جبريياً ذا

لم ينفذق األ راد اختيا اًر دون حاجة لا ذن سابه من القناح))

(.)5

ومما تجدر اإلشيارة لييد ن هيذق الطريقية مين طيره التنفييذ ليسيت هي األقيل ي

معام ة األ راد بل أن األقل أن ت جا اإلدارة هاأل راد لا القناح لتحقل
ي ا القنياح الفرنسي هي

ن القا دة الت استقر

استرنائياً ا يجوز لإلدارة أن ت جا ليد ا

ا حقون ا(.)6

ن التنفييذ المباشير يعيد جيراحاً

ريذث حياات وهيذق الحياات هي وجيود نيل

نييانون ق يريث يجيييز لييإلدارة ال جييوح لييا التنفيييذ المباشيير ،وطييياب أي طريييه نييانون
لتنفيذ القرار اإلداري ،وحالة النرورة وااستعجال

(.)7

خيير

الحالة األولا – وجود نل نانون قريث يجيز لإلدارة ال جوح لا التنفيذ المباشر

باألمر ة

هري اًر ما يقرر المشرع ليإلدارة امتيياز التنفييذ المباشير نجيد التشيريب المقيري ازخي اًر
ا ذليق من يا ميا هيو مقيرر ي نيانون المحيال العامية ،أي ت يق المحيال المفتوحية

ل جم ور من س طة اإلدارة

ط ه المحل داريا

روحية بدون ترخيل مسبه أو

الخطورة

حالية نييام م ببييب أو تقيديم مشيروبات

حالة لعب القميار أو مزاولية أيية لعبية مين األلعياب ذات

ا مقالث الجم ور والت يقدر بشحن ا نرار من وزير الداخ ية

وميين األمر يية ي الع يراه

ييا

(.)8

طيياح المشييرع بيينل ق يريث اإلدارة س ي طة تنفيييذ

ن اررات ا نيل الميادة ( )96مين نيانون القيحة العامية الميرنم ( )89لسينة  1981اليذي جياح
يييد (أواً  :نييد مخالفيية حهييام هييذا القييانون واألنظميية والتع يمييات القييادرة بموجبييد لييوزير
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القييحة أو ميين يخولييد ط ييه أي ميين المحييذت الخانييعة لإلجييازة والرنابيية القييحية لمييدة ا
تزيييد

ييا رذرييين يوم ياً و ييرض ط ارميية ورييية ا تزيييد

ييا خمسييين دينييا اًر) ونييل المييادة

( )111ميين نفييس القييانون الت ي أ طييت وزييير القييحة س ي طة لغيياح اإلجييازة القييحية وط يه
المحل العام و اًر ند ربوت وجود ت وث

المحل(.)9

البيئية ي يدد سيذمة وقيحة الميواطنين ي ذليق

وا يقتقيير حييه اإلدارة ي اسييتعمال امتييياز التنفيييذ المباشيير لتقييييد أنشييطة األ يراد
بييل ل ييا أن تسييتخدم هييذا اامتييياز ي نطيياه الم هييية الخاقيية ذ يهييون ل ييا أن تنييزع م هييية

العقييا ارت المم وهيية لب يراد أذا هانييت ازميية لتنفيييذ مشييروع ذي نفييب ييام أو تسييتول

ي ييا

بقفة م نتة وند تسيتخدم اإلدارة امتيياز التنفييذ المباشير هوسيي ة هجوميية نبيوا مين أن ت جيا
لييا القنيياح وتستقييدر حهمييا ن ائيييا رييم تقييوم بتنفيييذق يجييوز ل ييا أن تسييتخدم أسي وب الحجييز

اإلداري مرذ استرداد حقون ا نبل األ راد هما ن لإلدارة أن تستخدم امتيياز التنفييذ المباشير
هوسي ة د ا ية أي لد ب ما ند يقب

ا أمذق الدولة الخاقة من دوان األ راد

الحالة الرانية – طياب أي طريه نانون

نييانون

(.)11

خر لتنفيذ القرار اإلداري

يمهيين لييإلدارة أن ت جييا لييا امتييياز التنفيييذ المباشيير ذا لييم يهيين أمام ييا أي طريييه

خيير لتنفيييذ ن اررات ييا ،و يية ذلييق ن طييياب أي طريييه نييانون لتنفيييذ الق يرار اإلداري

سيييحول نطع ياً دون تنفيييذق ويييودي لييا شييل اإلدارة و جزهييا واخذل ييا بييحولا واجبات ييا ل ييذا

يعيد االتجيياح لييا التنفيييذ المباشيير ي هييذق الحاليية تطبيقياً مباشي اًر وقيريحاً لفهيرة أن القييانون
واجب التنفيذ دوماً ياذا هيان يتعيين لمشيرو ية االتجياح ليا التنفييذ المباشير ي هيذق الحالية
طييياب أي طريييه ميين الطييره القانونييية الت ي تهفييل تنفيييذ الق يرار اإلداري ييان التسييا ل الييذي

يرييور هييو مييا هي الطييره القانونييية التي يبييرر طياب ييا التنفيييذ المباشيير؟ وممييا ا شييق يييد ن
وجود قوبات جزائية تونيب بحيه األ يراد ال ار نيين لتنفييذ القيرار تهفيل تنفييذق نانونياً ويسيتبعد
بالتييال االتجيياح لييا التنفيييذ المباشيير لييذا يتعييين

ييا اإلدارة ال جييوح لييا المذحقيية الجنائييية

بحه ال ار نين أو الممتنعين ن التنفيذ بغية نمان هذا التنفيذ (.)11
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وي

رنسييا ا تييرم القنيياح الفرنسي لييإلدارة بحييه ال جييوح ليا التنفيييذ المباشيير ي

حاليية خ ييو القييانون ميين اليينل

ييا جيزاح يونييب

ييا المخييالم شيريطة أن ا يهييون ال ييدم

من التنفيذ المباشر تحقيه أهدام أخرى سياسية أو خاقة

(.)12

ونييد هييان طييياب العقوبييات الجنائييية هييو سييبب تطبيييه هييذا اامتييياز القييانون ألول
مرة

نناح محهمة التنيازع الفرنسيية قيد أقيدرت الحهومية الفرنسيية تطبيقياً ل ميادة ()13

من القانون القادر

 1911/7/1مرسوماً باطذه م سسية تابعية لجما ية مين الراهبيات

إلنشائ ا بيدون رخقية وناميت اإلدارة بتنفييذ هيذا المرسيوم داريياً حخ يت الم سسية وونيعت
األختيام

ييا نوا ييذ المهييان اليذي تشييغ د مييا ر ييب األميير ليا محهميية التنييازع نييررت ن هييذا

التنفيذ اإلداري ا شائبة يد ان الميادة ( )13مين القيانون السيابه ليم تشير ليا طرييه خير
لتنفيييذ أحهامييد ،وممييا ا شييق يييد ن طييياب العقوبييات الجنائييية ا يعييد الطريييه الوحيييد الييذي

يبرر طيابد االتجاح لا التنفيذ المباشر وا تعد العقوبات الجنائية الوسيي ة القانونيية الوحييدة
ييا ذلييق يتعييين لمشييرو ية االتجيياح لييا التنفيييذ

التي نهفييل تنفيييذ القي اررات اإلدارييية ،وبنيياحا

المباشيير ي هييذق الحاليية طييياب أي د ييوى ننييائية سيواح هانييت مدنييية أو جنائييية ،ميين ذلييق

يمهيين القييول ن وجييود د ييوى مدنييية أمييام اإلدارة لتنفيييذ ن اررات ييا يغ ييه

ي ييا طييره االتجيياح

لا التنفيذ المباشر هما ن وجود قوبات دارية يمهن ليإلدارة يقا يا لتنفييذ ن اررات يا يحيول

دون االتجيياح لييا التنفييذ المباشيير ،ل ييذا نيييل ن مج ييس الدوليية الفرنسي يتط ييب لمشييرو ية
االتجاح لا التنفييذ المباشير طيياب أيية وسيي ة نانونيية م ميا هانيت تسيمث ليإلدارة بيالتخفيم
أو الت طيم من حدة المعارنة أو ر ض تنفيذ الق اررات اإلدارية

(.)13

الحالة الرالرة – حالة النرورة وااستعجال

يجييوز لييإلدارة أن ت جييا لييا التنفيييذ المباشيير ي حاليية النييرورة وااسييتعجال حيييث

تجد اإلدارة نفس ا أمام خطر داهم يقتن من ا أن تتدخل و اًر ل محا ظة

يا األمين العيام

أو السييهينة العاميية أو القييحة العاميية بحيييث لييو انتظييرت حهييم القنيياح لترتييب

ييا ذلييق

أخطيار جسييمة و ي هيذق الحاليية يجيوز ليإلدارة أن ت جيا ليا التنفيييذ المباشير حتيا وليو هييان
المش ييرع يمنع ييا قي يراحة م يين االتج يياح لي ييد ذ أن القا ييدة (الن ييرورات تب يييث المحظ ييورات)
ونظرية النرورة ليست مققورة

ا القانون اإلداري ولهن ا نظريية امية شيام ة تمتيد ليا
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جمي ييب ييروع الق ييانون ،الق ييانون ال ييدول يب يييث ل دول يية ي ي حال يية الن ييرورة أن تق ييوم بح م ييال
يحرم ييا القييانون ي األح يوال العادييية والقييانون الدسييتوري يسييمث ل س ي طة التنفيذييية ي ت ييق
الحالة أن تقوم بتقر ات ه
العقوبة

طبيعت ا طير دستورية ونانون العقوبات يعف األ يراد مين

حالة النرورة وند يتونب المشرع النيرورة ويينل

ند تحقق ا والمتفه

يد ن المشرع

ل يا حقياً رابتياً ميين نبييل وهييل مييا يترتييب
بس وق السبيل الذي رسمد المشرع ل ا

يا حيه اإلدارة ي التيدخل

هذق الحالة ا ينشا لإلدارة حقاً جديداً ولهنيد ي هيد
ييا نييل المشييرع ي هييذق الحاليية هييو التيزام اإلدارة
حالة النيرورة المنقيول

ي ا أن تسبب نرارها أو أن تنذر األ راد (.)14

ي يا هميا ليو اشيترط

ن التييذرع بحاليية الن ييرورة وااسييتعجال وهي ي مسييالة يييدخل ي ييا نق ير التق ييدير

الهامل من شاند أن ي دد حرييات األ يراد وحقيون م وليذلق يان اإلدارة تجيري التنفييذ المباشير
ييا مس ي ي وليت ا بحي ييث تخني ييب ي ي ش يياند لرنابي يية القني يياح ،ون ييد وني ييب القني يياح اإلداري
المقري شروطاً ل ذق الحالة

(.)15

وهذق الشروط ه :

 -1وجييود خطيير جسيييم ي ييدد النظييام العييام بعناق يرق الرذريية (األميين العييام والقييحة العاميية

والسييهينة العاميية) ويشييترط أن يه ييون هييذا الخطيير ال ييذي يبييرر ااسييتعجال حقيقيي ياً وان

يهون حااً بمعنا أن يهون نائماً عذً ي الونيت اليذي تزميب ييد اإلدارة تنفييذ ن اررات يا
(.)16

 -2أن يتعييذر د ييب هييذا الخطيير بييالطره القانونييية ان األقييل أن ا تسييتعمل اإلدارة ي
أداح واجب ا ا الوسائل الت ونع ا القانون بيين ييدي ا ولييس ل يا أن تسيتبدل ا بغيرهيا
ا ذا تحهدت ن الوسائل العادية طير مجدية

هذا يتط ب بالبداهية أن يميانب األ يراد ي النيزول

جانب م

تنفيذ ما تريد (.)17

المحا ظة

ا النظام العيام هميا ن

يا رادة اإلدارة بابيداح ممانعية مين

 -3أن يهييون ارئييد اإلدارة ي تييدخ ا تحقيييه المق ي حة العاميية يياذا مييا اتخييذت ميين التنفيييذ
المباشيير وسييي ة لتحقيييه مي رب خاقيية هييان م ييا مشييوباً بعيييب اانحي ارم وهييذا شييرط
ام ي يمن

ا جميب تقر ات اإلدارة حتا ولو لم ينل المشرع
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 -4أن ا تنييح اإلدارة بمقييالث األ يراد ا بقييدر النييرورة ( ،)19ومقتنييا هييذا الشييرط
أن ا تتعس ييم اإلدارة ي ي

جراحات ييا وان ت ار ي ي التبق يير وااحتي يراس واذا ه ييان أم ييام

اإلدارة ي ييدة وسي ييائل لتحقيي ييه ذات الغايي يية ع ي ي ييا أن تختي ييار ان ي ييا ني يير اًر لب ي يراد ان
القا دة العامة (( ن النرورة تقدر بقدرها)) و ا أية حال ان هذا الشيرط ميرن يقيدرق

القاني بحسييب األحيوال وأريرق يترهييز ي الحهييم بتعييويض ي حاليية تعسييم اإلدارة أو
دم تبقرها(.)21

املطلب الثانٌ  :القَود التٌ تزد علي حزٍت اإلدارة يف التنفَذ املباشز

اشيرنا يمييا سييبه ن اإلدارة ا تسييتطيب أن ت جييا لييا ممارسيية حييه التنفيييذ المباشيير

ا ند نيام حالة من الحاات المار ذهرها ،وحتيا ي هيذق الحياات يان حق يا لييس بحيه
مط ه وانما هناق نيود ترد

ا استعمال ا لوسائل التنفيذ المباشر ،وهذق القيود ه :

 -1أن يوجد نل نانون قريث يخول اإلدارة حه ال جوح ل تنفيذ المباشر ذليق ان التنفييذ
المباشيير هييو ي األقييل وسييي ة اسييترنائية يييتم ال جييوح لي ييا ي حيياات محييدودة األميير
الي ييذي يقتن ي ي اسي ييتناد اإلدارة ي ي اسي ييتخدام هي ييذق الوسي ييي ة لي ييا ني ييل ني ييانون يجيي ييز

استخدام ا (.)21

 -2يجب أن يهون هناق امتناع من جانب األ راد ين التنفييذ و يا هيذا يان

يا اإلدارة

أن تبييدأ أواً بمطالب يية األ ي يراد بالتنفي ييذ اختي ييا اًر وان تتييرق ل ييم رق يية ها ي يية ل قي ييام ب ييذا
التنفيييذ نبييل أن ت جييا لييا التنفيييذ المباشيير و يييد ييذ يجييوز ل س ي طة اإلدارييية أن تفييض
مظاهرة بالقوة ا ذا ر ض األ راد التفره باختييارهم هميا ا يجيوز ليإلدارة حجيز أميوال
المييدين المنقوليية وطييير المنقوليية وبيع ييا ا ذا امتنييب المييدين يين سييداد مييا بذمتييد ميين

دين ل حهومة (.)22

 -3أن ا تستخدم اإلدارة

تنفيذ ن اررات ا ا القدر ألذزم لنيمان تنفييذ القيرار وذليق دون

مساس بحقوه وحرييات األ يراد اليذين سيينفذ القيرار ي ميواج ت م وبعيد انعيدام الوسيائل
البدي ي يية المتاحي يية أمي ييام اإلدارة لوني ييب ن اررات ي ييا موني ييب التنفيي ييذ وخاقي يية ي ي الظي ييروم

ااسييترنائية الطارئيية وحيياات النييرورة ،وتنبييب أهمييية هييذا القيييد بسييبب اآلرييار الخطي يرة
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ييا اسييتخدام وسييي ة التنفيييذ المباشيير المتمر يية ي اا تييداح

ييا حقييوه

األ يراد وحرييات م ،أو أن يتيرق القيرار أريار يتعيذر تيداره ا بعييد التنفييذ هقيرار هيدم منييزل
يل ل سقوط (.)23

املبحث الثانٌ

تنفَذ القزار اإلدارً عن طزٍق القضاء

يفتييرض أن ت جييا اإلدارة أق يذً لييا القنيياح المخييتل ل حقييول

ييا حقون ييا ي

تنفيذ القرار اإلداري( ،)24وتستطيب اإلدارة نيمان تنفييذ ن اررات يا اإلداريية ين طرييه القنياح
الجن ييائ أو القن يياح الم ييدن

تم ييق تحريي ييق ال ييد وى الجزائي يية لمذحق يية األ ي يراد ال ار ني ييين

والمعارنيين لتنفييذ القي اررات اإلداريية بحق ييم هميا تم يق ال جييوح ليا الييد وى المدنيية هيياأل راد

العيياديين استقييدار حهييم ننييائ يقيير ل ييا بحقون ييا وينفييذ هبقييية األحهييام القنييائية و يييد
يهون أمام اإلدارة أس وبان ننائيان هما الد وى الجزائية والد وى المدنية (.)25
وسنتناول هذين األس وبين

تنل نوانين العقوبات

المط بين اآلتيين :

املطلب األول  :الدعوى اجلزائَت
معظم الدول

ا قوبات تونب بحيه األ يراد ال ار نيين

تنفيذ الق اررات اإلدارية طوا يية واختييا اًر ( ،)26واذا نيل القيانون

يا قوبية جنائيية لمخالفية

ن يرار داري مييا ف ي هييذق الحاليية تهييو ن الييد وى الجزائييية ه ي وسييي ة جبييار األ يراد

احترام الق اررات اإلدارية وهذق طريقة مسي م ب يا ي

الق اررات اإلدارية

هذين الب دين (.)27

ييا

رنسيا ومقير بيل ن يا األقيل ي تنفييذ

ويعييد الفقييد والقنيياح وسييي ة الييد وى الجزائييية األس ي وب األمرييل الواجييب تبا ييد ي

الحاات الت يمتنب ي ا األ راد ن تنفيذ الق اررات طوا ية(.)28

ن النقييول القانونييية الت ي ينييع ا المشييرع لنييمان تنفيييذ الق ي ار ارت اإلدارييية ل ييا

ارر مزدوج

د ب األ يراد لتنفييذ هيذق القي اررات ان وجيود مريل هيذق النقيول يشيهل راد ياً
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لب راد ن اامتنياع ين تنفييذ القي اررات اإلداريية هيذا مين جانيب ،ومين جانيب خير ذا ظيل
المخ يياطبون ب ييالقرار

ي ييا ر ني ي م اانق ييياع لمي ييا ج يياح ي ييد بامهي ييان اإلدارة الط ييب لي ييا

المحهميية المختقيية تطبيييه حهييم القييانون بحق ييم وال يزام م بتنفيييذ الق يرار ،وميين اامر ييد

ييا

النقول العقابية التي ينيع ا المشيرع لنيمان تنفييذ القي اررات اإلداريية ميا جياح ي ألميادق
( )241من نانون العقوبات رنم  111لسنة 1969الت تنل
مييدة ا تزيييد

ييا سييتة أش ي ر أو بغ ارميية ألتزيييد

ا األتي (يعانيب بيالحبس

ييا مائيية دينييار هييل ميين خييالم األواميير

القييادرة ميين موظييم أو مه ييم بخدميية اميية أو ميين المجييالس الب دييية أو هيئيية رسييمية أو
شييبد رسييمية نييمن س ي طات م القانونييية أو لييم يمترييل أواميير أييية ج يية ميين الج ييات المييذهورة

القييادرة نييمن ت ييق الس ي طات وذلييق دون اإلخييذل بحييية قوبيية اشييد ي ينل
ويعييد هييذا اليينل ييام يمهيين يقيياع الج يزاح الييذي تنييمند

يييد القييانون)

ييا هييل ميين يمتنييب يين اامترييال

لقرار داري ويعرض ن تنفييذق هميا ن هيذا الينل يحيول بيين اإلدارة وبيين التنفييذ المباشير
ا ي بعييض األح يوال ،واذا ونييب المشييرع قوبييات اشييد ميين العقوبيية المقييررة ي المييادة

المار ذهرها ع ا المحهمة ن تطبه

هذق الحالة العقوبة األشد(.)29

املطلب الثانٌ  :الدعوى املدنَت

ن مهانية لجوح اإلدارة لا القناح المدن استقيدار حهيم بيالزام األ يراد بياحترام

الق ي اررات اإلدارييية أميير انقسييمت بشييحند المحيياهم الفرنسييية حتييا ونييت نريييب وا سيييما يمييا
يتع ييه بق ي اررات ااسييتيذح
ل حقييول

ييا أميياهن السييهنا ،قييد لجييحت اإلدارة لييا القنيياح المسييتعجل

ييا حهييم بطييرد اإل يراد الييذين ر نيوا خييذح المسيياهن المسييتولا

حهام متعارنة ب ذا القدد ،وأخي ار استقر القناح
ل حقييول

ي ييا قييدرت

ا يدم جيواز سي وق الطرييه الميدن

ييا حهييام ت ييزم األ يراد بيياحترام الق ي ار ارت اإلدارييية يياذا هييان هنيياق ج يزاح جنييائ

الييد وى الجزائييية ه ي الطريييه القنييائ الوحيييد المتعييين س ي وهد ،مييا ذا لييم توجييد العقوبيية

الجنائي يية ييان طري ييه القن يياح الم ييدن يغ ييه م ييام اإلدارة ا أذا أباح ييد الق ييانون قي يراحة أو

استحال تونيب العقوبة الجنائية ميذً ،وي ييد الفقيد هيذا القنياح األخيير
المقييررة ي

يا أسياس القا يدة

رنسييا والت ي تقن ي بعييدم اختقييال المحيياهم القنييائية بح مييال اإلدارة بقييفة
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مقر أن العقوبة الجنائيية لمخالفية القي اررات اإلداريية مقيررة باسيتمرار ي

نييانون العقوبييات حتييا أذا اطفييل اليينل

ي ييا وبالتييال تهييون الييد وى الجزائييية مقبوليية دائمياً

همييا أن المحيياهم القنييائية ي مقيير هانييت حتييا

ييد نريييب ه ي المحيياهم اإلدارييية ذات

ااختق ييال الع ييام ان ااختق ييال القن ييائ لمج ييس الدول يية ه ييان مح ييدداً

الحقر(.)31

ييا س ييبيل

ويي ييرى جاني ييب مي يين الفقي ييد المقي ييري ن اإلدارة ي ي مقي يير تسي ييتطيب أن ت جي ييا لي ييا
المحاهم المدنية ل حقول

ا أحهام بالزام اإل يراد بياحترام نيرار داري معيين ذ لييس هنياق

مييانب نييانون ميين ذلييق همييا أن هييذا الطريييه اد ييا لييا احت يرام الحقييوه الفردييية وهييو اس ي م
انبة بالنسبة لإلدارة مميا ليو تسير ت لجيحت ليا التنفييذ المباشير ألن يا سيوم تتحميل مغبية

هذا التسرع مب الع م ن الوسائل ااسيترنائية التي تتمتيب ب يا اإلدارة هي مجيرد م ازييا ل يا ن
تسييتعم ا ذا مييا د ييت حاجيية المر ييه العييام والحييياة اإلدارييية لييا ذلييق ولهيين لييإلدارة مط ييه
الحرية

ن ت جا لا الوسائل المقررة لقالث اإل راد ه ما رأت أن ا مو ية بالغرض(.)31

و ي ذلييق تقييول المحهميية اإلداريية الع يييا ي حهم ييا القييادر ي  24ميين نييو مبر

سنة ( 1962اند من المقرر ن التنفييذ المباشير رخقية ليإلدارة ومين ريم ان يا تتيرخل ي

جرائد بحسب مقتنييات المقي حة العامية يقيبث ل يا بيداً مين جيراح هيذا التنفييذ المباشير

ن ت ييرهن ل ييا القن يياح وتسي ي ق طري ييه حج ييز م ييا ل م ييدين ل ييدى الغي يير بحسي يب نوا ييد ن ييانون

الم ار عيات وا شيذوذ ي ذلييق وا خيروج

يا مقتنييات القييانون والمقي حة العامية ذلييق ن

التنفيذ المباشر لييس األقيل ي معام ية اإلدارة لإل يراد وانميا األقيل أن ت جيح اإلدارة شيان ا
شان اإل راد لا القناح استيفاح حقون ا) (.)32
و

العراه يرى جانب من الفقد اند ايوجد ما يمنب اإلدارة مين ر يب د يوى مدنيية

لتنفيذ نرار من ن اررات ا ويتفه مب وج ة النظر القائ ة بالتفريه بين رض الجيزاح اليذي نيل
يييد القييانون لمعانبيية حاليية ييدم التنفيييذ وبييين ط ييب اإلدارة ميين القنيياح قييدار حهييم لتنفيييذ

ني يرار م يين ن اررات ييا ،ورط ييم أن ال يينل الع ييام الي يوارد ي ي الم ييادة ( )241م يين ن ييانون العقوب ييات
الع ارني رنييم  111لسيينة  1969المييار ذهرهييا يجعييل الييد وى الجزائييية هي الفاق يل إلجبييار
اإل يراد

ييا احت يرام الق ي اررات اإلدارييية واامترييال إلحهام ييا ا أن ذلييق ا يمنييب اإلدارة ميين
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اختيييار سييبيل الييد وى المدنييية لتنفيييذ الق ي اررات اإلدارييية ذا رأت ن المق ي حة تقن ي

تبيياع

ه ييذا الس ييبيل م ييا ذا رأت ن جي يراحات التقاني ي ن ييد تس ييتغره ونت ييا ط ييويذً ً وان المقي ي حة
العامة تستد تنفيذ القرار و اًر و ونت انل مما تتط بد جراحات التقاني يان بامهان يا
تنفيذق تنفيذاً مباش اًر ،هميا أن القنياح العيادي ي العيراه هيان ليا ونيت نرييب جيدا مخيتل
النظر

المناز ات واا ترانات الناشئة ين القي اررات اإلداريية ليذا يان اليد وى ميام

القنيياح العييادي ل نظيير ي شييحن ميين ش ي ون الق يرار اإلداري تعييد ام ي اًر محلو ياً بييل أن ييا هانييت
السبيل الوحيد ل طعين بيالقرار اإلداري وحتيا بعيد نشياح ننياح داري حنيد ايوجيد ميا ييد و

ل قول بمنب القناح العادي من النظر

ط ب اإلدارة قدار حهم بتنفيذ نرار مين ن اررات يا

اإلدارييية ،ونييد ذهبييت محهميية التمييييز ي العيراه ي ننييائ ا أن الييد وى المدنييية يمهيين أن

تهون وسي ة اإلدارة لتنفيذ بعض ن اررات ا والزام اإل راد باحترام ا (.)33
اخلامتت

درس يية وس ييائل تنفي ييذ القي يرار اإلداري نخ ييل ل ييا جم يية م يين
بع ييد أن انت ين ييا م يين ا

ااستنتاجات وأهم ا -:

أوا  -ن األق ييل ن يق ييوم اإل ي يراد طوا ي يية بتنفي ييذ القي ي اررات اإلداري يية التي ي تف ييرض
التزامات معينة.

رانياً -

حالة امتناع اإل راد ن تنفيذ الق اررات اإلدارية الت تفيرض

ييي م

يي م الت ازميات يحن

اإلدارة تم ييق وسييي ة تنفيييذ ت ييق الق ي اررات تنفيييذاً مباش ي اًر حيييث ن اإلدارة ا يقييم حق ييا نييد

قييدار ني اررات م زميية لإل يراد بييل أن ييا تم ييق ييوه ذلييق حييه تنفيييذ هييذق القي اررات جبي اًر ذا لييم

ينفذها اإل راد اختيا اًر وبدون ن ت جح لا القناح.

رالراً  -ن وسيي ة التنفييذ المباشير ليسيت هي األقيل ي معام ية اإل يراد بيل ن األقيل أن
ت جح اإلدارة هاإل راد لا القناح لتحقل

ا حقون ا.

رابعاً  -لميا هانيت وسيي ة التنفييذ المباشير وسيي ة اسيترنائية ليذا ايجيوز ليإلدارة أن ت جيح ألي يا
ا

الحاات التالية-:

 -1وجود نل نانون قريث يجيز لإلدارة ال جوح لا التنفيذ المباشر.
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 -2طياب أي طريه نانون أخر لتنفيذ القرار اإلداري.
 -3حالة النرورة وااستعجال.

خامساً  -هناق نيود ترد

ا حرية اإلدارة

التنفيذ المباشر وهذق القيود ه -:

 -1وجود نل نانون قريث يخول اإلدارة حه ال جوح ل تنفيذ المباشر.
 -2يجب أن يهون هناق امتناع من جانيب اإل يراد ين التنفييذ و يا هيذا يحن

يا اادارة

ن تبييدأ أوا بمطالبيية اإل يراد بالتنفيييذ وأن تتييرق ل ييم رقيية ها ييية ل قيييام ب ييذا التنفيييذ نبييل أن
ت جح لا التنفيذ المباشر.
 -3ن استخدم اإلدارة

تنفيذ ن اررات ا ا القيدر اليذزم لنيمان تنفييذ ت يق القي اررات وذليق

دون مساس بحقوه وحريات اإل راد الذين سينفذ القرار

مواج ت م.

سادسييا  -تم ييق اإلدارة وسييي ة أخييرى لتنفيييذ ن اررات ييا اإلدارييية وه ي تنفيييذ ت ييق الق ي اررات يين
طريه القناح (الجنائ أو المدن ).
سابعاً  -تعد الد وى الجزائية وسي ة إلجبيار اإل يراد
تعد الوسي ة األمرل

يا احتيرام القي اررات اإلداريية هميا أن يا

الحاات الت يمتنب ي ا اإل راد ن تنفييذ القي اررات اإلداريية طوا يية

لذا تنل نوانين العقوبات

ت ق الق اررات.

ا قوبات تونيب بحيه اإل يراد ال ار نيين تنفييذ

معظم الدول

رامناً  -ما بخقول الد وى المدنيية قيد اسيتقر الفقيد والقنياح ي

رنسيا أخيي اًر ليا يدم

مهاني يية لج ييوح اإلدارة ل ييا ال ييد وى المدني يية لغ ييرض احتي يرام ن اررات ييا اإلداري يية وان ال ييد وى

الجزائية ه الطريه المفتوح أميام اإلدارة أميا ذا انعيدم هيذا الطرييه ميام اإلدارة لعيدم وجيود
نييل يعييد مخالفيية الق يرار اإلداري أو ييدم تنفيييذق جريميية معانييب

اإلدارة طريه التنفيذ المباشر،
و

ي ييا ييحن ذلييق يفييتث أمييام

مقر والعراه يرى جانب من الفقد – وت يدق ي ذليق بعيض ني اررات القنياح

– انييد ا يوجييد مييانب نييانون يمنييب اإلدارة ميين ال جييوح لييا المحيياهم المدنييية ل حقييول
أحهام بالزام اإل راد باحترام الق اررات اإلدارية.
اهلوامش
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وسائل تنفيذ القرار اإلداري
ياسر محمد حمدي الجبوري

 -1د .ماهر قالث ذوي الجبوري  :مبادئ القانون اإلداري (د ارسية مقارنية) ،دار الهتيب
ل طبا ة والنشر ،جامعة الموقل  ،1996ل.147

 -2ذه يرق د .محمييد مرطن ي  :مبييادئ القييانون اإلداري المغرب ي والمقييارن ،مطبعيية السيياحل،
 ،1981ل.321
 -3د.

ي محمييد بييدير ود .قييام بييد الوهيياب البرزنجي ود .م ييدي ياسييين السييذم :

مبادئ واحهام القانون اإلداري ،مديرية دار الهتيب ل طبا ية والنشير ،1993 ،ل457
وما بعدها.

 -4د.شي يياب تومي ييا منقي ييور  :القي ييانون اإلداري ،الهتي يياب الري ييان  ،ط ،1دار الع ي يراه ل طبي ييب
والنشر ،1981-1979 ،ل 431وما بعدها.

 -5د .محمييد يعقييوب السييعيدي  :مبييادئ القييانون اإلداري ،ج  ،1مطبعيية الجامعيية ،بغييداد،
بدون سنة طبب ،ل 271وما بعدها.
 -6د.س ي يمان محمييد الطميياوي  :الييوجيز ي القييانون اإلداري (د ارسيية مقارنيية) ،دار الفهيير
العرب  ،1996 ،ل.595

 -7د .طعيميية الجييرم  :القييانون العييام (د ارسيية مقارنيية ليينظم الحهييم واإلدارة) ،القسييم الرييان ،
مهتبة القاهرة الحديرة ،القاهرة  ،1962ل.172

 -8د .حس ييين رم ييان  :الق ييانون اإلداري (أ م ييال اإلدارة العام يية) ،ط  ،1ال ييدار الجامعي يية،
بيروت  ،1988ل  149وما بعدها.

 -9ذهره ي ييا د .م ي يياهر ق ي ييالث ي ييذوي الجب ي ييوري  :القي ي يرار اإلداري ،دار الحهم ي يية ل طبا ي يية
والنشر ،1991 ،ل.218

 -11د .حسين رمان  :مقدر سابه ،ل.151
 -11د .ي ي خطي ييار ش ي ييطناوي  :الي ييوجيز ي ي الق ي ييانون اإلداري ،ط  ،1دار وائي ييل ل نش ي يير
والتوزيب ،مان  -األردن  ،2113ل.667

 -12د .حسين رمان  :مقدر سابه ،ل.151
 -13د.

خطار شطناوي  :مقدر سابه ،ل 667وما بعدها.

 -14د .س يمان محمد الطماوي  :مقدر سابه ،ل 596وما بعدها.

511

مج ة جامعة تهريت ل ع وم اإلنسانية
المج د ()15

العدد ()11

تشرين األول ()2118

 -15د .طعيمة الجرم  :مقدر سابه ،ل.129
 -16د .نوام هنعان  :القانون اإلداري ،الهتاب الران  ،ط  ،1دار الرقا ة ل نشير والتوزييب،
مان  ،2115ل.298

 -17د .س يمان محمد الطماوي  :مقدر سابه ،ل.598
 -18د .س يمان محمد الطماوي  :المقدر سابه ،ل.598
 -19د .طعيمة الجرم  :مقدر سابه ،ل.129
 -21د .س يمان محمد الطماوي  :المقدر سابه ،ل.598
 -21د .نوام هنعان  :مقدر سابه ،ل.297

 -22د .محمد يعقوب السعيدي  :مقدر سابه ،ل 277وما بعدها.
 -23د .نوام هنعان  :مقدر سابه ،ل.297

 -24د .نوام هنعان  :المقدر السابه ،ل.298
 -25د.
 -26د.

خطار شطناوي  :مقدر سابه ،ل.671

خطار شطناوي  :المقدر سابه ،ل.671

 -27د .س يمان محمد الطماوي  :مقدر سابه ،ل 574وما بعدها.
 -28د .نوام هنعان  :مقدر سابه ،ل.299

 -29د .م يياهر ق ييالث ييذوي الجب ييوري  :القي يرار اإلداري ،مق ييدر س ييابه ،ل 221وم ييا
بعدها.

 -31د .س يمان محمد الطماوي  :مقدر سابه ،ل.575
 -31د .س يمان محمد الطماوي  :المقدر السابه ،ل.575
 -32ذهرق د .حسين رمان  :مقدر سابه ،ل.153

 -33د .م يياهر ق ييالث ييذوي الجب ييوري  :القي يرار اإلداري ،مق ييدر س ييابه ،ل 224وم ييا
بعدها.

املصادر
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وسائل تنفيذ القرار اإلداري
ياسر محمد حمدي الجبوري

 -1د .حس ييين رم ييان  :الق ييانون اإلداري (أ م ييال اإلدارة العام يية) ،ط  ،1ال ييدار الجامعي يية،
بيروت .1988

 -2د .س ي يمان محمييد الطميياوي  :الييوجيز ي القييانون اإلداري (د ارسيية مقارنيية) ،دار الفهيير
العرب .1996 ،
 -3د .ش يياب توم ييا منق ييور  :الق ييانون اإلداري ،الهت يياب الر ييان  ،ط  ،1دار العي ي اره ل طب ييب
والنشر.1981-1979 ،
 -4د .طعيميية الجييرم  :القييانون العييام (د ارسيية مقارنيية ليينظم الحهييم واإلدارة) ،القسييم الرييان ،
مهتبة القاهرة الحديرة ،القاهرة .1962

 -5د.

ي ي ي خط ي ييار ش ي ييطناوي  :ال ي ييوجيز ي ي ي الق ي ييانون اإلداري ،ط  ،1دار وائ ي ييل ل نش ي يير

 -6د.

محمد بدير ود .قام بد الوهياب البير زنجي ود .م يدي ياسيين ألسيذم :

والتوزيب ،مان  -األردن .2113

مبادئ القانون اإلداري ،مديرية دار الهتب ل طبا ة والنشر.1993 ،

 -7د .مي يياهر قي ييالث ي ييذوي الجبي ييوري  :الق ي يرار اإلداري ،دار الحهمي يية ل طبا ي يية والنشي يير،
.1991

 - 8د .مي يياهر قي ييالث ي ييذوي الجبي ييوري  :مبي ييادئ القي ييانون اإلداري (د ارسي يية مقارني يية) ،دار
الهتب ل طبا ة والنشر ،جامعة الموقل.1996 ،

 -9د .محم ي ييد مرطني ي ي  :مب ي ييادئ الق ي ييانون اإلداري المغربي ي ي والمق ي ييارن ،مطبع ي يية الس ي يياحل،
.1981
 -11د .محمييد يعقييوب السييعيدي  :مبييادئ القييانون اإلداري ،ج  ،1مطبعيية الجامعيية ،بييدون
سنة طبب.

 -11د .نوام هنعان  :القانون ااداري ،الهتاب الران  ،ط  ،1دار الرقا ة ل نشير والتوزييب،
مان .2115
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