مسؤوليت الدولت عن قيىد وإشكاالث جنفيذ أحكام القضاء
إلاداري ومحدودًت اجتهاداجه في ججاوسها
THE STATE'S RESPONSIBILITY FOR LIMITATIONS
AND PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF
ADMINISTRATIVE JUDGEMENTS AND ITS LIMITED
JURISPRUDENCE IN OVERCOMING THEM
DOI : 10.5281/zenodo.6963772

عبدالهادي الخياطي
دكتور في القانون العام
جبيؼخ انحغٍ األٔل ثغطبد -انًغشة

ردمد 8272- 2518 :

معًد الدراسات االججماعية و االعالمية

مسؤولية الدولة عن
قيٌد وإشكاالت ثوفيذ
أحكام القضاء اإلداري
ومحدودية اججًاداثى
في ثجاوزيا

ملخص:

عبدالهادي الخياطي
دكتور في القانون العام
جبيؼخ انحغٍ األٔل ثغطبد -انًغشة

19

مجلة القاهٌن و المججمع

العدد السادس غشت 2022

عبدالًادي الخياطي

ًداوى هزا اإلاقاى مهالجت بشهاى ؤظاس ي ًخهلق بمذي
معاولُت الذولت نً القُىد وؤلاشهاالث التي جىاحه
جىفُز ؤخهام القػاء ؤلاداسي ،وإلى ؤي خذ اظخؿام الاحتهاد القػاجي بًجاد خلىى إللضام ؤلاداسة لخىفُز
ؤخهامه؟ ،وٍخلظ بلى ؤن الذولت جخدمل معاولُت مباششة نً ؤلاشهاالث القاهىهُت التي جىاحه جىفُز
ؤخهام القػاء ؤلاداسي ،بعبب نذم اجخارها ؤلاحشاءاث الدششَهُت الالصمت لخجاوص ؤلاشهاالث اإلاثاسة ظىاء
نلى معخىي القاهىن املخذر للمدالم ؤلاداسٍت ؤو نلى معخىي قاهىن اإلاعؿشة اإلاذهُت ،مً ؤحل بلضام
ؤلاداسة بدىفُز ألاخهام القػاثُت .لما ؤن دوس الاحتهاد القػاجي ؤلاداسي اإلاغشبي ماصاى مدذودا في بلضام
ردمد 8272- 2518 :
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مسؤولية الدولة عن قيٌد وإشكاالت ثوفيذ أحكام القضاء اإلداري ومحدودية اججًاداثى في ثجاوزيا

 بر سفػذ الغشفت ؤلاداسٍت بمدنمت الىقؼ،ؤلاداسة بدىفُز ألاخهام ؤلاداسٍت الخاثضة لقىة الش يء اإلاقض ي به
 باإلغافت بلى ؤن جؿبُق،فشع الغشامت التهذًذًت غذ اإلاعاوى ؤلاداسي اإلامخىو نً الخىفُز بذون مبرس
19.70  مً قاهىن اإلاالُت سقم9 معؿشة الدجض نلى ؤمىاى ؤلاداسة لم ٌهذ ممنىا بعبب مقخػُاث اإلاادة
.2020 لعىت
 الدجض- الاحتهاد القػاجي – معاولُت الذولت- القػاء ؤلاداسي-  قُىد جىفُز ألاخهام:الكلماث املفاجيح
.نلى ؤمىاى ؤلاداسة
ABSTRACT :

Morocco's administrative jurisprudence is limited in its obligation to implement
administrative sentences that possess the power of the judgement. The Administrative
Chamber of the Court of Cassation refused to impose the threatening fine on the administrator
who unjustifiably refused to execute; Moreover, the application of the rule of seizure of the
Department's funds is no longer possible because of the requirements of article 9 of the
Finance Act No. 19.70 of 2020, which has become prohibited.
Keywords: Restrictions on execution of sentences - Administrative justice - Jurisprudence State responsibility - Custody of administration funds.
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:مقدمت
ال ًخفى نلى ؤخذ ؤهمُت جىفُز ؤخهام القػاء
ؤلاداسي مً ؤحل خماًت واظترحام الخقىق
 وؤي سفؼ لخىفُز ؤخهامه ًشجب غشسا،اإلاهػىمت
 فاخترام ؤخهام،فادخا في خق ؤصخاب الخقىق
 ٌهذ دلُال،القػاء ؤلاداسي والالتزام بما قػذ به
نلى ظالمت ودًمقشاؾُت هكام الهذالت في ؤي بلذ
8272- 2518 : ردمد
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 فةخذار املخالم ؤلاداسٍت ببالدها حاء،في الهالم
مً ؤحل بنؿاء دفهت لبحرة لخماًت خقىق
وخشٍاث ألافشاد اإلاخىاصنحن مو ؤلاداسة التي ماهذ
،داثما حهخبر هفعها الؿشف ألاقىي في ؤي هضام
بالىكش إلاا لها مً ظُادة وامخُاصاث العلؿت
.الهامت التي جخىفش نليها
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This article attempts to address a
fundamental problem regarding the extent
Abdelhadi ELKHAYATI
of the State's responsibility for limitations
PhD in public law
and problems in the implementation of
administrative judgements, and to what
Hassan first university, Settat
extent has the jurisprudence been able to
find solutions to compel the administration
to implement its sentences? It concludes that the State bears direct responsibility for the legal
problems facing the implementation of administrative judgements, because of its failure to
take the necessary legislative action to overcome the problems raised both at the level of the
law on administrative courts and at the level of the Civil Code in order to compel the
administration to implement the judgements.

ونلى الشغم مً ؤن اإلاششم الذظخىسي مان وانُا
بإهمُت مهالجت بشهالُت حهثر جىفُز ؤخهام
القػاء مً قبل ؤلاداسة ،نىذما هظ في الفطل
 126مً دظخىس  2011نلى ؤن ألاخهام النهاثُت
الطادسة نً القػاء ملضمت للجمُو ،بال ؤن
بشهاى امخىام ؤلاداسة نً جىفُز ألاخهام
القػاثُت الخاثضة لقىة الش يء اإلاقض ي به
الطادسة غذها ،ما صاى ٌشهل ؤخذ ؤبشص
العلىلُاث اإلاىافُت ألخالقُاث اإلاشفق الهام التي
ًجب ؤن جخجاوصها ؤلاداسة اإلاغشبُت" ،بر ال قُمت
للقاهىن بذون اخترامه وال قُمت ألخهام القػاء
بذون جىفُزها ،وال قُمت إلابذؤ الششنُت في الذولت
ما لم ًقترن بمبذؤ آخش مػمىهه اخترام ؤخهام
القػاء وغشوسة جىفُزها ،وإال فمارا ًجذي ؤن
ًجتهذ وٍبخنش القاض ي ؤلاداسي في بًجاد الخلىى
الىاحهت بما ًخالثم وضىن الخقىق والخشٍاث
واخترام اإلاششونُت ،برا ماهذ ؤخهامه مطحرها
1
نذم الخىفُز".
خُث ماصالذ الهذًذ مً ؤخهام القػاء ؤلاداسي
جىاحه نذة ضهىباث نلى معخىي الخىفُز مً
قبل ؤلاداسة التي جماسط في بهؼ ألاخُان هىنا مً
الخهىذ في جىفُزها ،وهى ما ًادي بلى جػُِو
خقىق اإلاخىاصنحن مهها وهذس اإلاضٍذ مً الضمً
القػاجي.

21

مجلة القاهٌن و المججمع

العدد السادس غشت 2022

عبدالًادي الخياطي

لهزا ،وونُا مىا بإهمُت هزا اإلاىغىم ،ظىهمل في
هزا البدث نلى مهالجت ؤلاشهاى الخالي :ما مذي
معاولُت الذولت نً القُىد التي جىاحه جىفُز
 - 1دمحم قظش٘ " :انحجض ػهٗ أيٕال اإلداسح انؼًٕيٛخ كٕعٛهخ نزُفٛز
أحكبو انقؼبء اإلداس٘" ،يجهخ انقؼبء اإلداس٘ ،انؼذد  ،3انغُخ
انثبَٛخ ،خشٚف/طٛف  ،2013ص.13:

ردمد 8272- 2518 :

ؤخهام القػاء ؤلاداسي ،وإلى ؤي خذ اظخؿام
الاحتهاد القػاجي ابخهاس خلىى هاحهت لجبر
ؤلاداسة نلى جىفُز ؤخهامه؟.
وظىداوى مقاسبت هزا اإلاىغىم مً الضواًا
القاهىهُت والقػاثُت مً خالى جقعُمه بلى
اإلابدثحن الخالُحن:
املبحث ألاول :مسؤوليت الدولت عن قيىد
وإشكاالث جنفيذ ألاحكام القضائيت
املبحث الثاني :محدودًت الاجتهاد القضائي
إلاداري في إلشام إلادارة بتنفيذ أحكامه

املبحث ألاول :مسؤوليت الدولت عن قيىد جنفيذ
وإشكاالث ألاحكام القضائيت
سغم بقشاس دظخىس  2011الزي ؤحى بمجمىنت مً
اإلاعخجذاث والػماهاث القاهىهُت لخماًت
الخقىق والخشٍاث ،وجإلُذه في الفطل  126نلى
ؤن ألاخهام النهاثُت الطادسة نً القػاء ملضمت
للجمُو ،بال ؤهىا ماصلىا هالخل بهؼ الخجاوصاث
إلابادثه وؤخهامه ،فُما ًخهلق بدىفُز ؤخهام
القػاء مً قبل ؤلاداسة ،ألظباب جشجبـ بقُىد
وإشهاالث قاهىهُت ٌعاءى اظخمشاس وحىدها مذي
جدمل الذولت إلاعاولُتها ألاخالقُت بشإلااها وخهىمت
في اجخار ؤلاضالخاث الدششَهُت الالصمت لخجاوصها
مً حهت (اإلاؿلب ألاوى) .لما جؿشح مً حهت
ؤخشي ،معاولُت ؤلاداسة نً نذم جىفُز جلو
ألاخهام بعبب ألاخؿاء ؤلاداسٍت لبهؼ مىقفيها
الزًً ٌهشقلىن جىفُز ؤخهام القػاء الخاثضة
معًد الدراسات االججماعية و االعالمية

لقىة الش يء اإلاقض ي به لهذة ؤظباب قذ جهىن
ؤخُاها راجُت ،وقذ جهىن ؤخُاها مىغىنُت لهذم
جىفش الانخماداث اإلاالُت ؤو غشوسة املخافكت نلى
الىكام الهام(اإلاؿلب الثاوي).

الخىفُز ،فالقاهىن سقم  41-90املخذر للمدالم
ؤلاداسٍت ولزلو قاهىن اإلاعؿشة اإلاذهُت ال
ًخػمىان الىظاثل الالصمت لجبر ؤلاداسة نلى
2
جىفُز ألاخهام القػاثُت.

املطلب ألاول :مسؤوليت املشزع عن إلاشكاالث
القانىنيت لتنفيذ ألاحكام القضائيت

بر ًالخل ؤن القاهىن سقم  41-90لم ًىظ نلى
معؿشة خاضت بدىفُز ألاخهام القػاثُت
الطادسة غذ ؤلاداسة ،ولم ًدذد ؤي ؾشٍقت
إلحباسها نلى جىفُز جلو ألاخهام ،ولم ًشجب ؤي
حضاء نلى ؤلاداسة في خالت سفػها جىفُز ؤخهام
القػاء.

بن الطهىباث التي جىاحه جىفُز ؤخهام القػاء
ؤلاداسي مً قبل ؤلاداسة ،واإلاخطلت بىحىد بهؼ
ؤلاشهاالث القاهىهُت لهذم وحىد معؿشة خاضت
بدىفُز ألاخهام ؤلاداسٍت ظىاء غمً القاهىهحن
املخذزحن للمدالم ؤلاداسٍت راث الذسحت ألاولى
وراث الذسحت الثاهُت ؤو غمً قاهىن اإلاعؿشة
اإلاذهُت ًشجب نلى الذولت معاولُت ؤخالقُت لبحرة
في شخظ العلؿت الدششَهُت ،ولزلو في
شخظ العلؿت الخىفُزًت بانخباس سثِغ
الخهىمت ًمخلو ؤًػا خق اإلابادسة الدششَهُت،
ألنهما لم ًخخزا ؤلاضالخاث الدششَهُت
والخىكُمُت الالصمت لػمان خعً جىفُز ؤخهام
القػاء ؤلاداسي ،بل اإلااظ ؤلثر ؤن الخهىمت
جبيذ بحشاء حششَهُا غمً قاهىن مالُت ظىت
ً 2020مىو جؿبُق معؿشة الدجض نلى ؤمىاى
بداساث الذولت والجماناث الترابُت ومجمىناتها
مً ؤحل جىفُز ألاخهام النهاثُت الطادسة غذها.
 -1عدم وجىد مسطزة خاصت بتنفيذ
ألاحكام إلاداريت
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ًشحو بشهاى نذم جىفُز ؤخهام القػاء ؤلاداسي
الخاثضة لقىة الش يء اإلاقض ي به ،بلى غُاب
معؿشة فهالت وهاحهت إلحباس ؤلاداسة نلى
ردمد 8272- 2518 :

خُث جم الخىطُظ في الفطل  49مً القاهىن
العال الزلش نلى ؤههً " :خم الخىفُز بىاظؿت
لخابت غبـ املخنمت ؤلاداسٍت التي ؤضذسث
الخنم ،وٍمنً ملخنمت الىقؼ ؤن حههذ بدىفُز
قشاساتها بلى مدنمت بداسٍت"
وهظ الفطل  7مً هفغ القاهىن ؤهه" :جؿبق
ؤمام املخالم ؤلاداسٍت القىانذ اإلاقشسة في قاهىن
اإلاعؿشة اإلاذهُت ما لم ًىظ قاهىن نلى خالف
رلو ،مثل القىانذ اإلاخهلقت بالخىفُز الجبري
اإلاىطىص نليها في الباب الثالث مً قاهىن
اإلاعؿشة اإلاذهُت في الفطىى مً  428بلى ،451
بال ؤن هزه القىانذ الجبرًت املخاى نليها بمىحب
الفطل  7مً القاهىن سقم  41 -90ال ًمنً
جؿبُقها في مىاحهت ؤشخاص القاهىن الهام
النخباساث خاضت جدكش الخىفُز غذ ؤلاداسة،
وحعخمذ حزوسها مً هكشٍت القاهىن الهام،
مالفطل بحن العلؿاث واظخقالى ؤلاداسة في
 -2ػجذ انؼضٚض إدصَ " :ٙإشكبنٛخ رُفٛز األحكبو انقؼبئٛخ ػذ
أشخبص انقبٌَٕ انؼبو" ،يجهخ انقؼبء اإلداس٘ ،انؼذد ،12-11
 ،2018ص.16 :
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فػال نً ؤهه ال ًمنً جؿبُق مقخػُاث قاهىن
اإلاعؿشة اإلاذهُت ،ال ظُما الفطل  433في
مىاحهت ؤلاداسة الشافػت لخىفُز خنم قػاجي
بداسي ضادس غذها ،والزي ًىظ نلى ؤهه ..." :
وبىاء نلى رلو ًإمش حاللت اإلالو حمُو ألانىان
وٍؿلب منهم ؤن ًىفزوا الخنم اإلازمىس (ؤو
القشاس) لما ًإمش الىلالء الهامحن للملو وولالء
اإلالو لذي مخخل املخالم ؤن ًمذوا ًذ اإلاهىهت
لجمُو قىاد وغباؽ القىة الهمىمُت وؤن ٌشذوا
ؤصسهم نىذما ًؿلب منهم رلو قاهىهُا ،"...ؤي ؤهه
ال ًخطىس اظخهماى القىة الهمىمُت غذ ؤلاداسة
إلحباس سثِعها نلى جىفُز خنم قػاجي خاثض لقىة
الش يء اإلاقض ي به.
وهفغ ألامش ًىؿبق نلى مقخػُاث الفقشة
الثالثت مً الفطل  440مً ق اإلاعؿشة اإلاذهُت
الزي ًىظ نلى ؤهه ..." :برا سفؼ اإلاذًً الىفاء
ؤو ضشح بعجضه نً رلو اجخز نىن الخىفُز
ؤلاحشاءاث اإلاقشة في الباب اإلاخهلق بؿشق
الخىفُز."...
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مىاحهت القاض ي ،وامخُاص الخىفُز اإلاباشش،
واخخالف الطُغت الخىفُزًت لألخهام ؤلاداسٍت نً
ألاخهام الهادًت القابلت للخىفُز الجبري ،وخعً
ظحر اإلاشافق الهامت باهخكام ،ونذم حهؿُل
وقُفت الىفو الهام ،ومً جم ًبقى جىفُز ألاخهام
ؤلاداسٍت مشجبؿا بإخالقُاث ؤلاداسة وامخثالها
3
ؾىانُت للخىفُز.

لما ؤن هىاك مشنال حعببذ فُه اإلاادة  49مً
القاهىن املخذر للمدالم ؤلاداسٍت ،واإلاخمثل في
مشهل ؤلاهابت القػاثُت ،خُث جقض ي هزه اإلاادة
ؤن املخنمت ؤلاداسٍت هي التي جىفز ألاخهام
الطادسة ننها ؤوالطادسة نً الغشفت ؤلاداسٍت
بمدنمت الىقؼ ،مما ًجهل جىفُز ألاخهام
ؤلاداسٍت ضهبا مادام ؤن املخالم ؤلاداسٍت ال جىحذ
في مل اإلاذن اإلاغشبُت ،بر لُ ًمنً جىفُز خنم
ضذس نً املخنمت ؤلاداسٍت بالشباؽ بعهىلت
وَعش في خق ؤلاداسة املخهىم نليها اإلاخىاحذة
4
بؿىجت ،التي ال جخىفش نلى مدنمت بداسٍت ؟.
فاإلاقخػُاث الخشفُت للمادة  49العالفت الزلش
جفشع ؤن ًخىحه نىن الخىفُز باملخنمت ؤلاداسٍت
بالشباؽ بلى مذًىت ؾىجت لُقىم بةحشاء الخىفُز،
ألامش الزي ًؿشح ضهىبت نلى معخىي الخىفُز
في خاى لثرة اإلالفاث مً هزا القبُل ،بدُث جبقى
بمهاهُت ؤن جىِب لخابت غبـ املخنمت اإلاطذسة
للخنم ننها ،لخابت غبـ املخنمت التي ًجب ؤن
ًقو الخىفُز في داثشتها القػاثُت ،خعب
مقخػُاث اإلاادة  439مً قاهىن اإلاعؿشة
اإلاذهُت ،والتي ال ًخلى ؤًػا جؿبُقها مً
بشهاالث في خالت جىفُز ألاخهام ؤلاداسٍت مً قبل
لخاباث غبـ املخالم الهادًت ،ورلو نىذما
حهشع نلى سئظائها ضهىباث في جىفُز خنم
 - 4انحغٍ انًٛش" :إشكبنٛخ رُفٛز األحكبو ػذ اإلداسح انؼشٚجٛخ ثٍٛ
انًقزؼٛبد انقبََٕٛخ ٔانؼًم انقؼبئ ،"ٙيقبل يُشٕس ػهٗ يجهخ
انقبٌَٕ ٔاألػًبل انذٔنٛخ ،يجهخ انكزشَٔٛخ ،ثزبسٚخ
28أكزٕثش ،2019ربسٚخ االؽالع ػه ،13:12 ّٛػهٗ انشاثؾ
انزبن.....................:ٙ
إشكبنٛخ-رُفٛزhttps://www.droitetentreprise.com /-
األحكبو-ػذ-االداسح-انؼشٚجٛخ

 - 3دمحم قظش٘" :انغشايخ انزٓذٚذٚخ كٕعٛهخ إلججبس اإلداسح ػهٗ رُفٛز
أحكبو انقؼبء اإلداس٘"َ ،ششح قشاساد يحكًخ انُقغ ،انجضء
انثبَ ٙػشش ،2013،ص.128 :
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بداسي ،ألن رلو ًقخض ي مىه ببذاء وحهت هكشه في
مىؿىق الخنم ؤلاداسي ؤو في غحر رلو ،والتي
جهىن مخخلفت نً وحهت هكش املخنمت ؤلاداسٍت
اإلاطذسة للخنم ،فػال نً لثرة ملفاث الخىفُز
اإلاهشوغت باملخالم الهادًت ،مما ًجهل نملُت
جطفُت ألاخهام ؤلاداسٍت جخإخش.
وخالضت القىى ؤن الجهت املخىى لها دظخىسٍا
ؤخز اإلابادسة الدششَهُت ،جخدمل معاولُت لبحرة
في نذم بدخاى ؤلاضالخاث الدششَهُت الالصمت
نلى القىاهحن اإلااؾشة إلاعاؾش جىفُز ألاخهام
القػاثُت غذ ؤشخاص القاهىن الهام بما
جخؿلبه مً ججىٍذ ًخذم مطالر اإلاخىاصنحن مو
ؤلاداسة.

 -2جقييد مسطزة الحجش على أمىال إلادارة
لتنفيذ أحكام القضاء
ؤدي اظخمشاس ؤلاداسة في امخىانها نً جىفُز
ألاخهام القػاثُت الطادسة غذها بؿىانُت ألداء
ما نليها مً التزاماث مالُت ؤو ؤداء الخهىٍػاث
املخهىم بها نليها ،بلى لجىء اإلاخىاصنحن مهها مً
ؤصخاب الخقىق بلى اجبام معاؾش الدجض نلى
ؤمىاى وممخلهاث ؤلاداسة مً ؤحل جىفُز جلو
ألاخهام ،وهى ما مان ًػهها في مىق مدشج
نىذما جطبذ ؤمىالها اإلاىقىلت والهقاسٍت مهذدة
بالبُو في اإلاضاد الهلني ،وخاضت ؤمىلها الخاضت
التي ؤقش الاحتهاد القػاجي اإلاغشبي بمهاهُت الدجض
نليها دون ؤمىالها الهامت التي ال ًمنً الدجض
نليها لما هى مهلىم قاهىها وفقها وقػاء.

صخُذ ؤهه ماهذ هىاك مداولت حادة في بؾاس
معىدة مششوم حهذًل قاهىن اإلاعؿشة اإلاذهُت في
ظىت  ،2015التي ؤجذ بمقخػُاث مهمت حذا مً
ؤحل مهالجت بشهاالث جىفُز ألاخهام القػاثُت
الطادسة في مىاحهت ؤشخاص القاهىن الهام ،مً
قبُل ألامش بفشع غشامت تهذًذًت في مىاحهت
شخظ القاهىن الهام اإلاىفز نلُه ،ؤو اإلاعاوى
شخطُا نً الخىفُز ؤو نليهما مها ،مو بمهاهُت
بحشاء حجض نلى ألامىاى واإلاىقىالث والهقاساث
الخاضت ألشخاص القاهىن الهام برا لم حعفش
بحشاءاث الخىفُز نً ؤي هدُجت ،بال ؤن هزه
اإلاقخػُاث لألظ لم جشي الىىس ،بل بهه جم
سخبها حملت وجفطُال مً وسخت مششوم
اإلاعىدة الخالُت لهزا القاهىن ،التي ؤنذتها وصاسة
الهذى في ً 7ىاًش  ،2022بلى حاهب مقخػُاث
ؤخشي مهمت حهضص مً بحشاءاث الخىفُز غذ
ؤشخاص القاهىن الهام.

لنً ،ولألظ بذى ؤن جخدمل الخهىمت
معاولُتها القاهىهُت بانخباسها اإلاعاوى ألاوى نً
ؤلاداسة التي حهخبر مىغىنت جدذ جطشفها مً
ؤحل جىفُز ظُاظاتها الهمىمُت ،وجبخنش خلىال
قاهىهُت مىطفت للمخػشسًٍ مً نذم جىفُز
ألاخهام القػاثُت مً قبل بداساث الذولت
واإلااظعاث الهمىمُت والجماناث الترابُت
وهُأتها ،لجإث هزه ألاخحرة بلى ننغ رلو،
نىذما ؤدخلذ اإلاادة الخاظهت غمً قاهىن اإلاالُت
سقم  19.70للعىت اإلاالُت  ،2020التي خاولذ مً
خاللها بقشاس مقخػُاث مجخفت حهلذ مً
اإلاقشساث القػاثُت النهاثُت غذ بداساث الذولت ال
قُمت لها ،وجػمىذ تهذًذا خقُقُا وحذًا
لخطاهت ألاخهام القػاثُت ووحىب جىفُزها،
وؤهه ال ًمنً بإي خاى مً ألاخىاى ؤن جخػو
ؤمىاى وممخلهاث الذولت للدجض.
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وقذ هطذ هزه اإلاادة نلى ماًلي " :في خالت ضذوس
خنم قػاجي نهاجي قابل للخىفُزً ،لضم الذولت ؤو
حمانت جشابُت ؤو مجمىناتها بإداء مبلغ مهحن،
ًخهحن ألامش بطشفه داخل ؤحل ؤقطاه حعهىن
ً 90ىما ابخذاء مً جاسٍخ ؤلانزاس بالخىفُز في
خذود الانخماداث اإلاالُت اإلافخىخت باإلاحزاهُت لهزا
الغشع ،وفق مباديء وقىانذ املخاظبت
الهمىمُت ،وإال ًخم ألاداء جلقاثُا مً ؾشف
املخاظب الهمىمي داخل آلاحاى اإلاىطىص نليها
باألهكمت الجاسي بها الهمل في خالت جقانغ آلامش
بالطشف نً ألاداء بمجشد اهطشام ألاحل ؤناله.
وإرا ؤدسحذ الىفقت في انخماداث جبحن ؤنها غحر
مافُتً ،خم نىذثز جىفُز الخنم القػاجي نبر
ألامش بطشف اإلابلغ اإلاهحن في خذود الانخماداث
اإلاخىفشة باإلاحزاهُت ،نلى ؤن ًقىم آلامش بالطشف
وحىبا بخىفحر الانخماداث الالصمت ألداء اإلابلغ
اإلاخبقي في محزاهُاث العىىاث الالخقت ورلو في
ؤحل ؤقطاه ؤسبو  4ظىىاث ووفق الششوؽ
اإلاشاس بليها ؤناله ،دون ؤن جخػو ؤمىاى
وممخلهاث الذولت والجماناث الترابُت
ومجمىناتها للدجض لهزه الغاًت ".
وٍالخل مً خالى مػمىن هزه اإلاادة ؤنها لم
جخػمً ؤي مقخض ى ًلضم ؤلاداسة بدىفُز ألاخهام
القػاثُت ،وؤن ؤحلي حعهحن ًىما ؤو ؤسبو ظىىاث
اللزًً هطذ نليهما لِغ لهما ؤي جإزحر ؤو
غغـ نلى ؤلاداسة ،وال ٌهىُان ؤهه بهذ اهتهائهما
دون ؤن جىفز الذولت والجماناث الترابُت
ومجمىناتها الخنم القػاجيً ،منً الدجض نلى
ؤمىالها ،بل بالهنغ مً رلو فاإلاادة  9خعمذ
بطفت نهاثُت في اإلاىو اإلاؿلق للدجض نلى ؤمىاى
ردمد 8272- 2518 :

جلو ؤلاداساث ،فػال نً ؤن هزه اإلاادة ظنخذ
نً جدذًذ ؤي آلُت صحشٍت في خاى ججاوص ؤلاداسة
ألسبو ظىىاث دون جىفُز الخنم القػاجي الطادس
غذها.
وبالخالي ما الجذوي مً مقشس قػاجي خاثض لقىة
الش يء اإلاقض ي به ،ؤو ؤي ظىذ جىفُزي في
مىاحهت ؤلاداسة برا ماهذ هزه ألاخحرة ظخمخىو نً
جىفُزه؟ ،لهىن مقخػُاث اإلاادة  9مً قاهىن
اإلاالُت لعىت  2020جمىو الدجض نلى ؤمىاى
وممخلهاث الذولت والجماناث الترابُت.
لقذ ؤزاسث هزه اإلاادة هقاشا خقىقُا ودظخىسٍا
لبحرا ،خُث انخبر بهؼ الخقىقُحن "ؤن هزه
اإلاادة مخالفت لذظخىس  2011وللقاهىن الخىكُمي
للمالُت سقم  130.13الزي هظ نلى ؤن قىاهحن
اإلاالُت ال ًمنً ؤن جخػمً بال ؤخهاما جخهلق
باإلاىاسد والخهالُ ؤو تهذف بلى جدعحن الششوؽ
لخدطُل اإلاذاخُل ومشاقبت اظخهماى ألامىاى
الهامت 5،وؤن الخهىمت خششث اإلاادة  9في قاهىن
اإلاالُت ،مو ؤنها ال جذخل في اخخطاص القاهىن
اإلاالي ،وإهما جذخل في مجاى الفطل  458مً
قاهىن اإلاعؿشة اإلاذهُت الزي ًدذد ألامىاى غحر
القابلت للدجض نليها ،في الباب اإلاخهلق بالخىفُز
الجبري لألخهام القػاثُت واإلاقشساث
6
الخدنُمُت".
ومخالفتها للذظخىس هابهت مً مىن قاهىن مالُت
ظىت  2020خال مقخػُاث قاهىن ؤظمى مىه
 -5أَظش انًبدح  6يٍ انقبٌَٕ انزُظ ًٙٛنهًبنٛخ سقى .130.13
 -6ػجذانكجٛش ؽجٛغْ" :م قٕاَ ٍٛاالعزؼًبس أسحى يٍ قٕاٍَٛ
انحكٕيخ" ،يجهخ انًحبكى انًغشثٛخ ،ػذدُٚ 169بٚش – فجشاٚش
 ،.2020ص.26 :
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هى القاهىن الخىكُمي للمالُت ،وبالخالي لم ًدترم
جشاجبُت القىاهحن التي هي مبذؤ دظخىسي وفقا
ألخهام الفطل  6مً الذظخىس الخالي ،لزا نلى
الخهىمت ؤن جخدمل معاولُتها في الخشص نلى
ؤن جدبنى مقخػُاث غمً القىاهحن اإلاالُت
العىىٍت نلى هدى ال ًخال ؤخهام القاهىن
الخىكُمي للمالُت وال جخهاسع مو مبادت
دظخىسٍت مثل مبذؤ اإلاعاواة ؤمام القاهىن ومبذؤ
حجُت ألاخهام القػاثُت اإلاىطىص نليهما في
الفطل  6والفطل  126مً الذظخىس.
املطلب الثاني:مسؤوليت إلادارة عن رفض
جنفيذ ألاحكام القضائيت
بن الغاًت ؤو الهذف الزي ٌععى بلُه مل مخقاع
مً اظخطذاس خنم لطالخه هى الىضىى به بلى
مشخلت جىفُزه وجشحمخه نلى ؤسع الىاقو ،بال ؤن
هىاك مجمىنت مً ألاظباب واإلاشامل جادي في
الهذًذ مً ألاخُان بلى الخإخش في جىفُز الخنم
القػاجي الطادس غذ ؤلاداسة وفي بهؼ الخاالث
جمخىو نً الخىفُز ألظباب راجُت جخهلق ؤظاظا
بالذوافو الصخطُت والانخباساث العُاظُت
للمىق ؤو اإلاعاوى ؤلاداسي نً الخىفُز،
وؤخُاها ألظباب جشجبـ بالخفاف نلى الىكام
الهام ؤو هقظ الانخماداث.
 -1السلىكاث السلبيت للمىظف أو املسؤول
إلاداري عن التنفيذ
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هىاك مجمىنت مً اإلاماسظاث وألافهاس
والعلىماث العلبُت لذي بهؼ معاولي ؤلاداسة
جازش بشهل واضر في نمل هزه ألاخحرة ،وفي
ردمد 8272- 2518 :

بهؼ ألاخُان جهىن مً ؤظباب نذم جىفُز
ألاخهام القػاثُت الخاثضة لقىة الش يء اإلاقض ي
به ،فبهؼ الهقلُاث اإلاخىاحذة في ؤلاداسة حهخبر
ؤن ؤخهام القػاء هي مجشد جىضُاث وال جهىن
ملضمت لها بال برا مان الخنم ًطب في ضالر
ؤلاداسة ولِغ غذها ،وٍفعشون جىفُز ألاخهام
القػاثُت بهىنهم هم وخذهم الهاسفىن بخقىُاث
ؤلاداسة ،نلى انخباس ؤن القػاة ال ًمننهم مهشفت
مشاملها الذاخلُت ،وهزا مله ًجهل سحل ؤلاداسة
اإلاعاوى نً الخىفُز ٌهخقذ بإن التراحو نً
قشاسه والخػىم للخنم القػاجي الطادس في خق
ؤلاداسة ظُنش للمىاؾً نً ظىء وظلبُت
7
حعُحره ؤلاداسي.
بن سفؼ اإلاىق اإلاعاوى جىفُز ؤخهام القػاء
ؤلاداسي دون وحىد ؤي مبرس قاهىوي ،سفػا مبيُا
نلى الخهىذ والشؿـ في اظخهماى العلؿت
ٌهخبر خؿإ بداسٍا ٌعخىحب معاءلخه جإدًبُا
ومهاقبخه نىه ،خاضت برا ؤدي رلو الخؿإ بلى
مقاغاة ؤلاداسة وجدمُلها معاولُت نً الػشس
اإلاترجب نً رلو الخؿإ.
لنً لألظ هىاك الهذًذ مً ألاخؿاء مً هزا
الىىم التي ًماسظها مىقفى ؤلاداسة دون ؤن ًخم
جدشٍو اإلاعؿشة الخإدًبُت في خقهم ،ومإن
سفػهم لخىفُز ؤخهام القػاء ؤلاداسي ٌهخبر
بهجاصا بداسٍا ٌعخدق الدصجُو نلُه ،وهى ما
ًدىافى مو ؤخالقُاث اإلاشفق الهام ،وٍؿشح
معاولُت ؤخالقُت لبحرة للذولت في هزا الجاهب.
 -7ػجذ انظًذ أيشدٔل" :إشكبنٛبد رُفٛز األحكبو انظبدسح ػذ
انجًبػبد انزشاثٛخ" ،يجهخ يغبساد ف ٙاألثحبس ٔانذساعبد
انقبََٕٛخ ،انؼذد  ،2021 ،18ٔ17ص.34 :
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وقذ خاوى اإلاششم في معىدة مششوم حهذًل
قاهىن اإلاعؿشة اإلاذهُت الزي ؤنذ ظىت ،2015
الخإلُذ بشهل ضشٍذ نلى مىغىم اإلاعاولُت
الخإدًبُت وختى اإلاذهُت للمىق اإلامخىو نً
جىفُز ؤخهام القػاء نىذما هظ في الفطل
 24-451نلى ؤهه ً" :خهشع اإلاعاوى ؤلاداسي نً
الخىفُز في خالت ؤلاخالى به للهقىباث الخإدًبُت
اإلاىطىص نليها في اإلاقخػُاث الدششَهُت
والخىكُمُت الجاسي بها الهمل بطشف الىكش نً
معاولُخه الصخطُت اإلاذهُت" ،لنً لألظ لم
ًخشج هزا اإلاششوم لخحز الىحىد لما ؤششها
ظابقا.
وقذ ًهىن امخىام ؤلاداسة نً جىفُز ؤخهام
القػاء ؤلاداسي ساحها ألظباب جشجبـ بدعاباث
ؤو خضاصاث ظُاظُت ؤو خضبُت غُقت ،مما ًجهل
نملُت الخىفُز مهقذة وٍادي بلى اهتهاك مبذؤ
اإلاششونُت وظُادة القاهىن ،وهزه اإلاماسظاث
هطادفها لثحرا في نمل الجماناث الترابُت التي
حهخبر مً ؤلثر الجهاث امخىانا نً جىفُز ألاخهام
القػاثُت 8،خاضت ألاخهام اإلاخهلقت بةلغاء
قشاساتها املخالفت للمششونُت القاهىهُت اإلاخهلقت
بالىغهُت الفشدًت إلاىقفيها ؤو اإلاخهلقت بقشاساتها
الفشدًت العلبُت في مجاى الخهمحر ،خُث ًهىن
الخىفُز مىىؾا بمىقفحن ؤو مىخخبحن غحر
مداًذًً وخعاظُتهم ججاه القاهىن ؤغه ،
مما ًادي بلى اهتهاك مبذؤ اإلاششونُت وظُادة
القاهىن ،وبالخالي ٌهمذون بلى وغو نقباث مادًت
وقاهىهُت في وحه جىفُز ألاخهام ؤلاداسٍت الطادسة
 - 8يظطفٗ انزشاة" :إشكبنٛخ رُفٛز األحكبو اإلداسٚخ" ،انًجهخ
انًغشثٛخ نإلداسح انًحهٛخ ٔانزًُٛخ ،ػذد  ،27أثشٚم  ،1999ص:
.14
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في مىاحهت بداستهم ،وهى ما ٌعاءى دوس ظلؿت
9
اإلاشاقبت التي جشاقب ؤنماى جلو الجماناث.
ؤغ بلى ما ظبق ؤن نذم جىفُز خنم قػاجي
مً ؾشف ؤلاداسة ٌهخبر بمثابت جدقحر لهزا
الخنم ،وبالخالي جدقحر للعلؿت القػاثُت ،لنً
اإلاششم اإلاغشبي ما صاى لم ًطل بلى دسحت انخباس
نذم جىفُز اإلاعاوى ؤلاداسي لخنم قػاجي بداسي
بمثابت حشٍمت في بؾاس القاهىن الجىاجي اإلاغشبي،
وإن مان قذ هظ في الفطل  266مىه نلى ؤهه:
"ٌهاقب نلى ألافهاى ؤو ألاقىاى ؤو النخاباث
الهلىُت التي ًقطذ منها جدقحر اإلاقشاساث
القػاثُت وٍهىن مً شإنها اإلاعاط بعلؿت
القػاء واظخقالله".
وقذ حاء في قشاس ضادس نً املجلغ ألانلى ظابقا:
"حشٍمت جدقحر اإلاقشساث القػاثُت لما هي
مىطىص نليها في الفطل  166مً القاهىن
الجىاجي ال جقىم بمجشد الامخىام نً جىفُز الخنم
بل ًجب ؤن جطذس مً الجاوي ؤقىاى ؤو ؤفهاى
10
مً شإنها اإلاعاط بدشة القػاء".

ٔ -9رجذس اإلشبسح ُْب ،إنٗ أٌ انقبٌَٕ انزُظ ًٙٛسقى 113-14
انًزؼهق ثبنجًبػبد انظبدس فٕٚ 7 ٙنٕٛص  ،2015اػزجش ف ٙانًبدح
 181أٌ انذ ٌٕٚانًغزحقخ ٔانُفقبد انًزؼهقخ ثزُفٛز انقشاساد ٔاألحكبو
انقؼبئٛخ انظبدسح ػذ انجًبػخ ،رؼذ يٍ انُفقبد اإلججبسٚخٔ ،انزٙ
ُٚجغ ٙأٌ رزؼًٍ يٛضاَٛزٓب االػزًبداد انالصيخ نزغطٛزٓب ،كًب َض
ف ٙانًبدح  192ػهٗ أٌ ٚقٕو ػبيم انؼًبنخ أٔ اإلقهٛى ثذػٕح سئٛظ
انًجهظ إنٗ رغجٛم كم َفقخ إججبسٚخ نى ٚزى رغجٛهٓب ثًٛضاَٛخ
انجًبػخ .كًب يُحذ انًبدح  198يٍ َفظ انقبٌَٕ نهؼبيم عهطخ
انحهٕل يحم سئٛظ انًجهظ ف ٙحبل ايزُبػّ ػٍ طشف َفقخ ٔجت
رغذٚذْبٔ ،رنك ثؼذ اعزظذاس حكى قؼبئ ٙيٍ انًحكًخ اإلداسٚخ
انًخزظخ.
 -10قشاس انًجهظ األػهٗ ػذد  910/6817ثزبسٚخ ،1990/07/26
يهف جُبئ ٙػذد  89/6567أشبس إن ّٛانكجٛش ثٛبع" ،رُفٛز األحكبو
انًذَٛخ ف ٙانزششٚغ انًغشث ،"ٙسعبنخ نُٛم دثهٕو انذساعبد انؼهٛب
انًؼًقخ ،جبيؼخ انقبػ ٙػٛبع ثًشاكش ،كهٛخ انؼهٕو انقبََٕٛخ
ٔاالقزظبدٚخ ٔاالجزًبػٛخ ،انغُخ انجبيؼٛخ  ،2000-1999ص:
.135
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ونلُه ،فةرا مان نذم جىفُز ؤخهام القػاء
حشٍمت ٌهاقب نليها حىاثُا في بهؼ الدششَهاث
لقاهىن الهقىباث اإلاطشي خعبما هطذ نلُه
اإلاادة  63مىه ،فةهىا وهخقذ بلى حاهب بهؼ
الباخثحن بإن جدمُل اإلاىق الزي ًمخىو نً
الخىفُز متى مان ممنىا ،معاولُت حىاثُت بما
بدبعه ؤو خشماهه مً بهؼ خقىقه ظُجهل
اإلاعاولحن والشئظاء في هزه ؤلاداساث الهمىمُت
ًدترمىن ؤخهام القػاء الطادسة غذ ؤلاداسة
11
التي ٌششفىن نلى حعُحرها.
 -2عدم جنفيذ ألاحكام إلاداريت بسبب عدم
جىفزالاعتماداث املاليت
ًطؿذم جىفُز ألاخهام القػاثُت الطادسة في
مىاحهت ؤلاداسة بةشهاى نذم جىفش مىاسد مالُت
مخططت في محزاهُتها ألداء الخهىٍػاث اإلاالُت
املخهىم بها نليها في ؤخهام نهاثُت ،خاضت
الطادسة منها في بؾاس دناوي القػاء الشامل
التي قذ جيسخب نلى قػاًا الانخذاء اإلاادي التي
جقض ي نلى ؤلاداسة بإداء حهىٍػاث لفاثذة الغحر
نً ألاغشاس التي ًدعبب له فيها وشاؾها في بؾاس
الفطل  79مً قاهىن الالتزاماث والهقىد ،ؤو
جيسخب نلى القػاًا اإلاخهلقت بهذم جدمل
ؤلاداسة اللتزاماتها الخهاقذًت بهذم ؤداء دًىن
مترجبت في رمتها للمخهاملحن مهها.
وبما ؤن محزاهُت ؤشخاص القاهىن الهام حهخمذ
مبذؤ العىىٍت في بنذادها ،وؤهه ال ًمنً ؤداء ؤي
هفقت مخهلقت بإخهام قػاثُت مادامذ لم جنً
 -11حغٍ طحٛت " :انقؼبء اإلداس٘ ثبنًغشة" ،يُشٕساد انًجهخ
انًغشثٛخ نإلداسح انًحهٛخ ٔانزًُٛخ ،انؼذد  ،2009 ،80ص-617 :
.618
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مىطىضا نليها بشهل معبق في اإلاحزاهُت ،وؤن
املخاظب ال ًطشف بال الىفقت اإلاذسحت في محزاهُت
العىت ،فةن هزه اإلابرساث ال حهفي ؤلاداسة مً
جدمل معاولُتها ألاخالقُت في جىفُز ؤخهام
القػاء ،ألهه بةمهانها ججاوص بلشاه نذم جىفش
الانخماداث اإلاالُت ،خُث بهه نىذما جبرمج
ؤلاداسة محزاهُتها وهي حهلم ؤن لذيها مجمىنت مً
الجزاناث الجاسٍت ؤمام القػاء لجهت مذعى نليها
في مىاحهت ألافشاد واإلاقاوالث ،وال جخطظ بىذا
في محزاهُتها العىىٍت لخدمل الالتزاماث القػاثُت
التي قذ جترجب نً جلو الجزاناث ،فةنها جخدمل
معاولُت ؤخالقُت بالذسحت ألاولى ألنها لم جخخز
قشاساث مالُت جىقهُت في مدلها غماها لخىفُز
ألاخهام القػاثُت التي قذ جطذس لغحر ضالخها،
ومً غحر اإلاقبىى ؤن جخزسم الخقا في مىاحهت خنم
قػاجي خاثض لقىة الش يء اإلاقض ي به غذها
بهذم وحىد انخماداث مالُت ،ؤو نذم وحىد بىذ
في اإلاحزاهُت مخطظ لخىفُز ألاخهام القػاثُت.
 -3عدم جنفيذ ألاحكام إلاداريت جحت مبرر
الحفاظ على النظام العام
حشي الهمل نلى ؤن لإلداسة ؤن جمخىو نً جىفُز
ألاخهام برا ماهذ جخش ى خذور قالثل
ؤواغؿشاباث جمغ ألامً والىكام الهام ،فةرا
مان جىفُز الخنم القػاجي مً شإهه اإلاعاط
باألمً الهام ووقىم خلل باإلاطالر ؤلاداسٍت
12
واإلاشفق الهام ،فةهه ال ًخم جىفُزه.
 -12حًٛذ أيالل " :إشكبنٛخ رُفٛز األحكبو اإلداسٚخ انظبدسح فٙ
يٕاجٓخ اإلداسح" ،سعبنخ نُٛم دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًزخظظخ فٙ
انقبٌَٕ انخبص ،جبيؼخ دمحم انخبيظ ،كهٛخ انؼهٕو انقبََٕٛخ
ٔاالقزظبدٚخ ٔاالجزًبػٛخ انغٕٚغ ٙانشثبؽ ،انغُخ انجبيؼٛخ -2008
 ،2009ص.15:
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وفي هزا ؤلاؾاس هجذ ؤن القػاء ؤلاداسي اإلاغشبي
بذوسه ًخجه هدى الخإلُذ نلى حىاص حهؿُل جىفُز
ألاخهام القػاثُت في خاالث اظخثىاثُت ،وقذ
نملذ املخالم ؤلاداسٍت نلى جدذًذ هزه الخاالث
الاظخثىاثُت في اخخماى وقىم اغؿشاباث حمانُت
تهذد املجخمو وحشهل خؿشا نلى ألامً والىكام
الهام ،وما دام لفل الىكام الهام ًخمحز
بالهمىمُت والخجشٍذ ،فةهه ًجب ؤن ًدذد بذقت
ختى ال جخخزه ؤلاداسة لذجت في مل مشة اسجإث
الخملظ مً جىفُز الخنم القػاجي الطادس
غذها.
ففي الهذًذ مً الخاالث هجذ ؤلاداسة حعخهمل
نباسة الىكام الهام وجخذجج بهذم جىفُزها
لألخهام القػاثُت باإلاطلخت الهامت وغمان
خعً ظحر اإلاشفق الهام ،خُث ؤضبدا مً ؤهم
اإلابرساث لخملظ ؤلاداسة مً جىفُز ألاخهام
القػاثُت الطادسة غذها ،ففي قل العلؿت
الخقذًشٍت الىاظهت التي جخمخو بها ؤلاداسة في
جدذًذ مفهىم الىكام الهام فةهه ًطهب مهها
بزباث اهدشافها ؤو ججاوصها للعلؿت.
وٍشي حاهب مً الفقه ؤن جىفُز ألاخهام
القػاثُت بهما وحذ لخدقُق اإلاطلخت الهامت،
وؤن الغاًت ال جبرس الىظُلت ،فةن ماهذ الغاًت
مششونت فةهه ال ًجىص الىضىى بليها بىظُلت غحر
13
مششونت وهي نذم الخىفُز.
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وبالخالي فةن امخىام ؤلاداسة نً جىفُز ألاخهام
ؤلاداسٍت الطادسة في خقها ،وإن مان ًملُه واحب
الخفاف نلى الىكام الهام ،فةهه ال ٌهذو ؤن

ًهىن مجشد بحشاء اظخثىاجي ال ًخىظو في جفعحره
نلى خعاب مبذؤ القىة اإلالضمت للش يء اإلاقض ي
به ،ألن ؤلاداسة التي جدىطل مً التزاماتها بهذم
جىفُز ألاخهام الطادسة غذها بذنىي ؤن هزا
الخىفُز ًخهاسع مو اإلاطلخت الهامتً ،جب ؤن
جػو في الخعبان ؤن هىاك مطلخت ؤنلى جخمثل
في وحىب اخترام القاهىن ،والزي ًذخل في
ظُاقه الخػىم ألخهام القػاء ،وإنؿاء
اإلاطذاقُت لجهاص القػاء.
وفي هزا ؤلاؾاس ؤلذث املخنمت ؤلاداسٍت بمشالش
في قشاس ضادس لها بخاسٍخ ً 10ىاًش  2008نلى ؤهه
"...ال ًجىص للقشاس ؤلاداسي ؤن ٌهؿل جىفُز الخنم
القػاجي وإال مان مخالفا للقاهىن ،بال ؤهه برا
مان ًترجب نلى جىفُزه فىسا بخالى خؿحر
بالطالر الهام ،فحرجر نىذثز الطالر الهام نلى
الطالر الفشدي الخاص ،ولنً ٌشترؽ ؤن جقذس
14
الػشوسة بقذسها وؤن ٌهىع ضاخب الشإن."..
املبحث الثاني :محدودًت الاجتهاد القضائي
إلاداري في إلشام إلادارة بتنفيذ أحكامه
هكشا للطهىباث التي جىاحه جىفُز ألاخهام
القػاثُت ؤلاداسٍت الطادسة غذ ؤلاداسة لألظباب
التي جؿشقىا لها ظلفا ،مما ًادي بلى الخىقُظ مً
قُمت ألاخهام القػاثُت ونذم اخترام هُبت مشفق
القػاء ،وبالخالي جىطل الذولت مً معاولُاتها،
فقذ خاوى القػاء ؤلاداسي اإلاغشبي وغو
احتهاداث إلاىاحهت هزه الكاهشة ،مً قبُل فشع
الغشامت التهذًذًت نلى ؤلاداسة اإلامخىهت نً
الخىفُز ،وفشغها ؤًػا بطفت شخطُت نلى

 -13يظطفٗ انزشاة ،يشجغ عبثق ،ص.15 :

 -14ػجذ انظًذ أيشدٔل ،يشجغ عبثق ،ص.33:
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املطلب ألاول :الغزامت التهدًدًت للحد من
ججاوساث إلادارة ومىظفيها املمتنعين عن
التنفيذ
حهخبر الغشامت التهذًذًت وظُلت إلحباس ؤلاداسة نلى
جىفُز جلو ألاخهام الخاثضة لقىة الش يء اإلاقض ي
به ،مما ٌعخذعي مىا جدذًذ مفهىمها ،وهل
جخػو لها ؤلاداسة التي جشفؼ جىفُز ؤخهام
القػاء لىخذها ؤم ؤنها ًمنً ؤن جؿاى اإلاىق
ؤو اإلاعاوى القاهىوي باإلداسة اإلامخىو نً
الخىفُز؟.
 -1جحدًد مفهىم الغزامت التهدًدًت
تعج الغخامة التيجيجية مؽ أىؼ الؾسائل التي
اعتسجتيا السحاكؼ اإلدارية لحسل الذخص

السعشؾي العام عمى التشفيح ،وقج أسدت ليحه
الؾسيمة مؽ خالل اإلحالة الرخيحة لمسادة  7مؽ

القانؾن السحجث لمسحاكؼ اإلدارية عمى قؾاعج

التشفيح الؾاردة في قانؾن السدظخة السجنية ،الحي

نص صخاحة في الفرل  448عمى أنو " :إذا
رفض السشفح عميو أداء التدام بعسل أو خالف

30

مجلة القاهٌن و المججمع

العدد السادس غشت 2022

اإلاىق اإلاعاوى اإلامخىو نً الخىفُز ،لنً
مىاقفه قلذ جخإسجر بحن اإلاذ والجضس(اإلاؿلب
ألاوى) ،ؤغ بلى ؤن دوسه ؤضبذ مدذودا في
بمهاهُت جؿبُق معؿشة الدجض نلى ؤمىاى ؤلاداسة
مً ؤحل بحباسها نلى جىفُز ؤخهام القػاء
(اإلاؿلب الثاوي).

التداما باالمتشاع عؽ عسل ،أثبت عؾن التشفيح
ذلػ في محزخه ،وأخبخ الخئيذ الحي يحكؼ

بغخامة تيجيجية ما لؼ يكؽ سبق الحكؼ بيا"...
ردمد 8272- 2518 :

لكؽ لؼ يتؼ تعخيف الغخامة التيجيجية ال القانؾن
السحجث لمسحاكؼ اإلدارية وال في قانؾن السدظخة

السجنية ،بل ترجى الفقو والقزاء ليحه السيسة،

ويخى األستاذ دمحم قرخي أن الغخامة التيجيجية
تعتبخ وسيمة قانؾنية مشحيا السذخع بسقتزى

الفرل  448مؽ قانؾن السدظخة السجنية لمجائؽ
لتسكيشو مؽ الحرؾل عمى التشفيح العيشي ،متى
كان األمخ يتعمق بالقيام بعسل أو باالمتشاع عشو

لريقا بذخص السشفح عميو ،ومسكؽ وجائد قانؾنا
وتمدم إرادتو في تشفيحه وال تدعف فيو إجخاءات

التشفيح الجبخي ،ومؽ خرائريا أنيا تيجيجية

وتححيخية وتحكسية وال يقزى بيا إال بشاء عمى
طمب مؽ صاحب الذأن.

15

كسا عخفيا البعض اآلخخ بكؾنيا عقؾبة مالية

تفخض عؽ كل يؾم تأخيخ ،يحكؼ بيا القاضي
لزسان تشفيح الحكؼ مؽ السحكؾم عميو ،وتبجأ مؽ

يؾم إصجار الحكؼ بالغخامة إلى غاية امتثال

السحكؾم عميو ،ويخجع االختراص في تحجيجىا

لخئيذ السحكسة اإلدارية طالسا أنو السذخف عمى
التشفيح.

وقج ساىؼ االجتياد القزائي بجوره في تحجيج
مفيؾم الغخامة التيجيجية عشجما اعتبخ في أحكامو

أنيا تعج " :وسيمة لمزغط عمى السجيؽ إلجباره

عمى تشفيح التداماتو ،والقاضي يتأكج أوال مسا إذا
كان التشفيح مسكشا."...

16

 -15دمحم قظش٘" :انغشايخ انزٓذٚذٚخ كٕعٛهخ إلججبس اإلداسح ػهٗ
رُفٛز أحكبو انقؼبء اإلداس٘" ،يشجغ عبثق ،ص.130 :
 -16قشاس يحكًخ االعزئُبف ثبنذاس انجٛؼبء ،ػذد  ،1316ثزبسٚخ
 ،1991 َٕٕٛٚ 28يُشٕس ثًجهخ انًحبكى انًغشثٛخ ،ػذد ،71
 ،1991ص.177 :

معًد الدراسات االججماعية و االعالمية

عبدالًادي الخياطي

 -2فخض الغخامة التيجيجية ضج اإلدارة
طبقا لسقتزيات الفرل  448مؽ قانؾن
السدظخة السجنية يسكؽ الحكؼ بالغخامة التيجيجية

كمسا تعمق األمخ بامتشاع عؽ تشفيح حكؼ قزائي

حائد لقؾة الذيء السقزي بو سؾاء ضج

أشخاص القانؾن الخاص أو العام ،وذلػ في

غياب أي نص قانؾني يدتثشي اإلدارة مؽ أن

وفي ىحا اإلطار أيج القزاء السغخبي تظبيق

الغخامة التيجيجية عمى اإلدارة السستشعة عؽ

التشفيح ،وذلػ في العجيج مؽ الق اخرات واألحكام،
ومؽ أوائل ىحه األحكام ،الحكؼ الرادر عؽ

إدارية الخباط

في قزية ورثة عبج القادر

العاشيخي ضج و ازرة التخبية الؾطشية ،والحي جاء
يدتثشي اإلدارة مؽ فخض غخامة تيجيجية عمييا

في حالة امتشاعيا عؽ تشفيح حكؼ قزائي صجر
في مؾاجيتيا يتعمق بالتدام بالقيام بعسل ،أو
17

االمتشاع عؽ القيام بعسل ،"...وبالتالي حكست
السحكسة بانعقاد اختراصيا نؾعيا لمبث في

طمب السجعيؽ بتقخيخ غخامة تيجيجية عمى
السجعى عمييا قرج إجبارىا عمى التشفيح.

وقج استحدؽ بعض الفقو ىحا التؾجو ،حيث

اعتبخ األستاذ آمال السذخفي في تعميق لو عمى
ىحا الحكؼ؛ أن الغخامة التيجيجية السحكؾم بيا في

 -17حكى انًحكًخ اإلداسٚخ ثبنشثبؽ ػذد  134طبدس ف 6 ٙيبسط
ٔ ،1997سثخ انؼشٛش٘ ػذ ٔصاسح انزشثٛخ انٕؽُٛخ ،يُشٕس ثبنًجهخ
انًغشثٛخ نإلداسح انًحهٛخ ٔانزًُٛخ ،ػذد  23أثشٚم، 1998 َٕٕٛٚ-
ص. 80-79 :

ردمد 8272- 2518 :

خظؾة ايجابية كبيخة لمترجي لخفض اإلدارة تشفيح
األحكام الرادرة ضجىا ،حيث أن القاضي

اإلداري أعيخ استعجادا لسؾاجية ىحا الخفض

السخل بسبجأ سيادة القانؾن ،فمؼ يعج يكتفي كسا

كان يفعل مؽ قبل ،باعتبار عجم تشفيح حكؼ حائد
لقؾة الذيء السقزي بو ،يذكل أساسا لجعؾى
اإللغاء ودعؾى التعؾيض ،مسا يعج اعتخافا

صخيحا بالعجد الحي كان يعاني مشو إلعظاء

في حيثياتو ... " :أنو ال يؾجج أي نص قانؾني
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العدد السادس غشت 2022

تظبق عمييا ىاتو الؾسيمة.

ىحه القزية لزسان حق ممكية السجعيؽ ،تعج

فعالية ألحكامو وق اخراتو السختؾمة بالريغة

التشفيحية ،فالغخض مؽ لجؾء السؾاطؽ لمقزاء

ليذ ىؾ إغشاء االجتياد القزائي في السادة

اإلدارية ،بل إن ذلػ يكؾن مؽ أجل استرجار

حكؼ لرالحو يحسي حقؾقو السعتجى عمييا مؽ
طخف اإلدارة ،وىحه الحساية تبقى نغخية ما لؼ
18

يشفح ىحا الحكؼ .
وعمى الخغؼ مؽ ىحا السؾقف اإليجابي لمقزاء

اإلداري السغخبي في فخض الغخامة التيجيجية ضج
اإلدارة السستشعة عؽ تشفيح أحكام القزاء ،عمى

عكذ االجتياد القزائي الفخندي الحي كان

يخفض الحكؼ بيا في بجاية األمخ مؽ أجل فخض

تشفيح أحكامو ،حيث كان يقزي مجمذ الجولة
بعجم اختراصو في تحجيجىا ،ولؼ يفعميا إال بعج

أن نص السذخع الفخندي صخاحة عمى جؾاز

الحكؼ بغخامة تيجيجية ضج اإلدارة عشج عجم

تشفيحىا لألحكام بسقتزى القانؾن رقؼ 80-539
 -18آيبل انًششف ،ٙانغشايخ انزٓذٚذٚخ ٔرُفٛز األحكبو انقؼبئٛخ
انظبدسح ػذ اإلداسح  ،رؼهٛق ػهٗ حكى انًحكًخ اإلداسٚخ ثبنشثبؽ
ػذد  134طبدس ف 6 ٙيبسط ٔ ،1997سثخ انؼشٛش٘ ػذ ٔصاسح
انزشثٛخ انٕؽُٛخ ،يُشٕس ثبنًجهخ انًغشثٛخ نإلداسح انًحهٛخ ٔانزًُٛخ،
ػذد  23أثشٚم ، 1998 َٕٕٛٚ-ص.79:

معًد الدراسات االججماعية و االعالمية

مسؤولية الدولة عن قيٌد وإشكاالت ثوفيذ أحكام القضاء اإلداري ومحدودية اججًاداثى في ثجاوزيا

19

الرادر بتاريخ  16يؾليؾز " ،1980إال أن
الغخامة التيجيجية كؾسيمة لمزغط عمى اإلدارة

تبقى مع ذلػ وسيمة غيخ فعالة ،ألن اإلدارة
سيسا وأن القاضي اإلداري السغخبي ال يسمػ أي

نتيجة امتشاعيسا غيخ السبخر عؽ التشفيح ،وانتيى

آلية لجبخ اإلدارة عمى أداء ىحه الغخامة".

20

أكثخ مؽ ذلػ فالغخامة التيجيجية ترظجم عسميا
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بعجم تحجيج الذخص الحي ستشفح عميو ،إذ ال

تكؾن األحكام في الغالب واضحة بسا فيو الكفاية
فيسا يتعمق بتحجيج الجية اإلدارية السعشية
بالتشفيح ،والتي تتحسل عبء أداء السبالغ السحكؾم

بيا.
-2

21

فخض الغخامة التيجيجية في مؾاجية

السدؤول اإلداري

عجد  98/110بتاريخ  1998/04/03في
قزية السعظاوي ضج رئيذ جساعة تؾنفيت مؽ

أوائل أحكام القزاء اإلداري السغخبي البشاءة
والجخيئة في بشاء عسل قزائي يحىب في اتجاه
فخض الغخامة التيجيجية في مؾاجية السدؤول عؽ

عجم التشفيح ،حيث طبقت السحكسة مقتزيات

الفرل  80مؽ قانؾن االلتدامات والعقؾد مع
19

- Loin n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux
astreintes prononcées en matière administrative et à
l’exécution des jugements par les personnes
morales de droit public.
 -20دمحم قظش٘ " :انغشايخ انزٓذٚذٚخ ٔانحجض ف ٙيٕاجٓخ اإلداسح
انًًزُؼخ ػٍ رُفٛز األحكبو اإلداسٚخ انظبدسح ػذْب ،يقبل يُشٕس
ثبنًجهخ انًغشثٛخ نإلداسح انًحهٛخ ٔانزًُٛخ ،ػذد  ،34شزُجش -أكزٕثش
 ،2000ص.23 :
 -21ػظبو ثُجهٌٕ" :انغشايخ انزٓذٚذٚخ ٔرُفٛز األحكبو انقؼبئٛخ فٙ
يٕاجٓخ اإلداسح" ،يقبل يُشٕس ة و و إ و د  ،ػذد ََٕ ،65جش-
دجُجش  ،2005ص.65:

ردمد 8272- 2518 :

التيجيجية في مؾاجية اإلدارة أو السدؤول اإلداري
إلى تحجيج الغخامة التيجيجية في مؾاجية السجعى

عميو شخريا ،وليذ بؾصفو شخرا مؽ

أشخاص القانؾن العام "...وقج تعمق األمخ في
ىحه الشازلة بامتشاع رئيذ السجمذ الجساعي

لجساعة تؾنفيت عؽ تشفيح حكؼ بإلغاء قخار العدل

مؽ وعيفة جساعية وإرجاع الظاعؽ إلى وعيفتو
وتدؾية وضعيتو اإلدارية.

23

وإذا كان ىحا الحكؼ يعج مؽ االجتيادات السيسة

التي حاول مؽ خالليا القاضي اإلداري التأسيذ

إلمكانية تحسيل السدؤولية الذخرية لمسدؤول

يعتبخ حكؼ السحكسة اإلدارية بسكشاس في السمف
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22

السؾعف تبعاتو شخريا ،وقج جاء في حيثيات
الحكؼ أن ...":ال شيء يسشع مؽ إقخار الغخامة

يسكشيا أن تتسادى في تعشتيا وتخفض أدائيا ،ال

العدد السادس غشت 2022

تكييف رفض التشفيح باعتباره خظأ جديسا يتحسل

القانؾني عؽ اإلدارة الخافض لتشفيح حكؼ قزائي،

إال أن السجمذ األعمى (محكسة الشقض حاليا) لؼ

يدايخه في ىحا التؾجو ،حيث رفض فخض الغخامة

التيجيجية في مؾاجية السدؤول اإلداري السستشع
عؽ تشفيح حكؼ قزى بإلغاء قخار إداري ،وقخر
وىؾ يمغي حكؼ السحكسة اإلدارية بسكشاس بق اخره

عجد 235بتاريخ  1999/03/11أنو ..." :إذا

كانت الجساعة القخوية التي ألغي قخارىا بعدل

الظاعؽ قج امتشعت عؽ تشفيح الحكؼ السحكؾر رغؼ

سمؾك السعشي باألمخ اإلجخاءات السدظخية
لحسميا عمى التشفيح ،فإنو ال يسكؽ إجبارىا عمى

 -22انجٛالن ٙأيضٚذ " :إشكبنٛخ رطجٛق قبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخ فٙ
يجبل انًُبصػبد اإلداسٚخ ،يقبل يُشٕس ثًجهخ اإلداسح انؼبيخ ،انؼذد
ُٚ ،4بٚش ،2002 ،ص.47 :
 -23ػظبو ثُجهٌٕ ،انًشجغ انغبثق ،ص.64 :

معًد الدراسات االججماعية و االعالمية
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التشفيح عؽ طخيق الغخامة التيجيجية ،مادام

القزاء اإلداري قج اقترخ عمى إلغاء قخارىا

الحي اعتبخه متدسا بالذظط في استعسال الدمظة،

اإلداري لظمب التعؾيض عؽ األضخار الشاتجة

رئيذ السجمذ الجساعي لمخباط ،وكحا األمخ عجد

القانؾن العام التي مؽ شأنيا اإلضخار بسرالح

السمف عجد  2016/7101/3029ضج وزيخ

الخؾاص."...

التخبية الؾطشية الديج رشيج بمسختار بؽ عبج هللا

مجلة القاهٌن و المججمع

عؽ ىحا الترخف بخرؾص نذاطات أشخاص

وإذا كان السجمذ األعمى قج سحب االعتخاف مؽ
السحاكؼ اإلدارية بفخض الغخامة التيجيجية ضج

السدؤول اإلداري السستشع عؽ التشفيح في إطار
قزاء اإللغاء رجؾعا مشو إلى القاعجة التقميجية

القائسة عمى اعتبار دعؾى التعؾيض ىي الؾسيمة
الؾحيجة لسعالجة عاىخة عجم تشفيح األحكام
اإلدارية انظالقا مؽ مبجأ احتخام استقالل اإلدارة

بعجم تؾجيو األوامخ إلييا في إطار مبجأ الفرل

بيؽ الدمط ،فإن أحكام القزاء اإلداري الحقا
ذىبت عكذ ذلػ ،وأقخت مبجأ تحجيج الغخامة

التيجيجية في حق السكمف بالتشفيح شخريا في
إطار نغخية الخظأ الذخري متى كانت إمكانية
التشفيح قائسة ،وامتشع السكمف بالتشفيح عؽ تشفيح

قؾة الذيء السقزي بو بجون مبخر.

وعمى سبيل السثال صجرت مجسؾعة مؽ األوامخ
عؽ السحكسة اإلدارية بالخباط ،قزت فييا

بالغخامة التيجيجية الذخرية في مؾاجية اآلمخيؽ
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الؾردي وزيخ الرحة ،واألمخ عجد  2165بتاريخ

2015/08/11

فيبقى أمام السعشي باألمخ المجؾء إلى القزاء

العدد السادس غشت 2022

عجد  2015/7101/2105ضج الديج الحديؽ

بالرخف في عجد مؽ اإلدارات مؽ وزراء

ورؤساء جساعات تخابية ،والسثال عمى ذلػ األمخ
عجد  2251بتاريخ  2015/09/01في السمف

ردمد 8272- 2518 :

في

السمف

عجد

 2015/7202/446ضج الديج فتح هللا ولعمؾ

 3262الرادر بتاريخ 2016/08/30

في

برفتو الذخرية ،حيث جاء في ىحه األوامخ أن
تحجيج الغخامة التيجيجية لإلجبار عمى تشفيح

األحكام القزائية الشيائية القاضية بالقيام بعسل
أو االمتشاع عؽ عسل في مؾاجية اإلدارة ،يكؾن

في مؾاجية السستشع عؽ التشفيح والحي أسساه
الفرل

 448مؽ

قانؾن السدظخة السجنية

بالسشفح عميو وليذ السحكؾم عميو ،وىي عبارة

يتجاوز معشاىا شخص ىحا األخيخ لتتدع لكل
مؽ يقؾم مقامو في التشفيح ويشجرج ضسؽ ىحا

السفيؾم مسثل الذخص السعشؾي العام السحكؾم

عميو ،شخط أن يكؾن امتشاعو غيخ مبخر.

باإلضافة إلى األمخ الرادر حجيثا عؽ رئيذ
السحكسة اإلدارية بالجار البيزاء عجد 725

بتاريخ  2021/07/08في السمف التشفيحي عجد
 2021/7101/569ضج الديج عامل إقميؼ

بخشيج الحي قزى في حقو بأداء غخامة تيجيجية
شخرية يؤدييا مؽ مالو الخاص قجرىا ثالث

آالف درىؼ عؽ كل يؾم تأخيخ في تشفيح الحكؼ
الرادر

عؽ

ىحه

السحكسة

بتاريخ

 2020/02/13تحت عجد  228والسؤيج
بسقتزى محكسة االستئشاف اإلدارية بتاريخ
معًد الدراسات االججماعية و االعالمية

مسؤولية الدولة عن قيٌد وإشكاالت ثوفيذ أحكام القضاء اإلداري ومحدودية اججًاداثى في ثجاوزيا

 2020/12/08تحت عجد  4192مؾضؾع

السمف التشفيحي عجد ،2021/7601/314
والحي جاء معمال بسا يمي... " :وحيث إن الديج
عامل إقميؼ بخشيج قج امتشع بذكل شخري عؽ

القيام بعسل يتسثل في تسكيؽ السجعية مؽ تذغيل

السأذونية رقؼ  21رغؼ ما لو مؽ سمظة لمقيام
بحلػ ولؼ يأبو لؾاجب تشفيح الحكؼ القزائي
السدؤول األول والؾحيج عؽ ذلػ بحكؼ

العدد السادس غشت 2022

االختراصات السخؾلة لو قانؾنا ،ولؼ يعخ
االىتسام الالزم إلجخاءات التشفيح وفق السدظخة

القانؾنية الؾاجبة االتباع وال لكيفية التعامل مع

مأمؾر إجخاءات التشفيح السؾكؾل لو بإشخاف مؽ

رئيذ السحكسة ميسة التشفيح ،مسا تكؾن معو

شخوط تظبيق الغخامة التيجيجية الذخرية دون
الغخامة التيجيجية السخفقية ثابتة ،عمى اعتبار أن

الغخامة الذخرية ليا دور فعال في جبخ السسثل

القانؾني ألي شخص معشؾي عمى التشفيح،
وبالتالي ال يشبغي تحؾيميا إلى الغخامة السخفقية

ألن مؽ شأن ذلػ التذجيع عمى عجم التشفيح

وإبقاء الحالة عمى ما كانت عميو مع ما يشتج عؽ
ذلػ مؽ إىجار لمسال العام."...
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الشيائي الرادر في مؾاجيتو ،مع أنو ىؾ

24

لنً ولألظ ضذسث قشاساث اظخئىافُت مً قبل
مدنمت الاظخئىاف ؤلاداسٍت بالشباؽ -مخبيُت
العابق للغشفت ؤلاداسٍت بمدنمت
اإلاىق
الىقؼ -ؤلغذ حضثُا ألاوامش العالفت الزلش،
مثل قشاسها جدذ نذد  642بخاسٍخ 2016/09/28
 -24أيش طبدس ػٍ سئٛظ انًحكًخ اإلداسٚخ ثبنذاس انجٛؼبء ػذد
 725ثزبسٚخ  2021/07/08ف ٙقؼٛخ ػبيم إقهٛى ثششٛذ ،غٛش
يُشٕس.

ردمد 8272- 2518 :

الزي ؤًذ ألامش الابخذاجي نذد  1683بخاسٍخ
 2016/06/14في مبذثه مو حهذًله ،ورلو بجهل
الغشامت التهذًذًت املخهىم بها ،في مىاحهت وصاسة
الصخت نىع حهلها في مىاحهت العُذ الخعحن
الىسدي بطفخه الصخطُت ،25وهفغ هزا الخىحه
جبيخه هفغ املخنمت في قػُت نامل بقلُم بششُذ
العالفت الزلش في قشاسها الطادس بخاسٍخ
 ،2022/03/16بخدىٍل الغشامت التهذًذًت
الصخطُت غذ الهامل بلى غشامت مشفقُت،
الش يء الزي ٌهبر نً مدذودًت الاحتهاد القػاء
ؤلاداسي في ابخهاس خلىى هاحهت إلشهالُت حهىذ
بهؼ معاولي ؤلاداسة الزًً ًشفػىن جىفُز
ؤخهام القػاء ؤلاداسي.
املطلب الثاني :جقييد سلطت القضاء في الحجش
على أمىال إلادارة
ٌهخبر الدجض نلى ألامىاى ضىسة مً ضىس
الخىفُز الجبري لألخهام القػاثُت اإلاهمىى بها في
قاهىن اإلاعؿشة اإلاذهُت ،واإلاىطىص نليها في
الباب الشابو مً القعم الخاظو اإلاخهلق بؿشق
الخىفُز ،بال ؤن هزه اإلاعؿشة ال ًمنً جؿبُقها
بال نلى ؤشخاص القاهىن الخاص ،ألن اإلابذؤ
الزي اظخقش نلُه الفقه والقػاء هى نذم حىاص
الدجض نلى ؤمىاى ألاشخاص اإلاهىىٍت الهامت.
وإرا مان الاحتهاد القػاجي ؤلاداسي اإلاغشبي ظاس
في اججاه بنماى معؿشة الدجض بطفت اظخثىاثُت
نلى ألامىاى الخاضت للذولت دون ؤمىالها الهامت،
نىذ سفؼ هزه ألاخحرة جىفُز ألاخهام القػاثُت
 -25دمحم قظش٘" :آنٛبد رُفٛز األحكبو انقؼبئٛخ ف ٙيٕاجٓخ أشخبص
انقبٌَٕ انؼبو" ،يقبل يُشٕس ثًجهخ قؼبء يحكًخ انُقغ ،انؼذد ،86
.2017

معًد الدراسات االججماعية و االعالمية

35

مجلة القاهٌن و المججمع

العدد السادس غشت 2022

عبدالًادي الخياطي

النهاثُت الطادسة غذها ،فةهه لم ٌهذ باإلمهان
جؿبُق هزه اإلاعؿشة نلى ؤمىاى الذولت
والجماناث الترابُت ومجمىناتها ،بهذ
اإلاقخػُاث الجذًذة التي ؤجذ بها اإلاادة  9مً
قاهىن اإلاالُت سقم  19.70لعىت  2020التي هطذ
نلى ؤهه " :في خالت ضذوس خنم قػاجي نهاجي
قابل للخىفُزً ،لضم الذولت ؤو حمانت جشابُت ؤو
مجمىناتها بإداء مبلغ مهحنً ،خهحن ألامش بطشفه
داخل ؤحل ؤقطاه حعهىن ًىما نلى ألاقل) (...
وؤسبو ظىىاث نلى ألالثر) )...وؤن ؤمىاى
وممخلهاث الذولت والجماناث الترابُت
ومجمىناتها ال ًمنً ؤن جخػو للدجض لهزه
الغاًت".
وبزلو جهىن هزه اإلاادة قذ مىدذ الذولت
والجماناث الترابُت ومجمىناتها خطاهت قىٍت
جمىو جؿبُق معؿشة الدجض نلى ؤمىالها الخاضت
التي ؤحاص القػاء بمهاهُت الدجض نليها ،مً ؤحل
جىفُز ألاخهام الطادسة غذها ،وهى ما ًخال
مقخػُاث الفطل  126مً الذظخىس وَشهل
بدق ،غشبا للمششونُت وظُادة خنم القاهىن
واهخقاضا مً ؤخهام القػاء ،ألهه ال ٌهقل ؤن
جدطل ؤلاداسة دًىنها في مىاحهت ألافشاد بالعشنت
وؤلاحباس وؤلالشاه والدجض اإلاباشش نلى ألاسضذة
اإلاالُت مً خالى جقىُت ؤلاشهاس للغحر الخاثض،
فُما جبقى ؤلاحشاءاث اإلاخخزة في خقها بؿلب مً
املخهىم لهم خبرا نلى وسق.
لما ؤن اإلاادة  9العالفت الزلش قذ خعمذ
السجاى الفقهي والقػاجي خىى مذي حىاص
الدجض نلى ألامىاى الخاضت لإلداسة غحر الالصمت
لعحر اإلاشافق الهامت وؤقبرث هزه ؤلامهاهُت بشهل
ردمد 8272- 2518 :

نهاجي ،في اهخكاس بنادة الىكش في هزه اإلاادة ؤو
بلغاءها.
وججذس ؤلاشاسة هىا ،بلى ؤن الاحتهاد القػاجي
ؤلاداسي اإلاغشبي قذ بزى في العابق مجهىدا لبحرا
ٌعخدق الخىىٍه به قبل الخىطُظ نلى اإلاادة 9
في قاهىن اإلاالُت سقم  19.70لعىت  ،2020مً
ؤحل الخإظِغ الحتهاد قػاجي ًجحز جؿبُق
معؿشة الدجض نلى ألامىاى الخاضت للذولت
وألاشخاص الانخباسٍت الخابهت لها التي ال ًادي
الدجض نليها لخهؿُل ظحر اإلاشافق الهامت ،مً
ؤحل بحباسها نلى جىفُز ألاخهام النهاثُت التي
جخهىذ وجشفؼ جىفُزها ،ظىاء مان رلو الدجض
جىفُزًا ؤو حجضا لذي الغحر ،مادام لم ًنً هىاك
هظ ضشٍذ ًمىو الدجض نلى ؤمىالها الخاضت،
خُث مان هىاك قبىى غمني بجىاص جؿبُق هزه
الىظُلت نلى ؤلاداسة.
وهنزا رهبذ املخنمت ؤلاداسٍت بىحذة ،وهي جإمش
بةحشاء حجض جدفكي نلى نقاس مملىك ملنُت
خاضت لبلذًت وحذة غماها ألداء دًىن في رمتها
هاججت نً معؿشة هضم اإلالنُت ،بلى القىى بما ًلي:
"  ...خُث بن اإلاششم اإلاغشبي لم ًمىو ضشاخت
حجض ألامىاى الخاضت لألشخاص اإلاهىىٍت
الهامت ،لما فهل باليعبت ألمىالها الهامت
بمقخض ى (الفطل  4مً قهحر1914/07/01
والفطل  3مً قهحر  1921/10/19والفطل 8
مً قهحر  ،)1954/06/28وخُث بن وصٍش
الذاخلُت اإلاغشبي ؤشاس في ميشىسه نذد 182
بخاسٍخ  1991/05/11بلى ؤن ممخلهاث الجماناث
الهمىمُت التي ال جقبل ؤن جهىن مدال للدجض ،هي
ألامىاى الهمىمُت وخذها ،دون ألامالك الخاضت
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لنً الاحتهاد القػاجي نلى معخىي الغشفت
ؤلاداسٍت باملجلغ ألانلى ظابقا 27،اظخقش نلى
سفؼ بًقام الدجض الخدفكي نلى الهقاساث
اإلاملىلت ملنُت خاضت للصخظ اإلاهىىي الهام،
بهلت ؤهه ًفترع فُه مالءة الزمت ،وال ًخش ى
نلُه الهعش وٍادي دًىهه وفق قىانذ املخاظبت
الهامت ،نلى خالف ألامىاى واإلاىقىالث التي ال
ًترجب نً حجضها حهؿُل ظحر اإلاشفق الهام
باغؿشاد واهخكام ،والتي ًؿلق نليها ألامىاى
الخاضت للصخظ اإلاهىىي الهام ،والتي ًمنً
28
حجضها جىفُزًا القخػاء الذًً اإلاترجب بزمخه.
ؤي ؤن الهقاساث اإلاملىلت ملنُت خاضت للصخظ
اإلاهىىي الهام ال ًجىص بًقام الدجض الخدفكي
نليها نلى خالف ألامىاى ،واإلاىقىالث التي ال ًترجب
نً حجضها حهؿُل ظحر اإلاشفق الهام باغؿشاب
واهخكام ،والتي ًؿلق نليها ألامىاى الخاضت
للصخظ اإلاهىىي الهام ،والتي ًمنً حجضها
جىفُزًا القخػاء الذًً اإلاترجب بزمخه.
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التي لِغ هىاك مً الىاخُت القاهىهُت والقػاثُت
ما ًمىو الدجض نليها ،وخُث بن ألامىاى الخاضت
للصخظ الهام ججزى مجزلت ؤمىاى الصخظ
الهادي ،مما جهىن مهه هاجه ألامىاى قابلت
26
للدجض نليها."...

 -26أيش قؼبئ ٙطبدس ػٍ سئٛظ انًحكًخ اإلداسٚخ ثٕجذح ثبنًهف
ػذد  04/95ثزبسٚخ  ،1995/04/14غٛش يُشٕس.
 -27أَظش قشاس انغشفخ اإلداسٚخ ػذد  794ثزبسٚخ ،2003/10/30
يهف إداس٘ ػذد  ،03/1/4/1070قؼٛخ دمحم ثهقبػ ٙػذ جًبػخ
عٛذ٘ حشاصو ،غٛش يُشٕس.
 قشاس انغشفخ اإلداسٚخ ػذد  ،120ثزبسٚخ  ،2000/11/2يهفإداس٘ ػذد  ،2000/1/4/1313قؼٛخ يُبَخ نحهٕ ػذ انجًبػخ
انقشٔٚخ صٔاغخ ،غٛش يُشٕس.
 -28دمحم قظشَ٘ ،فظ انًشجغ انغبثق ،ص.22 :

ردمد 8272- 2518 :

وهنزا ،وجؿبُقا لهزا الخىحه ،جم الدجض
الخىفُزي نلى ؤمىاى بلذًت بني ادساس جىفُزا
لخنم قض ى نليها بإداء مبالغ مالُت لفاثذة
اإلاعمى هشو دمحم ،وجم حجض مىقىالث جلو البلذًت
مخمثلت في ظُاسة وجلفاص ومنُ الهىاء ،بانخباس
ؤن هزه اإلاىقىالث ال ًػش بُهها واظدُفاء الذًً
اإلاعخدق نلى البلذًت بعحر اإلاشفق البلذي ،وهي
ال حهخبر في حمُو ألاخىاى الصمت لعحره ،وال
29
حهؿُل فيها لعحر اإلاشفق اإلازمىس.
وهزا هى الاججاه الزي ماهذ حعحر نلُه ؤغلب
املخالم ؤلاداسٍت باإلاغشب ،فمىاؽ بًقام الدجض
الخىفُزي نلى مىقىالث اإلاشفق الهمىمي ،مان هى
جقذًش ما برا ماهذ جلو اإلاىقىالث الصمت لعحره ؤم
ال ،وما برا مان حجضها ٌهؿل ظحره وَهشقل
اهخفام الجمهىس بخذماجه.
ؤما باليعبت للدجض لذي الغحر ،فةهه ٌهخبر مً
وظاثل الخىفُز الجبري لألخهام اإلاىطىص نليها
في قاهىن اإلاعؿشة اإلاذهُت (الفطىى مً  488بلى
 ،)496مً ؤحل بحباس املخهىم نلُه نلى الخىفُز
متى زبذ امخىانه نً جىفُز الخنم الطادس في
مىاحهخه ،دون ؤن ًىحذ ماوو قاهىوي ؤو واقعي
ًبرس هزا الامخىام ،خُث هظ الفطل  488نلى
ؤهه " ًمنً لهل داثً راحي ؤو انخباسي ًخىفش نلى
دًً زابذ بحشاء حجض بحن ًذي الغحر بةرن مً
القاض ي نلى مبالغ ومعدىذاث إلاذًىه والخهشع
نلى حعلُمها له".

 -29يهف رُفٛز٘ ػذد  14/98ثبنًحكًخ اإلداسٚخ ثٕجذح ػذ ثهذٚخ
ثُ ٙادساس ،غغٛش يُشٕس.
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وٍقطذ بالدجض لذي الغحر ،جلو اإلاعؿشة التي
جشمي بلى نقل ؤمىاى اإلاذًً بحن ًذي هزا ألاخحر،
بما بىاظؿت لخابت الػبـ بىاء نلى ظىذ
جىفُزي ،ؤو بىاء نلى ؾلب نىذ نذم وحىد هزا
العىذ ،نلى ؤن ًؿالب الخاحض باظخخالص
اإلابالغ اإلاذجىصة مباششة ؤو حعلُمه هخاج بُو
ألاشُاء اإلاذجىصة 30،خُث هطذ اإلاادة  491مً
قاهىن اإلاعؿشة اإلاذهُت نلى ؤههً" :خم حجض ما
للمذًً لذي الغحر بىاء نلى ظىذ جىفُزي ؤو بإمش
ًطذسه سثِغ املخنمت الابخذاثُت بىاء نلى ؾلب
بششؽ الشحىم بلُه نىذ وحىد ضهىبت"
وإرا مان الدجض لذي الغحر مً وظاثل الخىفُز
الجبرًت في القاهىن الخاص ،فةن القاض ي ؤلاداسي
لم ًخىاوى في العابق في بنماى هزه الىظُلت في
مىاحهت ؤلاداسة اإلامخىهت نً الخىفُز ،وَهذ ألامش
الطادس نً سثِغ املخنمت ؤلاداسٍت بالشباؽ
بخاسٍخ  23ؤبشٍل  1997مً ؤواثل ألاخهام
اإلااظعت في هزا الاججاه ،خُث قض ى فُه سثِغ
هزه املخنمت باإلاطادقت نلى الدجض لذي الغحر
في خق الىمالت الىؾىُت ملخاسبت العنً غحر
الالثق ،التي امخىهذ نً جىفُز خنم ضذس في
خقها بإداء حهىٍػاث لفاثذة اإلاجزونت ملنُتها
ششلت حي هللا ،وجم هزا الدجض نلى ؤمىالها
اإلاىدنت في خعابها لذي الخضٍىت الهامت للملنت.
وما يهمىا في هزا ألامش ؤهه خالى معؿشة جىفُز
الدجض ،دفهذ الىمالت العالفت الزلش بهذة
دفىناث ،مً بُنها ؤنها حهخبر ماظعت نمىمُت
 -30دمحم ثذٚذ٘ " :انحجض نذٖ انغٛش" انُذٔح األٔنٗ نهؼًم انقؼبئٙ
ٔانجُك ،ٙيُشٕساد انًؼٓذ انٕؽُ ٙنهذساعبد انقؼبئٛخ ٔانًجًٕػخ
انجُكٛخ ف ٙانًغشة ،دجُجش  ،.1987ص.80 :

ردمد 8272- 2518 :

وؤهه ال ًجىص الدجض نلى ؤمىالها ،فهان حىاب
املخنمت نلى هزا الذفو بإن ..." :ألامىاى التي
ًدشهل منها سؤط ماى اإلاذجىص نليها نلى افتراع
ؤنها ؤمىاى نمىمُت ،فةن حضءا منها قذ سضذ
ؤضال لدعذًذ معخدقاث ؤصخاب ألاساض ي
اإلاجزونت ملنُتهم ،وهزا الدجض ٌشهل غماهت
لهاالء ،وال غشس فُه نلى مطلخت اإلاذجىص
31
نليها."...
وقذ جم جإًُذ هزا الاججاه مً ؾشف الغشفت
ؤلاداسٍت باملجلغ ألانلى ظابقا في قشاسها نذد
 556بخاسٍخ  1997/05/22مالذة نلى ؤهه..." :برا
مان ال ًجىص الدجض نلى ألامىاى الهامت للذولت
وألاشخاص الانخباسٍت الهامت بانخباس ؤن الدجض
والخىفُز نليها ،مً شإهه ؤن ٌهؿل وَهشقل
وقُفت الىفو الهام اإلالقاة نلى ناجقها ،فةهه
اظخثىاء مً رلو ًجىص الدجض نلى ألامىاى
الخاضت ألشخاص القاهىن الهام متى مان
الدجض بعبب جقذًش العلؿت القػاثُت اإلاقشسة
للدجض ؤن لِغ مً شإهه نشقلت ظحر اإلاشفق
الهمىمي ؤو حهؿُل خذماجه لجمهىس الىاط ،ؤو
متى جم سضذ ألامىاى للخىفُز ولعذاد
32
الخهىٍػاث اإلاهىُت باألخهام."...
لما ؤقش املجلغ ألانلى في قشاسه نذد  413بخاسٍخ
 2008-05-07في اإلال ؤلاداسي نذد 06/756
بمهاهُت الدجض نلى ؤمىاى اإلااظعاث الهمىمُت
 -31يظطفٗ انزشاة ،يشجغ عبثق ،ص.38 :
 -32قشاس انغشفخ اإلداسٚخ ثبنًجهظ األػهٗ عبثقب ػذد  556ثزبسٚخ
 ،1997/05/22قؼٛخ ششكخ ح ٙهللا ػذ انٕكبنخ انٕؽُٛخ نًحبسثخ
انغكٍ غٛش انالئق ،أٔسدِ دمحم قظش٘ ف ٙيقبنّ " :انحجض ػهٗ
أيٕال اإلداسح انؼًٕيٛخ كٕعٛهخ نزُفٛز أحكبو انقؼبء اإلداس٘" ،يجهخ
انقؼبء اإلداس٘ ،انؼذد  ،3انغُخ انثبَٛخ خشٚف/طٛف  ،2013ص:
.26
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برا زبذ امخىانها نً الخىفُز ،معدىذا نلى
الخُثُاث الخالُت ..." :برا مان ال ًجىص الدجض نلى
ؤمىاى اإلااظعاث الهمىمُت لهىنها ملُئت الزمت
وال ًخش ى نعشها ،فةهه برا زبذ امخىانها نً
الخىفُز فمالءة الزمت جطبذ غحر مجذًت ،نلما
ؤهه ًجىص القُام بالخىفُز الجبري في مىاحهتها
هكشا لطفت ؤلالضام التي جفشغها بدنم القاهىن
ألاخهام القػاثُت القابلت للخىفُز ما دام لم
33
ًثبذ ؤن له جإزحرا نلى ظحر اإلاشفق الهام."...
ولم ًقخطش ألامش نلى اإلااظعاث الهمىمُت ،بل
نمم هزا الخنم نلى ؤلاداساث (الىصاساث) ،مً
خالى الهذًذ مً ألاوامش الطادسة نً مخخل
املخالم ؤلاداسٍت ،ولمثاى نلى رلو :ألامش الطادس
نً سثِغ املخنمت ؤلاداسٍت بىحذة بخاسٍخ
الاظخعجالي سقم
 2001/03/22في اإلال
 ،201/04الزي حاء في خُثُاجه ..." :خُث ًاخز
مً قشاس العُذ وصٍش اإلاالُت اإلاػاف للمل ،
وحىاب العُذ مذًش ضىذوق ؤلاًذام والخذبحر ؤهه
جم سضذ مبلغ لخهىٍؼ ماقذ نً خُاصة مجمىم
الهقاس في بؾاس هضم اإلالنُت وجم بًذانه بطىذوق
ؤلاًذام والخذبحر .وخُث بن سضذ الخهىٍؼ
اإلازمىس مً ؾشف العُذ وصٍش اإلاالُت وجخطُطه
ألصخاب القؿو ألاسغُت  -بما فيها الؿالب-
اإلاقشس هضنها منهم لفاثذة اإلاىفهت الهامت وإًذانه
بطىذوق ؤلاًذام والخذبحر ،مهىاه بخشاج جلو
ألامىاى مً داثشة ألامىاى الهامت وحهلها ؤمىالا

 -33قشاس انًجهظ األػهٗ ػذد  413ثزبسٚخ  2008-05-07فٙ
انًهف اإلداس٘ ػذد  ،06/756يُشٕس ثًجهخ قؼبء انًجهظ األػهٗ
ػذد  ،2009 ،71ص.307:

ردمد 8272- 2518 :

خاضت مشضىدة للخىفُز ،مما ًجىص مباششة
الدجض نليها ظىاء الخدفكي ؤو الخىفُزي."...
وخالضت القىى ،لم ٌهذ الُىم بةمهان القػاء
ؤلاداسي اإلاغشبي جؿبُق معؿشة الدجض نلى
ألامىاى واإلامخلهاث الخاضت لإلداسة ،ورلو بعبب
ما فشغخه اإلاادة  9مً قاهىن اإلاالُت سقم 19.70
لعىت  2020مً مقخػُاث ،والتي هطذ بشهل
ضشٍذ نلى نذم بمهاهُت خػىم ؤمىاى وممخلهاث
الذولت والجماناث الترابُت ومجمىناتها للدجض
بخاجا .وإن ماهذ بهؼ املخالم ؤلاداسٍت لم جؿبق
مػامحن هزه اإلاادة نلى ؤمىاى اإلااظعاث
الهمىمُت ،واإلاثاى نلى رلو ألامش الطادس نً
سثِغ املخنمت ؤلاداسٍت بمنىاط بطفخه قاغُا
للمعخعجالث ،الزي قض ى فُه بالدجض نلى
ؤمىاى ألامادًمُت الجهىٍت للتربُت والخهىًٍ حهت
دسنت جافُاللذ بانخباسها ماظعت نمىمُت غحر
مشمىلت بخؿبُق مقخػُاث اإلاادة  9مً قاهىن
اإلاالُت سقم  19.70لعىت  ،2020التي اقخطشث
نلى ؤمىاى الذولت والجماناث الترابُت
ومجمىناتها فقـ دون الخذًث نً ؤمىاى
اإلااظعاث الهمىمُت ،والزي حاء فُه ..." :وخُث
دفهذ الجهت اإلاذعى نليها اإلاذجىص نليها بىاظؿت
هاثبها بإن ؾلب اإلاذنُت ًخهاسع مو مقخػُاث
اإلاادة  9مً قاهىن مالُت ظىت  ،2020والتي جمىو
ؤي حجض نلى ؤمىاى وممخلهاث الذولت
والجماناث الترابُت ومجمىناتها.
وخُث بن اإلاششم ولئن مىو بًقام الدجض بطشٍذ
اإلاادة  9مً قاهىن مالُت ظىت  ،2020فةهه خطش
هزا اإلاىو باليعبت ألمىاى وممخلهاث الذولت
والجماناث الترابُت ومجمىناتها فقـ دون باقي
معًد الدراسات االججماعية و االعالمية

اإلااظعاث الهمىمُت ألاخشي ،والتي جذخل غمنها
الجهت اإلاذنُت مما ًبقى مهه الذفو اإلاثاس غحر
ماظغ"...

اإلاقض ي به ،هاهُو نً العلىماث العلبُت وغحر
اإلاششونت التي ًىاحه بها بهؼ معاولي ؤلاداسة
مىغىم جىفُز ؤخهام القػاء ؤلاداسي.

ونلُه ضشخذ املخنمت في مىؿىقها ؾبقا
للمادجحن  7و 19مً القاهىن املخذر للمدالم
ؤلاداسٍت سقم  41.90والفطل  494مً قاهىن
اإلاعؿشة اإلاذهُت واإلاادة  9مً قاهىن مالُت ظىت
 ،2020باإلاطادقت نلى الدجض لذي الغحر نلى
خعاب ألامادًمُت الجهىٍت للتربُت والخهىًٍ
دسنت جافاللذ واإلاػشوب بحن ًذي الخاصن
ؤلاقلُمي وؤمشه بدعلُم مبلغ  806.065.50دسهم،
لشثِغ لخابت غبـ هزه املخنمت لدعلُمه
34
للمذنُت.

وبخطىص مىق الاحتهاد القػاجي ؤلاداسي
اإلاغشبي ًالخل ؤن دوسه ماصاى مدذودا في بلضام
ؤلاداسة بدىفُز ألاخهام ؤلاداسٍت الخاثضة لقىة
الش يء اإلاقض ي به ،فةرا ماهذ املخالم ؤلاداسٍت
راث الذسحت ألاولى قذ دافهذ نً فشع الغشامت
التهذًذًت غذ اإلاعاوى ؤلاداسي اإلامخىو نً
الخىفُز بذون مبرس ،بانخباس هزا ألامش ٌشهل
غماهت خقُقُت لخىفُز ألاخهام ؤلاداسٍت ،فةن
هزا الخىحه جم بلغاثه مً ؾشف الغشفت ؤلاداسٍت
بمدنمت الىقؼ ومً قبل نذد مً مدالم
الاظخئىاف ؤلاداسٍت في آخش قشاساتها ،مدىلت
الغشامت الصخطُت املخهىم بها غذ اإلاعاوى
ؤلاداسي اإلامخىو نً الخىفُز بذون مبرس بلى غشامت
مشفقُت في مىاحهت ؤلاداسة ،وهزا ألامش ال ًػو
خذا إلشهالُت الامخىام نً الخىفُز ،مما ًجهل
اإلاخىاصم مو ؤلاداسة ًذوس في خلقت مفشغت.

خ ــاج ـمــت :هخلظ مما ظبق بلى ؤن الذولت جخدمل
معاولُت مباششة نً ؤلاشهاالث القاهىهُت التي
ماصالذ جىاحه جىفُز ؤخهام القػاء ؤلاداسي،
هكشا لهذم اجخارها ؤلاحشاءاث الدششَهُت الالصمت
لخجاوص الثغشاث اإلاعؿشٍت اإلاؿشوخت ظىاء نلى
معخىي القاهىن املخذر للمدالم ؤلاداسٍت ؤو
نلى معخىي قاهىن اإلاعؿشة اإلاذهُت ،مً ؤحل
بلضام ؤلاداسة بدىفُز ألاخهام القػاثُت.
باإلغافت بلى ؤن جىفُز ألاخهام القػاثُت
الطادسة في مىاحهت ؤلاداسة ماصاى ًطؿذم
بهىاثق ؤخشي مً قبُل نذم بشمجت انخماداث
مالُت في محزاهُتها ألداء الخهىٍػاث اإلاالُت
املخهىم بها نليها في ؤخهام خاثضة لقىة الش يء

39

مجلة القاهٌن و المججمع

العدد السادس غشت 2022

عبدالًادي الخياطي

 -34أيش طبدس ػٍ سئٛظ انًحكًخ اإلداسٚخ ثًكُبط ػذد  5ثزبسٚخ
 2020/01/22ف ٙانًهف انزُفٛز٘ ػذد  ،2019/7103/134قؼٛخ
انحجض أيٕال األكبدًٛٚخ انجٕٓٚخ نهزشثٛخ ٔانزكٕ ٍٚجٓخ دسػخ
ربفٛالنذ ،غٛش يُشٕس.

ردمد 8272- 2518 :

بغافت بلى اهدعاس الاحتهاد القػاجي بخطىص
جؿبُق معؿشة الدجض نلى ؤمىاى ؤلاداسة ،بهذما
لشط مىقفا مهما في ؤخهامه مً بمهاهُت الدجض
نلى ؤمىالها الخاضت غحر الالصمت لعحر مشافقها،
لنً مقخػُاث اإلاادة  9مً قاهىن اإلاالُت سقم
 19.70للعىت اإلاالُت  2020ؤلغذ هزه ؤلامهاهُت
وؤقبرث هزا الاحتهاد.
لهزا ال بذ مً اجخار بحشاءاث حششَهُت هاحهت
حهالج حمُو ؤلاشهاالث التي جؿشقىا لها في هزا
البدث ،مً ؤحل الخذ مً قاهشة امخىام ؤلاداسة
معًد الدراسات االججماعية و االعالمية
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نً جىفُز ألاخهام ؤلاداسٍت الطادسة غذها،
مىغو معاؾش خاضت بالخىفُز نلى ؤشخاص
القاهىن الهام ،نبر بنادة الىكش في قاهىن
اإلاعؿشة اإلاذهُت ،وإقشاس اإلاعاولُت الخإدًبُت
والصخطُت للمعاوى ؤلاداسي اإلامخىو نً
الخىفُز متى مان ممنىا ،وفشع الغشامت
الئحت املزاجع:

التهذًذًت غذه بطفت شخطُت ،وإلغاء
مقخػُاث اإلاادة  9العالفت الزلش ،والبدث نً
العبل النفُلت للخُلىلت دون جىامي اإلاىاصناث
التي جدعبب فيها ؤلاداسة ،وجفادي القشاساث
واإلاماسظاث ؤلاداسٍت التي ًمنً ؤن جادي لها.

خمُذ ؤمالى " :بشهالُت جىفُز ألاخهام ؤلاداسٍت الطادسة في مىاحهت ؤلاداسة" ،سظالت لىُل دبلىم
الذساظاث الهلُا اإلاخخططت في القاهىن الخاص ،حامهت دمحم الخامغ ،ملُت الهلىم القاهىهُت
والاقخطادًت والاحخمانُت العىَس ي الشباؽ ،العىت الجامهُت .2009-2008
النبحر بُاع " :جىفُز ألاخهام اإلاذهُت في الدششَو اإلاغشبي" ،سظالت لىُل دبلىم الذساظاث الهلُا اإلاهمقت،
حامهت القاض ي نُاع ،ملُت الهلىم القاهىهُت والاقخطادًت والاحخمانُت ،العىت الجامهُت -1999
.2000
املقاالث:
الجُاللي ؤمضٍذ " :بشهالُت جؿبُق قاهىن اإلاعؿشة اإلاذهُت في مجاى اإلاىاصناث ؤلاداسٍت ،مقاى ميشىس
بمجلت ؤلاداسة الهامت ،الهذد ً ،4ىاًش.2002 ،
آماى اإلاششفي " :الغشامت التهذًذًت وجىفُز ألاخهام القػاثُت الطادسة غذ ؤلاداسة"  ،حهلُق نلى خنم
املخنمت ؤلاداسٍت بالشباؽ نذد  134ضادس في  6ماسط  ،1997وسزت الهشحري غذ وصاسة التربُت الىؾىُت،
ميشىس باملجلت اإلاغشبُت لإلداسة املخلُت والخىمُت ،نذد  23ؤبشٍلً-ىهُى . 1998
خعً صخُب " :القػاء ؤلاداسي باإلاغشب" ،ميشىساث املجلت اإلاغشبُت لإلداسة املخلُت والخىمُت ،الهذد
.2009 ،80
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ألاطزوحاث والزسائل:

دمحم قطشي" :آلُاث جىفُز ألاخهام القػاثُت في مىاحهت ؤشخاص القاهىن الهام" ،ميشىس بمجلت قػاء
مدنمت الىقؼ ،الهذد .2017 ،86

ردمد 8272- 2518 :

معًد الدراسات االججماعية و االعالمية

عبدالًادي الخياطي

دمحم قطشي" :الغشامت التهذًذًت مىظُلت إلحباس ؤلاداسة نلى جىفُز ؤخهام القػاء ؤلاداسي" ،وششة
قشاساث مدنمت الىقؼ ،الجضء الثاوي نشش.2013،
دمحم قطشي " :الدجض نلى ؤمىاى ؤلاداسة الهمىمُت مىظُلت لخىفُز ؤخهام القػاء ؤلاداسي" ،مجلت
القػاء ؤلاداسي ،الهذد  ،3العىت الثاهُت خشٍ /ضُ .2013

دمحم بذًذي " :الدجض لذي الغحر" الىذوة ألاولى للهمل القػاجي والبىهي ،ميشىساث اإلاههذ الىؾني
للذساظاث القػاثُت واملجمىنت البىنُت في اإلاغشب ،دحىبر .1987
مطؿفى التراب" :بشهالُت جىفُز ألاخهام ؤلاداسٍت" ،املجلت اإلاغشٍبت لإلداسة املخلُت والخىمُت ،نذد ،27
ؤبشٍل .1999
نطام بىجلىن" :الغشامت التهذًذًت وجىفُز ألاخهام القػاثُت في مىاحهت ؤلاداسة" ،مقاى ميشىس ب م م
ب م ث  ،نذد  ،65هىهبر -دحىبر .2005
نبذ الهضٍض بدصوي " :بشهالُت جىفُز ألاخهام القػاثُت غذ ؤشخاص القاهىن الهام" ،مجلت القػاء
ؤلاداسي ،الهذد .2018 ،12-11
نبذ النبحر ؾبُو" :هل قىاهحن الاظخهماس ؤسخم مً قىاهحن الخهىمت" ،مجلت املخالم اإلاغشبُت،
نذدً 169ىاًش – فبراًش  ،2020ص.26 :
نبذ الطمذ ؤمشدوى" :بشهالُاث جىفُز ألاخهام الطادسة غذ الجماناث الترابُت" ،مجلت معاساث في
ألابدار والذساظاث القاهىهُت ،الهذد 17و.2021 ،18
الخعً اإلاحر" :بشهالُت جىفُز ألاخهام غذ ؤلاداسة الػشٍبُت بحن اإلاقخػُاث القاهىهُت والهمل
القػاجي"،ميشىس نلى مجلت القاهىن وألانماى الذولُت مجلت النتروهُت ،مجلت النتروهُت ،بخاسٍخ
28ؤلخىبش ،2019جاسٍخ الاؾالم نلُه  ،13:12نلى الشابـ الخالي.....................:
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دمحم قطشي " :الغشامت التهذًذًت والدجض في مىاحهت ؤلاداسة اإلامخىهت نً جىفُز ألاخهام ؤلاداسٍت
الطادسة غذها ،مقاى ميشىس باملجلت اإلاغشبُت لإلداسة املخلُت والخىمُت ،نذد  ،34شدىبر -ؤلخىبش
.2000

بشهالُت-جىفُز-ألاخهام-غذ-الاداسة-الػشٍبُتhttps://www.droitetentreprise.com /
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القزاراث وألاحكام وألاوامزالقضائيت:
قشاس الغشفت ؤلاداسٍت نذد  794بخاسٍخ  ،2003/10/30مل بداسي نذد ،03/1/4/1070
قػُت دمحم بلقاض ي غذ حمانت ظُذي خشاصم ،غحر ميشىس.

قشاس الغشفت ؤلاداسٍت باملجلغ ألانلى ظابقا نذد  556بخاسٍخ  1997/05/22قػُت ششلت حي
هللا غذ الىمالت الىؾىُت ملخاسبت العنً غحر الالثق  ،ؤوسده بلُه دمحم قطشي في مقاله " :الدجض
نلى ؤمىاى ؤلاداسة الهمىمُت مىظُلت لخىفُز ؤخهام القػاء ؤلاداسي" ،مجلت القػاء ؤلاداسي،
الهذد  ،3العىت الثاهُت خشٍ /ضُ  ،2013ص.26:
قشاس املجلغ ألانلى ظابقا نذد 235بخاسٍخ  1999/03/11في قػُت اإلاهؿاوي غذ سثِغ
حمانت جىهفُذ ،ؤوسده نبذ الهضٍض بدصهُفي مقاله " :بشهالُت جىفُز ألاخهام القػاثُت غذ
ؤشخاص القاهىن الهام" ،مجلت القػاء ؤلاداسي ،الهذد  ،2018 ،12-11ص.24 :
قشاس املجلغ ألانلى نذد  413بخاسٍخ  2008-05-07في اإلال
بمجلت قػاء املجلغ ألانلى نذد  ،2009 ،71ص.307 :

ؤلاداسي نذد  ،06/756ميشىس

قشاس املجلغ ألانلى نذد  910/6817بخاسٍخ  ،1990/07/26مل حىاجي نذد  89/6567ؤشاس
بلُه النبحر بُاع" ،جىفُز ألاخهام اإلاذهُت في الدششَو اإلاغشبي" ،سظالت لىُل دبلىم الذساظاث
الهلُا اإلاهمقت ،حامهت القاض ي نُاع ،ملُت الهلىم القاهىهُت والاقخطادًت والاحخمانُت،
العىت الجامهُت  ،2000-1999ص.135 :
القشاس الطادس نً مدنمت الاظخئىاف ؤلاداسٍت بالشباؽ جدذ نذد  642بخاسٍخ ،2016/09/28
قػُت وصٍش الصخت ،ؤشاس بلُه دمحم قطشي في مقاله " :آلُاث جىفُز ألاخهام القػاثُت في
مىاحهت ؤشخاص القاهىن الهام" ،ميشىس بمجلت قػاء مدنمت الىقؼ ،الهذد ،2017 ،86
ص193:
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قشاس الغشفت ؤلاداسٍت نذد  ،120بخاسٍخ  ،2000/11/2مل بداسي نذد ،2000/1/4/1313
قػُت مىاهت لخلى غذ الجمانت القشوٍت صواغت ،غحر ميشىس.

قشاس مدنمت الاظخئىاف بالذاس البُػاء ،نذد  ،1316بخاسٍخ ً 28ىهُى  ،1991ميشىس بمجلت
املخالم اإلاغشبُت ،نذد  ،1991 ،71ص.177:
ردمد 8272- 2518 :
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قشاس مدنمت الاظخئىاف ؤلاداسٍت بالشباؽ نذد  4192بخاسٍخ  2020/12/08في اإلال الخىفُزي
نذد  ،2020/7601/314غحر ميشىس.
خنم املخنمت ؤلاداسٍت بالذاس البُػاء نذد  228الطادس بخاسٍخ  2020/02/13في قػُت نامل
بقلُم بششُذ ،غحر ميشىس.

خنم املخنمت ؤلاداسٍت بمنىاط نذد  98/110بخاسٍخ  1998/04/03في قػُت اإلاهؿاوي غذ
سثِغ حمانت جىهفُذ ،ؤوسده نطام بىجلىن" :الغشامت التهذًذًت وجىفُز ألاخهام القػاثُت في
مىاحهت ؤلاداسة" ،مقاى ميشىس باملجلت اإلاغشبُت لإلداسة املخلُت والخىمُت ،نذد  ،65هىهبر-
دحىبر  ،2005ص.64:
ؤمش ضادس نً سثِغ املخنمت ؤلاداسٍت بىحذة باإلال نذد  95/04بخاسٍخ ،1995/04/14
قػُت بلذًت وحذة ،ؤشاس بلُه دمحم قطشي في مقاله " :الدجض نلى ؤمىاى ؤلاداسة الهمىمُت
مىظُلت لخىفُز ؤخهام القػاء ؤلاداسي" ،مجلت القػاء ؤلاداسي ،الهذد  ،3العىت الثاهُت
خشٍ /ضُ  ،2013ص.21 :
ؤمش ضادس نً سثِغ املخنمت ؤلاداسٍت بالشباؽ نذد  2251بخاسٍخ  2015/09/01في اإلال نذد
 2015/7101/2105غذ العُذ الخعحن الىسدي وصٍش الصخت ،ؤشاس بلُه دمحم قطشي في
مقاله " :آلُاث جىفُز ألاخهام القػاثُت في مىاحهت ؤشخاص القاهىن الهام" ،ميشىس بمجلت
قػاء مدنمت الىقؼ ،الهذد  ،2017 ،86ص.188 :
ؤمش ضادس نً سثِغ املخنمت ؤلاداسٍت بالشباؽ نذد  2165بخاسٍخ  2015/08/11في اإلال نذد
 2015/7202/446غذ العُذ فخذ هللا ولهلى سثِغ املجلغ الجماعي للشباؽ ،ؤشاس بلُه دمحم
قطشي في مقاله " :آلُاث جىفُز ألاخهام القػاثُت في مىاحهت ؤشخاص القاهىن الهام"،
ميشىس بمجلت قػاء مدنمت الىقؼ ،الهذد  ،2017 ،86ص.192 :
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خنم املخنمت ؤلاداسٍت بالشباؽ نذد  134ضادس في  6ماسط  ،1997وسزت الهشحري غذ وصاسة
التربُت الىؾىُت ،ميشىس باملجلت اإلاغشبُت لإلداسة املخلُت والخىمُت ،نذد  23ؤبشٍلً-ىهُى ،1998
ص.80-79 :

ؤمش ضادس نً سثِغ املخنمت ؤلاداسٍت بالشباؽ نذد  3262بخاسٍخ  2016/08/30في اإلال نذد
 2016/7101/3029غذ العُذ سشُذ بلمخخاس بً نبذ هللا بطفخه الصخطُت ،ؤشاس بلُه
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مسؤولية الدولة عن قيٌد وإشكاالت ثوفيذ أحكام القضاء اإلداري ومحدودية اججًاداثى في ثجاوزيا

دمحم قطشي في مقاله " :آلُاث جىفُز ألاخهام القػاثُت في مىاحهت ؤشخاص القاهىن الهام"،
ميشىس بمجلت قػاء مدنمت الىقؼ ،الهذد ،2017 ،86ص.89 :
ؤمش ضادس نً سثِغ املخنمت ؤلاداسٍت بالذاس البُػاء نذد  725بخاسٍخ  2021/07/08في اإلال
نذد  2021/7101/569في قػُت نامل بقلُم بششُذ ،غحر ميشىس.
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ؤمش ضادس نً سثِغ املخنمت ؤلاداسٍت بالشباؽ نذد  99بخاسٍخ  23ؤبشٍل  1999قػُت ششلت
حي هللا غذ الىمالت الىؾىُت ملخاسبت العنً غحر الالثق ،ؤشاس بلُه دمحم قطشي في مقاله" :
الدجض نلى ؤمىاى ؤلاداسة الهمىمُت مىظُلت لخىفُز ؤخهام القػاء ؤلاداسي" ،مجلت القػاء
ؤلاداسي ،الهذد  ،3العىت الثاهُت خشٍ /ضُ  ، 2013ص26 :
ؤمش ضادس نً سثِغ املخنمت ؤلاداسٍت بىحذة باإلال الاظخعجالي نذد  2001/04بخاسٍخ
 2001/03/22في قػُت بىلىٍض نالى غذ الذولت ،غحر ميشىس.
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ؤمش ضادس نً سثِغ املخنمت ؤلاداسٍت بمنىاط نذد  5بخاسٍخ  2020/01/22في اإلال
الخىفُزي نذد  ،2019/7103/134في قػُت الدجض ؤمىاى ألامادًمُت الجهىٍت للتربُت
والخهىًٍ حهت دسنت جافُاللذ ،غحر ميشىس.
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