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    :مقدمة
قفزة نوعية من أجل ترسيخ مبادئ المشروعية وسيادة القانون  41.90شكل صدور القانون 

وهذا يقتضي منها . خاضعة للقانون وملزمة بتطبيقه حيث أصبحت الدولة شأنها شأن باقي األفراد
. احترام  وتنفيذ قوة األمر المقضي به ما دامت هي المسؤولة على فرض هيبة وقدسية القضاء

فالقضاء اإلداري منذ بدايته عمل على إصدار العديد من األحكام والقرارات القضائية التي أقرت 
أن هذه األحكام والقرارات تبقى في غالب األحيان عصية  مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية، إال

  .عن التنفيذ

فالتنفيذ هو لحمة الحكم وسداه، إذ ال فائدة للقانون من دون تطبيق، وال قيمة للحكم من دون 
نفاذ، وهو يمثل أهم مرحلة من مراحل التقاضي والتي غالبا ما تكون عسيرة ومضنية وطويلة األمد، 

ر األحكام القضائية عديمة الجدوى والفعالية ويفقد الناس ثقتهم في القضاء ويدب فبدون التنفيذ تصي
تفكير ""اليأس في نفوسهم وتعم الفوضى وينعدم األمن واالستقرار في المجتمع، ويؤدى األمر إلى 

  .كما قال الراحل الحسن الثاني رحمه اهللا"" آخر وهو انحالل الدولة

ية دون تنفيذ هو ضرب في مبدأ الشرعية في الدولة، فماذا فبقاء األحكام والقرارات القضائ
يجدي أن يجتهد القاضي اإلداري في إيجاد الحلول الناجعة بما يتالءم وصون الحقوق والحريات 

، فما يطمح إليه كل متقاض من رفع دعواه لدى القضاء "الموت"المشروعة إذا كان أحكامه مصيرها 
لقضائي في المادة اإلدارية بل استصدار حكم لصالحه يحمي اإلداري ليس هو إغناء االجتهاد ا

  .1المعتدى عليه من طرف اإلدارة مع ترجمة منطوقه على أرض الواقع بتنفيذه

فاحترام الدولة لما يصدر عن السلطة القضائية من أحكام وقرارات هو تعبير عن مدى تقدم 
أيام الحرب العالمية  "تون تشرشلونس"الدولة وتطورها، فقد عرضت على رئيس وزراء بريطانيا 

                                                             
، دار 2009، دجنبر 31-30، مجلة رسالة المحاماة عدد مزدوج "الحجز" "الغرامة التهديدية"محمد قصري، تنفيذ األحكام اإلدارية   - 1

  53ص،  القلم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط،
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الثانية قضية بحكم قضى بمنع تحليق الطائرات العسكرية أثناء انعقاد الجلسات نظرا لإلزعاج الذي 
ال بد من تنفيذ الحكم فإنه أهون أن يكتب التاريخ أن انجلترا هزمت : ""تسببه، فكان جوابه أن قال

   2""قضائي في الحرب من أن يكتب أنها امتنعت عن تنفيذ حكم

وتجدر اإلشارة إلى أن إشكالية تنفيذ األحكام القضائية هي ليست ظاهرة جديدة بل ظاهرة لها 
امتداد تاريخي حتى في الدول التي تعتبر ديمقراطية وتحترم القانون، وال أدل على ذلك تلك المقولة 

 مارشاراسمه لما أصدر قاضي مشهور  1832سنة  جاكسونالمشهورة للرئيس األمريكي األسبق 
القاضي مارشال أصدر هذا القرار فقولوا له أن : قرارا ضد الدولة فجاء الرئيس األمريكي وقال

  .ينفذه أن استطاع

، إال أن 4من الدستور 1263فبالرغم من جعل تنفيذ األحكام ملزما للجميع من خالل الفصل   
ا ال تزال قائمة رغم اإلنخفاظ الملحوظ إشكالية امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام الصادرة في مواجهته

إلى  2006سنة  %29.26لنسبها حيث أن نسب المنفذ من األحكام الصادرة ضد اإلدارة انتقلت من 
، وهي نسب تفيد أن هناك جهود 5%67.27إلى حوالي  2016لتصل سنة  2011سنة  46.02%

لك تبقى قائمة وتخلف آثار سلبية حثيثة من طرف كل المعنيين لتجاوز هذه اإلشكالية، إال أنه مع ذ
  .على حقوق المواطنين وتزرع الشك والريبة في مشروعية دولة الحق والقانون

وخالفا للمشرع المغربي الذي تساهل كثيرا في هذا الموضوع، نجد مجموعة من الدول 
رة ضد تعاملت بحزم مع هذه الظاهرة من خالل تجريم اإلمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية الصاد

من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم  123الدولة كما هو عليه األمر في مصر من خالل المادة 
                                                             

دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون حميد أمالل، إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارة الصادرة في مواجهة اإلدارة، رسالة لنيل  -  2
  2/3: ، ص2008/2009الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي الرباط، السنة الجامعية 

  .األحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع: "من الدستور 126الفصل  -  3
  .""لعمومية تقدمي املساعدة الالزمة أثناء احملاكمة، إذا صدر األمر إليها بذلك وجيب عليها تقدمي املساعدة على تنفيذ األحكامجيب على السلطات ا

:  للمزید من المعلومات حول التوجھات الدستوریة في مجال تنفیذ األحكام اإلداریة، انظر مقال لألستاذ محمد صقلي حسیني، بعنوان -  4
  .وریة في مجال تنفیذ األحكام اإلداریة وآفاق تطبیقھاالتوجھات الدست

من األحكام  %6شكاية بعدم تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة أي بنسبة ' 11توصلت املؤسسة حبوايل  2011يف تقرير ملؤسسة الوسيط جاء فيه أنه سنة  - 5
ل مع ما ال يتم تنفيذه خالل السنة والذي ال يصل لعلم هذه املؤسسة، حيث أن اللجوء إليها الصادرة يف مواجهة اإلدارة مل تنفذ، مع العلم أن هذا الرقم يبقى ضئي

  .اختياري فقط ويف غالب األحيان ال يسفر عن نتائج 
  .77: مجعية عدالة، األمن القضائي وجودة األحكام، ص -
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؛ الذي يعاقب بالحبس والعزل لكل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف 1952لسنة  103
موال والرسوم، تنفيذ األوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل األ

أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من أية جعة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف 
امتنع عمدا عن تنفيذ حكم مما ذكر، بعد مضي ثمانية أيام منذ إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ 

  6.الحكم أو األمر داخال في اختصاص الموظف

ة عبر ثالثة مراحل بدءا بإحداث لجنة التقرير والدراسات أما فرنسا فقد عالجت هذه اإلشكالي
وهي لجنة قضائية على صعيد مجلس الدولة أسندت لها مهمة النظر في تظلمات  1963سنة 

المواطنين من الصعوبات التي يصادفونها أثناء تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في 
قدرتها على الحد من هذه الظاهرة دفع المشرع مواجهة اإلدارة، إال أن دورها المحدود وعدم 

والمعدل في دجنبر  1973يناير  3الفرنسي إلحداث مؤسسة الوسيط بمقتضى قانون صادر في 
والذي خوله سلطة توجيه أوامر لإلدارة قصد تنفيذ بعض األحكام التي امتنعت عن تنفيذها أو  1976

اإلدارة من التمادي في هذا االمتناع، فلجأ المشرع  إال أن هذا لم يمنع. كانت سببا في عرقلة تنفيذها
والتي يمكن أن تمتد  1980يوليوز  16الفرنسي العتماد أسلوب الغرامة التهديدية بمقتضى قانون 

إلى الموظف الذي تسبب في عدم التنفيذ وذلك في إطار المسؤولية التأديبية والمالية للموظف من 
  .7اسبة الماليةخالل تقديمه لمحكمة التأديب والمح

األمر الذي دفع معه القضاء  ائمة لعدة أسباب ومبرراتوفي المغرب تظل هذه اإلشكالية ق
اإلداري لالجتهاد وعيا منه بدوره الهام في حماية الحقوق والحريات وضمان نفاذ قوة األمر المقضي 

  .اهرةبه إضافة لتدخل عدة جهات من خالل العديد من المبادرات للتقليل من هذه الظ

ما هي أسباب ومظاهر امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهتها؟ ف 
  وإلى أي حد ساهم القضاء اإلداري والمبادرات القانونية في تجاوز هذه اإلشكالية؟

                                                             
، دار النشر 1999، أبريل يونيو 27ة المحلية والتنمية، العدد مصطفى التراب، إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية، المجلة المغربية لإلدار  -  6

  .24: صالمغربية الدار البيضاء، 
  .26/27/28: ، ص2008سنة  156احلبيب العطشان، عدم تنفيذ أحكام القضاء اإلداري من طرف اإلدارة، جملة القضاء والقانون، العدد  -  7
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للوقوف على حقيقة هذه اإلشكالية وأسبابها والحلول المقدمة لتجاوزها سنعمد لتقسيم هذا 
  :فق تصميم ثنائي إلى مبحثين وفق الشكل التاليالموضوع و

األسباب الكامنة وراء امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام : المبحث األول
  .القضائية الصادرة في مواجهتها وصور هذا االمتناع

الوسائل والضمانات الممكنة إلجبار اإلدارة على تنفيذ : المبحث الثاني
  .األحكام القضائية الصادرة ضدها
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األسباب الكامنة وراء امتناع اإلدارة عن تنفیذ : المبحث األول
  .األحكام القضائیة الصادرة في مواجھتھا وصور ھذا االمتناع

إذا كان مبدأ المشروعية يقصد به أن جميع تصرفات اإلدارة يجب أن تكون خاضعة للقانون، 
ء وضرورة تنفيذها، ألن الغاية أو فإنه من الضروري أن يقترن بمبدأ آخر وهو احترام أحكام القضا

الهدف الذي يسعى إليه كل متقاض من استصدار حكم لصالحه هو الوصول به إلى مرحلة تنفيذه 
إال أن هناك مجموعة من األسباب والمشاكل تؤدي في العديد من . وترجمته على أرض الواقع

في بعض الحاالت تمتنع عن األحيان إلى التأخر في تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد اإلدارة و
  .التنفيذ ألسباب ذاتية تتعلق أساسا بالدوافع الشخصية واالعتبارات السياسية

أسباب امتناع اإلدارة عن تنفیذ األحكام القضائیة : المطلب األول
  .الصادرة في مواجھتھا

مة من الدستور ينص على أن األحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملز 126إذا كان الفصل 
للجميع، وأضاف على أن السلطات العمومية يجب عليها تقديم المساعدة الالزمة لتنفيذ األحكام 
القضائية، فإن اإلدارة ملزمة باحترام الدستور الذي يعتبر أسمى قانون، زيادة على أن تنفيذ األحكام 

إال أن األمر في  القضائية مرتبط في جوهره بسيادة القانون ومبدأ حرمة القضاء ومصداقية الدولة،
الواقع يطرح إشكالية عويصة تضيع فيها حقوق المواطنين ومصالح المقاوالت، فعندما تأتي مرحلة 
التنفيذ تتعنت اإلدارة بأسباب ومبررات عديدة بالرغم من كون األحكام القضائية ملزمة للجميع حسب 

نظام العام أو نقص االعتمادات الدستور وفي بعض األحيان تكون هذه األسباب والمبررات حقيقية كال
أو غياب وسائل التنفيذ الخاصة ضد أشخاص القانون العام، إال أنه في حاالت أخرى تكون أسباب 
متعلقة باإلدارة نفسها تدخل فيها االعتبارات الشخصية والسياسية، وتظهر النية السيئة لإلدارة وتمتنع 

  .حكام القضائية الصادرة ضداعن التنفيذ وتتمسك بأسباب خفية لتعطيل تنفيذ األ

وعموما هناك أسباب موضوعية تتعلق بالنظام العام وأسباب وصعوبات قانونية ومادية 
  .وأسباب ذاتية متصلة بالدوافع الشخصية واالعتبارات السياسية
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  األسباب الموضوعیة: الفقرة األولى

  :ةتتمثل هذه األسباب في النظام العام والصعوبات المادية والقانوني

  أسباب تتعلق بالحفاظ على األمن والنظام العام: أوال

في البداية ال بد من اإلشارة إلى أن مفهوم النظام العام واسع ونسبي يختلف مكان آلخر ومن 
زمن آلخر، ومن مجتمع آلخر، ويعرف النظام العام بأنه األسلوب المستخدم في تنظيم الحياة 

ق فرض سلطة القانون التي تمنح األفراد حقوقهم، وتعرفهم االجتماعية في المجتمع الواحد عن طري
  .بالواجبات القانونية الملزمة لهم

وعلى اعتبار أن من أهم أسباب وجود اإلدارة هو المحافظة على النظام العام، بصور الثالث 
باألمن فإذا كان تنفيذ الحكم القضائي من شأنه المساس ) الصحة العامة، السكينة األمة واألمن العام(

بعبارة أخرى فبالرغم من  8.العام ووقوع خلل بالمصالح اإلدارية والمرفق العام فإنه ال يتم تنفيذه
كون األحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به تعتبر أصال من أصول القانون وتهدف إلى 

القضائي، إال أنه في  تحقيق الطمأنينة العامة واالستقرار في الحقوق والروابط االجتماعية واألمن
حالة وجود ظروف معينة تستوجب الحفاظ على سالمة الدولة ومن شأن التنفيذ أن يعرض لنظام 
العام لالضطراب والتوتر فإن للسلطة التنفيذية حق تأخير أو تعطيل تنفيذ الحكم، وهنا يتم تقديم 

  .الصالح العام على الصالح الخاص

داري المغربي بدوره يتجه نحو التأكيد على جواز تعطيل وفي هذا اإلطار نجد أن القضاء اإل
تنفيذ األحكام القضائية في حاالت استثنائية، وقد عملت المحاكم اإلدارية على تحديد هذه الحاالت 
االستثنائية في احتمال وقوع اضطرابات جماعية تهدد المجتمع وتشكل خطرا على األمن والنظام 

ام يتميز بالعمومية والتجريد، فإنه يجب أن يحدد بدقة حتى ال تتخذه وما دام لفظ النظام الع. العام
  .اإلدارة كحجة في كل مرة ارتأت التملص من تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها

ففي العديد من الحاالت نجد اإلدارة تستعمل عبارة النظام العام وتتحجج بعدم تنفيذها لألحكام 
سي سير المرفق العام، حيث أصبح من أهم المبررات لتملص القضائية بالمصلحة العامة وضمان ح

                                                             
  20الصادرة يف مواجهة اإلدارة، مرجع سابق، ص  محيد أمالل، إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية -8
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اإلدارة من تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها، ففي ظالل سلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها 
  .اإلدارة في تحديد مفهوم النظام العام فإنه يصعب معها إثبات انحرافها أو تجاوزها للسلطة

ارة عن تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة في حقها، وإن كان يمليه واجب وبالتالي فإن امتناع اإلد
الحفاظ على النظام العام، فإنه ال يعدو أن يكون مجرد إجراء استثنائي ال يتوسع في تفسيره على 
حساب مبدأ القوة الملزمة للشيء المقضي به، ألن اإلدارة اتلي تتنصل من التزاماتها بتنفيذ األحكام 

ضدها بدعوى أن هذا التنفيذ يتعارض مع المصلحة العامة، يجب أن تضع في الحسبان أن الصادرة 
هناك مصلحة أعلى تتمثل في وجوب احترام القانون،والذي يدخل في سياقه الخضوع ألحكام 

  .القضاء، وإعطاء المصداقية لجهاز القضاء

  نقص االعتمادات المالیة: ثانیا

امتناع اإلدارة عن التنفيذ بنوع من التهجم على اإلدارة  كثيرا ما نجد بعض الفقه يتحدث عن
بشكل يوحي وكأن هاته األخيرة تمتنع عن التنفيذ لمجرد المتعة واستجابة لنزوات شخصية 
للمسؤولين عنها، لكن في الواقع نجد أغلب حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة 

هل اإلدارة لمبدأ حجية الشيء المقضي به وإنما إلى وجود صعوبات في مواجهتها، ال ترجع إلى تجا
  .تعترضها أثناء تنفيذ تلك األحكام ومن أهمها وأكثرها نقص االعتمادات المالية

فإن نقص االعتمادات المالية يتعلق أساسا بمبدأ سنوية الميزانية المعمول به في المغرب، 
م تخصيصها سنويا، وبالتالي فإنه عند صدور حكم يقضي ومعناه أنه ميزانية المؤسسات اإلدارية يت

على اإلدارة بأداء مبلغ مالي فإن تنفيذ هذا الحكم يصطدم بغياب اعتمادات مخصصة لهذا الغرض 
داخل الميزانية، ويتم تبعا لذلك انتظار برمجة االعتمادات المناسبة خالل السنة المالية الموالية، 

ة التي تنهج سياسة استباقية وتعمل على برمجة االعتمادات في الباب باستثناء بعض المؤسسات القليل
  .المخصصة بميزانيتها السنوية لتنفيذ األحكام القضائية وذلك بشكل مسبق

عموما إن فلسفة إعداد الميزانية تفرض توقع النفقات،وبالتالي فاإلدارة العمومية ينبغي أن تقوم 
اسة ما ستسفر عنه أحكام القضاء من مبالغ مالية، أي إعداد بتنظيم الميزانية السنوية بناء على در
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دراسات توقعية بشكل سنوي تأخذ بعين االعتبار عدد األحكام النهائية الصادرة، باإلضافة إلى توقع 
  .األحكام التي ستصدر وحجم المبالغ المحكوم بها من أجل تدبير تنفيذ األحكام الصادرة ضدها

الذي يلزم اإلدارة  80.539هذا اإلشكال، تدخل بإصدار القانون فالمشرع الفرنسي مثال لحل 
أشهر من الحكم الحائز لقوة  4بتوفير االعتماد من أجل تنفيذ الحكم القضائي في أجل محدد أقصاه 

  .الشيء المقضي به

ففي كثير من الحاالت التي تكون فيها أحكام قضائية تتعلق بالتعويض أو فرض غرامة مالية 
وال بد من اإلشارة . ارة وراء انعدام أو قلة الموارد المالية الكفيلة بتنفيذ الحكم القضائيتختبئ اإلد

إلى أن هذا المبرر المتمثل في نقص االعتمادات المالية اعتبره جانب من القضاء بأنه شطط في 
  .استعمال السلطة ويستوجب التعويض باإلضافة إلى أن الدولة يفترض فيها مألة الذمة

ا يحاول المشرع تجاوزه من خالل مشروع قانون المسطرة المدنية الذي ينص فيه وهذا م
أشهر من  6بشكل صريح على إلزامية اإلدارة بضرورة هذه االعتمادات وتنفيذ الحكم داخل أجل 

  .تاريخ المصادقة على الميزانية في السنة الموالية

  الصعوبات القانونیة: ثالثا

ما بإلغاء قراراتها غير المشروعة أو الحكم عليها إضد اإلدارة القضاء اإلداري يصدر أحكاما 
بالتعويض، إال أنه ال يتوفر على سلطة حقيقية إلجبارها على التنفيذ، لعدم توفره على الوسائل 

  9.القانونية والمادية للقيام بذلك

ضد  وتتمثل الصعوبات القانونية في غياب مسطرة خاصة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة
المحدث اإلدارية نجد أنه لم ينص على أية مسطرة لبتنفيذ األحكام  41.90اإلدارة، فبالرجوع للقانون 

بالتنصيص على أن التنفيذ يتم  49الصادرة ضد هاته المحاكم اإلدارية، حيث اكتفى في المادة 
تطبق أمام نصت على أنه  7بواسطة كتابة ضبط المحكمة اإلدارية التي أصدرت الحكم، والمادة 

  .ما لم ينص القانون على خالف ذلك. م.م.المحاكم اإلدارية القواعد المنصوص عليها في ق
                                                             

، دار النشر المغربي الدار 80صحيب، القضاء اإلداري المغربي، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، العدد حسن  -9
  .595: ، ص2008البيضاء، الطبعة األولى 
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ويريد المشرع تجاوز هذا الوضع من خالل تنصيصه في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي 
سيتضمن بابا مستقال يتعلق بتنفيذ األحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، ويتضمن هذا 

لمشروع مقتضيات جديدة ومهمة بعضها اجتهاد من واضعي هذا المشروع واآلخر مأخوذ من ا
  .االجتهاد القضائي

وهناك صعوبات قانونية أخرى تتمثل أساسا في صعوبة تفسيره الحكم القضائي أو فهم 
نفيذا مقصوده، إال أن هذه الصعوبة ال تعطي لإلدارة الحق في التملص من التزاماتها بتنفيذ الحكم ت

عن كيفية  اكامال وصحيحا، ألنها تملك إمكانية اللجوء إلى الجهة القضائية المصدرة للحكم لتستفسره
  10.تنفيذ أحكامها، حين يكون هناك ما يدعو للشك في تفسيرها

وللحد من هذه الصعوبات القانونية التي تؤدي إلى عدم تنفيذ الحكم القضائية، ينبغي أن يكون 
، ال يتحمل عدة تفسيرات من طرف اإلدارة، وأن يعمل القاضي اإلداري على منطوق الحكم واضحا

تحديد كيفية تنفيذه وتعليله تعليال سليما، حتى يسهل على اإلدارة متابعة إجراءات تنفيذه من جهة وال 
يتم فسح المجال لإلدارة لالمتناع عن التنفيذ لعلة وضوح منطوق الحكم أو صعوبة تفسيره من جهة 

  .ثانية

وإذا كانت هذه الصعوبات المادية والقانونية تحول دون تنفيذ األحكام اإلدارية أو تكون سببا في 
تأخير تنفيذها فإن هناك حاالت أخرى من امتناع اإلدارة عن تنفيذ لألحكام الصادرة ضدها، لكن هذه 

يذ األحكام هو بمثابة المرة سببها راجع إلى تقاعس اإلدارة وتعنتها اعتقادا منها أن إقدامها على تنف
  .ضعف، وضرب في العمق المتيازاتها واستقالليتها تجاه القضاء

  األسباب الذاتیة المتناع اإلدارة عن التنفیذ: الفقرة الثانیة

باإلضافة إلى األسباب الموضوعية السابقة، قد تتمسك اإلدارة بأسباب خفية لتعطيل تنفيذ 
واجهتها، وهذه األسباب الحقيقية كثيرة ومتنوعة، وتعتر األحكام اإلدارية الصادرة ضدها أو في م

  .أسباب خفية ألنه ال يمكن لإلدارة أن تتمسك بها صراحة

                                                             
  24: صيف مواجهة اإلدارة، مرجع سابق، إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة محيد أمالل،  -10
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ومن أهم هذه األسباب وأكثرها حدوثا في الواقع العملي هناك الدوافع الشخصية واالعتبارات 
  .السياسية

  الدوافع الشخصیة: أوال

لمبادئ السلبية لدى بعض رجال اإلدارة تؤثر بشكل هناك مجموعة من الممارسات واألفكار وا
واضح في عمل هذه األخيرة، وفي بعض األحيان تكون من األسباب األساسية لعدم تنفيذ الحكم 
القضائي الصادر عن المحاكم اإلدارية والحائز لقوة الشيء المقضي به بعض العقليات المتواجدة في 

مجرد توصيات وال تكون ملزمة لها إال إذا كان الحكم  اإلدارة التي تعتبر أن أحكام القضاء هي
يصب في صالح اإلدارة وليس ضدها، ويفسرون تعديل تنفيذ األحكام القضائية بكونهم هم وحدهم 
العارفون بتقنيات اإلدارة، على اعتبار أن القضاة ال يمكنهم معرفة مشاكلها الداخلية، وهذا كله يجعل 

فيذ، يعتقد بأن التراجع عن قراره والخضوع للحكم القضائي الصادر رجل اإلدارة المسؤول عن التن
في حق اإلدارات سيكشف للمواطن عن سوء وسلبية تسييره اإلداري مما يؤدي إلى فقدان الثقة في 
اإلدارة هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك بعض األفكار التي تعشش في رؤوس بعض المسؤولين 

الموظف أو المواطن الذي يقاضي اإلدارة، إنما يقاضي المسؤول عن  الكبار باإلدارة تتمثل في أن
اتخاذ القرار وليس اإلدارة، ويعتبر هذا األمر خروجا عن القانون وفيه خطر يهدد الدولة والمجتمع، 

  .ألنه يؤدي إلى فقدان الثقة في األحكام القضائية

اء المفهوم المطلق لمبدأ قد يخفي رجل اإلدارة المسؤول عن التنفيذ دوافعه الشخصية ور
الفصل بين السلطات، باعتبار هذا المبدأ يحول دون إجبار اإلدارة أو أعوانها المسؤولين عن 
االنصياع لتنفيذ أحكام القضاء، إال أن استقالل القضاء عن اإلدارة ال يعني أن نتجاهل كل منهما 

  11.لعامقرارات اآلخر، ألن ذلك سيترتب عنه فوضى واضطراب في النظام ا

من قانون المسطرة المدنية  25وقد يبرر بعض رجال اإلدارة عدم التنفيذ إلى مضمون الفصل 
الذي يمنع على المحاكم عرقلة أعمال السلطة العمومية، وقد يتذرع في بعض األحيان بتبريرات ذات 

                                                             
  .27: صإشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة يف مواجهة اإلدارة، مرجع سابق، محيد أمالل،  -11
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 طابع شكلي كوجود عيب في الشكل أو عدم االختصاص، وذلك كلما رغب في التملص من تنفيذ
  .األحكام اإلدارية الصادرة في حق اإلدارة

  االعتبارات السیاسیة: ثانیا

وباإلضافة إلى هذه الدوافع الشخصية للموقف المسؤول عن التنفيذ، هناك اعتبارات سياسية 
  .تساهم بدورها في عرقلة عملية تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في حق اإلدارة

متناعا عن تنفيذ األحكام القضائية هي الهيئات المحلية، خصوصا إذا علمنا أن أكثر الجهات ا
حيث تكون المنازعات القضائية نتيجة لوجود خالفات شخصية أو حزبية مما يجعل عملية التنفيذ 
معقدة، حيث يكون التنفيذ منوطا بموظفين غير محايدين وحساسيتهم تجاه القانون أضعف، مما يؤدي 

دة القانون، وبالتالي يعمدون إلى وضع عقبات مادية وقانونية في إلى انتهاك مبدأ المشروعية وسيا
  12.وجه تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة في مواجهة إدارتهم

فكل هذه األسباب الذاتية تظل أسبابا خفية تختلقها اإلدارة لتبرير امتناعها عن التنفيذ، مما 
لى النوايا الخفية لإلدارة الممتنعة يصعب المهمة على القاضي اإلداري الذي يجب عليه الوقوف ع

  .عن التنفيذ

  مظاھر امتناع اإلدارة عن تنفیذ األحكام اإلداریة: المطلب الثاني
حين تمتنع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهتها والحائزة لقوة الشيء 

الفقرة (إنما يتخذ صورا متعددةالمقضي به، فإن هذا االمتناع ال يتخذ شكال معينا أو صورة واحدة، و
  ).الفقرة الثانية( كما أنها قد تستخدم عدة أساليب لتعطيل مفعول الحكم ).األولى

  صور امتناع اإلدارة عن التنفیذ: الفقرة األولى

بدءا . يتخذ امتناع اإلدارة عن التنفيذ أو عدم احترام مبدأ قوة الشيء المقضي به عدة صور
  ).ثالثا(نهاية بالرفض الصريح ) ثانيا(مرورا بتنفيذ الحكم تنفيذا ناقصا ) والأ(بالتباطؤ في التنفيذ 

                                                             
  .436، ص 1984، مطابع جملس الدفاع الوطين، القاهرة، سنة "تنفيذ األحكام اإلدارية"حسن سعد عبدالواحد،  -12
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 التباطؤ في التنفیذ: أوال

يعد التباطؤ في التنفيذ أحد الصور الشائعة التي تلجأ إليها اإلدارة عادة، ذلك لتعطيل مفعول 
ها إثبات سوء نية الحكم الصادر ضدها وتجنب تنفيذه، كما أنها من الحاالت التي يصعب من خالل

اإلدارة في تنفيذ األحكام الصادرة في المجال اإلداري أو حتى تحديد الوقت الالزم لتنفيذ الحكم؛ حيث 
أن األحكام الصادرة في مواجهة اإلدارة ال تحدد بوقت معين لتنفيذها، وإنما يكون ذلك راجع إلى 

غير أن هذه السلطة التقديرية لإلدارة جهة اإلدارة ذاتها، فهي تملك سلطة تقديرية في هذا الشأن، 
ليست مطلقة بل يجب أن تكون المدة التي تتم فيها التنفيذ معقولة ومناسبة، وتقدير ذلك عائد إلى 

مما يجعل مهمة القاضي اإلداري في مراقبة اإلدارة وإلزامها بالتنفيذ في . رقابة القضاء اإلداري
، 13اإلدارة دائما ما تعتبر أن التأخير له ما يبرره  الوقت المناسب أو حتى تحديده أمر صعب، ألن

ولعل عدم تحديد المدة المعقولة التي على اإلدارة القيام داخلها بتنفيذ الحكم القضائي النهائي راجع 
  :إلى سببين

األول في عدم جواز التنفيذ الجبري ضد اإلدارة، لكونها المتحكمة والمالكة لناصية التنفيذ 
  .الجبري

يتعلق بضرورة مراجعة جميع المراكز القانونية التي قد تترتب عن القرار الملغى،  الثاني،
خاصة خالل الفترة الفاصلة بين صدوره وإلغائه، خصوصا اذا تعلق األمر بتنفيذ أحكام اإللغاء وما 
 تتطلبه من وقت لرد الحقوق والمزايا التي يكون القرار الملغى قد مس بها، وهو نفس الشيء بالنسبة

حيث قد تتمسك اإلدارة بمنحها . ألحكام القضاء الشامل، عندما يتعلق األمر بمنح تعويض للمتضرر
  .الوقت للتنفيذ، لكونها ال تتوفر على اعتمادات مالية مخصصة للتنفيذ

وال يكفي في هذا المجال تحرير محضر االمتناع عن التنفيذ من طرف عون التنفيذ أو مأمور 
اإلدارة ممتنعة عن التنفيذ، بل ال بد من معرفة ما إذا كانت التصريحات  التنفيذ، حتى نقول أن

الواردة على لسان اإلدارة المنسوبة إليها تشير إلى امتناعها الصريح وغير المبرر في التنفيذ أم 

                                                             
  32األحكام اإلدارية الصادرة يف مواجهة اإلدارة، مرجع سابق، ص  محيد أمالل، إشكالية تنفيذ -  13
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تتضمن إشارة إلى اتخاذها إلجراءات من اإلجراءات التي تبرر إرجاء التنفيذ، ألن الجهة المخولة 
  14صريحات اإلدارة وإعطائها المدلول القانوني السليم هو القاضي وليس مأمور التنفيذ بتكييف ت

غير أنه أصبح في اآلونة األخيرة يعتد بمحضر االمتناع فقط الذي يحرره مأمور التنفيذ فقط 
  .دون التأكد من نوايا اإلدارة

راق الملف لكن حيث إن الطلب كما هو واضح من أو" حيث جاء في قرار محكمة النقض 
م .م.من ق 448ومستنداته أنما يهدف إلى استصدار أمر الغرامة التهديدية التي لم يشترط لها الفصل 

سوى التأكد من االمتناع عن تنفيذ حكم قابل للتنفيذ سواء كان عدم التنفيذ كليا أو جزئيا ولم يقرن 
حكوم عليه وما إذا كان يتعمد المقتضى القانوني المذكور الحكم بالغرامة من التأكد من نوايا الم

  ".اإلضرار بخصمه أو كان عدم التنفيذ ناتجا عن أمور خارجة عن إرادته 

وما تجدر اإلشارة إليه، أن القانون الفرنسي قد حمل مسؤولية التأخير في التنفيذ إلى الشخص 
دولة من المشرف على تسيير اإلدارة التي تصدره ضدها األحكام، ولذلك أعطى صالحية لمجلس ال

  15.تحديد الغرامة التي تفرض على الشخص المعنوي العام الذي ال يحترم تنفيذ أحكام القضاء

  التنفیذ الناقص أو الجزئي:ثانیا

بمقتضى السلطة الممنوحة لإلدارة فإنها قد تقوم بتنفيذ الحكم لكن ظاهرا فقط حتى ال تقع في 
لكن هذا التنفيذ ال يكون بشكل حرفي لما . االتماطل أو التأخير جراء الضغوطات التي تمارس عليه

ألنها استخدمت . جاء في مضمون الحكم، بل تقوم بتنفيذه تنفيذا ناقصا ومبتورا بما يتوافق مع رغبتها
سلطتها في تنفيذ الحكم القضائي النهائي على غير ما جاء به الحكم، فكان ذلك مظهرا من المظاهر 

  .التي تلجأ إليها اإلدارة

على اإلدارة أن تنفذ الحكم تنفيذا صحيحا كامال، مراعية في ذلك ما جاء في منطوقه، فالواجب 
وعند لجوء اإلدارة إلى هذه الصورة من صور . وما ارتبط بهذا المنطوق من أسباب جوهرية

                                                             
 -دارية ، العدد اخلامسحممد قصري، الغرامة التهديدية واحلجز يف مواجهة اإلدارة املمتنعة عن تنفيذ أحكام وقرارات القضاء اإلداري، منشور مبجلة احملاكم اإل  14

  .197، ص 2007يناير  -إصدار خاص
تاريخ ي، تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اجلماعات الترابية على ضوء مقتضيات الدستور املغريب اجلديد، منشور مبوقع العلوم القانونية،بكرمي الشكار -  15

      marocdroit.comعلى الساعة العاشرة صباحا 25_12_2017
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االمتناع فإنها تتخذها بديال للرفض الصريح أو التأخير في التنفيذ فتقوم بالتنفيذ الناقص لكي تتخلص 
  .تبعات الحكم التي ال تتوافق مع إرادتهامن 

والتنفيذ الناقص لألحكام القضائية من قبل اإلدارة يظهر جليا من خالل إغفال اإلدارة لبعض 
اآلثار القانونية والمادية التي قد يرتبها الحكم عند تنفيذه مثال، كالعمل على إعادة موظف اتخذ قرار 

لى وظيفته أو منصب أقل، غير الذي كان يشغله في السابق، العزل في حقه وتم إلغاءه بحكم قضائي إ
وهذا النوع من التنفيذ يعد بمثابة عقاب تمارسه . أو حرمانه من حقه في التعويض أو في الترقية

  16.اإلدارة في حق المدعي الذي تجرأ وخاصمها أمام القضاء

  الرفض الصریح للتنفیذ: ثالثا

إليها اإلدارة، لكونها غالبا ما تحاول تجنب المواجهة  تعد هذه الصورة أقل الصور التي تلجا
كما أنها تتحاشى أن يقال عنها إنها إدارة غير ديمقراطية وغير متحضرة تخرق القانون . مع القضاء

بشكل علني، برفضها السافر ألحكام القضاء، حتى وإن لجأت اإلدارة إلى هذه الصورة، فإنها تلجأ 
بالرفض، لهذا نجد رفضها غالبا يتخذ شكل قرار سلبي، وفي حالة إليها دون إصدار قرار صريح 

حدوثه، ليس أمام صاحب المصلحة في هذه الحالة إال اللجوء إلى القضاء من جديد إللغاء قرار 
 .االمتناع السلبي أو حتى طلب التعويض عن الضرر عند اللزوم

حصل في قضية مطبعة طنجة كما أن اإلدارة قد تمتنع عن تنفيذ الحكم حتى قبل صدوره كما 
بحيث تقدم المدعي بطلب يرمي إلى الحكم له بأداء دين ناتج عن عقد « ضد بلدية القصر الكبير، 

توريد أبرمه مع البلدية، ولما أمرت المحكمة بإجراء معاينة صحبة خبير، استمع المستشار المقرر 
وريده إلى الجماعة كان بأمر من إلى رئيس المجلس البلدي الذي صرح له بصفة واضحة بأن ما تم ت

الرئيس السابق، وأن هذا األخير هو الذي يجب مطالبته بالتعويض، وبأنه حتى في حالة الحكم على 
البلدية فإنه لن ينفذ ما قد يحكم به عليها، وذلك ألنه لم يكن هو رئيس البلدية وقت توريد السلعة 

  ".بلدية للسلعة موضوع الدين المتنازع بشأنهالمذكورة، مع أن هذا الرئيس لم ينازع في تسلم ال

                                                             
، ص 2015، السنة 30-29رات جملة مسالك يف الفكر والسياسة واالقتصاد، العدد ثائرة نزال، إشكالية تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة، منشو -  16
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  أسالیب التي تعتمدھا اإلدارة في االمتناع عن التنفیذ: الفقرة الثانیة

يمكن لإلدارة اللجوء إلى جميع الوسائل لتجنب تنفيذ أي حكم قضائي نهائي صادر في حقها، 
ن ذلك قد تعمد إلى إصدار ، بل األكثر م)أوال(بحيث قد تلجأ أحيانا إلى إصدار قرار إداري فردي 

  )ثانيا(قرار تنظيمي 

 قرار إداري فردي : أوال

  :قد تتخذ اإلدارة أسلوب القرار لالمتناع عن التنفيذ في شكل قرار سلبي أو قرار إيجابي

هو الذي ال يتضمن القيام بأي "والقرار السلبي حسب حكم صادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط 
بنفسه وينتج أثاره عند صدوره في الحال، وهو بذلك ال يتقيد بأجل الستين إجراء تنفيذي فهو ينفذ 

يوما للطعن باإللغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في أثاره، وأن الطعن فيه يظل مفتوحا طالما 
تستمر حالة االمتناع من جانب اإلدارة المصدرة له سواء كان قرارا صريحا أو قرار ضمنيا 

  "بالرفض

ني الصادر عن وزير العدل القاضي برفض إرجاع الطاعن لخطة العدالة يجعل القرار الضم
يوم المحدد  60هذا الرفض مستمرا في أثاره مما يظل الطعن فيه باإللغاء مفتوحا وغير مقيد بأجل 

  .17لدعوى اإللغاء

أما القرار اإلداري اإليجابي فيظهر من خالل اتخاذ اإلدارة لنفس مضمون القرار الملغى 
ابق لكن دون السقوط في العيوب التي أدت إلى إلغائه، وذلك إلضفاء نوع من المشروعية عليه، الس

  .18وخاصة عند عدم احترام شكلية معينة في إصدار القرار

ولعل امتناع اإلدارة وتعنتها في االمتناع عن التنفيذ يبقي صاحب المصلحة في دوامة مفرغة 
  .تعويض عن الضرر بسبب تجاوز السلطةوطويلة ومكلفة، وأن كان يحق له طلب ال

                                                             
منشور مبوقع العلوم القانونية 74-5-2013، ملف رقم 27-6- 2013، بتاريخ 2400حكم صادر عن احملكمة اإلدارية بالرباط رقم  - 17

www.marocdroit.com صباحا 10على الساعة  25-12-2017، بتاريخ.  
  39محيد أمالل، إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة يف مواجهة اإلدارة، مرجع سابق ، ص   18
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من األحكام الشهيرة التي تعبر بشكل واضح عن هذه الوضعية، إذ " فابريكي" ويعتبر حكم 
صدر قرار من مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار عزل السيد فابريكي من عمله كحارس في البلدية 

تنفيذ تحت طائلة استحالة إرجاع الموظف إال أن العمدة امتنع عن التنفيذ بإصدار قرار صريح بعدم ال
  . مرات  7وقد تكرر األمر . لحالته األصلية، ليتولى بعد ذلك مجلس الدولة من جديد إلغاء القرار

، 1981إلى سنة  1965وفي المغرب نعرض لقضية ابو القاسم العلوي التي استمرت من سنة 
فيه باإللغاء، فأصدر المجلس األعلى الذي كان يعمل خليفة، فصدر قرار بعزله من عمله، فطعن 

فطعن من جديد في قرار عدم تنفيذ الحكم، . قرار بإلغائه، إال أن وزير الداخلية امتنع عن تنفيذ الحكم
فصدر من جديد المجلس األعلى قرار بإلغاء قرار وزير الداخلية، غير أن هذه األخيرة امتنعت مرة 

ألخير إلى المحكمة اإلقليمية بالرباط مطالبا بالتعويض عما أخرى عن تنفيذ الحكم الثاني، فتوجه في ا
  .لحقه من أضرار، فصدر الحكم لصالحه

  قرار تنظیمي: ثانیا  

يمكن أن نلمس هذا األسلوب في رغبة اإلدارة لتغيير قوانينها التنظيمية الداخلية، وذلك بما 
  .ا اإلداريةتتميز به من سلطة وامتياز في التنفيذ الجبري والمباشر ألعماله

وهذا التغيير للقوانين الداخلية لإلدارة ليس من أجل المصلحة العامة بل نوع من المناورة 
  .والتحايل الذي تنهجه اإلدارة، حتى تتجنب تنفيذ الحكم القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به

ائف أو فمثال قد تلجأ اإلدارة إلى إضافة بعض الشروط الجديدة للولوج إلى إحدى الوظ
المباريات حتى تحرم المحكوم له من وظيفته بعلة عدم استيفاءه للشروط المنصوص عليها في 

  . نظامها الداخلي

ولعل تعنت اإلدارة وامتناعها عن التنفيذ ستترتب عنه أثار سلبية ليس فقط على حساب 
ذات معنى المتضرر الذي تضيع حقوقه، بل أيضا على حساب العدالة التي تصبح أحكامها غير 

  .  بسبب خرق مبدأ حجية األمر المقضي به
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الوسائل والضمانات الممكنة لتنفیذ األحكام : المبحث الثاني
  اإلداریة الصادرة ضد اإلدارة

إن هدف كل متقاضي من اللجوء للقضاء ليس هو الرغبة في صدور حكم قضائي لصالحه 
لية من منطوقه، إال أنه ولألسباب التي أثرناها وفقط بل هو تنفيذ هذا الحكم القضائي واالستفادة الفع

في المبحث السابق لطالما يواجه تنفيذ األحكام القضائية خاصة في مواجهة اإلدارة بعدة صعوبات 
وعراقيل، لكونها تتمتع بامتيازات السلطة العامة وتهدف لحماية المصالح العامة التي تعود بالنفع 

إلى التضييق على الحقوق والحريات من جهة وكذا التنقيص  األمر الذي يؤدي. على المجتمع ككل
من قيمة األحكام القضائية والضرب في هيبة مرفق القضاء، وبالتالي تنصل دولة الحق والقانون من 

أال أنه ولمواجهة هذه اإلشكالية تم ابتداع العديد  من الحلول لهذه الظاهرة رغم نسبيتها . مسؤولياتها
حيث تم اللجوء . اوز اإلشكال بصفة مطلقة، إال أنها تبقى ذات أثر ايجابيوعدم قدرتها على تج
من قبيل فرض الغرامة التهديدية على اإلدارة الممتنعة عن التنفيذ وكذا  19للعديد من الضمانات

، كما أنه ولتجاوز )المطلب األول(اللجوء إلى إمكانية الحجز على أموال اإلدارة الممتنعة عن التنفيذ
التشريعي الذي كانت تعاني منه مسألة تنفيذ األحكام الصادرة في مواجهة اإلدارة عمل الفراغ 

المشرع في إطار مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية على تخصيص باب مستقل لتنفيذ األحكام 
القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام، كما عمدت الجهات المعنية على اللجوء لبعض 

ديلة والتي من شأنها التقليص من هذه الظاهرة والدفع بتنفيذ األحكام الصادرة في اإلجراءات الب
  .وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث). المطلب الثاني(مواجهة اإلدارة نحو األمام

                                                             
إضافة إلى الغرامة التھدیدیة والحجز فھناك بعض المساطر األخرى التي یمكن للمحكوم لصالحھم سلوكھا في مواجھة اإلدارة الممتنعة -  19

على جبر اإلدارة الممتنعة عن الرضوخ للحكم المكتسب لقوة األمر المقضي بھ، من ھذه  عن التنفیذ، إال أنھا تبقى حلول نسبیة غیر قادرة
یوما قرارھا باالمتناع، وتبث المحكمة في  60الحلول اللجوء لرفع دعوى اإللغاء في مواجھة قرار اإلدارة باالمتناع عن التنفیذ داخل أجل 

ارة التي امتنعت عن االستجابة للحكم الصادر في حقھا أوال فمن البدیھي أن تمتنع عن ھذه الدعوى؛ إال أنھا كما قلنا حل نسبي فقط ألن اإلد
كما یمكن للمحكوم لصالحھ سلوك دعوى التعویض ضد اإلدارة المتناعھا عن التنفیذ أو . االستجابة لقرار المحكمة بإلغاء قرارھا باالمتناع

كانت مخولة للمتضرر من امتناع اإلدارة قبل اعتماد الغرامة التھدیدیة والحجز، وھي وھذه الحلول ھي التي . تأخرھا فیھ أو لتنفیذھا الناقص
حلول كما أكد الدكتور آمال المشرفي تظھر مدى العجز الذي كان یعاني منھ القضاء في إعطاء فعالیة ألحكامھ وقراراتھ المكتسبة لقوة 

 .األمر المقضي بھ
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والوسائل القانونیة والقضائیة لجبر اإلدارة على تنفیذ : المطلب األول
  .األحكام الصادرة في مواجھتھا

لقانون المحدث للمحاكم اإلدارية نجد أنه ال يتضمن أي إجراءات بخصوص تنفيذ بالرجوع ل
إال أن . 20ذالتي تخص الجهة المكلفة بالتنفي 49األحكام الصادرة في مواجهة اإلدارة، باستثناء المادة 

من نفس القانون تحيلنا إلى قواعد المسطرة المدنية في كل ما يتعلق باإلجراءات أمام  7المادة 
  .محاكم اإلدارية ما لم ينص قانون على خالف ذلكال

وبالتالي فإن القضاء غالبا ما يلجأ لقانون المسطرة المدنية خاصة الباب الثالث من القسم التاسع 
، فيعمد إلى سلوك إجراءين هامين لجبر اإلدارة على التنفيذ 21منه والمتعلق بالتنفيذ الجبري لألحكام

وجهت لهاتين الوسيلتين نظرا لتنافيهما وخصوصيات المنفذ عليه والتي  رغم االنتقادات الكثيرة التي
وهاتين الوسيلتين هما تقرير الغرامة التهديدية في مواجهة اإلدارة الممتنعة عن . هي اإلدارة

  ).الفقرة الثانية(وكذا وسيلة الحجز على أموال اإلدارة الممتنعة عن التنفيذ) الفقرة األولى(التنفيذ

  .فرض الغرامة التھدیدیة ضد اإلدارة الممتنعة عن التنفیذ: ولىالفقرة األ
من  448يمكن تعريف الغرامة التهديدية بأنها وسيلة قانونية منحها المشرع بمقتضى المادة 

للدائن لتمكينه من الحصول على التنفيذ العيني متى كان األمر يتعلق بالقيام بعمل أو  22م.م.ق
المنفذ عليه، ممكن وجائز قانونا وتلزم إرادته في تنفيذه وال تسعف االمتناع عن عمل لصيق بشخص 

ومن خصائص الغرامة التهديدية؛ أنها تهديدية أوال وتحكمية وال . فيه إجراءات التنفيذ األخرى
يقضى بها إال بناء على طلب، وهي تنقلب في نهاية األمر إلى تعويض يحدد تبعا لطبيعة الضرر 

 .23عن االمتناع عن التنفيذ مع األخذ بعين االعتبار تعنت المدينوأهميته ومداه الناتج 

                                                             
  .يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط احملكمة اإلدارية اليت أصدرت احلكم: ""أنهعلى  41.90من القانون  49تنص املادة  -  20

  .""وميكن حملكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراا إىل حمكمة إدارية
  .451إىل الفصل  428وذلك من الفصل  -  21
االمتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك يف حمضره، وأخرب الرئيس الذي إذا رفض املنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما ب"" م .م.من ق 448تنص املادة  -  22

  .حيكم بغرامة ديدية ما مل يكن سبق احلكم ا
  .""ميكن للمستفيد من احلكم أن يطلب عالوة على ذلك التعويض من احملكمة اليت أصدرته

  .59/60ص  مرجع سابق، ،"الحجز" "الغرامة التهديدية"محمد قصري، تنفيذ األحكام اإلدارية  -  23
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إال أنه إذا كان تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة أشخاص القانون الخاص أمرا طبيعيا وال 
إال أن تطبيقها . خالف فيه إذ تعتبر وسيلة فعالة إلجبار الشخص على تنفيذ الحكم الصادر في حقه

يطرح العديد من اإلشكاالت خاصة أن اإلدارة تحصل على ما لها من  24امعلى أشخاص القانون الع
حقوق وتنفذ ما عليها من التزامات دون إكراه أو إجبار، كما أن طلب الغرامة التهديدية يتنافى 

، ورغم ذلك فإن القضاء يسلك في إجباره اإلدارة على التنفيذ 25وقاعدة قاضي اإللغاء يقضي وال يدير
 .التهديديةطريق الغرامة 

وكذا المغربي تطبيق الغرامة التهديدية على اإلدارة الممتنعة عن  26وقد أيد القضاء الفرنسي
ومنها الحكم الصادر . 27التنفيذ لعدم وجود ما يمنع من تطبيقها، وذلك بالعديد من القرارات واألحكام

والذي جاء في ية، عبد القادر العاشيري ضد وزير التربية الوطنفي قضية  28عن إدارية الرباط
من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الغرامة التهديدية  448وحيث أن الفصل : ""حيثياته

كوسيلة إلجبار المحكوم عليه على التنفيذ قد ورد ضمن الباب الثالث من القانون المذكور المتعلق 
  .بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري لألحكام

                                                             
الدولة وإداراا واملؤسسات العمومية : من مسودة مشروع قانون املسطرة املدنية أشخاص القانون العام املقصودين يف هذا اإلطار يف 24-451حددت املادة  - 24

  .واجلماعات الترابية وهيئاا
  .612: حسن صحيب، القضاء اإلداري املغريب، مرجع سابق، ص -  25
يوليوز  16بتاريخ  539.80ص املشرع الفرنسي صراحة على جواز احلكم بغرامة ديدية ضد اإلدارة عند عدم تنفيذها لألحكام مبقتضى القانون رقم ن - 26

يلغيها بال رمحة،  ، إال أنه قبل صدور هذا القانون كان جملس الدولة يقضي بعدم اختصاصه يف حتديدهاـ وإذا حكمت ا إحدى احملاكم اإلدارية فإنه كان1980
رة حمددة أو دفع تعويض عن وذلك حبجة احترام مبدأ الفصل بني السلطات، إذ كان يلجأ إىل أسلوب االلتزام التخيريي الذي يقوم على ختيري اإلدارة بالتنفيذ خالل فت

  .التهديدية الذي مسح للقاضي اإلداري بفرض الغرامة 1980إىل أمن صدر قانون . الضرر الناتج عن عدم التنفيذ
  .53: محيد أمالل، إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة يف مواجهة اإلدارة، مرجع سابق، ص

: والذي جاء يف أحد حيثياتهحممد عطاوي ضد اجلماعة القروية بتونفيت، ، يف قضية 3/4/1998س، بتاريخ  3/98/1حكم إدارية مكناس، ملف رقم  - 27
م التنفيذ يتمثل يف إلغاء قرار العزل مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لذلك فإن األمر يتعلق بتنفيذ عيين يتمثل يف التزام احملكوحيث اتضح أن احلكم موضوع ""

  .عليه بإرجاع املدعي إىل احلالة اليت كانت قبل احلكم بإلغاء قرار العزل
  .يس احملكمة أن يصدر أمرا بغرامة ديدية يؤديها احملكوم عليه عن كل فترة ميتنع فيها عن التنفيذق م م يف فقرته األوىل، فإنه حيق لرئ 448حيث إنه مبقتضى الفصل 

  .....حيث أنه ال شيء مينع من إقرار الغرامة التهديدية يف مواجهة اإلدارة أو املسؤول اإلداري نتيجة امتناعهما غري املربر عن التنفيذ
كوم عليه على الرضوخ ملقتضيات احلكم وتنفيذه، فإننا نرى أن طلب حتديد الغرامة التهديدية يف حمله مما نرى معه االستجابة حيث إنه يف غياب أية وسيلة إلرغام احمل

، عدد ةاحمللية والتنميدارة أمحد بوعشيق، الدليل العملي لالجتهاد القضائي يف املادة اإلدارية، اجلزء األول، سلسلة دالئل التيسري، منشورات الة املغربية لإل.""  للطلب
  .563، ص 2004، 16
  .551: ، أشار إليه أمحد بوعشيق،  مرجع سابق، ص6/3/1997، بتاريخ 134حكم إدارية الرباط عدد   -  28
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اإلدارية تطبق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون وحيث إن المحاكم 
  .41.90من القانون رقم  7على خالف ذلك طبقا للمادة 

وحيث ال يوجد نص قانوني يستثني اإلدارة من فرض غرامة تهديدية عليها في حالة امتناعها 
  ..."" عن تنفيذ حكم قضائي صدر في مواجهتها،

ت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبث في طلب المدعين بتقرير غرامة وبالتالي حكم
  . تهديدية على المدعى عليهم قصد إجبارهم على التنفيذ

وقد استحسن بعض الفقه هذا التوجه،  حيث اعتبر الدكتور آمال المشرفي في تعليق له على 
لضمان حق ملكية المدعين، تعد خطوة هذا الحكم؛ أن الغرامة التهديدية المحكوم بها في هذه القضية 

ايجابية كبيرة للتصدي لرفض اإلدارة تنفيذ األحكام الصادرة ضدها، حيث أن القاضي اإلداري أظهر 
استعدادا لمواجهة هذا الرفض المخل بمبدأ سيادة القانون، فلم يعد يكتفي كما كان يفعل من قبل، 

به،  يشكل أساسا لدعوى اإللغاء ودعوى باعتبار عدم تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي 
التعويض، مما يعد اعترافا صريحا بالعجز الذي كان يعاني منه إلعطاء فعالية ألحكامه وقراراته 

فالغرض من لجوء المواطن للقضاء ليس هو إغناء االجتهاد القضائي . المختومة بالصيغة التنفيذية
تصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها في المادة اإلدارية، بل إن ذلك يكون من اجل اس

وهذا ما بدأ القاضي اإلداري . من طرف اإلدارة، وهذه الحماية تبقى نظرية ما لم ينفذ هذا الحكم
يعمل به من خالل تقرير الغرامة التهديدية التي تبقى مبدئيا أكثر فعالية من االقتصار على القول بأن 

  .29طريق اإللغاء والتعويض عدم التنفيذ يفتح حق التقاضي عن
فرض الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدارة عن التنفيذ، فإنه يتعين ومن أجل استيعاب فكرة 

علينا التطرق للتمييز الحاصل بين دعوى التعويض ودعوى اإللغاء في فرض هذه الغرامة وموقف 
مكانية فرضها في مواجهة ممثل ، كما يتعين علينا التطرق إل)أوال(محكمة النقض المغربية من ذلك

، مع اإلشارة )ثانيا(الشخص المعنوي شخصيا لرفضه التنفيذ والموقف القضائي العام من ذلك
  .للمستجدات التشريعية التي من المرتقب أن يأتي بها تعديل قانون المسطرة المدنية

                                                             
 1997مارس  6بتاريخ  134آمال املشريف، الغرامة التهديدية وتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة ، تعليق على حكم احملكمة اإلدارية بالرباط عدد  -  29

  .79: ، ص1998يونيو -أبريل 23ورثة العشريي، الة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، عدد 
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  ةالتمییز بین دعوى اإللغاء ودعوى التعویض في فرض الغرامة التھدیدی: أوال
قد عرف تطورا في ما  -محكمة النقض حاليا–ما ينبغي اإلشارة إليه أن المجلس األعلى سابقا 

يتعلق بكيفية إعمال الغرامة التهديدية في مواجهة أشخاص القانون العام الممتنعة عن التنفيذ، حيث 
عن التنفيذ عن ميز في البداية بين قضاء اإللغاء وقضاء التعويض، وقرر عدم إمكانية إجبار اإلدارة 

، بالنظر لكونها دعوى عينية يتوقف 30طريق الغرامة التهديدية إال عندما يتعلق األمر بدعوى اإللغاء
وهذا ما ترجم من خالل العديد من األحكام والقرارات . تنفيذها على تدخل من اإلدارة المحكوم عليها

  .القضائية

والذي أكد في إحدى حيثياته  ،22/02/2006بتاريخ  31ففي قرار صادر عن محكمة النقض
من قانون المسطرة  448حيث يحكم بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في الفصل : " على أنه

المدنية المحتج بها في حالة ما إذا كان األمر يتعلق بأداء التزام بعمل أو خالف االلتزام باالمتناع عن 
ن قبل المستأنف عليها قضى بمبالغ مالية والتي عمل، والحال أن الحكم المدعى االمتناع عن تنفيذه م

تطبق بشأنها قواعد التنفيذ الجبري المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون 
المسطرة المدنية إن كان هناك مجال لتطبيقها في مواجهتها، الشيء الذي يتعين معه التصريح بتأييد 

  ."األمر المستأنف

، والذي جاء 32في قرار حديث صادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بمراكشوهو ما تم تبنيه 
وصح ما عاب المستأنف الحكم المستأنف بهذا الخصوص ذلك أن الغرامة التهديدية : ""في حيثياته

تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري لألحكام ويتجلى الهدف من الحكم بها في إجبار المحكوم عليه 
الصادر ضده بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل في حالة رفضه وامتناعه الصريح غلى تنفيذ الحكم 

إذا رفض المنفذ عليه أداء : م التي تنص على أنه.م.من ق 448عن التنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 

                                                             
محمد قصري، الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة اإلدارة الممتنعة عن تنفيذ أحكام القضاء اإلداري واإلشكاليات المطروحة،   - 30

  .194: صمرجع سابق، 
محمد قصري، الغرامة التهديدية ، أورده 1609/1/4/2/2003، ملف إداري عدد 22/02/2006، الصادر بتاريخ 149ر حمكمة النقض عدد قرا -  31

  . 195مرجع سابق، ص   والحجز في مواجهة اإلدارة الممتنعة عن تنفيذ أحكام القضاء اإلداري واإلشكاليات المطروحة،
  .195: ، أورده حممد قصري، مرجع سابق، ص562/7202/2016يف امللف اإلداري رقم  22/6/2016يخ ، بتار1075حكم إدارية مراكش عدد  -  32
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التزام أو خالف التزاما باالمتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي 
  ...امة تهديديةيحكم بغر

وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المحتج باالمتناع عن تنفيذ مقتضياته يتبين أنه إنما قضي بمبالغ 
مالية وهي غير مخاطبة بالمقتضى القانوني أعاله، بل تطبق بشأنها قواعد التنفيذ الجبري المنصوص 

  ...كان مجال لتطبيقهاعليها في الباب الثالث القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية إن 

وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يبقى الحكم المستأنف فيما آل إليه من رفض غرامة تهديدية 
وبصرف النظر عن باقي وسائل االستئناف المثارة قد جانب الصواب ويتعين لذلك التصريح بإلغائه 

  ."ا برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه  والحكم تصدي

هذا االتجاه يؤكد على أن الغرامة التهديدية ال يمكن تقريرها في مواجهة وبالتالي يتضح أن 
اإلدارة إال بخصوص دعاوى اإللغاء؛ أي الدعاوى العينية التي يلزم تنفيذها تدخال مباشرا من 
المحكوم عليه؛ أي تلك المتعلقة برفض تنفيذ حكم أو قرار يقضي بالقيام بعمل أو االمتناع عنه، أما 

ويض فال تسري عليها الغرامة التهديدية إلمكانية تطبيق باقي وسائل التنفيذ الجبري دعاوى التع
  .األخرى

م وأقر بالغرامة التهديدية في .م.من ق 448إال أن جانب آخر من القضاء تجاوز حرفية المادة 
كافة القضايا حتى ولو لم تكن تقضي بعمل أو االمتناع عن عمل، وذلك دون تمييز بين دعاوى 

لغاء ودعاوى التعويض، وهذا ما ذهب إليه رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط في أمره الصادر اإل
  :33الذي جاء فيه 23/07/2008

حيث تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة قانونية إلجبار المحكوم عليه على التنفيذ متى كان األمر ""
وتلزم إرادته في تنفيذه دون أن تُسعف  يتعلق بالقيام بعمل أو االمتناع عنه لصيق بشخص المنفذ عليه

فيه إجراءات التنفيذ الجبري، وشرط في ذلك أن يكون التنفيذ ممكنا وجائزا وامتناع المنفذ عليه غير 

                                                             
محمد قصري، الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة اإلدارة الممتنعة عن تنفيذ أحكام القضاء اإلداري واإلشكاليات المطروحة،  - 33

  .197:صمرجع سابق، 
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مبرر سواء يتعلق األمر بحكم صادر في إطار دعوى اإللغاء أو القضاء الشامل مادام أن إمكانية 
  ""التنفيذ الجبري غير ممكنة في حقه

هذا االتجاه حيث يؤكد على أن نفس المبررات التي تدعو إلى تحديد  34يد بعض الفقهوقد أ
عمالها في محكمة النقض هي نفسها المتاحة إل الغرامة في إطار القضاء الشامل المعتمدة من طرف

إطار قضاء اإللغاء وأنه ال داعي للتفرقة بين الدعويين فيما يخص تحديد الغرامة التهديدية مادام أن 
النتيجة واحدة وهي امتناع اإلدارة عن التنفيذ، وتعلق التنفيذ بإرادتها المنفردة، ذلك أن مبدأ الفصل 
بين السلطات وما يستتبعه من استقالل اإلدارة وعدم توجيه أوامر لها، لم يتخذ إال ليضمن للموظفين 

 .العموميين حرية الحركة وليس عدم االلتزام بقوة الشيء المقضي به

من قانون  448فقد عمل المشرع على تجاوز هذا التمييز من خالل تعديله للمادة  وعموما
نية فرض الغرامة التهديدية المسطرة المدنية من خالل مسودة المشروع الجديد الذي أكد على إمكا

على الممتنع عن التنفيذ دون التمييز بين دعوى اإللغاء أو دعوى التعويض، وخول سلطة فرضها 
والذي يختص في إصدار األوامر المتعلقة  2-451تم تعيينه بمقتضى المادة  الذي 35فيذلقاضي التن

  .من مسودة المشروع 3- 451بالتنفيذ وكذا اإلشراف ومراقبة سائر إجراءات التنفيذ طبقا للمادة 

  .إمكانیة فرض الغرامة التھدیدیة في مواجھة الممتنع عن التنفیذ شخصیا: ثانیا
ري عن هذا الحد، بل استطاع فرض الغرامة التهديدية في مواجهة لم يقف القضاء اإلدا

المسؤول عن عدم تنفيذ الحكم القضائي، وأول مبادرة جريئة وشجاعة في هذا الشأن هي الحكم 
 قضية العطاوي ضد رئيس جماعة تونفيتفي  1998أبريل  3الصادر عن إدارية مكناس بتاريخ 

من وظيفة " محمد عطاوي" السيدحكم إلغاء قرار عزل والذي يتعلق برفض رئيس المجلس تنفيذ 
جماعية، ومن التخلي عن القرار الملغى، وإرجاع الطاعن إلى وظيفته وتسوية وضعيته اإلدارية، 

                                                             
  .74/70ص ، مرجع سابق، "الحجز" "الغرامة التهديدية"رية محمد قصري، تنفيذ األحكام اإلدا -  34
یمكن لقاض التنفیذ أن یأمر بناءا على طلب أو تلقائیا بغرامة تھدیدیة : ""من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنیة على ما یلي 448تنص المادة  -  35

عن حق طالب التنفیذ في طلب التعویض عن الضرر الحاصل لھ جراء التأخر على المنفذ علیھ إن لم تكن محددة سالفا في السند التنفیذي بصرف النظر 
  ." في التنفیذ



 إشكالیة تنفیذ األحكام القضائیة الصادرة في مواجھة اإلدارة
 

 25 

وبالتالي تم فرض الغرامة التهديدية ضد رئيس الجماعة شخصيا  لكونه ساهم في عرقلة التنفيذ 
  .36ظف الممتنع عن التنفيذمعتمدا على فكرة المسؤولية الشخصية للمو

وتواترت بعدها األوامر عن المحاكم اإلدارية والتي تحكم فيها بالغرامة التهديدية الشخصية في 
مواجهة اآلمرين بالصرف في اإلدارة من وزراء ورؤساء جماعات ترابية، ومن أمثلتها األمر عدد 

، وكذا األمر عدد 1/9/2015وزير الصحة بتاريخ  السيد الحسين الورديالصادر ضد  2251
رئيس المجلس الجماعي للرباط، السيد فتح اهللا ولعلو ضد  11/8/2015الصادر بتاريخ  2165

بصفته السيد رشيد بلمختار بن عبد اهللا ضد  30/8/2016الصادر بتاريخ   3262وكذا األمر عدد 
فيذ األحكام الصادرة الشخصية، وجاء في هذه األوامر أن تحديد الغرامة التهديدية لإلجبار على تن

 المنفذ عليهم ب.م.من ق 448ضد اإلدارة يكون في مواجهة الممتنع عن التنفيذ والذي أسماه الفصل 
، وهي عبارة يتجاوز معناها شخص هذا ال خير لتتسع لكل من يقوم مقامه في المحكوم عليهوليس 

، شرط أن يكون 37م عليهالتنفيذ ويندرج ضمن هذا المفهوم ممثل الشخص المعنوي العام المحكو
امتناعه غير مبرر، كما أن االختصاص في تحديد الغرامة يبقى لرئيس المحكمة اإلدارية طالما أنه 

  .38المشرف علة التنفيذ

وقد أبدى األستاذ محمد قصري الوكيل القضائي للمملكة بهذا الخصوص مجموعة من 
  : المالحظات

ي حيث ال ينعقد له اختصاص البت لقد حدد القانون مجال اختصاص القضاء اإلدار .1
في نزاع أو مسألة في مواجهة شخص عادي، وبالتالي فإن الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة 
الشخص الممتنع عن التنفيذ ال يندرج ضمن االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية، ويؤكد  على أن 

                                                             
    .562/563/564، مرجع سابق، ص أحمد بوعشيق، الدليل العملي لالجتهاد القضائي في المادة اإلداريةأمحد عشيق  -  36
إذا رفض املنفذ عليه القيام بعمل أو االمتناع : "" واليت تنص 24- 451وجب املادة وهذا ما أكد عليه املشرع يف مسودة مشروع تعديل قانون املسطرة املدنية مب -  37

ام املنفذ عليه أو املسؤول عنه أو أداء مبلغ مايل أثبت املكلف بالتنفيذ ذلك يف حمضره وأخرب قاضي التنفيذ الذي يأمر بغرامة ديدية يف مواجهة شخص القانون الع
  .""عاشخصيا عن التنفيذ أو عليهما م

محمد قصري، الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة اإلدارة الممتنعة عن تنفيذ أحكام القضاء اإلداري واإلشكاليات المطروحة،   - 38
  .201: صمرجع سابق، 
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للموظف الممتنع عن التنفيذ هو  تخويل القضاء اإلداري لنفسه حق البت في المسؤولية الشخصية
 .خروج عن قواعد وضوابط االختصاص النوعي كما وضعها المشرع

أكثر مما يحتمل، ألن هذا الفصل يتحدث عن  448كما أن هذا االتجاه يحمل الفصل  .2
 .المنفذ عليه وليس عن الشخص المكلف بالتنفيذ، والفرق واضح بين المفهومين والذمم المالية مستقلة

على أنه حتى ولو اعتبرنا امتناع الموظف عن التنفيذ خطأ شخصي فإنه ويضيف  .3
 . م.م.من ق 448يجب أن يساءل في إطار المسؤولية التقصيرية وليس على أساس الفصل 

وسيلة إلجبار المحكوم عليه بالتنفيذ فإنها تطبق في  ةوبالنظر العتبار الغرامة التهديدي .4
تمتد إلى الغير، ومادام الشخص الذاتي الممثل للشخص مواجهة المخاطب بالحكم وال يمكن أن 

المعنوي ال يعبر عن إرادته ولكن يعبر عن إرادة الشخص المعنوي الذي يمثله، فالمساءلة ال ينبغي 
 .أن توجه إال ضد هذا الشخص المعنوي العام  وليس ضد ممثله القانوني

دت األوامر المستأنفة في مبدئها وما يؤكد كل هذه المالحظات هو صدور قرارات استئنافية أي
 642إال أنها قامت بتعديلها، كالقرار الصادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط تحت عدد 

في مبدئه مع تعديله وذلك بجعل  1683والذي أيد األمر االبتدائي عدد  28/9/2016المؤرخ في 
ض السيد الحسين الوردي بصفته الغرامة التهديدية المحكوم بها في مواجهة وزارة الصحة عو

  .39الشخصية

وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع في إطار تعديله لقانون المسطرة المدنية عمل على الحسم في 
على إمكانية فرض الغرامة التهديدية في حالة رفض  24- 451هذه النقطة وذلك بالتأكيد في المادة 

أو المسؤول شخصيا عن التنفيذ أو عليهما معا  التنفيذ في مواجهة شخص القانون العام المنفذ عليه
  .من طرف قاضي التنفيذ بعد إثبات االمتناع بمحضر من طرف المكلف بالتنفيذ

على اإلدارة الممتنعة عن  ةوعلى الرغم من جرأة القضاء اإلداري في فرض الغرامة التهديدي
يضع حدا لتعنت اإلدارة التي التنفيذ أو على ممثل الشخص المعنوي العام شخصيا، إال أن ذلك لن 

                                                             
مطروحة، محمد قصري، الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة اإلدارة الممتنعة عن تنفيذ أحكام القضاء اإلداري واإلشكاليات ال - 39

  .203: ص مرجع،
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ترفض أداء الغرامة التهديدية، كما أن هذه الغرامة عند تصفيتها تتحول إلى تعويض األمر الذي 
يصطدم مع امتناع جديد لإلدارة، ذلك أن الذي لم يرضخ للحكم األصلي فمن الطبيعي أنه لن يرضخ 

عقد األمور وحرمان المواطنين المحكوم للحكم بأداء الغرامة التي تتحول إلى تعويض، مما يزيد من ت
كما أن الغرامة التهديدية وعلى فرض أنها ستفيد في جبر اإلدارة على  تنفيذ  .لصالحهم من حقوقهم

إال أنها ال تعتبر حال لتنفيذ دعاوى اإللغاء التي تقتضي صدور قرار من األحكام الصادرة بالتعويض 
  .اإلدارة بإرجاع الوضع لما كان عليه

  .الحجز على أموال اإلدارة الممتنعة عن التنفیذ: قرة الثانیةالف
يعتبر الحجز على األموال صورة من صور التنفيذ الجبري لألحكام القضائية المعمول بها في 
قانون المسطرة المدنية والمنصوص عليها في الباب الرابع من القسم التاسع المتعلق بطرق التنفيذ، 

ى أموال الخواص أمرا طبيعيا وال إشكال فيه فإن الحجز على أموال إال أنه إذا كان الحجز عل
األشخاص المعنوية العامة يطرح العديد من اإلشكاالت نظرا ألن هذا الحجز قد يؤدي إلى عرقلة 

إال أن هذا لم يمنع القضاء المغربي من إعمال مسطرة . دسير المرفق العمومي بانتظام وباضطرا
، وذلك الفتراض حسن النية في اإلدارة في 40ة للدولة دون األموال العامةالحجز على األموال الخاص

، إال أن الواقع 41تسديد ما بذمتها لكونها توصف بالرجل الشريف تطبيقا لنظرية الشرف واليسر
  .العملي ينفي كل هذا

وتجدر اإلشارة إلى أن القضاء اإلداري المغربي تأثر في البداية بنظرية اليسر والشرف 
ت أحكامه منصبة في اتجاه منع جواز سلوك مسطرة الحجز على أموال اإلدارة ألنها ليست وجاء

هي الضمان العام لدائنيها، إال أن هذه الفكرة تطورت وأصبح القاضي اإلداري يلجأ إلى الحجز من 
  .أجل إجبار اإلدارة على التنفيذ سواء بالحجز التنفيذي أو لدى الغير

                                                             
ولة وسائر األشخاص املعنوية وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أنه يتعني التمييز بني األموال العامة واخلاصة للدولة، ذلك أن األموال العامة هي كل ما متلكه الد - 40

ية خاصة فأقر عدم قابلية احلجز عليها وعدم جواز متلكها بالتقادم ورتب عدة العامة من منقوالت وعقارات ختصص لتحقيق املنفعة العام، وقد أضفى عليها املشرع محا
  .59/60محيد أمالل، إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة يف مواجهة اإلدارة، مرجع سابق، ص . عقوبات يف حالة املساس ا

دارة اليت متنع من احلجز على أمواهلا العامة فألا توصف بالرجل الشريف الذي يفي يقول أصحاب هاته النظرية أنه إذا انعدمت طرق التنفيذ اجلربية ضد اإل - 41
أن دائن الدولة لن يكون حباجة أصال الستخدام طرق التنفيذ ضدها طاملا أن الدولة حبكم : "بالتزاماته املالية ولكونه دائما يعترب مليء الذمة، ويعرب عن ذلك الفيري بقوله

  ". ة وموسرة كما أنه جيب النظر إليها دائما كرجل شريفتعريفها مليئة الذم
  .86: مرجع سابق، ص  "الحجز" "الغرامة التهديدية"محمد قصري، تنفيذ األحكام اإلدارية  -
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  :الحجز التنفیذي: أوال
ذا كانت مسألة عدم قابلية األموال العمومية للحجز تجعل هذه األموال تتمتع بحماية قانونية، إ

فإن ذلك يفتقر للمبرر القانوني حينما يتبين امتناع الشخص المعنوي العام عن تنفيذ حكم قضائي 
األمر وهذا ما أقرته المحكمة اإلدارية بوجدة في . 42حائز لقوة الشيء المقضي به بدون أي مبرر

: ضد المكتب الوطني للكهرباء، والتي أكدت في أحد حيثياته على ما يلي 77/2001االستعجالي عدد 
وحيث إنه إذا كان ال يجوز الحجز على المال فليس لكون هذه األموال غير قابلة للحجز ما دام أنه ""

ها مليئة الذمة وال ال يوجد أي نص يمنع من ذلك، بل لكون الدولة والمؤسسات العمومية التابعة ل
ع، ولكن في حالة االمتناع غير المبرر عن .ل.من ق 138يخشى عسرها حسب مقتضيات المادة 

تنفيذ األحكام القضائية الحائزة لقوة األمر المقضي به كما هو األمر في نازلة الحال حيث يحرص 
به، بل لمجرد تقادم المحجوز عليه على عدم التنفيذ ليس إنكارا لحق طالب التنفيذ فيما يطالب 

المطالبة بإرجاع الدين موضوع السند التنفيذي وكون أموال المكتب ال تقبل الحجز، فتصبح مالءة 
الذمة غير مجدية في التنفيذ ذلك أن التنفيذ ال يشترط فيه عسر المدين بل مجرد عدم الوفاء بدون 

واجهة أشخاص القانون العام من مبرر، لذلك فالمبررات التقليدية المحتج بها على رد الحجز في م
إذ أن يسر المدين ال . يسر وثقة وقواعد المحاسبة تصبح غير ذي فائدة في تعطيل إجراء الحجز

يحول دون التنفيذ عليه أما الثقة في اإلدارة فتعتبر مفهوما متجاوزا إذ أن من المفروض أن التنفيذ لن 
تها، وقواعد المحاسبة ال يمكن بحال أن تكون حائال يجري إال إذا امتنعت اإلدارة عن الوفاء بالتزاما

دون التنفيذ، ثم إن مدلول المصلحة العامة الذي يتركز عليه قاعدة عدم قابلية األموال العامة للحجز 
يجب أن يعاد فيها النظر باالسترشاد بمبادئ النظام العام المتمثلة من باب أولى في احترام مبدأ 

ألجل . ومبدأ قوة الشيء المقضي به الذي باحترامه يحترم النظام العام المشروعية وسيادة القانون
ذلك يبقى الدفع المجرد بعدم قابلية أموال المكتب الوطني للكهرباء للحجز باعتباره مؤسسة عمومية 

  43.""غير مؤسس

                                                             
  .611: حسن صحيب، القضاء اإلداري الغريب، مرجع سابق، ص -  42
  .601، مرجع سابق، ص  يةأحمد بوعشيق، الدليل العملي لالجتهاد القضائي في المادة اإلدار  -  43
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وهذا هو االتجاه الذي تسير عليه أغلب المحاكم اإلدارية بالمغرب، وتجدر اإلشارة إلى أن 
ط إيقاع الحجز التنفيذي على منقوالت المرفق العمومي هو تقدير ما إذا كانت تلك المنقوالت منا

الزمة لسير المرفق أم ال، حيث أنه ال يجوز الحجز على سيارة اإلسعاف وال على شاحنة جمع 
من  458النفايات ألنه هذه المنقوالت تعد ضرورية لسير المرفق العام، وذلك قياسا على الفصل 

  .م الذي يمنع الحجز على الكتب واألدوات الالزمة لمهنة المحجوز عليه.م.ق

وتطبيقا لهذا االتجاه تم الحجز على أموال بلدية بني ادرار لتنفيذ حكم قضى عليها بأداء مبالغ 
مالية لفائدة المسمى هرو محمد وتم حجز منقوالت هذه البلدية ممثلة في سيارة وتلفاز ومكيف 

  .44المنقوالت ال يضر بيعها واستيفاء الدين المستحق على البلدية بسير المرفق البلديباعتبار أن هذه 

ولهذه الوسيلة دور مهم في جبر اإلدارة على التنفيذ تفاديا للحجز على أموالها، وهذا ما حصل 
 98/22بمناسبة تنفيذ حكم إلزامي ونهائي بالحجز على مجموعة من السيارات بالملف التنفيذي عدد 

صادر عن إدارية فاس  في مواجهة اإلدارة الممتنعة عن التنفيذ وتقرر تحديد تاريخ بيعها بالمزاد ال
العلني غير أن المجلس المنفذ عليه ولتفادي الحجز بادر إلى تنفيذ الحكم تلقائيا تفاديا لبيع المحجوزات 

  .45ووفى بالتزامه المالي موضوع السند التنفيذي

  : الحجز لدى الغیر: ثانیا
 488يندرج الحجز لدى الغير ضمن وسائل التنفيذ الجبري لألحكام وهو منظم في الفصول من 

م ويجري الحجز لدى الغير إما بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس .م.من ق 496إلى 
  .46م.م.من ق 491المحكمة طبقا للفصل 

الحجز لدى الغير بكونها تطال أموال المحكوم عليه الموجودة بين يدي الغير وتتصف مسطرة 
باعتبار هذا األخير مدينا للمحكوم عليه بتلك األموال ما دام أن القانون المدني  يجعل أموال المدين 

  . 47جميعها ضمانا لديونه ويجيز بالتالي إمكانية تتبعها ولو كانت بيد الغير وإجباره على تسلمها

                                                             
  .96: مرجع سابق ص ،"الحجز" "الغرامة التهديدية"محمد قصري، تنفيذ األحكام اإلدارية   -  44
  .99: صمحمد قصري، مرجع سابق،  -  45
ة االبتدائية بناء على طلب بشرط يتم حجز ما للمدين لدى الغري بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس احملكم: "من قانون املسطرة املدنية 491املادة  -  46

  "الرجوع إليه عند وجود صعوبة



 إشكالیة تنفیذ األحكام القضائیة الصادرة في مواجھة اإلدارة
 

 30 

قد مر الحجز لدى الغير كوسيلة إلجبار اإلدارة على التنفيذ بعدة مراحل واتخذ القضاء بشأنه و
مجموعة من المواقف؛ ففي البداية كان هناك اجتهاد قار ينص على عدم جواز الحجز على األموال 
العمومية ثم استقر بعد ذلك على إمكانية اقتصار الحجز على الحسابات الخصوصية، وفي مرحلة 
ثالثة أضحى توجه القضاء اإلداري يجيز الحجز على الميزانية العامة للدولة على اعتبار أنه ليس 
هناك نص يحظر الحجز على األموال العمومية، وعلى اعتبار أن االمتناع عن التنفيذ يجعل مالءة 

حيح ذمة اإلدارة كمبرر لعدم الحجز عليها مبررا متجاوزا، وفي مرحلة أخيرة صدرت أحكام بتص
الحجز على حساب الخزينة العامة للملكة لدى بنك المغرب واعتبار الخازن العام منفذا عليه مع 

  .إمكانية الحكم عليه بغرامة تهديدية شخصية

فاطمة العنصري ضد المكتب الجهوي لالستثمار ومن أبرز القرارات في هذا اإلطار قضية 
عن إدارية الرباط حكم يقضي بأداء المكتب ، ففي هذه القضية صدر ابتدائيا الفالحي باللوكوس

درهم مع النفاذ  8.000.000الجهوي لالستثمار الفالحي باللوكوس لفائدة المدعية تعويضا مدنيا قدره 
المعجل في حدود الربع، لكن المكتب المحكوم عليه امتنع عن التنفيذ، وأمام هذا الرفض لجأت 

ناء على الحكم االبتدائي المشار إليه والذي يشكل سندا المدعية إلى مسطرة الحجز لدى الغير، وتم ب
تنفيذيا حجز المبلغ المحدد في الربع والمشمول بالنفاذ المعجل على حساب المكتب المذكور بين يدي 

وتقدمت المدعية إلى السيد رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط بصفته هذه بطلب . الخزينة العامة للملكة
ى هذا الحجز، فاستجاب رئيس المحكمة لهذا الطلب، وأصدر أمرا يجيز فيه تلتمس فيه التصديق عل

حجز أموال المؤسسات العمومية في حالة رفضها بدون مبرر تنفيذ حكم قضائي صادر في مواجهتها 
  .في غياب نص قانوني صريح يمنع من ذلك

له أموال حيث برر القاضي الدفع المقدم من طرف المكتب بكونه مؤسسة عمومية وأن أموا
عامة ال يجوز الحجز عليها بأنه بالرغم من أن أموال المكتب تقدم كإعانات من طرف الدولة إال أنه 
بمجرد تحويلها لحساب المكتب بصفته مؤسسة عمومية فإنها تدخل في الذمة المالية لهذا الشخص 

مصدر أمواله ال  المعنوي الذي له كيان ذاتي خاص ويستقل تماما عن ميزانية الدولة، وهذا يجعل
                                                                                                                                                                                                       

محمد قصري، الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة اإلدارة الممتنعة عن تنفيذ أحكام القضاء اإلداري واإلشكاليات المطروحة،  - 47
  .207: صمرجع سابق، 
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وأضاف أن السبب الرئيسي في عدم جواز الحجز على األموال . اعتبار له في إمكانية حجزها
العمومية هو كونها مليئة الذمة أي أنها قادرة على الوفاء بكل ديونها مما يجعل الدائن في مأمن من 

ى أموالها، إال أن هذا عسرها وال يخشى على حقوقه من الضياع، وال حاجة له في اللجوء للحجز عل
المبدأ ال يؤخذ على إطالقيته حيث يستبعد تماما في حالة امتناع اإلدارة عن اإلذعان لحكم صادر في 
مواجهتها، إذ ال يجوز االحتماء وراء هذا المبدأ لشكل حكم حائز لقوة األمر المقضي به وإلضاعة 

من تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في كما أنه ال يوجد أي نص قانوني يعفي أي محكوم عليه . حق
  .  48مواجهته سواء كان مؤسسة عمومية أو غيرها مادام الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية

وتجدر اإلشارة إلى أنه من بين المساطر التي أصبح اللجوء إليها متداوال هو لجوء المحكوم له 
وح لدى بنك المغرب بعلة عدم تنفيذ مباشرة إلى الحجز على حساب الخزينة العامة للمملكة المفت

وغالبا ما يكون هذا الحجز مترتبا على حكم سابق . الخزينة العامة لألحكام القضائية بتصحيح الحجز
بالمصادقة على حجز لدى الغير بين يدي الخزينة، بمعنى أن الحكم األصلي سند الحجز كان هو 

تنفيذه، فبوشرت في حقها مسطرة الحجز  دارة واعتبرت ممتنعة عن’الحكم الذي صدر في مواجهة 
لدى الغير بين يدي الخزينة، ولما لم ينفذ الحكم األول القاضي بالمصادقة على الحجز أضحت 

ومن القرارات الصادرة بهذا . الخزينة هي المخاطبة بالحجز الثاني الذي يتم إيقاعه لدى بنك المغرب
والذي أقر بالحجز  201649نونبر  21باط بتاريخ الشأن القرار اإلستئنافي الصادر عن إدارية الر

على حساب الخزينة العامة للمملكة المفتوح لدى بنك المغرب بسبب رفضها تنفيذ حجز على حساب 
  .رئاسة الحكومة المتناعها عن تنفيذ حكم قضائي صدر ضدها

دارة عن وعموما فإن وسيلة الحجز على أموال الدولة تبقى وسيلة فعالة لمواجهة امتناع اإل
التنفيذ بدون مبرر وذلك حماية لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، إال أن ما يالحظ هو أن هذه الوسيلة 
قد تكون فعالة لتنفيذ األحكام الصادرة بالتعويض، أما األحكام والقرارات الصادرة عن قضاء اإللغاء 

                                                             
الصادرة ضد املؤسسات العمومية، تعليق على األمر االستعجايل الصادر عن احملكمة اإلدارية بالرباط عدد آمال املشريف، احلجز لدى الغري لتنفيذ األحكام القضائية   -  48

  .92/94: الدار البيضاء، ص-، دار النشر املغربية1998غشت -يوليوز 24، الة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، عدد 24/9/1997بتاريخ  182
يدية والحجز في مواجهة اإلدارة الممتنعة عن تنفيذ أحكام القضاء اإلداري واإلشكاليات المطروحة، محمد قصري، الغرامة التهد - 49

  .212مرجع سابق، ص 
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طرف اإلدارة من أجل تصحيح فتبقى في الغالب عصية عن هذه اإلجراءات لكونها تتطلب تدخال من 
األمر الذي يلزم معه التفكير في حلول بديلة لتجاوز هذه . الوضعية الناتجة عن القرار التي تم إلغاؤه

  .اإلشكالية

اإلجراءات البدیلة والحلول التشریعیة لتجاوز إشكالیة  :المطلب الثاني
  الصادرة ضد اإلدارة تنفیذ األحكام

لصادرة ضد اإلدارة تعد من اإلشكاليات الراهنة التي تستوجب إن إشكالية تنفيذ األحكام ا
التدخل من أجل إيجاد حلول له، بعد فشل الوسائل المستعملة كضمانات للتنفيذ، خصوصا بعد صدور 

، كما ..."األحكام الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع"منه 126الذي نص في الفصل  2011دستور
على تساوي جميع األشخاص أمام القانون بما فيهم السلطات  من الدستور نص 50أن الفصل السادس

  .العمومية

ومن أجل تجاوز إشكالية التنفيذ فقد عملت المحكمة اإلدارية على إبرام عدة اتفاقياتودية مع عدة 
مؤسسات عمومية لحل هذا المشكل سيرا على هدي الخطاب الملكي لعاهل البالد الذي ألقاه بمناسبة 

، واليمكن كذلك إغفال المبادرة التي )فقرة أولى( ، 51 2016أكتوبر  16لتشريعة في إفتتاح السنة ا
قامت بها السلطة التنفيذية في هذا الصدد وذلك بإحداث لجنة وزارية مهمتها البحث عن الحلول لهذه 
اإلشكالية في انتظار صدور القانون المعدل لقانون المسطرة المدنية الذي يتضمن مجموعة من 

فقرة (ضيات التي من شأنها أن تحل إشكالية عدم تنفيذ األحكام الصادرة عند دخوله حيز التطبيق المقت
  ).ثانية

                                                             
 واجلميع، أشخاصا ذاتيني أو إعتباريني، مبا فيهم السلطت العمومية،.القانون هو أمسى تعبري عن إرادة األمة" 2011الفصل السادسة دستور اململكة املغربية لسنة50

  ..."متساوون أمامه، وملزمون باإلمتثال له
كما أن املواطن يشتكي بكثرة ، من طول وتعقيد املساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ األحكام ،وخاصة يف مواجهة اإلدارة،فمن غري " مقتطف من اخلطاب امللكي  51

  وكيف ملسؤول ألن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأا حكم قضائي ائي؟. ا املفهوم أن تسلب اإلدارة للمواطن حقوقه، وهي اليت جيب أن تصوا وتدافع عنه
ارا لدورها اهلام يف التنمية كما أنه من غري املعقول، أن ال تقوم اإلدارة حىت بتسديد ما بذمتها من ديون للمقاوالت الصغرى واملتوسطة ، بدل دعمها وتشجيعها، إعتب

  "والتشغيل
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درة ضد ااإلجراءات البدیلة لحل إشكالیة تنفیذ القرارات الص :الفقرة األولى 
  رةاإلدا

 إذا كان المبدأ العام يقضي بوجوب تنفيذ األحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد خاسر
الدعوى، فإن االستثناء في ذلك مرده لوجود صعوبات مادية وواقعية أو قانونية، خصوصا إذا كان 
التنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام الذي يستتبع في كثير من األحيان باللجوء إلى إجراءات 

خصوصا  التنفيذ الجبري التي لها بالغ األثر على المصلحة العامة وعلى حسن سير المرفق العام
  .52عندما يتم الحجز على إعتمادات اإلدارة لدى الخزينة العامة

وقد قامت المحكمة اإلدارية بالرباط بتوقيع اتفاقيات مع عدد من اإلدارات والمؤسسات 
العمومية تحت إشراف وزارة العدل سيرا على هدي خطاب صاحب الجاللة الذي ألقاه بمناسبة 

، كإجراء ودي لتفادي عدم تنفيذ 2016س عشر من أكتوبر سنةإفتتاح السنة التشريعية في الساد
  .األحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام

وقد لقيت هذه المبادرة استجابة من لدن مجموعة من اإلدارات والمؤسسات العمومية التي 
ائية الصادرة تعتبر جهة منفذا عليها، حيث وقعت على التزامات كتابية تقضي بتنفيذ األحكام القض

  .تزال قيد مسطرة التنفيذ في ظل جدولة زمنية محددة بمقتضى االتفاقيات ضدها، والتي ال

و الغاية من هذه االتفاقيات هو تحقيق موازنة بين حقوق طالب التنفيذ وبين ضمان حسن سير 
  .المرفق العام الذي تشرف عليه اإلدارة

  :ذ األحكام القضائية مع الجهات التاليةولحد اآلن تم توقيع عدة اتفاقيات بخصوص تنفي

 وزارة التربية الوطنية. 
 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. 
  الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة المكلفة بالماء"وزارة الطاقة والمعادن." 
 المديرية العامة للضرائب. 
 الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين. 

                                                             
  .219، ص، 2017ت تنفیذ أحكام القضاء اإلداري، مجلة المحاكم اإلداریة، العدد الخامس، ینایر مصطفى سیمو، مستجدا  -  52
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 قاعدالنظام الجماعي لمنح رواتب الت. 
 المكتب الوطني للسكك الحديدية. 
 وكالة التجهيزات والمساكن العسكرية. 
 وكالة تهيئ ضفتي أبي رقراق. 
 جماعة الرباط. 
 جماعة سال. 
 جماعة وزان. 
 جماعة تطوان. 
 جماعة طنجة.  

ولفهم مضمون هذه االتفاقيات التي لها نفس البنود وإن اختلفت الجهة األخرى الموقعة على 
مع المحكمة اإلدارية، وسوف نتعرض لهذه االتفاقيات بالدراسة والتحليل عن طريق  هذه االتفاقية

  :تجزئتها للعناصر التالية

  األساس القانوني لھذه االتفاقیات: أوال
إن لجوء القضاء إلى عقد اتفاقيات مع المنفذ عليه من أجل ضمان تنفيذ األحكام الصادرة ضده 

  .ية التي تقضي بتنفيذ األحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي بهيعد خروجا عن مبدأ القاعدة الدستور

من ظهير االلتزامات والعقود، والذي يعتبر السند  243إال أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 
إذا لم يكن هناك إال مدين واحد، لم يجبر الدائن " القانوني لعقد هذه االتفاقيات، والذي نص على أنه 

تزام على أجزاء، ولو كان هذا االلتزام قابال للتجزئة، وذلك ما لم يتفق على على أن يستوفي االل
  .خالفه ما لم يتعلق األمر بالكمبياالت

مع ذلك يسوغ  للقضاة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع إستعمال هذه السلطة في نطاق 
إبقاء األشياء على ضيق، وأن يمنحوه آجاال معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع 

  " حالها
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ومن الفصل أعاله يمكن القول أن هذه االتفاقيات الموقعة بين القضاء واإلدارات والمؤسسات 
العمومية بخصوص تنفيذ األحكام  تهدف إلى منح آجال للمدين الذي في مقامنا هذا هو اإلدارة المنفذ 

قيق المصلحة العامة، مما يسوغ معه عليها مراعاة لمركزها، ولكونها تسير مرفقا عاما يهدف لتح
  .سلوك هذا اإلجراء الودي

  القضایا المتفق على تنفیذھا: ثانیا
تنص المادة األولى من االتفاقيات على أن القضايا المعنية بها هي جميع دعاوى الموضوع 

ارات المرتبطة باألداء والتعويض واإللغاء، دون القضايا االستعجالية و قضايا إيقاف تنفيذ القر
  .اإلدارية والديون العمومية فهي غير مشمولة بهذه االتفاقيات

  مدة تنفیذ األحكام: ثالثا
بالرجوع للمادة الثانية من االتفاقيات فإننا نجدها تلزم الجهة المنفذ عليها بتنفيذ األحكام المذيلة 

ية بخصوص تنفيذ بالصيغة التنفيذية التي تم إرسال إعذار بشأن تنفيذها قبل تاريخ توقيع اتفاق
األحكام، داخل أجل ستة أشهر بالنسبة لإلدارات العمومية و ثالثة أشهر بالنسبة للمؤسسات العمومية 

  .وشركات الدولة أي المقاوالت العمومية

وتبتدئ هذه المدة من تاريخ التوقيع على االتفاقية، كما يمكن تمديد هذا األجل عند االقتضاء 
  .ا وبعد موافقة رئيس المحكمة بعد تأكده من جدية التنفيذبطلب من الجهة المنفذ عليه

أما بالنسبة لملفات التنفيذ الجديدة،فإن الجهة المنفذ عليها ملزمة بتنفيذها داخل نفس اآلجال 
المتفق عليها في المادة الثانية،  والتي تبتدئ من تاريخ توصل الجهة المنفذ عليها بمراسلة من الجهة 

بواسطة مراسلة إدارية عادية مرفقة بنسخة تنفيذية للحكم موضوع طلب التنفيذ  المشرف على التنفيذ
طبقا ألحكام المادة الثالثة من االتفاقيات، كما يمكن تمديد هذه اآلجل بطلب من الجهة المنفذ عليها بعد 

  .موافقة رئيس المحكمة بعد تأكده من جدية التنفيذ

  إیقاف التنفیذ:  ارابع
رابعة من االتفاقيات على توقيف جميع مساطر التنفيذ غير الرضائية خالل لقد نصت المادة ال

المدة المتفق عليها خصوصا فيما يتعلق بالحجوزات والغرامات التهديدية وباقي المساطر األخرى، 
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التنفيذ أو بين يدي المفوضين  رة رائجة بين يدي مأموري إجراءاتسواء أكانت هذه األخي
  .غاية الجوهرية من هذه االتفاقياتالقضائيين، وهذه هي ال

وتجدر اإلشارة الى أن طلبات إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض أو الطلبات الرامية إلى إثارة 
صعوبة في التنفيذ أو تلك الرامية إلى إيقاف التنفيذ المعجل، ال يمكنها إيقاف اآلجال المنصوص 

بإيقاف التنفيذ، لكن في حال إنصرام األجل عليها في االتفاقيات إال بمقتضى قرار قضائي صادر 
المذكور دون البت في هذه الطلبات من طرف الجهة القضائية المختصة فإن التنفيذ يبقى متوقفا إلى 

    .حين البت فيها طبقا للمادة الخامسة من هذه االتفاقيات

  تتبع تنفیذ االتفاقیة: خامسا 
المنفذ عليها ملزمة بإخبار الجهة المشرفة على  طبقا للمادة السادسة من االتفاقيات فإن الجهة

التنفيذ فور تنفيذ كل حكم صادر ضدها، بغض النظر عن طريقة التنفيذ التي قد تتم إما بالصلح أو 
  .بطريقة أخرى،وهذا ضمانا لتمكين المحكمة من تتبع حسن تنفيذ بنود االتفاقية

  .التزاماتھابالموقعة على االتفاقیة  اإلدارةجزاء إخالل : سادسا 
لقد تضمنت  المادة السابعة من االتفاقيات جزاء إخالل اإلدارة بالتزاماتها المحددة في بنود 
االتفاقية، حيث نصت على الرجوع إلى إجراءات التنفيذ الجبري في حال عدم تنفيذ الجهة المتفق 

خل المدد اإلضافية عند عليها لألحكام الصادرة ضدها داخل المدة المتفق عليها بموجب االتفاقية ودا
  .االقتضاء

كما أن االتفاقية تعد الغية في حال صدور تراخي في التنفيذ لخمس مرات متكررة بعد منح 
أجل ثاني مدته خمسة عشر يوما للجهة المنفذ عليها في كل حالة من الحاالت بمقتضى رسالة 

  .تذكيرية ثانية

  تنفیذ االتفاقیة:  بعاسا  
قية حيز التنفيذ يكون إبتداءا من اليوم الموالي لتوقيعها طبقا لمقتضيات إن تاريخ دخول االتفا

  . المادة الثامنة من االتفاقية
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إشكالیة تنفیذ األحكام الصادرة ضد  معالجةالمبادرة الحكومیة ل: الفقرة الثانیة 
  اإلدارة والحلول التشریعیة المرتقبة

و وجود عدد من اإلكراهات التي تحول دون أمام تنامي المنازعات التي تتسبب فيها اإلدارة  
تنفيذ األحكام  القضائية الصادرة ضدها الشيء الذي قد يسبب ضررا بحقوق المواطن المتقاضي  أو 
المقاوالت أو باإلدارة نفسها، ولذلك فإن إيجاد حل لهذه اإلشكالية اصبح ضرورة حتمية لما يكتسيه 

  .من أهمية بالغة وطابع إستعجالي

الصدد بادرت السلطة التنفيذية في سبيل إيجاد حل لهذه اإلشكالية إلى إحداث لجنة وفي هذا 
، في إنتظار صدور مشروع قانون المسطرة المدنية الذي مقتضيات تعد بمثابة حلول )أوال(وزارية 

  ).ثانيا(تشريعية جذرية لهذه اإلشكالية 

  صادرة ضد اإلدارةالمبادرة الحكومیة لتجاوز إشكالیة تنفیذ األحكام ال: أوال
لقد عملت السلطة التنفيذية على إحداث لجنة وزارية لمعالجة تنفيذ األحكام القضائية المتعلقة 

تحت  2017بأشخاص القانون العام، وذلك بمقتضى منشور أصدرته في السابع من دجنبر من سنة 
لى كافة والذي حثت من خالله مختلف القطاعات الوزارية  على تعميمه ع 15/ 2017عدد 

المصالح  اإلدارية التابعة لها وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، والسهر على تطبيق 
  .مضامينه واإللتزام بمقتضياته من أجل تكريس القانون و إحتراما لحرمة القضاء

وتأتي هذه المبادرة في سياق محاولة إيجاد حلول ناجعة لهذه اإلشكالية ومحاولة تدليل 
ت واإلكراهات التي تحول دون تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام الصعوبا

أو تلك التي تؤدي إلى التأخر في تنفيذها، والتي من جملتها عدم إمكانية الحجز على أموال الدولة 
  .باإلضافة إلى ارتفاع وتيرة المنازعات التي تتسبب فيها اإلدارة

قضائية الصادرة ضد اإلدارة يثير عدة إشكاالت جمة أهمها غياب إطار كما أن تنفيذ األحكام ال
قانوني متكامل يأخذ بعين اإلعتبار خصوصية التنفيذ في مواجهة اإلدارة، باإلضافة إلى ضعف 
اإلعتمادات الالزمة للتنفيذ ووجود مساطر إدارية معقدة لذلك، مما يدفع للقول بأن هذه اإلشكالية ما 

  .نقائص التي تعتري تدبير المنازعات اإلداريةهي إال نتيجة لل
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ولمحاولة إيجاد حلول ناجعة وجذرية لهذه اإلشكالية فإنه يتعين البحث على السبل الكفيلة 
بالحيلولة دون تنامي المنازعات التي تتسبب فيها اإلدارة، وكذلك البحث على الوسائل الكفيلة للدفاع 

  .دارة عن حسن سير المرفق الذي تشرف عليه اإل

ومن أجل تحقيق كل ما سبق ذكره من الغايات واألهداف المنشودة أنيطت بهذه اللجنة الوزارية 
التي يترأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المنتدبة من قبله لهذه الغاية مجموعة من المهام  

  :لمعالجة هذه اإلشكالية وهي كاآلتي

 الممارسات اإلدارية التي من شأنها التسبب البحث عن سبل الوقاية لتفادي القرارات و
 .في المنازعات
 تأهيل المصالح القانونية وتلك المكلفة بالمنازعات، وتكوين الموارد البشرية المعنية. 
  مراجعة اإلطار القانوني المنظم للوكالة القضائية بما يمكنها من اإلضطالع بأدوارها

وضمان التنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية كاملة على مستوى الوقاية والدفاع والمصالحة 
 .وتجاوبها
  إعادة النظر في في مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهم منازعات أشخاص

القانون العام، ال سيما على مستوى المسطرة القضائية، أخذنا بعين اإلعتبار خصوصيات الشخص 
 .المعنوي العام كمتقاضي، خاصة على مستوى اآلجال

 يل مؤسسة الخبرة القضائيةتأه. 
  إعداد إطار قانوني خاص بالتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام، يوازن بين

إلزامية تنفيذ األحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به وبين ضرورة ضمان إستمرارية 
 .المرفق العام
 إيجاد الحلول العملية الالزمة لتسريع تنفيذ األحكام العالقة. 

  :وتتألف هذه اللجنة من السادة

 وزير الدولة المكلف بحقوق اإلنسان. 
وزير العدل. 
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األمين للحكومة. 
وزير االقتصاد والمالية. 
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. 
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. 
وزير الصحة. 
 الحكومة المكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية الوزير المنتدب رئيس. 
الوكيل القضائي للمملكة. 

ولتحقيق األهداف المتوخاة من إحداث هذه اللجنة فإن رئيس اللجنة له الحق في دعوة أي 
  .عضو في الحكومة أو أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغالها

لوزارية تتكون من ممثلي السلطات المذكورة ، ومهمتها كما تحدث لجنة تقنية لدى هذه اللجنة ا
هي تحضير وإعداد النصوص القانونية و المقترحات العملية المرتبطة بالنقط والمحاور التي أنيط 

أمر معالجتها للجنة الوزارية وعرضها على أنظار هذه األخيرة، أما بالنسبة لكتابة أعمال اللجنتين  
  .القضائية للملكةفأمرها معهود إلى الوكالة 

  
وتجدر اإلشارة إلى أن التساؤل المطروح في هذه الصدد حول مدى نجاعة وفعالية هذا 
اإلجراء، خصوصا أمام عدم وجود أي نص يلزم اإلدارة بالتنفيذ، وهذا يدفعنا للتساؤل حول ما 

  .تضمنته مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من مستجدات حول هذا الموضوع

  شكالیة تنفیذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة على ضوء مشروع المسطرة المدنیةإ: ثانیا
غني عن البيان أن المنازعات اإلدارية تنفرد بمجموعة من الخصوصيات، مما يجعل تنفيذ   

األحكام الصادرة ضد اإلدارة تعترضها عدة صعوبات تحول دون تنفيذها، وهذا مرده بالخصوص 
على قواعد المسطرة  90/41ا الصدد، رغم إحالة مقتضيات القانون لوجود فراغ تشريعي في هذ

المنفذ عليه عن تنفيذ الحكم  امتنعالمدنية التي تقضي باللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري كلما 
  .الصادر ضده، إال أنها لم تنظم حاالت امتناع أشخاص القانون العام عن التنفيذ 
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تكون اإلدارة طرفا فيها تكون معقدة بحيث يجب التوفيق بين وال أحد ينكر أن المنازعات التي 
مصالح الطرف المتنازع مع اإلدارة وصون حقوقه المكفولة بموجب الدستور، وبين المصلحة العامة 

  .ستمراريتهتضي الحفاظ على حسن سير المرفق واالتي تق

، يذ الجبري في مواجهتهاوسائل التنف ، وفشل وأمام تنامي األحكام الصادرة في مواجهة اإلدارة
وجب على المشرع التدخل لحل إشكالية عدم تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة التي تعد خرقا 

  .سافرا للقواعد الدستورية

نفيذ وإذا ما تفحصنا مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية فإننا نجد المشرع قد خصص  لت
من القسم التاسع  لقانون العام الباب الثالث مكررفي مواجهة أشخاص ا األحكام القضائية الصادرة

، والتي جاءت بالعديد من األمور اإليجابية إال أن هذا ال يخلوا من بعض وأفرد لها سبع مواد
  .الثغرات التي قد تعرقل التنفيذ على اإلدارة

لى والتي أكدت ع 20-451والجديد في هذا الشأن هو ما جاءت به الفقرة الرابعة من المادة  
إنه إذا تعلق التنفيذ بأداء مبلغ مالي ولم تتوفر اعتمادات في ميزانية السنة الجارية لتنفيذه، تم هذا 

ادقة على ميزانية السنة الموالية، أما إذا تعلق التنفيذ داخل أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ المص
ح مهلة بناء على طلب أقصاه تسعون التنفيذ بالقيام بعمل أو االمتناع عنه، أمكن لقاضي التنفيذ أن يمن

  يوما من يوم اإلعذار بالتنفيذ

للمرافق العمومية كل في حدود إختصاصه، عن  اإلداريينهذا إضافة إلقرار مسؤولية الرؤساء 
من مسودة المشروع، كما أنه تم تحديد حاالت  2253- 451تنفيذ األحكام والقرارات طبقا للفصل

والتي تعتبر كذلك  2054-451م المدد المنصوص عليها في الفصل االمتناع عن التنفيذ عند إنصرا
من المستجدات التي راعت مركز الجهة المنفذ عليها والتي هي في هذا المقام اإلدارة وذالك من أجل 

                                                             
يكون الرؤساء اإلداريون للمرافق العمومية املعنية، كل يف حدود إختصاصه، مؤولني عن التنفيذ حسب القوانني اجلاري ا :"من مسود املشروع 23-451املادة  53

   ."العمل
  :يللقاضي إمكانية إعطاء مهل قانونية للجهة املنفذ عليها،لكن بعد إنصرام هذه املدة يعترب املنفذ علية يف حالة امتناع، وهذه احلاالت هخول هذا الفصل  54

  م اإلعذار بالتنفيذإذا تعلق األمر بالقيام بعمل أو االمتناع عنه، أمكن لقاضي التنفيذ أن مينح مهلة بناء على طلب أقصاها تسعون يوما من يو: احلالة األوىل
   .املصادقة على امليزانية اذا تعلق باداء مبلغ مايل ومل توفر اعتمادات يف ميزانية السنة اجلارية لتنفيذه،مت هذا التنفيذ داخل اجل اقصاه تسعون يوما من تاريخ: احلالة الثانية
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أقرت إمكانية توقيع  24- 451المرفق العام الذي تشرف عليه، كما أن المادة  استمراريةضمان 
هة  شخص القانون العام المنفذ عليه أو المسؤول شخصيا عن التنفيذ أو الغرامة التهديدية في مواج

هما معا عند االمتناع عن التنفيذ وذلك برفض القيام بعمل أو االمتناع عن أداء مبلغ التعويض بعد 
إثبات المكلف بالتنفيذ ذلك وهذا المستجد يعتبر حال لهذه اإلشكالية في حالة امتناع المسؤول عن 

  .التنفيذ

البعض أن  مسودة  المشروع جاءت بحل يعد جذريا نظرا لكون االمتناع عن  اعتقادرغم و
رغم عدم وجود أي صعوبة من صعوبات التنفيذ،  ون شخصيا من طرف الممثل القانونيالتنفيذ قد يك

هو إال نتيجة لوجود صعوبة تحول  إال أن المشكل قد يطرح في حالة كون االمتناع عن التنفيذ ما
أو لعدم  واستمراريتهك، أو أن امتناعه بالخصوص يهدف لضمان حسن سير المرفق العام دون ذل
  .المرصودة لتنفيذ األحكام  مما يجعل اإلشكالية تقوم من جديد  االعتماداتكفاية 

إال أنه مع كل هذه المقتضيات فهي تبقى مجرد مسودة ولم تتحول إلى مشروع من قبل 
لى قانون من قبل البرلمان وهي قبل هذا وذاك الزالت خاضعة لكل الحكومة، والمشروع لم يتحول إ

  .55المراجعات اإليجابية والسلبية

تضمنه من مستجدات  يرجى أن يكون ما قانون المسطرة المدنية الذي وفي إنتظار صدور  
تستطيع حل هذه اإلشكالية التي عقدت بشأنها مجموعة من الندوات وتناولتها مجموعة من المنابر 

هو أن الكل بات  اآلراءقراء تطلعات تسمن خالل ا استشرافهإلعالمية نظرا ألهميتها، وما يمكن ا
معوال على المستجدات التي تتضمنها مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية التي  ستمأل هذا الفراغ 

  .التشريع، إال أن التساؤل المطروح كيف سيتعامل القضاء مع هذه المستجدات

  

   

                                                             
ص القانون العام بين النصوص الحالية ومسودة مشروع عبد الرحمان بن عمرو، تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخا - 55

  .25ص، 2016يونيو  18قانون بتتميم وتغيير قانون المسطرة المدنية، مجلة المناظرة، العدد 
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  : خاتمة
من كل الجهات المعنية بمسألة تنفيذ األحكام  المبذولةخالصة للقول، فرغم كل المجهودات 

القضائية الصادرة ضد اإلدارة، إال أن األرقام والنسب المهولة ألحكام التعويض واإللغاء التي لم 
لشك تنفذ تظهر حجم اآلفة كما عبرت عن ذلك مؤسسة الوسيط التي تهدد الحقوق والحريات وتزرع ا

في دولة الحق والقانون، حيث بلغت حسب آخر اإلحصائيات حجم المبالغ المالية المحكوم بها بصفة 
مليار سنتيم  32إلى أكثر من  ساتها العمومية والجماعات الترابيةنهائية على الدولة وإداراتها ومؤس

صيرورة بعضها وهي أحكام لم تجد بعد طريقها إلى التنفيذ رغم مرور العشرات من السنين على 
  .56تنفذ لغاية اآلن فتقدر بالمئات القاضية باإللغاء والتي بدورها لمقابال للتنفيذ، أما األحكام النهائية 

؟ المبذولةكل هذا يدفعنا للتساؤل عن المسؤول عن عدم التنفيذ وعرقلته رغم كل هذه الجهود 
نما يكمن في عدم سيادة القانون فمن خالل ما تم دراسته يتبين أن عمق المشكل في هذا الموضوع إ

والمسؤول األول واألساسي عن خرق القانون . وعدم احترام األحكام القضائية عن طريق تنفيذها
  .وعدم سيادته من طرف اإلدارة هو الدولة المغربية بمكوناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية

عليها ألنها تخرق مقتضيات الفصل  فالسلطة التنفيذية مسؤولة عن عدم تنفيذ األحكام الصادرة
من الدستور والسلطة التشريعية مسؤولة كذلك عن عدم سنها لنصوص تشريعية لسد الثغرات  126

الموجودة وعدم محاسبة ومؤاخذة اإلدارة في شخص رئيس الحكومة عن عدم التنفيذ، والسلطة 
نصوص المتعلقة بالتنفيذ الجبري القضائية مجسدة في رؤساء المحاكم مسؤولة ألنها ال تفعل جميع ال

  . وهذا يعتبر خطأ قضائيا يحمل الدولة مسؤولية عن ذلك

لكل هذا فإننا نقترح من أجل تجاوز هذه اإلشكالية وتعزيز الثقة في دولة الحق والقانون 
  : وضمان الفعالية ألحكام القضاء، ما يلي

                                                             
عبد الرحمان بن عمرو، تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام بين النصوص الحالية ومسودة مشروع  - 56

  .26: صبتتميم وتغيير قانون المسطرة المدنية، مرجع سابق، قانون 
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يد أركان هذه الجريمة عن تنفيذ األحكام القضائية وذلك بتحد االمتناعتجريم فعل  -
ضمن قواعد القانون الجنائي على غرار ما هو معمول به في مصر وبعض القوانين األخرى 

 .المقارنة

تحديد المنفذ عليه بشكل واضح في منطوق األحكام تفاديا ألي اعتراض من طرف  -
 .المخاطبين به

ية بالميزانية رصد اعتمادات مالية كافية في الباب المتعلق بتنفيذ األحكام القضائ -
الفرعية يكون غير قابل للتحويل ويقوم على اعتبارات حقيقية وواقعية تشكل ضمانة لتنفيذ هذه 

 .األحكام

 .ضرورة تدخل المشرع بنص صريح يوضح فيه األشياء غير القابلة للحجز -

التسريع في إخراج التعديل المرتقب لقانون المسطرة المدنية وتخويل اللجان المختصة  -
 .سائل الالزمة لصياغة نصوص قانونية متينة ال يمكن التطاول عليهاكل الو

وبالنظر لكون هذا المشكل يعتبر سياسيا باألساس حيت أنه عندما تصبح جميع مكونات 
الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية كلها غير راغبة أو غير قادرة أو عاجزة عن تنفيذ 

نون وضدا على مبدأ قوة األمر المقضي به، فإن األحكام القضائية وذلك ضدا على القا
المشكل يصبح متجاوزا لمبدأ سيادة القانون وأحكامه، ليصبح مشكال سياسيا بكل المقاييس، 
والمشاكل السياسية ال تعالج إال بالوسائل السياسية والتي تتجلى في نضاالت الجماهير 

ض إقامة مجتمع الديمقراطية والعدالة المنظمة فكريا وسياسيا ونقابيا واجتماعيا وجمعويا لفر
  االجتماعية وسيادة القانون واستقالل القضاء وتنفيذ أحكامه
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 3230بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد ) 1974

 .2741ص) 1974شتنبر  30( 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ 

، الموقع 2015يناير  12مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، نسخة مؤقتة اإلثنين  .3
 .www.justice.gov.maاإللكتروني لوزارة العدل المغربية 

للسيد رئيس الحكومة الموجه للسيد وزير الدولة والسيدات  15/2017منشور رقم  .4
ة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، والساد

، بشأن إحداث 2017دجنبر  07الموافق ل  1439ربيع األول  18الصادر بتاريخ 
 .لجنة وزارية لمعالجة إشكالية تنفيذ األحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام

األول موجه للسيدين وزيري الدولة والسادة الوزراء، د للسيد الوزير /80منشور رقم  .5
، بشأن تنفيذ األحكام 1993مارس  17الموافق ل  1413رمضان  23الصادر بتاريخ 

 .والقرارات القضائية

منشور للسيد الوزير األول موجه للسيدين وزيري الدولة والسادة الوزراء وكتاب  .6
غشت  31، الموافق ل1419ولى جمادى األ 8، الصادر بتاريخ 98/37الدولة، رقم 

  .، بشأن تنفيذ األحكام والقرارات النهائية1998

  :الكتب⇚

أحمد بوعشيق، الدليل العملي لالجتهاد القضائي في المادة اإلدارية، سلسلة دالئل  .7
 .2004سنة  16التيسير، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد 
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 .ئي وجودة األحكامجمعية عدالة، األمن القضا .8

، مطابع مجلس الدفاع الوطني، القاهرة، "تنفيذ األحكام اإلدارية"حسن سعد عبدالواحد،  .9
 1984سنة 

حسن صحيب، القضاء اإلداري المغربي، منشورات المجلة المغربية لإلدارة  .10
 .2008، دار النشر المغربي الدار البيضاء، الطبعة األولى 80المحلية والتنمية، العدد 

  : لرسائلا⇚

حميد أمالل، إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارة الصادرة في مواجهة اإلدارة، رسالة  .11
لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، 
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي الرباط، السنة الجامعية 

2008/2009.  

  : المقاالت⇚

آمال المشرفي، الحجز لدى الغير لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد  .12
المؤسسات العمومية، تعليق على األمر االستعجالي الصادر عن المحكمة االدارية 

، فاطمة العنصري ضد مدير المكتب الجهوي 24/09/1997بتاريخ  182بالرباط عدد 
 24دارة المحلية والتنمية، عدد لالستثمار الفالحي باللوكوس، المجلة المغربية لإل

 .الدار البيضاء -، دار النشر المغربية1998غشت -يوليوز

آمال المشرفي، الغرامة التهديدية وتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة،  .13
في  1997مارس  6بتاريخ  134تعليق على حكم المحكمة اإلدارية بالرباط عدد 

 -أبريل 23مغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد قضية ورثة العشيري، المجلة ال
 .الدار البيضاء-، دار النشر المغربية1998يونيو 

ثائرة نزال، إشكالية تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة، منشورات  .14
  . 175، ص 2015، السنة 30-29العدد مجلة مسالك في الفكر والسياسة واالقتصاد، 
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م تنفيذ أحكام القضاء اإلداري من طرف اإلدارة، مجلة الحبيب العطشان، عد .15
 .2008، سنة 156القضاء والقانون، العدد 

عبد الرحمان بن عمرو، تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص  .16
القانون العام بين النصوص الحالية ومسودة مشروع قانون بتتميم وتغيير قانون 

 .2016يونيو  18رة، العدد المسطرة المدنية، مجلة المناظ

كريم الشكاري، تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية على  .17
ضوء مقتضيات الدستور المغربي الجديد، منشور بموقع العلوم القانونية،بتاريخ 

     marocdroit.comعلى الساعة العاشرة صباحا 25_12_2017

الدستورية في مجال تنفيذ األحكام التوجهات :  محمد صقلي حسيني، بعنوان .18
  .اإلدارية وآفاق تطبيقها

محمد قصري، الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة اإلدارة الممتنعة عن تنفيذ  .19
أحكام القضاء اإلداري واإلشكاليات المطروحة، مجلة المحاكم اإلدارية، العدد الخامس، 

 .2017يناير 

، مجلة رسالة "الحجز" "لغرامة التهديديةا"محمد قصري، تنفيذ األحكام اإلدارية  .20
، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع 2009، دجنبر 31-30المحاماة عدد مزدوج 

 .الرباط

مصطفى التراب، إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية، المجلة المغربية لإلدارة المحلية  .21
 .ار البيضاء، دار النشر المغربية الد1999، أبريل يونيو 27والتنمية، العدد 

مصطفى سيمو، مستجدات تنفيذ أحكام القضاء اإلداري، مجلة المحاكم اإلدارية،  .22
 .2017العدد الخامس، يناير 

  تقارير ⇚

  .2015المجلس األعلى، تقرير حول تدبير المنازعات القضائية للدولة، نونبر  .23
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