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بسم  #الرحمن الرحيم

مقدمــــة
يشكل بسط العدالة وتحقيقھا واقعا ملموسا أھم مبتغى وأرفع ھدف تصبو كل دولة للوصول إليه،
ويعتبر تنفيذ األحكام القضائية الدعامة األساسية لھذا الھدف المنشود ،سواء عن طريق التنفيذ الجبري أو
االختياري ،ذلك أن التنفيذ ھو الغاية الوسيلة التي يتوخاھا كل متقاض من لجوئه إلى المحاكم ألخذ حقه
بعد إصدار الحكم دون مماطلة أو بطء وفقا لما يقتضيه مبدأ حسن النية في المعامالت.
غير أن الواقع العملي يناقض ذلك في الغالب ،إذ ال تسير األمور بانسيابية ويسر خصوصا أمام
األشخاص االعتبارية العامة التي لم تكن إلى وقت قريب يعتقد الكثيرون أن تصرفاتھا ستخضع لرقابة
المشروعية وأن القضاء اإلداري سيحمي أشخاص القانون الخاص من تعسف أشخاص القانون العام.
وبتنامي ظاھرة عدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة وتزايدھا يوما بعد آخر حتى أصبحت
عادة وعرفا ال مناص منه ،صار من الالزم استجالء السبل الكفيلة بإذعان اإلدارة لقبول وتنفيذ األحكام
عليھا ،خاصة إذا كان وراء عدم التنفيذ سوء نية ومماطلة ومواقف شخصية لمسؤولي اإلدارة قد تظھر
أحيانا بشكل صارخ ومعلن ال يخلو من التحدي لمبادئ العدالة واإلنصاف.
وھنا يرد التساؤل عن مدى جدوائية القضاء اإلداري ،طالما أن األحكام التي تستھدف اإلدارة والسلطة
ومراكز النفوذ والسيادة ال يتم تنفيذھا وتبقى حبرا على ورق دون غيرھا من األحكام األخرى ،فيكون
القوي في منأى عن التنفيذ عكس الضعيف ،وھو ما أشار إليه الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أَ ِبي َسعِي ٍد
الخدري رضي  Lعنه أن النبي صلى  Lعليه وسلم قال )) :ال ُق ِّد ْ
ست أمَّة ال يأخذ الضعيفُ فيھا ح َّقه
غير متعتع(( ،أي غير مصاب ب ًأذى يُضْ عِفه أو يزعجه؛
لذلك سنتناول ھذا الموضوع بإيجاز يناسب الوقت من خالل المحاور التالية:
المحور األول :ماھية التنفيذ على األشخاص االعتبارية العامة
المحور الثاني :شروط التنفيذ وأثره على نفاذ األحكام القضائية وحجيتھا
المحور الثالث :تنفيذ األحكام القضائية على اإلدارة في القانون الموريتاني والفقه المقارن
المحور الرابع :مدى إمكانية الحجز التنفيذي على اإلدارة
المحور الخاﻣس :مسؤولية اإلدارة عن عدم تنفيذ األحكام القضائية
المحور السادس :عوائق التنفيذ ونواقصه ومقترحات تفعيله على األشخاص االعتبارية العامة.
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المحور األول :ماھية التنفيذ على األشخاص االعتبارية العامة
ال مراء في أن تنفيذ األحكام القضائية ھو الھدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء ،إذ ال ينفع التكلم بحق ال
نفاذ له ،كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له ،ويؤثر بالتالي على مصداقية
األحكام وعلى ثقة المواطنين في الجھاز القضائي.
ومن المعلوم أن األحكام القضائية الصادرة ضد األفراد تكون حائزة على قوة الشيء المقضي به وتتضمن
في مواجھتھم إمكانية استخدام طرق التنفيذ الجبرية المنصوص عليھا في القانون كالحجز التحفظي
والحجز التنفيذي وحجز ما للمدين لدى الغير والحجز العقاري ،لكن ھذه الوسائل القانونية ال تجد لھا
تطبيقا إال في حاالت خاصة ھي حين يكون الحكم لصالح أحد األشخاص االعتبارية العامة ،بينما ال تبارح
األحكام القضائية األخرى مكانھا وال تترجم على أرض الواقع تطبيقا ،رغم أنھا ليست مجرد توصيات
فقھية الغاية منھا إثراء االجتھاد القضائي في المادة اإلدارية ،بل إنھا بسبب ما تتضمنه من قوة اإللزام
وحجية الشيء المقضي به ،يتعين العمل على تنفيذھا بكل الوسائل القانونية المتاحة في مواجھة اإلدارة
وأشخاصھا االعتبارية التي سنتطرق فيما يلي إلى تعريفھا وتمييز أصنافھا.
أ  -ﻣفھوم األشخاص االعتبارية العاﻣة
يمكن تعريف األشخاص االعتبارية العامة انطالقا من المادة  98من الدستور الموريتاني بأنھا المجموعات
اإلقليمية كالبلديات والوحدات التي يمنحھا القانون ھذه الصفة.
وكانت األشخاص االعتبارية التقليدية في السابق تحتكر وحدھا الوظيفة اإلدارية المتمثلة في تنفيذ سياسة
الدولة وتحقيق المصلحة العامة ،غير أن اتساع وتنوع نشاط اإلدارة وتشعب حاجات السكان أدى إلى عجز
تلك األشخاص وعدم قدرتھا لوحدھا على تلبية حاجيات المواطنين وتسيير النشاط اإلقتصادى الجديد
للدولة ،مما جعل المشرع ينشئ ھياكل إدارية محلية منتخبة ووحدات إدارية من نوع جديد أطلق عليھا
تسمية المؤسسات العامة أو الشركات العامة اعترف لھا بالشخصية االعتبارية.
ب  -أصناف األشخاص االعتبارية العاﻣة
تنقسم األشخاص االعتبارية العامة إلى صنفين رئيسيين حسب نشاطھا وأھدافھا فھي قد تكون عامة وقد
تكون خاصة.
 فاألشخاص االعتبارية العامة ھي التي أنشأتھا الدولة باعتبارھا جزءا منھا أو تابعة لھا بغرضتنفيذ سياسة المشرع وتحقيق المصلحة العامة في أي مجال مھما كانت طبيعته ،وتمارس نشاطھا
باستعمال امتيازات السلطة العامة فتسمى بذلك شخصا ً اعتباريا عاما ً ،وتكون أموالھا عامة حتى
وإن لم يتم النص صراحة على تمتعھا بھذه الصفة.
 أما األشخاص االعتبارية الخاصة فھي المؤسسات التي أنشأتھا الدولة بغرض تسيير مرافق عامةوالحصول على ربح مادي ،وقد تكون بمشاركة بعض مالك رأس المال الخاص كما يحدث عند
استغالل الدولة ألموالھا الخاصة ،فإنھا تعتبر من قبيل األشخاص االعتبارية الخاصة وذات مال
خاص وفي نفس الوقت تتمتع بدعم مالي من الدولة وتخضع ألجھزتھا الرقابية.
وبما أن المرافق العامة تحتاج في أدائھا للخدمة المنوطة بھا تحقيقا للصالح العام إلى أموالھا العامة ،فمن
المتفق عليه أن المرفق العام يجب أن يحاط بكل الضمانات التي تمكنه من أداء خدماته بصورة مضطردة
ومنتظمة لجمھور المنتفعين به تحقيقا للنفع العام ،لذلك فإنه تطبيقا لمبدإ عدم تعطل المرفق العام أو عرقلته
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ال يجوز التنفيذ على األموال الالزمة لسيره عن طريق مسطرة الحجز ،لكن يقابل ھذا الحظر مبدأ
ضرورة تنفيذ األحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به احتراما لمبدأ المشروعية وسيادة
القانون ،لذلك يثار التساؤل عن مدى إمكانية استخدام طرق التنفيذ العادية ضد اإلدارة لضمان نفاذ األحكام
الصادرة ضدھا وخاصة منھا وسيلة الحجز.
وإذا كانت القاعدة المتفق عليھا فقھا وقضاء ھي عدم قابلية األموال العامة للدولة للحجز ،فإن ھذه القاعدة
ليست مطلقة ،ذلك أن االتجاه الفقھي والعمل القضائي الحديث يميز دائما بين أموال الدولة الالزمة لسير
المرفق العام التي ال تقبل الحجز واألموال الخاصة للدولة التي يجيز توقيع الحجز عليھا إذا لم تتعلق بصفة
مباشرة بسير المرفق العام.
وھذا المنفذ ھو ما لجأت إليھا المحاكم اإلدارية في بعض الدول لضمان تنفيذ األحكام بواسطة الحجز على
بعض أموال المرفق العمومي ،معتبرة أن عدم جواز الحجز يقتصر على ما يلزم لسير المرفق بانتظام،
وأن األموال غير الالزمة يمكن الحجز عليھا من أجل إرغام اإلدارة على الخضوع والركون إلى تنفيذ
به.
المقضي
الشيء
قوة
على
الحائزة
األحكام
المحور الثاني :شروط التنفيذ وأثره على نفاذ األحكام القضائية وحجيتھا
لم يذكر المشرع الموريتاني نصا خاصا يتعلق بشروط وطرق تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية ،وإنما
نصت المادة  327من ق .ا .م .ت .ا .على عدم تطبيق أي من طرق التنفيذ الواردة في القانون على الدولة
أو على أشخاص القانون العام االعتبارية األخرى ،لذلك يبقى جانب التنفيذ القضائي في المنازعات المدنية
ھو المرجع في توضيح مجال تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية ،ذلك أن التنفيذ يھدف طبقا للمبدإ العام إلى
تمكين المحكوم له من حقه ،إال أنه في القضايا اإلدارية يختلف عن ما ھو معمول به من الناحية اإلجرائية
في المواد المدنية الختالف المراكز القانونية ألطراف التنفيذ من جھة ،ولما تتمتع به اإلدارة من جھة ثانية
من امتيازات أھمھا أن لھا سلطة تقديرية عند مباشرة نشاطھا ،فلھا حق التنفيذ المباشر لقراراتھا اتجاه
األفراد.
ومن البديھي أنه كلما كان الحكم أو القرار القضائي اإلداري صادرا لصالح اإلدارة فإنه يتوج بحماية
تنفيذية أوسع من تلك التي يتمتع بھا إذا حصل العكس وصدر لصالح األفراد على اإلدارة حيث تتقلص
الحماية.
وإذا كان األصل في تنفيذ القرار القضائي اإلداري ضد اإلدارة أن يكون اختياريا طبقا لمفھوم المادة اآلنفة
الذكر ،فإن مبادئ العدل واإلنصاف والمساواة بين األطراف المتنازعة تفترض في اإلدارة أن تتخذ ما
يلزم من إجراءات لترجمة اآلثار القانونية المترتبة عن منطوق القرار القضائي إلى واقع ملموس،
باعتبارھا المعنية األولى بالتطبيق السليم للقانون والساھرة على سيادة النظام العام وبسط قواعد السلم
والسكينة ،والقائمة على تنفيذ األحكام القضائية بشكل عام حتى لو تطلب ذلك استعمال وسائل تحملھا على
التنفيذ دون أن تتعارض وطبيعتھا مع الحماية القانونية التي تمتاز بھا.
وقد أجمع الفقه والقضاء اإلداري على أن قابلية تنفيذ الحكم الصادر ضد اإلدارة تتطلب عدة شروط
بتوافرھا تكون اإلدارة ملزمة بتنفيذ القرار القضائي اإلداري ،وھي تتحدد أساسا فيما يلي:
 -1أن يكون القرار القضائي باتا ونھائيا وقد استنفد طرق الطعن العادية.
 -2أن يكون قرارا قضائيا من قرارات اإللزام فالقرارات التقريرية واإلنشائية متى تضمنت في شق منھا
وحده.
اإللزام
المتضمن
الشق
ذلك
في
تنفيذھا
أمكن
إلزاما
 -3أن يتم تبليغ القرار القضائي اإلداري للشخص االعتباري المحكوم عليه :خالفا لألحكام المدنية التي
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تبلغ بناء على طلب أحد األطراف فإن القرارات القضائية اإلدارية تبلغ بقوة القانون إلى جميع أطراف
الخصومة ،وھذا ما اتبعه المشرع الفرنسي في تبليغ األحكام اإلدارية فأكدته المادة  177من قانون المحاكم
اإلدارية الفرنسية التي تستوجب تبليغ األحكام والقرارات اإلدارية إلى أطراف الخصومة برسائل مضمونة
إلى عناوينھم الفعلية مع تسليم اإلشعار بالوصول ،وأكده كذلك المشرع الجزائري في المادة  171من
ق.ا.م.ا.
 – 4أن يكون القرار القضائي اإلداري محلى بالصيغة التنفيذية :إذ المبدأ العام أن األحكام القضائية ال
تكون قابلة للتنفيذ ما لم تحلى وتطبع بالصيغة التنفيذية التي تجعل القرار القضائي ساري المفعول وصالحا
للتنفيذ.
ويتضح من قراءة قانون اإلجراءات المدنية والتجارية واإلدارية الموريتاني أن المشرع وضع صيغة
تنفيذية خاصة بالقرار القضائي اإلداري تختلف عن باقي األحكام ،وھو ما يعتمده كل من التشريعين
المصري والفرنسي ،ويرى بعض الفقھاء أن ھذا االتجاه راجع إلى تكريس عدم جواز التنفيذ الجبري ضد
اإلدارة.
ضد
الصادرة
اإلدارية
القضائية
القرارات
لذلك فان المشرع الموريتاني نصه في المادة  160من ق.إ.م.ت.ا متفق مع المشرع الفرنسي في المادة 70
من قانون مجلس الدولة حيث وردت نفس الصيغة التنفيذية التي تنطبق على األحكام اإلدارية الصادرة
ضد اإلدارة سواء تعلقت باإللغاء أو بالتعويض مستثنين استعمال القوة العمومية ضد اإلدارة أو ضد
أجھزتھا لعدم إمكان إجبارھا بالقوة ،فلم تتضمن ھذه المادة سوى دعوة وأمر الوزير أو الوالي أو الحاكم
التنفيذ.
طالب
مواجھة
في
بالتنفيذ
بالقيام
يعنيه
فيما
كل
5ـ  -عدم وجود حكم صادر بوقف التنفيذ للقرار القضائي اإلداري الذي استوفى الشروط السابقة الذكر.
المحور الثالث :تنفيذ األحكام القضائية على اإلدارة في القانون الموريتاني
والفقه المقارن
إذا كان مبدأ عدم الحجز على أموال اإلدارة يجد مبرره في الصالح العام واستمرار خدمات المرافق
العامة ،فإن ذلك تقابله قاعدة احترام مبدإ المشروعية وسيادة القانون ،ألن مبدأ احترام قوة الشيء
المقضي به من النظام العام ھو أيضا.
وال ريب في أن أموال المرفق العام ھي الوسيلة المادية التي من خاللھا تسعى الجھات اإلدارية إلى
ممارسة نشاطھا خدمة للصالح العام واستمرارا لخدمات المرفق دون انقطاع ،ومن المسلم به فقھا وقضاء
أن المال العام ھو كل ما تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام من عقار ومنقول يكون مخصصا للنفع
العام بالفعل أو بمقتضى القانون ،ويعني التخصيص بالفعل وضع األموال في شكل مرافق وخدمات تحت
تصرف الجمھور يستعملھا مباشرة ،أما التخصيص بالقانون فھو أن ينص القانون على اعتبار مال معين
من األموال العامة.
وفيما يتعلق بمفھوم المال العام في القانون المقارن وخصائصه تنص المادة  87من القانون المدني
الفرنسي في تعريفھا لمفھوم أموال الدولة العامة على أنه " :تعتبر أمواال عامة العقارات والمنقوالت التي
مخصصة
تكون
والتي
العامة
االعتبارية
ولألشخاص
للدولة
لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص".
وھو نفس التعريف تقريبا الذي تبناه القانون المدني المصري في مادته  78بقوله " :إن األموال العامة
للدولة ھي العقارات والمنقوالت التي تملكھا الدولة واألشخاص االعتبارية العامة بالفعل أو بمقتضى
القانون" .وقد قنن القانون المصري مبدأ عدم تعطيل المرفق العام ،وذلك بحظره للتنفيذ على األموال
الالزمة لسيره عن طريق مسطرة الحجز ،وھو ما اتجه اليه في القانون رقم  583لسنة  1955فنص على
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أنه ":ال يجوز الحجز وال اتخاذ إجراءات تنفيذية أخرى على المنشآت واألثاث واألدوات المخصصة
إلدارة المرافق العامة".
والمال العام بھذا المفھوم يكون في منأى عن التعرض لمسطرة الحجز أو الضمان كوسيلة لرھن الدين
وحماية حقوق الدائنين ،ذلك أن المادة  8من مرسوم القانون الفرنسي الصادر بتاريخ1790/11/ 22 :
تنص على أن أموال الدولة ال تشكل ضمانا للدائنين ،وتنص المادة  9من القانون الفرنسي الصادر
بتاريخ 22 :غشت  1791على أنه " :تحظر كل أنواع الحجز عامة كانت أو خاصة على األموال العامة
للدولة".
وبما أنه من المتفق عليه فقھا وقضاء أن األموال العامة للدولة واألشخاص االعتبارية العامة غير قابلة
للحجز مع جوازه بالنسبة للمال الخاص للدولة إذا كان غير الزم لسير المرفق العام كما ذكرنا آنفا ،فقد
ظھرت فكرة البحث عن معايير فقھية معتمدة للتمييز بين المال العام والمال الخاص للدولة حتى تترتب
النتائج القانونية على ذلك.
وتجد فكرة التمييز بين المال العام والمال الخاص للدولة صداھا في الشرائع القديمة ،خصوصا القانون
الروماني الذي ميز بين األشياء العامة التي يستخدمھا كافة الناس واألشياء المملوكة للحراسة العامة ،وقد
في
التصرف
منع
في
تتمثل
قانونية
نتائج
التمييز
ھذا
رتب
األشياء العامة أو تملكھا بالتقادم.
وقد انتقل ھذا التقسيم إلى القانون الفرنسي القديم فكانت األمالك العامة تشمل الطرق والمواصالت البرية
وغيرھا من األشياء التي يستخدمھا الناس بصفة عامة ،واألموال الخاصة تشمل الدومين الملكي كاألرض
وغيرھا ،ونفس المنحى تضمنه قانون نابليون الذي ميز بدوره بين مشتمالت الدومين العام كاألموال
العامة وبين مشتمالت الدومين القومي لألموال الخاصة.
ومن أھم المعايير المعتمدة فقھا وقضاء للتمييز بين المال العام والمال الخاص للدولة:
أوال :معيار تخصيص المال للنفع العام واستعمال الجمھور ،فيعتبر ماال عاما كل مرفق عمومي يخصص
بالفعل الستفادة جمھور الناس منه ،أو كل مرفق عمومي نص القانون على إضفاء تلك الصفة عليه.
ثانيا :معيار تخصيص المال للجمھور وخدمة المرفق العام ،فيعتبر ماال عاما كل ما تملكه الدولة من
عقار ومنقول مخصص الستعمال الجمھور ومرصود لخدمة المرفق العام بالفعل أو بالقانون.
ويستخلص من ھذين المعيارين عدم جواز الحجز على أموال المرفق العمومي باعتبارھا ماال عاما
للدولة ،وھو ما تترتب عنه عدة نتائج قانونية تتمثل في:
-

عدم جواز التصرف فيه بما يتعارض والنفع العام،
وعدم كسب ملكيته بالتقادم،
وعدم جواز الحجز عليه،
وحظر طرق التنفيذ الجبرية بشأنه ،خالفا للمال الخاص للدولة الذي يتم التعامل بشأنه وفق ما
يجري بين أشخاص القانون الخاص.

وقد أصل بعض فقھاء القانون لنظريات تدافع عن مبدإ حظر طرق التنفيذ الجبرية ضد اإلدارة ،ومن
أھمھا:
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أ  -نظرية الشرف واليسر :وتتلخص في عدم إمكانية القيام باإلجراءات الجبرية خصوصا الحجز ضد
األموال العامة لإلدارة ألنھا بمثابة الرجل الشريف الذي يفي بالتزاماته المالية ولكونه يعتبر مليء الذمة،
ويعبر عن ھذه النظرية الفقيه الفرنسي ال فريير بقوله " :إن دائن الدولة لن يكون بحاجة أصال الستخدام
طرق التنفيذ ضدھا طالما أن الدولة بحكم تعريفھا مليئة الذمة وموسرة ويجب النظر إليھا دائما كرجل
شريف.
ب  -نظرية الفصل بين اإلدارة والقضاء :ومفادھا أن اإلدارة ھي وحدھا المنوط بھا إبرام واستخدام
وتنفيذ ومتابعة الصفقات العامة عن طريق قواعد المحاسبة العمومية للسھر على تلبية حاجيات المرافق
العامة ،وھو ما يحظر على أية جھة قضائية أن تصدر أمرا بالدفع لإلدارة ،وتجد ھذه النظرية مرجعھا
القانوني في مبدإ الفصل بين السلطات الذي يمنع بموجبه إصدار أوامر من سلطة ألخرى.
ج  -نظرية إناطة التنفيذ باإلدارة :فھي السلطة التنفيذية ،واختصاصھا األساسي ھو تقديم المساعدة لتنفيذ
األحكام باستعمال القوة العمومية ،ولذلك ال يمكن إجبارھا على تنفيذ األحكام اإلدارية بواسطة قواعد
التنفيذ الجبري وال مباشرة مسطرة الحجز ضدھا تحت أي ظرف كان.
د  -نظرية اختالف الصيغة التنفيذية :فقد برر بعض الفقھاء مبدأ حظر التنفيذ الجبري ومباشرة مسطرة
الحجز ضد اإلدارة بأن الصيغة التنفيذية للحكم اإلداري ال تتضمن سوى التأكيد بوجود السند التنفيذي
وصحته ،وأنھا ال تحمل األمر بالتنفيذ بواسطة وسائل التنفيذ الجبري المتبعة بشأن األحكام الصادرة في
الخاص.
القانون
أشخاص
مواجھة
ومن ھنا فإن ما يمكن اإلجماع عليه فقھا وقضاء ھو عدم جواز الحجز على المال العام بوصفه مبدءا
وقاعدة من النظام العام ،ذلك أن الحجز ينتھي ببيع المال العام بيعا قضائيا ،والواقع أن البيع االختياري
ممنوع فيه ،لذلك تعتبر ھذه القاعدة من جوھر قواعد النظام العام.
المحور الرابع :ﻣدى إﻣكانية الحجز التنفيذي على اإلدارة
من المسلم به كما رأينا سابقا أن الحجز على األموال العامة للدولة واألشخاص االعتبارية العامة ال يجوز
تحت أي ظرف ،سواء كان الحجز تحفظيا أم تنفيذيا لتعارض ھذا اإلجراء مع مبدإ تخصيص تلك األموال
للمصلحة العامة ،ولكون الحجز بھذه الطريقة يعطل سير المرافق العامة ويحول دون ممارستھا لوظيفة
النفع العام الملقاة على عاتقھا ،وألن ھذا الحجز سيؤدي في النھاية إلى بيع قضائي ،وھو ما يحظر بإجماع
الفقه والقضاء العتباره من النظام العام.
لكن في المقابل يرى بعض الفقه والقضاء أن عدم جواز الحجز يقتصر على ما يلزم لسير المرفق العام ال
غير ،فإذا كانت بعض األموال غير مخصصة إلدارة المرفق وال يتعارض الحجز عليھا مع سيره تعتبر
أمواال خاصة لھذا المرفق ويمكن الحجز عليھا ،وھذا ھو المبدأ الذي أصبح يتجه إليه شيئا فشيئا العمل
القضائي اإلداري في أغلب المحاكم اإلدارية ،وھو ما قضت به إحدى المحاكم اإلدارية بالمغرب فأمرت
بإجراء حجز تحفظي على عقار مملوك ملكية خاصة للبلدية ضمانا ألداء ديون في ذمتھا ناتجة عن
مسطرة نزع الملكية.
لذلك فإن العمل القضائي اإلداري الذي يقر بمبدإ منع الحجز على األموال العامة لألشخاص االعتبارية
العامة يميل في نفس الوقت – صونا للحقوق وتكريسا لحجية األحكام القضائية  -إلى إمكانية إيقاع
الحجوزات التحفظية على العقارات المملوكة ملكية خاصة ألشخاص القانون العام باعتبارھا تتنزل منزلة
األمالك الخاصة ألشخاص القانون الخاص ،فأجاز حجزھا سواء تحفظيا أو تنفيذيا ،وبيعھا قضاء الستيفاء
الدين المترتب بذمة الشخص المعنوي العام ،وھو ما يستنتج منه أن العقارات المملوكة ملكية خاصة
للشخص المعنوي العام ال يجوز إيقاع الحجز التحفظي عليھا عكس األموال والمنقوالت التي ال يترتب عن
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حجزھا تعطيل سير المرفق العام باضطراد وانتظام والتي يطلق عليھا األموال الخاصة للشخص المعنوي
العام ،فھذه يمكن حجزھا تنفيذيا القتضاء الدين المترتب بذمته.
فيمكن مثال حجز منقوالت البلدية من سيارات وأجھزة تلفزيونية ومكيفات ھواء باعتبار أنھا ال يترتب عن
بيعھا واستيفاء الدين المستحق على البلدية من خاللھا أي ضرر بسير المرفق البلدي لكونھا غير الزمة
لسيره وال تساھم في تعطيل خدماته.
ومن ھنا فإن علة إيقاع الحجز التنفيذي على منقوالت المرفق العمومي تتمثل في تقدير ما إذا كانت تلك
المنقوالت الزمة لسير ھذا المرفق أم ال ،وما إذا كان حجزھا يعطل سيره وانتفاع جمھور الناس بخدماته
أم ال ،فال يجوز مثال أن يتم الحجز التنفيذي على ناقلة النفايات البلدية لما في ذلك من تعطيل لخدمات
المرفق ،كما ال يمكن الحجز على سيارة اإلسعاف لنفس العلة.
فالعلة والسبب في ذلك إذن ھي ما إذا كان المحجوز المعني باإلجراء التنفيذي الزم لسير المرفق أم ال،
وھل يترتب عليه تعطيل خدماته أم ال ،إذ القاعدة العامة ھنا تتعلق بالتمييز بين المال العام للشخص
المعنوي العام غير القابل للحجز والمال الخاص القابل للحجز والذي ال يترتب عن بيعه تعطيل وظيفة
النفع العام الملقاة على عاتق المرفق ،ومن أمثلتھا التمييز بين السيارات النفعية المرصودة لخدمة المرفق
العام ،فھي أموال عامة تساھم في تحقيق النفع للجمھور ،وبين السيارات المخصصة للتنقالت الشخصية
التي ال يترتب عن حجزھا وبيعھا تعطيل سريان المرفق العمومي بانتظام.
إال أن ھذا االتجاه بحجز األموال الخاصة للشخص المعنوي العام ال زال في مرحلة اإلنشاء والتبلور ،ألن
ما استقر عليه االجتھاد القضائي في المحاكم اإلدارية حتى اآلن ھو عدم جواز الحجز التحفظي على
العقارات المملوكة ملكية خاصة للشخص المعنوي العام لكونه تفترض فيه مالءة الذمة ،وال يخشى عليه
العسر ،ويقضي ديونه وفق قواعد المحاسبة العامة.
المحور الخاﻣس :ﻣسؤولية اإلدارة عن عدم تنفيذ األحكام القضائية
ال خالف في أن مماطلة اإلدارة وامتناعھا عن تنفيذ األحكام والقرارات القضائية عموما ،وما يصدر في
مواجھتھا خصوصا ،ال يمثل مساسا بحق المحكوم لصالحه فحسب ،وإنما يمثل أكثر من ذلك إھدارا لقوة
األحكام القضائية ،واعتداء على ھيبة السلطة القضائية واستقاللھا ،مما يوجب فرض إجراءات صارمة
توقع على اإلدارة وكل موظف عام يمتنع عن التنفيذ بأية حجة كانت.
ولقد استقر قضاء المحاكم اإلدارية العليا على اعتبار امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة
ضدھا إنكارا للعدالة وعمال غير مشروع يرتب عدة مسؤوليات منھا:
• المسؤولية المالية :فإذا نتج عن ھذا االمتناع ضرر لحق بصاحب الشأن فتسأل الدولة عن
تعويض األضرار الناجمة عن امتناعھا إذا توفرت شروط مسؤوليتھا المالية ،وتتحقق مسؤولية
اإلدارة المالية في حالة تنفيذ الحكم تنفيذا ناقصا أو مبتورا ،كان تقوم اإلدارة بإعادة الموظف بعد
إلغاء قرار فصله إلى وظيفة أخرى ادني في مرتبتھا عن الوظيفة التي كان يشغل قبل صدور
قرار فصله ،ا وان تقرر اإلدارة إعادته إلى وظيفته نفسھا دون أن تمنحه ما كان يستحقه من
ترقيات وعالوات عن فترة إبعاده عن الوظيفة ،إذا كان يستحق تلك العالوات والترقيات قانونا.
• المسؤولية الشخصية :وھي التي يتحمل الموظف العام عبئھا المالي من ماله الخاص إذا كان
الخطأ المسبب للضرر خطأ شخصيا ،فقد استقر القضاء اإلداري الفرنسي على اعتبار امتناع
الموظف العام عن تنفيذ أحكام القضاء اإلداري أخطاء شخصية يسأل عن تعويض الضرر الناجم
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عنھا من ماله الخاص ،إذا كان االمتناع تترتب عنه في بعض األحيان مسؤولية ،ألن كل حكم
قطعي يعتبر واجب التنفيذ وال تملك أي سلطة إدارية االمتناع عن تنفيذه سواء كان مطابقا للقانون
أو لم يكن مطابقا له.
• الغرامة التھديدية :وھي إحدى ضمانات ووسائل إجبار اإلدارة على تنفيذ الحكم القضائي الصادر
ضدھا ،وقد نص عليھا القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 1980/07/16 :المتضمن الغرامات
التھديدية المحكوم بھا في المادة اإلدارية وتنفيذ األحكام على أشخاص القانون العام ،وھي تمكن
القاضي اإلداري من الحكم على اإلدارة لعدم تنفيذ حجية الشيء المقضى به ،إذ سمح ھذا القانون
لمجلس الدولة بإكراه اإلدارة على تنفيذ حكم صادر عن إحدى محاكم القضاء اإلداري ،ومن بين
ما نص عليه أن الغرامة التھديدية إجراء قضائي إلى جانب اإلجراءات غير القضائية المنصوص
عليھا إلجبار اإلدارة على تنفيذ قرارات القاضي اإلداري.
إدارية
وورد في ھذا القانون أيضا أنه في حالة عدم تنفيذ قرار صادر عن أي جھة قضائية
مھما كانت ،يمكن لمجلس الدولة ولو تلقائيا الحكم بغرامة تھديدية ضد السلطة اإلدارية المعنية سواء من
أشخاص القانون العام أو ھيئات القانون الخاص مسيري مرفق عام ،لضمان تنفيذ القرار ،وبذلك منح
المشرع للقضاء سلطة فرض الغرامة التھديدية على السلطات العامة لدفعھا لتنفيذ األحكام اإلدارية
الصادرة في غير صالحھا.
• اعتبار االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية جريمة جنائية :وھو المعروف بإساءة استعمال السلطة
كان يستعمل الموظف صالحيات وظيفته إلعاقة أو تأخير تنفيذ أحكام القوانين أو األنظمة المعمول
بھا أو جباية رسوم أو ضرائب مقررة ،وھي جريمة جزائية يعاقب عليھا قانون العقوبات عادة.
وتتمثل حكمة تجريم ھذه األفعال التي يأتيھا الموظفون العموميون في رغبة المشرع بدفع ھذه
الفئة من األفراد إلى احترام القوانين واألنظمة وتنفيذ األحكام القضائية صونا لمبدإ المشروعية
باعتباره عماد دولة القانون ،ولحقوق األفراد وحرياتھم.
وتتمثل المصالح التي قرر القانون حمايتھا وصونھا في المصلحة العامة التي لن تتحقق إذا حدثت أي
إعاقة أو تأخير في تنفيذ القوانين واألنظمة الجبائية وتنفيذ األحكام القضائية ،خصوصا إذا انطوى عدم
التنفيذ على إھدار لحقوق األفراد آو مساس بھا.
المحور السادس - :عوائق التنفيذ ونواقصه وﻣقترحات تفعيله على األشخاص

االعتبارية العاﻣة

يقتضي سھر اإلدارة على تحقيق المصلحة العامة تزويدھا بالسلطات واالمتيازات الضرورية لتمكينھا من
القيام بدورھا في إشباع الحاجات العامة ،متى كان استخدامھا لھذه السلطات واالمتيازات الزم لمباشرة
نشاطھا واستمراريته ،غير أن ھذه الميزة التي منحت لإلدارة أدت بھا إلى اإلسراف أحيانا في استعمال
سلطتھا إلى درجة عدم االمتثال لألحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدھا.
فاألحكام القضائية اإلدارية تعاني في تنفيذھا من عدة نواقص تؤدي لعقبات تعترضھا بعد صدورھا،
خاصة أن معظمھا تصدر ضد اإلدارة باعتبار الفرد المدعي غالبا ھو المھاجم في الدعوى اإلدارية ،وأن
اإلدارة تتمتع بامتيازات متعددة كامتالكھا دائما زمام المبادرة إضافة إلى تنفيذ أوامرھا دون حاجة إلى
التجائھا للقضاء ،وذلك فيه ظلم جلي للمدعين الذين تصدر لصالحھم أحكام على اإلدارة ،كما أنه يھدد
حجية األحكام ونفاذھا.
لذلك فان النواقص والعوائق التي تعترض سبيل تنفيذ األحكام والقرارات القضائية اإلدارية منھا ما ھو
قانوني ،ومنھا ما ھو واقعي.
أ – النواقص والعوائق القانونية من أھمھا:
  - 1غياب قواعد قانونية خاصة بتنفيذ القرارات القضائية اإلدارية ،فقانون اإلجراءات المدنيةوالتجارية واإلدارية الموريتاني لم يتضمن أي ذكر صريح إللزامية تنفيذ األحكام والقرارات
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القضائية اإلدارية ،ولم يعط أبسط توضيح لكيفية تنفيذھا وتحققھا حتى ينال المتقاضي حقه
المحكوم له به دون عناء ،مما يجعل ھذا القانون متسما بالقصور في ھاته المسألة ،وھو ما يلزم
تداركه في المراجعات واإلصالحات التي تشھدھا القوانين من حين آلخر.
  - 2االعتراف للقاضي اإلداري بسلطة توجيه األوامر في سبيل تنفيذ األحكام والقراراتالقضائية ،وتمكينه في بعض الحاالت من توجيه أوامر لإلدارة من اجل القيام بعمل أو االمتناع
عنه في نطاق تنفيذ األحكام ودون المساس بقاعدة الفصل بين السلطات المكرسة دستوريا .ومن
األمثلة على ذلك إلزام المجموعة الحضرية بالتخلي عن حانوت بالسوق المركزى لشخص صدر
له حكم بإلغاء قرار سحب ذلك الحانوت منه دون وجه قانوني.
ويرى أغلب فقھاء القانون أن ھذا الحق بتوجيه القاضي أوامره لإلدارة ليلزمھا بالقيام بعمل غير ممكن إال
بوجود نص قانوني يسمح له بذلك ،وأن سلطته في أغلب التشريعات تقتصر على إلغاء القرارات المعيبة
أو الحكم بالتعويضات ال غير.
ب – الصعوبات والعوائق الواقعية :وتنطلق من كون المشرع أناط مھمة تنفيذ األحكام القضائية باإلدارة
ذاتھا ،فتقتصر مھمة القضاء على إصدار الحكم دون أن تمتد إلى تنفيذه ،وبالتالي فإن أمر تنفيذ ھذه
األحكام يبقى بيد اإلدارة إن شاءت سارعت إلى أجرائه وإن شاءت امتنعت عنه ،وھنا تبرز الصعوبات
الواقعية التي تكون اإلدارة مصدرھا وھي:
أن الموقف السلبي من قبل اإلدارة غالبا ما يكون سببا رئيسيا في عدم التنفيذ ،إذ أنھا تقوم بالمناورة من
أجل تفادي آثار الحكم أو القرار الحائز على قوة الشيء المقضي به ضدھا ،فتختلق صعوبات واقعية أو
مادية للتخلص من تنفيذه ،ومن المجمع عليه أن مخالفة اإلدارة لحجية الشيء المقضي به تعد مخالفة
للقانون ،كما أن التنفيذ السيئ أو الناقص يعتبر مظھرا من مظاھر ھذا التقاعس والمماطلة ،ومن أمثلة ذلك:
إلغاء القضاء اإلداري لقرار عزل موظف وإعادته إلى وظيفته ،فتعيده اإلدارة بعد مرور ثالث سنوات
على صدور الحكم ممتنعة من أداء مرتبه على أساس أن بنود الميزانية الحالية للھيئة لم تنص على الراتب
الممنوح له ،وبذلك يبقى الحكم صوريا لم ينتج أثره القانوني المبتغى منه.
ومنھا صدور قرار قضائي بإلغاء سحب رخصة بناء مخبزة أو صيدلية فتماطل السلطة اإلدارية المحلية
في التنفيذ وتتذرع بأن األرض المرخص ببناء المخبزة أو الصيدلية فيھا ليست ھي األرض موضوع
الرخصة المسحوبة.
ومنھا أن ترفض اإلدارة بشكل صريح تنفيذ القرار القضائي ،وذلك حين تتغابى وتتباطأ في الجواب
الصريح أو تعجز عن تقديم الذرائع والحجج المقنعة ،غير ھذا النوع من الرفض واالمتناع نادر الوقوع
ألن اإلدارة تحاول في الغالب اللجوء إلى طرق تحايل وتھرب ذكية وغير مباشرة.
وھكذا فإن امتناع اإلدارة عن التنفيذ يتخذ أشكاال مختلفة ،منھا:
التراخي ،والتنفيذ المعيب ،والتنفيذ الناقص ،واالمتناع الصريح عن التنفيذ ،ومنھا أحيانا االنحراف
بالسلطة ،ويتمثل ھذا العيب في ممارسة السلطة لتحقيق غاية مغايرة لتلك التي من أجلھا قررھا القانون.
ويتضح االنحراف بالسلطة جليا في المجاالت التي تتمتع فيھا اإلدارة بسلطة تقديرية حين تستتر وراء
فكرة الصالح العام إلصدار قرار يتبين أن الھدف األساسي منه ھو تعطيل أثر حكم قضائي ،ويمكن تفسير
ھذا االمتناع بكون المسؤولين في اإلدارة يعتقدون أن لجوء الطاعن إلى المحاكم اإلدارية يعتبر تحديا
لقراراتھم وطعنا في شخصياتھم ،وبذلك يمتنعون عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تصرفاتھم إلثبات
مدى السلطة التي يتمتعون بھا.
وبالتعرض لمقترحات تفعيل تنفيذ األحكام اإلدارية ،نالحظ أن السبب الرئيسي في ھذه النواقص والعقبات
عائد إلى غياب نصوص قانونية صريحة توجب نفاذ األحكام اإلدارية وتكرس حجيتھا وترغم اإلدارة على
تنفيذھا دون اللجوء إلى مسطرة التنفيذ التي تحظر المادة  327من ق .ا .م .ت .ا .مباشرتھا على الدولة
وأشخاص القانون العام االعتبارية األخرى ،لذا:
فمن الضروري التأكيد على مراجعة القوانين وتقنينھا بما يتالءم وصيانة الحقوق والممتلكات من جھة،
وقدسية العمل القضائي وحجية أحكامه من جھة ثانية.
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ومن األجدى كذلك أن تنشأ ھيئة دستورية أو تنفيذية تعنى بمتابعة سريان وتنفيذ األحكام القضائية تطبيقا
لديباجة ومبادئ الدستور التي تنص على مجموعة من الحقوق تضمنھا الدولة لكافة مواطنيھا على حد
سواء ،كما ھو الشأن في فرنسا وبعض الدول األخرى.
وكذلك التحسيس بدور مؤسسات الدولة الوسيطة في التدخل لتنفيذ األحكام اإلدارية والتسريع أحيانا
بتنفيذھا ،ومن األمثلة على ذلك دور مؤسسة وسيط الجمھورية التي حققت سبقا في ھذا المضمار وعملت
على تنفيذ  68حكما قضائيا على الدولة في الفترة من  2010إلى  2014وفقا للتقرير النھائي لنشاطات
مختلف ھيئات حقوق اإلنسان التابعة للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان والذي تم عرضه بتاريخ  8و 9
يوليو  2015بانواكشوط.
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