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 » نمن يِرِد اُهللا ِبِه خَيراً يفَقِّهه في الدي « عن معاويةَ رضي اُهللا عنه قال قاَل رسول اِهللا صلى اُهللا عليه وسلَم

  ـ متفق عليه ـ                                                                                                      
 

ِه وسلَمقال قاَل رسول اِهللا صلى اُهللا علي اهللاُ  عنه عوِد رضيسابِن م نا ال «: عٌل آتَاه اُهللا مجِن رإالَّ في اثنَتَي دسلىحع لَّطَهالً فس 

 ـ متفق عليه ـ                                    » و يعِلمها هلَكِتِه في الحقَّ ورجٌل آتَاه اُهللا الِحكْمةَ فَهو يقِضي ِبها

  
ه وسلم قال لعلٍي رضي اُهللا عنهلى اُهللا عليص النَّبي أن اُهللا عنه ضيعد رل بِن سهاِحداً  «عن سالً وجر اُهللا ِبك ِديهي فو اِهللا َألن

  ـ متفق عليه ـ                                                                              » خَير لَك ِمن حمِر النَّعِم
 

ـَّ ـَاً يلْتَِمس فيِه ِعلْماً سهَل اُهللا له  «: م قالعن أبي هريرةَ رضي اهللاُ  عنه أن رسوَل اِهللا صلى اُهللا عليه وسل و من سلَك طَِريـق
  ـ رواه مسلم ـ                                                                                 » طَِريقاً ِبِه إلى الجنَِّة

 
ـَّم قالعن أبي هريرةَ رضي اهللاُ  عنه أن رسوَل اِهللا ـَه ِمن األجِر ِمثُل ُأجوِرمن  «:  صلى اُهللا عليه وسل من دعا إلى هدى كان ل

 ـ رواه مسلم ـ                                                               » تبعه ال ينْقُص ذَِلك ِمن أجوِرِهم شَيْئاً
 

ـَّمعن أبي هريرةَ رضي اهللاُ    ماتَ ابن آدم انقَطَع عملُه إالَّ من ثَالٍث صدقٍَة جاِريٍة إذَا «: قاَل قاَل رسوَل اِهللا صلى اُهللا عليه وسل

و لَهعداِلٍح يلٍَد صِبِه أوو نْتَفَعـ رواه مسلم ـ                                                             » أو ِعلٍْم ي 
 

ـَّم يقُول من خَرج في طَلَِب الِعلِْم فهو في سِبيِل اِهللا  «: عن أبي هريرةَ رضي اهللاُ  عنه قاَل سِمعتُ رسوَل اِهللا صلى اُهللا عليه وسل
ِجعرـ رواه الترمذي ـ                                                                                                                      » ي 

 
أن اُهللا عنه ةَ رضيامن أبي ُأمقاَل ع ه وسلملَّى اُهللا عليرسوَل اِهللا ص :» نَاكًمِلي على أداِبِد كَفَضاِلِم على العُل العفَض « 

لَّمه وسوُل اِهللا صلى اُهللا عليسثم قاَل ر :»لَةَ فياَهللا إنتَّى النَّمِض حواِت واألرمُل السَأهو الِئكَتَهوم   لُّونصوتَ لَيتَّى الحح ا وِرهجح
 ـ رواه الترمذي ـ                                                                                             »الخَير على معِلِمي النَّاِس

  : أبي الدرداِء رِضي اُهللا عنه قاَل سِمعتُ رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم يقُوُلعن   

ضاً ِبما يصنَع وإن الِعلِْم ِر إلى الجنَّة وإن المالِئكَةَ لَتَضع أجِنحتَها ِلطَاِلِب سلَك طَِريقَاَ يبتَِغي ِفيِه ِعلْماً سهَل اُهللا له طَِريقَاً من     ((
العاِلِم على العاِبِد كَفَضِل القَمـِر علـى سـاِئِر     السمواِت ومن في األرِض حتَّى الِحيتَان في الماِء وفَضُل العاِلم لَيستَغِفر له من في

اِكِب وإنالكَو لم اءاألنِبي اِء وإنثَةُ األنِبيرلَماِء والع روثُواي  َأخَـذَه نفَم ثُوا الِعلْمرإنَّما و اً ومهناراً وال ِدراِفـرٍ    ِديـٍظ وأخَـذَ ِبح((                                 
                                            ر��ل ا� ��ق                                                                                               ـ رواه أبو داود والترمذي ـ



 وعلى آل إبراهيم يف معلى إبراهيبسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل ، اللهم صلي على حممد وعلى آل حممد كما صليت 
  .العاملني إ�ك محيد جميد ، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت  على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إ�ك محيد جميد 

   .�ا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدا�ا اهللاحلمد هلل الذي هدا
  والدروس السلسلة من احملاضرات وحده العــــلي القـــــدير  الذي وفقــــنا إلمتــام هـذه  هللالشكر واحلمــد كثريا أوال وأخــــــــريا  

  ا القـــوة والصـــرب ومنحــــــــن
  : قدسي يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث ال

كفيتك ما تريد و إن مل تسلم يل فيما أريد أتعبتك فيما  عبدي أ�ت تريد وأ�ا أريد و ال يكون إال ما أريد فإن سلمت يل فيما أريد "
  " ما أريد تريد وال يكون إال

  :   أما بعد
علوم قا�و�ية  وإدارية  هي احملاضرات األوىل واألخرية، لكن  سالليسا�يف   والدروس اضراتسلسلة  احمل أن تكون �اأرد

اجلامعية   للسنة ماسرت حقوق السنة األوىل اهلل أراد أن �كمل العمل بإجناز  سلسلة أخرى  من احملاضرات والدروس ختص
  .ختصص دولة ومؤسسات على فقط على أ�ه مت الرتكيز   ،2013-2014

، كل من شجعنا إلمتام هذه الدروس   إىل واالحرتامجبزيل الشكر والتقدير ومن خالل هذا العمل �تقدم وهبذا 
  .  هلذا العمل ئو�تقدم بالشكر إىل كل قار

  ربنا تقبل منا.... ألعمال أفضل يف املستقبل خري�رجو من اهلل تعاىل أن يكون هذا العمل بادرةويف األخري 
  والصالة والسالم على رسول اهلل  

    واهلل ويل التوفيق

    كن عاملاً أو متعلماً أو مستمعاً أو حمباً وال تكن اخلامسة فتهلك       
  

                                                                                                



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 س آليات الضبط اإلداريمقيا

  
ال مراء يف أن احلقوق واحلريات اليوم أضحت مسألة ختـص مجيـع أعـضاء اجملتمـع الـدويل، ومـن أجلهـا صـدرت كثـري 

  .من املواثيق الدولية وعقدت املؤمترات وأنشأت اهليئات وعدلت دساتري كثرية
ا ال يتم بـصفة مطلقـة ودون  فـأي حريـة . ضـوابطوإذا كان من حق الفرد اليوم أن ينعم ببعض احلريات، فان متتعه 

فالتقيـد . وأي حق إذا ما أطلق استعماله  لصاحبه انقلـب دون شـك إىل فوضـى وأثـر ذلـك علـى حقـوق وحريـات اآلخـرين
كمـا أن االلتـزام بالـضوابط مـن .بالنظام وااللتزام بالـضوابط الـيت حتـدثها القـوانني واألنظمـة هـي الـيت متيـز احلريـة عـن الفوضـى

فال ميكن التذرع مبمارسة احلرية من أجل التهرب من اخلضوع .  ومظهرا من مظاهر التمدنجهة أخرى يعد سلوكا حضاريا
  .فال شيء يف علم القانون عامة امسه املطلق. لكل ما يقيد هذه احلرية

وهــذا مــن قبــل الــسلطة العامــة وفقــا للكيفيــة الــيت رمسهــا القــانون . لــذا تعــني أن تــضبط احلريــة حــىت ال يــساء اســتعماهلا
  1.انات اليت قررها وهذا ما يعرف بالضبط اإلداري أو البوليس اإلداريوبالضم

  مفهوم سلطة الضبط اإلداري

تقليديــة ومظهــر مــن مظــاهر  أي وظيفــة ً،أحــد مظــاهر النــشاط اإلداري وهــو وظيفــة مــن وظــائف اإلدارة أساســاهــو 
  .السياسة

  : حيث هناكلعامةالحاجة اوسائل اإلدارة يف حتقيق هدفها وهو إشباع : أعمال اإلدارة
  ).مثل قرار تنفيذ قرار باهلدم( ال تسعى اإلدارة إلحداث آثار قانونية :أعمال مادية/ 1
  : تسعى اإلدارة من ورائها إىل إحداث آثار قانونية وتنقسم إىل :أعمال قانونية/ 2
  .ارهمثل قرار تعيني موظف اإلدارة ال حتتاج إلرادة أخرى إلصد) قرار إداري (إنفرادي عمل -أ

  .حتتاج فيه اإلدارة إلرادة أخرى إلصداره: تعاقدي عمل -ب
  :ختتلف حبسب اإليديولوجية حيث أن هناك: العامةإشباع احلاجة 

  . تتدخل لعمل إجيايب لتحقيق حاجات معينة كخدمة التعليمإذ أن الدولة:  حاجة إجيابية كاملرفق العام-
  .ع حاجات معينة كاألمن العام والصحة العمومية الدولة لعمل سليب ملنحيث تتدخل:  حاجة سلبية-
  2.حاجة سلبية ونشاط جيعله يف اصطدام مع احلقوق واحلريات:  الضبط اإلداري -
  تعريف الضبط اإلداري: ًأوال
  .أتقنه بإحكام ضبط يضبط مبعىن احلزم األمر :المعنى اللغوي -

 ويقـــصد بـــه األجهـــزة العـــضوية  للـــضبط اإلداري اإلداريـــة وهـــي املفهـــوم العـــضويالـــشرطةهنـــاك مـــن يربطـــه مبـــصطلح 
  . بالضبطاملكلفة

                                                 
  01وحة الدامنارك، ص، حماضرات يف قسم القانون العام، األكادميية العربية املفتالنشاط اإلداريعمار بوضياف، . د.  أ- 1
  2012/2013، ، ماسرت حقوق ختصص دولة ومؤسسات، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور ، اجللفةمحاضرة في مقياس آليات الضبط اإلداريجعالب ، كمال .  د- 2



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 س آليات الضبط اإلداريمقيا

  : وهو البحث وجنده يف:المعنى اإلصطالحي -
قـــانون فيفـــري  2212المـــادة ً بتجديـــد أغراضـــه فوظيفـــة املـــشرع وضـــع األحكـــام مـــثال اكتفـــى مل يعرفـــه بـــل : التـــشريع-أ

يــــة باحلفـــاظ علــــى األمــــن وحـــسن النظــــام والــــصحة ختــــتص الـــشرطة البلد( املتعلـــق باجلماعــــات اإلقليميـــة يف فرنــــسا 1996
  ).العمومية
يــسهر رئــيس ( املتعلــق بالبلديــة صــالحيات رئــيس البلديــة 2011 جــوان 22 املــؤرخ يف 10/ 11 مــن قــانون 94المــادة 

  ).البلدية على احلفاظ على األمن العام وممتلكات األشخاص
على احملافظة على النظام العام واألمن والـسالمة  (:ص تن2012 فيفري 21 املؤرخ يف 07/ 12 من قانون 114المادة 

  .إال أن املشرع ليس له وظيفة التعريف بل التشريع) والسكينة العمومية
  :قيد أم نشاط بسبب اختالف النظرة هل هو  اختلفوا يف تعريفه: الفقه-ب

جمموعـة مـن األنـشطة اإلداريـة : ه علـى أنـجـورج فيـدل انه جمموعة من اإلجـراءات حيـث عرفـه  هناك من يرى:الرأي األول
  ...يكون موضوعها إصدار قواعد عامة وتدابري أمنية تكون الزمة حلفظ النظام العام، األمن، الصحة

  . قاما بإبعاد الضبط اإلداري عن املالمح السياسيةعليصغير بمحمد و عمار عوابدي األستاذين االجتاهيف نفس 
  .على أنه ما يستهدف به للمحافظة على النظام العامهوريو  فيعرفه هدفه  هناك من يعرفه على أساس:الرأي الثاين
  . أو أجهزة أي تعريف عضويجمموعة هياكل هناك من يعرفه على أنه :الرأي الثالث
 على أنه نوع مـن أنـواع التـدخل أي أنـه قيـد مـن جانـب الـسلطات اإلداريـة ويتـضمن فـرض قيـود جورج ريفيرووعرفه 

  .ألجل احملافظة على النظام العامعلى حريات األفراد 
 األعمـال كـل": بأنـه عوابـدي عمـار األسـتاذ عرفـه فقـد اإلداري، للـضبط املمنوحـة التعـاريفومنـه تعـددت 

 ضـمان ـدف وذلـك املختـصة اإلداري الـضبط سـلطات ـا تقـوم الـيت والفنيـة واملاديـة القانونيـة واألسـاليب واإلجـراءات
   1".الدولة يف السائدة واحلريات للحقوق القانوين  النظام نطاق يف وقائية ريقةبط العام النظام على احملافظة

 جمموعـة بـه ونعـين العـضوي املعيـار مـن مـشتق معـىن مـزدوج، معـىن حيتمـل : "بأنـه محيـو أحمـد األسـتاذ وعرفـه
 الـيت األنـشطة أو األنـشطة جممـوع وهـو املـادي املعيـار مـن مـشتق ومعـىن العـام، النظـام خطـط (بـذلك املكلفـني األشـخاص
  2.")السلطات هذه تباشرها
 املتكـون العـام النظـام علـى للمحافظـة املتخـذة اإلجـراءات تلـك هـو":  بعلـي الصغير محمد األستاذ عرفه وكذلك 

  3".العامة والصحة السكينة األمن، نم
 سـليمان األسـتاذ تعريـف احلـصر ال املثـال سـبيل علـى منهـا ونـذكر تعـددت فقـد املـصرية الفقهيـة التعـاريف أمـا
م من حتد قيودا األفراد على تفرض أن يف اإلدارة حق" :بأنه  الطماوي   ."العام النظام محاية بقصد حريا

                                                 
 10 ،ص 2000 سنة ج،.م.د اإلداري، النشاط الثاين، اجلزء ،اإلداري القانون عوابدي، عمار  - 1
  .  1996 سنة ج،.م.د اجلزائر، اإلدارية، المؤسسات في محاضرات حميو، أمحد   - 2
  260 ،ص 2005 سنة العلوم، دار اجلزائر، ،اإلداري القانون بعلي، الصغري حممد   - 3
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 يف ويتمثـل .اإلداريـة اهليئـات تـواله الـذي النـشاط" : بأنـه عرفـه فقـد البنـا عـاطف محمـود األسـتاذ تعريـف وكـذلك
  1."العام النظام محاية دف اخلاص النشاط تقييد

 يكـون الـيت اإلدارية األنشطة جمموع" بأنه عرفه فقد  Vedel األستاذ تعريف جند الفرنسية الفقهية التعاريف ومن
  2."والصحة السكينة األمن، .أي العام النظام حلفظ الزمة تكون فردية وتدابري عامة قواعد إصدار موضوعها

 لالنـضباط لألفـراد احلـر النـشاط علـى توجـب الـيت اإلداريـة التـدخالت جممـوع" :بأنـه Rivero  األسـتاذ ويعرفـه
  3".ةاحليا تقتضيه الذي

 على العامة السلطة تفرضه مث ومن العامة املصلحة وتقتضيه تستلزمه قيد" : بأنه Waline  األستاذ يعرفه وأخريا
م سبحل املواطنني نشاط   4".حريا

 الفردية أو العامة التـي تهـدف اإلدارة مـن مجموعة من اإلجراءات: "نهأومن خالل ما سبق يمكن تعريفه على 
  ."خاللها الحفاظ على النظام العام

  تطور فكرة الضبط اإلداري: ًثانيا
ــا فطريــة يف اإلنــسان، فاإلنــسان كــان يعــيش لوحــده وكانــت ســلطته علــى : فــي الــنظم الوضــعية-1  هــي فكــرة قدميــة أل

  .ة إىل األمناألشياء مطلقة لكن مع بداية تشكل اجملتمعات بدأت احلاج
ففكــرة الــضبط مبفهومهــا الطبيعــي كانــت موجــودة منــذ القــدم وكــان هنــاك جهــاز يــدافع عــن اجملموعــة أو عــن القبيلــة 

  .حيث تطورت فكرة الضبط عرب مراحل
 اعــرتاف حيــث مل يكــن هنــاك أي حكــم مطلــق تــشكلت الدولــة علــى أســاس :المرحلــة األولــى فــي الــدول القديمــة/ 1

 مـن مظـاهر سـلطة الدولـة أنـه ويتـوىل ضـبط كـل شـيء إذ الحاكم هو السلطة الوحيـدة أنردية مبعـىن باحلقوق واحلريات الف
  ).العدل(ومفهوم اخلدمة العمومية يقتصر على الدفاع واألمن وفض املنازعات ) الضبط(

 وظيفـة بـارهباعتالـضبط اإلداري املالحظ أنه يف ظل هذه الدولة أن فكرة الضبط حملية وهي فكرة إغريقيـة أي تقـسيم 
 أن ذلك حتت طائلة السلطة املطلقة اليت ال تفصل بني احلاكم والـسلطة فـإن ممارسـة الـضبط مـن أحـد مظـاهر اعتبارى وعل
  .ًارجيا وحفظ األمن يف الداخل إذ يرتكز على الدفاع خ،اط اإلداريالنش

 العـصر عـصر النـور وقـد  هـذايعتـرب و18 والقـرن 15 ظهـرت بـني القـرن :"المذهب الفردي "ازدهار: المرحلة الثانية/ 2
تقــول هــذه جــون لــوك، جــون جــاك روســو ومنتسيــسكو ســادت يف هــذه الفــرتة نظريــات احلــق الفــردي مــن بــني فقهائهــا 

                                                 
دمة لنيل شهادة املاجستري يف القـانون، كليـة احلقـوق والعلـوم الـسياسية، جامعـة ، مذكرة مقالرقابة القضائية على تدابير الضبط اإلداريحتت إشراف الدكتور زعداوي حممد، /  بوقريط عمر - 1

 337 ،ص 1992 سنة رة،ھالقا العريب، الفكر دار الثامنة، الطبعة اإلداري، القانون يف الوسيط البنا، عاطف  حممد:نقال عن 2007-2006منتوري بقسنطينة، اجلزائر،
 500 ،ص 2001 سنة والنشر، والتوزيع للدراسات اجلامعية املؤسسة ،)القاضي منصور ترمجة( ،الثاين اجلزء ،اإلداري نالقانو دلفولفيه بيار فوديل، جورج - 2
  .Jean rivero : Droit Administratif, 2ème édition, Paris, Précis, Dalloz, 1962, p358 :نقال عن/وقريط ، مرجع سابقعمر  - 3
 500 ،ص 2001 سنة والنشر، والتوزيع للدراسات اجلامعية املؤسسة ،)القاضي منصور ترمجة( ،الثاين اجلزء ،اإلداري نونالقا دلفولفيه بيار فوديل، جورج 
  249 ،ص 1977 سنة الكتب، عامل رة،ھالقا القانونية، الشرطية املوسوعة ،الشهاوي الفتاح عبد قدري: نقال عن/بوقريط ، مرجع سابق عمر  - 4

  "C'est en limitation par une autorité et dans l'intêrée public d'une activité des citoyens "الفرنسي  أصله وردن التعريف هذا وألمهية
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للحفــاظ علــى هــذه النظريــة أنــه قبــل أن تنــشأ الدولــة كــان األفــراد يتمتعــون حبقــوق فرديــة ومل يكــن التفكــري تكــوين الدولــة إال 
 ونظريـة االجتمـاعيوقد ظهرت يف هذه املرحلة عدة نظريات كنظريـة العقـد .  حبقوق مدنية وسياسية بل واستبداهلا،احلقوق

  .القانون الطبيعي
  :خصائص املذهب الفردي

 الـيت تتـوىل حراسـة احلقـوق الفرديـة دون التـدخل فيهـا إال الدولة الحارسةبروز مفهوم (( محاية احلقوق الفردية وتكريسها -
  )).يف حدود ضيقة

  .ضاؤل فطرة الدولة الضبطية بسبب دخول فكرة احلق الفردي املطلق ت-
 وتطـــور وظـــائف الدولـــة االقتـــصادية بـــسبب الثـــورة الـــصناعية واألزمـــة :اســـتقرار فكـــرة النظـــام العـــام: المرحلـــة الثالثـــة/ 3

 جتمــاعياال ممــا أدى إىل تطــور فكــرة النظــام تراجعــت فكــرة الحــق الفــردي المطلــق  حيــثالجماعــةوبالتــايل ظهــر حــق 
 بني احلريات الفردية واحلقوق اجلماعية مما جعل اختـصاص الـضبط اإلداري بالتوازنوأصبحت وظيفة الدولة املتدخلة متتاز 

 مظهــر مــن مظــاهر النــشاط اإلداري وظيفــة إداريــةً للحفــاظ علــى النظــام العــام بــل وأيــضا يعــود إليهــا ومل يكــن فقــط وســيلة
ذا ًبعيدا كل البعد عن املالمح السياس   . فكرة النظام العاماستقرتية وفكرة الضبط السياسي و

  : في النظام الجزائري-2
 اتـساعا اإلداري الـضبط نطـاق تطبيـق خالهلـا مـن تـأرجح مراحـل، بعـدة مـرت قـد جنـدها املعاصـر، اجلزائـر تـاريخ يف 
 األمـين االسـتقرار سـاد شـرتاكي،اال النهج وتبين اجلزائر االستقالل بعد ما فرتة ففي . مرحلة كل مقتضيات حسب وضيقا
 كبري، بشكل العامة احلريات من التضييق إىل ذلك أفضى حىت كل اجملاالت يف الدولة لتدخل نتيجة ، االجتماعي وحىت
 حمـتم فكـان ، األميـني مـن شـعبها جـل آنـذاك فتيـة دولـة اجلزائـر أن اعتبـار علـى االجتـاه بـديل هلـذا يكـن مل أنـه نـرى أننا إال

  ومـع،واالسـتقرار األمـن اسـتتباب علـى منهـا حرصـا للحريـات، بـذلك مكبلـة األمـور زمـام علـى تـسيطر  أنالـسلطة علـى
 علـى لـزام كـان العـامل، علـى وهيمنة اللرباليـة سابقا السوفيايت اإلحتاد رأسه وعلى الشرقي املعسكر على التغيري رياح هبوب
 ، الـسياسية التعدديـة فظهـرت ، والدميقراطيـة حنـو اللرباليـة والـسياسي االقتـصادي جهـا مـن األخـرى هـي تغـري أن اجلزائـر
 توقـف بعـد ثالثـة مرحلـة إىل اجلزائـر انتقلـت مـا سـرعان ولكـن ، االقتـصادي واالجتمـاعي اجلانـب يف الدولة تدخل وتراجع
 ، العامـة للحريـات تقييـد مـن عنـه اجنـر ومـا الطـوارئ حالـة مث احلـصار حالـة يف والـدخول  1991سـنة االنتخـايب املـسار

 الـيت ترسـانة القـوانني خـالل مـن ذلـك ويظهـر األمـين جانبـه يف بـالقوة متـسم اإلداري الضبط ممارسة يف جديد فدشن عهد
  1.احلياة يف احلق وهو األول أال اإلنسان حق إهدار لدرجة ذروته إىل وصل إذ كثريا، اختل الذي اجلانب هذا تعاجل

 فظهـرت حمنتهـا، مـن حماولـة اخلـروج تـدرجييا عافيتهـا تـسرتد اجلزائـر بـدأت ،الفـارط القـرن مـن التـسعينات ايـات ويف
 نشر إىل ظاهره يف ينادي جديد عاملي نظام ذلك ظهور صادف و فأكثر أكثر األمور وحتسنت واالستقرار االنفراج بوادر

 مث مـن الدولـة، رعايـة حتـت وقـهحق ممارسـة مـن الفـرد ميكـن ممـا العامـة وكفالـة احلريـات اإلنـسان حقـوق واحـرتام الدميقراطيـة
  .العامة احلريات وكفالة اإلداري الضبط بني ضرورة املوازنة مدى يظهر

                                                 
   بوقريط ، مرجع سابقعمر - 1



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   
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  : في النظام اإلسالمي-3
ط اإلداري بدايــة كــان يف عهــد  أصــول النظــام اإلســالمي ووظيفــة الــضبأهــم اجلماعــة هــي أحــد بــأمن االهتمــامفكــرة 

 اإلداري أو ســع أساســه أن الــضبط. الــشرطةووظيفـة المحتــسب وظيفــة  صــلى اهللا عليــه وسـلم متثلــت يف وظيفتــني لوالرسـ
  . من مبدأ نظام اجملموعة انطالقاحيث يشمل سلوك األفراد 

   :ة بوظيفة الحس/ 1
فـالن حـسن احلـسبة يف األمـر :  وحسن التـدبري والنظـر، ومنـه قـوهلماألجراسم من االحتساب، ومن معانيها : الحسبة لغة

احتـسب عليـه األمـر إذا :  يقـالاإلنكـارومـن معانيهـا . واسم الفاعـل احملتـسب أي طالـب األجـر. لهإذا كان حسن التدبري 
  1 أنكره عليه،

ا : ًوالحسبة اصطالحا   2.األمر باملعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن املنكر إذا ظهر فعلهعرفها مجهور الفقهاء بأ
  :وظائف الحسبة

  ً)كر، منع شرب اخلمر علنانمعة، حفظ النظام الداخلي يف املساجد، النهي عن املالقيام باجل: ( مراقبة األخالق العامة-
  ).منهاج التعليم ومدى تطابقها مع النظام الداخلي: ( مراقبة التعليم-
ً ومــدى ســالمتها حافظــا علــى الــصحة العامــة، مراقبــة الــسفن ومــا لالســتهالكالــسلع والبــضائع املوجهــة : ( مراقبـة األســواق-

  ).حتمله
ذه املهام:  مراقبة األمن-   .حيث يقوم احملتسب بالطواف ليتأكد من القيام 
  .من حيث إذا كانت آيلة للسقوط من أجل إعادة بنائها:  مراقبة األبنية-
  . مراقبة اآلداب العامة-
  :وظيفة الشرطة/ 2

ًواف لـيال إذ أن  وأول مـن أسـسه هـو عمـر بـن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه، حيـث يقـوم بـالطالعـسسكان يسمى بنظـام 
ـــدد األمـــن، ومـــع توســـع املدينـــة توســـع نظـــام الـــشرطة حيـــث ازدادت أمهيتـــه  املدينـــة كانـــت صـــغرية ومل تكـــن هنـــاك أعمـــال 

  .فتشكل جهاز الشرطة وكان يقوم مبساعدة احملتسب يف تنفيذ أعماله
  . تنفيذ أوامر القاضي- حراسة اخللفاء -حفظ األمن : مهامه
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  ط اإلداريخصائص الضب: ًثالثا
  :"انفرادية" الضبط اإلداري سلطة -1

تقـوم بـه اإلدارة وحـدها ) عمل انفرادي وليس تعاقدي( أنه من حيث املبدأ ال يكون إال عن طريق القرار اإلداري أي
  1. عمل سيادي

ظــة علــى ومنــه الــضبط اإلداري يف مجيــع احلــاالت إجــراء تباشــره الــسلطة اإلداريــة مبفردهــا وتــستهدف مــن خاللــه احملاف
ن إفــال يتــصور أن تلعــب إرادة الفــرد أو األفــراد دورا حــىت تنــتج أعمــال الــضبط أثارهــا القانونيــة وتبعــا لــذلك فــ .النظــام العــام

موقف الفـرد مـن الـضبط  هـو موقـف اخلـضوع واالمتثـال جلملـة اإلجـراءات الـيت فرضـتها اإلدارة، وهـذا طبعـا وفـق مـا حيـدده 
ن إرادة الفـرد قـد تـربز بـشكل جلـي إ فـمرفـق عـامبينمـا خيتلـف األمـر أن كنـا بـصدد . ائيةالقانون وحتت رقابة الـسلطة القـض

كمــا لــو مت االتفــاق علــى إدارة املرفــق بطريــق االمتيــاز فيتــوىل امللتــزم ضــمان النــشاط وتــوفري اخلدمــة للجمهــور بأموالــه وعمالــه 
  2.وحتت مسؤوليته املباشرة

   ":وقائية" سلطة اإلداري الضبط -2
 علــى النظــام العــام مــن أي مــساس عــن طريــق ممارســة احلريــة وهــدف تــدخل الدولــة هــو منــع وتوقيــف الــسلوك احلفــاظ

دف العقاب فالضبط اإلداري    3.عقابي ردعي والضبط القضائي وقائيالذي أضر بالنظام العام لتفادي اإلضرار وليس 
فعنـــدما تبـــادر اإلدارة إىل ســـحب . لـــى األفـــراديتميـــز الـــضبط اإلداري بالطـــابع الوقـــائي فهـــو يـــدرأ املخـــاطر عوبالتـــايل 

ـذه  ـا قـدرت أن هنـاك خطـر يرتتـب علـى اسـتمرارية احتفـاظ املعـين  رخصة الصيد أو رخـصة الـسياقة مـن أحـد األفـراد فأل
ا تقـصد بعملهـا اإلجرائـي هـذا وقايـة األفـر. الرخصة اد مـن واإلدارة حينما تغلق حمال أو تعاين بئرا معينا أو بضاعة معينة فإ

والـــسلطة عنـــدما تفـــرض تـــراخيص واعتمـــاد ملمارســـة بعـــض األنـــشطة التجاريـــة . كـــل خطـــر قـــد يـــدامههم أي كـــان مـــصدره
ـم ويكـون ناجتـا إف) استغالل املناجم أو احملاجر( ن ذلك بغرض محايـة أمـن األشـخاص ووقـايتهم مـن كـل خطـر قـد يلحـق 

  4.عن هذا االستغالل
  :"تقديرية" الضبط اإلداري سلطة -3

ا أن لإلدارة سلطة تقديرية يف ممارسة اإلجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عمال ما سينتج عنه خطر تعني  ويقصد 
عليها التدخل قبل وقوعه بغرض احملافظة على النظام العام فهي إن قدرت عدم منح رخصة لتنظيم سياسي بغرض إقامة  

ا الشك رأت    5. خماطر نستنتج عن هذا النشاط اجلماعي هناكأنتظاهرة عامة أو اجتماع عام فإ
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عـين أن اإلدارة مقيـدة مـن حيـث وقـف اإلجـراء واالختـصاص واحملـل تعن السلطة املقيدة فهـذه األخـرية  وجيب تفرقته 
ًوالــسبب بينمــا الــسلطة التقديريــة تعــين أن القــانون مينــع لــإلدارة الــسلطة التقديريــة يف الوقــت الــذي تــراه مناســبا ويف أي زمــان 

  1.يف أي مكانو
عمل قانوين انفرادي صادر عن سـلطة إداريـة وتنفيذيـة وهـذه هـي عناصـر القـرار اإلداري بينمـا الـشروط :  القرار اإلداري -

  .املوضوعية هي االختصاص احملل السبب الغاية الشكل واإلجراءات
  نافذ موجود؟ هل القرار اإلداري الصادر عن سلطة إدارية غري خمتصة :س
ً صــــدور القــــرار اإلداري أن يكــــون نافــــذا حــــىت ولــــو كــــان غــــري مــــشروع فهــــو موجــــود إىل حــــني إثبــــات عــــدم  يفاألصــــل :ج

  .مشروعيته
  . يكون زماين ومكاين، شخصي ونوعي:االختصاص/ 1
ا غري ملزمة ألن ). عنصر خارجي( هو الواقعة القانونية املؤدية إلصدار القرار :السبب/ 2 هل اإلدارة ملزمة ؟ سبب قرارا
ا مشروعةقر   .ارا

  .يف عنصر السبب تظهر السلطة التقديرية مبعىن أن اإلدارة تقدر هل هذا العمل يعترب سبب الختاذ قرار الضبط اإلداري؟
 غلــق حمــل إلحتوائــه مثــل.  هدفــه املــصلحة العامــة ختلفهــا يعــين احنــراف يف اســتعمال الــسلطةداخلــي هــي عنــصر :الغايــة/ 3

  .ا كان صدور القرار الغاية عامة أو لغاية شخصيةعلى سلع فاسدة هنا ال نعرف إذ
  2.العملية اليت تستهدف املركز وجيب أن يكون مشروع وممكن: المحل/ 4
  . الضبط اإلداري يشمل الضبط القضائي وجمال التقدير يشمل السبب فقط-
  : اإلدارة عندما تقدر املساس بالنظام العام جيب أن يكون هناك-

  .مان واملكان عامل اختالف الز-    
  . أمهية احلرية والتفاوت يف احلريات-    
  التمييز بين الضبط اإلداري وما يشابهه: ًرابعا

  : الضبط اإلداري والضبط التشريعي-1
 العامـة واحلريـات تنظـيم احلقـوق إىل ينـصرف منهمـا ال كـ  أن يف التـشريعي والـضبط اإلداري الـضبط مـن كـل يتفـق

 يف تتمثـل حيـث اخلـصوص هـذا يف منهمـا كـل اخـتالف وسـائل رغـم وذلـك ، مبدلوالتـه لعـاما النظـام علـى احملافظـة بقصد
 الـيت تـصدرها الـسلطة التـشريعية يف القـوانين يف الثانيـة احلالـة يف تتمثـل  بينمـاالفرديـة والقـرارات اللـوائح يف األوىل احلالـة

  .االختصاص التشريعي من أجل تنظيم احلريات العمومية كقانون األحزاب
 واملتمثلة التشريعي سلطات الضبط ذلك يف تشاركها وإمنا التنظيم هذا مبثل اإلداري الضبط سلطات تنفرد ال مث ومن

 فـرض األصـل حبـسب جيـوز ال إذ ، ًأصـيال اختـصاصااخلـصوص  هـذا يف متلـك األخـرية السلطات هذه إن بل ، الربملان يف
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 التـشريعات مـن العديـد صـدرت مـثال البيئـة جمـال ففي . قانون على ناءب أو إال بقانون العامة احلريات على واحلدود القيود
 التـشريعي الـضبط إطار يف يدور أن جيب اإلداري الضبط أن عن ذلك يتفرع. التلوث من ووقايتها  محايتهاإىل دف اليت

 الـضبط سـلطات عـىن حرمـاني ال ذلـك أن غـري . الفرديـة والقـرارات اللـوائح وهـى ، القـانون مـن أدىن بـأداة أنـه يـتم باعتبـار
 إذا وذلـك الفرديـة احلريـات مـن تقيـد الئحيـة مـستقلة أحكـام اختـاذ مـن – تـشريعي نـص وجـود عـدم حالـة يف – اإلداري
  1.أخرى ناحية من ذلك من مينعها نص يوجد ال وأنه من ناحية التقييد هذا مثل تتطلب اإلداري الضبط أهداف كانت

 وابتعاد السلطة التشريعية عن املواطن منح جمال للسلطة التنفيذية فهـي ختـتص بطء العمل التشريعيومن جهة أخرى 
 وبالتـــايل .بالـــسرعة ولـــديها جهـــاز إداري ضـــخم ذو كفـــاءة فنيـــة وممتـــدة عـــرب إقلـــيم الدولـــة علـــى عكـــس الـــضبط التـــشريعي

  2.منه وأكفأ أسرع على عكس أعمال الضبط اإلداري التي تتميز بأنها أبطأ الضبط التشريعي فأعمال
ــــضبط القــــضائي-2 ــــضبط اإلداري وال ــــا اجلهــــات املختــــصة : ال ــــيت تقــــوم  ــــضبط القــــضائي يتعلــــق بكــــل األعمــــال ال  ال

ــذه الوظيفــة ألجهــزة الــضبطية القــضائيةويــستهدف التحقيــق يف اجلــرائم ومتابعــة اجملــرمني أمــا الــضبط اإلداري فهــو .  وينــاط 
  . املختصة من أجل احملافظة على النظام العامذلك النشاط اإلداري الذي تباشره السلطة اإلدارية

  : أهمية التمييز بينهما-2-1
  .عقابيوالضبط القضائي .  ما عدا احلالة اليت متس النظام العاموقائيالضبط اإلداري :  من حيث الهدف-أ

 مـا قـضائيةالي خيضع للـسلطة  والضبط القضائالتنفيذيةالضبط اإلداري خيضع للسلطة  : من حيث تبعية السلطات-ب
  ً.عدا الشرطة والبلدية فهي تكون تنفيذية وقضائية معا

 الــضبط اإلداري خيــضع لرقابــة الــسلطة اإلداريــة أمــا الــضبط القــضائي خيــضع لرقابــة غرفــة : مــن حيــث الطبيعــة القانونيــة-ج
ام   .اال

مـن حيـث اخلطـأ ) اإلدارةسـلطة ( عن أعمـال الـسلطة اإلداريـة يسأل الضبط اإلداري : القضائيةةالمسؤولي من حيث -د
  . عن أعمال السلطة القضائيةتسأل الأما الضبط القضائي فالدولة . والضرر والعالقة السببية

  : معايير التمييز بين الضبط اإلداري والضبط القضائي-2-2
ــ بأنــه إذا كانــت اجلهــة  يــرى:المعيــار العــضوي/ 1 ع ســلطة تتبــع ســلطة قــضائية فــإن الــضبط قــضائي وإذا كانــت اجلهــة تتب

  .تنفيذية فإنه ضبط إداري
  . البلدية تقوم بأعمال إدارية وأعمال قضائية مثلها مثل الشرطة:النقد

 إذا كان النـشاط يهـدف إىل العقـاب فهـو ضـبط قـضائي وإذا كـان يهـدف إىل الوقايـة فهـو ضـبط :المعيار الموضوعي/ 2
  .إداري
  .ال إجراءات الضبط اإلداري قد تكون عقابية:النقد
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 س آليات الضبط اإلداريمقيا

 بودحيث أصيب السيد ، 1951 سنة "بود" وأمهية قضية هي قضية خذ باملعيار العضويأ :قف القضاء الفرنسيمو/ 3
، عمــل إداري أنــه اعتبــار حيــث رفــع دعــوى للحــصول علــى تعــويض علــى ، دفعــه أثنــاء مطــاردة الــشرطة جملــرمبأضــرار نتيجــة

  .عمل قضائيلكن رفضت دعواه ألنه أعترب 
 قـد يكـون هنـاك ازدواجيـة باعرتافـهوهـو أكـرب أسـاتذة القـانون ) Delvolive(ظ الدولة هذا املعيار حماف واستخلص

  :حيث قال
 علـــى الـــسواء يف إجـــراء الـــضبط اإلداري والـــضبط القـــضائي واملعيـــار الوحيـــد االشـــرتاكموظفـــو الـــضبط يـــستطيعون ( 

 يف االسـتدالالتد اختـذ جبمـع قيقـات علـى أن اإلجـراء قـحاملمكن استخالصـه هـو مـن موضـوع التحقيقـات فـإذا عـربت الت
جناية أو جنحة أو البحث عن الفاعلني لتقدميهم إىل القضاء كان اإلجراء ضبط قـضائي وإذا مل يرشـد التحقيـق عـن ذلـك 

  ).وكان اإلجراء يهدف إىل وقاية النظام العام كان اإلجراء ضبط إداري
  :  و المرفق العاماإلداري التمييز بين الضبط - 3

التمييز بني الضبط اإلداري واملرفق العام قائما على أن األول يقيد من حريات األفراد والثاين يقدم هلم غالبا ما جند 
فالضبط يرتتب عليه املساس . خدمات لذلك وصف الفقه الضبط على أنه نشاط سليب واملرفق على أنه نشاط اجيايب

للمرفق إذ يقف الفرد موقف املنتفع من خدماته جمانا أو حبرية الفرد أو األفراد على النحو السابق اإلشارة إليه خالفا 
وختتلف اجلهة اليت تتوىل مباشرة إجراءات الضبط عن اجلهة اليت تتوىل ضمان توفري اخلدمة للمنتفعني، . برسوم يلزم بدفعها

 رئيس جملس شعيب  جند اجلهة دائما سلطة عامة ممثلة يف رئيس اجلمهورية أو وزير معني أو وايل أواألوىلففي احلالة 
بلدي، فهذه اهليئات هي من يعود هلا احلق يف أن تضرب على احلريات العامة قيدا أو قيودا العتبارات متليها املصلحة 

  .وبالكيفية اليت حددها القانون. العامة
ة مباشرة بني واألمر غري كذلك بالنسبة للمرفق العام حيث أن النشاط قد يعهد به إىل شركة أو إىل فرد وتقوم العالق

  .الشركة أو الفرد من جهة واملنتفع من جهة أخرى
خالفا . وبالنتيجة ننتهي أن طبيعة إجراءات الضبط من اخلطورة حيث ال ميكن إسنادها إىل أشخاص القانون اخلاص

  1.للمرفق العام ميكن نقل نشاطه وإسناده إىل فرد أو شركة تتوىل القيام به وفق ما بيناه سابقا
  ور الضبط اإلداريص: خامسا

 ، لـيس حمـدد األهـداف والوسـائل أي اسـتعمال كـل الوسـائل للحفـاظ علـى النظـام العـام: الضبط اإلداري ضـبط عـام-1
 اإلداريـة  السلطة التقديرية تكون أوسع واستعمال كافة الوسائل للحفاظ على النظام العام بكامل عناصره والسلطةأنكما 

  .واالتساعً الذي تراه مناسبا وهذا لتمتع النظام العام بالعمومية هي اليت يؤول هلا تقدير اإلجراء
 عندما يصدر قانون خاص يعطي لإلدارة مهمة ضـبط إداري يف جمـاالت خاصـة وهـو : الضبط اإلداري ضبط خاص-2

  . ومثاهلا قانون التهيئة والتعمري وقانون الغابات وقانون تنظيم الصيدخاص بفئة معينة

                                                 
  71، مرجع سابق، ص شاط اإلداريالنعمار بوضياف، . د.  أ- 1
 - ا حمددة   . جعالب كمل ، مرجع سابق.السلطة اإلدارية سلطة تقديرية تكون مقيدة وجماال



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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ات األفراد يف جمال ويقصد به السلطات اليت منحها القانون لإلدارة بقصد تقييد نشاطات وحري اخلاصومنه الضبط 
 ما تفرضه السلطة العامة األولومثال النوع .  بذاتهنشاطا بذاته أو مكانا أن خيص ماإفهو على هذا النحو . حمدد ومعني

ملناطق أو أن حتظر تنقلهم يف مواقيت حمددة  يف جمال تنقل األشخاص كأن تفرض رخصا للتنقل يف بعض اإجراءاتمن 
  .تعلن عنها وغري ذلك من اإلجراءات

 أن تفرض اإلدارة قيودا لتنظيم حركة املرور كأن تغلق شارعا معينا أو أن تفرض إجراءات معينة الثانيومثال النوع 
ية عامة متس يف ممارستها حرية فكل حر. ملمارسة األفراد حق االجتماع العام أو مسرية أو إقامة حفالت ليال وهكذا

فليس من حق الفرد حتت عنوان احلريات العامة أن . اآلخرين أو حقوقهم جيوز لإلدارة تقييدها بالطرق اليت حققها القانون
يبادر مبباشرة عمل الصيد بصفة مطلقة فمن حق السلطة العامة أن تفرض عليه قيودا تتعلق باستعمال سالح الصيد أو 

   1.نات املرخص الصطيادها أو املكان املخصص ملمارسة هذا العملأنواع احليوا
  2 إشكالية حيادية الضبط اإلداري:سادسا

  : بني احلريات الفردية والسلطةاحتكاكالضبط اإلداري يستهدف احلريات يعين أنه هناك 
افظ علــى النظــام العــام يف  الفقهــاء يــرون الــضبط اإلداري فكــرة حمايــدة حتــ:"وظيفــة إداريــة محايــدة"الــضبط اإلداري / 1

 النظـام العـام لــيس فكـرة سياسـية وإمنـا قانونيـة حيــث أن  مـن أجـل عـدم خروجــه للمجـال الـسياسي، وبالتـايلحـدود القـانون
  .الضبط اإلداري خيضع لرقابة القاضي اإلداري

ري أحـــد أهـــم  ينطلـــق مجاعـــة تـــسييس الـــضبط اإلداري مـــن أن الـــضبط اإلدا:"لـــه مالمـــح سياســـية"الـــضبط اإلداري / 2
.  أغلــب أعمــال اإلدارة ال ختــضع لرقابــة القاضــي اإلداري ألنــه يعتــرب مــن أعمــال الــسيادة يف هــذا الــصدد، اإلدارةامتيــازات

 منــع املظــاهرة وإن كــان يف شــكلها مثــال مــن املالمــح الــسياسية،  صــيغة إدارة وجتريــدههفالنظــام العــام مــن املــستحيل إعطــاء
ا عمل إداري   . حقيقتها عمل سياسي ألنه يعكس قرار سلطة سياسية  فإنه يفوإجراءا

كلما كانت الدولة دميقراطية كلما اقرتب الضبط إىل النظام والـصراع بـني احلريـة والـسلطة هـو صـراع بالوكالـة مبعـىن أن 
  .حيث أن الصراع بني السلطة واحلرية هو صراع سياسي على حلبة نشاط إداري. اإلدارة الرأي الراجح 

  االت الضبط اإلداريجم: سابعا
غىن لألفراد  فله مظاهر وأوجه كثرية ومتنوعة متس قطاعات خمتلفة وال. من السعة مبكان  إن جمال الضبط اإلداري

 ومحاية املنشآت الصناعية خاصة من حيث نقل املواد ذات اخلطورة على باألمن الصناعيفهناك ضبط يتعلق . عنها
 وامليادين والشوارع باحلدائقوهناك ضبط يتعلق .  ومحاية املواقع التارخييةبآثارتعلق وهناك ضبط ي. األفراد أو على البيئة

وضبط .  كاستغالل املناجم واحملاجرالتجاريةوضبط يتعلق مبمارسة بعض األنشطة . العامة والقاعات الكربى واملالعب
وضبط . ؤمترات احلزبية والتظاهرات العامة عقد االجتماعات احلزبية العامة وإقامة املالسياسيةيتعلق مبمارسة األنشطة 

  . وغريها من صور الضبط الكثريةاأللعاب واستغالل قاعات الصيد وجمال الصحي واجملال العقارييتعلق باجملال 

                                                 
 75، املرجع سابق، ص النشاط اإلداري عمار بوضياف، - 1
  جعالب ،  مرجع سابقكمال  - 2



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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وملا كانت جماالت الضبط كثرية ومتنوعة، ومتس قطاعات كثرية من الضروري أن تتعدد هيئات الضبط فيتدخل رئيس 
 الضبط ويتدخل رئيس احلكومة وبعض الوزراء والوالة ورؤساء اجملالس الشعبية البلدية وبعض إجراءات اجلمهورية ليمارس

املديريات التنفيذية على مستوى الوالية كمديرية الصحة ومديرية التنظيم العام ومديرية املناجم ومديرية الشؤون الدينية 
  1.وغريها من األجهزة اإلدارية

  .  تعدد قوانني الضبط بني نص دستوري وقانوين ونص تنظيميإىلعة جمال الضبط يؤدي ومن الطبيعي القول أن س
  .من الدستور. 96- 95-94-93- 92-91 املوادومن أمثلة النص الدستوري ما سبق التعرض له عند حتليل 

  ): قوانني الضبط( ومن أمثلة القوانين
  .ماعات و املظاهرات العمومية املعدل مبوجب املتعلق باالجت1989 -12- 31 املؤرخ يف 28- 89 القانون -1
  .  املتعلق بالتهيئة و التعمري90 – 12- 01 املؤرخ يف 29-90 القانون 91-12-02 بتاريخ 19-91 القانون -2
 املتعلق 85 - 02- 16 املؤرخ 05 – 85 يعدل ويتمم القانون 1998 -08-  19 املؤرخ يف 29-90 القانون -3

  .حبماية الصحة و ترقيتها
  . أفريل املتضمن قانون البلدية7 املؤرخ يف – 08-90 القانون -4
  .  أفريل املتضمن قانون الوالية7 املؤرخ يف 09-90 القانون -5

  : ومن أمثلة النصوص التنظيمية
  . املتعلق بالشروط الصحية عند عرض األغذية لالستهالك91. 02. 23 املؤرخ يف 53-91 املرسوم التنفيذي رقم -1
 املتضمن كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات احلية 95-12- 11 املؤرخ يف 363 -95وم التنفيذي رقم  املرس-2

  . البشريلالستهالكواملنتوجات اآلتية من أصل حيواين املخصصة 
  . املتعلق بشروط الصيد البحري1996-04-06 املؤرخ يف 121 -96 املرسوم التنفيذي -3
  . املتعلق بشروط استغالل قاعة األلعاب1996-08-25ؤرخ يف  امل121 -96 املرسوم التنفيذي -4

    :ومن القرارات الوزارية
  ).وزارة الداخلية( أسلحة الصيد بإيداع  املتعلق 99-12-30 قرار -
  2. املتعلق بشرطة العمران ومحاية البيئة1999-12-12 قرار -
  

  
  
  
  

                                                 
  73، املرجع سابق، ص النشاط اإلداري عمار بوضياف، - 1
  74، املرجع سابق، ص النشاط اإلدارياف،  عمار بوضي- 2
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 س آليات الضبط اإلداريمقيا

  
  هدف سلطة الضبط اإلداريكالنظام العام 

ً فهـو مبثابـة قيــد وضـابطا علــى  ،نــه اهلـدف األساسـي للنــشاط اإلداريأ أي هـدف للـضبط اإلداريام النظـام العــيعتـرب 
سـلطات الــضبط اإلداري، إذ حيـدد اإلطــار الـذي جيــب أن تتوقـف عنــده يف تقييـدها وتنظيمهــا حلريـات األفــراد وال جيـوز هلــا 

ً هذه الغاية يعد تصرفا غري مشروعا حـىت ولـو تعلـق جتاوزه أو اخلروج عن حدوده باعتبار أن كل إجراء ال يهدف إىل حتقيق
  1.دافهختصيص األًاألمر باملصلحة العامة وذلك تطبيقا لقاعدة 

بــاملفهوم ( ففــي بدايــة الدولــة ، مفاهيمهــااختلفــتاألصــل يف هــدف اإلدارة هــو إشــباع احلاجــة العامــة هــذه األخــرية و
 ولكـــن ،)األمـــن، الـــدفاع عـــن اجملموعـــة، العـــدل ( :ة العامـــة هـــيأي يف بدايـــة اجملتمعـــات املنظمـــة كانـــت احلاجـــ) املوضـــوعي

  .الرفاهيةتطورت احلاجة العامة وأصبحت تتمثل يف 
ت أجهـزة وإمنـا هـي سكالتعليم الصحة، األمـن فهـي ليـ) مبفهومها املوضوعي(احلاجات العامة قد تكون مرافق عامة و
  .نشاط

دم الثبــات فــإن وجــود احلاجــة العامــة فيــه أمــر غريــب وبالتــايل وفكــرة النظــام العــام مبــا حتملــه مــن خــصائص املرونــة وعــ
 2. القـــانونوميليهـــافالنظـــام العـــام هـــو جتميـــع للقـــيم والـــسلوكات الـــيت اســـتقرت يف وجـــدان اجلماعـــة الـــيت جيـــب أن ينـــصها 

  .واألساس يف فكرة النظام العام هو أنه من الضروري حتديده يف شكل إطار من أجل حتديد الضبط اإلداري
 أن فكــرة النظــام العــام كمــا يــصفها بعــض الفقهــاء فكــرة مطاطــة ومرنــة تتغــري بتغــري ظــروف الزمــان واملكــان، وتتــأثر غــري

 عـن كيفيـة تعامـل 3ومـن هـذا املنطلـق نتـسائل. بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والعقائديـة الـسائدة يف اجملتمـع
  كل من املشرع والقضاء مع هذه الفكرة؟

  ضمون فكرة الضبط اإلداري م:ًأوال
فالنظام العام ال يشمل فكرة أو جمال معني بل هو عبارة عن جمموعة مـن ، قاعدةوليس  النظام فكرةلقد استخدمت 

  .قيم اجتماعية وسياسية ودينية وهذه القيم تشكل النظام العام
  : أمههاالعتبارات التشريع ال يتصدى لتعريفة : النظام العام في التشريع-1
  . العام فكرنة مرنة ومتطورة وال جيب أن حتبس يف تشريع ثابت ألنه أبطأ من النظام العاملنظام ا-
  .هي وظيفته التجديد  عادة ليست وظيفة املشرع التعريف بقدر ما-
ُ أحيانا يعرف النظام العام من خالل إعطائه اإلطار املشرع -   .)األمن العام، الصحة العامة ، السكينة( للنظام العام ً
  
  

                                                 
  01، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد الصديق بن حيي جبيجل،اجلزائر،  ص النظام العام كهدف وقيد على نشاط الضبط اإلداريسليماين ، السعيد  األستاذ - 1
 جعالب ، مرجع سابقكمال  - 2
  01 سليماين السعيد، مرجع سابق، ص- 3
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 س آليات الضبط اإلداريمقيا

  :قانونية وليست اجتماعية يف تعريفه على أساس فكرة  الفقهاءاختلف : النظام العام في الفقه اإلداري-2
  : في الفقه الفرنسي-2-1
  .واالضطراب الالفوضىًنطالقا من فكرة سلبية هي النظام العام هو حالة ا الفقهاء قد استعملوا وسيلة سهلة يف تعريفه -

  .ح وذلك يف فرتة الدولة احلارسةكان ميكن أن يصل: النقد
  .وظائف الدولة مل يعد األفراد يطالبون باألمن بل أصبحوا يطالبون بالرفاهية بعد تطور -

لكن اإلشكال الذي وقع بني الفقهاء هـي حـول مـا .  جيب أن يتسع النظام العام للتمكن من تلبية احلاجات العامة:النقد
  :معنوي أو ماديإذا كان النظام العام 

، فمــا يعتــرب مــساس بالــصحة هــو ) األمــن، الــصحة، الــسكينة( الثالثــة  الــذي ميثــل العناصــر)المــادي( النظــام الخــارجي -أ
 لــيس يعتــرب مــساس بــاآلدابولكــن مــا . بالنظــام العــام مــساس  ومــا يعتــرب مــساس بــاألمن العــام هــو ،مــساس بالنظــام العــام

  .أي مساس بالقيم واملعتقدات ليس مساس بالنظام العام مظهر مادي مبعىن اختذمساس بالنظام العام إال إذا 
   . نظام ماديأيضا وهو ىًو هوريو تبىن النظريتني معا النظام العام هو الالفوض

 ال تنـشأ إال لتنظـيم طريقـة حيـاة أفـراد فالدولـة:  المعنـويأن يتـسع إلـى الجانـب  على عكس بعض الفقهاء يحب -ب
ــا اجلماعــة ــذه املبــادئ يتطلــب تــدخل الدولــة ، تتفــق مــع مبــادئ تــؤمن  قواعــد الــدين تعتــرب إطــار ال جيــوز : ًمــثالفاملــساس 

ذه القواعد ومحايتها   .املساس به، فالدولة مطالبة بشيئني مها عدم املساس 
  . النظام العام جيب أن يشمل القيم االجتماعية يف الدولة-
اآلداب العامـــة الـــيت ال غـــىن عنهـــا لقيـــام عالقـــات ســـليمة بـــني  النظـــام العـــام هـــو جمموعـــة الـــشروط الالزمـــة لألمـــن العـــام و-

  .املواطنني
  . النظام العام جيب أن حترص فيه الدولة على العناصر الثالثة له وهي األمن، الصحة، السكينة زائد اآلداب العامة-
ة قـصور النظـام العـام علـى  والفقهاء الذين تبنوا اجلانب املادي كان هدفهم حتديـد سـلطات الـضبط اإلداري ألنـه يف حالـ-

  .اجلانب املادي يعين تسهيل رقابة القاضي وبالتايل قدرته على حتديد إجراءات الضبط اإلداري
نـــوي يعـــين أن هنـــاك تعـــسف اإلدارة وعـــدم قـــدرة القاضـــي علـــى حتديـــد علكـــن إذا وســـعنا النظـــام العـــام إىل اجلانـــب امل

  .إجراءات الضبط اإلداري
  : المشرع الجزائري-2-2

قد ساير املشرع اجلزائري نظريه الفرنسي، إذ مل يتكفل بتحديد مفهوم النظـام العـام بـل اقتـصر علـى حتديـد العناصـر فل
: نـهأ منـه علـى 88المـادة املتعلـق بالبلديـة حيـث نـصت 10/ 11املادية الثالثـة املكونـة للنظـام العـام مبوجـب القـانون رقـم 

  ." ...السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية: ...مبا يأيتلوايل يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي حتت إشراف ا"
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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ويف بعض القوانني األخرى كقانون األحـزاب الـسياسية مـثال فإننـا نـستخلص مـن خـالل عبـارة االضـطرابات الوشـيكة 
  1.الوقوع اليت استعملها املشرع اجلزائر أنه يقصد النظام العام املادي وليس املعنوي

هذا التحديد أمهية بالغة وذلك حىت ال يفتح اجملال أمام سلطات الضبط اإلداري للتوسع من دائرة التدخل يف إن يف 
 هـي األصـل والتقيـد هـو االسـتثناء، فكلمـا مت الحريةًتقييد حريات األفراد وهذا يشكل خطرا على القاعدة اليت مفادها أن 

  .احلرياتالتوسع يف نطاق النظام العام إال وحصرنا من جمال 
ٌوإنطالقــا مــن هــذا التحديــد الــضيق ملــضمون النظــام العــام، فلــيس لــسلطات الــضبط اإلداري أن تقيــد حريــات األفــراد 

ـا ال تـدخل يف نطـاق أهـداف سـلطات الـضبط اإلداري أودف صيانة النظام العام اجلمـايل،   محايـة اآلداب العامـة، لكو
  .وفقا للمفهوم التقليدي للنظام العام

هـــذا األســـاس يـــسهر القاضـــي اإلداري علـــى عـــدم خـــروج ســـلطات الـــضبط اإلداري عـــن هـــذه العناصـــر املاديـــة وعلـــى 
وهذا ما . بالرجوع إىل أحكام القضاء اإلداري الفرنسي جند أنه اعتمد على هذه العناصر الثالثة كمقومات للنظام . الثابتة

  .Labonnيف قضية  1919 أوت 08أكد عليه جملس الدولة يف قراره الصادر بتاريخ 
 فلقـد كانـت لـه الفرصـة للتأكيـد علـى هـذه العناصـر املاديـة وذلـك يف العديـد للقاضي اإلداري الجزائـريأما بالنسبة 

حيـث : "..  والـذي جـاء فيـه2003 سـبتمرب 16 قـراره الـصادر بتـاريخ المثالمن القرارات اليت أصدرها نذكر على سبيل 
ار املـراد إبطالــه يـدخل ضـمن صــالحيات رئـيس اجمللـس الــشعيب البلـدي يف إطــار أنـه يـستخلص مــن معطيـات امللـف أن القــر

  .2..."أعمال الضبط اإلداري املخولة له من أجل احملافظة على النظام العام واألمن العام والصحة العامة مبوجب مداوالته
 العناصـــر الـــثالث تـــشكل وبالتـــايل وممـــا ســـبق أن غالبيـــة التـــشريعات وكـــل مـــن الفقـــه والقـــضاء يتفقـــون علـــى أن هـــذه

  .فما جوهر هذه العناصر. املكونات املادية األصلية للنظام العام
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 مــن القــانون 75، 73، 71، 69 ، تقابلهــا املــواد 2011/ 37 املتعلــق بالبلديــة، اجلريــدة الرمسيــة ، العــدد 2011 جــوان 22 املــؤرخ يف 10-11 مــن القــانون رقــم 94، 89، 88املــواد راجــع 
 2012 فيفــري 21 املــؤرخ يف 07-12 مــن القــانون رقــم 114نفــس العناصــر أكـد عليهــا املــشرع يف املــادة .امللغــى 1990/ 15، اجلريــدة الرمسيــة، العــدد 1990 أفريــل 07 املـؤرخ يف 90-08

  ".الوايل مسؤول على احملافظة على النظام واألمن والسالمة والسكينة العامة: "  على انه2012/ 12املتعلق بالوالية، اجلريدة الرمسية، العدد 
 2012/ 02 يتعلق باألحزاب السياسية ، اجلريدة الرمسية، العدد 2012 جانفي 12 املؤرخ يف 04-12انون العضوي رقم من الق 64 المادة راجع

ري، قرارات ضد بلدية العلمة ومن معها، موسوعة االجتهاد القضائي اجلزائ) رع(، قضية 2003-09-16 املؤرخ يف 11642 ، مرجع سابق، راجع قرار جملس الدولة رقم  سليماين السعيد- 2
  .2006احملكمة العليا وجملس الدولة، اإلصدار الرابع، 

ومــن معــه، موســوعة االجتهــاد القــضائي اجلزائــري ، قــرارات احملكمــة العليــا ) ك خ(ضــد ) ن ع( ، قــضية 2003 ديــسمرب 16 الــصادر بتــاريخ 10106 وكــذلك انظــر قــرار جملــس الدولــة رقــم - 
  .2006 وقرارات جملس الدولة، اإلصدار الرابع،



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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   1:موقف القضاء اإلداري-2-3
   المعنوية أو النظرةالماديةالقاضي هنا أمام نظريتني إما أن يأخذ بالنظرة 

  النظرة المعنوية  النظرة المادية
   إذا كانت اآلداب ليست من النظام العام-
   قيام شخص بسلوك خمالف لآلداب -
   صدور قرار من اإلدارة ضد هذا السلوك-
 ألنـه ال حيـق لـإلدارة منـع سـلوك غيـر مـشروع فالقرار هنـا -

  اآلداب ليست جزء من النظام العامخمالف لآلداب ألن 
   بالتايل القاضي يلغي القرار اإلداري-

  إذا كانت اآلداب من النظام العام
  .ك خمالف لآلداب فقيام شخص بسلو-
  . صدور قرار من اإلدارة ضد هذا السلوك-
   ألن اآلداب هي جزء من النظاممشروع القرار -
  
   بالتايل القاضي ال يلغي القرار اإلداري-

  
  )المظاهر الخارجية(العناصر التقليدية للنظام العام : ًثانيا
  :األمن العام -1

شرط األساسي ألي حياة مجاعية، لذا كـان ومـا زال مـن أول وأحل مهـام من املسلم به أن استتباب األمن العام يعد ال
ًالدولة قدميا وحديثا ومستقبال ً ًفاألمن العام باعتباره عنصرا ماديا من عناصر النظـام العـام، يقـصد بـه طمأنينـة األفـراد علـى . ً ً

ن احليطـة ملنـع وقـوع احلـوادث أو ويتحقـق ذلـك باختـاذ مـا يلـزم مـ.  أشخاصهم وأمواهلم من أي خطـر ميكـن أن يقـع علـيهم
، واختـــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة ملواجهــــة االضــــطرابات عقليــــةاحتمـــال وقوعهــــا علــــى األشــــخاص، كحجـــز املــــصابني بــــأمراض 

يــــاروالتجمعــــات، واختــــاذ مــــا يلــــزم للوقايــــة مــــن خطــــر األشــــياء   املبــــاين أو احلرائــــق، أو مــــا ينــــشأ عــــن خمــــاطر الطبيعــــة كا
  2.إخل..كالفيضانات
الدولــــة مــــسؤولة عــــن أمــــن : " مــــن علــــى أنــــه24المــــادة  هــــذا األســــاس، فالدســــتور اجلزائــــري احلــــايل نــــص يف وعلــــى

ًوجتــسيدا لــذلك فــإن املؤســس الدســتوري اجلزائــري كلــف ســلطة الــضبط اإلداري البلــدي " . إخل...األشــخاص واملمتلكــات
تـــدابري الوقائيـــة واإلجـــراءات الالزمـــة  باختـــاذ كافـــة ال10/ 11 مـــن القـــانون رقـــم 94، 89، 88 المـــوادوذلـــك مـــن خـــالل 

مـا مهمـا  إلقرار األمن العام وسالمة األشخاص واألموال على املستوى البلدي، بالقضاء على كل ما مـن شـأنه اإلخـالل 
كما أكد املشرع اجلزائر علـى التـزام سـلطة الـضبط اإلداري البلـدي حبمايـة سـالمة األشـخاص وهـذا مـن خـالل . كان منبته
 فيمــا خيــص الطــرق والنقــاوة رئــيس المجلــس الــشعبي البلــدي املتعلــق بــصالحيات 267-81 مــن املرســوم  06المــادة

ً مبهمة محاية األمن العام باعتباره سلطة ضبط إداري على مستوى الوالية اسـتنادا الواليكما يضطلع . والطمأنينة العمومية
مــن ذلــك فــإن املــشرع اجلزائــري عمــد إىل حتديــد ســلطات وأكثــر .  املتعلــق بالواليــة07/ 12 مــن القــانون 114المــادة إىل 
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 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 املتعلــق بــسلطات الــوايل يف ميــدان األمــن 373/ 83 مــن املرســوم رقــم 01المــادةالــوايل يف ميــدان األمــن، وذلــك مبوجــب 
  1.واحملافظة على النظام العام

دف محاكما ميكن لسلطة الضبط اإلداري احمللي ا خطر املصابني األشخاص من ة سالمة يختاذ اإلجراءات الالزمة 
 بنـــاء علـــى التمـــاس مـــسبب مـــن الطبيـــب املخـــتص يف األمـــراض العقليـــة أن يتخـــذ قـــرار للـــوالييمكن فـــبـــاألمراض العقليـــة، 

  .من األشخاصأًباالستشفاء اإلجباري عندما يرى يف خروج املريض خطرا على حياته أو على النظام العام أو على 
 املتعلـق باالجتماعـات واملظـاهرات العموميـة منـع أي 19/ 91 مـن القـانون رقـم 09للمـادة ًكما ميكن للـوايل طبقـا 

 مـن نفـس القـانون منـع أي  مكـرر06للمـادة ًكما ميكن لـه طبقـا . اجتماع أو مظاهرة متس بالنظام العام واآلداب العامة 
ً إذا تبني له أنه يشكل خطرا حقيقيا على األمن العمومي، أو إذا تبني جليااجتماع ً ً أن القصد من االجتماع يـشكل خطـرا ً

  2.على حفظ النظام العام
 البلـدي باعتبــاره ســلطة ضــبط اإلداري إداري عــام علــى رئــيس المجلــس الــشعبييتـضح مــن خــالل هــذا أن كــل مـن 

مستوى البلدية والوايل باعتباره سلطة ضبط إداري عام على مستوى الوالية، ملزمان حبكم القانون حبمايـة أمـن األشـخاص 
وكــل تقــصري منهمـــا حيمــل البلديــة والواليـــة مــسؤولية التعــويض عـــن األضــرار املرتتبــة عـــن ذلــك، فــضمان أمـــن . واملمتلكــات

  .األشخاص واملمتلكات التزام على عاتق الدولة
 اختـاذ اإلجـراءات التنظيميـة الالزمـة لـضمان أمـن املـواطنني خاصـة وزيـر الداخليـةأما على املستوى الوطين فيقع علـى 

ا أن أثنــا ء املظــاهرات والتجمعــات حيــث ميكــن لــه منــع أي اجتمــاع أو مظــاهرة علــى مــستوى العاصــمة إذا كــان مــن شــأ
 خاصــة يف ظــل الظــروف رئــيس الجمهوريــةكمــا يقــع ذات االلتــزام علــى . تــشكل خطــرا علــى النظــام العــام واآلداب العامــة

ــدف بــ مح لــه الــيت تــس1996 مــن دســتور 92 و 91 المــواداالســتثنائية وذلــك مبوجــب  إعالن حالــة احلــصار والطــوارئ 
  :4ومن صور األمن هناك 3.محاية النظام العام

  .احملافظة على السري احلسن والعادي ملؤسسات الدولة: السياسي األمن -
  .العمل على منع واحلد من جرائم التهرب الضرييب، الرشوة، تزوير العملة، غسيل األموال: االقتصادي األمن -
  .قيم اجملتمع وسلوكاته وهو يتدخل مع مفهوم اآلداب العامة: الجتماعيا األمن -

                                                 
  : ملزيد من املعلومات راجع04 ص ، مرجع سابق، سليماين السعيد- 1
  2011/ 37 املتعلقة بالبلدية، اجلريدة الرمسية، العدد 2011 جوان 22 املؤرخ يف 10-11 القانون رقم -
  .1981-41 املتعلق بصالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي فيما خيص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية، اجلريدة الرمسية، العدد 1981 أكتوبر 10 املؤرخ يف 267-81 املرسوم رقم - 
، اجلريـدة الرمسيـة، العـدد 1990 ابريـل 07املـؤرخ يف  09-90، امللغى للقـانون رقـم 2012/ 12 املتعلق بالوالية، اجلريدة الرمسية، العدد 2012 فيفري 21 املؤرخ يف 07-12 القانون رقم - 

15 /1990.  
  .1983/ 20 املتعلق بسلطات الوايل يف ميدان األمن واحملافظة على النظام العام، اجلريدة الرمسية، العدد 1983-05-28 املؤرخ يف 373-83 املرسوم رقم - 
، واملتعلــق حبمايــة الــصحة العموميــة وترقيتهــا، اجلريــدة الرمسيــة، العــدد 1985 أفريــل 16 مــؤرخ يف 05-85 قــانون رقــم -:جــع ملزيــد مــن املعلومــات را04 ص ، مرجــع ســابق، ســليماين الــسعيد- 2

  .44/2008، اجلريدة الرمسية، العدد 2008 جويلية 20 مؤرخ يف 13-08، املعدل واملتمم مبوجب قانون رقم 1985/ 08
 املتعلــق باالجتماعــات واملظــاهرات العموميــة، اجلريــدة الرمسيــة، العــدد 1989 ديــسمرب 31 مــؤرخ يف 28-89 ويــتمم القــانون رقــم  يعــدل1991 ديــسمرب 02 مــؤرخ يف 19-91 قــانون رقــم -

62/1991  
   04 ص ، مرجع سابق، سليماين السعيد- 3
 . جعالب كمال، مرجع سابق- 4



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  :العامة السكينة -2
 العامــة، ومفادهــا احملافظــة علــى الــسكينة العامــة كعنــصر مــادي الطمأنينــة أو الراحــةتعــد هــذه الكلمــة مرادفــة ملــصطلح 

ــدف ، اختــاذ كافــة التــدابري واإلجــراءات الوقائيــة للقــضامــن عناصــر النظــام العــام ء علــى أســباب ومــصادر اإلزعــاج والقلــق، 
راحة املواطنني، كوقاية األفراد من الضوضاء وعدم التعرض ملضيقات الغري كاملتسولني أو من يـستعملون مكـربات الـصوت، 
وتوقيــف اآلليــات واملكــربات الــيت ال تــستجيب للــشروط التقنيــة يف خفــض معــدالت األصــوات والــضجيج الــصادر عنهــا، أو 

املستــشفيات واملــدارس، أو خــالل عمال املنبهــات الــصوتية للــسيارات قــرب األمــاكن الــيت تتطلــب هــدوءا خاصــا كمنــع اســت
ملـا ميكـن أن تـؤدى إليـه  املبهـرة للـسيارات لـيال وكـذلك منـع اسـتخدام األنـوار حمددة كمنـع اسـتعماهلا خـالل الليـل، أوقات

منـع أنـشطة مزعجـة قـرب التجمعـات الـسكنية أو املهنيـة أو غريهـا أو من حوادث نتيجة إخالهلا بالرؤية بالنـسبة لآلخـرين، 
  .مما خيل باهلدوء الالزم للراحة املعتادة للجمهور سواء يف الشوارع أو املساكن أو أماكن العمل

ولتحقيق ذلك، فـإن املـشرع اجلزائـري ألـزم سـلطات الـضبط اإلداري البلـدي بـضرورة محايـة الـسكينة العامـة، وهـذا مـن 
 نفس املهمة وااللتزام يقع على عاتق الوايل  املتعلق بالبلدية،11/ 10 من القانون رقم 94المادة فقرة الثالثة من خالل ال

باعتبــاره ســلطة ضــبط إداري علــى مــستوى الواليــة، حبيــث جيــب أن يتخــذ كافــة التــدابري الوقائيــة مــن أجــل راحــة املــواطنني، 
  1.بالوالية املتعلق 07/ 12 من القانون رقم 114المادة استنادا إىل 

  : العامةالصحة -3
ويعتــرب التــزام علــى عــاتق الدولــة تــسهر . يعتــرب احلــق يف الــصحة أو الرعايــة الــصحية إحــدى احلقــوق األساســية للمــواطن

 مـن  54المـادة ولقـد جـسدت . وهناك من يطلق عليـه تـسمية النظـام العـام الـصحي. على ضمانه لكل األفراد دون متييز
الرعايــة الــصحية حــق للمــواطنني تتكفــل الدولــة : " هــذا االلتــزام حيــث نــصت علــى أن1996 نــوفمرب 28تعــديل دســتور 

  ".بالوقاية من األمراض الوبائية واملعدية ومكافحتها
 مـن كـل مـا قـد واالحتيـاط اعتالل الصحة، ومنـع انتـشار األوبئـة، أو وقاية األفراد من األمراض يقصد بالصحة العامة

ويــدخل يف ذلــك رقابــة األغذيــة وإعــداد امليــاه الــصاحلة . مــل أن يكــون ســببا للمــساس بالــصحة العامــة حيتأويكــون ســببا، 
للشرب واحملافظة عليها من التلوث، وتصريف الفضالت، وعزل املصابني بأمراض معدية، وحتـصني املـواطنني ضـد األمـراض 

  .ادالوبائية إىل غري ذلك من األعمال اليت تلزم للمحافظة على صحة األفر
ـامولقد كلف املشرع اجلزائري سلطات الضبط اإلداري البلدي حب  ،اية الصحة العامة من كل ما من شأنه اإلخالل 

يـة الـصحة العامـة أصـدر اومـن اجـل تـدعيم مح.  املتعلق بالبلدية10/ 11 من القانون رقم 94المادة حيث نصت عليها 
ة الصحة وترقيتها وجعل محاية الصحة العامـة مـسؤولية تقـع علـى عـاتق  حبماي املتعلق05/ 85القانون رقم املشرع اجلزائري 

ســلطات الــضبط اإلداري، ســواء علــى املــستوى احمللــي أو الــوطين، وذلــك حبملهــا وإلزامهــا باختــاذ كافــة اإلجــراءات الوقائيــة 

                                                 
 -  آمـا " .  استعمال األنـوار العاليـة املبهـرة أو املـصابيح الكاشـفة علـى وجـه خمـالف للمقـرر يف شـأن اسـتعماهلاعلى منع " 1976 لسنة 67 من قانون املرور الكوييت رقم 35المادة فقد نصت

 09رمضان حممد بطيخ، مرجع سابق، ص . د. أ. /  على منع استخدام األنوار املبهرة يف األسواق 1977نصت املادة الثالثة من مرسوم األسواق الكوييت لعام 
  05 ص ، مرجع سابق، سليماين السعيد- 1



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   
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ـــه أ علـــى 29المـــادة لـــضمان صـــحة األفـــراد واجلماعـــة، حيـــث نـــصت  اعـــات احملليـــة تلتـــزم مجيـــع أجهـــزة الدولـــة واجلم: "ن
  1.إخل...واملؤسسات واهليئات والسكان بتطبيق تدابري النقاوة، والنظافة، وحماربة األمراض الوبائية، ومكافحة تلوث احمليط

 من القانون املشار إليه أعاله فإنه يتعني علـى الـوالة ورؤسـاء اجملـالس الـشعبية البلديـة أن يطبقـوا، 52للمادة وتطبيقا 
  . التدابري املالئمة للوقاية من ظهور الوباء والقضاء على أسباب األمراض يف أصلهاويف الوقت املناسب،

ومــن جانــب آخــر إن محايــة الــصحة العامــة ال ختــص فقــط ســلطات الــضبط اإلداري العــام، بــل ختــص أيــضا ســلطات 
يئــة العمــران الــضبط اإلداري اخلــاص، حيــث يتمتــع كــل مــن وزيــر الــصحة والــسكان وإصــالح املستــشفيات ووزيــر البيئــة  و

ـــةبـــس ـــة الـــصحة العمومي ـــر 66/ 96فطبقـــا للمرســـوم التنفيـــذي رقـــم . لطات واســـعة يف جمـــال محاي  املتعلـــق بـــصالحيات وزي
 فيمــا يتعلــق لتطــوير أعمـال القطــاع ويـضبط أهدافــه السـيما إســرتاتيجيةالـصحة والــسكان فإنـه حيــدد وزيـر الــصحة والـسكان 

كمـا يبـادر بالتـدابري . ية يف الوسـط الرتبـوي، والعـائلي، واخلـاص، ويف وسـط العمـلبوقاية السكان ومحايتها، واحلماية الصح
التــــــشريعية والتنظيميــــــة الــــــيت تــــــسري علــــــى األعمــــــال الــــــصحية يف ميــــــدان اختــــــصاصه ويعــــــدها، وينفــــــذها، ويــــــسهر علــــــى 

  2.إخل...تطبيقها
 عامـة أو خاصـة، حبيـث يرتتـب ومنه إن محايـة الـصحة العامـة التـزام علـى عـاتق سـلطات الـضبط اإلداري سـواء كانـت

ا وتقصريها يف اختاذ اإلجراءات الالزمة واملالئمة حتملها املسؤولية عن األضرار املرتتبة من جراء ذلك او   3.على 
وممــا ســبق تعتــرب هــذه العناصــر التقليديــة الثالثــة املقومــات املاديــة األصــلية للنظــام العــام الــذي تــسهر ســلطات الــضبط 

إال أنـه كانـت هـذه العناصـر ثابتـة يف كـل مكـان . ته وصيانته، مـن كـل مـا مـن شـأنه أن يـؤدي إىل تعكـريهاإلداري على محاي
ا مل تعد تساير تطور وظيفة الضبط اإلداري وتوسع جماهلا حبكم توسع مفهوم النظام العام ذاته   .وزمان فإ

  
  
  
  
  
  

 
 13-08 املعـدل واملـتمم مبوجـب قـانون رقـم 1985/ 08 املتعلـق حبمايـة الـصحة وترقيتهـا، اجلريـدة الرمسيـة، العـدد 05-85 القـانون رقـم - : راجع06 ص ، مرجع سابق، سليماين السعيد- 1

  .2008/ 44، اجلريدة الرمسية، رقم 2008 جويلية 20مؤرخ يف 
  : راجع05 صمرجع سابق، ،  سليماين السعيد- 2
  .1996/ 08، حيدد صالحيات وزير الصحة والسكان، اجلريدة الرمسية، العدد 1996 جانفي 27 مؤرخ يف 66-96 من املرسوم التنفيذي رقم 03 و 02 المادتين راجع - 

 جويلية 19 املؤرخ يف 10-03والقانون رقم . 2010/ 64يئة، اجلريدة الرمسية، العدد  حيدد صالحيات وزير التهيئة العمرانية والب2010 أكتوبر 21 املؤرخ يف 258-10املرسوم رقم : وكذلك
  .2003/ املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية، العدد2003

  : راجع05 ص ، مرجع سابق، سليماين السعيد- 3
 سلطات الضبط اإلداري يف جمال محاية الصحة العامة، فان القاضي اإلداري اجلزائري كانت له الفرصة للتأكيد على ذلك يف العديد  إضافة إىل النصوص القانونية العديدة اليت بينت صالحيات-

عة االجتهاد القضائي اجلزائري، ضد اجمللس الشعيب البلدي ملالكو، موسو) ل ج(، قضية 2001 جويلية 16 الصادر بتاريخ 2801قرار جملس الدولة رقم : من املناسبات نذكر على سبيل املثال
  .2006اإلصدار الرابع، 



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  التطورات الحديثة للنظام العام: ًثالثا
 القـانون اإلداري قـد تطـور بتطــور الوظيفـة اإلداريـة للدولـة، فالدولـة احلديثـة مل تعـد متدخلــة إن مفهـوم النظـام العـام يف

ًفقط، بل أصبحت فضال عن وظائفها السابقة طرفا هاما يف املعادلة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ممـا أدى إىل توسـع 
  .ة مبا فيها فكرة النظام العامهام يف وظائف اإلدارة العامة، وتطور ملختلف املفاهيم السائد

لقد توسع مفهوم النظام العام حبيث مل يعد يقتصر على جمرد محاية ووقايـة اجملتمـع مـن االضـطرابات املاديـة واخلارجيـة 
إلقامة األمن، السكينة والصحة العامة، بل تعدى هذه احلدود التقليدية إىل جماالت أخرى اسـتجابة لتطـور اجملتمـع وازديـاد 

  .لدولة يف جمال النشاطات الفرديةتدخل ا
النظــام العــام التقليــدي قاصــر نظــرا : "هــذا التوجــه بقــول أن علــى )Paul Bernard(بــول برنــارد وأكــد الفقيــه 

لــسلبياته الــيت جتعلــه يتوقــف عنــد حــد النتيجــة املباشــرة املتمثلــة يف عــدم وجــود االضــطراب املــادي يف اجملتمــع، بــل هــو حــي 
مثــرة لعمــل بنــاء وجمــودات كبــرية مدعمــة بوســائل كثــرية وموجهــة ألهــداف متعــددة مــن أجــل هــدف دينــاميكي ألنــه نتيجــة و
فهـــو تنظـــيم منـــسجم لكـــل العالقـــات اإلنـــسانية، االجتماعيـــة، االقتـــصادية، الـــسياسية، الفكريـــة . اجتمـــاعي عـــام وشـــامل

  1.واألخالقية الكائنة يف حياة جمموعة معينة
  :يالنظام العام األخالقي أو األدب -1

 كـان العامـة،  واألخـالقاآلداب علـى احملافظـة يف تتمثـل الذي اإلداري للضبط كهدف األديب العام النظام فكرة إن
 يف احلـال هـو كمـا القانونيـة فـبعض التـشريعات اإلداري، القـانون فقـه ويف املقارنـة القانونيـة الـنظم يف شـديد خـالف حمـل
 .العام النظام من العامة كجانب ألخالقوا العامة اآلداب ذكر إىل تعرض مل مثال فرنسا

 كانـت إذا نتـائج منهـا، عـدة العـام النظـام مـن العامـة واألخـالق العامـة اآلداب اعتبـار عـدم أو اعتبـار علـى ويرتتـب
 مـن وحتـد تقيـد أن الـضبط اإلداري سـلطات علـى جيـب بـل جيـوز فإنـه  العـامالنظـام مـن العامـة واألخـالق العامـة اآلداب
 النظـام مـن يعتـرب مل إذا أمـا ،العامة  واألخالقاآلداب على للمحافظة فقط الالزم بالقدر املواطنني وحقوق حريات ممارسة
 النظـام علـى احملافظـة وحجـة ـدف بالتقييد األفراد وحريات التعرض  حلقوق جيوز ال فإنه اإلداري، للضبط وكهدف العام
 نظام قـانوين، وبكل بعد بكل خاصة ودينية حضارية وضوابط املعو عدة املسألة هذه يف  وتتحكم.العامة واآلداب العام
 لـه اإلداري القـضاء فـإن العـام، النظـام مـن كجانـب العامـة واألخـالق اآلداب لـذكر يتعـرض مل الفرنـسي املـشرع كـان وإذا

  2.املسألة هذه معاجلة يف قضائية ومواقف اجتهادات
داب واألخــالق ميــس بــاآلبط اإلداري حلمايــة كــل مــا أكــد علــى ضــرورة تــدخل ســلطات الــض فقــد ومــن جانــب الفقــه

دف كفالة احلياة املادية واملعنوية على حد سواءأالعامة والذي من ش   .نه أن يعكر النظام العام املادي للمجتمع وذلك 
 علــى النظــام عــالوة: "...علــى هــذا بقولــه أن ) Maurice Hauriou(مــوريس هوريــو أكــد الفقيــه حيــث 

 الـــذي يرمــــي إىل احملافظــــة علـــى مــــا يـــسود مــــن معتقــــدات النظـــام اخللقــــي عــــدم وجـــود الفوضــــى يوجــــد املـــادي الــــذي يعـــين

                                                 
 07 ص ، مرجع سابق، سليماين السعيد- 1
  169 ،ص 2000 سنة ج،.م.د اإلداري، النشاط الثاين، اجلزء ،اإلداري لقانونا عوابدي، عمار - 2



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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ــدد كيــان النظــام العــام املــادي، . وأحاســيس وأفكــار فــإذا كــان االضــطراب يف النظــام اخللقــي قــد بلــغ درجــة مــن اخلطــورة 
  ...".يستوجب تدخل السلطات اإلدارية الضبطية لوضع حد لذلك االضطراب

 عـن النظــام كـل فكـرة: " فلقـد ذهـب إىل أبعـد مــن ذلـك بقولـه أن )Louis Lock( :لـوي لـوك  األسـتاذ  أمـا
  ...."العام متغرية وعائمة، فهي أقرب صلة بالشعور منها بالواقع القانوين

ة ورغم هذا ظلت العديد من التشريعات والسيما يف الدول غري اإلسالمية متحفظة يف هذا اجملال، إذ استبعدت فكـر
األخالق من مضمون النظام العام، ومن مثة من نطـاق تـدخل سـلطات الـضبط اإلداري ومـن بينهـا التـشريع الفرنـسي إذ مل 

 . العامة أيه إشارة إىل اآلداب واألخالق97مادته  يف 1884يتضمن القانون البلدي لعام 
العامـة عنـصرا مـن عناصـر النظـام العـام،  إذ مل يعترب اآلداب واألخالق القضاء اإلداري الفرنسيونفس املوقف تبناه 

وبالتايل كان يلغي إجراءات وتصرفات سلطات الضبط اإلداري اليت متس حبقوق وحريات األفـراد حبجـة اآلداب واألخـالق 
غـــري أن القـــضاء اإلداري . ُالعامـــة، كمـــا حيملهـــا مـــسؤولية التعـــويض عـــن األضـــرار النامجـــة عـــن هـــذه اإلجـــراءات والتـــصرفات

اجــع عــن موقفــه هــذا ملــسايرة موقــف الفقــه الــذي ظــل ينــادي بــضرورة تكفــل الدولــة عــن طريــق ســلطات الــضبط الفرنــسي تر
   1.اإلداري حبماية األخالق العامة باعتباره عنصرا من عناصر النظام العام

. 1959 واملرحلــة الثانيــة بعــد ســنة 1959ومــن هنــا جنــد أن القــضاء الفرنــسي مــر مبــرحلتني املرحلــة األوىل قبــل ســنة 
 كـــان ال يعتـــرب اآلداب العامـــة واألخـــالق العامـــة مـــن النظـــام العـــام أو بـــاألحرى مـــن أهـــداف 1959قبـــل ســـنة حيـــث أنـــه 

 تـدخل يـرفض الفرنـسي اإلداري القـضاء كـان ، لـذلكُحـسن النظـام العـام وإمنـا كانـت تنـدرج يف عنـصر الـضبط اإلداري
وبالتـايل كـان .املـادي العـام النظـام يهـدد خـارجي مظهرهـا لـه اـ يكن اإلخالل مل ما العامة األخالق حلماية الضبط سلطة

ويرتتــب 2. وتــصرفات الــضبط اإلداري الــيت متــس حبقــوق وحريــات األفــراد حبجــة احملافظــة علــى النظــام العــاميلغــي إجــراءات
  . هذه اإلجراءاتاملسؤولية بالتعويض عن األضرار النامجة عن

  يف قــضية1959 ديــسمرب 08 وبالتحديــد منــذ حكمــه الــصادر يف 1959عــد عــام فبإال أن األمــر مل يبقــى كــذلك 
والــشركة الفرنــسية إلنتــاج واســتثمار األفــالم فأصــبح قــضاء جملــس الدولــة يعتــرب اآلداب واألخــالق ) Lutitia (لوتيــسيا 

: وص  حيـث جـاء يف حيثيـات القـرار علـى وجـه اخلـص.من النظـام العـام وكهـدف للـضبط اإلداري) اجلانب املعنوي(العامة 
 تــربر قــرار منــع عــرض هــذه "نــيس"حيــث أنــه يتــضح مــن خــالل التحقيــق أن الظــروف احملليــة الــيت أثارهــا رئــيس بلديــة "...

 والنقابــة الفرنــسية لوتيــسياحيــث أنــه يتــضح مــن خــالل كــل مــا ســبق أن شــركة أفــالم . األفــالم علــى مــستوى هــذه البلديــة
بــأن احملكمــة اإلداريــة غــري حمقــة يف قرارهــا املتــضمن رفــض الــدعوى للمنتجــني ومــستثمرين األفــالم غــري حمقــني يف التمــسك 

  ".، وعليه يرفض الطعن"نيس"الرامية إىل إلغاء قرار رئيس بلدية 
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 س آليات الضبط اإلداريمقيا

 اإلداري الـضبط إطـار يف قـرار أصـدر الفرنـسي بـاجلنوب بلديـة رئـيس أن يف) لوتيسيا (القضية هذه وتتلخص وقائع 
 األفـالم علـى الرقابـة جلنـة موافقـة بعـد املخـتص الـوزير طـرف مـن نوينقـا علـى تـرخيص حـصلت أفـالم ثالثـة عـرض منـع

 الـضغط قـوى تـأثري حتـت واقعـا األفـالم هذه مبنع قراره يف البلدية رئيس وكان ، 1954 قانون مبوجب املنظمة السينمائية
 هــددوا بالقيــام مبظــاهرات يف  الـذينجمعيــة أوليــاء التالميــذً يف املدينــة واملتكونــة يف هـذه القــضية أساســا مــن يف االجتمـاعي

ــدد تربيــة وأخــالق وآداب التالميــذ الــصغار حــسب رأيهــماملدينــة ملنــع عــرض هــذه وملــا رفعــت شــركة األفــالم .  األفــالم الــيت 
واملطالبة بالتعويض عن األضـرار واخلـسائر " نيس"دعوى أمام جملس الدولة وطالبت بإلغاء القرار الذي أصدره رئيس بلدية 

 إلغــاء قــرار بــرفضً عــدم عــرض هــذه األفــالم، وبعــد التحقيــق واملــداوالت أصــدر جملــس الدولــة الفرنــسي حكمــا املرتتبــة عــن
ـدد  ألنه من سلطاته الضبطية "نيس"رئيس بلدية   أن يتعرض للمحافظة على اآلداب العامة واألخالق العامة إذا كانـت 

ـا مـن هيئـة الرقابـة علـى األفـالم إ عرض أفالم سيحضرالنظام العام وتعرضه للخطر، وذلك من خالل  ذا نمائية سـبق إجاز
  1.اإلضرار بالنظام العام عرضها بسبب طابعها الالأخالقي والظروف احمللية أن من شكان

ويتضح من خالل هذا القرار، أن القاضي اإلداري الفرنسي اعترب اآلداب واألخالق العامة عنصرا من عناصر النظام 
ومهمـا كـان األمـر فـإن . سلطات الضبط اإلداري بل من واجبهـا التـدخل مـن أجـل محايتـه وصـيانتهالعام، وبالتايل من حق 

 فإنــه ال يتعــدى إىل األخــالق املثاليــة الــيت تعتــرب القاضــي اإلداري عنــدما أقــر بــضرورة محايــة اآلداب العامــة واألخــالق العامــة
  2. يصن ترتب عنه اإلخالل بالطابع املادي للنظام العاممبادئ ثابتة يف الضمري اإلنساين، بل احلد األدىن منها الذي مل

ًإذا كـان محايـة اآلداب العامـة أمـرا ضـروريا : "  بقولـه)Philipp Foillard(فليب فويـل  الفقيه أكدهوهذا ما 
  هنـــــري تيـــــتجن وبتعبـــــري آخـــــر حـــــسب الفقيـــــه ". فإنـــــه جيـــــب أن يكـــــون يف حـــــدود صـــــيانة األمـــــن والـــــسكينة العامـــــة فقـــــط

)Henry Teitgen(عــام بالقــدر مــن  فهــو عــدم وجــود الفــضائح أو عــدم وجــود أي اعتــداء أو مــساس أو أذى 
ا واحرتمها متوسط األفراد خالل فرتة زمنية معينة   3.األفكار اخللقية اليت رضي 

، تتغــري مــن مكــان إىل آخــر ومــن زمــان إىل آخــر، نــسبيةومــن هــذا املنطلــق ميكــن القــول أن اآلداب واألخــالق العامــة 
ــدف محايــة اء علــى ذلــك ألغــى جملــس الدولــة الفرنــسي عــدة قــرارات إداريــة ضــبطية وبنــ تــضمنت منــع عــرض بعــض األفــالم 

للفــيلم ال تــربر لوحــدها قــرار املنــع مــادام لــيس مــن  اآلداب واألخــالق العامــة، حيــث أكــد فيهــا أن الطبيعــة غــري األخالقيــة
ديد النظام العام املادي ا تعكري و  يف قضية 1963 أفريل 19ه القرارات قرار جملس الدولة املؤرخ يف  ومن بني هذ.شأ

ـــا هـــذا احلكـــم علـــى وجـــه اخلـــصوصMarceau "مارصـــو"شـــركة أفـــالم  حيـــث يتـــضح مـــن : "... ولقـــد جـــاء يف حيثيا
ومـن . خالل التحقيق أن عرض الفيلم يف تاريخ اختاذ القرار حمل الطعن لـيس مـن شـأنه أن حيـدث اضـطرابات ماديـة جمديـة

                                                 
 - الطوفان وفيلم قبل الحشائش في وفيلم القمح الجسد، النار في  فيلم :وهذه األفالم هي. 
  169 فيصل نسيغة ، رياض دنش، مرجع سابق، ص - 1
  08 ص  ، مرجع سابق،اين السعيد سليم- 2
  08 ص  ، مرجع سابق، سليماين السعيد- 3
 -  العديد من األحكام اليت تقرر لسلطة الضبط التدخل حلماية النظـام العـام اخللقـي وبالتـايل أصـبح االهتمـام بالـسلوك واألخـالق أمـر ميكـن أن يـشكل لوتيسياهذا وقد صدر يف أعقاب حكم 

  .ًا للضبط اإلداريًيف حد ذاته هدفا مشروع
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هــة أخــرى مل يثبــت التحقيــق أيــة ظــروف حمليــة مــن طبيعتهــا أن جتعــل عــرض الفــيلم مهمــا كانــت طبيعتــه غــري األخالقيــة ج
  1".إخل...ًديدا على النظام العام

 ســـلطات الـــضبط اإلداري ليـــست ســـلطة أنومنـــه يتـــضح أن فكـــرة النظـــام العـــام األخالقـــي صـــعبة التحديـــد لـــذا جنـــد 
ختضع لتقـدير القاضـي اإلداري الـذي يبحـث يف مـدى خطـورة للفيلم بل غري األخالقية يعة مطلقة فيما يتعلق بتحديد الطب

ا   العامةاألخالقعرض الفيلم على    . تربر منع عرضهأنوهل مثة ظروف حملية جمدية من شأ
ايته  فقد أدرج اآلداب العامة ضمن عناصر النظام العام، تتكفل سلطات الضبط اإلداري حبمالمشرع الجزائريأما 

رئيس اجمللس الشعيب البلدي مكلف على : " نصت على أن 1967 من القانون البلدي لعام 237المادة وصيانته منها 
  2...".احملافظة على اآلداب العامة: ...وجه اخلصوص لتحقيق النظام العام، األمن، السالمة والصحة العامة مبا يلي

  ":جمال الرونق والرواء" النظام العام الجمالي -2
يعتــرب هــذا الغــرض مــن األغــراض احلديثــة املــضافة إىل العناصــر التقليديــة الــسالفة البيــان والــيت تتــوىل ســلطات الــضبط 

ً وعلى رأسه جملـس الدولـة حريـصا علـى عـدم اخلـروج القضاء اإلداري الفرنسي عليها وصيانتها، وقد كان اإلداري احملافظة
ومـا ينبغـي اإلشـارة إليـه . اجملال األصيل لتدخل سلطات الضبط اإلداريللحريات بوصفها عن حدود هذه األغراض محاية 

ومــدى اعتبــاره مــن عناصــر النظــام العــام مبــا يــربر ) جتميــل املــدن(ثــار مــشكلة احملافظــة علــى مجــال الرونــق والــرواء أأن الفقــه 
نــسي فــذهب جانــب مــن لــسلطات الــضبط التــدخل حلمايتــه، وذلــك قبــل أن تطــرح عمليــا املــشكلة أمــام جملــس الدولــة الفر

الفقــه إىل أن مجــال الرونــق والــرواء ال جيـــب أن يؤخــذ يف االعتبــار إال إذا تالقــت بــصورة مـــا مــع أحــد عناصــر النظــام العـــام 
مبـا  كأحـد عناصـر النظـام العـام وذهب جانـب آخـر مـن الفقـه إىل اإلطـالق يف اعتبـار احملافظـة علـى مجـال الرونـق. التقليدية

غـري أن هـذا الـرأي كـان ال يتفـق مـع اإلداري دون اشرتاط تالقيه مع أحد عناصر النظـام العـام  يربر تدخل سلطات الضبط
  3. الذي مل يكن يعرتف جبمال الرونق والرواء كغاية من غايات الضبطالقانون الوضعي

ظـة ن سـلطات الـضبط اإلداري ال حيـق هلـا أن تتـدخل للمحافأ بـ1928 قـضى جملـس الدولـة يف بدايـة األمـر عـام لذا
، غــري أن جملــس الدولــة قــد عــدل عــن علــى مجــال الرونــق والــرواء إال يف احلــاالت الــيت يــرخص فيهــا القــانون بنــصوص خاصــة

 والــيت تلخــص وقائعهــا يف أن اجلهــة "اتحــاد مطــابع بــاريس"  يف حكمــه الــصادر يف قــضية1936  أكتــوبر15يف موقفــه 
 علـى املـارة يف الطـرق العامـة نظـرا ألن إلغائهـا عقـب اإلطـالع اإلدارية سبق هلا أن أصدرت الئحـة حتـضر توزيـع اإلعالنـات

حيـث طعـن احتـاد نقابـات املطـابع يف هـذه الالئحـة . عليهـا يـسبب تـشويها للمنظـر اجلمـايل العـام الـذي جيـب احلفـاظ عليـه
 فرفض جملس -ماحلفاظ على النظام العا-مطالبا بإلغائها خلروج أهدافها عن األهداف املرسومة لسلطات الضبط اإلداري 

ــا إحــدى عناصــر النظــام أنالدولــة ذلــك الطعــن مؤكــدا   محايــة مجــال الرونــق والــرواء تعتــرب مــن أغــراض الــضبط اإلداري لكو
                                                 

 09 ص  ، مرجع سابق، سليماين السعيد- 1
  09 ص  ، مرجع سابق، سليماين السعيد- 2
بلـدي  حبيث مل يدرج محاية اآلداب العامة ضمن اختصاصات رئيس اجمللـس الـشعيب ال08/ 90 املالحظ هو تراجع املشرع اجلزائري عن موقفه هذا إثر تعديل قانون البلدية مبوجب القانون رقم -

  )10-11 من املرسوم البلدية احلايل رقم 14املادة  . (10-11كما استقر على نفس املوقف يف ظل قانون البلدية احلايل رقم . عكس ما كان عليه سابقا
 .2000/ 48ة الرمسية، العدد  حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، اجلريد2000 أوت 05 مؤرخ يف 03-2000 القانون رقم -
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 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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العام اجلديرة باحلماية، وبذلك اعرتف اجمللس علـى مـشروعية تـدخل سـلطات الـضبط اإلداري لتحقيـق أغـراض مجاليـة حبتـة 
  1.للنظام العام السالفة الذكرال عالقة هلا بالعناصر التقليدية 

 اجلمــال كعنــصر مــن عناصــر النظــام ســاير موقــف القــضاء وذلــك بتكــريس المــشرع الفرنــسي وإىل جانــب هــذا فــإن
  2.العام، وأبعد من ذلك أحدث العديد من أنواع البوليس اخلاص تتكفل حبمايته وصيانته

املــشرع اجلزائــري مــا ذهــب إليــه قــضاء جملــس الدولــة ســاير  بــل االجتــاه ألنــه مل خيــرج علــى هــذا المــشرع الجزائــريأمــا 
 مـن 02/ 69المـادة الفرنسي يف تكليف هيئة الضبط اإلداري بواجب احلفـاظ علـى الطـابع اجلمـايل للمـدن حيـث تـنص 

يتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي حتت سـلطة الـوايل الـسهر علـى حـسن النظـام العـام : "نه أ على 08 /90قانون البلدية 
 من ذات القـانون يف هـذا اجملـال ويف نفـس األمـر يقـال 75المادة  وقد فصلت ،" النظافة العموميةن العموميني وعلىواألم

 وكــذلك مــا يظهــر جليــا مــن خــالل اســتعراض أحكــام املرســوم رقــم 3.بالنــسبة العتبــاره ســلطة مــن ســلطات الــضبط اإلداري
81-267 .4  

د علـى حـق اإلدارة يف محايـة النظـام العـام اجلمـايل وذلـك يف العديـد  فلقـد أكـللقضاء اإلداري الجزائريأما بالنـسبة 
حيث يتضح جمللس : "... والذي جاء فيه2003 أفريل 15 قراره الصادر بالتاريخ المثالمن املناسبات نذكر على سبيل 

نف علــى  الــدعوى مــن وثــائق ومــستندات أنــه حقيقــة حتــصل املــستأالدولــة بعــد اإلطــالع علــى كــل مــا احتــوى عليــه ملــف
تـــرخيص مـــن املـــستأنف عليهـــا بوضـــع كـــشك جـــاهز بـــشرط أن يكـــون هـــذا األخـــري يف حالـــة مالئمـــة ال تـــشوه املنظـــر العـــام 

  5...".حيث أن اإلدارة هلا سلطة الضبط اإلداري واحملافظة على مجالية عمران البلدية. واحرتام قواعد النظافة 
  :االقتصادي واالجتماعي النظام العام -3

ات احلديثــة الــيت طــرأت علــى النظــام العــام أدت إىل تــداخل بــشكل ملحــوظ مــع النظــام العــام االقتــصادي  التطــورإن 
 نــشاط  جنــد أن الرتاخــيص الــيت متنحهــا اإلدارة ملمارســةالمجــال االقتــصادي، ففــي واالجتمــاعي وحــىت الثقــايف واحلــضاري

لنشاط وإمنـا لتوجيـه االسـتثمارات حنـو جمـاالت معينـة معني والشروط اليت تفرضها مبناسبة أنشطة حمددة ليست فقط ملراقبة ا
ً تتطلــب عــددا كبــريا مــن العمــال وذلــك بغيــة تــساهم يف حتقيــق رفاهيــة األفــراد، كتقــدمي التــسهيالت للمعامــل الكــربى الــيت  ً

شاط وصـل نـه نـأتعتـرب زهيـدة بالنـسبة لألفـراد أو امتصاص البطالة وبالتـايل القـضاء علـى أي نـوع مـن االضـطرابات الـيت قـد 
                                                 

  176 فيصل نسيغة ، رياض دنش، مرجع سابق، ص - 1
  10 ص  ، مرجع سابق، سليماين السعيد- 2
  177-176 فيصل نسيغة ، رياض دنش، مرجع سابق، ص - 3
  :   راجع10 ص  ، مرجع سابق، سليماين السعيد- 4
 يتعلــق 2010-07-19 املــؤرخ يف 10-03ألغــي مبوجــب القــانون رقــم  . 1983/ 06 املتعلــق حبمايــة البيئــة، اجلريــدة الرمسيــة، العــدد 1983 فيفــري 05 املــؤرخ يف 03-83 رقــم   القــانون- 

  .2010/ 43حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية العدد 
 .2011/ 14 حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية، اجلريدة الرمسية، العدد 2011 فيفري 17  املؤرخ يف04-11 وكذلك القانون رقم -
  :  راجع10 ص  ، مرجع سابق، سليماين السعيد- 5
ري، قــرارات احملكمــة العليــا وقــرارات جملــس ضــد بلديــة حاســي مــسعود،موسوعة االجتهــاد القــضائي اجلزائــ) ه م( ، قــضية 2003-04-15 الــصادر بتــاريخ 10048 قــرار جملــس الدولــة رقــم - 

  .2006الدولة، اإلصدار الرابع، 
ضــد بلديــة حاســي مــسعود، موســوعة االجتهــاد القــضائي اجلزائــري، قــرارات احملكمــة العليــا وقــرارات جملــس ) ع ب(، قــضية 2003-02-25 الــصادر بتــاريخ 9618 قــرار جملــس الدولــة رقــم -  

  .2006الدولة، اإلصدار الرابع، 



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   
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ًاألفـراد حلـد اإلشـباع منــه، وذلـك حـىت يتحــول أصـحاب رؤوس األمـوال حنـو أنــشطة أخـرى أقـل شــروطا وأكثـر تـشجيعا  كــل ً
ه كلمـــا تـــوفرت هـــذه الـــشروط كلمـــا نقـــصت أســـباب جتمـــاعي وإشـــباع حاجـــات األفـــراد، ألنـــهـــذا بغيـــة ضـــمان التـــوازن اال

  .االضطرابات وكلما ساد النظام جبميع أبعاده
 أصـــبح تـــدخل اإلدارة يف جمـــال اإلســـكان يعـــد مـــن النظـــام العـــام ســـواء بالعمـــل علـــى تـــوفري جـــال االجتمـــاعيالمويف 

ا آيلة للـسقوط أواملساكن بشىت األساليب  ـا مـن الناحيـة أو منع السكن يف أماكن معينة ألسباب وجيهة مثل كو  خلطور
  .األمنية

ــــدخل للحــــدأنكمــــا  ــــشرائية للمــــواطن والت ــــة القــــدرة ال ــــسلع  محاي ــــدائم بال ــــة األســــعار والتمــــوين ال ــــة ومحاي  مــــن البطال
كمـا .  اإلخـالل بـه إىلاالستهالكية تعد من املسائل الضرورية اليت وإن تـأثرت سـتنعكس سـلبا علـى النظـام العـام ممـا يـؤدي

  .األمومةأن محاية الشرائح االجتماعية املعرضة للخطر أكثر من غريها يعد من صميم النظام العام كحماية الطفولة و
 اإلدارة بغــرض تــدريس مــادة معينــة أو منــع تــدريس أفكــار أخــرى يعــد مــن النظــام  فــإن تــدخلالمجــال الثقــافيويف 

العــام، ذلــك ألن إعــداد األجيــال ومــستقبل اجملتمــع جيــب أن ال يبــىن علــى مــا ينــاقض أفكــار اجملتمــع نفــسه وإال فــإن التقــاء 
  1.ع نفسهجيلني بأفكار خمتلفة سيؤدي إىل انفجار اجملتم

  : الكرامة اإلنسانية كعنصر حديث من عناصر النظام العام-4
 القـــرار الـــذي مينـــع أنيف قـــرار حـــديث جمللـــس الدولـــة الفرنـــسي اعتـــرب كرامـــة اإلنـــسان مـــن النظـــام العـــام، حيـــث قـــضى 

جملـس الدولـة تـرب كمـا اع.  إىل األقـزام متـس بكرامـة اإلنـسان، وحيـق لـإلدارة منعهـا حفاظـا علـى النظـام العـامرحية تـسيءسم
ومــن جانــب آخــر أكــد اجمللــس . 1995 أكتــوبر 27احــرتام اإلنــسانية عنــصرا مــن عناصــر النظــام العــام يف قــراره املــؤرخ يف 

 علــى أن محايــة كرامــة اإلنــسان ضــد كــل األشــكال االســتغالل يعــد 1994 جويليــة 27الدســتوري يف قــراره الــصادر بتــاريخ 
  2.من ضمن املبادئ ذات قيمة دستورية

أما يف اجلزائـر فنجـد أن املؤسـس الدسـتوري اجلزائـري نـص صـراحة علـى ضـرورة محايـة كرامـة اإلنـسان مـن خـالل نـص 
وحيظـر أي عنـف بـدين أو معنـوي أو أي مـساس . تضمن الدولة عدم انتهـاك حرمـة اإلنـسان : " اليت جاء فيها34المادة 
 املتعلق بـاإلعالم والـيت 05/ 12ن القانون العضوي رقم  م02المادة كما نص املشرع اجلزائري على ذلك يف ". بالكرامة
مـا، ويف ميارس نشاط اإلعالم حبرية يف: " جاء فيها  إطار احرتام أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم املعمـول 
  3".كرامة اإلنسان واحلريات الفردية واجلماعية:...ظل احرتام
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يتــضح أنــه يقــع علــى عــاتق ســلطات العــام هــدف ســلطة الــضبط اإلداري ممــا ســبق ومــن خــالل دراســة النظــام 

 حمايـة النظـام العــام الـضبط اإلداري كمـا هـو الحـال بالنــسبة للمـشرع التـزام قـانوني بـضرورة التوفيــق بـين مقتـضيات
الذي ى يمكن االستغناء عنـه ألي حيـاة فـي المجتمـع مـن جهـة، وضـرورة صـيانة حقـوق وحريـات األفـراد مـن جهـة 

وتعد هذه المهمة صعبة المنال خاصة في ظـل الظـروف االسـتثنائية التـي عـادة مـا تغلـب الـسلطة كافـة النظـام . يةثان
  .على حساب الحريات

ومـــن أجـــل إعـــادة هـــذا التـــوازن فـــي حالـــة اختاللـــه أو اتخـــاذ إجـــراءات ضـــبطية غيـــر مـــشروعة فـــإن المؤســـس 
ـــاره حـــالدســـتوري أقـــر لألفـــراد حـــق اللجـــوء ـــى القـــضاء باعتب ـــاألمر  إل ـــين ب امي الحقـــوق والحريـــات ، فيحـــق للمعني

 تلـك باإللغـاءة المختـصة للمطالبـة المتضررين من اإلجراءات اإلدارية الضبطية اللجـوء إلـى الجهـة القـضائية اإلداريـ
  1.األضرار الملحقة بهمالتصرفات الغير المشروعة والتعويض عن 
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 اإلداري الضبط سلطات

 إىل فتنقـسم الدولـة، يف اإلداري الـضبط وظيفـة مبمارسة املختصة اإلدارية السلطات احلصر سبيل على نيالقوان حتدد
 .احمللي املستوى على وأخرى املركزي املستوى على مركزية وسلطات خاص إداري وضبط عام إداري ضبط سلطات

 العام اإلداري الضبط سلطات :ًأوال
 :المركزي المستوى على -1
 : لجمهوريةا رئيس -1-1

 اجلمهوريـة فـرئيس اإلداري، الـضبط مهمـة لـه أقـرت الدسـاتري فكـل التنفيذيـة، الـسلطة رئـيس اجلمهوريـة رئـيس يعتـرب
ا الدولة كيان على باحملافظة مكلف  منهـا األساسي اهلدف التدابري، من مجلة اختاذ الدستور له أقر ذلك أجل من ووحد
 هـذه وألمهيـة االسـتثنائية، احلالـة وإقـرار راواحلـص الطـوارئ حالـة إعـالن يف التـدابري هـذه وتتمثـل واملمتلكات، األرواح محاية
  .توضيحها يستلزم التدابري

  :الطوارئ حالة -أ
 ملدة احلصار أو الطوارئ حالة امللحة الضرورة دعت إذا اجلمهورية رئيس يقرر"1996 دستور من 91 المادة تنص

 الـوطين، الـشعيب اجمللـس ورئـيس األمـة جملـس رئـيس احلكومـة، رئـيس واستـشارة لألمـن األعلـى اجمللـس اجتمـاع بعـد معينـة
  ."الربملان مبوافقة إال احلصار أو الطوارئ حالة مترير ميكن وال األمن الستتباب التدابري ويتخذ الدستوري اجمللس ورئيس
 جمـاالت يف العامـة احلريـات تقييـد ذلـك علـى ويرتتـب األمـن، علـى احملافظـة هـو الطـوارئ حالـة إقـرار مـن اهلـدف إن
 أخـضع العامـة للحريـات خطـر مـن الطـوارئ حالـة عليـه تنطـوي ملـا ونظـرا والبـضائع األشخاص تنقل حركة كتنظيم حمددة،
 .شكلية وأخرى موضوعية وضوابط قيود إىل الصالحيات هذه ممارسة الدستوري املؤسس

 : الشكلية القيود/ 1
  :يف القيود هذه تتمثل

 .عسكرية وأخرى مدنية قيادات تضم دستورية مؤسسة عن عبارة وهو لألمن األعلى ساجملل اجتماع -
 .الدستوري اجمللس ورئيس احلكومة رئيس الوطين، الشعيب اجمللس رئيس األمة، جملس رئيس استشارة -
 : الموضوعية القيود /2

 وكـذلك واملمتلكـات األشـخاص مةسـال يهـدد الـذي اخلطـر يف املتمثلـة امللحـة الـضرورة يف املوضـوعية القيـود تكمـن
 مرهـون وحتديـدها وحمـددة معينـة ملـدة تقـرر الطـوارئ فحالة الذكر، سالفة الدستور من 91 المادة نصت فقد املدة، تقييد
  1.الربملان مبوافقة

                                                 
   عمار بوضياف، مرجع سابق- 1



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
255

 س آليات الضبط اإلداريمقيا

                                                

 فرباير 9 ل املوافق 1912شعبان  5 يف املؤرخ 44-92 رقم الرئاسي املرسوم مبوجب الطوارئ حالة إعالن مت وقد 
 من ابتداء الوطين الرتاب امتداد على شهر 12 مدة الطوارئ حالة تعلن أن على منه األولى المادة يف جاء وقد  1992

  .امليعاد هذا قبل رفعها وميكن1992  فرباير 9 ل املوافق 1412 عام شعبان 5
 اجلربيـة، اإلقامـة حتت األشخاص وضع جيوز الطوارئ حالة يف فإنه الصالحيات حيث من أما القيود حيث من هذا

 ليال واألشخاص األماكن تفتيش جيوز وكذلك ،اإلضراب حالة يف العمال وتسخري املرور ومنع وحتديد األمن مراكز يف أي
ـارا  فيفـري 20 يف املـؤرخ  75-92 أضـاف كـذلك املرسـوم التفيـذي وقـد06 المـادة حـسب وهـذا اسـتثنائية وبـصفة و

 كـذلك وميكـن األمـن، مركـز يف املوضـوعني األشـخاص مرتبـات تعليـق يف ةاملـستخدم اهليئـة حـق 11 مادتـه يف 1992
 املـستوى علـى النظـام إعـادة عمليـات قيـادة صـالحيات العـسكرية الـسلطة إىل يفـوض أن ) الداخليـة وزيـر (املدنيـة للـسلطة
 1.احمللي
 :الحصار حالة -ب

 أو األمـن علـى احملافظـة أجـل مـن مهوريـةاجل رئـيس يتخذه اإلداري الضبط تدابري من تدبري هو كذلك احلصار حالة
  .إعادته

 املوافـق 1411 عـامة القعـد ذي 21 يف  املـؤرخ196/ 91 رقـم الرئاسـي املرسـوم مبوجـب احلصار حالة أعلنت وقد
 الدولـة مؤسـسات اسـتقرار علـى احلفـاظ احلـصار حالـة هـدف" أن علـى منـه الثانيـة المـادة نصت وقد 1991 يونيو  4ـل

 السـيما والتنظيميـة القانونيـة الوسـائل بكـل العموميـة للمرافـق العادي السري وكذلك النظام واستعادة مهوريةواجل الدميقراطية
  ".املرسوم هذا عليها ينص اليت

  : أن على فتنص منه الثانية المادة أما
 السلطة ومتارس ةوالشرط العام النظام جمال يف املدنية السلطة إىل املسندة الصالحيات العسكرية السلطة إىل تفوض"
 القيـود نفـس فتكـون عنهـا اإلعـالن قبـل احلـصار حالـة على ترد اليت للقيود بالنسبة ،"منها تنزع مل اليت الصالحيات املدنية
  ) .من الدستور 91 المادة( نفس يف احلالتني كلتا لورود وهذا الطوارئ حلالة بالنسبة الشأن هو كما

 اإلداري الـضبط سـلطة أن يأ الـشرطة صـالحية العـسكرية الـسلطة فتتـوىل احلالـة بتـسيري املكلفـة الـسلطة حيـث ومـن
 كافـة اختـاذ العـسكرية للـسلطة جيـوز واالختـصاص املـضمون حيـث ومـن العـسكرية الـسلطة إىل املدنيـة الـسلطة مـن حتـول
 حتـت األشـخاص ووضـع اإلداري االعتقـال بـإجراءات تقـوم أن هلـا جيوز اخلصوص وعلى الوضع باستتباب الكفيلة التدابري
 وجيـوز ،العموميـة للمرافـق العادي السري أو العام النظام على خطري نشاطه أن يتبني راشد شخص كل ضد اجلربية اإلقامة
 7 المادة مبوجـب املنشأة ) العام النظام رعاية جلنة( املختصة اإلدارية السلطة أمام القرارات هذه يف الطعن  شخص لكل
 القطـاع ورئـيس والوايل الشرطة حمافظ من وتتكون العسكرية السلطة اللجنة هذه وترأس صاراحل حالة املتضمن املرسوم من

  2.الوطنية باملصلحة بتمسكهما معروفتان وشخصيتان العسكري
 

 والعــامل العــريب، جامعــة إفريقيــا، جملــة حوليــات وحــدة البحــث الحمايــة القــضائية للحريــات األساســية فــي الظــروف االســتثنائيةمــسعود شــيهوب، :  نقــال عــن/  بــوقريط عمــر، مرجــع ســابق - 1
  45-44، ص 1998قسنطينة، سنة 

  204- 91 من املرسوم التنفيذي رقم 7 -6- 4 المواد - 2
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ما أم والطوارئ احلصار حالة بني فرق هناك هل/ س   ؟ واحدة حالة ميثالن أ
 أو التخريبيـة باألعمـال تتـصل الثـاين لكـون احلـصار ةحالـ عـن تتميـز الطـوارئ حالـة أن الفقهـاء غالبيـة يبـدي/ ج
 احلريـات علـى والتـأثري الدرجـة حيـث مـن ختتلفـان احلـالتني بـأن بوشـعير األسـتاذ ذهـب وقـد والتمـرد، كالعـصيان املـصلحة
  1.اجليش إىل احلصار حالة يف السلطة وانتقال العامة
 :االستثنائية الحالة -ج

 اإلداري الـضبط اختـاذ يف صـالحيته ضـمن يـدخل الـذي اجلمهوريـة رئـيس اتصـالحي مـن التـدبري هـذا كـذلك يعتـرب
 مؤسسات يصيب أن يوشك داهم خطر وجود حالة يف وتتخذ االستثنائية احلالة عن الدستور من 93 المادة نصت فقد
  .الوطين الرتاب سالمة أو البلد استقالل و الدستورية البالد

 فتتمثـل املوضـوعية القيـود أمـا شكلية وأخرى موضوعية قيود يف فتتمثل الةاحل هذه على ترد اليت القيود حيث من أما
 إلعـالن املوجـب اخلطـر مـن وقعـا أشـد هـو فـاخلطر الـرتاب، وسـالمة اسـتقالهلا أو الدولـة مؤسـسات يهـدد الـذي اخلطـر يف

  .احلصار وحالة الطوارئ حالة
 األعلى واجمللس الدستوري  واجمللس األمة جملس وطينال الشعيب اجمللس رئيس استشارة يف فتتمثل الشكلية القيود أما
 2.احلكومة ورئيس لألمن

 :اإلداري الضبط ممارسة في تهسلط مدىو) رئيس الحكومة سابقا (الوزير األول -1-2
 يف اإلداري القـانون أسـاتذة فمعظـم اجلانـب هـذا تعـاجل الـيت اآلراء خمتلـف تفحص يستدعي السؤال على اإلجابة إن
  .ا يتمتع اليت التنظيمية السلطة على بناء اإلداري الضبط ممارسة سلطة احلكومة لرئيس أن قروني اجلزائر

 سـلطة حكومـة لـرئيس أن أسـاس علـى مبـين رأي اإلداري الـضبط ممارسـة سـلطة احلكومـة لـرئيس تقـر اليت اآلراء ومن
) 1996 لـسنة الدستوري التعديل من 125 ملادةا( رالدستو يف املقررة التنظيمية السلطة على بناء اإلداري الضبط مباشرة

: نـصت حيـث منـه الثالثـة المـادة يف السـيما ،3الطـوارئ الـة اخلـاص حب44-92رقـم  الرئاسـي املرسـوم علـى بنـاء وكـذلك 
ا مـن هـي الـيت التنظيميـة اإلجـراءات كـل احلكومـة تتخـذ"  أجلـه مـن أعلنـت الـذي للهـدف االسـتجابة قـصد صـالحيا

   ."الطوارئ
 53-91 رقـم  املرسوم التنفيذياملثاللقرارات اإلدارية الضبطية اليت اختذها رئيس احلكومة، نذكر على سبيل ومن ا
ــــــر 23 املــــــؤرخ يف 53-91املــــــؤرخ يف  ــــــة 1991 فرباي ــــــة عــــــرض األغذي ــــــد عملي ــــــة عن ــــــصحية املطلوب ــــــشروط ال ــــــق بال  يتعل
  4.لالستهالك
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 :المحلي المستوى على -2
  : الوالي -2-1

 بعض منها يستمد أخرى قوانني هناك ذلك إىل باإلضافة الوالية، قانون من تستمد فهي متعددة، الوايل صالحيات
  .املدنية احلال وقانون االنتخابات قانون الوطنية، األمالك كقانون الصالحيات
 وقـرارات تتعليمـا تنفيـذ علـى يسهر فهو الوالية إقليم مستوى على للدولة ممثال باعتباره بالصالحيات يتمتع فالوايل

  ).الوالية قانون من 103 المادة (الوالئي الشعيب للمجلس تنفيذية هيئة باعتباره صالحيته إىل باإلضافة الوزراء،
  1.الثالثة بعناصره العام النظام على احملافظة من مسؤول فهو اإلداري الضبط جمال ويف

والـسالمة  واألمـن العـام النظـام علـى افظـةاحمل عـن مـسؤول الـوايل : "أن علـى الواليـة قـانون مـن 96 المـادة فتـنص
مصاحل األمن حتت تـصرفه وهـذا مـا هامه يف جمال الضبط وضع القانون  وبغرض مساعدته على القيام مب."والسكينة العامة 

 إذ بإمكانـــه تـــسخري وتـــزداد صـــالحية الـــوايل ســـعة يف احلـــاالت االســـتثنائية.  مـــن قـــانون الواليـــة97المـــادة نـــصت عليـــه 
  2. الشرطة والدرك لضمان سالمة األشخاص واملمتلكاتتشكيالت

واعرتف قانون البلدية . ولقد أناط قانون الوالية بالوايل توفري كل تدابري احلماية خدمة للنظام العام مبختلف عناصره
قوم  بالنسبة جلميع بلديات الوالية أو جزء منها عندما ال تسلطة الحلول منه للوايل مبمارسة 81المادة مبوجب 

ومن أحكام احللول الواردة . وتزداد ذات الصالحية سعة إذ تعلق األمر باحلاالت اإلستعجالية. السلطات البلدية بذلك
فلو . يف قانون البلدية نستنتج أن املشرع خرج عن مبدأ االختصاص يف أداء العمل اإلداري بغرض خدمة النظام العام

لس الشعيب وحده القيام مبا يلزم من أجل احملافظة على األمن العام داخل حدود طبقنا القواعد العامة لتعني على رئيس اجمل
غري أنه إذا مل يبادر إىل ذلك واتبعت اإلجراءات احملددة قانونا، تعني على الوايل أن حيل حمله فيتخذ كل . البلدية

   3.اإلجراءات لضمان محاية األشخاص واملمتلكات
 : البلدي الشعبي المجلس رئيس-2-2

طبقا لقانون البلدية ميارس رئيس اجمللس الشعيب البلدي باعتباره ممثال للدولة مجلة من الصالحيات ذات العالقة 
يتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف إطار أحكام املادة "  منه إذ جاء فيها 75المادة بنظام العام ورد تعدادها يف 

م ع   :  لى اخلصوص ما يأيتالسابقة واحرتاما حلقوق املواطنني وحريا
  ؛ العام و سالمة األشخاص واألمالك احملافظة على النظام-
  ؛مية اليت جيري فيها جتمع األشخاص احملافظة على حسن النظام يف مجيع األماكن العمو-
ا املعاقبة على كل  مساس بالراحة ا-   ؛لعمومية وكل األعمال املخلة 

                                                 
   بوقريط عمر، مرجع سابق- 1
 - مشرتك وزاري قرار من 06 المادة املثال سبيل على فنذكر. واملمتلكات األشخاص سالمة رك لضمانوالد الشرطة قوات تسخري بإمكانه إذ االستثنائية، احلاالت يف الوايل صالحيات وتزداد 

 إقليم يف املرتكزة الوطين والدرك الشرطة مصاحل تسخري الوايل صالحية على تنص فاملادة الطوارئ، حالة إطار يف العام النظام على احلفاظ لتدابري العام التنظيم يتضمن1991 فيفري 10 يف مؤرخ
  .العام على النظام للمحافظة الوالية

  81، مرجع سابق، صالنشاط اإلداريعمار بوضياف، . د.  أ- 2
 81، املرجع سابق، النشاط اإلداري عمار بوضياف، - 3



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   
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  ؛لشوارع والساحات والطرق العموميةسري يف ا السهر على نظافة العمارات وسهولة ال-
ُالمعدية األمراض  اختاذ االحتياطات والتدابري الضرورية ملكافحة-   ؛ والوقاية منهاُ
  ؛ء على احليوانات املؤذية واملضرة القضا-
  ؛مواد االستهالكية املعروضة للبيع السهر على النظافة لل-
ت وتبعا ملختلف العشائر الدينية والعمل فورا على أن يكفن ويدفن بصفة مرضية  تأمني نظام اجلنائز واملقابر طبقا للعادا-

  كل شخص متوىف دون متييز من حيث الدين واملعتقدات؛
  ."  السهر على احرتام املقاييس والتعليمات يف جمال التعمري-

  90-08 القـانون نمـ 69 المـادة فحـسب الـوايل، سـلطة حتـت الوظـائف ـذه البلدي الشعيب اجمللس رئيس ويقوم
 : يأيت ما الوايل سلطة حتت البلدي الشعيب اجمللس رئيس يتوىل
 .البلدية تراب عرب والتنظيمات القوانني  وتنفيذنشر -
 .العمومية النظافة وعلى العموميني واألمن النظام حسن على السهر -
 ".فاتاإلسعا خيص فيما والتدخل والوقاية االحتياط إجراءات تنفيذ على السهر -

 اجمللـس رئـيس ممارسـة أن علـى 235 المـادة يف نـص 1967 لـسنة البلديـة قـانون أن الصدد هذا يف اإلشارة وجتدر
 البلديـة قـانون عكـس العليـا، الـسلطة وإشـراف البلـدي الـشعيب اجمللـس مراقبـة حتـت تكـون الضبطية سلطاته البلدي الشعيب
  1.الوايل سلطة حتت اإلداري للضبط لبلديا  الشعيب اجمللس رئيس ممارسة تكون حيث 1990 لسنة

 املتعلـــق بـــصالحيات رئـــيس اجمللـــس 1981 أكتـــوبر 10 املـــؤرخ يف 267-81وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن املرســـوم رقـــم 
الشعيب البلدي فيما خيص الطرق والصحة الـسكينة العموميـة الـسالف الـذكر، قـد حـدد بـصفة أدق سـلطات رئـيس البلديـة 

 2.ظة على النظام العمومييف ميدان األمن واحملاف
 الخاص اإلداري الضبط سلطات :ثانيا

 "للـوزراء" زجييـ فالقـانون ،خـاص إداري وضـبط عـام إداري ضـبط إىل ينقـسم اإلداري الـضبط أن قبـل مـن بينـا كمـا
 ختتص اخلاص اإلداري الضبط فسلطات عليه، يشرفون الذي القطاع وطبيعة مركزهم حبكم اخلاص اإلداري الضبط ممارسة
 اإلداري الـضبط سـلطات إذن .احلـصر سـبيل وعلـى حمـدد موضـوع أو فقـط عنـصر يف وقائيـة بطريقـة العـام النظـام حبفـظ
  .الوزراء يف تنحصر اخلاص

 أنـه حيـث "الداخليـة وزيـر" جنـد الـوطين املـستوى علـى اخلـاص اإلداري الـضبط إلجـراءات ممارسـة الـوزراء أبـرز ومـن
  3.الوطين لألمن العام املدير إىل باإلضافة  الوالئي األمن ومدراء الوالة مع قبالتنسي األمن على باحملافظة مكلف
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مــثال هــو أكثــر الــوزراء احتكاكــا وممارســة إلجــراءات الــضبط علــى املــستوى الــوطين ســواء يف احلــاالت فــوزير الداخليــة 
وزير الداخليـة منهـا أحكـام املرسـوم العادية أو احلاالت االستثنائية وهو ما دلت عليه النصوص الكثرية املنظمة لصالحيات 

  : منه حيث جاء فيهاالثامنة المادة وحتديدا نص 01 -91التنفيذي رقم 
  : ميارس وزير الداخلية الصالحيات التالية"

 .العموميني واألمن العام النظام على احملافظة -
 .العامة احلريات على احملافظة -
 .تنقلهم وحرية واألمالك األشخاص حالة -
 .أنواعها باختالف اجلمعياتحركة   -
  ...".ةالعام واالجتماعات التظاهرات -

وفصلت مواد أخرى من ذات املرسوم بعض الصالحيات فأناطت بوزير الداخلية السهر على احرتام القانون ومحاية 
  .األشخاص واملمتلكات ومحاية املؤسسات ومراقبة املرور عرب احلدود وغريها

 الداخلية أن يصدر تعليماته للمدير العام لألمن و للوالة وغريهم متس جانبا من جوانب وتبعا لذلك جيوز لوزير
 1.الضبطية بغرض السهر على تنفيذها كل فيما يتعلق باختصاصه

 الطاقـة وزيـر"  مـثال اخلـاص، اإلداري الـضبط بـصالحية آخـرون وزراء كـذلك يتمتـع الداخليـة وزيـر جانـب وإىل
 يتعلـق 2002 فيفـري  05 املـؤرخ يف01-02 رقـم  القـانون نـص فقـد قطاعـه يف تـدابري اختـاذ القـانون خيولـه "والمنـاجم
 ديـد أو الكهرباء سوق يف حادة أزمة حدوث حالة يف أنه على 20 المادة يف القنوات، بواسطة الغاز وتوزيع بالكهرباء
 أن بالطاقـة املكلـف للـوزير ميكـن صاألشـخا أمـن علـى اخلطـر وشـوك عنـد أو الكهربائيـة واملنـشآت الـشبكات أمـن سالمة
 علـى يرتتـب أن دون تعليقهـا أو االسـتغالل رخـص مـنح جمـال يف الـضبط جلنـة استـشارة بعـد مؤقتـة، حفـظ إجـراءات يتخـذ
  2".تعويض أي اإلجراءات هذه

ا  مـــثال عنـــدما يـــصدر قـــرارات حلمايـــة اآلثـــار واملتـــاحف ويرتتـــب علـــى تطبيقهـــ"كـــوزير الثقافـــة"وزراء آخـــرون وكـــذلك 
 أيـضا إجـراءات الـضبط عنـدما يـصدر إجـراءات متنـع صـيد 3"وزيـر الفالحـة" ويباشـر. تنظيم حريات األفراد يف جمـال معـني

 إجــراءات الــضبط عنــدما يــصدر "وزيــر النقــل"كمــا يباشــر . نــوع معــني مــن احلــوت أو تنظــيم مواقيــت الــصيد ومكانــه أيــضا
 بعــض اإلجــراءات الــضبطية عنــدما حيظــر مبوجــب قــرار منــه ممارســة "جــارةوزيــر الت"ويباشــر . قراراتــه بتنظــيم حركــة املــرور لــيال

 إذا بإمكانــه أن يــصدر مــن القــرارات  مــا "لــوزير الــسكن"وكــذلك احلــال بالنــسبة . التجــارة علــى األرصــفة والــشوارع العامــة
  4.ينظم أشغال البناء والعمران
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 اإلداري الضبط سلطات بين العالقة :ثالثا 
 العام اإلداري الضبط سلطات عالقة : جانبني من له التطرق يقتضي اإلداري الضبط سلطات نيب العالقة دراسة إن
 يف تكمـن العالقـة هاتـه ودراسـة باحملليـة املركزيـة العـام اإلداري الـضبط سـلطات عالقـة مث اخلـاص اإلداري الـضبط بسلطات

 العنـاوين يف بينـاه فقـد سـلطة كـل ختـصاصال فبالنـسبة .االختـصاص تنـازع مـسألة هـي العالقـة فيهـا تـربز واحـدة نقطـة
 .السلطات هاته بني تنازع حدوث مسألة تبقى السابقة،

 :والخاص العام اإلداري الضبط سلطات بين االختصاص تنازع -1
 سـلطات وأعمـال اختـصاصات يف التـدخل عـن العـام اإلداري الـضبط سـلطات تتـدخل ال أن جيـب عـام كأصـل

  .واالستعجال والضرورة االستثنائية حوالاأل يف إال اخلاص اإلداري الضبط
 ال فإنـه االختـصاص وقواعـد الـشرعية ملبـدأ واحرتامـا العـام يـدقي اخلـاص أن علـى القـائم القـانوين املبـدأ إىل بـالنظر إنـه

   1.اخلاص اإلداري الضبط سلطات اختصاص جمال يف يتدخل أن العام اإلداري الضبط لسلطات مكنتي
  : يلي فيما وتتمثل املسألة هذه يف تتحكم قاعدتني الفرنسي ئيالقضا االجتهاد وضع وقد

 خـاص، إداري ضـبط لـسلطة تـابع ميـدان يف خمتـصة تكـون أن هلـا ميكـن ال العـام اإلداري الـضبط سـلطة أن األصـل  1-
 توقـف حمطـات يف التـدخل لـه ميكـن ال البلدية فأعمدة اخلاص، اإلداري الضبط لسلطات امليدان هذا املشرع يسند عندما
 ميكنـه ال كـذلك ،)1935  جويليـة 20 الدولـة جملـس (العموميـة األشـغال لـوزير قانونـا مـسند هـو امليـدان هـذا القطـار
 أكتـوبر 17 الدولـة جملـس (الـصحة لـوزير امليـدان هـذا أسـند القـانون أن مبـا الـسل، أمـراض مكافحـة ميـدان يف التـدخل

.(1952 
 ميـدان يف التـدخل اإلداري الـضبط لـسلطات ميكـن أكثـر، وتعزيـزه العـام النظـام علـى احملافظـة متطلبـات دعـت إذا  2-

 سلطة طرف من اختذت اليت للتدابري وموازي مناقض التدخل هذا يكون ال أن بشرط خاص إداري ضبط لسلطة خمصص
 قـرار يتخـذ أن بلديـة لعمـدة ميكـن فـال العـام، النظـام علـى احملافظـة وضـرورة مبتطلبات مربرة وتكون اخلاص اإلداري الضبط
 الـسلطة طـرف  مـن املتخـذة التـدابري أمـام عـائق التـدابري تلـك وتكـون العامـة، الطـرق يف باألسـلحة الرمـي خيـص تنظيمـي
  ).1932 ديسمرب 16 الدولة جملس( العسكرية

 :)هيئة ضبط محلي مع هيئة ضبط مركزي (العام اإلداري الضبط سلطات بين االختصاص تنازع -2
 متـارس الـسلطات هـذه ألن إشـكال تطـرح ال العـام اإلداري الـضبط سـلطات بـني االختـصاص عتنـاز مـسألة مبـدئيا

  .األهداف ووحدة النشاط طبيعة حيث من ومشرتك منسق إطار يف العام اإلداري الضبط نشاط
 حـدودها احمللـي اإلداري الـضبط سـلطات وباملقابـل وطـين واختـصاص امتـداد هلـا املركزيـة اإلداري الـضبط فـسلطات

  .السلطات هذه بني االختصاص يف تنازع وجود تصور ميكن ال فبذلك اضحةو
 المحلـي املـستوى علـى العـام اإلداري الـضبط سـلطات خمالفـة حالـة يف هـو يطـرح الـذي الوحيـد اإلشـكال إن
 .المركزية العام اإلداري الضبط سلطات وتدابري إلجراءات
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 القـضائي االجتهـاد جـاء اإلشـكال هـذا حـل أجـل ومـن نـسيالفر اإلداري القـانون يف طرحـت قد اإلشكالية هذه إن
 سـلطات وإجـراءات ألوامـر احملليـة العـام اإلداري الـضبط لسلطات خمالفة حالة يف توفرمها جيب أساسيني بشرطني الفرنسي
 .املركزية اإلداري الضبط
 سـلطات وقـرارات جـراءاتإ احـرتام معهـا ميكـن ال مـستجدة خـاص حمليـة وخمـاطر ظروف هناك تكون أن : األول الشرط
 .واإلجراءات األوامر هذه على واخلروج التخطي جيب بل املركزية اإلداري الضبط
 سـلطات وأوامـر إلجـراءات املخالفـة احملليـة الالمركزيـة اإلداري الـضبط وأعمـال إجـراءات تكـون أن جيـب : الثـاني الـشرط
  1.هلا ففةخم وليست املركزية لإلجراءات مشددة املركزية اإلداري الضبط
ا هيئة ضبط خاص؟ أو هل ميكن أن يطعن بعدم االختصاص لقرار  /س هل جيوز هليئة ضبط عام أن تعارض بقرارا

  .هيئة ضبط عام على هيئة ضبط خاص؟
 ال ميكن الطعن فيها وجيوز هليئة ضبط عام أن تعـارض قـرار ضـبط خـاص ألنـه مـا دام الـضبط العـام هـو صـاحب /ج

  . أن يلغي قرار مت فيه تعدي هيئة ضبط عام على قرار هيئة ضبط خاص  ال جيوز للقاضي اإلداريالوالية العامة ومن مث
 ال جيوز هليئة ضبط خاص أن تعارض إجراءات هيئة ضبط عام لكن يف حـال التكامـل ميكـن أن يكـون ذلـك هـذا -

  .من حيث األصل لكن ممكن أن تفوض هيئة ضبط خاص من طرف هيئة ضبط عام
عامــة ال جيــوز أن تعــارض هيئــة ضــبط حملــي باملعارضــة أو التــدخل علــى هيئــة ضــبط مركــزي يف احلــاالت  القاعــدة ال-

  .العادية لكن يف احلاالت االستثنائية والظروف األشد قسوة ميكن ذلك
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 اإلداري الضبط وسائل

 ، عديدة وسائل إىل أن  تلجأ ، لعاما النظام على احملافظة يف بواجبها القيام سبيل يف اإلداري الضبط سلطات متلك
 لوضع اجلربي التنفيذ أو املباشر التنفيذ إىل أن تلجأ متلك كما . الفردية والقرارات اإلداري الضبط لوائح يف أساسا تتمثل
  . تباعا نبينه وهذا ما التنفيذ موضع القرارات تلك أو اللوائح هذه
  1الوسائل المادية والبشرية: أوال
ا اإلمكانات املادية املتاحة لإلدارة بغرض ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنات :لمادية الوسائل ا- 1  ويقصد 

  .وعلى العموم كل آلة أو عتاد متكن اإلدارة من ممارسة مهامها
ة  وتتمثـــل يف أعـــوان الـــضبط املكلفـــني بتنفيـــذ القـــوانني والتنظيمـــات كرجـــال الـــدرك والـــشرطة العامـــ: الوســـائل البـــشرية-2

  .والشرطة البلدية
  القانونية الوسائل ً:ثانيا

ال تــتم ممارســة إجــراء الــضبط  مــن جانــب اإلدارة إال وفقــا ملــا حــدده القــانون وبالكيفيــة الــيت رمسهــا وبالــضمانات الــيت 
 .كفلهــا، فــرئيس اجلمهوريــة عنــدما ميــارس بعــض اإلجــراءات الــضبطية إمنــا يــستند يف ممارســته هلــذه الــصالحية علــى الدســتور

أمــا الــوزراء فهــم يــستندون إىل النــصوص التنظيميــة الــيت تكفــل هلــم ممارســة بعــض . وكــذلك احلــال بالنــسبة لــرئيس احلكومــة
ويباشــر رئــيس اجمللــس الــشعيب . ويباشــر الــوايل إجــراءات الــضبط مــن منطلــق قــانون الواليــة. اإلجــراءات واختــاذ قــرارات معينــة

 ومهما تعددت هيئات الضبط إال 2.بلدية على النحو السابق املشار إليهالبلدي ذات اإلجراء من منطلق نصوص قانون ال
  :أن الوسائل القانونية ميكن حصرها فيما يلي

 :أو لوائح الضبط) التنظيمية(إصدار القرارات  -1
 : التنظيمية بالقرارات التعريف -1-1

 قواعـد حمتـواه يف متـضمنا العامـة إلدارةا مـن يصدر الذي اإلداري العمل أو التصرف هي الالئحة أو التنظيمي القرار
  3.قانوين مبركز ذلك يتعلق حيث وجمردة عامة

 معينـني غـري أفـراد خياطب كان إذا كذلك ويعترب وجمردة، عامة قانونية قاعدة ينشئ كان إذا تنظيميا يعترب القرار إن
م  كـل وعلـى الـسيارات مجيـع علـى تطبق اعدقو تضع مثال املرور فلوائح حمدودة غري متجددة وحاالت بأمور ويتعلق بذوا
  .السائقني

 التنظيميـة اللـوائح يف تتمثـل وأشـكال صـور عـدة والقـضاء الفقـه يف )اللـوائح (التنظيميـة اإلداريـة القـرارات وتأخـذ
 اجلمهوريـة رئـيس ممارسـة "علـى تـنص الـيت الدسـتور مـن 1 فقرة 125 باملادة عمال وهذا للسلطة اجلمهورية برئيس اخلاصة

  ."للقانون بالنسبة مستقلة اللوائح هذه وتكون للقانون املخصصة غري املسائل يف التنظيمية سلطةلل
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 وجتـد التـشريعية الـسلطة عـن الـصادرة للقـوانني تنفيـذا العامـة اإلدارة عـن الـصادرة التنفيذيـة اللـوائح كـذلك وتوجـد
 الدستور من 4 فقرة 85 المادة مبوجب احلكومة رئيس من الصادرة التنفيذية املراسيم يف العملي تطبيقها التنفيذية اللوائح
  .34 والفقرة

 تـشرتك كانـت وإن فالالئحـة والقـانون الالئحـة بـني التفريـق يقتضي التنظيمية القرارات أو باللوائح التعريف إنومنه 
ا إال لألفراد ملزمة قانونية قاعدة يعترب منهما كال أن يف القانون مع   : وانبج عدة من عنه ختتلف أ

 الطعـن فيجـوز اإلداريـة بـالقرارات خاصـة ألحكـام ختـضع هلـذا وهـي اإلداريـة الـسلطات عن يصدر التنظيمي فالقرار
 يف املقـررة لألوضـاع طبقـا التـشريعية الـسلطة عـن يصدر تشريعي عمل فهو القانون أما بإلغائها، اإلداري القضاء أمام فيها

  .الدستور
 أقـل الالئحـة تعـرب ولـذلك الـشعب أو األمـة، إرادة عـن القـانون يعـرب بينمـا التنفيذية السلطة إرادة عن تعرب فالالئحة

ا حيث من القانون من مرتبة  أو تعدلـه أن أو قانونيـا نـصا ختـالف أن لالئحـة جيـوز ال أنـه ذلـك علـى ويرتتـب وقيمتها، قو
  . 1الالئحة يعدل أو يلغي أن ميكن ذلك عكس القانون ولكن تلغيه

 حـسب وهـذا سـلبيا حتديـدا التنظـيم جمـال حـدد الدسـتوري فاملؤسـس والالئحـة القـانون مـن كـل جمـال حيـث مـن أمـا
  .للقانون املخصصة الغري املسائل يف التنظيمية السلطة اجلمهورية رئيس ميارس أن على تنص حيث 125 المادة

 .الدستور من122 ة الماد مبوجب وهذا جماله توضيح إىل الدستوري املؤسس سارع فقد التشريع جمال أما
 : اإلداري الضبط مجال في ) الضبطالوائح (التنظيمية القرارات -1-2

ا تنطوي على عقوبات ملن خيالفهاأتعترب لوائح الضبط من  ا تنطوي على تقييد احلريات العامة وأل  خطر اللوائح أل
 مظهـر أبـرز التنظيميـة القـرارات وتعـد الفرديـة احلريـات علـى قيوداالسلطة  تفرض وبذلك العام، النظام على لمحافظةوهذا ل
 الفـردي النـشاط أوجـه ـا تقيـد ومجـردة عامـة قواعـد اإلداري الـضبط سـلطات تـضع فبواسـطتها اإلداري الـضبط ملمارسـة

 وكـذلك الدسـتور، إىل اسـتنادا اجلمهوريـة رئـيس مـن رئاسـية مراسـيم شـكل يف القواعـد هـذه وتـصدر العـام للنظـام ظـااحف
  2.تنظيمية إدارية قرارات شكل يف األخرى تلسلطال بالنسبة

 اللـوائح هـذه فإصـدار الثالثـة بعناصـره العـام النظـام علـى احملافظـة موضوعها يكون التنظيمية اإلداري الضبط فقرارات
 ةالتنظيميـ القـرارات تقييـد ضـرورة هـو اجلانـب هـذا يف يثـار مـا أهم .اإلداري الضبط بأسلوب احلريات تنظيم أساسه يكون

 يف الالئحـي التنظـيم ميلـك الـيت احلـدود حـول اخلـالف كـذلك يثـار وقـد والقانونيـة الدسـتورية بـالقيود للحريـات الـضابطة
 املكفولـة الـضمانات مـدى علـى يتوقـف اجلانـب أو اخلـالف هـذا إن القـانون، هقيـد مـا فـوق احلريـات تقييـد زيـادة نطاقهـا

 أكثـر اإلداري بالـضبط املختـصة الـسلطة كانـت كلمـا املـشرع انـبج مـن حمـددا مـدلوال احلريـات كانـت فكلمـا للحريـات
 كانـت املـشرع طـرف مـن العكـس كـان وكلمـا حـدودها، بـالتزام التقييـد علـى وأحرص احلريات ذه املساس وحترجا تقييدا
  .بالتقييد العامة احلريات استهداف على جرأة أكثر اإلداري الضبط سلطة
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  :) لوائح الضبط(أشكال القرارات التنظيمية  -3- 1
  :بدورها أشكاال كثرية منها الضبط اللوائحأو وتتخذ القرارات 

 : ر أو المنعالحظ -أ
املنـع الكامـل لنـشاط معـني مـن جانـب سـلطة : " ويعرفـه الـبعض بأنـه.  األفراد من ممارسة عمـل معـنيمنعاحلضر يعين 

ًالــضبط اإلداري، وجيــب أن يظــل هــذا املنــع إجــراءا اســتثنائيا يف بلــد   يفهــم فيــه الــضبط علــى أنــه التوفيــق بــني احلريــات العامــةً
  1".والنظام العام
 إحـدى ممارسـة أو علـى قانونـا، جـائر نـشاط على ينصب الذي والشامل المطلق احلظر أن على القضاء استقر وقد
  .مشروع مبدئيا يكفي ال فإنه مث ومن الفردية للحرية إلغاء مبثابة يكون العامة احلريات
 عـن صـادرة قـرارات بـصدد مـشروعية وذلك احلظر مشروعية عدم فكرة أحكامه يف الفرنسي الدولة جملس تناول وقد

 إن الـصورة بـه يـسحبون إيـصاال هلـم ويـسلمون الطريق املشاة يف يصورون األفراد بعض ميارسها اليت املهنة مبنع العمد بعض
 العـام، النظـام وجـوه بـبعض املـساس شـأنه مـن ممارسـتها كـان إذا وإنـه حـرة هـذه املهنـة بـأن الدولـة جملس قضى وقد أرادوا،
 2.املهنة تلك ممارسة وحظر إلغاء ذلك دون معاجلة فيجوز

 إحـدى إلغـاء حـد علـى يـصل وال حمـددة أوقـات يف ويطبـق معينـة أمـاكن علـى مقـصورا أي جزئيا احلظر كان إذا أما
 سـاعات بعـض يف أو معينـة يف أمـاكن لـسياراتا بعـض وقـوف تنظـيم مثـل وذلـك مـشروعا يكـون فإنـه العامـة، احلريـات
 األسـواق إقامـة حبظـر الداخليـة وزارة الـيت تتخـذها بأسـبوع االنتخابـات إجـراء قبـل املتخـذة اإلجـراءات كـذلك النهـار،

  .املدن إىل الشاحنات ودخول األسبوعية
  :وبالرجوع للقوانين في الجزائر

 إذا وحظـره اجتمـاع منـع يفوضـه مـن أو الـوايل إمكانيـة لـىع يـنص الـسادسة مادته يف  جند19-91القانون رقم  -
  3.العمومي النظام على حقيقيا خطرا يشكل أنه تبني

 املتعلق بتنظيم حركة املرور الطرق وسالمتها وأمنهـا 2001 أوت 19 املؤرخ يف 01/14 من القانون 31لمادة ا -
 الــضرورة لوجــود خطــر فــوري غــري أنــه ميكــن منــع يقتــصر اســتعمال املنبهــات الــصوتية يف حــاالت" جنــدها نــصت علــى أن 

  4.ويتعلق األمر مثال مبنع استعمال املنبه بالقرب من املستشفيات أو املدارس..." استعماهلا بواسطة وضع إشارة مالئمة
 ):اإلذن السابق(الترخيص  -ب

 وطبقــا لنــصوص حيــث قــد تــشرتط اإلدارة 5 الرتخــيص أو اإلذن الــسابق هــو أســلوب أقــل شــدة مــن أســلوب احلــضر
القــانون أو التنظــيم علــى األفــراد ترخيــصا معينــا إن هــم أرادوا ممارســة حريــة معينــة أو القيــام بعمــل معــني كمــا لــو أراد األفــراد 
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 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   
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ممارسة حق التجمع أو إقامة مسرية فمن حق اإلدارة  أن تفرض عليهم احلصول على رخصة قبل القيام بالنشاط وإال كـان 
 عن ينجم قد ملا املانعة الوقائية األساليب من )الرتخيص (اإلجراء هذا كذلك ويعترب 1.شروعيةعملهم مشوبا بعيب يف امل

ا مـن الـيت االحتياطـات مـن مالئمـا تـراه مـا فـرض مـن اإلدارة متكني وذلك قصد ضرر، من النشاط  مـا حـدوث تـوقي شـأ
 التنظـيم الـيت قررهـا للـشروط مـستويف غـري كـان إذا معـني، بنـشاط الرتخـيص تـرفض أن ميكنهـا فـاإلدارة العـام، ميـس بالنظـام

  .سلفا
 يف أما والقانون يكفلها الدستور اليت احلريات مبمارسة يتعلق فيما املسبق اإلذن اشرتاط جيوز ال أنه على الفقه ويتفق
 متـنظ أال اإلداري الـضبط سـلطات علـى الرتخـيص فينبغـي علـى احلـصول ضـرورة علـى القـانون عليهـا يـنص الـيت األحـوال
 ألن، تقـديرها رمحـة حتـت احلريـة ممارسـة تـضع ال حـىت التقديريـة الرتخـيص لـسلطتها هذا فيها توكل بصورة الرتخيص شروط

 إذ يـؤذن لــبعض األفـراد مبزاولـة نـشاط مـا وال يــؤذن لغـريهم يف ذلـك مـع احتــاد هـذا ألسـلوب يعـد أكثـر خطــورة علـى احلريـة،
ًهـا أن يكـون إذنـا مـشروطا يتـوافر أوضـاع إذا حتققـت مـنح اإلذن مبمارسـة  يتخـذ عـدة صـور أمهمراكزهم على أن اإلذن ذاته ً

 2.النشاط من جانب اإلدارة، ومن مث تصبح سلطتها يف منح اإلذن أو معه رهينة بتوافر هذه الشروط أو بتخلفها
  :لقوانين في الجزائروبالرجوع ل 
  علـى خـضوع املظـاهرات1991رب  ديـسم02 املـؤرخ يف 19-91رقـم  القـانون مـن 15 ةالمـاد نـصت فقـد -
  .للمظاهرة احملدد التاريخ األقل قبل على كاملة أيام 8 للوايل الرتخيص طلب تقدمي وجيب مسبق ترخيص إىل العمومية
  3.جتمهرا منعها تعترب بعد أو ترخيص بدون يجتر مظاهرة كل أن على القانون نفس من 19 المادة ونصت -
 أن املنشآت املصنفة 10-03 حتت رقم القانون 2003 جويلية 20يئة املؤرخ يف ولقد وردت يف قانون محاية الب -

ختضع للرتاخيص حسب أمهيتها ودرجة الضرر أو اخلطر فقد يصدر الرتخيص من الوزير أو الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب 
  4.ويسبق الرتخيص حتقيق تباشره جهات معينة. البلدي

  :مالحظة
 مقيـــدة ولكـــن يف هـــذا الـــشأن تعتـــرب ســـلطة  أن ســـلطة اإلدارةفاألصـــل: اء طلـــب الرتخـــيصبالنـــسبة لـــسلطة اإلدارة إز

  . 5 ولإلدارة سلطة تقديرية حسب كل حالةالتقدير والتقييدًاإلدارة مزجيا بني 
ضـمين، ويرتتـب   أوولـيس سـلبيوصـريح إيجـابي أن يصدر بـالرتخيص قـرار جيب : ومن اآلثار املرتتبة على الرتخيص

ً بتقــدمي طلــب باحلــصول علــى الرتخــيص واعتبــاره كافيــا ملمارســة النــشاط، حــىت ولــو االكتفــاء لألفــراد ال جيــوز علــى ذلــك أنــه
وذلـك املقـصود بتحديـد املـدة املعينـة للبـت . مدة للرد علـى الطلـب وسـكتت اإلدارة عـن الـرد يف املـدة احملـددةحدد القانون 
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 دون أن يرتتب على تراخيها يف ذلك جواز ممارسة النشاط  فيهسرعة التصرفيف الرتخيص جمرد حث اجلهة اإلدارية على 
 .املطلوب

 :اإلخطار -ج
 مـن مـسبق علـى إذن احلـصول سـبق يـشرتط ال كمـا حمظـور، غـري معـني موضـوع يف الفـردي النـشاط أن ومعنـاه
 املختـصة الـسلطات بـه ختطـر جيـب أن فإنـه الثالثـة بعناصـره العـام بالنظـام املباشـر اتصاله حبكم ولكنه املختصة، السلطات

 القيـد هـذا أن وواضـح املناسـب الوقـت يف مـا يهـدده وملنـع العـام النظـام حلمايـة الالزمـة اإلجـراءات تتخـذ أن تـستطيع حىت
 إجراء يعترب أن اإلخطار ولو  1.)ترخيص(ر ومن ضرورة احلصول على إذن سابق ظ العامة من احلللحريات تقييده يف أقل

 .العامة احلريات على اليت تضرب القيود من قيد يعترب لكنه ريةباحل مباشرة ميس ال بسيط
 االجتماعـاتن أ علـى مـن 03ة المـاد يف 1989 سـنة ديـسمرب 31 يف  مـؤرخ28-89قـانون  يف جـاء فقـد  
  2.القانون هذا أحكام حتدده حسبما وجتري مباحة العمومية

 واليوم ومكانه منه، اهلدف يبني بتصريح مسبوقا نيكو عمومي اجتماع كل "أن القانون من الرابعة المادة يف وجاء
 الوالية موطنهم أشخاص ثالثة هذا التصريح ويوقع حضورهم، املقرر األشخاص وعدد ومدته فيهما يعقد اللذين والساعة
  3".الوايل لدى انعقاده قبل ثالثة أيام باالجتماع ويصرح والوطنية املدنية حبقوقهم ويتمتعون
  :مالحظة

 عليــه خــالل مــدة االعــرتاضحبــق اإلدارة يف  غيــر مــصحوبأنــه إذا كــان اإلخطــار : املرتتبــة عــن اإلخطــار مــن اآلثــار 
 فإنـه جيـوز االعتـراضبحـق ًأما إذا كان مصحوبا .  حق ممارسة النشاط مبجرد اإلخطارلألفرادمعينة ففي هذه احلالة يكون 

 سكوت اإلدارة خالل ذلك املدة يعترب عدم اعـرتاض أو ، ألنُلألفراد مزاولة النشاط مبجرد مضي املدة اليت حددها القانون
  .موافقة ضمنية على مزاولة النشاط

 إن الفارق بني اإلخطار وبني اإلذن السابق أن النـشاط :) السابقاإلذن(ومن خالل التمييز بني اإلخطار والرتخيص 
 حبيث ال متنع هـذه املمارسـة إال عنـد االعـرتاض املخطر عنه ينص يف العادة على إمكان ممارسته بعد اإلخطار عنه مباشرة،

ًعليه يف امليعاد احملدد قانونـا، أمـا النـشاط املطلـوب اإلذن فيـه فـال جيـوز ممارسـته قبـل صـدور قـرار إجيـايب بـالرتخيص فيـه فعـال  ً
طــار عنــدما  ومنــه إن نظــام اإلخ.الرتخــيص ًحــىت ولــو كانــت القاعــدة الــشارعة حــددت لــإلدارة أجــال حتــدد فيــه موقفهــا مــن 

 إال أنـه تبقـى بينهمـا . تـرخيصحـق االعتـراض +  إخطـار :ًيكون مقرتنا حبق االعرتاض فإنه يقرتب من نظام الرتخيص 
  4.بعض الفروق من حيث مدى ما يقرتن به من شروط وسلطة اإلدارة إزاءها، ومن حيث احلكم يف حالة سكوت اإلدارة
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 : النشاط تنظيم -د
 أو ختضعه لشرط احلصول علـى إذن سـابق أو لـضرورة إخطـار ًمعيناًى أحكام حتضر نشاطا قد ال تشتمل الالئحة عل

 ًاإلدارة مقدما بل قد تكتفي مبجرد تنظيم النشاط الفردي فتضع اشرتاطات معينـة يف أسـلوب ممارسـة األفـراد لنـشاط معـني،
  .وتبني حدود هذا النشاط

ا : ً فمثال-   .البطيء ملرور وسائل النقل  معينةوأوقاتالوقوف  وأماكنحتدد لوائح السرعة املسموح 
االشرتاطات الـصحية الـيت تـضعها الئحـة الـضبط للمحـال العامـة كاملطـاعم واملقـاهي والـصيدليات، وذلـك وكذلك  -

  . والنظافة ومقاومة احلريق أو شرط املسافة الذي جيب أن يفصل صيدلية عن صيدلية أخرىالتهويةمن حيث فتحات 
ل هذه الشروط التنظيمية قد حيددها القانون نفسه، لكـن املـشرع يف حـاالت كثـرية يـرتك أمـر حتديـدها ويالحظ أن مث

  .للوائح الضبط
ًجيوز أن يصل التنظيم إىل درجة احلضر مىت كان النشاط مشروعا، ولذلك ينبغي أن يكون التنظيم منطويا  أنه الغري  ً

 صور التدخل الالئحـي جنـد أن احلريـة هـي األصـل ولكـن يوجـد تنظـيم ففي هذه الصورة من. على أقل القيود إعاقة للحرية
  1.ًا يشرتط أن يكون مطابقا لغرض النظام العام وضرورات حفظ النظامهل

الـشروط  تعلقـت سـواء النـشاط هـذا تـسيري وكيفيـة األنـشطة ممارسـة تبـني صوصومـن أمثلـة تنظـيم النـشاط هنـاك نـ
  :2املثال سبيل على فنذكر.ممارسته وظروف نفسه بالنشاط أو بالشخص

  .احلراسة بشركات  املعلق05-94 رقم التنفيذي واملرسوم  16-93 رقم التشريعي املرسوم - 
 مبؤسـسات املتعلقـان 1993 أوت 10 يف املـؤرخ املـشرتك الـوزاري  والقـرار180-90واملرسـوم الرئاسـي رقـم  - 
  .املتفجرة واملواد اإلنتاج
  . بيع املشروبات خيص252-63رقم  املرسوم كذلك- 

 :الفردية  واألوامرالقرارات -2
  :اإلداري الضبط مجال في الفردية بالقرارات التعريف -2-1

 ذايت قانوين مبركز أي معني بفرد واملتعلقة اإلدارية اجلهات عن تصدر اليت القرارات تلك هي الفردية اإلدارية القرارات
 3.وايل تعيني قرار مثل وشخصي

م معنيـني أشخاصـا أو معينا شخصا خياطب الذي القرار بأنه الفردي اإلداري القرار تعريف كذلك وميكن  أو بـذوا
  .حمددة فردية حبالة يتعلق

 العـام، فتـصدر النظـام علـى للمحافظـة اإلداري الـضبط سـلطات وسـائل مـن وسـيلة اإلداريـة القـرارات تعتـربحيـث 
م، نيمعينـ بـأفراد أو بذاتـه معـني بفـرد متعلقـة فرديـة قـرارات  مبـصادرة أو للـسقوط آيـل ـدم منـزل الـصادر القـرار مثـل بـذوا
  .معني مبمارسة نشاط املتعلقة الفردية الرتاخيص وكذلك التجمهر مبنع أو جريدة،
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وختضع مثل سائر القرارات اإلدارية لرقابة القضاء للتأكد من شرعيتها، ومثاهلا األمر الـصادر بتعيـني أحـد األشـخاص 
  . أو بفصله عنها، أو بإعطاء ترخيص أو بسحبهيف وظيفة معينة

ًا فــرد تكــون شــرطية وهــي الــيت تــدخل أووهــذه القــرارات قــد تكــون شخــصية وهــي الــيت تولــد املراكــز الفرديــة الشخــصية 
  1.ًمعينا يف مركز قانوين عام، فهي بالتايل مكملة لألوامر الالئحية أو املشرعة

  : صور القرارات الفردية-2-2
  :ت الفردية يف ثالث صورتصدر القرارا

ًصدور القرار اإلداري متضمنا منح تـصريح ملزاولـة نـشاط معـني كـالرتخيص بفـتح حمـل عـام أو الرتخـيص للمقـاهي / 1
  .بوضع الكراسي على جانب الطريق

دم منزل آيل للسقوط/ 2   .تصدر يف صورة قرار بعمل شيء معني كالقرار الصادر 
 شـيء معــني، كمنــع التظـاهر يف الطريــق العـام، ومنــع عقــد اجتمـاع عــام خــشية تـصدر يف صــورة االمتنـاع عــن فعــل/ 3

  .حدوث اضطرابات يف هذا االجتماع ختل باألمن العام
  : القرارات الفرديةشروط -2-3

وضــع الفقهــاء بعــض الــشروط الــيت جيــب توافرهــا لــصدور القــرارات الفرديــة الــضبطية حــىت تــصبح مــشروعة وحــىت يقرهــا 
  :2ما يليالقضاء وتتلخص في

باختــاذه بــسبب ارتبــاط شــخص معــني أو هيئــة الــضبط احملليــة املختــصة ً يكــون القــرار الفــردي صــادرا مــن أنجيــب / 1
  . إصدار قرار بفض اجتماع أو مظاهرة أو تنظيم مرور يف شارع معنيمثال. أشخاص معينني مبكان معني

 مبكـان لقـرارات تتعلـق بأشـخاص معينـني هلـم عالقـةالقرارات الفردية الوقائية يستند اختـصاص مـصدرها إىل أن افهذه 
  .وتزداد حرية الضبط يف اختيار التدبري الضبطي املالئم عندما ال توجد الئحة ضبط تقيدها. معني من اإلقليم

ً يكون القرار الفردي متفقا مع القواعد التشريعية القائمة، مبعـىن أن يكـون يف احلـدود الـيت يرمسهـا القـانون أنجيب / 2
ً اللوائح نصا أو روحا، وإذا صدر خمالفا لذلك كان غري مشروعأو ً ً.  

ً، بل جيب أن يكون هـذا التـدبري متفقـا مـع ًمتفقا مع القواعد القانونيةهذا ومل يشرتط فقط أن يكون التدبري الضبطي 
  .روح القانون ومقاصد الشارع

 حـدود الغـرض الـذي يهـدف إىل حتقيقـهيف جيب أن يكون للقرار الفردي موضوع وجمـال نـشاط حمـدد ينطلـق فيـه / 3
  ً.ولذلك جيب أن يبىن على وقائع مادية حقيقية تستلزم صدوره وإال كان القرار معيبا. وهو احملافظة على النظام العام

، كــل هــذه أوصــاف وحــاالت ً واإلســراع يف قيــادة الــسيارة مــثالً الــذي جيمــع أشخاصــا يف الطريــق العــامًمــثال فــالتجمهر
  .ًخاص معينني تكون شروطا موضوعية تتوقف عليها سالمة التدابريمتعلقة بأش
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ًجيــب أن يكــون القــرار الفــردي الزمــا للحفــاظ علــى النظــام العــام وأن يتناســب مــع درجــة جــسامة أوجــه اإلخــالل / 4
  .باألمن والنظام
 اختـاذ التـدابري الالزمـة لة ذلك جتمع لألفراد يف الطريق العام يف صورة جتمهر، فيكون هليئات الضبط يف هذه احلامثال
ويـشرتط أن تكــون هــذه التــدابري جمديـة حبيــث يرتتــب عليهـا جتنــب اإلخــالل بالنظــام .  التجمهــر محايـة للنظــام العــاماملنـع هــذ
  .العام

  : في هذا الموضوعتساؤلاليثور ولفهم القرار الفردي 
  ؟ هل يجوز لإلدارة إصدار قرارات فردية ال تستند إلى قانون أو الئحة/س
 لقواعـد عامـة وجمـردة موضــوعة ًحيـث مـن الــضرورة أن يكـون القـرار الفـردي موافقـا. عـدم جـواز ذلـك كأصـل عـام /ج

ُســـلفا، وإال عـــد غـــري مـــشروع ملخالفتـــه القـــانون ولقـــد ذهـــب القـــضاء اإلداري يف فرنـــسا ومـــصر إىل عـــدم شـــرعية إجـــراءات . ً
ومع ذلك ليس مثة ما مينع هيئة الـضبط اإلداري . ريعية أو الئحيةالضبط اإلداري الفردية اليت ال تستند إىل قاعدة عامة تش

 الـــيت تـــستلزم ، علـــى أن يكـــون ذلـــك يف الظـــروف االســـتثنائيةمـــن أن تـــصدر إجـــراءات فرديـــة مل ينظمهـــا قـــانون أو الئحـــة
ضاء حـىت ال يفـتح ًاختاذه، ويكون هذا اإلجـراء ضـروريا مبعـىن أن يكـون الوسـيلة الوحيـدة وختـضع هـذه اإلجـراءات لرقابـة القـ

  1.الباب للتمييز واحملاباة فيخل بقاعدة املساواة أمام القانون
 عند الذي يقف لتنظيمل خالف بذاته فردالو الضبط سلطة بين مباشرة عالقة الفردي اإلداري القرار يقيم /س

  .؟ داريإ ضبط بأنه إداري فردي قرار يوصف من المطروح هو السؤال لكن .عامة قانونية قواعد وضع حد
 جمـال يف اخلـصوص وعلـى سـابقة تفـصيلية قاعـدة علـى بنـاء اإلداري الـضبط جمـال يف الفرديـة القـرارات تـصدر /ج

 استنادا للوايل اختاذ له ميكن البلدي الشعيب اجمللس فرئيس تشريعية، قواعد إىل فردية ضبط تدابري هناك باملقابل الرتاخيص،
 أن علته حالة، كل يف الفردية التدخل وسيلة دون تشريعا بغايته اإلداري الضبط ملع حتديد فإن مث ومن الوالية قانون إىل

 مقيـدة املمارسـة وهـذه العـام النظـام علـى احملافظـة ضـرورة توجبـه مـا إال القيـود مـن تفـرض ال أن مـن الـضبط سلطات متكن
  .الفردي الضبط قرار لصحة اجتماعها من بد ال بشروط
 النظـام حفـظ هـو فـردي ضـبط قـرار لكـل الغايـة فعنصر سالفا، حمددة الفردي القرار عناصر أن يتضح ذكره سبق مما
 وتالقي .العام بالنظام إخالل أو ديد إال الضبط بقرار السبب يكون ال أن القانونية النتيجة لزوم حبكم يستوجب العام،
  .احملل عنصر حيدد ضبط قرار كل يف يةاوالغ السبب عنصر

 مـستقلة بـصورة تتخـذ الـيت الفرديـة الـضبط تـدابري إشـكالية يثـري اإلداري الـضبط جمـال يف فرديـةال القـرارات دراسـة إن
 هـذه توقعـت تـشريعية أو تنظيميـة قاعـدة وضـع يـسبق ومل معينـة، حالـة أو منفـرد العـام للنظـام ديـد حيـدث قـد أنـه حيـث

                                                 
 - ًحيث يقبل القضاء الفرنسي استثناءا على هذه القاعدة العامة  بشرط أال يكون املشرع قد استلزم صدور الئحة قبل إصدار :  وهذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي استثناءا عن القاعدة العامة

كما ألزم أن تكون الظروف الواقعية على قدر هام من الشدة واجلسامة حبيث تتطلب سرعة حترك . وان يكون رائد تلك القرارات الفردية حتقيق أحد أغراض الضبط اإلداري العام. ديةالقرارات الفر
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 قاعـدة أنـه إىل اسـتناده عـدم رغـم التهديـد ذاهـ يواجـه فرديـا قـرار الـضبط سـلطة تـصدر أن احلالة هذه يف ميكن هل احلالة،
  .؟ سابقة

 ويف سابقة، قاعدة إىل ستندي أن جيب الفردي القرار ألن بالنفي حتما اإلجابة جيعل سوف الشرعية مببدأ االلتزام إن
 كل هذا أكد وقد مستقلة فردية قرارات فيه توجد ال الفرنسي اإلداري القانون أن إىل الفقه من جانب ذهب السياق هذا
  .وروالن هوريو من

 التـشريع أو الالئحـة أن يـرى حيـث -كاستانيه– ذلك يؤكد حيث ذلك خبالف يقول الفقه من آخر جانب وهناك
 ديد ظهر فإذا العام، النظام إعادة أو وقاية أجل نم ميارس نشاط الضبط أن حني يف توقع، لكل االحتياط يستطيعا ال
 إىل يـستند أن جيـب ضـبطي فـردي قـرار كـل أن قبلنـا وإذا توقعتـه، قـد الـضبطية الئحـةال أو املـشرع يكـون ال اخـتالل أو

 1.السالح من جمردة  الضبط سلطة ترك ذلك معىن لكان مسبقة قاعدة
 تستند ال اليت الفردية الضبط قرارات بشرعية يعرتف فالقضاء القضائي، املستوى على أما الفقهي املستوى على هذا

 : شرطان بتوفر وذلك ابقةس الئحية قاعدة إىل
 الـضبط جمـال يف داخـال خـاص، قـرار اختـاذ ميلـي خـاص واقعـي موقـف مواجهـة ضـرورة الفـردي القـرار يـستدعي أن 1-

 .الثالثة عناصره ألحد حمقق أي العام اإلداري
 الئحـة صـدر هاشـرتاط وعـدم مـستقل فـردي قـرار اختـاذ إمكانيتـه يـستبعد مل املـشرع أن مفهومـا يكـون أن الثـاين الشرط 2-
 .الفردية القرارات اختاذ قبل
 :)التنفيذ الجبري (المادية األعمال -3
 :المادية باألعمال التعريف -3-1

 األعمال الفقهاء من فريق عرف وقد القانونية أعماهلا عن ختتلف لإلدارة مادية أعمال بوجود الفرنسي الفقه يعرتف
ـا اإلداريـة  أو قانونيـة نتـائج إحـداث اإلدارة ـا تقـصد الـيت القانونيـة اإلداريـة األعمـال عـن ختتلـف الـيت األعمـال تلـك بأ
  .مادية أعمال نظرهم يف فتعترب األعمال هذه عدا أما تعديلها

 ملوضـع الرجـوعالقانونيـة  األعمـال حتديـد يف جيـب أنـه  Eiscamaan بيـنهم مـن الفقهـاء مـن آخـر فريـق ويـرى
 تنظيمـا يتـضمن كـان إذا إال قانونيـا العمـل يعتـرب ال األسـاس هـذا وعلـى العمـل، حيتويـه مـا أو العمـل يـشمله مبـا العمـل
 إىل وبالرجوع ماديا عمال يعترب فإنه ذلك من شيئا يتضمن ال وما اجملتمع، يف األفراد سلوك تنظيم بغية األفراد بني للروابط
 أو تنظيميـة كانـت سـواء إدارية قرارات تصدر ةاإلدار جند اإلداري النشاط صميم يف وتدخل اإلدارة متارسها اليت األنشطة
  2.املادي العمل قبيل من فهو ذكرناها، اليت األنواع هذه من خيرج اإلدارة به تقوم نشاط فكل إدارية عقود إبرام أو فردية،
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ا القيام سبيل يف فاإلدارة  لاألعمـا بـبعض للقيـام وبـشرية ماديـة رسـائل مـن عليـه تتـوفر مـا كـل تـسخر فهـي بنـشاطا
 التـصميمات بإعـداد مـثال املختـصون اإلدارة رجـال يقـدم كـذلك للـسقوط، آيـل منـزل ـدم تقـوم مـثال فـاإلدارة املاديـة،

  .املشروعات هذه لتنفيذ الفنية األعمال ومباشرة العامة، األشغال ملشروعات والرسومات
 بـصفة مهامهـا أداء سـبيل يف لـإلدارة الزمـة إداريـة أنـشطة كـذلك تعتـرب املاديـة األعمـال أن يتبـني تقدم ما خالل من
 أهـداف حتقيـق أجـل مـن املاديـة التـدابري اإلداري الـضبط سـلطات تـستخدم كيـف اإلداري الـضبط جمـال يف لكـن عامـة،
 .؟ اإلداري الضبط

 :)التنفيذ الجبري (اإلداري الضبط مجال في المادية التدابير -3-2
 نقصد وال اإلداري الضبط سلطات ا تقوم اليت األعمال تلك هي ارياإلد الضبط جمال يف املادية بالتدابري املقصود

 العامـة واالجتماعـات والتجمهـر املظـاهرات لفـض المباشـر التنفيـذ ذلـك، أمثلـة ومـن معينـة، قانونيـة آثـار توليد ورائها من
 مـن إذن سـابق دون لطاتالـس فتقـوم .طواعيـة اإلداري الـضبط سـلطات ألوامـر ميتثلـون ال عنـدما فـاألفراد .قانونيـة الغـري

 1.األوامر لتنفيذ قصريا بالتدخل القضاء
 فهنـاك إعادتـه، أو العـام النظـام علـى للمحافظـة عمليـة اعتبـارات تربرهـا اإلداري الـضبط جمـال يف املاديـة األعمال إن
 التوقـف وهـذا لـذلك خمـصص غـري مكـان يف متوقفـة سـيارة مـثال أنـه فلـو .سـريعة ماديـة إجـراءات تتطلـب احلـاالت بعـض
 مباشـر تنفيـذ بواسـطة املكـان ذلـك مـن مباشـرة الـسيارة نـزع تتطلـب احلالـة هـذه فـإن املـرور، حركـة يف اضـطرابات سـبب
 وانعكـس العـام النظام الضطراب القضاء من مسبق إذن وحصول إجراءات تتطلب السيارة نزع عملية كانت فلو .وسريع
  .بسرعة املوقف ملعاجلة السلطات تدخل ومربرا مالزا كان لذلك واملواطنني األفراد مصاحل على ذلك

 ميثـل األسـلوب فهـذا .المباشـر التنفيـذ هـي اإلداري الـضبط جمـال يف املاديـة التـدابري دراسـة يف تثـار نقطـة أهـم إن
 حىت توفرها يوجب شروط له ووضع المباشر التنفيذ نظرية الفرنسي القضاء نظم لذلك األفراد، حريات عن كبرية خماطر
  .شرعي اإلجراء هذا نيكو

 العامـة للقـوة اللجـوء حـق اإلداري الـضبط لـسلطة يكـون أن بـه يقـصد اإلداري الـضبط جمـال يف الجبـري فالتنفيـذ
 2.القضاء  من مسبق إذن على احلصول دون وذلك اضطراب به حلق الذي النظام إلعادة
 ، 1902 ديـسمرب 02 يف الـصادر نـازعالت حمكمـة حكـم مـن املباشـر التنفيـذ نظريـة الفرنـسي القضاء استخلص قدو
 التنفيـذ يعـد ال والـيت املباشـر التنفيـذ حـاالت وعـدد العـام املبـدأ علـى وأكـد النظريـة -روميـو– الدولة مفوض فيه شرح فقد

  3.تطبيقها حاالت من حالة سوى اإلداري الضبط لتدابري التهرب أو اجلربي
  : هي لشروطا من مجلة اجلربي التنفيذ لشرعية يشرتط أنه وتقرر
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 .اإلداري الضبط إجراءات من مشروع شرعي غري إجراء لتنفيذ العامة القوة استعمال جيوز ال 1-
 أن فينبغـي اإلداري، الـضبط إجـراءات تنفيـذ عـن األفـراد جانـب مـن امتناعا يفرتض العامة القوة استعمال كان ملا أنه 2-
 يطـالبهم إداري أمـر اجلـربي التنفيـذ إجـراءات مباشـرة قبـل فـراداأل إىل يـصدر أن وجـب مث ومـن االمتنـاع هـذا لـديهم يثبـت

 .التنفيذ ذا للقيام الوقت من ومعقولة كافية فرصة هلم ويرتك اختيارا، بالتنفيذ
  1.القضائية اإلجراءات انتظار معه ميكن ال مما واالستعجال الضرورة حالة يف إال اجلربية القوة إىل اإلدارة تلجأ أال 3-
 اإلداري الـضبط إجـراء لتنفيـذ منهـا البـد الـيت الـضرورية اإلجراءات على إال تقتصر أن جيب اجلربية القوة تعمالاس إن 4-
  .تتجاوزها أن دون
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   الضبط اإلدارياتحدود سلط

 معينة ترد على هذه القاعدة العامة أن األفراد يتمتعون باحلريات العامة اليت كفلها هلم الدستور غري أنه يف مواضع  
وملا كان األصل هو التمتع باحلرية و االستثناء هو القيد أو القيود، وجب أن . احلريات قيودا تفرضها مصلحة اجملتمع

 نقطة معرفة اإلداري الضبط سلطات حبدود ويقصد 1.ختضع هذه القيود إىل ضوابط متنع أو حتد من التعسف يف ممارستها
 يه آخر ومبعىن، األفراد حريات اإلداري يف الضبط سلطات تدخل مدى معرفة يأ واحلرية لسلطةا بني التعادل أو التوازن
م األفراد حقوق إزاء تلتزمها أن السلطات هذه على جيب اليت الضوابط أو احلدود ويقضي األمر عن احلديث  2.وحريا

  .ثنائيةعن حدود سلطة الضبط اإلداري التمييز بني احلالة العادية واحلالة االست
   في الحاالت العادية الضبط اإلداريسلطاتحدود : أوال

ختضع ممارسة الضبط من قبل األجهزة اليت ذكرناها إىل خضوع إجراءات الضبط ملبدأ املشروعية وثانيا خضوعها 
  .  وثالثا إلجراءات أخرىلرقابة القضاء

  : )وعةوسائل الضبط اإلداري مشر ( خضوع إجراءات الضبط لمبدأ المشروعية- 1
 تعلقت سواء تصرفات وأعمال من عنها يصدر ما كل يف القانون ألحكام اإلدارة خضوع املشروعية مببدأ يقصد

  3.القانون قواعد من قاعدة أو خالف حكما إذا باطال العمل أو التصرف يعترب حبيث ، غريه أو اإلداري بالضبط
ىت يكون كذلك وجب أن يتخذ من النظام العام  وح،مشروعا الضبط ينبغي أن يكون إجراءات من إجراءإن كل 

فحني تفرض اإلدارة على األفراد عدم اخلروج يف مسرية دون رخصة فان املقصد العام . جبميع عناصره وأبعاده مقصدا له
هو توفري األمن العام حىت ال يبادر األفراد وبطريقة فوضوية للخروج يف الشوارع العامة مبا يف ذلك من خطر قد يهدد 

. وحني تفرض عليهم عدم استعمال مكربات األصوات ليال فان القصد هو توفري السكينة العامة. األرواح واملمتلكات
  .وحني تراقب اإلدارة بعض املواد االستهالكية أو متنع عرضها فذلك بغرض محاية األفراد من خماطر األمراض

إجراء يرتتب عليه املساس حبريات األفراد ينبغي تربيره وعليه فان القيد العام الذي حيكم الضبط اإلداري هو أن كل 
كما أن هذه الضوابط اليت تفرضها اإلدارة على األفراد ينبغي أن تكون . وإال كانت اإلدارة يف وضعية لتجاوز السلطة

ول فالقانون واحدة بالنسبة للجميع وأن كل خروج عن مبدأ املساواة أمام القانون يعرض اإلدارة للمسؤولية كما سبق الق
   4.من الدستور 29المادة واحد أن حيمي أو يعاقب أو يكره كما جاء يف 

  :قواعد ثالثةومنه للمحافظة على مبدأ الشرعية جيب احرتام 
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إن النظام العمومي هو فقط .  بأسباب تتعلق بالنظام العموميمعللةجيب أن تكون إجراءات الضبط اإلداري / 1
  .  يف استعمال السلطة أو خرقا للقانوناحنرافال كان هناك بط اإلداري وإالذي يربر ممارسة سلطات الض

 وجيب أن ال يتجاوز ما تتطلبه الظروف حبيث إن إجراءات ضرورية جيب أن تكون إن إجراءات الضبط اإلداري/ 2
ديد للنظام العمومي وذلك طبقا للمبدأ حلرية هي القاعدة، إن ا: "التقييد جيب أن ال متارس إال إذا كان هناك خطر و

  ".وان التقييد عن طريق إجراءات الضبط هو االستثناء
 بني مجيع املواطنني أمام إجراءات الضبط اإلداري، ويتعلق األمر هنا ببساطة بتطبيق مبدأ من مساواةإن هناك / 3

ن القاضي إ: يق العمومي وقوف السيارات يف الطرالمثالفعلى سبيل . املبادئ العامة وهو مساواة اجلميع أمام القانون
يصرح بعدم مشروعية قرار مييز حق الوقوف فقط لفئات معينة من املستعملني على جزء من الطريق العمومي، ألنه ال 

  1.ميكن إقامة متييز بني املواطنني
   : خضوع إجراءات الضبط للرقابة القضائية- 2

ضائية إذا ثبت التجاوز أو اخلرق، للقوانني األصل أن مجيع أعمال ونشاطات اإلدارة تكون عرضة للرقابة الق
  .والتنظيمات وال يتعلق األمر بإجراءات الضبط فقط بل وبأعمال أخرى كقرارات التأديب والرتقية وغريها

فعندما يثبت للجهة القضائية أن اإلدارة جتاوزت احلد وأن مقتضيات النظام العام غري متوفرة يف القضية املعروضة 
فالرقابة القضائية على هذا النحو . لغاء كل قرار يف هذا اجملال وإذا اقتضى األمر تعويض الطرف املضرورعليها جاز هلا إ

  .هي ضمانة أخرى تضاف للقيد العام حىت ال تسيء اإلدارة استعمال سلطتها
  : هيتتخذ رقابة القضاء على أعمال وإجراءات الضبط اإلداري عدة صورو

  :ت الضبط اإلداري رقابة اإللغاء على قرارا-2-1
مــشروعة بنــاء علــى إداريــة غــري وهــي ســلطة قــضائية متلكهــا ومتارســها حمــاكم القــضاء اإلداري إللغــاء قــرارات ضــبطية 

طلبات ذوي الشأن واملصلحة يف ذلك وتنتهـي رقابـة اإللغـاء القـضائي بـصدور حكـم قاضـي يقـضي بإلغـاء قـرار إداري غـري 
ات اإلداريــة املعروفــة وهــي انعــدام الــسبب، عيــب عــدم االختــصاص، عيــب مــشروع أي مــشوب بعيــوب عــدم شــرعية القــرار

  .خمالفة الشكل واإلجراءات، عيب خمالفة القانون، وعيب االحنراف يف استعمال السلطة 
ـاء آثارهـا القانونيـة مـن الوجـود فـإن  ونظرا جلدية وفاعلية رقابـة اإللغـاء القـضائي يف القـضاء علـى القـرارات اإلداريـة وإ

ة اإللغــــاء القــــضائي متثــــل ضــــمانة أكيــــدة وفعالــــة يف محايــــة حقــــوق وحريــــات األفــــراد مــــن اســــتبداد أو ظلــــم أو تعــــسف رقابــــ
  .السلطات واهليئات الضبطية اإلدارية

ويــستعمل ويطبــق القــضاء اإلداري باســتمرار وبنجــاح رقابــة اإللغــاء علــى أعمــال وإجــراءات الــضبط اإلداري يف نطــاق 
ة ومرنــة تــستهدف دائمــا حتقيــق عمليــة التوفيــق والتــوازن والتكامــل بــني حتميــات ومقتــضيات سياســة قــضائية واعيــة وحكيمــ

  2.احملافظة على النظام العام، ومتطلبات محاية حقوق وحريات األفراد
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  : رقابة التعويض والمسؤولية-2-2
 اإلداري الــضارة متــارس جهــات وحمــاكم القــضاء واملختــصة رقابــة التعــويض واملــسؤولية عــن أعمــال وإجــراءات الــضبط

مبناســبة حتريــك ورفــع دعــوى التعــويض واملــسؤولية اإلداريــة مــن طــرف ذوي املــصلحة والــصفة القانونيــة مــن األفــراد للمطالبــة 
  .بالتعويض من األضرار واخلسائر اليت أصابتهم بفعل األعمال واإلجراءات الضبطية اإلدارية الضارة

، وقــد تطــورت نظريــة المخــاطر تنعقــد هــذه املــسؤولية علــى أســاس  كمــاالخطــأوتنعقــد مــسؤولية اإلدارة علــى أســاس 
مــسؤولية الــضبط اإلداري مــن مرحلـــة عــدم مــسؤولية الدولـــة والــضبط اإلداري علــى أســاس اخلطـــأ اجلــسيم فقــط، أخـــريا إىل 

  1)).على أساس نظرية املخاطر((مرحلة مسؤولية الدولة والضبط اإلداري على أساس اخلطأ وبدون خطأ 
  :ة فحص الشرعية وأثرها في تقييد سلطات الضبط اإلداري رقاب-2-3

تــرتك رقابــة تقــدير وفحــص مــدى شــرعية القــرارات اإلداريــة الــصادرة مــن ســلطات الــضبط اإلداري، وذلــك عنــد الــدفع 
بعــدم شــرعية هــذه القــرارات عنــد ســري الــدعوى القــضائية، فتتوقــف الــدعوى القــضائية املتــصلة بــالقرار اإلداري املطعــون فيــه 
بالــدفع بعــدم الــشرعية، وحتــال مــسألة فحــص وتقــدير مــدى شــرعية هــذا القــرار إىل جهــات القــضاء اإلداري املخــتص بــالنظر 

  مث تــستأنف الــدعوى األصــلية يف الــسري علــى ضــوء نتــائج حكــم اجلهــة القــضائية املختــصة بــالنظر والفــصل يف 2والفحــص
 إىل النتيجــة القانونيــة الــيت حتققهــا دعــوى اإللغــاء وهــي إلغــاء  ال تــؤدي.مــدى شــرعية وســالمة القــرارات اإلداريــة الــضبطية 

القــرارات اإلداريــة غــري املــشروعة وإعــدام آثارهــا القانونيــة مــن الوجــود وإمنــا تتوقــف آثــار وفاعليــة الرقابــة عنــد مرحلــة ونقطــة 
  .ية فقطالبحث والتأكد من مدى شرعية أو عدم شرعية القرار اإلداري املطعون فيه بالدفع بعدم الشرع

وبالرغم من ضعف جزاء هذه الرقابة إال أن أعمال هذه الرقابة له نتائج وفاعلية غـري مباشـرة يف تقييـد ومراقبـة أعمـال 
ــــدفع بعــــدم شــــرعية قــــرارات الــــضبط اإلداري يــــؤدي إىل تــــدخل ســــلطات القــــضاء يف  الــــضبط اإلداري، ذلــــك أن عمليــــة ال

 اإلدارية من طرف سـلطات الـضبط اإلداري يف نطـاق سـلطة القـضاء يف مالبسات وأركان ومالئمات عملية اختاذ القرارات
  .البحث عن مدى شرعية أو عدم شرعية قرارات الضبط اإلداري

كمـــا أن حكـــم جهـــة القـــضاء املخـــتص بعـــدم شـــرعية قـــرارات الـــضبط اإلداري قـــد يـــؤدي إىل حتريـــك كـــل مـــن دعـــوى 
انعــدام هــذه القــرارات اإلداريــة الــضبطية، ويــؤدي كــل ذلــك إىل اإللغــاء ودعــوى التعــويض واملــسؤولية وقــد يــؤدي إىل إعــالن 

  .ترتيب نتائج قانونية خطرية ضد أعمال سلطات الضبط اإلداري
  3.ومن مث كان لرقابة القضاء على أعمال الضبط اإلداري بالقدر الالزم حلماية حقوق وحريات األفراد

  :رقابة القضاء الجنائي على أعمال الضبط اإلداري -2-4
 يتــدخل القــضاء اجلنــائي ملراقبــة أعمــال الــضبط اإلداري إذا مــا ترتــب عــن عمليــة االعتــداء علــى احلقــوق واحلريــات قــد

الفردية جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وتعد رقابة القضاء اجلنائي على أعمال الضبط اإلداري من أخطر أنواع الرقابة 
دف احملافظة على النظام العامعلى رجال الضبط اإلداري أثناء ممارسة مهامهم    .ووظائفهم 
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ـدف تقييـدها وضـبطها لتحقيـق عمليـة التوفيـق  هذه القيود والضوابط اليت ترد على أعمال سلطات الضبط اإلداري 
  1.والتكامل بني ممارسة احلريات واحلقوق وأعمال احملافظة على النظام العام يف الدولة

  :ئري على أعمال الضبط اإلداريتطبيقات القضاء الجزامن  أمثلة -2-5
 للسلطة القضائية محاية احلريات العامة واحلقوق األساسية و هذا مبوجب 1996عهد الدستور اجلزائري لسنة لقد 

 مبعاقبة 22المادة ووعدت .  للقضاء بالنظر يف قرارات السلطات اإلدارية143المادة كما اعرتفت .  منه138المادة 
طالبا اإللغاء فقط ) اإلداري(وميكن للمدعي رفع دعواه أمام القضاء املختص . ستعمال السلطةالقانون لكل متعسف يف ا

  2. حمليةإدارةأو اإللغاء مع التعويض أيا كانت اجلهة املصدرة للقرار سواء جهة مركزية أو 
طن نصت أنه يرتتب  املذكور واملتعلق بعالقة اإلدارة مع املوا131 - 88 من املرسوم 5المادة وسبق لنا القول أن 

  . أيضا من نفس القانون39المادة  وفق التشريع املعمول به وهو ما تكرر يف تعويضعلى كل تعسف يف ممارسة السلطة 
ومن التطبيقات القضائية إلجراءات الضبط البلدي القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى سابقا بتاريخ 

وتتلخص وقائعها أنه على أثر مداولة اجمللس . بلدية بودواو ضد كسوسكماش وأ قضية السيد 20/11/1976
 أصدر رئيس اجمللس قرار حيضر فيه بيع املشروبات الكحولية على مستوى تراب البلدية بودواوالشعيب البلدي لبلدية 

   :ما يلي 3ومما جاء فيه يف حيثيات هذا القرار. 30/09/1975
دي مكلف حتت مراقبة  اجمللس الشعيب البلدي وإشراف السلطة العليا ملمارسة وحيث أن رئيس اجمللس الشعيب البل"

ن هدف الضبط اإلداري البلدي يتمثل يف محاية حسن النظام العام واألمن والصحة إو. سلطات الضبط املخولة له قانونيا
 هذه األخرية قد اختذت بناءا على ومبا أن رئيس اجمللس الشعيب البلدي غري ملزم بتسبيب  قراراته  جيب أن تكون. العامة

ن غلق بيع املشروبات الكحولية بصفة إ ومهما كانت األسباب والدواعي، فأسباب كافية من جهة ولكن من جهة أخرى
هلذا فان رئيس اجمللس الشعيب .  ائية مثل ما أمرت به سلطات البلدية يشكل عقوبة ال حيق إال للمحكمة اختاذها

 واليت أرساها قرار 10/09/1975وبالنظر كذلك أن املداولة املؤرخة يف . "اذ مثل هذا القرارالبلدي غري خمتص باخت
 صوت منع بيع واستهالك املشروبات الكحولية على مستوى تراب البلدية باطلة حبكم 17 ــــاجمللس الشعيب البلدي ب

رار عن نفس الغرفة مماثل يتعلق بقرار إداري ضبطي القانون وبالنتيجة ألغى اجمللس األعلى القرار املطعون فيه ولقد صدر ق
 القرار أن حالة تسبيب يقضي هو اآلخر مبنع استهالك وبيع املشروبات الكحولية ومت عين البنيانصادر عن بلدية 

وبعد إحالة الدعوى إليها قررت . السكر صارت ختل بالنظام العام وشكلت حالة من عدم األمان لدى أفراد املنطقة
                 4.ة اإلدارية إلغاء القرار اإلداري املطعون فيهالغرف

                                                 
 52: عمار عوابدي، مرجع سابق،ص- 1
قروف مجال، الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة عنابة، :  راجع : لتفصيل أكثر85،، مرجع سابق، ص النشاط اإلداري عمار بوضياف، - 2

  .  وما بعدها1، ص 2006
، الضبط اإلداري البلدي يف اجلزائر، رسالة ماجستري، معهد العلوم القانونية و اإلدارية، جامعة سالميأشار هلذا القرار عمور / 85،، مرجع سابق، ص  النشاط اإلداري عمار بوضياف، م- 3

 .196، ص 1988اجلزائر، 
  .200، نفس الرسالة، ص سالميضا عمور  أيإليهأشار / 87،، مرجع سابق، ص  النشاط اإلداري عمار بوضياف، م- 4
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ولقد محل القضاء اإلداري يف اجلزائر اإلدارة املسؤولية يف حال إخالهلا باختاذ إجراءات الضبط ويتجلى ذلك من 
يب لبلدية  ضد رئيس اجمللس الشعميميش بن قضية 1973 أفريل 06خالل القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية بتاريخ 

 حريق نتيجة األلعاب النارية املستعملة يف عيد املولد إىلوتتلخص وقائع القضية أن املدعي تعرض مشغله . الخروب
وهو ذات . وقد اعرتف القرار مبسؤولية اإلدارة على أساس انتفاء تدابري الضبط البلدي املتعلق باأللعاب النارية. النبوي

 تناج فاطمة ضد والي قسنطينة قضية 1977-12-24رفة يف قرارها الصادر بتاريخ املنحى الذي ذهبت إليه  ذات الغ
بولدراك  صرحت الغرفة باملسؤولية املشرتكة والتضامنية لكل من البلدية والوالية عن الواقعة اليت أدت بوفاة الضحية إذ

جر وتأحسن ا، غري أن الوالية مل تبادر  رغم أن البلدية أخطرت الوايل بأن العمارة املتنازع عليها جيب أن   إىلغلق أبوا
يار العمارةإجراءاتاختاذ  املسؤولية بدفع ) البلدية والوالية(وكانت النتيجة حتميلهما .  الضبط حلماية األشخاص من ا

  الغرفة األوىل ملف رقم23/09/2002ومن تطبيقات جملس الدولة اجلزائري القرار الصادر عنه بتاريخ . مبلغ التعويض
 القول أنه ميكن للوايل األمر بغلق إىل ذهب جملس الدولة إذ مصطفى ب ف ضد والي والية الجزائر قضية 006195

ذه املؤسسات أو بغرض احلفاظ إ أشهر  على 6طعم ملدة ال تتجاوز  للمخمرة أو املإداري ثر خمالفة القوانني املتعلقة 
وبالتايل فإن الغلق إلشعار آخر ودون حتديد املدة املذكورة فيه . على نظام وصحة السكان وحفاظا على اإلدارة العامة

     1.هوبالنتيجة ألغى جملس الدولة القرار املطعون في. خمالفة للقانون
 2003- 07-22:  بتاريخ11086عرتف جملس الدولة اجلزائري يف قراره الصادر عن الغرفة الثالثة حتت رقم إو
دف احملافظة على أمن وهرانللبلدي  ضد رئيس اجمللس الشعيب اف.بقضية   للبلدية حبق إقامة جدار يف ملكية الغري 

ن إدابري حلماية األشخاص واألمالك وإن البلدية كانت حمقة الختاذ كل الت: " وسالمة املواطنني إذ ذهب اجمللس إىل القول
ية وقوع ضرر حمتمل ومتوقع نظرا لقدم بناء اجلدار من طرف البلدية يعترب تدبريا مفيدا وضروريا إلعفائها من مسؤول

  2...". البناية
ورفض جملس الدولة . وأقر اجمللس بأن بناء اجلدار املتنازع بشأنه ال ميثل خطأ من جانب البلدية حيملها املسؤولية

دم اجلدار ألن مثل هذا القرار يؤدي  لقرارات التارخيية  بني امنيعد هذا القرار و.  املساس بأمن املواطننيإىلإصدار القرار 
  .الصادرة عن جملس الدولة اجلزائري يف جمال الضبط رغم حداثة نشأته
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  :)التقيد بأهداف الضبط اإلداري( النظام العام كقيد وضابط لسلطات الضبط اإلداري -3
 عليـه فقـط إن كل أعمال وإجراءات وسلطات الضبط اإلداري جيب أن تستهدف حتقيق إقامة النظام العام واحملافظـة

، فاهلــدف الوحيــد ألعمــال وســلطات الــضبط اإلداري هــو احملافظــة علــى النظــام العــام تخــصيص األهــدافطبقــا لقاعــدة 
وكـــل عمـــل أو إجـــراء تقـــوم بـــه هيئـــات ورجـــال الـــضبط اإلداري وال يـــستهدف حتقيـــق النظـــام العـــام واحملافظـــة عليـــه بـــاملفهوم 

، حىت ولو حقق هذا العمل أو  ومشوب بعيب االحنراف يف استعمال السلطةيعترب غري مشروعلفكرة النظام العام اإلداري 
  1.ولةاإلجراء حتقيق مصلحة عامة اجتماعية أو سياسية أو مالية للد

 علــى ســلطات الــضبط اإلداري وتبعــا هلــذه احلقيقــة فإنــه يــشرتط يف أعمــال كــضابط وقيــدففكــرة النظــام العــام تقــوم 
  :لتاليةوإجراءات الضبط اإلداري الشروط ا

  . للمحافظة على النظام العامضروريةجيب أن تكون أعمال وإجراءات الضبط اإلداري  -
 . للمحافظة على النظام العامفعالةجيب أن تكون أعمال وإجراءات الضبط اإلداري  -

 . للمحافظة على النظام العاممعقولةجيب أن تكون أعمال وإجراءات الضبط اإلداري  -
 : بالعمومية االلتزام -4 

 يأ عامـا التنظـيم هـذه يكـون أن – الفرديـة للحريـات تنظيمها عند تلتزم أن جيب اإلداري الضبط سلطات أن مبعىن
 ذلـك ، املـصاحل مـن حمـدد غـري لعـدد أو اجلمهـور أفـراد مـن جملموعـة وإمنا ، حمددة ملصلحة أو بالذات معني لفرد ال موجها

  .العام لنظاما هو اإلداري الضبط تدابري حتميه يالذ النظام أن
أسـباب  (والنظـام األمـن يهـدد خطـر لمواجهـة الزمـة انـتك إذا إال اإلداري الـضبط تـدابير اتخـاذ بعـدم التقيـد -5

 :)الضبط اإلداري
 دد جدية أسباب هناك تكون أن جيب ومربرا مشروعا اإلداري الضبط سلطات تدخل يعترب يلك أنه ذلك ومعىن
 التـدخل إىل اإلدارة دفعـت الـيت املاديـة الوقـائع أو الخارجيـة الظـروف يف األسـباب ذههـ وتتمثـل . العـام بالنظـام اإلخـالل

  2.العام للنظام ديدها ومدى جديتها مدى القضاء يراقب وهلذا
ـا أساسـها علـى اإلدارة تتخـذ الـيت األسـباب صـحة افـرتاض هـو األصـل أن ومـع  جملـس أن إال ، عامـة بـصفة قرارا

 صـحة إثبـات اإلدارة مـن تطلـب إذا ، اإلداري الـضبط إجـراءات خـصوص يف األصـل هـذا لـىع خـرج قـد يالفرنـس الدولـة
 سـبب علـى قـائم غـري احلالـة هـذه يف اإلدارة تـدخل أن افـرتض حيـث عكـسية قرينـه أقـام أنـه يأ ،التـدخل أسـباب وجديـة

                                                 
 - هـذه أحـد حتقيـق فقـط تتخـذها الـيت اإلداري الـضبط تـستهدف بـإجراءات أن اإلدارة علـى جيـب مث ومـن .خمصـصة أهـداف هـي خاصـا أم كـان عاما اإلداري أهداف الضبط أن القول ميكن 

 . العام الصاحل حتقيق إىل دف هذه األغراض كانت ولو حىت أخرى أغراض لتحقيق اإلجراءات هذه اختذت إذا باطال تصرفها يعترب املخصصة حبيث األهداف أو األغراض
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 واليت من قيامها الثابت الوقائع على ترتتب اليت النتائج أمهية وتقدير العمل مناسبات وزن حرية األصل متلك يف اإلدارة جهة وإن كانت إنه " مبصر اإلداري القضاء حمكمة تقول ذلك وىف -  2

 ، وجب العامة تباحلريا يتصل فيما خصوصا ، األمور تقدير حسن على تتوقف الشرعية هذه ومىت كانت ، بشرعيته اإلداري العمل مناسبة ختتلط حينما أنه إال ، قرارها إلصدار تتدخل أجلها
 ".. االدارى القضاء حمكمة لرقابة خيضع ذلك يف وهو ، الزما إذا كان إال مشروعا عندئذ اإلداري العمل يكون فال . تربره جدية ألسباب اإلدارة تدخل يكون أن



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 س آليات الضبط اإلداريمقيا

ـا اإلدارة تثبـت حىت صحيح  األفـراد حقـوق يـدكوتأ ةمحايـ علـى منـه حرصـا احلـال بطبيعـة وذلـك االفـرتاض هـذا عكـس ذا
م   1.وحريا

مالئمـة قـرارات الـضبط  (العـام النظـام يهـدد الـذي الخطـر جـسامة مـع متناسـبة الـضبط وسائل تكون بأن التقيد -6
 : )اإلداري

 مـع متالئمـة التـدابري هـذه تكـون أن – الـضبط لتدابري اختاذها عند – اإلداري الضبط سلطات تلتزم أن أيضا يتعني
 أسـباب علـى بـين أنـه أو قانونـا جـائزا املتخـذ اإلجـراء يكـون أن يكفـى فـال . العام النظام يهدد يالذ خلطرا جسامة درجة

 يالذ االضطراب أو اإلخالل جسامة مع يأ التدخل سبب مع متالئما يكون أن ذلك إىل باإلضافة جيب وإمنا صحيحة
 األفـراد حقـوق رعايـة بـني التعـادل أو التـوازن مـن وعنـ إحـداث يف الرغبـة يف تتحـصل ذلـك وعلة ،تفاديه إىل اإلدارة دف

م  للظـروف القـرار مالئمـة ملراقبـة اإلداري يالقاضـ يتـدخل وهلـذا . آخـر جانـب مـن العـام النظـام ومحايـة جانـب من وحريا
 امةجـس ملـدى اإلدارة تقـدير مبراقبـة أوال بقيامـه ذلـك مـن ويتثبـت ، الظـروف هـذه ملواجهـة لزومـه ومـدى فيهـا صـدر الـيت

 هـذا ملواجهـة اإلدارة قبـل مـن املتخـذ اإلجـراء لتقـدير ذلـك بعـد يتـدخل مث ، العـام النظـام علـى خطورتـه ومدى االضطراب
 املتخـذ اإلجـراء يف أو االضـطراب خطـورة أو جـسامة درجـة تقـدير يف سـوء أو مغـاالة هنـاك أن ثبـت فـإذا . االضـطراب
  2.ياإلدار التصرف ببطالن حكم االضطراب هذا ملواجهة

 يف ؟ مـشروعية قاضـى ونـهك إىل باإلضـافة مالئمـة قاضـى احلالـة هـذه يف يـصبح يالقاضـ أن ذلـك معـىن هـل ولكـن
 اإلدارة تقـدير حيـث مـن سـواء اإلداريـة القـرارات مالئمـة رقابـة عـن – عامـة قاعـدةك – اإلداري يالقاضـ ميتنـع الواقـع

 أن يف تتحـصل ذلـك وعلـة املتخـذ واإلجـراء ألسـبابا هـذه مالئمـة مـدى حيـث مـن أو اختاذهـا إىل الدافعـة لألسـباب
  . طبيعتهاب يالقاض حييط ال ما ثرياكو فنية أعمال يه إمنا اإلدارية األعمال
 وهذا أعلى إداريا رئيسا وإمنا قاضيا يصبح ال فإنه ، الرقابة هذه مبثل القيام لنفسه يالقاض مسح إذا أخرى ناحية ومن

  . البسيطة أو املرنة صورته يف سلطاتال بني الفصل مبدأ مع يتعارض ما
 يف املالءمة لعنصر القاضي رقابة أن أساس على باإلجياب السابق السؤال على اإلجابة إىل البعض ذهب فقد لذلك

   .السابقة القاعدة من 3استثناء مبثابة تعترب اإلداري الضبط قرارات
 يقاضـ هلا بالنسبة يزال ال وإمنا القرارات هذه مالءمة بيراق ال اإلداري الضبط قرارات حالة يف يالقاض أن واحلقيقة

 عناصـر مـن عنـصرا الـضبط قـرارات يف يـصبح اإلداري قبـل مـن املتخـذ اإلجـراء مالءمـة أن األمـر يف مـا لكـ، مـشروعية
 سـتثناءا إال احلريـات هـذه تقييـد عـدم واألصـل ، العامـة احلريـات علـى قيـودا تـورد إمنـا القـرارات هـذه أن ذلك ، مشروعيتها
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  88 أنظر كذلك  مازن ليلو راضي، مرجع سابق،ص / 20 رمضان حممد بطيخ، مرجع سابق، ص - 2
ا ، لكن بالنظر خلطورة قرارا - 3 ت إن سلطة القضاء يف الرقابة على املالئمة هي استثناء على القاعدة العامة يف الرقابة على أعمال اإلدارة فاألصل هو استقالل اإلدارة يف تقدير مالئمة قرارا

  الضبط على احلقوق واحلريات فان القضاء يبسط رقابته على املالئمة
 - ًويف هذا اجملال ال جيوز مثال لرجال األمن أن يستخدموا إطالق النار لتفريق تظاهره يف الوقت الذي كان استخدام الغاز املسيل للدموع أو خراطيم املياه كافيا لتحقيق هذا الغرض ً.  



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   
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 س آليات الضبط اإلداريمقيا

 أصـل مـن اسـتثناء هكـذا واحلـال اإلداري الـضبط سـلطات تعتـرب لذلك . العام النظام على احملافظة تقتضيه ما بقدر وفقط
  1.واملالءمة التقدير عنصر فيها ينعدم مث ومن ، مقيدة سلطات يأ عام
 :اإلداري الضبط سلطات تقدير عند والمكان الزمان ظروف بمراعاة االلتزام -7

 أو جـسامة مـع رنـاكذ مـا كفقـط لـيس متناسـبا يكـون أن جيـب ، إجـراءات أو تـدابري مـن اإلدارة تتخـذه مـا أن مبعـىن
 إذا املكـان حيـث مـن أو الزمـان حيـث مـن سـواء بالفعل احمليطة الظروف مع أيضا وإمنا ، العام للنظام املهدد الفعل خطورة

 يكـون أن املمكـن فمن ، ومؤقتة طارئة ظروف ملواجهة أو قصريا اوقت األفراد حريات تقييد اختاذه املزمع باإلجراء يراد انك
 ظـروف ملواجهـه أو طـويال وقتـا األفـراد حريـات تقييـد به يراد انك إذا ما عكس على وذلك ، بالشدة متسما اإلجراء هذا
  2.العامة للحريات خطريا مث ومن دائما ديدا انك وإال الصفة ذه يتسم أن جيب ال حيث دائمة

 مـثال لـإلدارة اجلـائز مـن انك فإذا . ارا املتخذة تلك عن ختتلف قد ليال املتخذة اإلداري الضبط سلطات أن ماك
 لـو مـشروعا يكـون ال اإلجـراء هـذا مثـل فإن ، الليل من متأخرة ساعة يف التجارية واحملال ياملقاه بغلق يقضى إجراء اختاذ
  . ارا النتيجة ذات إىل أدى

 الطريق يف السلطات هذه من يتخذ ففيما ، خمتلفة اإلداري الضبط سلطات تكون أن جيب ضاأي املكان حيث ومن
 ذلككـو . الثانيـة احلالـة عكـس علـى األوىل احلالـة يف تتـسع حيـث اخلاصـة األمـاكن يف منهـا يتخـذ مـا يغاير أن جيب العام
 منهـا يتخـذ عمـا خمتلفـة تكـون أن جيـب ، دوداحلـ علـى أو واملطـارات املـوانئ يف اإلداري الـضبط بتـدابري يتعلـق فيمـا احلـال
  . وهكذا القرى أو املدن داخل

 : الحريات مراتب بتفاوت اإلداري الضبط أساليب تفاوت -8
 الدسـتور نـص لكيفيـة تبعـا األمهيـة حيـث مـن بينهـا فيمـا تتفـاوت بـل املـساواة قـدم علـى لهـاك العامة احلريات ليست

ا  منصوص انك فإذا .لذلك تبعا احلريات هذه جتاه أساليبها يف تغاير أن اإلداري الضبط سلطات على جيب وهلذا. بشأ
 هـذه علـى جيـب فإنـه ، تقييـدها أو لتنظيمهـا التـدخل اإلداري الـضبط لـسلطات تـسمح بطريقـة الدسـتور يف احلريـة علـى

 يف املبـني الوجـه ىعلـ مبمارسـتها يـسمح يالـذ بالـشكل إال التـدخل بعـدم وذلـك احلريـة هـذه جتـاه تتقيـد أن الـسلطات
   3.الدستور
 يف أيـضا تتقيـد اإلداري الـضبط سـلطات فـإن تنظيمهـا للقـانون الدسـتور أباح اليت احلريات من احلرية انتك وإذا بل

   4.القانون هذا عليه نص ما إطار أو حدود بذلك تتجاوز ال حبيث القانون بتنفيذ الكفيلة األساليب باختاذ احلالة هذه

                                                 
  21مرجع سابق، ص  رمضان حممد بطيخ، - 1
 بـني الـصلح يـتم أن دون وقـوع احلـادث منـذ ونـصف سـنة مـن أكثـر انقـضى أن بعـد السـيما الـسوق إغـالق قبيلتـني بـني حـادث قيـام يرتتـب علـى ال : "أنـه العليـا اإلداريـة احملكمـة تقول وهلذا - 2

ا إذا حىت السوق إغالق إىل االلتجاء دون مبنع احلوادث الكفيلة اإلجراءات إختاذ اإلدارة مقدور يف كان وقد . القبيلتني  املناسـب بالقـدر هـذا الشديد كان اإلجراء هذا اختاذ إىل الظروف اضطر
  ." غاؤهإل لذلك ويتعني القانون جانب قد السوق بتعطيل الصادر القرار ويكون ، به التسليم يصح فهذا ماال الصلح يتم حىت السوق تعطيل إستمرار أما . الزمن من قصرية وملدة

 22رمضان حممد بطيخ، مرجع سابق، ص :  أنضر يف ذلك 
  .الدينية الشعائر ممارسة وحرية حرية العقيدة تكفل الدولة أن من املتحدة العربية اإلمارات دولة دستور من 32 واملادة املصري من الدستور 46 املادة نص ذلك مثال - 3
 أحكام وفق إال أهلها إذن دخوهلا بغري جيوز فال حرمة للمساكن أن من 36 املادة يف املتحدة العربية اإلمارات دولة  ودستور 44املادة  يف ياملصر الدستور عليه نص ما احلريات هذه مثال - 4

 . فيه احملددة األحوال وىف القانون



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 أن السلطات هلذه فإن ، العامة الطرقات يف املرور حريةاإلداري ك الضبط سلطات بتنظيمها تستقل اليت احلريات أما
 يف تتقيـد أن عليهـا جيـب أنـه مالحظة مع . احلرية هذه ممارسة حسن لكفالة والتدابري اإلجراءات من منسابا تراه ما تتخذ
م ممارسـة يف املـواطنني حـق اعتبـار بـني املوازنـة أو املواءمـة ضـرورة يف يتمثـل عـام بقيـد احلالـة هـذه  ناحيـة مـن العامـة حريـا

  . األخر على يطغى أن االعتبارين من يأل جيوز ال حبيث أخرى ناحية من العام النظام على احملافظة وإعتبار
  حدود سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائيةً:ثانيا

اري يف الظــروف العاديــة تــؤمن محايــة احلريــات العموميــة يف الفــرتات إن القواعــد الــيت أشــري إليهــا يف حــدود الــضبط اإلد
تتغلـب فيهـا متطلبـات ...) مثل احلروب، الكوارث الطبيعية، األزمـات اخلطـرية،(ولكن قد حتدث ظروف استثنائية . العادية

جهتهــا، ممــا يــؤدي إىل الــسلطة علــى متطلبــات احلريــة، حبيــث ال تكفــي الــسلطات املمنوحــة لــإلدارة يف الظــروف العاديــة ملوا
  .اتساع سلطات الضبط ملواجهة هذه الظروف االستثنائية 

 ولكــي يــتم تربيــر إبعــاد احــرتام بعــض املبــادئ والقواعــد، وتفــسري حتديــد املراقبــة القــضائية جتــاه نــشاطات اإلدارة، يلجــأ 
سـة حـد أدىن مـن املراقبـة علـى سـلطات إال أن القاضـي حيـاول، حـىت أثنـاء هـذه الفـرتات ممار. إىل نظرية الظروف االستثنائية

حبيــث أنــه يطلــب أن اتــساع ســلطات الــضبط اإلداري جيــب أن تــستند إىل نــص . الــضبط للحــد مــن اإلجــراءات التعــسفية
  .تشريعي ألن هذا االتساع يهدد احلريات الفردية

جيـب التطـرق إىل النظريـة إن نظرية الظروف االستثنائية هي نظريـة قانونيـة مـن صـنع قـضاء جملـس الدولـة الفرنـسي لـذا 
ا يف النظام اجلزائري   .كما ظهرت يف مهدها مث تطبيقا

   :نظرية الظروف االستثنائية في القوانين المقارنة -1
  :ونشأة نظرية الظروف االستثنائية تعريف -1-1

ــا األوضــاع الفعليــة الــيت تــؤدي إىل ن: " الظــروف االســتثنائية j.rivero ريفيــرويعــرف األســتاذ  وقــف : تيجتــنيبأ
العمــل بالقواعــد العاديــة اجتــاه اإلدارة ذلــك لتطبيــق اجتــاه هــذه القواعــد مــشروعية خاصــة يقــوم القاضــي بتحديــد مقتــضيات 

  ".هذه املشروعية اخلاصة
" الحـرب"ففـي ) 1918 - 1914(وكان ظهور نظرية الظروف االستثنائية وألول مرة خالل احلـرب العامليـة األوىل 

حيـث طبقهـا هـذا القاضـي .  ، قد اعتربها جملس الدولة احلالة األوىل املنـشئة هلـذه النظريـةj.rivero روريفياألستاذ يقول 
  .لتتبلور وتصبح فيما بعد نظرية الظروف االستثنائية" باسم السلطات في الحرب"أوال حتت ما عرف 

اتساع ممارسة الـضبط الـيت مل ففي هذه الظروف، يكتفي القاضي اإلداري عندما يعرض عليه املوضوع فقط مبالحظة 
 املتعلقــني حبالــة احلــصار وإضــفاء صــفة املــشروعية علــى اإلجــراءات املتخــذة مــستندا يف 1978 و 1949يتــضمنها قــانوين 

 أعلــن جملــس الدولــة أن  1915 أوت 06فبقــرار . ذلــك إىل نظريــة الــسلطات أثنــاء احلــرب ونظريــة الظــروف االســتثنائية
ــ ا يف وقــت الــسلم مــؤوال هكــذا بــصفة حالــة احلــرب ختــول جلهــات ال ضبط اإلداري إصــدار قــرارات ال تكــون مــن صــالحيا

  . املتعلق حبالة احلصار1849واسعة السيما قانون 
 

 -دملوت وسنمارتن  
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، الـذي اعتـرب جملـس الدولـة مرسـوما "هريـاس" يف قـضية 1918 جـوان 28، ويف قـراره املـؤرخ يف 1918أما يف سنة 
تأديبيـة الـيت نـص عليهـا القـانون لـصاحل املـوظفني، مـشروعا بـسبب الظـروف يتضمن تعليق من طرف احلكومـة للـضمانات ال

  ).احلرب العاملية األوىل(االستثنائية 
وقــد توســع هــذا القــضاء إىل . 1945- 1939 قــد تأكــد أثنــاء حــرب 1918 و 1914إن القــضاء الناشــئ بــني 

 مـارس 27حمكمـة التنـازع ( احلرب العاملية الثانية مثل حالة الثورات السياسية املرتتبة عن التحرير بعد: حاالت فعلية أخرى
، ) جريجيـــون 1947 ابريـــل 18جملـــس الدولـــة يف (، حـــاالت التهديـــد باإلضـــراب العـــام )دي الميـــرات الـــسيدة 1952

  ...حاالت االضطراب االجتماعي، 
ـــا جنـــد العناصـــر املـــشرتكة التاليـــة ـــة، تفـــرض علـــى اإل: ويف كـــل هـــذه احلـــاالت فإنن ـــة اختـــاذ وضـــعية غـــري عادي دارة إلزامي

اإلجراءات الالزمة وإال أصبح الصاحل العام يف خطر وال متكن من احرتام تطبيق القوانني العادية إمـا لعـدم إمكانيـة تطبيقهـا 
إمـا أن تـؤخر اختـاذ اإلجـراء الـضروري قـد يكـون الـسبب يف ) توقف االتصاالت مع السلطة التسلـسلية الرئيـسية مـثال(ماديا 

  1.عدم جناعتها
  :لنظرية الظروف االستثنائية في فرنسا ومصر التنظيم القانوني -1-2

خـــارج التوســـع يف ســـلطات الـــضبط الـــيت جييزهـــا القاضـــي علـــى أســـاس الظـــروف االســـتثنائية، لقـــد نـــص ونظـــم املـــشرع 
 مـن 16المـادة كمـا جتـب اإلشـارة إىل . حالـة الطـوارئ ويف بالحـصارالفرنسي توسيع سلطات الـضبط يف احلالـة املتعلقـة 

  . اليت ختول لرئيس اجلمهورية سلطات استثنائية1958دستور سنة 
عنـدما تـصبح مؤسـسات اجلمهوريـة، أو اسـتقالل األمـة أو سـالمة أراضـيها، أو تنفيـذ : "نـه أحيث نصت املادة على 

ا الدولية مهددة خبطر جسيم وحال رية يتخـذ وكذلك يضطرب أو يتوقـف الـسري العـادي للـسلطات العامـة الدسـتو. تعهدا
رئــيس اجلمهوريــة اإلجــراءات الــيت تفرضــها هــذه الظــروف بعــد مــشاورة رمسيــة لــرئيس جملــس الــوزراء ورؤســاء اجلمعيــة الوطنيــة 
ـــذه اإلجـــراءات إىل الـــشعب، مث جيتمـــع الربملـــان بقـــوة  وجملـــس الـــشيوخ واجمللـــس الدســـتوري، مث يعقـــب ذلـــك بتوجيـــه بيـــان 

  2".الوطنية أثناء ممارسة هذه السلطات االستثنائيةكما أنه ال جيوز حل اجلمعية . القانون
لـــرئيس : (( حيـــث نـــصت علـــى أنـــه 1971 مـــن الدســـتور املـــصري لـــسنة 74المـــادة ويقابـــل هـــذه املـــادة يف مـــصر 

اجلمهوريــة إذا قــام خطــر يهــدد الوحــدة الوطنيــة أو ســالمة الــوطن أو يعــوق مؤســسات الدولــة عــن أداء دورهــا الدســتوري أن 
ً السريعة ملواجهة هذا اخلطر، ويوجه بيانا إىل الشعب، وجيري االستفتاء على ما اختذ من إجراءات خـالل يتخذ اإلجراءات

  )).ًستني يوما من اختاذها
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 س آليات الضبط اإلداريمقيا

  : رقابة القضاء اإلداري على عناصر القرار اإلداري-أ
انونية تتـسع مبقتـضاها دائـرة لقد أخذ القضاء سواء يف فرنسا أو يف مصر بنظرية الظروف االستثنائية باعتبارها نظرية ق

املشروعية، ولكن ينبغي أن يكون ذلك يف أضـيق احلـدود، وال يـتم التمـادي فيـه وال أن تقـوم الدولـة مبقتـضى ذلـك التجـاوز 
  . يخبرق مبدأ املشروعية ولنعطي أمثلة على أحكام كمجلس الدولة الفرنسي واملصر

  :الجهات اإلدارية" اختصاص"في نطاق قواعد / 1
دأب القـــضاء يف فرنـــسا ومـــصر علـــى أن يعطـــي لـــإلدارة احلــق يف أن تتخـــذ كافـــة التـــدابري ملواجهـــة تلـــك الظـــروف لقــد 

 أجــاز المثــالفعلــي ســبيل . االســتثنائية حــىت لــو كانــت ختــرج عــن نطــاق اختــصاصها املنــصوص عليــه يف القــوانني املختلفــة
رب بتفــويض اختــصاصها إىل جهــة أخــرى بــالرغم مــن جملــس الدولــة الفرنــسي إلحــدى الــسلطات اإلداريــة أن تقــوم أثنــاء احلــ

  .عدم وجود نص قانوين أو الئحي يسمح هلا بالتفويض
ًكمــا رفــض اجمللــس قــرارا معيبــا مــن حيــث االختــصاص رغــم جــسامته نظــرا للظــروف االســتثنائية الــيت صــدر فيهــا، فقــد  ً

  1.، عقب غزو احللفاء لسواحل فرنساًأصدرت اإلدارة قرارات تتضمن أمورا ال ميكن أن تتم إال عن طريق املشرع
 أن الدسـتور خيـول الـسلطة التنفيذيـة 1995-07-03أما بالنسبة ملصر فقد قررت احملكمة الدسـتورية العليـا جبلـسة 

االختصاص باختاذ التـدابري العاجلـة ملواجهـة مـا طـرأ مـن أوضـاع اسـتثنائية فيمـا بـني أدوار انعقـاد الـسلطة التـشريعية أو حـال 
ا، و هذا االختصاص هو استثناء من أصل قيام السلطة التشريعية على مهمتها األصلية يف جمال التـشريع، وتـوافر حالـة غيا

ومتتـد الرقابـة الدسـتورية الـيت تباشـرها احملكمـة الدسـتورية العليـا . الضرورة هو مناط مباشرة السلطة التنفيذية هلذا االختصاص
  2.املرسومة يف الدستورللتحقق من قيام حالة الضرورة يف احلدود 

  ":الشكل"في نطاق قواعد / 2
ًإن القاعــدة هــي حريــة اإلدارة يف إصــدار قرارهــا اإلداري بالــشكل الــذي تــراه مناســبا، فقــد يكــون مكتوبــا وقــد يكــون  ً

ظـــيم  يف الظـــروف العاديـــة، وهـــي يف ســـبيلها إلعـــادة تنعهـــااإتبًشـــفويا، ومـــن مث ال تكـــرتث اإلدارة بإتبـــاع الـــشكليات املقـــرر 
وتعـــد تـــصرفات اإلدارة  املرافـــق العامـــة أو ســـري العمـــل اإلداري اللـــذين يكونـــا قـــد اضـــطربا مـــن جـــراء الظـــروف االســـتثنائية،

ا اإلدارية املتجاهلة لعنصر الشكل هي قرارات صائبة ومنتجة آلثارها يف ظل تلك الظروف   .مشروعة وقرارا
ة بوقــف أو تنحيــة أحــد العمــد عــن قيــادة املدينــة، مــع أن  مبــشروعية قــرار اإلدارمجلــس الدولــة الفرنــسيوقــد قــضى 

اإلدارة مل حترتم اإلجراءات التأديبية املتعلقة بضمانات حق الدفاع اليت قررها قانون اإلدارة احملليـة، وقـد كانـت ظـروف حالـة 
  .ًاحلرب هي اليت بررت مشروعية هذا القرار الذي يقبل اإللغاء حتما يف الظروف العادية

ـا مـا مل يأمرهـا املـشرع بإتبـاع شـكل  مصرويف  فـإن األصـل أن اإلدارة غـري مقيـدة بـشكل معـني يف اإلفـصاح عـن إراد
ــ  حيــث قـــررت أن 1996-03-26، هــذا مـــا أكدتــه احملكمــة اإلداريــة العليـــا يف حكمهــا جبلــسة امعــني يف إصــدار قرارا

ـا عـن القرار اإلداري هو إفصاح جهـة اإلدارة يف الـشكل الـذي حيـدده القـانون  امللزمـة مبـا هلـا مـن سـلطة عامـة مبقتـضى إدار
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 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 س آليات الضبط اإلداريمقيا

ًالقوانني واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوين معني ممكن وجائز قانونا حاال ومباشرا ابتغاء حتقيق املصلحة العامة هذا  ً
بـــالظروف أمـــا يف ظـــل العمـــل بقـــانون الطـــوارئ فـــإن التوســـع يف إهـــدار عنـــصر الـــشكل والتـــذرع . يف ظـــل الظـــروف العاديـــة

ه أن يطغـى علـى إحـدى الـضمانات األساسـية الـيت توخاهـا املـشرع لألفـراد مـن القـرار اإلداري وحيـد مـن أناالستثنائية من شـ
م، حيث أن إفراغ اإلدارة لقرارها يف شكل معني يـساعد علـى إمكانيـة طعـن األفـراد يف ذلـك القـرار، وهـي  حقوقهم وحريا

  1.مي األفراد من تعنت اإلدارةلة للكافة وحتضمانة رئيسية حلقوق التقاضي املكفو
  ":لمحل القرار وسببه"بالنسبة / 3

وإرادة . إن القـــرار اإلداري هـــو إفـــصاح وتعبـــري عـــن إرادة اإلدارة امللزمـــة، وكـــل عمـــل إرادي البـــد أن يـــتم عـــن اختيـــار
ل اإلدارة، بــل البــد أن تكــون االختيــار بــل أن تنــتج عــن فكــرة معينــة وهــذه الفكــرة ال تولــد مــن تلقــاء نفــسها يف ذهــن رجــ

  .نتيجة ألمر خارجي عنه وهو ما نسميه بعنصر السبب
ً خمالفا للقانون، وإال كان القرار معيبا وواجـب اإللغـاء، ومـع ذلـك فـإن وجـود اإلدارة يف السببوجيب أال يكون هذا  ً

ـــة مـــن املمكـــن أن يـــصحح هـــذه املخالفـــة للقـــانون وجيعـــل القـــرار مـــش ومـــن مث فـــإن الظـــروف . ًروعاظـــروف اســـتثنائية ملجئ
ًاالستثنائية ترتبط ارتباطا وثيقا بعنصر  فلوال الظروف االستثنائية ملا تواجد سبب الختاذ القرارات االستثنائية حلفظ ، السببً

  .األمن
ويف هذا الشأن قضى جملس الدولـة الفرنـسي بأحقيـة سـلطات األمـن يف اختـاذ قـرارات القـبض علـى بعـض األشـخاص 

م و كــذا أحقيــتهم يف إصــدار قــرارات مبنــع أو تقييــد حريــة التنقــل يف بعــض املنــاطق وذلــك يف ظــل الظــروف القهريــة خلطــور
  .الناجتة عن احلرب

 وحكمهــا جللــسة 1983-11-26يف هــذا الــشأن قــررت احملكمــة اإلداريــة العليــا مبــصر يف حكمهــا الــصادر جبلــسة 
 الـيت خولـت رئـيس اجلمهوريـة سـلطة تقييـد حريـة 1958نة  لـس162املادة الثالثة من القـانون : (( بأن13-01-1990

ًاألشخاص واعتقـاهلم مقـصورة علـى مـن يكـون مـن هـؤالء األشـخاص خطـرا علـى األمـن والنظـام العـام وجيـب أن تكـون مثـة 
ة وقائع جدية يف حق الـشخص منتجـة الداللـة علـى هـذا املعـىن، وتكييـف هـذه الوقـائع ال يعتـرب مـن املالئمـات املرتوكـة جلهـ

  .اإلدارة وإمنا هي مسألة قانونية ختضع جهة اإلدارة يف ممارستها لرقابة القضاء
 الذي استلزمه القانون ملشروعية قرار االعتقال، ومىت ثبت انتفـاء السببحتقق القضاء من قيام عنصر : وأساس ذلك

ويرتتـــب علـــى ذلـــك احلكـــم  . كـــان القـــرار خمالفـــا للقـــانون ويتحقـــق ركـــن اخلطـــأ مـــن جانـــب اجلهـــة اإلداريـــةالـــسببعنـــصر 
  .بالتعويض عن األضرار املادية واألدبية

 حــال صــدور القــرار اإلداري يف مواجهــة الفــرد جيــب إخــضاعه الــسببومــن هــذا احلكــم أنــه يف حالــة فقــدان عنــصر 
 يف ظـل حىت وإن كان ذلك. لرقابة القضاء خاصة إذا كان لتخلف العنصر أثر مباشر على احلقوق واحلريات العامة لألفراد

  .الظروف االستثنائية
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 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 س آليات الضبط اإلداريمقيا

 كما قررت احملكمة اإلدارية العليا مبشروعية قرارات إدارية صادرة باعتقال بعض األشخاص لقيـام الـشبهة اجلديـة الـيت 
  1.ال ترقى حلد الدليل احلاسم وذلك ملقتضيات الظروف االستثنائية

  :ئية رقابة القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة في الظروف االستثنا-ب
ًســبق القــول أن نظريــة الظــروف االســتثنائية هــي نظريــة قــضائية مــن إنــشاء جملــس الدولــة الفرنــسي الــذي أرســى معيــارا 

حيــث يعتبــر بعــض تعمــل مبقتــضاه ســلطات الدولــة، حيــث أجيــزت هلــا املــشروعية االســتثنائية يف ظــل الظــروف االســتثنائية، 
 إذا كانـت  في ظل الظروف االستثنائية ومن ثم يرفض إلغائهـاالقرارات غير المشروعة في الظروف العادية، مشروعة

  .الزمة لتأمني النظام العام وسري املرافق العامة
وانطالقا مما سبق تتسع سلطات اإلدارة متذرعة بنظرية الظروف االستثنائية حـىت أصـبحت جتـور علـى حريـات األفـراد 

ا االســتثنائية ألمــر الــذي ا.  بــالرغم مــن انقــضاء تلــك الظــروف الــيت تربرهــاأكثــر ممــا جيــب أو تعمــل علــى اســتخدام ســلطا
 بالتحقق مـن وجـود الظـرف االسـتثنائي ومالئمـة اإلجـراءات املتخـذة مـن يستلزم رقابة القضاء اإلداري على تلك السلطات

اعتبـارات املـشروعية اإلدارة يف ظله، إلجياد التوازن بني مقتضيات الصاحل العام اليت تفرضها الظروف االستثنائية من ناحية و
م مـن ناحيـة أخـرى مـن ضـرورة تـوافر العناصـر التـي القاضـي اإلداري ومـن ثـم يجـب أن يتـيقن . وحقوق األفراد وحريا

  :2 وتتلخص فيما يليتعطي للظرف صفة االستثناء
-االضــطرابات والفــنت - تاألزمــا-احلــروب ( يهــدد النظــام واألمــن، مثــل خطــر جــسيم مفــاجئأن يكــون هنــاك -1

  .ً، ألنه خيلق وضعا شاذا غري مألوف وغري طبيعي) وما إىل ذلك من الظروف الطارئة-الفيضانات -الكوارث -الزل لز
 يــستحيل حالــةذهــب القــضاء الفرنــسي إىل القــول بأنــه لكــي تكــون هنــاك ظــروف اســتثنائية جيــب أن نكــون أمــام -2

واعد املشروعية، وليس فعل احلـرب يف ذاتـه أو الكـوارث يف اليت تفرضها قفيها على اإلدارة االلتجاء إلى الوسائل العادية 
ا هي اليت تعفي اإلدارة من إتباع أحكام القوانني، وإمنـا االسـتحالة الناشـئة عـن هـذه األفعـال هـي الـيت تـؤدي إىل إعفـاء  ذا

ا اخلارجــة عليــه ــا جهــة اإلدارة يف ظــل ًونظــرا خلطــورة الــسلطات الــيت تت. اإلدارة مــن التــزام مبــدأ الــشرعية وتــربر تــصرفا متــع 
هــذه النظريــة الــيت تــؤدي إىل املــساس حبقــوق وحريــات األفــراد فــإن جملــس الدولــة الفرنــسي مل يــرتك هــذه املــسألة دون حتديــد 

فيجـــب أن تقـــوم حالـــة واقعيـــة أو . ًوتنظـــيم، وإمنـــا وضـــع أصـــوال وضـــوابط حـــىت ال تكـــون ســـلطة اإلدارة طليقـــة مـــن كـــل قيـــد
ً يكــون تــصرف احلكومــة علــى النحــو الــذي تــصرفت بــه الزمــا ملواجهــة هــذه احلالــة بوصــفه وأندخل، قانونيــة تــدعو إىل التــ

  .الوسيلة الوحيدة ملواجهة املوقف، وأن يكون رائد احلكومة يف هذا التصرف ابتغاء املصلحة العامة

                                                 
  190-188: حسام مرسي، مرجع سابق، ص - 1
 193-192: حسام مرسي، مرجع سابق، ص - 2
 -ا وجــ مــا خيتلفــان يف اجلــوهر، ألن حالــة االســتعجال ال تفــرتض بــذا ود أحــداث جــسيمة خطــرية بعيــدة األثــر مثــل الظــروف يالحــظ أن حالــة االســتعجال تتــشابه مــع الظــروف االســتثنائية إال أ

وجمرد االستعجال وحده يـربر فقـط التنفيـذ اجلـربي للقـرارات اإلداريـة، . االستثنائية، فمثال ضرورة إجياد مسكن لعائلة منكوبة ال ترجع إىل فكرة الظروف االستثنائية وإمنا مردها إىل فكرة االستعجال
ًلكنه ال ميثل ظرفا استثنائيا   .وال يسمح لإلدارة استخدام سلطات استثنائية ال تقرها قواعد املشروعية العاديةً



 ــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )ألولى السنة ا ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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ابط والقيــود ً حيــث نــصت صــراحة علــى هــذه الــضو1962-04-14وهــذا مــا أيدتــه احملكمــة اإلداريــة العليــا جبلــسة 
املفروضــة علــى احلكومــة الختــاذ اإلجــراءات الــيت يتطلبهــا املوقــف يف حالــة الــضرورة ولــو خالفــت يف ذلــك القــانون يف مدلولــه 

  .اللفظي
  :ومنه عناصر رقابة القضاء اإلداري تكمن فيمايلي

بحت أعماهلــا باطلــة هــو املــربر الوحيــد إلعطــاء اإلدارة ســلطات واســعة وإال أصــ ود الظــروف االســتثنائيةوجــ إن /1
  .لعدم صحة احلالة الواقعية أو القانونية اليت أسست عليها اإلدارة أعماهلا االستثنائية

:  تـــتلخص وقـــائع الـــدعوى يف اآليت1993-04-13ويف هـــذا الـــشأن صـــدر حكـــم جمللـــس الدولـــة الفرنـــسي بتـــاريخ 
 ظهــور وبــاء أو خطــر وشــيك علــى الــصحة َُميكــن قــانون الــصحة يف فرنــسا حــاكم املنطقــة يف ظــل حــاالت الطــوارئ مثــل"

ًالعامـــة أن يتخـــذ كافـــة التـــدابري والـــصالحيات االســـتثنائية للحـــد مـــن ذلـــك اخلطـــر، وبنـــاءا علـــى ذلـــك أغلـــق حـــاكم مدينـــة 
بـالرغم مـن أن قـانون الـصحة الفرنـسي مل يـنص علـى مثـل " فينيـل "Finile الفرنسية حمل اجلزارة اخلاص بالـسيد "نانسي"

  .ذلك اإلجراء
وملـــا قامـــت اإلدارة باســـتئناف .  قـــرار حـــاكم املدينـــة"نانـــسي" ألغـــت احملكمـــة اإلداريـــة مبدينـــة 1992-10-18 ويف

وأسس حكمه بـأن اختـذ . نانسياحلكم أمام جملس الدولة الفرنسي حكم بإلغاء احلكم الصادر من احملكمة اإلدارية مبدينة 
ًرا كافيــا جلهــة اإلدارة يف أن تتخــذ مــن اإلجــراءات مــا تــستطيع بــه أن مــن الظــروف االســتثنائية واحلالــة الواقعيــة والقانونيــة مــرب ً

  .حتد من أثر تلك الظروف
 مبعــىن أن تكــون الوســائل القانونيــة املوجــودة حتــت تــصرف اإلدارة ة،تعــذر دفــع الخطــر بــالطرق القانونيــة العاديــ /2 

 الشرعية العادية وتلجأ إىل الوسائل غري العادية قاصرة وعاجزة عن مواجهة املوقف، ففي هذه احلالة تتخطى اإلدارة وسائل
ـــا الوســائل الوحيــدة الـــيت ميكــن بواســطتها التغلـــب علــى مثــل هـــذه الظــروفاعتبــارعلــى  وتتخــذ اإلدارة التـــصرف .  علــى أ

  .املناسب السريع الذي ميكنها من التغلب على اخلطر قبل أن يضطرب األمن وخيتل سري األمور
ً معيـارا تعمـل مبقتـضاه سـلطات الدولـة حيـث أجـاز هلـا االلتجـاء إىل الوسـائل ة الفرنـسيمجلس الدولـومن مث أرسى 

عتبــار إغــري العاديــة أو االســتثنائية يف ظــل الظــروف االســتثنائية ، مــع خــضوعها للقــانون وفقــا لنظريــة القــرارات االســتثنائية ب
  .على انتهاك صارخ للحقوق واحلرياتًالبطالن جزاءا للتصرفات غري املشروعة إذا كانت تلك التصرفات تنطوي 

ج  ـج نظـريه الفرنـسي مـسايرا الظـروف االسـتثنائية الـيت أحاطـت بـالبالد ومـا تتطلبـه مجلس الدولة المصريكما   ً
ــة هــذه الظــروف واحلــد مــن آثارهــا ــا إىل اإلدارة جملا . هــذه الظــروف مــن ســلطات مرنــة وصــالحيات واســعة النطــاق يعهــد 

 واإلجراءات الالزمة ملواجهة هذه الظروف ولـو خالفـت القـانون، واشـرتاط أن يكـون تـصرف احلكومـة يف بأن تتخذ التدابري
ًهذه الظروف هـو الوسـيلة الوحيـدة ملواجهتهـا وال تنـأى هـذه التـدابري أو اإلجـراءات عـن رقابـة القـضاء إلغـاء وتعويـضا فقـد . ً

ً يف مـصر أو نظـام الطـوارئ وإن كـان نظامـا اسـتثنائيا إال أنـه جرى جملس الدولة منـذ إنـشائه علـى أن نظـام األحكـام العرفيـة
لـــيس بالنظـــام املطلـــق بـــل هـــو نظـــام خاضـــع للقـــانون الـــذي أرســـى الدســـتور أساســـه وأبـــان القـــانون أصـــوله وأحكامـــه ورســـم 
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م حــــدوده وضــــوابطه وأن رقابــــة القــــضاء هــــي دون غريهــــا الرقابــــة الفعالــــة الــــيت تكفــــل للنــــاس حقــــوقهم الطبيعيــــة وتــــؤمن هلــــ
م   1.حريا
ا غري العادية، يلزم أن يكون ذلك / 3  اليت يوجـد فيهـا الظـرف االسـتثنائي، ًموقوتا بالمدةإذا مارست اإلدارة سلطا

، مبعــىن أن يتناســب اإلجــراء الــذي قامــت بــه اإلدارة مــع الظــرف الــذي تواجهــه، وبالقــدر الــالزم لمواجهــة هــذه الظــروف
تقتـضيه الـضرورة، والقاعـدة أن الـضرورة تقـدر  يف سبيل املصلحة العامة إال مبقـدار مـافليس عليها التضحية مبصلحة األفراد 

  .بقدرها دون زيادة
هلذا حكم جملس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار صادر من أحد احملافظني برفض تنفيذ حكم خالل مدة حددها احملـافظ 

 بأنــه ال جيــوز 1986-01-25ة العليــا جبلــسة  ذلــك يف حكــم احملكمــة اإلداريــمجلــس الدولــة المــصريكمــا أقــر . ســلفا
ائي إال إذا كان يرتتب على تنفيذ احلكم فورا إخـالل خطـري بالـصاحل العـام  ًللقرار اإلداري بأن يعطل تنفيذ حكم قضائي 

اة أن يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سري مرفق عام ويف احلالة األخرية يرجح الصاحل العام على الصاحل الفـردي مبراعـ
ال يكـــون : "بأنـــه1993-01-30 كمـــا قـــررت احملكمـــة الدســـتورية يف مـــصر يف حكمهـــا جبلـــسة  بقـــدرها،ةتقـــدر الـــضرور

إعالن حالة الطوارئ إال ملواجهة نذر خطري تتهـدد معهـا املـصلحة القوميـة وهـي حالـة ال تالئمهـا أحيانـا تلـك التـدابري الـيت 
ًن طبيعتهــا ومــداها تفــرض مــن التــدابري االســتثنائية مــا يناســبها، ويعتــرب الزمــا تتخــذها الدولــة يف األوضــاع املعتــادة باعتبــار أ

ا   2.ملواجهة تبعا
، حبيث إذا حادت عن هـذا اهلـدف وخرجـت تحقيق الصالح العام جيب أن يكون هدف اإلدارة يف تصرفها هو /4

راف بالـسلطة ويكـون مـن سـلطة القـضاء عن الغاية اليت ترمي إليها وظيفتها ونـشاطها، فـإن تـصرفها يتـسم بالتعـسف واالحنـ
إذا مــــا طعــــن أمامــــه يف مــــشروعية تــــصرف اإلدارة أن حيكــــم بإلغائــــه وبتعــــويض املــــضرور عمــــا أصــــابه مــــن ضــــرر جــــراء هــــذا 

  3.التصرف
   :نظرية الظروف االستثنائية في الجزائر -2
  : الظروف االستثنائية في الدساتير الجزائرية-2-1

حيــث جــاء .  فقــط علــى الــسلطات املتعلقــة بالــسلطات االســتثنائية59المــادة   اكتفــى بــالنص يف1963إن دســتور 
يف حالــــة اخلطــــر الوشــــيك الوقــــوع ميكــــن لــــرئيس اجلمهوريــــة اختــــاذ تــــدابري اســــتثنائية حلمايــــة اســــتقالل األمــــة : "فيهــــا مــــايلي

  ".وجيتمع اجمللس الوطين وجوبا. ومؤسسات اجلمهورية
:  والـيت متيـز بـني احلـاالت التاليـة123 إىل  119 مـن الموادالت يف  فقد نص على عدة حا1976أما يف دستور 

  .حلة الطوارئ، حالة احلصار، احلالة االستثنائية وحالة احلرب
وأثنــاء هــذه احلــاالت تتــسع فيهــا ســلطات اإلدارة ويتغــري فيهــا مفهــوم املــشروعية مــن املــشروعية العاديــة إىل مــشروعية 

  .احلالة االستثنائية
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 الــيت تــنص علــى هــذه الظــروف االســتثنائية 91 إىل 86 مــن مــواد، فقــد تبــىن هــذه احلــاالت يف 1986أمــا دســتور 
ا كما يلي   .حالة الطوارئ، حالة احلصار، احلالة االستثنائية وحالة احلرب: واليت تندرج خطور
  . بنفس احلاالت96 إىل 91 من مواده يف 1996وقد احتفظ دستور سنة 

 59 المادة واليت نتج عنها تطبيـق 1963 أكتوبر 03حالة االستثناء ابتداء من : التاليةوقد عرفت اجلزائر احلاالت 
 اليت تنظم الـسلطات االسـتثنائية الـيت ميارسـها رئـيس اجلمهوريـة، حالـة احلـصار أثنـاء زلـزال األصـنام 1963من دستور سنة 

ثنــــاء األحــــداث الــــسياسية لتلــــك  أ1991 ســــبتمرب 29 ورفعــــت بتــــاريخ 1991 جويليــــة 04، وبتــــاريخ )الــــشلف حاليــــا(
  1.املرحلة، مث حالة الطوارئ واليت رفعت مؤخرا فقط

 :االستثنائية الحاالت القضائية على الضبط اإلداري في الرقابة -2-2
 هـذه مـع وتالءمـا أكثـر مرونـة ليـصبح نطاقـه بذلك فيتوسع الشرعية، مبدأ على مباشر تأثري االستثنائية الظروف تأثر
 أنه إال االستثنائية الظروف ظل يف شرعا العادية يعد الظروف يف الشرعية إطار عن اإلدارة أعمال من رجخي فما الظروف،

 االسـتثنائية الظـروف نظريـة أعمـال شروط توافر يتعني الشرعية، عن مبدأ اإلدارة خروج عدم االستثنائية الظروف تربر حىت
 علـى رقابـة فـرض وبالتـايل تطبيقهـا شـروط وضـع حيـث لفرنـسيا اإلداري القـضاء مـن طـرف شـيدت الـيت الضرورة حالة أو

 تستطيع حبيث ال العامة املرافق سري يعوق أو العامة املصلحة يهدد جسيما خطرا متثل حالة وجود من هذه الشروط توافر
 تلـك إتبـاع نشـأ مـن أن يكـون أو كفايتهـا عـدم أو إتباعهـا لتعـذر العاديـة، الـشرعية قواعـد بإتبـاع اخلطـر هـذا دفـع اإلدارة
 حمايـة هـدفها اإلدارة جانـب مـن اإلجـراءات املتخـذة تكـون أن جيـب كمـا للخطـر العامـة املـصلحة تعـريض القواعـد

 حيـث أن العاديـة، الظـروف عـن االسـتثنائية الظـروف يف ممارسـته خيتلـف اإلداري الـضبط نـشاط إن .العامـة المـصلحة
 سـلطات مـنح فمـن الـضروري ،األخطـار ودفـع العـام النظـام علـى للمحافظة السرعة تقتضي االستثنائية الظروف مواجهة
 قانونيـا أمـرا ذلـك مـع يظـل أنـه إال مبـدأ الـشرعية مـع ذلـك يتعـارض كـان وإن اخلاصـة الـصالحيات بعـض اإلداري الـضبط
 ضيتعـار كـان وإن اخلاصـة الـصالحيات اإلداري ويف بعـض قـرارات الـضبط فـإن وبـذلك اسـتثنائية شـرعية إطـار يف وشرعيا
 الـضبط قـرارات فـإن وبـذلك اسـتثنائية شـرعية إطـار يف وشـرعيا، قانونيـا أمـرا مـع ذلـك يظـل أنـه إال الـشرعية مبـدأ مـع ذلـك

هـذين  علـى الرقابـة حـدود هـي ومـا التـأثري؟ هذا مدى فما الشكل وركن ،االختصاص ركن يف ذه الظروف تتأثر اإلداري
 .؟ االستثنائية احلاالت يف ظل الركنني

 :االختصاص  ركن- أ
 هـذه مـع عليهمـا متاشـيا القـضائية والرقابـة االختـصاص قواعـد علـى التغـري بعـض يـدخل االسـتثنائية، احلـاالت يف
 : حاالت ثالثة يف التغري هذا رصد وميكن احلاالت
 .اإلداري الضبط سلطات بني االختصاص قواعد تغيري : األوىل احلالة
 .جديدة الختصاصات دارياإل الضبط سلطات ممارسة : الثانية احلالة
  .اإلداري الضبط صالحيات متارس جديدة سلطات ظهور : الثالثة احلالة
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 س آليات الضبط اإلداريمقيا

                                                

 :اإلداري الضبط سلطات بين االختصاص قواعد تغيير / 1
 وميكـن ،اإلداري تتغـري الـضبط سـلطات الختـصاصات املنظمـة االختـصاص قواعـد فـإن االسـتثنائية، احلـاالت يف
 يف تتـدخل أن ميكـن حمليـة، كـذلك إداري ضـبط سـلطات صـالحيات يف تتـدخل أن مركزيـة إداري ضـبط لـسلطات
  1.بينها فيما االختصاص قواعد تغري أن حملية إداري ضبط سلطات صالحيات

 اجملـالس رؤسـاء يـسهر الـوايل علـى ممارسـة: (( علـى مـا يلـي373-83رقـم  املرسـوم مـن 04 المـادة تـنص حيـث 
م والوالئية البلدية الشعبية   .العامة واملتخصصة اإلدارية الشرطة جمال يف صالحيا

 عـن نـاتج فـردي أو طـابع تنظيمـي ذا إجراء أي ويتخذ املقصى، البلدي الشعيب اجمللس رئيس حمل احلاجة، عند حيل
  )).املطلوب عالجها الوضعية وتستدعيه ا املعمول والتنظيمات القوانني تطبيق

 لـوزير التنفيـذ الطـوارئ حيـث حالـة وضـع خيـول أنـه  علـى44-92الرئاسـي رقـم  املرسـوم مـن 06المـادة وتـنص 
  .تراب واليته امتداد على والوايل الوطين، الرتاب كل يف احمللية واجلماعات الداخلية

 ملمارسـة حملل قرار البلدية مبوجب رؤساء حمل حيل أن للوايل ميكن أنه على البلدية قانون من 82 المادة تنص كما
  .جماورة عدة بلديات أو بلديتني يف العام النظام يهد عندما الصدد ذا املقررة السلطات

 الشعيب اجمللس اختصاص رئيس يف التدخل للوايل تقر املادة هذه   فإن373-83املرسوم  من 04 للمادة فبالنسبة
 ملناسـبة تـدخلال هـذا ويكـون البلـدي، اجمللـس الـشعيب رئـيس تقـصري حالـة يف اإلداري الـضبط جمـال يف لـه والتقريـر البلـدي
  .البلدي الشعيب اجمللس رئيس الوايل مكان حيل أن تستدعي استثنائية أي خاصة وضعية وجود

ا44-92رقم  الرئاسي املرسوم  من06المادة أما   عـرب التنفيـذ حيـز حالة الطوارئ وضع الداخلية لوزير ختول  فإ
 الـيت التـدابري تنفيـذ أجـل مـن بدلـه الـوايل والتقريـر نمكـا حيـل أن الداخليـة لـوزير ميكـن أنـه مبعـىن الـوطين الـرتاب كامـل

  .الطوارئ حالة يف املتمثلة االستثنائية احلالة تستدعيها
 رؤسـاء  حمـليحـل أن للـوايل ميكـن حيـث البلديـة قـانون مـن 82 المـادة عليهـا تـنص الـيت للحالـة بالنـسبة كـذلك

 عـدة أو بلـدتني يف العـام يهـدد النظـام خطـري وجـود يف تتمثـل اسـتثنائية حالـة وجـود مبناسـبة وهـذا البلديـة الـشعبية اجملـالس
  2.متجاورة بلديات

  :جديدة الختصاصات اإلداري الضبط سلطات ممارسة/ 2
االسـتثنائية  يف احلـاالت جديـدة اختـصاصات ممارسـة اإلداري الـضبط لـسلطات الفرنـسي اإلداري والقـضاء الفقـه أقـر

 غـري أو مرفقـات كـن سـواء اسـتقبال الفتيـات املـشروبات بـائعي فيـه مينـع  قـرار Toulonحمـافظ  اختـذ الـصدد هذا ففي
ا، قـرار يتخـذ أن حملـافظ ميكـن ال فرديـة، حرية ميس القرار هذا أن  ، حيث (accompagnées)مرفقات  ولكـن بـشأ
   .3القرار هذا اختاذ من احملافظ مكنت احلرب ظروف

 
   بوقريط عمر، مرجع سابق - 1
   بوقريط عمر، مرجع سابق- 2
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 أنـه حيـث السلطات القضائية اختصاص يف التدخل دارياإل الضبط لسلطات الفرنسي اإلداري القضاء أقر كذلك
 أقر الدولة جملس لكن املختصة، السلطة القضائية تتخذه قرار أو قضائي أمر بواسطة إال احلبس يف شخص وضع ميكن ال

ة الوطين الدفاع لدواعي خطري شخص حببس قرار يتخذ أن للمحافظ   .1االستثنائية الظروف وجملا
 وضـمن الطـوارئ املتعلـق حبالـة الرئاسـي املرسـوم يف جتـد أنـه حيـث اجلزائـري، القـانون يف تطبيقهـا احلـاالت هـذه وجتـد
 ميكـن ال إجـراءات علـى تـنص هـذا املرسـوم مـن الـسادسة المـادة أن جنـد العمـومي، النظـام حلفـظ تتخـذ الـيت اإلجـراءات
ا العادية، احلاالت يف اختاذها اإلداري الضبط لسلطات  : يلي ما على املادة وتنص أخرى سلطات من اختصاصات أل

  ،معينة وأوقات أماكن يف والسيارات األشخاص مرور منع أو حتديد 1-
 ،وتوزيعها األوىل الضرورة ذات والسلع الغذائية املواد نقل تنظيم 2-
 ،املقيمني لغري املنظمة اإلقامة مناطق إنشاء 3-

 بـسري أو العـام بالنظـام مـضر نـشاطه أن يتـضح راشـد شـخص لكـ اجلربيـة اإلقامـة حتـت وضـع أو اإلقامـة مـن منـع 4- 
  ،العمومية املصاحل

 ،شرعي غري و به مرخص غري إضراب حالة يف املعتاد املهين بنشاطهم للقيام العمال تسخري 5-
  ".ليال و ارا بالتفتيش استثنائيا األمر 6-

 أمـن مركـز يف الوضـع تـدبري يتخـذ: (( يلـي مـا  علـى75-92رقـم  التنفيذي املرسوم من الثالثة المادة كذلك تنص
  )).يفوضها اليت السلطة أو احمللية واجلماعات الداخلية وزير

 الـضبط ميكـن لـسلطات فإنـه االسـتثنائية الظـروف ملواجهـة أنـه تبـني املثـال، سـبيل علـى املـأخوذة النـصوص هـذه إن
 الفرديـة احلريـات متـس قـرارات أن تتخذ هلا كنمي وكذلك ،القضائية السلطة اختصاص يف تدخل قرارات تتخذ أن اإلداري
 .السلطة التشريعية اختصاص من هي اليت احلريات هذه وتلغي والعامة

 :2اإلداري الضبط صالحيات تمارس جديدة سلطات ظهور /3
 جملـس أن جنـد هـذه املـسألة ففـي اإلداري، الـضبط نـشاط متـارس جديـدة جهـات تظهـر االسـتثنائية الظروف ملواجهة

 نـشاط ممارسـة صـالحية عـاديني أفـراد جمموعـة مـن متكونـة للجنـة أقـر أنـه حيـث احلـدود أبعـد إىل ذهـب الفرنـسي لـةالدو
 Comité des intérêts" تسمى   جلنة Valery Saintمقاطعة يف 1940 سنة يف أنه حيث اإلداري، الضبط

valériens"واختـذت املدينـة يف اإلدارة سـري حـسن وضـمان العـام النظـام احملافظـة علـى مهمـة عاتقهـا على أخذت  اليت 
   3.القرارات هذه شرعية جملس الدولة فأقر الصدد ذا قرارات

 ممارسـة صـالحية بعـض اجلهـات خولـت االسـتثنائية، احلالـة هـذه أن حيـث الطـوارئ حالـة يف احلالة هذه تطبيق وجند
 .اإلداري الضبط

                                                 
 1947 فيفري 19 الفرنسي، الدولة جملس - 1
   بوقريط عمر، مرجع سابق- 2
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 لكـن ذلـك خيولـه قـانوين نـص ورود لعدم وهذا اإلداري الضبط ممارسة صالحية ال ميلك احلكومة رئيس أن  حيث/أ
 السـيما املرسـوم )أمنيـة(ضـبطية  تـدابري اختاذ صالحية احلكومة رئيس النصوص بعض خولت الطوارئ إعالن حالة مبناسبة
  . 5 )المادة (العمومي األمن  محاية يف الشعيب الوطين اجليش مبشاركة  املتعلق488-91رقم  الرئاسي

 .اإلداري الضبط نشاط متارس استثنائية جديدة ضبط سلطة الحكومة رئيس أصبح وبذلك
 فتنص ذلك القانون خيوهلا إذ إداري ضبط سلطة االستثنائية احلاالت يف ظل العسكرية السلطات تصبح  كذلك/ب
 ياتصـالح املخولـة العـسكرية للـسلطات ميكـن: ((  علـى مـايلي204-91رقـم  التنفيـذي املرسـوم مـن الـسادسة المـادة
ـا يعتقـد نـداءات عموميـة، أو اجتمـاع أو نـشر أي متنـع أن الـشرطة،  اسـتمرارمها أو األمـن وانعـدام الفوضـى بإثـارة كفيلـة أ
  )).العام النظام جلنة رعاية اقرتاح على بناءا وذلك

 هنا ارةاإلش وجتدر إداري حمضة، ضبط تدابري هي املادة نص حسب العسكرية السلطات هذه تتخذها اليت فالتدابري
 الرابعـة المـادة  السـيما488-91أحكـام املرسـوم  حـسب وهـذا املدنية، السلطات مسؤولية حتت تتخذ التدابري هذه أن
  .الوطين املستوى على الداخلية ووزير دائرة اختصاصه، مستوى على الوايل مسؤولية حتت منه،

 الطـوارئ تـدابري حالـة تطبيـق يف ملـسامهةا القـانون هلـا أوكـل جديـدة، هيئـة إىل الـصدد هـذا يف نـشري أن  بقـي/ج
 مـن المـادة التاسـعة حيـث تـنص العـام، النظـام رعايـة جلنـة يف تتمثـل العمـومي، النظـام علـى واحلفـاظ إعـادة يف واملـسامهة

 وهـذه واليـة، كـل مـستوى يف العام النظام لرعاية جلنة تنشأ( 1991 يونيو 4  املؤرخ يف 196-91املرسوم الرئاسي رقم 
 : 1من وتتكون املعنية قانونا العسكرية السلطة ترأسها اللجنة

 الوايل؛ -
 الوالئية؛ الشرطة حمافظ -
 الوطين؛ الدرك قائد -
 األمر؛ اقتضى إن العسكري القطاع رئيس -
  .العامة باملصلحة بتمسكهما معروفتان شخصيتان -

 وبـذلك التـدابري هلـذه احلـسن التنفيـذ علـى وتـسهر االسـتثنائية التـدابري تطبيـق دراسـته هـي اللجنـة هلـذه املوكلـة فاملهمـة
  ).196/ 91املرسوم  من 04 المادة(فقط  توجيهي استشاري دورها يكون

 يف فإنـه وبـذلك علـى االختـصاص الرقابـة مـضمون تغـري يـستلزم االسـتثنائية احلـاالت يف االختـصاص قواعـد تغـري إن
 ركـن يبـني الـذي القـانوين الـنص لتـوفر وهـذا رقابـة عاديـة تبقـى ضائيةالقـ الرقابـة فإن التغري هذا يبني قانوين نص وجود حالة

 وبـذلك االختـصاص، قواعـد علـى اخلـروج إىل أدى الـذي الظـرف االسـتثنائي أو االسـتثنائية احلالـة يف أمـا االختـصاص،
 .قبل من هاابين اليت االستثنائية الظروف تطبيق حالة شروط توافر يراقب فالقاضي
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 : ركن الشكل-ب
 بـدون القـرار وبـذلك يـصدر املتخـذ، القـرار لـشكليات اإلداري الـضبط سـلطات إتبـاع علـى االسـتثنائية احلاالت أثرت
 سبب إىل يرجع قد املطلوب إغفال الشكل فإن عامة وبصفة .الشكل إتباع استحالة بذلك وتكون الشكليات تلك إتباع
 نفـسه الـشخص أو الغـري بـسبب أو القـرار، إصـدار تـأخري تمـلحي ال اسـتثنائي ظـرف أو القـاهرة، كالقوة اإلدارة عن أجنيب
  1.بالبطالن يتمسك الذي

 ،الالزمـة الـشكليات دون إتبـاع قـرارات اختـاذ ميكـن االسـتثنائية احلـاالت يف فإنـه اإلداري الـضبط لقرارات بالنسبة أما
 ميكـن األساس هذا وعلى انونية،ق أو الشكليات جوهرية كانت إن ذلك يف ويستوي شرعية، القرارات تلك تعترب وبذلك

 .إمتامها عليها يتعذر أو الشكليات إتباع متاما تغفل االستثنائية أن احلالة بسبب اإلداري الضبط لسلطات
 :2الشكليات إلتباع التام اإلغفال /1

 اختـذ أجلهـا مـن احلالـة الـيت لـدواعي نتيجـة املقـررة واإلجـراءات األشـكال إغفـال إىل اإلداري الـضبط سـلطة تـضطر
 اتبـع فلـو الوضـع، علـى الـسيطرة الـتمكن مـن وعـدم تفاقمـه أو اخلطـر حلـول إىل واإلجـراء الـشكل إتبـاع يـؤدي فقد القرار،
 يف تقديريـة سـلطة بـذلك فتظهر الوقت لفوات بدون جدوى اإلداري الضبط سلطة تدخل لكان اإلجراء أو الشكل ذلك
 لكـن ،الـشكل عنـصر يف تقديريـة سـلطة أيـة اإلداري الـضبط  لـسلطةلـيس املبـدأ حيـث فمـن إتباعـه، عدم أو الشكل إتباع

 القـرار لـصحة الـالزم الـشكل إتبـاع عـدم تقريـر ميكـن ضـوئها علـى الـيت الـسلطة التقديريـة هـذه متلـي االسـتثنائية الظـروف
 جهة تشارةاس عدم كذلك هلا وميكن كتابة، بدون شفويا قرارها اإلداري الضبط سلطة بذلك أن تصدر فيمكن ،اإلداري

 قـرار  شـرعيةالفرنـسي الدولـة مجلـس قـضى الـصدد هذا ففي ، القانون استوجبه قانوين إجراء إغفال ميكن معينة، كذلك
 إذا فـالعربة 3.االسـتثنائية للظـروف نتيجـة املـسبق، الـودي االتفـاق ضـرورة القـانون يلـزم حيـث االستيالء خيص إداري ضبط
 هلـذا وفقـا العمـل أن إذ.القـرار علـى فعاليـة تـأثريه بـسبب الـشكل هـذا تفـادي جـراءإ أو معـني لـشكل اإلدارة إتباع عدم من

 :يلي فيما تتمثل لشكل اإلداري الضبط سلطات عدم إتباع شروط فإن وبذلك .القرار جدوى عدم إىل يؤدي قد الشكل
 .االستثنائية احلالة ظروف توفر ضرورة 1-
  .العامة املصلحة محاية 2-

 :لشكلياتا إتمام استحالة /2
 ذلـك إتبـاع الـسلطة يف هـذه تـستمر أن أمامهـا ميكـن ال اسـتثنائية حالـة أمـام نفـسها اإلداري الـضبط سـلطة جتـد قـد
 انتظـار ميكـن ال احلالـة أو تفـاقم الوضـع وأمـام معني، وقت يتطلب شكل أو إجراء القرار يتطلب فقد اإلجراء، أو الشكل
 مـن متومهـة وليـست حقيقيـة االسـتحالة هـذه أن تكـون وجيـب الشكل، ذلك إمتام بذلك فيستحيل اإلجراء، ذلك استيفاء
  .اإلداري الضبط سلطة طرف
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 هـذه خـروج حيـث أن عاديـة، حـاالت يف اختـذت الـيت الـضبطية القـرارات يف تطبيقهـا نطـاق جتـد احلالـة هـذه إن
 بصدور تعجل استثنائية وفتتدخل ظر أن حيدث ولكن معينة، شكليات بسبب معني وقت يتطلب التنفيذ حليز القرارات
  .فوري بشكل القرار وتصدر اإلجراء الشكلي، ذلك تقطع أن إال اإلداري الضبط سلطة على يكون فما القرار،

 علـى اخلروج على نفسها الرقابة هي تكون االستثنائية احلاالت يف الشكل قواعد على اخلروج على القضائية فالرقابة
 نظرية يطبق وبذلك االستثنائية، الظروف شروط توافر يراقب كان اإلداري لفرنسيا القضاء أن حيث االختصاص، قواعد

 كانـت سـواء الـشكل قواعد على اخلروج مث ومن الشرعية مبدأ على عامة اخلروج بصفة لإلدارة ميكن مبوجبها اليت الضرورة
 أجـل ومـن اسـتثنائية ظـروف يف راتالقـرا هـذه اختـاذ هـو شـرعيتها بـسبب شـرعية القرارات وتصبح بذلك ثانوية، أو جوهرية
  .العامة املصلحة

ن القضاء اإلداري يفرض رقابته على تصرفات اإلدارة في ظل الظروف االستثنائية حيـث خولهـا سـلطة ومنه فإ
اتخاذ اإلجراءات والتدابير التـي يتطلبهـا الموقـف ولـو خالفـت فـي ذلـك القـانون فـي مدلولـه اللفظـي مادامـت تبغـي 

خـضوع هـذه التـصرفات لرقابـة القـضاء اإلداري مناطـه لـيس هـو التحقـق مـن مـدى مـشروعية القـرار و. الصالح العام
  .من حيث مطابقته للقانون أو عدم مطابقته وإنما هو التحقق من مدى توافر الضوابط لذلك
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    1.مدى سلطة اإلدارة في سحب القرارات اإلدارية لعدم المالءمة :سؤال
  :اإلجابة

فلـيس لـإلدارة . إذا نشأ القرار اإلداري مشروعا وصحيحا من الناحية القانونية عالوة علـى مالءمتـه للظـروف احمليطـة بإصـداره
أمـا إذا طـرأ . أن ترجع عليه ما مل يطرأ عيب قانوين على القرار، فيكون لإلدارة حق اإللغاء أو التعديل اجلزئي إلزالـة العيـب الطـارئ

 باملالءمة لتغيري الظروف، اليت أحاطت به وقت إصداره، فإنه لإلدارة أيـضا حـق اإللغـاء أو التعـديل ليـتالءم على القرار عيب يتعلق
  .مع الظروف اجلديدة وأنه يقتصر ذلك على املستقبل دون أن يكون له أي أثر رجعي

املشروعية، وإمنـا ترجـع إىل مبـدأ مالءمـة  وسلطة اإلدارة يف ذلك ال تستند إىل حقها يف الرقابة الذاتية على أعماهلا وفقا ملبدأ 
  ) نقاط03. (أعمال اإلدارة مع الظروف املتغرية

إن غالبيــة الفقــه اجتــه إىل عــدم جــواز ســحب القــرارات اإلداريــة الــصحيحة، ألن الــسحب ال ينــصب إال علــى القــرارات املعيبــة 
إن أســاس . ءمــة إصــدارها وهــو مــا اســتقر عليــه القــضاءقانونــا حــىت ولــو كانــت معيبــة بعــدم املالءمــة أي وردت خمالفــة ملقتــضيات مال

االســـتناد لتربيـــر عـــدم جـــواز الـــسحب، يرجـــع إىل مبـــدأ عـــدم جـــواز الرجعيـــة يف القـــرارات اإلداريـــة وهـــو مـــن املبـــادئ القانونيـــة العامـــة 
  .املستقرة والذي تلتزم اإلدارة باحرتامه

مـساسا بـاملراكز القانونيـة أو احلقـوق املكتـسبة املتولـدة نتيجـة إن مقتضى السحب للقرار الصحيح لعـدم املالءمـة يرتتـب عليـه 
  ) نقاط05.(القرار املسحوب، فإن القرار الساحب يكون غري مشروع ملخالفته لقاعدة عدم جواز الرجعية يف القرارات اإلدارية
ذلـك علـى أسـاس أن إن بعض الفقه يتجه خالف ذلك أي جييز سحب القرارات الصحيحة املـشوبة بعيـب عـدم املالءمـة، و

ــا الــصحيحة املــشوبة بعيــب عــدم املالءمــة يف احلــاالت الــيت المــصلحة العامــة  قــد تقتــضي أحيانــا تربيــر حــق اإلدارة يف نقــض قرارا
تعتقــد فيــه اإلدارة ضــرورة الرجــوع يف هــذا القــرار، وألنــه إذا كانــت اإلدارة تتمتــع بالــسلطة التقديريــة يف إصــدار القــرار فإنــه جيــب أن 

فيها نفس السلطة يف سـحب القـرار بـشرط أال يكـون يف ذلـك الـسحب تعـسف وإسـاءة السـتخدام سـلطتها وهـو مـا خيـضع تكون 
 لــإلدارة حبــق االعــرتافإن جــواز ســحب القــرارات اإلداريــة الــصحيحة لعــدم املالءمــة لــدى الفقــه الغالــب تعتــرب أن . لرقابــة القــضاء

الن بطالن القرار غري املشروع بواسطة مـن أصـدره أي اإلدارة الـيت حتـل يف ذلـك السحب إمنا يستند إىل مبدأ املشروعية، وذلك بإع
  ) نقاط04. (حمل السلطة القضائية

ا الصحيحة لعدم مالءمتها ملا لذلك السحب من آثار متس االعرتافإن املصلحة العامة تقضي بعدم   لإلدارة بسحب قرارا
 وأجــدر باحلمايــة مــن فكــرة الــسحب لعــدم مالءمــة القــرار واالحــرتامفهــي أوىل بالرعايــة بــاملراكز القانونيــة واحلقــوق املكتــسبة لألفــراد، 

الـــذي تولـــدت عنـــه فعـــال هـــذه املراكـــز، وهـــي مراكـــز وأوضـــاع نـــشأت صـــحيحة ومـــشروعة نتيجـــة تولـــدها عـــن قـــرار إداري مـــشروع 
  ) نقاط04. (وصحيح

لفتـه مبـدأ عـدم رجعيـة القـرارات اإلداريـة ومـن مث يكـون إن سحب القرارات اإلدارية الصحيحة لعدم املالءمة غري جـوازي ملخا
ومن مث يكون لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار السحب غـري املـشروع، إمـا لـإلدارة نفـسها وإمـا أمـام القـضاء، بـل . غري مشروع

 مـا يعـرف بالـسحب بعـد إن لإلدارة نفسها أن تسحب قرارها الساحب غري املشروع إذا ما تبـني هلـا خمالفتـه لقواعـد املـشروعية وهـو
  ) نقاط04. (السحب
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