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 اإلهداء
 الحمد هلل الذي هدانا إلى نور 

 العلم ومّيزنا بالعقل
 أما بعد

 إلى من بلغ الرسالة وأوصل األمانة إلى الذي بكى علينا دون أن يرانا
 إلى حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى هللا عليه وسلم.                         

 إلى من قال فيهما المولى عز وجل:}واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي

 ما.أطال هللا في عمرهو  حفظهما هللا ارحمهما كما ربياني صغيرا { والدّي الكريمين

 عائلتيإلى جميع إخوتي وأخواتي، وكل أفراد 

 إلى كل الزمالء واألصحاب

 حتى أصل إلى ما أنا عليه.والى كل من علمني ولو حرفا 

 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي.....
 

 

 



 

 

 الشكر والتقدير
 . {انطالقا من قوله صلى هللا عليه وسلم: } َمْن ََل َيْشُكُر النَّاَس ََل َيْشُكُر هللا

 رواه الترمذي وصححه.                                      
دوني وبعد انتهائي بتوفيق هللا تعالى من كتابة هذا البحث، فإنني أدرك أّن هناك أشخاص ساع

م فمنهم من ساهم بالنصح والبعض بالتوجيه ومن باب الجميل أن نتقد المذكرةفي إتمام هذه 
 بفضلهم. بتشكراتنا الخالصة لهم واَلعتراف

 لمذكرةطول فترة إنجاز هذه الي  سندا اوآراءه اكانت تعليماتهالتي  ةالمشرف ةإلى األستاذ
 ". وافي حاجة"  ةالفاضل ةاألستاذ

لما عكما أتوجه بالشكر إلى كل أساتذتي في كل المراحل الدراسية على ما بذلوه من أجلنا 
شرافا لى جميع األساتذة الكرام  ومعرفة وتوجيها وا  جامعة  ، بالسياسيةبكلية الحقوق والعلوم وا 

 مستغانم. 
لى كل طالب يسع ى إلى كل من عملوا على تزويدي بالمراجع القّيمة والنصائح الجليلة وا 

 بجهده لنيل ثمرة العلم.
أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا العمل 

 لنا طيلة مشوارنا الدراسي.المتواضع من خالل الدعم المتواصل 
 .تم بنعمته الصالحاتتوالحمد هلل الذي                                               
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 ة:ــــــــــــــــــــــمقدم
مّما َل شك فيه هو أن القانون الذي يّوحد األفراد في مجال الحقوق والحريات بصفة 

َل يختلف في جوهره من دولة إلى أخرى مهما اختلفت ظروفها، على أن تحاول كل  خاصة
دولة حماية هذه الحقوق وتواجه المخاطر التي تمس بها وفقا لألسلوب الذي تراه يتماشى مع 
نظامها العام، ويكمن ذلك في جوهر القانون الدستوري والمعاهدات والمواثيق الدولية والنصوص 

 1ظيمية الوطنية والدولية.التشريعية والتن
لما  تعتبر الحقوق والحريات األساسية من أهم المواضيع التي تهتم بها األنظمة المعاصرو 

 تنطوي عليه من أهمية في حياة المجتمعات سواء المتقدمة منها أو مجمعات العالم الثالث
ارا وحمايتها معي احترامهابحيث تعد أساسا لقياس درجة تطور ورقي هذه المجتمعات كما أصبح 

 جوهريا لقبول الدول في بعض المنظمات الدولية واإلقليمية.
لجزائري وأصبحت لهذا برزت الحقوق والحريات األساسية وضرورة حمايتها في النظام ا

صدور  ولين في الدولة وهو اَلهتمام الذي أوَله المؤسس الدستوري وذلك منذؤ تشغل اهتمام المس
 .مباشرة ستقاللأول دستور للبالد بعد اَل

 أكد على ضمان الحقوق والحريات األساسية حيث تضمن الجزائري  الدستوركما أن 
أشار في الفصل الرابع منه تحت عنوان الحقوق والحريات الذي  2016لسنة  ي دستور ال التعديل

على الضمانات  كما نص للمواطنين، س الحقوق والحريات األساسيةيتكر  على 32 في المادة
ومنح له  156التي تجسد هذه الحماية من خالل تكريس استقاللية القضاء طبقا لمادة 

تحمي والتي جاء في سياقها أنه: "  157اختصاص حماية الحقوق والحريات طبقا للمادة 
السلطة القضائية المجتمع والحريات العامة وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على 

 2."يةحقوقهم األساس
                                                 

، ص 2014أكتوبر بقدار كمال، القضاء اَلستعجالي في مادة الحريات األساسية، مجلة صوت القانون، العدد الثاني،  -1
139. 

 يتضمن التعديل الدستوري. 2016مارس  06الموافق ل 1437جمادي األولى عام  26مؤرخ في  16/01قانون رقم  -2
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لعل من أصعب الكلمات التي يمكن التعرض لتعريفها وتحديد مدلولها كلمتي الحق و 
لى أن كال منهما من المفاهيم المتطورة مع الزمن  هما،والحرية نظرا للمدلول الكبير لكل من وا 

ولقد وضعت تعاريف ومفاهيم مختلفة للحقوق والحريات األساسية، فمن التعاريف المختارة فقها 
بة للحق بأنه ما ثبت على وجه اَلختصاص وقرر به الشارع سلطة أو تكليفا تحقيقا بالنس

  1لمصلحة معينة.
أما بالنسبة للحريات األساسية فقد عرفت على أنها الحقوق األساسية التي يخولها دستور 
دولة ما لمواطنيها ويصونها لهم ضد التجاوزات ومختلف ضروب التعسف التي قد يتعرضون 

 د البير كلورياركما أورد الفقيه الفرنسي كول، سواء من قبل األفراد أو السلطةا له
C.A.COLLIARD  الحريات األساسية أو الشخصية ، صنيفا لهذه الحقوق والحريات منهات

وتتضمن حرمة الحياة الخاصة، حق األمن، حرمة المسكن...الخ  حريات الفكر وتتضمن حرية 
الحريات اَلقتصادية وتتضمن الحق في العمل، الحرية  التعلم....الخالرأي، حرية الدين، حرية 

  2.النقابية، حق الملكية
ة من يؤكد على أن وجود حريات أساسية وحريات أخرى تعتبر ثانوية بالنسبكما انه هناك 

ن ك لألولى ولقد تبنى الفقه القانوني نظرية الحريات األساسية وأخذ بها القضاء في أحكامه ان وا 
 لفقهاءالصعب إيجاد معيار للتمييز بين ما يعتبر حرية أساسية وما يعتبر غير ذلك إَل أن ا من

 حدودهاو جعلوا من تحديد المشرع للحقوق والحريات وتعريفها وبيان كيفية ممارستها والتمتع بها 
 معيارا للحريات األساسية.

اد دارة لممارسة األفر وتفيد فكرة الحقوق والحريات األساسية الوقوف في وجه تضييق اإل
هذا سية، للحرياتهم والتمتع بحقوقهم ألنها أجدر بالحماية من الحريات والحقوق المعتبرة غير أسا

 يمنع على اإلدارة أن تتعدى عليها أو أن تضع عليها قيودا.

                                                 

  .26، ص2005لى، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة األو هاني سليمان الطعيمات، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، -1
العامة، ملخص محاضرات القيت على طلبة السنة الرابعة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، محمد صالح فنينش، الحريات  -2

 .22، ص2008/2009سنة 



  مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

3 

حماية الحقوق والحريات األساسية في النظام القضائي الفرنسي لونشير إلى أن المخول 
من دستور  66وهذا طبقا لما نصت عليه المادة ، لعادي وليس القاضي اإلداري قاضي اهو ال

بقولها: )إن القضاء العادي هو حامي الحريات الفردية، ويضمن تطبيق  1958فرنسا لسنة 
 1المبدأ القائل بأنه َل يجوز حجز أي شخص تعسفيا(.

ائي الجزائري هو لكن المؤهل بحماية الحقوق والحريات األساسية في ظل النظام القض
 157السلطة القضائية أي كل من القاضي العادي والقاضي اإلداري وذلك طبقا لنص المادة 

 .2016لسنة  ي دستور التعديل المن 
ة غير أنه ونظرا لكون القاضي اإلداري هو الرقيب على األعمال والقرارات الغير مشروع

 لقانون اارة طرفا فيها، فقد تدخل فقهاء لإلدارة والمختص بالفصل في المنازعات التي تكون اإلد
رة وما حامي الحقوق والحريات األساسية في مواجهة اإلدا باعتبارهالعام لترجيح الكفة لصالحه 

 ليدها من سلطات.
 وبعد التطور الذي عرفه القضاء اإلداري في الجزائر أصبح للقاضي اإلداري دورا فعاَل

 ةليراسة هذا الموضوع نطرح اإلشكاللمواطن، وعليه فلدفي حماية الحقوق والحريات األساسية 
  ة؟حماية الحقوق والحريات األساسي ضمانالقضاء اإلداري في  فعاليةمدى  ما التالية:

ون قمنا بتقسيم مخطط البحث إلى خطة ثنائية كالسيكية، تتك اإلشكاليةلإلجابة على هذه 
ي األساسية وأهمية القضاء اإلداري ف من فصلين في الفصل األول تم دراسة الحقوق الحريات

حريات حمايتها، أما في الفصل الثاني فتم دراسة ضمانات القضاء اإلداري في حماية الحقوق وال
 األساسية.
 

 

                                                 
الحاج الطاهر زهير، دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات األساسية، مذكرة إجازة المدرسة العليا للقضاء،  - 1

 .04، ص  2009، سنة17دفعة 
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إن الحقوق والحريات األساسية تعتبر من أهم الحقوق التي تهتم جميع دول العالم 
ساسية أعليه من مكانة بالغة في حياة المجتمعات، كما أنها تعتبر ركيزة بحمايتها، لما تنطوي 

يجب احترامها في كل المجاَلت، حيث أن هذه األهمية تنبثق من كون الحقوق والحريات 
 األساسية التي تخص كل فرد عن باقي الحقوق األخرى، ولذلك تم تضمينها في مواثيق دولية

 لعالمي لحقوق اإلنسان.وا عالنات عالمية أهمها اإلعالن ا
ماية ونظرا لهذه األهمية البالغة للحقوق والحريات األساسية، نجد كل دولة تكرس هذه الح
هدت في منظومتها القانونية الداخلية، وتختلف حسب اختالف نظام كل دولة، كما أن الجزائر ع

دي، القضاء العا هذه الحماية إلى القضاء اإلداري، وهذا راجع إلى تميز القضاء اإلداري عن
وق ألنه يختص بالرقابة على أعمال اإلدارة بالتحديد، وألن اَلنتهاكات األشد خطرا على حق

اإلنسان هي تلك التي تكون صادرة من قبل إدارات عمومية في شكل قرارات سواء كانت 
بتعسف أو عن سوء تقدير، ولهذا يأتي دور القاضي لحماية الشخص المضرور الذي يكون في 

 كز ضعيف مقارنة مع مركز اإلدارة.مر 
ومن هذا المنطلق سنقوم بالتطرق إلى مضمون الحقوق والحريات األساسية في المبحث 

 األول ثم إلى أهمية القضاء في حمايتها في المبحث الثاني.
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 الحقوق والحريات األساسية اإلطار المفاهيميالمبحث األول: 

ور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وتضمنها الدستإن الحقوق والحريات األساسية حددها 
، عديلهاالذي يعمل على حمايتها ومنع التعسف في استعمالها، وخّول للدولة إمكانية التدخل في ت

 بحيث بإمكانها حصرها أو حتى تعليقها حسب مقتضيات المصلحة العامة.
نوع  ا ودرجة حمايتها منكما أن الحقوق والحريات األساسية لها عّدة أنواع تختلف أهميته

إلى آخر، وقبل الولوج في تحديدها سيتم أوَل تحديد مفهومها في المطلب األول، ثم إلى 
 تقسيماتها في المطلب الثاني.

 المطلب األول: مفهوم الحقوق والحريات األساسية
من بينها  نذكر  و  تخلو من الغموض واَللتباس،َل جميع التعريفات للحريات العامة  إن

لتعريف الذي  وضعه الفقيه "ريفيرو" بقوله: الحريات العامة  هي كفاءات التقدير الذاتي  ا
منظمة ميادين ، فهي كفاءات معترف بها و بواسطتها  يختار الفرد بنفسه تصرفه في مختلف ال

 1.من قبل الدولة ومحمية  حماية قانونية مدعمة

تعترف  أنتفترض الحريات  العامة  " بقوله: jean  Marange يعرفها "جون مرانج " و  
 وذلك في حمى من كل الضغوط  ة عدد معين من النشاطات المحددةبحق ممارس الدولة لألفراد

 أساسيةهي حريات الخارجية، فهي حريات ألنها تسمح  بالتعرف وبالعمل بدون أي ضغط ، و 
 الشروط . تحقيق مثل تلكمسؤولة عن ة السيادة القانونية صاحبة الدولة ن أجهز أل

وتستعمل أيضا بنفس المعنى  تانوحقوق اإلنسان مترابط األساسيةمصطلحي الحريات  إن
 أو"  األساسيةالحريات "  أو" "الحقوق األساسية أو: " الحقوق العامة الفردية التالية العبارات
 2.الفرديةت العامة و الحريا

                                                 
الموازنة  بين أعمال   الضبط اإلداري  والحريات  العامة ، شهادة  ماجستير  في اإلدارة و المالية    عمليةسكينة عزوز،  -1

 .66، ص 1990العامة،جامعة  الجزائر، كلية  الحقوق، سنة  
2  -Claud leclercq,libertes Pupliques ,litec,5E Edition,p 05. 
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 األمر لالجتهاد أو ثمة معيار وضعي لما يعتبر من حقوق اإلنسان بحيث َل يتركو 
بالشرعة وردت فيما يسمى  األساسية التيهذا المعيار في مجموع الحقوق الخالف، ويتمثل 

 " التي تتمثل  في : International Bill.of Human Rights الدولية لحقوق اإلنسان  " 
 .1948/  اإلعالن العالمي لحقوق  اإلنسان  1
 .1966الثقافية  لسنة واَلجتماعية و   عهد الدولي للحقوق اَلقتصادية/  ال 2
 .1966لسنة /  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  3

وعلى الرغم من اختالف فقهاء القانون الدولي في تعريف موحد للحقوق والحريات 
األساسية، إَل انه لها معنى ومضمون واحد وهدف واحد، وهو ما تطرقت له كل التشريعات 

 من معاهدات وا عالنات واتفاقيات، أو وطنية من قوانين وضعية ودساتير، سواء كانت دولية
 لذلك سيتم التطرق إلى مفهومها في التشريعات الدولية والوطنية فيما يلي:

 الدولي في نطاق القانون الفرع األول: مفهوم الحقوق والحريات األساسية 
الن من ميثاق هيئة األمم المتحدة واإلعسيتم التطرق إلى مفهوم الحقوق والحريات األساسية في كل 

 العالمي للحقوق اإلنسان، والعهدين الدوليين، فيما يلي:
 أوال: مفهوم الحقوق والحريات األساسية في ظل ميثاق هيئة األمم المتحدة.

بمثابررة نهايررة للنظررام التقليرردي فرري العالقررات  1945يعتبررر مرريالد منظمررة األمررم المتحرردة عررام 
على الهيمنة المطلقة للدولة، وبداية عهد جديد للعالقات الدولية حيث اتضرح فيهرا  الدولية القائمة

دور الفرررد ترردريجيا فرري المجررال الرردولي، وأصرربحت الشخصررية الدوليررة أكثررر وضرروحا خاصررة مررع 
صياغة القواعد الدولية التي تخاطبه، كما أن ميثاق األمم المتحدة هو أول وثيقة دولية فري تراريخ 

ولية الرذي كررس مبردأ احتررام الحقروق اإلنسران وحرياتره علرى نطراق عرالمي باعتبارهرا العالقات الد
نحرن شرعوب األمرم المتحردة، فقد نصت فري ديباجتره علرى أنره: "  1إحدى المبادئ القانون الدولي،

وقررد ألينررا علررى أنفسررنا أن ننقررذ األجيررال المقبلررة مررن ويررالت الحرررب مررن خررالل جيررل واحررد جلبررت 

                                                 
، دراسة مقارنة، المركز العربي 2005السياسية في الدستور العراقي لسنة حسين وحيد عبود العيساوي، الحقوق والحريات  -1

 .42، 41، ص 2018للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة األولى، 
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يعجررز عنهررا الوصررف، وأن نؤكررد مررن جديررد إيماننررا بررالحقوق األساسررية لإلنسرران، اإلنسررانية كرروارث 
ن نرفع برالرقي اَلجتمراعي قردر رجال والنساء من حقوق متساوية، وأوبكرامة الفرد وقدرته، وبما لل

 1توى الحياة في جو من الحرية أفسح."مس
 منها ما يلي:كما انه نص على الحقوق والحريات في بنود متفرقة من الميثاق نذكر 

  :المادة األولى من ميثاق هيئة األمم المتحدة 
تضمنت هذه المادة أهداف األمم المتحدة حيث أشارت الفقرة األولى منها على حفظ السلم 
واألمن الدوليين، ثم ركزت على هام وهو حق تقرير المصير والذي يعتبر أساس الحقوق 

سية تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساوالحريات، وركزت الفقرة الثالثة منها على 
ين للناس جميعا والتشجيع على ذلك دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو التفرقة ب

يئة خذ الهالرجال والنساء، إذ جاء في نصها: " حفظا على السلم واألمن وتحقيقا لهذه الفعالية يت
زالتهماالتدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب  صت ، كما نالتي تهدد السلم واألمن الدوليين وا 

 ي يقضيالفقرة الثانية منها على إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احترام مبدأ الذ
 بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منهما تقرير مصيرها، كما حثت في مضمون 

لى حل المسائل الدولية ذات الصفة اَلقتصادية هذه المادة على تحقيق التعاون الدولي ع
 واَلجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات العامة.

  من ميثاق هيئة األمم المتحدة 06المادة 
ذه هإلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بالمسؤولية الرئيسية للتحقيق  60تعهدت المادة 

في ذلك المجلس اَلقتصادي واَلجتماعي فقد جاء في نصها ما يلي:  دهاساعاألهداف، ي
 ما علىفي هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة ك المبينة "مقاصد الهيئة

 عاتق المجلس اَلقتصادي واَلجتماعي....." 

                                                 
اإلنسان وحرياته األساسية في المواثيق الدولية وبعض الدساتير  كريمة عبد الرحيم الطائي، حسين علي الدريدي، حقوق  -1

 . 39، ص 2009العربية ، دار أيلة ، عمان الطبعة األولى، 
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تعهد الدول األعضاء في منظمة األمم نصت على  ( من هذا الميثاق56أما المادة )
يات إلنسان والحر تحقيق احترام ومراعاة حقوق الالمتحدة بالقيام بأعمال انفرادية ومشتركة 

 األساسية للجميع.
أصردرتها ولتعزيز حماية حقوق اإلنسان على الواقع العملي تم تأسيس لجنة حقروق اإلنسران 

( من ميثراق األمرم المتحردة، الهيئرة 68عليه المادة )الجمعية العامة لألمم المتحدة وهذا ما نصت 
عضرروا ومررن  53نسرران وحمايتهررا، وتتكررون هررذه اللجنررة مررن ئيسررية الترري تعتنرري بتعزيررز حقرروق اإلالر 

 1أهم مهامها: 
 .وضع المعايير وتطويرها في مجال حقوق اإلنسان 

 .السهر على تنفيذ هذه المعايير 

 .رصد واقع حقوق اإلنسان في العالم 

 د خبراء استشاريين.إيفا 

  ق تقديم منح دراسية أو أدوات تدريبية إلى الحكومات التي ترغب في اإللترزام الكامرل بحقرو
 اإلنسان.

  ،تقرررديم التوصررريات واَلقتراحرررات لبررررامج وسياسرررات تتعلرررق بحمايرررة وتعزيرررز حقررروق اإلنسررران
الترري تقرروم ولهررا أن تنشررر تقاريرهررا فرري هررذا الشررأن علررى مسررتوى العررالم لتظهررر الممارسررات 

بهررا بعررض الرردول والترري تمثررل إهرردار الحقرروق، كمررا كانررت وثيقررة اإلعررالن العررالمي لحقرروق 
، كمررا 10/12/1948جنررة، والررذي أقرترره األمررم المتحرردة فرري اإلنسرران مررن إنجررازات تلررك اللّ 

الرذي شرارك  1993كان إلنشاء المفوضية السرامية لحقروق اإلنسران فري مرؤتمر فيينرا عرام 
رك عررن الحكومرررات والمنظمررات غيررر الحكوميررة، والتوصرريات التررري مشررا 800فيرره حرروالي 

                                                 
نواف كنعان، حقوق اإلنسان في اإلسالم والمواثيق الدولية والدساتير العربية، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى،   - 1

 .92، ص 2008
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انتهرررت إلرررى التأكيرررد علرررى الترررزام الررردول رسرررميا بالوفررراء بالتزاماتهرررا َلحتررررام حقررروق اإلنسررران 
 1وحرياته األساسية.

ومع بداية دورات األولى للجمعيرة العامرة لألمرم المتحردة تأكرد اَلهتمرام الفعلري بحقروق اإلنسران 
د ذلررك مرن خرالل تنظيمهررا فري دورتهرا الثالثررة فري قصرر "شررايو" فري براريس عررام دوليرا، حيرث تجسر

الذي يعد أساسا للتعاقد المسرتقبلي للردول فري مضرمار  2إعالنها العالمي للحقوق اإلنسان، 1948
 وهو ما سنتطرق إلى مضمونه في اآلتي. 3حماية حقوق اإلنسان وحرياته،

 الن العالمي لحقوق اإلنسانثانيا: الحقوق والحريات األساسية في اإلع
بعد توجيه من الجمعية  1948ديسمبر  10صدر اإلعالن العالمي للحقوق اإلنسان في 

 العامة دون أن ينظم اتفاقية جماعية توقعها دول المنظمة وتصادق عليها وتطبقها.
وَلية كإنجاز مشهود وخطوة أولى في عملية التطور الكبرى في مجال  48واعتمد من قبل 

منه ماليين البشر في كافة  ويستمدحماية حقوق اإلنسان، وحظي بمساندة الرأي العام العالمي 
أنحاء العالم، ويتألف من ديباجة وثالثون مادة تحدد الحقوق األساسية التي ينبغي أن يتمتع بها 

 4سان.اإلن
حيث انه نصت ديباجة اإلعالن على انه اإلعالن العالمي للحقوق اإلنسان يصدر من 
 أجل حفظ كرامة جميع أعضاء األسرة وحقوق المتساوية وغير القابل للتصرف فيها، ومن اجل

 ة.لمعاناااَلرتقاء العالمي إلى حيث يكون الوجود اإلنساني حرا في القول والعقيدة، ومتحررا من 
 مادة ومن أهم ما جاء فيها نذكر ما يلي: 30ف بنود هذا اإلعالن من وتتأل

                                                 
 .92، ص المرجع السابقنعان، نواف ك - 1
 .1948كانون األول  10، المؤرخ في 217صدر اإلعالن العالمي للحقوق اإلنسان بموجب قرار الجمعية العامة رقم  -2
، ص 2009حسان محمد شفيق العاني، نظرية الحريات العامة، تحليل ووثائق، العاتك للصناعة الكتاب، القاهرة، طبعة  -3

10. 
فاطمة، دور القاضي اإلداري في الدفاع عن الحقوق والحريات األساسية لألفراد، مذكرة ماستر في الحقوق، جامعة عبادو  -4

 .09، ص 2012/2013محمد خيضر بسكرة، سنة 
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د وهم ق من اإلعالن أن الناس يولدون أحرارا متساويين في الكرامة والحقوق  المادة األولىنصت 
 وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح اإلخاء.

ت في ان حق التمتع بجميع الحقوق والحريامنه نصت على انه لكل إنس المادة الثانيةأما 
و هذا اإلعالن دون تمييز من أي نوع، وَلسيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أ

ة الثرو  اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا كان أو غير سياسي، أو األصل القومي أو اَلجتماعي أو
نعت  منه م 04الفرد في الحياة والمادة على حق  03أو المولد أو أي وضع آخر، وأكدت المادة 

 من استرقاق األفراد واستعبادهم.
 1إضافة على هذا تم النص على الحقوق القانونية لألفراد ومن بينها ما يلي:

 حق المساواة أمام القانون بين كل األفراد. -1
 الحق في اللجوء إلى المحاكم إلنصاف اإلنسان من أعمال فيها اعتداء على الحقوق. -2
 دم جواز القبض على أي إنسان أو حجزه تعسفا.ع  -3
 الحق في محاكمة نزيهة وعادلة. -4
إن المتهم بريء حتى أن تثبت إدانته ومحاكمته وفقا للقانون الوطني أو القانون  -5

الدولي، وعدم إصدار عقوبة عليه اشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب 
 الجريمة.

 اإلنسان الخاصة بمختلف أشكالها.عدم التدخل التعسفي في حالة   -6
 حرية اإلنسان في التنقل إلى بلده وحقه في مغادرة بلد آخر والخروج منه.  -7

في  حريات اإلنسان الفكرية، وحرية التعبير عن الرأي واَلشتراك 21إلى  18تتضمن المواد من 
والحق في  الجمعيات والحق في تقليد الوظائف العامة واَلشتراك في إدارة الشؤون العامة

 اَلنتخاب والترشح.

                                                 
، ص 2005خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق اإلنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، الطبعة الثانية  -1

149. 
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تتمثل تضمنت الحقوق اَلقتصادية واَلجتماعية والثقافية، و  26إلى  22المواد من بينما 
هذه الحقوق في الحق في العمل مدفوع األجر وحرية اختياره واألمن اَلجتماعي والعيش في 

افي ة المجتمع الثقمستوى معيشي مالئم، والحق في التعليم، والحق في المشاركة الحرة في حيا
 والحق في حماية اإلنتاج األدبي والعلمي والطبي.

تمع، من اإلعالن العالمي للحقوق اإلنسان بعالقة الفرد في المج المواد األخيرةوتختم 
بحيث تأكد على انه لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تحقق بمقتضاه الحقوق 

 والحريات تحقيقا تاما.
ادة منه على الواجبات المفروضة على الفرد اتجاه المجتمع الذي يعيش ونصت آخر م

فيه، وأشارت على انه َل يجوز تأويل أي نص في هذا اإلعالن على نحو يخول للدولة أو 
ات الجماعة أو الفرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية أي عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحري

 الواردة في هذا اإلعالن.
 الحقوق والحريات األساسية في العهدين الدوليين للحقوق اإلنسان ثالثا:

حثت الجمعية العامة على أن يتحمل العهدان الدوليين اكبر عدد ممكن من األحكام 
المماثلة، حيث تأكد أحكام ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومواده على 

ويالحظ  1لخاص بالحقوق اَلقتصادية واَلجتماعية والثقافية،تطابق أحكام ديباجة العهد الدولي ا
بالنسبة لالتفاقيات الدولية للحقوق اإلنسان، وتعني بذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

، فضال عن بقية 1996والعهد الدولي للحقوق اَلقتصادية واَلجتماعية سنة  1966سنة 
إنها تتميز بذاتها بالصفة اإللزامية كجزء من القانون اَلتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان ف

وكان هدف الجمعية العامة من هاتين اَلتفاقيتين التأكيد على مبادئ  2الداخلي بعد اإلجراءات،

                                                 
 .12اطمة عبادو، المرجع السابق، ص ف -1
 .73،  ص 2000أحمد سرور فتحي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، الطبعة األولى  -2
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ولهذا سنتطرق إلى مضمونهما بإيجاز فيما  1وقواعد قانونية تفصيلية للحقوق اإلنسان وحرياته،
 يلي:

 وق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحق -1
جانفي  03وأصبح ساري النفاذ في  1966تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 

ث وجاء ليؤكد على أهمية الحقوق والحريات األساسية وكيفية التحقيق العملي بها، حي 1976
نه على إعطاء م 05منه على حق التمتع بحقوق اإلنسان وتضمنت المادة  03نصت المادة 

 ضمانات ضد إهدار حقوق والحريات األساسية وا عطاء فرض عليها.
كما ورد في ديباجة العهد انه يجب أن يكون األفراد أكثر من أحرار ومتحررين من 

 الخوف وألزمت تعزيز اَلحترام والمراعاة العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته.
العهد والواردة في ستة نصوص وهي  وتشمل الحقوق اَلقتصادية المحمية بموجب هذا

الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة والحق في تكوين نقابات واَلنضمام إليها 
 بحرية.

فإنها تنص على الحق في الضمان اَلجتماعي واألمن  115إلى  83أما المواد من 
افة إلى الحق في الغذائي والحق في تكوين األسرة، والحق في األمومة وحقوق للمراهقين، إض

العيش في مستوى َلئق، كما الحق في الصحة البدنية والعقلية وحق كل فرد في الثقافة مع 
 2وجوب التعليم اَلبتدائي وسير التعليم الثانوي والمهني والعائلي وضمان حرية البحث العلمي.

اد من تتضمن اإلشراف الدولي على تطبيق الميثاق وتنص المو  26إلى  16أما المواد من 
 على أن يتضمن إجراءات التصديق والتنفيذ. 31إلى  26

  

                                                 
محمد صالح عبد البديع سيد، الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع والقضاء، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

 .114، ص 2009ة الثانية مصر، الطبع
 .13سابق، ص المرجع الفاطمة عبادو،  - 2
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 قوق المدنية والسياسيةالخاص بالح العهد الدولي -2
 1966ديسمبر  16تبنت الجمعية العامة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 

، وتضمن هذا األخير جملة من الحقوق والحريات التي 1976مارس  23وأصبحت نافذة في 
أكدت ديباجة الميثاق بأنها تنبثق من كرامة اإلنسان األصلية، وأشارت إلى أن السبيل الوحيد 

منه بأنه لكل فرد  09لى يجب أن يكون البشر أحرار، حيث نصت المادة للتحقيق المثل األع
حق في الحرية وفي األمان على شخصه، وَل يجوز ألي أحد حرمانه من حريته إَل ألسباب 

على انه لكل إنسان الحق في الحرية الفكر والدين  18المادة  أكدتكما ينص عليها القانون، 
 1.والوجدان

على انه حق كل  24الطفل وحقوقه حيث جاء في سياق المادة  كما انه نص على حماية
فل طفل في اكتساب جنسيته وحقه في أسرته، وعلى المجتمع والدولة اتخاذ تدابير للحماية الط

حكم  ار أولكونه قاصرا وعدم جواز إبعاد األجنبي المقيم بصفة قانونية في الدولة إَل تنفيذا للقر 
 اتخذ وفقا للقانون.
ضافة ع لى إقرار الحقوق والحريات السياسية والمدنية في مضمون مواد ميثاقه نص وا 

على ضمانات دولية لالحترام الحقوق المذكورة، منها لجنة حماية حقوق اإلنسان كجهاز تابع 
لألمم المتحدة ومن لجان المجلس اَلقتصادي واَلجتماعي للهيئة األمم، المعنية بحماية حقوق 

مل على ضمان حماية الحقوق الواردة في العهدين الدوليين، حيث اإلنسان بصفة عامة وتع
على حظر أي حكم من الميثاق بشكل يخل باألحكام الواردة في ميثاق  47و  46المادتين 

إجراءات  58الى  48األمم المتحدة وفي دساتير الوكاَلت المتخصصة، وتضمنت المواد من 
بشان توقيع التصديق واَلنضمام الى الميثاق  تنفيذ الميثاق وسريانه وتضمنت أحكام ختامية

 2واعدت لجنة حقوق اإلنسان بروتوكلين اختياريين ملحقين بميثاق الحقوق المدنية والسياسية.

                                                 
 .103سابق، المرجع النواف كنعان،  - 1
 .14سابق، ص المرجع الفاطمة عبادو،  - 2
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 ؤلف منبشكاوي األفراد ضد انتهاكات الدولة لحقوقهم والم الذي يتعلقالبروتوكول األول: 
 23ودخل حيز التنفيذ في  1966األول  كانون  16الذي تبنته الجمعية العامة في  14المادة 
 .1976اذار 

بنته مادة والذي ي 11ينص على إلغاء عقوبة اإلعدام والمؤلف من  البروتوكلول الثاني:
 .1989كانون األول  10الجمعية العامة في 

ويتضمن اَلنضمام إلى العهد  89/67الجزائر قد انضمت بالمرسوم الرئاسي رقم  أنكما 
ية لحقوق اَلقتصادية واَلجتماعية والثقافية، والعهد الخاص بالحقوق المدنالدولي الخاص با

 اسية،والسياسية والبروتوكول اَلختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي
 .1997لعام رقم  11والدستور في الجريدة الرسمية رقم 

 الدساتير الجزائريةفي الفرع الثاني: مفهوم الحقوق والحريات األساسية 
كز تعتمد كل منظومة قانونية في الدول على نشاطها القانوني، كما أن الدساتير تبرز مر 
ضيحه الفرد فيها، وكل دولة تحدد وتقرر جملة من الحقوق والحريات األساسية، وهذا ما سيتم تو 

 ا يلي:َلحق من خالل عرض دساتير التي في الجزائر منذ اَلستقالل إلى يومنا هذا فيم
 1976ستور دوفي ظل  1963دستور في ظل أوال: الحقوق والحريات األساسية 

إلررى  12عنررون مسررألة حقرروق اإلنسرران وحرياترره األساسررية فرري المررواد مررن  1963إن دسررتور 
 التسمية يعود بالدرجة األولى إلى حرص المشررع آنرذاك علرى، والسبب يعود الى انتقائه لتلك 20

 13الحريات األساسية التي رآهرا مهمرة حسرب نظرره، حيرث ترنص المرادة على إبراز أهم الحقوق و 
علررررى انرررره لكررررل مررررواطن نفررررس الحقرررروق والحريررررات، كمررررا نصررررت علررررى حررررق  1963مررررن دسررررتور 
 التصويت.

 فتضمنت عدم جواز اَلعتداء على حرمة السكن، وسرية المراسلة للجميع، 14أما المادة 
إيقاف أو متابعة أي شخص إَل في الحاَلت التي نصت على انه َل يمكن  15وكذلك المادة 

 حددها القانون والقضاء المعين بمقتضاه وطبقا للكيفيات المقررة بموجبه.
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نصت على التعليم اإلجباري والتمتع بثقافة للجميع دون أن يتميز فيها  18كذلك المادة 
 1عدا ما كان ناشئ عن استعدادات كل فرد وحاجات المجموعة.

حرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية وضمان الجمهورية 
على دور الحق الثقافي وحق اإلضراب ومساهمة العمال في  20اَلجتماع، ونصت المادة 

 تسيير المقاوَلت المعترف بها وتمارس في نطاق القانون.
دئ حقوق اإلنسان في الفصل الرابع من الباب األول المتعلق بالمبا 1976أدرج دستور و

ة بالحريات األساسيمادة، وتم عنونته  35األساسية للتنظيم المجتمع الجزائري والذي يضم 
ومن أهم الحقوق التي نص عليها هي الحقوق اَلقتصادية واَلجتماعية وحقوق المواطن، 
 حقين من الحقوق األساسية والتي تتمثل فيما يلي:والثقافية وكذلك حلى 

* بالنسبة للحقوق اَلقتصادية واَلجتماعية والثقافية فإنها تتمثل في حق الملكية وتوارثها 
وحق العمل والحق في األجر والحق في الحماية واألمن والوقاية الصحية، والحق في الراحة 

لة والشباب والشيوخ، كما الحق في التعليم والعطل وحماية الدولة لألسرة واألمومة والطفو 
 2المجاني والرعاية الصحية المجانية.

 * ضمان بعض الحقوق السياسية والتي تتمثل فيما يلي:
ضمان المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ووضع وظائف الدولة أمام 

ت وحق واَلجتماع وحرية إنشاء تجمعاجميع المواطنين بالتساوي وحرية الراي والمعتقد والتنصر 
 اَلنتخاب والحق الثقافي وحق اللجوء السياسي.

أما الحقوق الشخصية لألفراد كحق حرية حياة المواطن وشرفه وحرية المواصالت 
 .49والمراسالت، وهذا ما جاء في المادة 

ق نصت على أن كل مواطن يتمتع بكامل حقوق المدنية والسياسية، ح 57أما المادة 
 التنقل بكل حرية في أي ناحية من التراب الوطني.

                                                 
 .17، ص 2009عبد العزيز العشاوي، حقوق اإلنسان في القانون الدولي، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة األولى - 1
 .17، 16سابق، صالمرجع الفاطمة عبادو،  - 2
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على أن يحظى كل أجنبي يقيم بصفة قانونية على التراب  28كما نصت على المادة 
 الوطني الحماية المخولة لألفراد واألموال.

فانه يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد  76من دستور  71وطبقا للمادة 
عدة ل مساس بالسالمة البدنية والمعنوية لإلنسان، تضمن الدولة مساالحقوق والحريات وعلى ك

 المواطن من أجل الدفاع عن حريته ومصالحه الذاتية.
 1989دستور ظل الحقوق والحريات األساسية في ثانيا: 

فة منعطفا بارزا وتحوَل مهما في تاريخ الدولة الجزائرية بصالذي يشكل  1989إن دستور 
، حيث انه عنون الفصل الرابع من قوق اإلنسان وحرياته بصفة خاصةعامة، وفي مسألة ح

 الباب األول بالحقوق والحريات.
تتمثل في الحقوق  28وحظيت حقوق اإلنسان في هذا الدستور بنصوص تتمثل في المادة 

تم نقله حرفيا لكنه هناك حقوق جديدة  1976 ما تضمنه دستور الفردية والجماعية، وكذلك
 1بع السياسي وتتمثل في:تتعلق بالطا

الدولة مسؤولة  1989من دستور  23* الحق في األمن الذي جاء في مضمون المادة 
 عن امن المواطن وتتكفل بحمايته في الخارج.

ا * ضمان الدفاع الفردي والجماعي عن الحقوق األساسية والحريات الفردية لإلنسان وهذ
 .32ما أكدته المادة 

على أن الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة  33* حماية حرمة اإلنسان، حيث نصت المادة 
 دني أو معنوي.باإلنسان ويحرم أي عنف 

* حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي وحق اإلضراب لكن يجب أن يمارس في 
 إطار قانوني.

  

                                                 
 .75، ص 2003عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق اإلنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية،  - 1
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 1996دستور ظل الحقوق والحريات األساسية في ثالثا: 
التعددية الحزبية الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحرياته، وتطرق إليها  1996 تضمن دستور

 1في الفصل الرابع من الباب األول، وتتمثل هذه الحقوق فيما يلي:
 الحق في المساواة أمام القانون  -1

ين بمفاد هذا النوع من الحقوق بان كل المواطنين متساويين أمام القانون دون أي تمييز 
عرف أو الرأي أو الشرف أو أي ظرف أخر شخصي، وتم النص على هذا في الجنس أو ال

 من الدستور. 29المادة 
على أن الدولة تمنع أي شكل من أشكال التعسف المادي أو  34كما نصت المادة 

مة فإنها نصت على عدم جواز انتهاك حر  39المعنوي أو المساس بكرامة اإلنسان، أما المادة 
 الحياة الخاصة.

 الحقوق السياسية -2
لد تتمثل في الحق في إنشاء األحزاب السياسية والجمعيات وتساوي جميع المواطنين في تق

 مهام الوظائف في الدولة.
 الحقوق االقتصادية واالجتماعية -3

، من الدستور 37أن حرية التجارة والصناعة مكفولة طبقا للمادة  96لقد جاء في دستور 
دته والرعاية الصحية وتكفل الدولة الوقاية من األمراض وهذا ما أكوكذلك الحق في التعليم 

 من الدستور. 54المادة 
في الفصل الرابرع  أكدنص المشرع على الحقوق والحريات في الدساتير الجزائرية المتعاقبة 

ولعل نية المشرع فري ذلرك اكتسراب هرذه األخيررة القيمرة الدسرتورية والحصرانة ، 1996من دستور 
ية والتأسيسية، ومن جهة ثانية فقد احتوى الدسرتور علرى الحريرات التقليديرة منهرا والجديردة الدستور 

وذكرهرا بكيفيررة غيرر منتظمررة بمعنرى لررم يخصررص المرواد األولررى للحريرات التقليديررة منهرا ثررم المررواد 
نمررا امتزجررت الحريررات العامررة بنوعيهررا فرري الفصررل الرابررع ،  التاليررة للحريررات الجديرردة أو العكررس وا 

                                                 
 .18فاطمة عبادو، المرجع السابق، ص  - 1
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ولعلنررا نسررتنتج مررن ذلررك عرردم رغبررة المشرررع الجزائررري فرري تفضرريل الحريررات المعنيررة عررن األخرررى، 
وا عطائهررررا نفررررس القيمررررة واألهميررررة الدسررررتورية، أو أنرررره وقررررف موقفررررا وسررررطا ترررروفيقي مررررن النظررررامين 

 اَلشتراكي والليبرالي.
ذا أجرينا مقارنة بين الحريات العامة في مختلف الدساتير الجزائرية المذك ورة أعاله فإننا وا 

هي تقريبا مكررة في باقي الدساتير، ما عدا ما استحدثه  1976نالحظ بأن الحريات في دستور 
األحزاب السياسية والتعددية الحزبية وحق التجارة الصناعية  فيما يخص إنشاء، 1989دستور 

 1996.1من دستور  42و 37ذلك في المادتين 
مكرر تعمل الدولة على ترقية حقوق السياسية  31في مادته  2008وكذلك تعديل دستور 

د للمرأة وذلك عن طريق منحها حق التمثيل في المجالس المنتخبة، إضافة إلى تعديل في موا
 أخرى.

 2016لسنة التعديل الدستوري ظل رابعا: الحقوق والحريات األساسية في 
والتي نص  فصال كامال حول الحقوق والحريات 2016خصص التعديل الدستوري لسنة 

عليها بالضبط في الفصل الرابع من الباب األول المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع 
الجزائري، ومن أهم الحقوق التي نص عليها هي الحقوق المدنية والسياسية والتي يندرج ضمنها 
 حقوق اللصيقة بالحقوق الشخصية، والحقوق والحريات الخاصة بفكر اإلنسان، والحقوق 
والحريات السياسية، إضافة إلى الحقوق اَلقتصادية واَلجتماعية والثقافية والتي تتمثل في 

 2الحقوق المتعلقة بترقية المرأة وحماية األسرة والطفولة، وحقوق متعلقة بالبيئة.
كما أهم ما جاء به التعديل الجديد هو استحداث هيئات للحماية الحقوق والحريات األساسية 

ت اَلستشارية منها المجلس الوطني للحقوق اإلنسان الذي تم النص عليه في وهي المؤسسا

                                                 
ظل الظروف اَلستثنائية، مذكرة تخرج دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات األساسية في ، بوشيحة شوقي -1

 .14، ص2007/2008، 18إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 
، مجلة البحوث 2016كونيش بغداد، جديد الحقوق والحريات واليات ضمانها وترقيتها في التعديل الدستوري الجزائري لعام  -2

 .185، 184ص ص  ،2018والدراسات القانونية والسياسية، العدد الثامن، سنة 
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، والمجلس األعلى للشباب حسب نص المادة 2016من القانون المعدل للدستور  198المادة 
 .202، والهيئة الوطنية للوقاية من مكافحة الفساد للمادة 200

 للدستور الجزائري طبقا  العامة المطلب الثاني: تقسيمات الحقوق والحريات
عت تختلف أنواع الحقوق والحريات العامة ومفاهيمها حيث تعددت تقسيماتها وتباينت وتنو 

ا كما جدد الدستور وقرر حمايته ،شخصية وفكرية واجتماعية واقتصادية وثقافية إلىوتفرعت 
وذلك حسب  ،وأمنح للدولة إمكانية التدخل للتضييق فيها، ومنع التعسف في استعمالها

 ويتم فيما يأتي استعراض تلك الحقوق  ،فيها الديمقراطيخصوصية المجتمعات ومدى التراكم 
 والحريات العامة على النحو التالي:

 العامة الفرع األول: تقسيمات الحقوق والحريات األساسية
 تتمثل أهم تقسيمات الحقوق والحريات األساسية فيما يلي

 بيعية والخاصةالحقوق الشخصية الط أوال:  
 إلىع وحياته وهي تتفر  اإلنسانينطوي هذا النوع على أهمية بالغة وذلك َلرتباطه بكيان  

 ة فروع وهي: عدّ 
 الحق في الحياة  -1

َل إذ انه  ،بل هو أساسها ،الحقوق  أسمىفي الوجود والعيش ويعد من  اإلنسانهو حق 
لذا َل يمكن  اإلنسانهذا الحق متأصل في ، ألن يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي
  1.دون ضمان الحماية الكافية له اإلنسانالتفكير في ممارسة أي حق آخر أو حرية 

 الحق في األمن والسالمة الشخصية  -2
وعدم جواز القبض عليه  ،يعني حق الفرد في الحياة في أمان واطمئنان ودون رهبة وخوف 
بمعنى عدم جواز اتخاذ أي تصرف يمس  ،اعتقال تعسفي حبسه وخضوعه ألي أواعتقاله  أو

                                                 
منذر عيساوي، اإلنسان قضية وحقوق: دفاعا من حقوق اإلنسان في الوطن العربي، المعهد العربي للحقوق اإلنسان،  -1

 .133، ص 1991تونس، طبعة 
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وفي الحدود التي تبينها مع  ،بأمن الفرد الشخصي إَل طبقا للقانون وطبقا لإلجراءات المقررة فيه
  1.مراعاة الضمانات واإلجراءات التي حددها

و أ سيةحق كل فرد في أن ال يتعرض للتعذيب أو المعاملة أو عقوبة غير إنسانية أو قا -3
 مهينة

وهذا الحق نابع من كرامة متأصلة باإلنسان ويقصد به ضمان حماية فعالة لألفراد 
ويوفر هذا الحق المعاملة اإلنسانية للمحتجزين ووضعهم في أماكن  ،والمحتجزين لشتى األسباب

 إليهتكون أسمائهم وأماكن احتجازهم مدونة في سجل مركزي يمكن الرجوع  يجب أنو  ،معروفة
فضال عن حق األطباء والمحامين وأفراد األسرة باَلتصال باألشخاص  ،من قبل المعنيين

عدم جواز قبول اَلعترافات التي تم الحصول عليها نتيجة المعاملة غير اإلنسانية و  ،المحتجزين
  2.ومعاقبة الدولة كل من له مخالفة لهذا الحق ،للمحتجز

 حرية النقل واختيار مكان اإلقامة -4
في النقل داخل بلده بحرية من جهة وحقه في مغادرته من جهة  اإلنسانقصد بها حق وي
والعودة دون قيود أو موانع ويجمع المواطن دون استثناء طالما َل  ،ي حرية السفرنبمعأخرى 

 3. يوجد سبب موضوعي لذلك
 حرمة المسكن والحياة الخاصة -5
 ،لحماية نفسه وتوفير الطمأنينة له إنسانالسكن وكما هو معروف المكان الذي يأوي إليه كل  

وعلى هذا  ،مضايقة من أحد أو إزعاجيحي حياته داخل مسكنه دون  أن اإلنسانوأن من حق 
فالمسكن يستمد ، فال يجوز اقتحام المساكن أو استهالك حرمتها إَل طبقا لما ينص عليه القانون 

                                                 
عالم حسين علي إبراهيم الفالحي، الديمقراطية واإلعالم واَلتصال: دراسة في العالقة بين الديمقراطية واإلعالم وطبيعة اإل -1

 .  88، عمان، األردن، ص 2014الديمقراطية ووظائفه، دار غيداء للنشر والتوزيع، طبعة 
 .89المرجع نفسه، ص  - 2
 .68، ص 1999فيصل الشنطاوي، حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، طبعة  - 3
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تضمن الدولة  أن( من الدستور على 40( نص المادة )02) 1من ارتباطه بحياة حائزهحرمته 
 2عدم انتهاك حرمة المسكن.

 حرية وسرية المراسالت الشخصية  -6
سرية المراسالت المتبادلة بين  إفشاء أوتقضى هذه الحرية بعدم جواز مصادرة أو انتهاك 

هذه الحرية ليست مطلقة أي  أنإَل ، اتصاَلت هاتفية أوطرود  أوسواء كانت خطابات  األفراد
تنص  ،(03يجوز في بعض الظروف والحاَلت التي يحددها القانون مراقبتها أو الحد منها)

المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميها يجوز انتهاك حرمة حياة  من الدستور "َل (39المادة )
 3القانون".

 الحريات الفكرية  ثانيا:
أهم وأقدس الحريات اإلنسانية والتي حضت باهتمام واسع في المجتمعات وتعد من 

 :نذكر ما يلي هابين أنواع عدة من إلىكافة وتقسم  اإلنسانية
 حرية الرأي والتعبير -1

حدى أكثر مظاهرها بروزا, وتشير  للديمقراطيةتعد هذه الحرية من الضمانات األساسية   وا 
حق األفراد والجماعات في التعبير عن آراءهم وأفكارهم بحرية تامة, وتبين الوسائل سواء  إلى

بواسطة الرسائل أو  أوكان ذلك باَلتصال المباشر بالناس أو الكتابة أو اإلذاعة أو الصحف 
وتشمل كذلك حق التعبير السياسي بما في ذلك نقد   4،أي وسيلة أخرى, وعلى قدم المساواة

كذلك نقد النظام  ،أي نقد النظام السياسي القائم ،نقد تحركات الحكومة ومنهجهاالحكام و 

                                                 
اسية المعاصرة على حقوق اإلنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طبعة محمد غزوي، الوجيز في اثر اَلتجاهات السي -1

 .82، ص 1990
، 02فريدة مزياني، دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات العامة في الجزائر، مجلة اَلجتهاد القضائي، مجلد  -2

 .11، ص 2006، سنة 03العدد 
 .12المرجع نفسه، ص  -3
الوهاب عبد العزيز، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في النظام اإلسالمي والنظم المعاصرة، مطابع الجمعية  شيشاني عبد -4

 .95، ص 1980العلمية الملكية، السعودية، طبعة 
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بمعنى الحق في التعبير عن  ،اَلقتصادي واَلجتماعي السائد ونقد األيديولوجيات المسيطرة
الرأي في الشؤون العامة والحق في معارضة السلطة, وتشمل أيضا حرية البحث العلمي والحق 

ان الحق أفراد أو جماعات, مثل حقوق األقليات في حفظ شخصيتها في اَلختالف سواء ك
 اإلعالم،وتشمل أيضا حرية اَلجتماعات العامة وحرية الصحافة وحق  ،الخاصة والتعبير عنها

وحرية ر، مصادر المعلومات أي حق في اَللتماس وتلقي المعلومات واألفكا إلىوحق الوصول 
وَل يستثنى من ذلك سوى ما يسمى ة، ابة من أي جهمباشرة الرق إخضاعالصحف وعدم  إصدار

المصالح العليا للبالد وبحسب ما يقرره القضاء وحده فضال عن عدم جواز إلغاء الصحف أو 
  1.وقف إصدارها إَل بحكم قضائي

إن حرية الرأي والتعبير تنبع من التفكير الحر وهذا َل يصبح تفكيرا حرا إَل في حالة أن 
لذا فقد أطلق على حرية التفكير أم الحريات نظرا ألهميتها التي تمكن من  ،يصبح تفكيرا نقديا

قناع  إحالل فكر الحرية مكان فكر اَلستبداد ومن إحالل مبدأ النقاش الحر محل األوامر وا 
بل خضوعا وهذا يعني أنه َل حرية لذكر أو  إقناعاوهو ليس  واإلكراه،المؤسس على الضغط 
 وفوقلل نقدية عينبدون تحليل الواقع  َل يراعألنه  ،لنقد وحرية النقاشأنثى دون التمتع بحرية ا

 2.على ما فيه من تناقض وايجابيات وسلبيات
 حرية العقيدة والعبادة  -2

في اختيار المعتقدات التي يريد, أي الحق في اعتناق دين معين  اإلنسانويقصد بها حق 
أو عقيدة محددة وأن يكون حرا في أن يمارس العبادات وشعائر الدين الذي اعتنقه في السر 

 3.والعالنية
  

                                                 
 .13فريدة مزياني، مرجع سابق، ص  - 1
 .97، ص 0042اسحاق الشيخ يعقوب، العلمانية طريق التقدم، دار قرطاس للنشر، الكويت، طبعة  - 2
 .78فيصل الشنطاوي، المرجع السابق، ص  - 3
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 الحق في التعليم -2
مختلفة ويعني حق األفراد في تلقي العلوم ال ،يعد هذا الحق من الحقوق األساسية لإلنسان 

م أو ما يعتقدون أنهم يعرفونه من خالل مبدأ حق نقل آرائه ،وحق تعليم غيرهم ما يعرفونه
 والتعبير عنها للغير وبالوسائل كافة.

 الحريات االجتماعية واالقتصادية والثقافيةثالثا: 
اة وحي اإلنسانباطه بمتطلبات حياة ينطوي هذا النوع من الحريات على أهمية كبيرة َلرت 

ويدخل في نطاق هذا النوع من الحريات جميع النشاطات ذات الصفة  ،أسرته ومجتمعه
 يلي: الجماعية وتشمل ما

 حق المشاركة في إدارة الحياة العامة -1
 تصبه منالذي بالقدر يقصد به حق المواطن في أن يتقدم على قدم المساواة متمتعا 

الضمانة والحماية لترشيح نفسه أو ممارسة حقه في انتخاب ينوب عنه في انتخابات حرة دورية 
وتكون خالية من ضغط أو تأثير حكومي أي كان مصدره  ،عامة تجرى بطريقة اَلقتراع السري 

ينتفي هذا الحق إذا  ،بكل ما يتبع ذلك من حق المنتخبين في إدارة الحياة العامة بشكل مباشر
أو إذا تم حصر السلطة التشريعية في يد حاكم مطلق  ،اَلنتخابات العامة في نظام الدولة انتفت

  1.من األعلىمعينة أو اقتصر الترشح على لوائح 
 حرية االجتماع -2

ويقصد بها حق الفرد في اَلجتماع مع من يريد من اآلخرين, سواء كان ذلك في أماكن 
حرية إذا لم يكن ممكنا قيام أي تجمع سلمي إَل إذا مغلقة أو في ساحات عامة, وتنفى هذه ال

 2.نظمته السلطات الرسمية أو أجهزتها المختصة أوصت به أو
  

                                                 
 .93حسين علي ابراهيم الفالحي، المرجع السابق، ص  - 1
 .288منذر عنتباوي، المرجع السابق، ص  - 2
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 حق تشكيل النقابات واألحزاب السياسية  -3
والذي يعني حق الفرد أو مجموعة األفراد في تشكيل  هذا الحق من الحقوق األساسية
 ،لحق في اَلندماج إليها دون ضغط أو إكراه من أحدالنقابات المهنية واألحزاب السياسية وا

وينفى هذا الحق إذا منع قيام األحزاب أو تشكيل النقابات أو السماح بقيامها مع تميز النظام 
أو يقيد حريتها وتعطيل  ،ودعمه وحمايته لحزب أو نقابة على حساب النقابات واألحزاب األخرى 

  1.اطنين كافةنشاطها وخالفا لمبدأ المساواة بين المو 
 حق الملكية -4

 إنتاجهاويعني حق التملك وحرية اقتناء األموال من عقارات ومنقوَلت وحرية التصرف بها وفي 
 2.دون قيود والحق من أن تصان الملكية من األعداء

 حق الضمان االجتماعي والرعاية الصحية  -5
له وألسرته مستوى راق من مان اجتماعي وأن يوفر قصود بها حق الفرد في أن يتمتع بضالم

والحاجة في  وكذلك حق الضمان ضد العوز’ حيث الغذاء والكساء والخدمات الصحية وغيرها
وحق  الشيخوخة فضال عن وجوب ضمان حق الطفولة وحق األمومةحالة البطالة والمرض و 

 3الحماية اَلجتماعية.
 اتهاالحق على الحصول على العلم والثقافة واالستفادة من منجز   -6

أي الحق في اكتساب العلم والثقافة والتواصل مع منجزاتها بحرية ومن دون أن يفقد في 
وتراثه وتنميتها، وفضال عن ما تقدم فإن النظام شخصيته ذلك حقه في المحافظة على 

وبما يؤدي إلى تعزيز روح المواطنة الصالحة وتحقيق القيم الديمقراطي يجب أن يؤسس على 
قدر متساوي من المساواة والعدل واإلنصاف، بمعنى أن يعامل ويقرر معاملة كل الذين يعدون 

المساواة في الحقوق والواجبات من خالل المساواة  على قدمبحكم الواقع أعضاء في المجتمع 

                                                 
 .289المرجع نفسه، ص  - 1
 .94علي ابراهيم حسن الفالحي، المرجع السابق، ص  - 2
 .95فيصل شطناوي، المرجع السابق، ص  -3
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حقوق السياسية والمساواة في التكاليف العامة أو أمام القانون وأمام القضاء، أو في ممارسة ال
تقلد الوظائف العامة أو اَلنتفاع منها ومن خدمات الدولة، وبصرف النظر عن أي وجه من في 

أوجه التوسع واَلنتماء القومي أو الوطني أو العرفي أو الثقافي، ومن خالل ضمانات يوفرها 
 1فا ولعبة في يد القوي ضد الضعيف.القانون وبغير هذا تبقى الديمقراطية شكال أجو 

 وفقا للدستور الجزائري الحقوق والحريات األساسية  أهم تقسيماتالفرع ثاني: 
خرى أمضامين  سيتم التطرق إلى، وفقا لألنواع الحقوق والحريات األساسية المذكورة سابقا

تمثل تالجزائرية  للحقوق والحريات األساسية والتي تعد مهمة وحسب ما تم تكريسها في الدساتير
 تباعا فيما يلي:

 أوال: حق العمل 
مجموعة من الحقوق الفردية والجماعية أهمها الحق  2016كرس العديل الدستوري للسنة 

في العمل، الحق في الراحة، الحق في العمل النقابي، وحكم المشرع هذه الحقوق بموجب 
ثيق واردة في اَلتفاقيات والمواوتنظيمية مسايرة منه في تكريس المبادئ النصوص تشريعية 

 2. اآلمر واإللزاميالدولية باعتبارها مسائل ذات الطابع 
حق العمل أنه من الحقوق اَلقتصادية واَلجتماعية، لذلك فمن حق الفرد على  ويكيف

من العيش بكرامة مع  يتمكنالدولة حق العمل وا عطاء الفرد القادر عليه عمال يناسبه حتى 
العمل وأوقات الراحة إلى آخر ما يتطلب  وتقسيمة الضعيفة من حيث األجر، رعاية هذه الطبق

جراءات فعلية تقوم بها الدولة ضمانات لحقوق هذه الفئة.  3حق العمل من أعمال وا 
 .( من البيان العالمي لحقوق اإلنسان23لقد تم التأكيد على هذه الحقوق بموجب المادة ) 

  
                                                 

، ص 2002علي خليفة الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبعة  -1
13،14. 

، ص 2009بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة  -2
121. 

 .144 ، صالمرجع السابقبقدار كمال،  -3
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  ثانيا: حرية المعتقد
حاولت الشريعة اإلسالمية ومعها التشريعات الوضعية التركيز على حرية  البعيد منذ األزل

قرار نظام يحميها يكون خاص بها، على أساس أن كل فرد له مطلق الحرية في أن  المعتقد وا 
يعتقد من العقائد ما يشاء، وليس ألحد أن يكون على ترك عقيدته أو اعتناق غيرها من الديانات 

من اإلعالن العالمي لحقوق  18ائل اإلكراه، ذلك ما أشارت إليه المادة بأي وسيلة من وس
اإلنسان تنص على أنه " لكل شخص في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق تغيير 
قامة الشعائر والممارسة والتعليم،  دينه أو معتقده وحرية في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وا 

 1وأمام المأل أو على حدا".بمفرده أو مع الجماعة 
 ثالثا: الرعاية الصحية من الحقوق األساسية في الدستور الجزائري 

لعبت المواثيق الدولية دورا مهما في التأكيد على فكرة الرعاية الصحية باعتبارها حق من  
حقوق اإلنسان ولعل من أهم هذه اَلتفاقيات الدولية الميثاق األطلنطي الذي تم توقيعه في  

وتشرشل رئيس وزراء بريطانيا وقد استمرت  وزبين الرئيس األمريكي ر  12/08/1991
من  22إذ تم النص في المادة  2المحاوَلت الدولية لهذا السياق في تأكيدها على هذا الحق،
عضوا في المجتمع حق في  بصفتهاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه " لكل شخص 

والتعاون الدولي وبما يتفق  من خالل المجهود القوميأن توفر له الضمان اَلجتماعي ومن حقه 
الحقوق اَلقتصادية والثقافية، وهذا الحق مكرس في الدستور  ومواردهامع هيكل كل دولة 

الجزائري الذي ينص على الرعاية الصحية للمواطنين تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية 
 3والمعدية وبمكافحتها. 

  

                                                 
 426، ص 1999موَلي ملياني بغدادي، حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية، قصر الكتاب، طبعة  -1
اَلجتماعية في مجال الضمان اَلجتماعي وفق القانون الجديد، دار الهدى، الجزائر، طبعة  التأميناتسماتي الطيب،  -2

 .59، ص 2014
 .146بقدار كمال، المرجع السابق، ص  - 3
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 العادلة حق أساسي في الدستور الجزائري محاكمة ال بعا: الحق فيرا
اتفقت معظم التشريعات على أن من الحريات األساسية للفرد وأمام السلطات القضائية 
 بمختلف أشكالها، تتمثل في األصل حقه في العدالة، الحق في محاكمة عادلة، ومن ثم أصبح

 للجميع،  ولكفمحق الّلجوء أمام القضاء 
وعليه يكون المشرع قد أقر صراحة بحق المحكوم عليه خطأ في الحصول على تعويض 

 1عادل عما لحقه من ضرر بعد التصريح بالبراءة.
 خامسا:  المشاركة السياسية

عن طريق مؤسساته في وضع  حكمالفي من أساسيات الديمقراطية مشاركة المواطن 
 ن طريقرسها المجتمع على األجهزة التنفيذية عالقرار السياسي، وأن تكون هناك رقابة عامة يما

بشكل عام على  الشعبوسائل السلطة التشريعية واألحزاب السياسية ورقابة أخرى يمارسها 
 وسائل السلطة التشريعية.

 بحث الثاني: أهمية القضاء اإلداري في حماية الحقوق والحريات األساسيةمال

قررررروق والحريرررررات األساسرررررية برررررالنظر إلررررررى أهميرررررة القضررررراء اإلداري فررررري حمايررررررة الح تتجلرررررى
التررري تقررروم علرررى عررردم المسررراواة برررين المتقاضرررين أي برررين اإلدارة  ،خصوصرررية المنازعرررة اإلداريرررة

تجعلهرا فري مركرز أسرمى مرن مركرز المتقاضري معهرا وذلرك مرن  بامتيرازاتواألفراد، فاإلدارة تتمترع 
خالل تخصيص منازعاتها بقواعرد إجرائيرة وموضروعية متميرزة، وهنرا يظهرر دور القاضري اإلداري 
كحررامي لحقررروق الطرررف الضرررعيف وحرياترره األساسرررية فرري مواجهرررة اإلدارة تجسرريدا لدولرررة القرررانون 

لعامرة اإلدارة والتي من أجلها منحت امتيازات السلطة والموازنة بين المصالح العامة التي تمثلها ا
 وبين المصلحة الخاصة للفرد.

                                                 
، 2010قطاية بن يونس، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي والتعويض عنه، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، سنة  - 1

 .62ص 
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ومرررن هنرررا يتضرررح أهميرررة القضررراء كوسررريلة أساسرررية وفعالرررة فررري حمايرررة الحقررروق، ولكرررن دور 
القضرراء َل يقتصررر علررى فررض المنازعررات الخاصررة بررين األفررراد فيمررا بيررنهم مررن جهررة وبررين األفررراد 

نمرا يمترد دوره إلرى صرالحيات أوسرع، فكثيرر مرن البلردان تعارفرت علرى واإلدارة من جهة أخررى،  وا 
قاعررردة تررررد بصررريغة أو أخررررى ومؤداهرررا "أن السرررلطة القضرررائية هررري الحرررارس والضرررامن للحريرررات 

فرري حمايررة الحقرروق والحريررات مررن خررالل إعطرراء المررواطنين فرري الدولررة  هرراويظهررر دور ، األساسررية"
مكررررنهم الحصررررول علررررى بقيررررة حقرررروقهم بصررررورة عمليررررة حررررق التقاضرررري، إذ بإعطررررائهم هررررذا الحررررق ي

علررى حقرره أو إذا أهرردرت حرياترره أيررا كرران المعترردي  اَلعتررداءتنفيذيررة، فيكررون لكررل مررواطن إذا تررم 
عليررره فرررردا أو سرررلطة، مقاضررراة تلرررك السرررلطة، أو مقاضررراة ذلرررك الفررررد، أمرررام المحكمرررة المختصرررة 

    1فيحصل على ما فاته من حقوق.
ت معظررم الدسرراتير الوضررعية علررى إعطرراء حررق التقاضرري لكررل وفرري العصررر الحاضررر نصرر

مواطن، بل اعتبررت أن القواعرد القانونيرة التري ترنظم هرذا الحرق مرن قبيرل النظرام العرام، فرال يجروز 
علررى مررا يخالفهررا، ألنهررا قواعررد أمرررة تتعلررق بمبرردأ المسرراواة بررين كافررة األفررراد فرري حصررولهم  اَلتفرراق

 2على حقوقهم.
 ية الحقوق والحريات األساسية تجسيدا لدولة القانون المطلب األول: حما

لقرد ظهرررت فكرررة دولرة القررانون ألول مرررة فرري ألمانيرا وفرنسررا وبصررورة أقرل فرري بريطانيررا، كمررا 
ظهرررر معهرررا سرررعي الررردول إلرررى بنررراء دولرررة القرررانون بصرررورة فعليرررة ومجسررردة لطموحرررات وتطلعرررات 

الرردول علررى مسررتويات مختلفررة، وذلررك  الشررعوب وذلررك مررن خررالل اإلصررالحات العديرردة الترري تبنتهررا
بهدف ضمان حماية حقوق المواطن وحرياتره األساسرية وا عطراء األولويرة للقرانون لحرل المنازعرات 
خضراعها  وتسوية الخالفات في المجتمرع خصوصرا النزاعرات التري تنشرب برين اإلدارة والمرواطن وا 

دارة وفررررري هررررررذه الحالرررررة فررررررإن المرجرررررع األساسرررررري والمقررررروم ألعمررررررال اإل باعتبررررررارهللقرررررانون اإلداري 

                                                 
 .357، ص المرجع السابقهاني سليمان الطعيمات،  - 1
وت، طبعة عدي زيد الكيالني، مفاهيم الحق والحرية في اإلسالم والفقه الوضعي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بير  - 2

 .261، ص 1990
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بالفصررل فرري النررزاع يعررود للقاضرري اإلداري الررذي يعمررل علررى تقررويم السررلوكيات الغيررر  اَلختصراص
مشرروعة لررإلدارة والتري تمررس بحقرروق وحريرات المررواطن األساسرية ومررن هنررا تتجلرى أهميررة القضرراء 

كرذلك تفعيرل الرقابرة اإلداري في تكرريس دولرة القرانون مرن خرالل إخضراع اإلدارة العامرة للقرانون و 
علررى أعمالهررا وهررذه تعتبررر مررن أهررم مقومررات دولررة القررانون الترري تسررعى المجتمعررات للوصررول إليهررا 
فرري ظررل السرريطرة أو عرردم اَللتررزام بالقررانون مررن طرررف اإلدارة العموميررة فرري كثيررر مررن الميررادين، 

 عد القانون.حيث أن هناك من قال بأنه يعد ضربا من الخيال تصور خضوع اإلدارة لجميع قوا 
 الفرع األول: خضوع اإلدارة العامة للقانون 

مررن المسررلم برره أنرره يتعررين علررى اإلدارة العامررة باعتبارهررا ممثلررة للسررلطة التنفيذيررة أن تخضررع 
للقررانون لكرري يكررون هنرراك ترروازن فرري المجتمررع، وذلررك برراحترام حقرروق وحريررات المررواطن األساسررية، 

الحاجرررات العامرررة للمرررواطن وكفالرررة أمنررره وتمتعررره بكامرررل ألن اإلدارة هررري المسرررؤولة علرررى إشرررباع 
حقوقه وحرياته األساسية للوصول إلى إقامرة دولرة القرانون وبخضروع اإلدارة العامرة للقرانون نصرل 

 1إلى تحسين العالقة بين المواطن والسلطة.
إن اإلدارة العامررررة بغيررررة تحقيررررق وظائفهررررا تمررررارس مظرررراهر السررررلطة العامررررة فرررري الدولررررة فرررري 

ة المواطنين األمر الذي يجعلها تصطدم كثيرا بحقروق وحريرات المرواطن األساسرية، إضرافة مواجه
السررلطة العامررة فهرري تتمتررع بسررلطة تقديريررة فرري تقريررر أعمالهررا ونشرراطها وللوصررول  امتيررازاتإلررى 

 إلى هذا فهي تقوم بإصدار نصوص َلئحية.
لرى ضرمان سرير الموافرق العامرة كما يتمثل دور اإلدارة في التردخل لتنفيرذ القروانين والعمرل ع

وهرررذا مرررا يرررؤثر فررري حيررراة األفرررراد بصرررفة مباشررررة ويجعرررل مرررن حقررروق المرررواطن وحرياتررره األساسرررية 

                                                 
، ص 1981محمد عمر مرشد الشويكي، الرقابة عن أعمال اإلدارة وتطبيقاتها في األردن، المنظمة العربية للعلوم ، طبعة  -1
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عرضة لالنتهاكات حيث َل يمكن للفرد أن يكون في مأمن من اإلدارة ما لم تكن مقيدة بالقرانون، 
   1لهذا يقوم القاضي اإلداري بمراقبة احترام وخضوع اإلدارة للقانون.

َلّ  أن اإلدارة تحكمها ضوابط فيما يخص خضوعها للقرانون ويمكرن تلخيصرها فري نقطترين  وا 
 ائية.احترام اإلدارة العامة لمبدأ المشروعية وخضوع أعمالها للرقابة القض أساسيتين تتمثالن في:

 احترام اإلدارة لمبدأ المشروعية أوال:
قررارات أو القيرام بأعمرال ماديرة لمبردأ  تخضع اإلدارة العامة في نشاطها المتمثل في إصدار

المشررررروعية أي إلررررى كررررل مررررا يوجررررد فرررري الدولررررة مررررن نصرررروص قانونيررررة تررررنظم المجتمررررع وعالقترررره 
  2بالمؤسسات في الدولة ومبدأ المشروعية ما هو إَل تفسير لمبدأ سيادة القانون.
لتررزام رامهرا وعرردم اإن القواعرد القانونيررة توضرع لتحترررم ولهرذا يحررتم علرى اإلدارة مراعاتهررا واحت

 اإلدارة بمبدأ المشروعية يعرض أعمالها وقراراتها للبطالن، ألن هرذه النصروص القانونيرة وضرعت
 من أجل صيانة حقوق المواطن وحرياته األساسية.

ذا كرران مبرردأ المشررروعية يتمثررل فرري اَلحتكررام للقررانون والخضرروع لرره، فهررذا ألن القررانون فرري  وا 
 3.ا بالحقوق والحريات األساسيةحد ذاته يرتبط إرتباطا وثيق

ذا كرران القاضرري اإلداري هررو قاضرري المشررروعية الررذي لرره الحررق والصررالحية بررالنظر فرري  وا 
كامررررل أعمررررال اإلدارة الماديررررة والقضررررائية كمررررا أنرررره سررررمح للقاضرررري اإلداري باَلحتفررررا  باَلرتبرررراط 

 القانوني لإلدارة العامة بتغطية ما تركه المشرع من فراغات قانونية.
قرررد عمرررد القضررراء اإلداري الفرنسررري إلرررى اسرررتخراج بعرررض القواعرررد الملزمرررة لررررإلدارة ودون ول

النص عليها قانونا ومن هنا يكون للقاضي اإلداري دور مكمل للقواعد القانونية أو منشئ للقواعرد 

                                                 
، 1995ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1

 .9ص
عمر محمد مرشد الشويكي، الرقابة على أعمال اإلدارة وتطبيقاتها في األردن، المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، األردن،  -2

 .15. ص1981طبعة 
مجلة المحاماة  ،محمود محمد صالح، مدلول ومبررات وضمانات نظرية الضرورة وضوابط خضوع اإلدارة العامة للقانون  -3

 .111، ص 1985نة لس 6و 5المصرية العدد 
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علررررررى مبرررررردأ  1996، ولقررررررد نررررررص الدسرررررتور الجزائررررررري لسرررررنة 1القانونيرررررة ذات األصررررررل القضرررررائي
لقانون، غير أن النص على هذا المبدأ غيرر كرافي لحمايرة الحقروق والحريرات المشروعية وسيادة ا

نما يجب أن يكون هناك تجسيد فعلي له من قبل أعوان اإلدارة.  األساسية وا 
بردأ مولقد أكد فقهراء القرانون علرى أن معيرار التفرقرة برين دولرة القرانون والدولرة المسرتبدة هرو 

ي حقروق األفرراد وحريراتهم األساسرية فري مواجهرة السرلطة المشروعية وأنه يمثل الحاجز الذي يحم
 العامة.

 ثانيا: الرقابة على أعمال اإلدارة
نمرا يجرب أ احترامإن  ن اإلدارة لمبدأ المشروعية غيرر كراف للقرول بخضروع اإلدارة للقرانون وا 

تمرررارس رقابرررة علرررى أعمالهرررا أيضرررا، وتعرررد الرقابرررة علرررى أعمرررال اإلدارة مرررن أهرررم الوسرررائل لحمايرررة 
مصردرها فهنراك رقابرة سياسرية، رقابرة  براختالفالحقوق والحريات األساسرية وتختلرف هرذه الرقابرة 

رة التري قضائية، والذي يعنينا في هذا المقام هو الرقابة القضائية علرى أعمرال اإلدا إدارية، ورقابة
 تمارسها الجهات القضائية المختصة سواء اإلدارية منها أو العادية.

حتررام مبردأ المشرروعية  ن هدف الرقابة القضائية على أعمرال اإلدارة هرو ضرمان تطبيرق وا  وا 
 تكرون  أعمالهرا مطابقرة للقرانون وهرو مرا يرنعكس بالضررورة وعدم الخروج عنه من قبل اإلدارة وأن

مبرردأ علرى حمايررة الحقرروق والحريررات األساسررية، فمررا علررى اإلدارة إَل أن تكررون إدارة قانونيررة تلتررزم ب
 المشروعية.

 للحقوق والحريات األساسية القاضي اإلداري ضامنالفرع الثاني: 

برررررر ضرررررامنا ومررررردافعا عرررررن الحقررررروق إن القاضررررري اإلداري مثلررررره مثرررررل القاضررررري العرررررادي يعت
والحريات األساسية وذلك على الرغم مرن خصوصرية وصرالحية كرل منهمرا فإنره يعمرل فري مجرال 

 2صالحياته حسب ما هو محدد له.

                                                 
1 - Jaque Chevalier, L’etat de droit, 3 eme édition, mont cherstien,  paris 1999, p 75-76. 
2 - Claud Leclerq. Libertés publiques , LITEC, 3eme edition, paris 1996, p173-174. 
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ويسررهر القاضرري اإلداري علررى أن َل يكررون هنرراك مسرراس بررالحقوق والحريررات األساسررية إَل 
م كمررا يسررهر علررى تطبيررق المبررادئ العامررة فرري إطررار مررا تمليرره ضرررورات الحفررا  علررى النظررام العررا

للقررانون مثررل مسرراواة المررواطنين أمررام األعبرراء العامررة وحررق المررواطنين فرري اَلسررتفادة مررن خرردمات 
 1المرافق العامة في الدولة.

إن مشررروعية األعمررال اإلداريررة المراقبررة مررن طرررف القاضرري اإلداري سررمحت باإلنتقررال مررن 
وقرررد قرررام القاضررري اإلداري بتوسررريع مجرررال دولرررة القرررانون بجعرررل دولرررة البررروليس إلرررى دولرررة القرررانون، 
 الرقابة التي يقوم بها أكثر فاعلية.

ففرري فرنسررا مررثال نجررد أن الرقابررة الترري يقرروم بهررا القاضرري اإلداري فرري هررذا الصرردد أدت إلررى 
 إلغاء كل األعمال والقرارات اإلدارية التي تعارض أو تمس بالحقوق والحريات األساسية. 

يكررررون القاضرررري اإلداري قررررادرا علررررى حمايررررة الحقرررروق والحريررررات األساسررررية المكفولررررة وبررررذلك 
 دستوريا بما يتمتع به من مصداقية وبما له من صالحيات في مواجهة تسلط اإلدارة وتعسفها.

 ارةالمطلب الثاني: الموازنة بين مصالح المواطن ومصالح اإلد
اده مرن سرادت فيره العدالرة والمسراواة برين أفرر  إن المجتمع َل يستقيم وَل تقوم لره قائمرة إَل إذا

ن بتعامرررل األفررررراد مرررع اإلدارة ينررررتج عنررره بعررررض  جهرررة وبرررين األفررررراد واإلدارة مرررن جهررررة أخررررى، وا 
الحقررروق والواجبرررات لكرررال الطررررفين ومرررن هنرررا يصرررعب األمرررر علرررى القاضررري اإلداري فررري تحقيرررق 

ن لرإلدارة أي برين طررفين َل يتمتعراالتوازن بين المصلحة الخاصرة لألفرراد وبرين المصرلحة العامرة 
 بنفس اَلمتيازات والسلطات وهذه الحالة التي يستوجب فيهرا علرى القاضري اإلداري التعامرل معهرا

 بحزم وبإعطاء لكل ذي حق حقه.
  

                                                 
والحريات األساسية، مذكرة لنيل إجازة القضاء، دفعة الحاج الطاهر الزهير، دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق  - 1

 .11،12، ص2006/2007السابعة عشر، 
 



 الفصل األول: الحقوق والحريات األساسية وأهمية القضاء اإلداري في حمايتها
 

 

34 

 الفرع األول: حماية المواطن من تعسف اإلدارة
علررى أن عرردم يعاقررب القررانون علررى التعسررف فرري اسررتعمال السررلطة" نررص الدسررتور علررى انرره 

تحيرررز اإلدارة يضرررمنه القرررانون، لقرررد تكفرررل المؤسرررس الدسرررتوري علرررى الرررنص بتقييرررد اإلدارة وعررردم 
إطرررالق العنررران لسرررلطاتها حترررى َل تكرررون مصررردرا للمسررراس بحقررروق المررروطنين وحريررراتهم المكفولرررة 

 لهرادستوريا، ذلك أن اإلدارة بما تملكه من صرالحيات واسرعة ومنهرا امتيرازات السرلطة العامرة تجع
فري الكثيررر مررن األحيران تتعرردى ولررو بشرركل غيرر مباشررر الحرردود المرسررومة لهرا، ولهررذا وضررع مبرردأ 

 المنع من التعسف في استعمال السلطة وهو مبدأ دستوري.
ر وهررذا المبرردأ هررو الررذي يحكررم العالقررة بررين المررواطن واإلدارة فرري الجزائررر فلقررد عرفررت الجزائرر

ا مرررع التحرررول اَلقتصرررادي الرررذي عرفتررره الررربالد تطرررورات مختلفرررة وعلرررى جميرررع األصرررعدة خصوصررر
وكثرررة مجرراَلت ترردخل اإلدارة ممررا يجعررل إمكانيررة التعرردي علررى حقرروق المررواطن وحرياترره األساسررية 
ممكنرررة، وهرررذا مرررا يسرررتوجب احتررررام اإلدارة للقررروانين والتنظيمرررات السرررارية المفعرررول وعررردم الخرررروج 

ذا المبرردأ، وهررو مررا يعرررف بمبرردأ عرردم عنهررا، وذلررك تحررت رقابررة القاضرري اإلداري الررذي يضررمن هرر
اَلنحررراف فرري اسررتعمال السررلطة الررذي يرتررب بطررالن جميررع اإلجررراءات واألعمررال الترري تقرروم بهررا 

تباعها.  اإلدارة في حالة مخالفتها لألحكام الملزمة باحترامها وا 
 عدم االنحراف في استعمال السلطة أوال:

التري قرد تلحرق القررار اإلداري وتخرول  يعد عيب اَلنحراف في استعمال السلطة من العيروب
المخاطب به الحق في رفع دعوى تجاوز السلطة، ويقصد بعيرب اَلنحرراف فري اسرتعمال السرلطة 

اإلدارة لسررلطتها مرن اجررل تحقيرق غايررة غيرر مشررروعة، سرواء باسررتهداف غايرة بعيرردة  اسرتخدامهرو 
نون والرذي مرن أجلره منحرت هدف مغاير للهردف الرذي حردده القرا بابتغاءعن المصلحة العامة أو 

 لها هذه السلطات.
ا وهررذا العيررب مررالزم للسررلطة التقديريررة لررإلدارة أمررا فرري مجررال السررلطة المقيرردة فررال يظهررر فيهرر

 القرار اإلداري طبقا للقانون وفي حدود اختصاصها. باتخاذهذا العيب ألن اإلدارة ملزمة 



 الفصل األول: الحقوق والحريات األساسية وأهمية القضاء اإلداري في حمايتها
 

 

35 

فررري العيررروب األخررررى يقررروم ومرررا يميرررز هرررذه الحالرررة عرررن الحررراَلت األخررررى هرررو أن القاضررري 
بمراقبررررة مرررردى مشررررروعية القرررررار المخاصررررم مررررن حيررررث قواعررررد اَلختصرررراص والشرررركل واإلجررررراءات 
وسررالمة سررببه ومحلرره بينمررا يراقررب فرري هررذه الحالررة مرردى مشررروعية الهرردف المبتغررى مررن إصرردار 

   1القرار المخاصم وللوصول إلى ذلك يجب عليه البحث عن نية مصدر القرار.
لرقابرررة علرررى هرررذا العيرررب شررراقة ودقيقرررة كونهرررا تتعلرررق بالبحرررث والتحقرررق مرررن نيرررة ولهرررذا تعرررد ا

نطرراق تطبيررق هررذا العيررب  انحصرررمصرردر القرررار وهررو أمررر صررعب إثباترره والكشررف عنرره، ولررذلك 
وأصررربح حاليرررا عيبرررا احتياطيرررا َل يسرررتند عليررره القاضررري إَل فررري حالرررة غيررراب بقيرررة حررراَلت تجررراوز 

 2السلطة.
 صنيف الفقه لفرضيات حدوث هذا العيب إلى:ومن صور هذا العيب حسب ت

القررررار يهررردف إلرررى تحقيرررق غررررض أجنبررري عرررن المصرررلحة العامرررة قررررار صرررادر بتررراريخ  -1
عن المجلس األعلى الغرفة اإلدارية في قضية خيال عبد الحميد ومن معه ضرد  04/03/1978

 رئيس م ش ب لبلدية عين البنيان.
ومثرررال ذلرررك حكرررم مجلرررس الدولرررة الفرنسررري  مخالفرررة القررررار لقاعررردة تخصررريص األهرررداف -2

 .Beaugéفي قضية  04/07/1924الصادر في 
اَلنحررراف برراإلجراءات ومثررال ذلررك قرررار المجلررس األعلررى الغرفررة اإلداريررة الصررادر فرري  -3

 قضية شركة عين فخارين ضد الدولة. 02/07/1965
إن اَلنحراف في استعمال السلطة هو من العيوب التي تصيب أعمرال اإلدارة برالبطالن لرذا 
فعلى اإلدارة عند قيامهرا برأي عمرل أن تتروخى الهردف المسرطر لهرا فخروجهرا عنره يصريبها بعيرب 
اَلنحررراف فرري اسررتعمال السررلطة وخروجررا عررن اختصاصررها المحرردد قانونررا، وقررد خصررص المشرررع 

                                                 
، 2002سالمي عمور، المنازعات اإلدارية ، مطبوعة جامعية لطلبة السنة الثالثة كلية الحقوق بن عكنون، السنة الدراسية  -1

 . 98، ص 2003
 .99المرجع نفسه، ص  -2
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ضررررر أو انتهكرررت حقوقررره وقمعرررت حرياتررره بواسرررطة تررردخل أو عمرررل غيرررر للمرررواطن الرررذي لحقررره 
مشروع من اإلدارة الحق فري التقردم للقضراء  للحرد مرن هرذا التجراوز، لرذا يعتبرر طعرن التجراوز أو 
اَلنحررراف فرري اسررتعمال السررلطة السررالح األكثررر فعاليررة واألكثررر عمليررة لحمايررة الحقرروق والحريررات 

   1اإلدارة.األساسية من أي انتهاك من طرف 
ويترترررب علرررى هرررذا أن يقررروم القاضررري اإلداري بإلغررراء كرررل قررررار أو عمرررل قامرررت بررره اإلدارة 
وتجرراوزت حرردود مررا هررو مرسرروم لهررا قانونررا، أي عرردم مشررروعية ذلررك العمررل أو القرررار المتخررذ مررن 

 طرفها والمتسبب في إحداث ضرر من شأنه التعدي على حقوق المواطن وحرياته األساسية، 
إَل أن سرلطة القاضري اإلداري فري دعروى اإللغراء يحكمهرا  2يعرف بردعوى اإللغراء. وهذا ما
 أمران هما:

ليس للقاضي اإلداري أن يصدر أمرا لإلدارة: حيث تقتصر مهمته في التحقق من مردى  -أ
مشروعية العمل أو القرار المتخذ من طررف اإلدارة، مرن حيرث مطابقتره أو عردم مطابقتره للقرانون 

 اإلداري أن يصدر أوامر لإلدارة. وليس للقاضي
لريس للقاضرري اإلداري أن يحرل محررل اإلدارة: َل يحرق للقاضرري اإلداري أن يحرل محررل  -ب

اإلدارة فرري إصرردار القرررارات اإلداريررة أو أن يعرردل فيهررا أو يغيررر مضررمونها حتررى بعررد التأكررد مررن 
 عدم مشروعيتها.

 والنظام العاموالحريات األساسية ثانيا: التوفيق بين الحقوق 
إن مهمررررة التوفيررررق بررررين الحقرررروق والحريررررات األساسررررية يعررررود دور اإلدارة فيهررررا إلررررى تطبيررررق 
القرررانون وتنفيرررذ القررررارات واألحكرررام تحرررت رقابرررة القاضررري اإلداري الرررذي يعتمرررد علرررى المبررردأ الترررالي 

 3"الحرية هي القاعدة أما القيد البوليسي )الضبطي( هو اَلستثناء".

                                                 
1 - Dominique Turpin, Les Libertés Publiques, 4 eme édition, Gualian, Paris 1999,p86. 

 .96، ص 2002عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون اإلداري، دار هومة، الجزائر،  - 2
العربي، القاهرة، الطبعة الثانية سعيد الحكيم، الرقابة على أعمال اإلدارة في الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية، دار الفكر  - 3

 .407، ص 1987
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سرررررتطيع أن تتخرررررذ بمفردهرررررا إجرررررراء إللغررررراء حرررررق مرررررن الحقررررروق أو حريرررررة مرررررن إن اإلدارة َل ت
الحريات أو تقسيمها، إنما بإمكانها التدخل لتنظيمها، كما أنره بإمكانره إجرراء التوافرق برين الحقروق 
والحريات األساسية، ونجد أن القاضري اإلداري يقروم برقابرة مشرددة علرى الشرروط التري تعمرل بهرا 

لهرردف الررذي تبتغيرره اإلدارة المتمثررل فرري المحافظررة علررى النظررام العررام وعلررى اإلدارة، فهررو يراقررب ا
القاضرري اإلداري عنررد رقابترره لررإلدارة عرردم السررماح لهررا بررالمنع المطلررق للتمتررع بررالحقوق وممارسررة 

ألن المشررع هررو وحررده صراحب الحررق فري إلغرراء ممارسرة حريررة مررا  1الحريرات الترري أقرهرا المشرررع،
 التوسيع فيها.أو في التضييق منها أو 

 الفرع الثاني: حماية مصالح الدولة

إن سررررربب وجرررررود وظهرررررور القضررررراء اإلداري هرررررو حاجرررررة اإلدارة الماسرررررة إلرررررى قضررررراء يخررررردم 
مصررررلحتها عكررررس القضرررراء العررررادي الررررذي كرررران مناهضررررا لإلصررررالحات الترررري جرررراءت بهررررا اإلدارة 

ا دون المسرراس بحقرروق ومعرررقال لهررا ولررذلك أعتبررر القضرراء اإلداري هررو حررامي اإلدارة ومسرراندا لهرر
وحريررات المررواطن األساسررية علررى حسرراب مصررلحة اإلدارة، فالقاضرري اإلداري يقرروم بحمايررة حقرروق 
وحريررات المررواطن األساسررية مررن جهررة وصررون مصررالح الدولررة أو اإلدارة العامررة مررن جهررة أخرررى، 

ن أهم شيء يخدم مصالح الدولة هو عدم خروج اإلدارة عن مبدأ المصلحة العامرة ويك مرن دور وا 
 القاضي اإلداري في رقابة احترام اإلدارة لهذا المبدأ ألنه عماد قيام مجتمع متوازن.

 ة بعدم الخروج عن المصلحة العامةاإلدار  التزامأوال: 
إن اإلدارة ومن خرالل األعمرال التري تقروم بهرا بغيرة تنظريم المجتمرع وتحقيرق المنفعرة العامرة 

القررررانون اإلداري ومررررع أن اإلدارة تتمتررررع بصررررالحيات تخضررررع لقواعررررد متميررررزة تحكمهررررا هرررري قواعررررد 
واسعة فإنه يمنرع عليهرا أن تسرتعمل هرذه الصرالحيات إَل بهردف تحقيرق المنفعرة العامرة، ألنره فري 
الكثيرر مرن األحيران تكررون المصرلحة العامرة أهررم مرن المصرلحة الخاصرة لألفررراد لهرذا يرتم تغليبهررا، 

الحقررروق والحريرررات األساسرررية للمرررواطن فرررإن  وعلرررى الررررغم مرررن إمكانيرررة نشررروء تعرررارض مرررع بعرررض

                                                 
 .55ترجمة وجيه العويني، ص  1989جون مورانج، الحريات العامة، منشورات عويدان، بيروت،باريس، طبعة  -1
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مبررردأ مسررراواة المررروطنين أمرررام المرفرررق العرررام واَلسرررتفادة مرررن  احتررررامالقاضررري اإلداري يعمرررل علرررى 
 خدماته.

 وبما أن اإلدارة هي مرآة السلطة العامة وممثلهرا، فيجرب أن تكرون عادلرة غيرر متحيرزة وهرذا
 العدالة. هو الهدف الذي ينبغي أن َل تخرج عنه وهو توفير

، ويلعررب القاضرري اإلداري 1وتسررتلهم روح العدالررة أثنرراء تعاملهررا اليررومي مررع قضررايا المررواطن
دور أساسرريا بررين مصررالح األفررراد وترردخل اإلدارة لتحقيررق المنفعررة العموميررة بإخضرراع هررذه األخيرررة 

بحقررروق لسررريادة القرررانون وتوقيرررع الجرررزاء عليهرررا إذا تعررردت ذلرررك الهررردف السرررامي وحاولرررت المسررراس 
األفرررراد وحريررراتهم األساسرررية، ويجرررب تحديرررد مفهررروم المنفعرررة العموميرررة إذ يجرررب أن َل يبقرررى هرررذا 
األسرراس المطرراط برردون تحديررد وأن تسررند للقاضرري اإلداري مهمررة التحقيررق مررن وجررود منفعررة عامررة 

 من عدمها عكس ما هو معمول به وهو ترك األمر للهيئات اإلدارية تتولى هذه المهمة.
 اَلزدواجيرةر القاضي اإلداري أكثر فعالية بعرد أن تبنرى المشررع الجزائرري نظرام وسيكون دو 

وأنشررأ لررذلك هيئررات قضرراء إداري قائمررة بررذاتها وأصرربح للقاضرري اإلداري صررالحيات  2،القضررائية
 واسعة يمارسها منذ رفع الدعوى وحتى نهاية الفصل فيها.

للقررانون لكرري تكررون أمررام نظررام ويجررب العمررل علررى أن تكررون اإلدارة العامررة خاضررعة تمامررا 
يحترم المواطن ويقدس حقوقره وحرياتره األساسرية ومحاولرة وضرع اإلدارة العامرة فري مسرتوى واحرد 
 مرع المرواطن فري مواجهرة القررانون إَل مرا يلرزم لممارسرة نشراطها حسررب مرا يقررره لهرا القررانون، ألن

 مبدأ المشروعية.اإلدارة العامة وموظفيها َل يمكن لهم التصرف إَل حسب ما يقره 
ونجررد أنرره فرري فرنسررا تعتبررر اإلدارة موضرروعة فرري خدمررة القررانون وهنررا يظهررر دور القاضرري 
اإلداري برردور محرروري وأساسرري مررن خررالل العمررل علررى فرررض إحترررام القررانون وعرردم تعرردي اإلدارة 

                                                 
 .18عمر محمد مرشد الشويكي، المرجع السابق، ص  -1
رفة اإلدارية للمحكمة العليا، نشرة القضاة وزارة ليلى زروقي، صالحيات القاضي اإلداري على ضوء التطبيقات القضائية للغ -2

 .177،178، ص 1999سنة  54العدل الجزائر، العدد 
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العامررة للحرردود المرسررومة لهررا حفاظررا علررى عرردم التعرردي أو عرردم انتهرراك حقرروق المررواطن وحرياترره 
   1األساسية المكرسة دستوريا.

 اإلدارة بعدم الخروج عن المصلحة العامة التزامثانيا: ضمانات 
إن وجررررود الدولررررة مرررررتبط بمرررردى التررررزام اإلدارة بمراعرررراة المصررررلحة العامررررة للمجتمررررع وخدمررررة 
 لمصالح األفراد ورعايرة لحقروقهم وحريراتهم األساسرية ومرا يقتضريه ذلرك مرن أخالقيرات وقريم معينرة

اإلدارة أن تحترمهررررا وَل يتررررأتى ذلررررك إَل بترررروافر الظررررروف المناسرررربة لررررذلك سررررواء الظررررروف علررررى 
 القانونية أو القضائية، ومن بين هذه الضمانات نذكر:

 اإلدارة بمبدأ المشروعية والخضوع للقانون. التزام -1
 وجود نظام قضائي فعال وقوي. -2
 ولة.خلق بيئة قانونية تعمل ضمن إطارها كل أجهزة الد -3
إيجررراد نظرررام رقرررابي مررردعم بكافرررة اآلليرررات والوسرررائل القانونيرررة الضررررورية لرقابرررة أعمرررال  -4

اإلدارة أثنررراء تعاملهرررا مرررع المرررواطنين، خصوصرررا إذا تعلرررق األمرررر بالتعامرررل مرررع الحقررروق وحريرررات 
 المواطن األساسية.

                                                 
1 - Jaques, Chevalier, OpCit, p 66 ,67. 
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ة اإلدارة عن إطار المشروعي لقد اعتبرت الرقابة القضائية كأسس لضمان عدم خروج أعمال
ية وتقويمها أحيانا مما يسمح بعدم تعرض أو انتهاك اإلدارة لحقوق وحريات المواطن األساس
صورة وتعتبر هذه الرقابة القضائية من أنجع الوسائل القانونية لغرض احترام القانون وهي ال

في  ألساسية وذلك للوقوفالحقيقية لتجسيد دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات ا
اء لك أثنوجه اإلدارة عندما َل تلتزم حدود مبدأ المشروعية في تصرفاتها المادية والقانونية وذ

قتان مباشرتها لسلطتها التقديرية أو أثناء مباشرتها لسلطة الضبط اإلداري وهما سلطتان لصي
متيازات متع باونفوذها باعتبارها تت باإلدارة وَل غنى عنهما من قبل اإلدارة واللتان تعززان مركزها

السلطة العامة، كما أخرجت بعض أعمال اإلدارة من رقابة القاضي اإلداري وهي ما يعرف 
ي بأعمال السيادة أو أعمال الحكومة وتعتبر كل من السلطة التقديرية، سلطة الضبط اإلدار 

مبدأ  ستثناءات الواردة علىوأعمال السيادة حدود مبدأ المشروعية وهي بمثابة الضوابط أو اَل
ا المشروعية فتنقض من حدته وتمنح بعض المرونة والحرية لإلدارة في العمل والتي غالبا م

 .تكون على حساب حقوق المواطن وحرياته األساسية

المبحث األول: الضمانات القضائية الممنوحة للقاضي اإلداري في حماية الحقوق 
 والحريات األساسية

 رض احترام القرانون، وهري الصرورةئية من أنجع الوسائل القانونية لغالقضا تالضماناتعتبر 
الحقيقة لتجسيد دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات األساسية، و ذلك للوقروف فري 

ثنرراء وجرره اإلدارة عنرردما َل تلتررزم حرردود مبرردأ المشررروعية فرري تصرررفاتها الماديررة والقانونيررة، وذلررك أ
 طتها التقديريررة أو أثنرراء مباشرررتها لسررلطة الضرربط اإلداري، فهمررا سررلطتان لصرريقتانمباشرررتها لسررل

ض براإلدارة وتعررززان مركزهرا ونفوذهررا باعتبارهرا تتمتررع بامتيررازات السرلطة العامررة، كمرا أخرجررت بعرر
 أعمال اإلدارة من رقابة القاضي اإلداري وهي ما يعرف بأعمال السيادة.

لمشرع الجزائري كوسيلة قانونيرة فري يرد القاضري الجزائرري ومن بين الضمانات التي منحها ا
للحماية الحقوق والحريرات األساسرية، وضرمانة لألفرراد لحمايرة حقروقهم مرن اَلنتهراك هري القضراء 
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اَلسررتعجالي فرري مررادة الحقرروق والحريررات األساسررية، والرردعاوى اإلداريررة للطعررن فرري القرررارات غيررر 
و للطلررب التعررويض فرري حالررة انتهاكهررا، وهررذا مررا سرريتم المشررروعة الترري تمررس بحقرروق والحريررات أ

 التطرق إليه في المطلبين اآلتيين.
 لحقوق والحريات األساسيةضمانة قضائية لحماية االمطلب األول: القضاء االستعجالي 

يقصررد بالقضرراء المسررتعجل أن يكررون لقاضرري األمررور المسررتعجلة أن يتخررذ بنرراء علررى طلررب 
العاجلرة التري يراهرا َلزمرة للمحافظرة علرى مصرالح الخصروم دون التعررض ذوي الشأن اإلجراءات 

 لموضوع النزاع.
لقد وجد القضاء اَلستعجالي تطبيق لقاعدة "أن البطئ في العدل نوع من أنرواع الظلرم" ذلرك 

إجررراءات وقتيررة سررريعة احتياطررا لحرردوث  اتخرراذألن الحفررا  علررى مصررالح الخصرروم قررد يسررتدعي 
بعدها حق عرض النزاع على قضاة الموضوع للفصل فيره وفرق اإلجرراءات  أضرار بها ويبقى لهم
 1 المعتادة لرفع الدعاوى.

ظهرر القضراء اإلداري المسرتعجل فري فرنسرا منرذ أواخرر القررن الماضري بصرورة معينرة، كما 
تجعرل لرؤسراء مجرالس المحافظرات  1889يوليرو  22من القانون الصادر فري  24فكانت المادة 
مررا بعررد إلررى محرراكم إداريررة سررلطة تعيررين الخبررراء لكتابررة التقررارير الترري تكررون لهررا الترري تحولررت في

أهميررة فيمرررا يتعلررق بالررردعاوى المعروضررة علرررى هررذه المجرررالس، وقررد عررردلت هررذه المرررادة بالمرسررروم 
وطبقرررا لهررذه المررادة يكررون لرؤسررراء المحرراكم اإلداريررة فرري حررراَلت  1959أفريررل  10الصررادر فرري 

ب ذوي الشررأن دون توجيررره أوامررر أو نررواه إلرررى اإلدارة أو عرقلررة تنفيرررذ اَلسررتعجال وبنرراء علرررى طلرر
اإلجرراءات التحفظيرة أو الالزمرة إلثبرات الحراَلت  باتخاذقرارها أو مساس بأصل الحق أن يأمروا 

الواقعيرررة ذات األهميررررة بالنسرررربة لموضرررروع الرررردعوى، وذلررررك باسررررتثناء المنازعررررات المتعلقررررة بالنظررررام 
 2العام.

  

                                                 
 .356ص ، 1977القاهرة، مصر، طبعة ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري، دار الفكر العربي،  - 1
 .13 ، صالمرجع السابقالحاج طاهر زهير،  -2
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 : ضوابط قبول الدعوى االستعجالية اإلدارية في مجال الحريات األساسية  األولالفرع 
كان النظام القانوني الجزائري في الفترة السابقة ينص على أنه في حالة صدور قرار 
إداري يتضمن اعتداء من الحريات األساسية يمكن للمدعى بالتزامن مع دعوى اإللغاء أن يلجأ 

كانت الحماية القضائية للحقوق والحريات األساسية من خالل ولما  ،قضاء وقف التنفيذ إلى
قضاء اَلستعجال اإلداري في حالة اَلعتداء من قبل اإلدارة أثناء ممارستها لسلطات أحد 

 920أهداف اإلصالحات التي جاء بها قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، حيث تنص المادة 
 919دما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة منه على أنه " يمكن لقاضي اَلستعجال عن

أعاله إذا كانت ظروف اَلستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على 
العامة أو الهيئات التي تخضع في  المستهلكة من األشخاص المعنويةالحريات األساسية 

سلطاتها متى كانت هذه  مقاضاتها َلختصاص الجهات القضائية اإلدارية أثناء ممارسة
خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات"، ومن خالل هذه المادة تم وضع  شكل مناسباإشعاعات 

األساس الشرعي لهذه الحماية، وتم منح القاضي اإلداري اَلستعجالي سلطة أمر اإلدارة بأي 
من خالل  تدبير ضروري للمحافظة وحماية الحريات األساسية في حالة اَلعتداء عليها، وذلك

لزامها القيام أو اَلمتناع عن قيام بعمل ما، أو الحكم بوقف التنفيذ للقرار  توجيه األوامر لإلدارة وا 
 1.خطيرا بتلك الحريات األساسية مساسااإلداري إذا ما شكل 

ة االعتداء على أوامر إلى اإلدارة في حال إصدارالشروط الموضوعية لقبول طلب أوال: 
 الحريات األساسية

ق بشأنها منازعات قضائية، من هذا المنطل تثارعلى أن حماية الدستورية لهذه الحريات    
ظهرت أهمية القضاء اَلستعجالي ودوره في منع أي مساس أو تعدي بالحقوق والحريات التي 

 قانون  يحملها القانون، عن طريق اتخاذ تدابير وقتية وسريعة لحمايتها، لذا فمجال تنظيمها هو
 ت المدنية واإلدارية.اإلجراءا

                                                 
 .148بقدار كمال، المرجع السابق، ص  - 1
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ينظر فيها القضاء  استعجاليهعن مساس بهذه الحريات دعاوي  ينجموبواسطة الحال 
اَلستعجالي اإلداري بصورة مستعجلة، لذلك فإن الدعاوي اَلستعجالية بخصوص مسألة 

ول له الرغبة في الحصتكون الحريات األساسية يكون لها مفعول إيجابي بالنسبة للفرد الذي 
  .حماية قضائية لحرياته وحقوقه األساسيةعلى 

وألهمية القضاء اَلستعجالي اإلداري واختصاصه ينظر في مسائل الحريات والحقوق، 
يكون المشرع قد خطا خطوة مهمة وفعالة في سبيل حماية حقوق المواطن وحرياته من خالل 
توفير الحماية القضائية الضرورية له، ويعد إعطاء هذه الحماية للقضاء اَلستعجالي من 

 ا المجال الضمانات األساسية في هذ
بناءا على ذك يتطلب منا البحث معرفة الشروط الموضوعية الخاصة لقبول الدعوى 

 1 :اَلستعجالية اإلدارية في مجال الحريات األساسية والمتمثلة أساسا في
 .شروط اَلستعجال* 
على الحريات من قبل أشخاص معنوية عامة أو الهيئات التي تخضع للقضاء  اعتمادصدور * 

علما أن كل دعوى َل تكون مقبولة أمام الهيئات القضائية إَل إذا احترمت أحكام نص اإلداري، 
" َل يجوز ألي شخص  :( من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بنصها على أنه13المادة )

لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة "، وذلك يكون المشرع قد اشترط أن  التقاضي ما
انطالقا من القاعدة التي تقر أنه َل دعوى  ،جة مشروعة إلى الحماية القضائيةيكون للمدعى حا

وعليه يتحقق ذلك حين تكون هناك مصلحة قانونية ، عوى من غير مصلحة والمصلحة منها الد
وقائمة على أن المشرع يشرط توفر المصلحة أثناء رفع الدعوى دون إلزامية استمرارها إلى غاية 

الجهات القضائية المختصة، بل َل يمكن للقاضي إثارة انعدام المصلحة صدور الحكم من قبل 
نما يتحقق مقرر الخصوم.  2من تلقاء نفسه وا 

                                                 

وان ئية، ديبوبشير محمد امقران، قانون اإلجراءات المدنية، نظرية الدعوى اإلدارية نظرية الخصومة، اإلجراءات اَلستثنا -1
 .36، ص 1998المطبوعات الجامعية، طبعة 

 .37، ص المرجع نفسه - 2
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أو عن طريق ممثلي  لرخصا لمباشرة اإلجراءات القضائية سواء التخلص صالحيةزيادة على 
 1.القانون 

 شرط االستعجال -1
على أنه "َل يمكن لقاضي اَلستعجال  لتي نصتمن ق إ م ا 920/1من قراءة نص المادة 

( أعاله إذا كانت ظروف اَلستعجال 919عندما يفصل في الطلب المشار إليه من المادة )
كلما توفر عنصر اَلستعجال  بالبثقائمة "، وعليه نالحظ أن قاضي اَلستعجالي يختص وحده 

خطيرا أو غير مشروع لتلك الحريات، وبعبارة أخرى أن يكون  مساساالتي تشكل  اَلنتهاكاتفي 
الطلب في الدعوى المرفوعة مستعجال، علما أن هذا الشرط يعد شرطا بديهيا في جميع القضايا 

الخاصة  واإلدارية( من قانون اإلجراءات المدنية 919اَلستعجالية، ذلك ما أشارت إليه المادة )
 2دعوى اإللغاء.بوقف القرار اإلداري المرتبط ب

( من ذات القانون والخاصة بحالة اَلستعجال 921والحالة الثانية المحددة بموجب المادة )
 3القصوى والطلب المستعجل على اتخاذ تدابير ضرورية الحريات غير مختص في الموضوع.

وتجد اإلشارة أن المشرع قد اشترط أن تكون حالة اَلستعجال قائمة بمفهوم المخالفة إذا 
نص المادة  في نجدهما الت حالة اَلستعجال بعد رفع الدعوى، كان مآل الدعوى الرفض ذلك ز 
( من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنه " عندما َل يتوفر اَلستعجال في 924/1)

 4الطلب أو يكون غير مؤسس يرفض قاضي اَلستعجال هذا الطلب بأمر مسبب" 
ل منعدمه مسألة تقديرية للقاضي اإلداري اَلستعجالي وفقا وتبقى مسألة توافر اَلستعجا

 لمالبسات كل قضية.

                                                 
 44دنية اإلدارية، منشورات أمين ، ص فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات الم - 1

 
 142ص  ، 2001 ، الجزائر، طبعةسايح سنقوفة، قانون اإلجراءات المدنية، تعليقا وشرحا وتطبيقا، دار الهدى - 3
 1999مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، نظرية اَلختصاص الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية  - 4

 506ص 
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( من قانون 920وعلى العموم يمكن القول أن شرط اَلستعجال المشار إليه بموجب المادة )
(، يكمن 919اإلجراءات المدنية واإلدارية، الفارق بينه وبين اَلستعجال المحدد بأحكام المادة )

ك مما يعني أن اَلستعجال المطلوب لوقف لتنفيذ في حالة اَلعتداء وانتهافي سرعة الفصل، 
َل لما تدخل المشرع ةخطور الحريات تفوق   درجة اَلستعجال المقرر في الحاَلت األخرى، وا 

 لهذه األحكام الخاصة. على أنه في السابق كان المشرع قد تبنى قواعد نصت عليها المادة
 في اآلتي: ( مكرر فقرة ثالثة تتمثل171)
لي إذا كان محتوى الدعوى اَلستعجالية طلب وقف تنفيذ قرار إداري، حكم القاضي اَلستعجا -

 غير األثر تبنى مبدأبعدم اَلختصاص النوعي، بمعنى أن قانون اإلجراءات المدنية السابق 
 .اإلدارية الواقف لتنفيذ القرارات

على األصل العام يكون وقف تنفيذ القرار اَلداري من اختصاص القاضي اَلستعجالي  إنشاء -
 اعتبارهاتعدي مجال الحريات العامة، بَلت الحاومن ، استيالءإذا شكل هذا األخير تعديا أو 

لذلك اعتبرت الفرقة اإلدارية لمجلس قسنطينة أن المساس  ص لنظرية التعدي،المخصالمجال 
ا قرر دستوريا بعد التعدي يستوجب رفعة من قبل القاضي اَلستعجالي، ممّ الم النقلبحرية 

في ذلك أن سلطات اإلدارة في  وحجته 1يوجب على اإلدارة المعنية تسليم المدعى جواز سفره،
مجال النظام العام َل يستطيع أن يمارس إَل في نطاق القوانين ودون المساس بالحريات 

في هذه الحالة دون وجود قرار إداري يمكنه  اإلدارةاألساسية، زيادة على ذلك أن تصرف 
القاضي  في حد ذاته تعديا يستوجب اختصاص يكيفاَلستناد عليه لتحريك دعوى اإللغاء 

 2.اَلستعجالي
 .حه من وراء تنفيذ القرار اإلداري أن وقف التنفيذ كان يستند على وجود ضرر يصعب إصال -
لكن بعد التطور الحاصل على قواعد القضاء اإلداري الفرنسي تبني المشرع الجزائري صراحة  

لقبول وقف التنفيذ وقف التعديل الجديد لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية شروط يجب توفرها 
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وشرط لقبول طلب إصدار أوامر لجهة اإلدارة في حالة المساس بالحريات األساسية وهي على 
 1:اآلتيالنحو 
  أن يتأكد القاضي اَلستعجالي من وجود ظرف اَلستعجال، وعلى ذلك يعتبر شرط

اَلستعجال شرطا جوهريا من شروط اختصاص هذا األخير، إذ أن هذا القضاء ملزم 
ول بقوة القانون بتقصي شرط اَلستعجال من عدمه، وتبقى له السلطة التقديرية في القب

المنظمة لكل حق من  األحكاما كان وفق أو الرفض، وعليه ينعدم شرط اَلستعجال إذ
 .الحقوق األساسية

  شكل اَلنتهاك مساسا خطيرا وغير مشروع بالحريات، فالنزاع الذي َل يعرض يأن
ن لة الخطورة هي م، وتقدير مسأاستعجاليهالحريات والحقوق للخطر َل يبرر رفع دعوى 

 اختصاص القاضي.
 اَلستعجالي اإلداري في مجال الحريات ويترتب على ذلك أن الحكم الصادر من القضاء 

مؤقت يراد به اتخاذ تدابير ضرورية لحماية حريات األفراد إلى حين  إجراءهو إَل 
إجراءات التخصاصي أضرار تلحق  الفصل في النزاع حتى َل تكون من وراء بطيء

 .بالحريات َل يمكن تداركها
 أن يكون اَلعتداء أثناء ممارسة السلطة 
 س بالحريات ناتج عن قرار اداري أن يكون المسا 
  والمتعلق بوقف التنفيذ  920ويمكن القول أن اَلستعجال المنصوص عليه في المادة

 919المتعلق بالحريات األساسية أقوى من اَلستعجال المنصوص عليه في المادة 
 .ف التنفيذ المرتبط بدعوى اإللغاءالمتعلق بوق

القضائية في الجزائر القرار الصادر عن المجلس الدولة بتاريخ  التطبيقاتومن أهم 
المتضمن األمر بإيقاف التنفيذ القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات  14/08/2002
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 28/03/2001المحلية ضد "ح.م " والذي جاء فيه ما يلي " إن القرار الصادر بتاريخ 
له ولذا يلتمس نظر حالة استعجال قصوى وقف والمتضمن طرده من التراب الفرنسي لم يبلغ 

 1.تنفيذه إلى غاية الفصل في مدى شرعيته
التي تخضع للقضاء  ( أن يكون اَلعتداء صادرا من قبل أشخاص معنوية عامة أو الهيئات2

 .اإلداري 
اَلزدواجية  نجد أن المشرع كرس مبدأ واإلداريةباستقراء نصوص قانون اإلجراءات المدنية 

من القضاء العادي والقضاء اإلداري معتمدا في ذلك على المعيار العضوي بالعودة إلى نص 
دارية، يكون القاضي اَلستعجالي اإلداري مختصا للنظر  920المادة  قانون إجراءات مدنية وا 

 2الحاَلت اآلتية: إحدىفي القضايا للحريات األساسية إذا كان المدعي عليه من 
دارية التي تنص عل دستوريةمن قانون اإلجراءات  800تنص المادة  دةالمحدّ ص األشخا - ى وا 

ي فبالفصل  أنه " المحاكم اإلدارية هي جهات الوَلية العامة في المنازعات اإلدارية، تختص
 دية أوأول درجة بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوَلية أو البل

 ات العمومية ذات الصفة اإلدارية طرفا فيها.إحدى المؤسس
 العلمي والتكنولوجي. المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع* 
 المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.* 
 مراكز البحث والتنمية.* 
 .نون الخاص والمكلفة بسد مرفق عامهيئة من القا* 

مع اإلشارة أن اَلختصاص اإلقليمي للقاضي اَلستعجالي يخضع مبدئيا للقواعد العامة التي 
تنظم هذا النوع من اَلختصاص في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، أي يخضع ألحكام 

التي  803من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وفقا لمقتضيات المادة  38و  37المادتين 
ة على أنه  " يتحدد اَلختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية من النظام العام تنص ع صراح
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بحيث َل يمكن اَلتفاق على مخالفته" وحسن ما فعل المشرع بفكرة النظام العام للقاضي 
اَلستعجالي اإلداري، على اعتبار أن هذا األخير هو قضاء استثنائي بطبيعته وقواعده وهدفه 

 .قضايا اَلستعجاليةالمؤقت لحل ال هو التصدي
كما أن قاضي اَلستعجال اإلداري يمكنه التدخل لحماية الحريات األساسية إذا كان  

اَلعتداء صادرا من أحد أشخاص القانون الخاص التي تخضع في مقاضاتها اَلختصاص 
 ااستناد اإلدارية كالمنظمات المهنية الوطنية والمؤسسات العمومية اَلقتصادية الجهات القضائية

 . 56و 55تصادية َل سيما المادتين إلى أحكام القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية اَلق
ولم يكتفي  لسلطاتها، ذلك يشرط أن يكون اَلعتداء أثناء ممارسة هذه الهيئات إلىإضافة  

المشرع بذلك بل اشترط أيضا أن يكون اَلعتداء على الحريات األساسية ناتجا فقط عن قرار 
دعوى وقف التنفيذ دون رفع دعوى اإللغاء وهذا بخالف  إصدارالتالي َل يمكن إداري، وب

المشرع الفرنسي الذي لم يحدد وسيلة اَلعتداء على الحريات األساسية التي قد تكون من خالل 
قانوني، وهذا  ترتب أي أثاراألعمال القانونية كالعقد أو القرارات أو األعمال المادية التي َل 

بدون شرط وجود دعوى ضد  يثاروقف التنفيذ المتعلق بالحريات األساسية الذي  بخالف طبيعة
 1هذا القرار اإلداري.

 أن يكون االعتداء جسيما -3
قانون إجراءات مدنية  20أو الخطورة شرط ضروري نما نصت عليه المادة  الحساسةإن شرط 

دارية حتى يمارس قاضي اَلستعجال اختصاصه بوقف تنفيذ القرار اإلداري، إَل أ ة ، غالبينوا 
الفقه يجمع على أنه ليس جميع اَلعتداءات الواقعة على الحريات األساسية هي بالضرورة 

تروكة مة التفرقة والتميز بين اَلعتداء الجسيم والبسيط مسألة اعتداءات جسيمة، لذلك إن مسأل
 للقاضي . التقديريةللسلطة 
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تداء المدنية واإلدارية يشترط في اَلع اإلجراءاتمن قانون  920كما أنه من خالل المادة 
 على الحريات األساسية أن يكون ظاهرا.

الحريات  دارة في حالة االعتداء علىأوامر إلى اإل إصدارالشروط اإلجرائية لقبول طلب  ثانيا:
 األساسية

إن اختصاص القاضي اَلستعجالي اإلداري في مجال الحريات هو اختصاص قانوني 
ائية من قواعد قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، لذلك يخضعه المشرع لقوانين إجر  يستمده

 قوق والحريات األساسيةوعليه أصبحت اإلجراءات الخاصة تلعب دورا إيجابيا في حماية الح
 .وقتية التي تجد أساسها في منح حماية قضائية

وعلى ذلك تختص المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى الموضوعية بالفصل في الدعوى 
دارية بقولها " يفصل في  917المستعجلة، هذا ما تشير إليه المادة  قانون إجراءات مدنية وا 
ة المنوط بها وليست في الدعوى الموضوع "، وعليه يكون المادة اَلستعجال بالتشكيلة الجماعي

فيها تشكيلة  تنظرالمشرع جمع بين قاضي الموضوع وقاضي اَلستعجال عالوة على هذا 
من قانون رقم  113جماعية متكونة من رئيس غرفة وقاضيين برتبة مستشار وفقا ألحكام المادة 

المتعلق بالمحاكم اإلدارية التي تقضي أنه يجب لصحة أحكامها أن تشكل المحكمة  98/02
 1اإلدارية من ثالثة قضاة على األقل، من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشار.

الخاص للمنازعات  عضو الطابعهو والرتبة ي الجمع بين شرطي القضاء الجماعي فوالعلة 
ع الطاب اإلدارية، إذا من بين أطافها الدولة أو الوَلية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات

 .موضوع فهي تتعلق بالمصلحة العامةاإلداري، أما من حيث ال
ذ القرارات اإلدارية والمتعلقة بالحريات األساسية إن دراسة القواعد اإلجرائية لدعوى وقف التنفي

 2.الواجبتفرض علينا دراسة شكل وقف التنفيذ القرار اإلداري إجراءات الفصل فيه ثم طرق 
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 شكل طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري: -1
نالحظ أن المشرع الجزائري يربط بين طلب وقف التنفيذ  920و  919من خالل المادتين 

ي المتعلق بوقف الحريات األساسية وطلب وقف التنفيذ المتعلق أو المرتبط بالقرار اإلدار 
، وهذا على خالف المشرع الفرنسي الذي يجعل طلب وقف 919المنصوص عليه في المادة 

دعوى الحقوق والحريات األساسية ليمتاز باَلستقاللية وَل يتصل بال التنفيذ المتعلق بحماية
من عريضة دعوى بنسخة ، وعليه يشترط إرفاق عريضة الدعوى اَلستعجالية األصلية
 .الموضوع
دارية أوجب المشرع أن يتم تقديم  926وفقا لنص المادة   من قانون إجراءات مدنية وا 

َل كان العريضة اَلستعجالية مرفقة بنسخة من  العريضة المرفوعة أمام القاضي اإلداري، وا 
مصير الدعوى اَلستعجالية عدم القبول، ولإلشارة يستوجب على رافع الدعوى اَلستعجالية أن 
يبين للقاضي اإلداري اَلستعجالي مجريات القضية وأحداثها مادية كانت أو قانونية، واألدلة 

من قانون اإلجراءات المدنية  925نص المادة الواقعية المبررة لحالة اَلستعجال إعماَل ب
َل بدون جدوى.  اإلبطالواإلدارية، وعليه يجب أن تكون دعوى  قد رفعت في الميعاد القانوني وا 

 يتعينعلما أنه َل يقع على المدعي أي التزام قانوني في توضيح اإلجراءات الضرورية التي 
ن هذه المسألة من اختصاص القاضي على القاضي اَلستعجالي اتخاذها في هذا الشأن، أل

مناسبا مع جسامة اَلعتداء وله في ذلك أن يتخذ ما  اإلجراءبنص القانون شريطة أن يكون 
  1يلي:
 . التصريح بإبطال القرار اإلداري 
 .أمر اإلدارة بسحب قرارها 
  كم قضي بتدبير تكون إشارة مطابقة لتلك الناتجة عن تنفيذ السلطة اَلارية لح األمروألن

 .إداري بإبطال قرار 
                                                 

شكاَلته القانونية في ضوء قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، مجلة دفاتر السياسة  - 1  عمار بوضياف، المعيار العضوي وا 
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المشرع القاضي اَلستعجالي إجراءات تمكنه من سير الدعوى  خولزيادة على ذلك 
 1:اَلستعجالية

 من قانون اإلجراءات المدنية 923اإلجراءات تطبيقا في ذلك ألحكام المادة  وجاهية 
دارية، بحيث يتسنى لكل طرف من الخصومة العلم بما تم من إجراءات سواء كانت واإل

 كتابية أو شفوية.
  ون من قان 406أن يقوم المدعى تبليغ المدعى عليه تبليغا رسميا وفقا ألحكام المادة

 اإلجراءات المدنية واإلدارية.
 ة الحظات وللمحكممنح الخصوم آجال قصيرة لتمكينهم من تقديم المذكرات أو إبداء الم

 السلطة التقديرية في ذلك.
 عامعلى الخصم احترام اآلجال الممنوحة له طالما كان الميعاد اإلجرائي من النظام ال 
 لك ذعلى أن تتم  ،لة التبليغ تتم بموجب تسليم نسخة من العريضة اَلستعجاليةسيشأن و ب

ستالم، وطبقا باَل اإلشعارإما بواسطة محضر قضائي أو بمجرد وسيلة مضمنة مع 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 929ألحكام المادة 

  للقاضي اإلداري اَلستعجالي أن يستدعي الخصوم بكل الطرق في أقرب اآلجال لتقديم 
 أحكاممذكراتهم أو اإلدَلء بمالحظاتهم بالمحكمة،كما يمكنه أن يقوم أيضا بتأجيل 

من قانون  928/931التحقيق وذلك وفق مجريات القضية إعماَل بأحكام المادة 
 اإلجراءات المدنية واإلدارية .

 إجراءات متعلقة بالفصل في الطلب -2
القرار اإلداري المتعلقة بالحريات  إن دراسة مسألة اإلجراءات المتعلقة بوقف تنفيذ

سلطات القاضي اَلستعجالي في  غرارئري على ، فقد قيد المشرع الجزاالتحقيقسرعة باألساسية 
ساعة  48فصل وقف تنفيذ القرارات اإلدارية المتعلقة بالحريات األساسية بمدة زمنية َل تتجاوز 
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من قانون اإلجراءات المدنية  920تحسب من تاريخ تسجيل الطلب طبقا ألحكام المادة 
 ب بأقصى سرعة.واإلدارية، مما يظهر رغبة المشرع في الفصل في هذا الطل

 إصدار األمر االستعجالي -3
بعد أن يتأكد القاضي اَلستعجالي اإلداري من شروط الموضوعية والشكلية لرفع الدعوى 
اَلستعجالية في حالة استهالك الحريات األساسية، يصدر اَلمر اَلستعجالي القاضي بالتدبير 

نما الحيلولة دون أنالمؤقت لرفع اَلعتداء الحاصل، وغايته في ذلك أوسع من مجر   د الردع وا 
 1.يبلغ اَلعتداء غايته في الجسامة

بصفة  لتحقيقيةويشترط في ذلك عدم المساس بأصل الحق، إذ أنه يستوجب عليه أخذ التدابير ا
َل كان متجاوز لحدود اختصاصه  مؤقتة دون أن تكون له سلطة في إقرار الحق أو نفيه، وا 

ساعة من تاريخ تسجيل الطلب طبقا  48النوعي المنوط به، على أن يتم الفصل فيه خالل 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وعليه فإن األمر َل يخلو من  920/02ألحكام المادة 

 2ن :احتمالي
 .أولهما رفض الدعوى في حالة انعدام عنصر اَلستعجال -
 ثانيا الحكم بعدم اَلختصاص النوعي في حالة إذا كان الطلب الرامي للتدبير المؤقت َل -

 يتدخل في اختصاص القاضي اإلداري.
الي كأصل عام، وعليه األمر اَلستعج معجلة النفاذمع المالحظة أن األوامر اَلستعجالية 

 لقاضي ر بالتدابير المؤقتة في حالة استهالك الحريات األساسية ينفذ فورا، أي أنه يمكنالصاد
ور فاَلستعجال أن يأمر بتنفيذ األمر اَلستعجالي بموجب مسودته قبل التبليغ وقبل التسجيل 

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 935/2لمقتضيات المادة  تطبيقاصدوره، 
  

                                                 
 487ص  2013لحسن بن شيخ  آث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية، دار هومه  - 1
 .158بقدار كمال، المرجع السابق، ص  - 2
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 في حماية الحقوق والحريات األساسية يلاستعجاالاء ضقال تقييم دور :الثاني الفرع
إذا كانرررت اإلدارة فررري القرررديم َل تخضرررع لرقابرررة المحررراكم، فرررإن الوضرررع يختلرررف اليررروم، حيرررث 
أصبحت اإلدارة والفررد علرى قردم المسراواة أمرام القضراء، وأصربح مرن حرق الفررد لريس فقرط اللجروء 

اضاة اإلدارة بإتباع إجرراءات تتميرز بالسررعة قصرد الحصرول إلى العدالة، ولكن من حقه أيضا مق
اإلدارة مؤقتررا، فأصرربحت ترردابير اَلسررتعجال  اتجرراهعلررى ترردابير اسررتعجالية تحمرري مركررزه القررانوني 

اليرروم، مررن اإلجررراءات المنصرروص عليهررا فرري غالبيررة النصرروص اإلجرائيررة عبررر دول العررالم، وهرري 
إليرررره بأقررررل التكرررراليف وأسرررررع المواعيررررد، وأقصررررر  تجرررراءاَللترررردابير يررررأمر بهررررا قاضرررري منفرررررد يمكررررن 

   1اإلجراءات للحصول على حكم يصون الحقوق، ريثما تنتهي الخصومة بالحكم النهائي.
مررن اَلتفاقيررة األوروبيررة لحمايررة حقرروق اإلنسرران والحريررات األساسررية،  6وقررد نصررت المررادة 

 على أحقية المتقاضي في الحصول على حكم وفي أقرب وقت.
كان القاضي اَلستعجالي فري المرواد اإلداريرة كنظيرره فري المرواد العاديرة َل يمرس بأصرل  إذا

الحق عند نظره للنزاع المعروض عليه، فهذا َل يعني أنه حر وغير مقيد بوجروب حمايرة وضرمان 
اإلدارة تشرركل مساسررا  انتهاكرراتحقرروق األفررراد وحريرراتهم األساسررية ولررو بصررفة مؤقتررة متررى كانررت 

مشروع بتلك الحريات وهي اللبنة الجديدة التي كرسها المشرع الجزائري عند تعديلره  خطيرا، وغير
المتضرمن  2008فبرايرر  25المرؤرخ فري  09-08لقانون اإلجراءات المدنية بموجب القانون رقم 

هرذا كلره لتكرريس دولرة القرانون وتشرييد الصررح المؤسسراتي  2، قانون اإلجرراءات المدنيرة واإلداريرة
مرررن  139جزائريررة فرري كنررف احتررررام النصرروص الدسررتورية وفقررا لمرررا نصررت عليرره المررادة للدولررة ال
)تحمرررري السررررلطة القضررررائية المجتمررررع والحريررررات، وتضررررمن للجميررررع ولكررررل واحررررد  1996دسررررتور 

 المحافظة على حقوقهم األساسية(.
وتجدر اإلشرارة إلرى أنره فري فرنسرا ودائمرا فري إطرار حمايرة حريرات وحقروق األفرراد وتأصريل 

لمفررراهيم القانونيرررة وتبسررريط قواعرررد اَلختصررراص النررروعي لقاضررري اَلسرررتعجال فررري المرررواد اإلداريرررة ا
                                                 

 .7ص ، 1993مطابع عمار القرفي، باتنة، الجزائر، طبعة بشير بلعيد، القضاء المستعجل في األمور اإلدارية،  - 1
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نصت على أنه: )يمكن لقاضي اَلستعجال، عندما يفصل في الطلب  920المادة  - 2

أعاله، إذا كانت ظروف اَلستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات  919المشار إليه في المادة 
العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها ألختصاص الجهات اإلدارية أثناء  أساسية المنتهكة من األشخصاص المعنوية

 ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه اَلنتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات(. 
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ليلغررري ضرررابط  27/01/1983المررؤرخ فررري  83/59ترردخل المشررررع الفرنسررري بموجررب قرررانون رقرررم 
اختصراص قاضري اَلسرتعجال اإلداري وتأكرد ذلرك بالقرانون  انعقرادالنظام العام كشرط من شروط 

والمتعلق بالقضراء المسرتعجل أمرام هيئرات القضراء  30/06/2000خ في المؤر  2000/597رقم 
   1اإلداري.

وتظهر مدى األهمية الكبيرة لوجود التدابير اَلستعجالية أمام القاضي اإلداري، من أجل 
قرار مبدأ المشروعية وذلك بحماية الحقوق  تحقيق رقابة قضائية فعالة على أعمال اإلدارة وا 

للمتقاضين وبإتباع إجراءات مبسطة وسريعة، في انتظار الفصل النهائي والحريات األساسية 
من قبل قاضي الموضوع، وذلك ألن حماية حقوق المواطن وحرياته األساسية غير مرتبطة 
بزمن أو بقاضي بعينه دون غيره طالما قد وقع اعتداء عليها فإنه يستلزم بالضرورة حمايتها 

قبل وقوع هذا اَلعتداء باعتبار ذلك يشكل واجبا دستوريا يقع  وا عادة الحالة إلى ما كانت عليها
على عاتق القاضي الجزائري وحق دستوري يتمتع به المواطن الجزائري في حالة المساس 

 2.بحقوقه وحرياته األساسية المكفولة دستوريا
 األساسيةعلى أعمال اإلدارة للحماية الحقوق والحريات المطلب الثاني: رقابة القاضي اإلداري 

بمررا فيهررا إذا كانررت القاعرردة العامررة تقضرري أن جميررع أعمررال اإلدارة تخضررع لرقابررة القضرراء 
فإنرررره اسررررتثناءا علررررى هررررذه القاعرررردة أخرجررررت أعمررررال السرررريادة عررررن رقابررررة ، سررررلطة اإلدارة التقديريررررة

 القضاء.
 رقابة القاضي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارة الفرع األول:

فررري مجررراَلت عديررردة أدى بالمشررررع إلرررى تقريرررر  السرررلطة التقديريرررة لرررإلدارة  إن تررردخل الدولرررة
لمواجهررة مهامهررا ومسررؤولياتها بكفرراءة وحسررن التصرررف ألنرره َل يمكررن للمشرررع الترردخل فرري العديررد 
مرررن الحررراَلت لصرررياغة أسرررباب تررردخل اإلدارة بنصررروص واضرررحة خصوصرررا فيمرررا يتعلرررق بالنظرررام 

ذي يقابرل السرلطة التقديريرة لرإلدارة همرا العنصرران األكثرر العام، وَلشك أن اَلختصاص المقيرد الر

                                                 
 ف بن خدةسالمي عمور، المنازعات اإلدارية مطبوعة جامعية لطلبة السنة الثالثة كلية الحقوق بن عكنون، جامعة يوس - 1
 .23الحاج طاهر زهير، المرجع السابق، ص - 2
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أهميررة لحسررن سررير اإلدارة فرري تلبيررة حاجيررات المررواطن والمجتمررع ويجررب التأكيررد علررى أن السررلطة 
التقديريرررة ضررررورة لتحسرررين العمرررل اإلداري، لرررذا يجرررب أن تمرررارس فررري إطرررار رقابرررة قضرررائية تتسرررم 

   1بالموضوعية وتراعي روح المصلحة العامة.
كمررا أنرره لررم يصرربح هنرراك جرردل مررن جانررب الفقرره والقضرراء حررول ضرررورة تمتررع اإلدارة وهرري 
تباشررر اختصاصرراتها ومسررؤوليتها القانونيررة بسررلطة تقديريررة، فررالجميع يعترررف فرري الواقررع بررأن هررذه 
ط السلطة أو ذلك القدر من الحرية الذي تتمتع به من أجل تحقيق الصالح العام يعرد بمثابرة الشرر 

لحياة وبقاء كل إدارة خاصة بعد أن تطور وأزداد الدور الذي أصبحت تلعبه في الوقت  األساسي
 الررراهن نتيجررة توسررع وتررداخل مجرراَلت أنشررطة اإلدارة ومسررؤولياتها الحديثررة، إَل أن الجميررع متفررق
في نفس الوقت على أن هذه السلطة التقديرية َل يجب أن تباشرر خرارج إطرار القرانون بمعنرى أن 

ا أن حينما تباشر اختصاصراتها التقديريرة سرواء اإليجابيرة منهرا أو السرلبية فإنره يجرب عليهراإلدارة 
تلتررزم فرري هررذا الشررأن حرردود النظررام القررانوني المقرررر فرري الدولررة لمررا فرري ذلررك مررن ضررمان لحمايررة 
يرررة األفررراد وحريررراتهم ولمرررا فرري ذلرررك أيضرررا مررن إقررررار برررأن الدولررة التررري بهرررا تلررك اإلدارة دولرررة قانون

 دها مبدأ المشروعية.يسو 
وبناءا على هذا يمكن القول أنه مهما قيل عن ضرورة السلطة التقديريرة لرإلدارة ومهمرا قيرل 
فرري تبريرهررا فررإن هررذه السررلطة َل يمكررن أن تطهررر فرري نظررام َل يسرروده مبرردأ سرريادة القررانون فهنرراك 

   2ارتباط وتالزم بين فكرة السلطة التقديرية والدولة القانونية.
 لسلطة التقديرية ومدى تأثيرها على الحقوق والحريات األساسيةا أوال:

إن مسررألة المسرراس بررالحقوق والحريررات األساسررية مررن قبررل اإلدارة غالبررا تكررون بكثرررة عنرردما 
تستعمل اإلدارة لسلطتها التقديرية ألنره فري مجرال السرلطة المقيردة لرإلدارة فإنره يفتررض فري اإلدارة 

                                                 
عمر محمد مرشد الشويكي،الرقابة على أعمال اإلدارة وتطبيقاتها في األردن، المنظمة العربية للعلوم اإلدارية،األردن  - 1

 .32، ص 1981
دارة ومدى تأثير القضاء الجزائري بها، العربي زروق، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية لإل -2

 .117، ص 2006-8مجلة مجلس الدولة العدد 



   األساسيةلحماية واحترام الحقوق والحريات  اإلداري الفصل الثاني: ضمانات القضاء 
 

 

57 

ف مرا أنهرا تعررف مالهرا ومرا عليهرا أي أنره يفتررض فيهرا أنهرا رجرل عند إقدامها علرى القيرام بتصرر 
 صالح يقوم بأعماله وفقا للقانون أي أنها تقوم بأعمال تجسيدا لمبدأ المشروعية.

 مفهوم السلطة التقديرية -1
من أجل تسرهيل عمرل اإلدارة العموميرة فري تسريير الشرؤون اليوميرة للمرواطن منحهرا المشررع 

فرري الوقررت المناسررب لمواجهررة الحالررة المعروضررة عليهررا وذلررك لحسررن سررير سررلطة تقرردير الظررروف 
اإلدارة فرري تلبيررة حاجيررات المررواطن والمجتمررع، ويجررب التأكيررد علررى أن السررلطة التقديريررة ضرررورة 
لتحسررين العمررل اإلداري وا عطائرره نرروع مررن الفعاليررة لررذا يجررب أن تمررارس فرري إطررار رقابررة قضررائية 

 المصلحة العامة.تتسم بالموضوعية وتراعي روح 
 تعريف السلطة التقديرية لإلدارة -أ

المقصرررود بالسرررلطة التقديريرررة هرررو إعطررراء اإلدارة حريرررة التصررررف واختيرررار بعرررض األعمرررال 
والقرررارات أو اَلمتنرراع عررن ذلررك، وهررذا عنرردما تقرروم بممارسررة مهامهررا والصررالحيات المنوطررة بهررا، 

المعروضرررة عليهرررا مرررع مراعررراة تررروافر الشرررروط  فلهرررا حريرررة اتخررراذ القررررار الرررذي ترررراه مناسررربا للحالرررة
 1القانونية الالزمة إلصداره.

ن أفضل التعريفات لمفهوم السلطة التقديرية لإلدارة هرو تعريرف األسرتاذ "بنروا" " ": benoitوا 
)تكررون صررالحية اإلدارة تقديريرررة إذا كانررت الجهررة اإلداريرررة صرراحبة اَلختصرراص حررررة فرري تقررردير 

  2إذا توافرت الشروط التي تبرر ذلك قانونا(. مدى ممارستها لصالحياتها
ومررن هنررا نسررتنتج أن السررلطة التقديريررة إنمررا تسررتند إلررى اعتبررارات عمليررة تمررنح اإلدارة عرردة 

 3اختيارات لمواجهة الواقع الذي َل يمكن للمشرع أن يتوقعه مسبقا.

                                                 
على خطار شطناوى، الضوابط القضائية التي أوردتها محكمة العدل العليا على ممارسة اإلدارة لصالحياتها التقديرية،  - 1

 .1، جامعة األردن ص 1990ماي  1العدد  27مجلة دراسات المجلد 
2 - françois benoit, droit administratif francais, dalloz, paris 1969. P807. 

 .16، ص 2002محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، دار العلوم، عنابة، الجزائر،  - 3
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حريررة، دون ونقررول أن هنرراك سررلطة تقديريررة فرري جميررع الحرراَلت الترري تتصرررف فيهررا اإلدارة ب
دارة أن يحدد لها القرانون المسرلك الواجرب إتباعره، وقرد تمرت اإلشرارة إلرى أن السرلطة التقديريرة لرإل

 تخضع لضوابط تحكمها.
 شروط أو ضوابط ممارسة اإلدارة لسلطاتها التقديرية -ب

إن مرررنح اإلدارة سرررلطة تقررردير َل يعنررري أبررردا أنررره بإمكانررره أن تفعرررل مرررا تشررراء برررل أن هنررراك 
شرررروط علرررى اإلدارة أن تحترمهرررا عنرررد مواجهرررة أي واقعرررة أو ظررررف معرررين لررريمكن لهرررا ضررروابط و 

اسرررتعمال صرررالحياتها التقديريرررة، كمرررا أن هرررذه الضررروابط تقررري األفرررراد مرررن تعسرررف اإلدارة وتحمررري 
اك حقوق المواطن وحرياته األساسية لكي َل تصطدم اإلدارة عند ممارسة سلطاتها التقديريرة بانتهر

 ريات.لهذه الحقوق والح
 ويمكن إيجاز هذه الشروط فيما يلي:

عدم وجود نص قانوني يحكم تصرف اإلدارة إتجاه الموقرف أو الظررف الرذي تواجهره ،  -1
ألنرره إذا كرران هنرراك نررص قررانوني يلررزم اإلدارة باعتمرراد مسررلك معررين فررال يمكررن لررإلدارة اللجرروء إلررى 

  1د ذلك سلفا.السلطة التقديرية لمعرفة كيفية التصرف ألن القانون قد حد
يجررب أن تكررون الوقررائع الترري تصرررفت مررن خاللهررا اإلدارة وبنررت عليهررا قراراتهررا مكيفررة  -2

 تكيفا قانونيا صحيحا.
وتعررد عمليررة التكييررف القانونيررة عمليررة مزدوجررة ومختلفررة تتمثررل فرري تقرردير الواقعررة مررن جهررة، 

 اج حالرة واقعيرة ضرمن إطراروتقدير القانون من جهة ثانيرة، فالمقصرود برالتكييف القرانوني هرو إدر 
ع مرقانوني، وهذه العملية ذات أهمية كبيرة فهي تهدف إلى البحث أو إيجاد قاعدة قانونيرة تنطبرق 

 الوقائع المادية.

                                                 
 .3على خطار شطناوي، المرجع السابق، ص  - 1
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ولقررد اسررتمر القضرراء اإلداري الفرنسرري علررى اختصاصرره فرري رقابررة التكييررف القررانوني الررذي 
رقابررة صررحة التكييررف للتأكررد مررن وجررود مررا تقرروم برره اإلدارة علررى الوقررائع فيقرروم القضرراء اإلداري ب
 1يبرر إصدار اإلدارة لتلك القرارات من الناحية القانونية.

مرا  عدم المغاَلة فري التقردير، ويقصرد بعردم المغراَلة فري التقردير أن تقروم اإلدارة باتخراذ -3
م يتناسررررب مررررن قرررررارات مررررع الوقررررائع الماديررررة وَل تقرررروم بتضررررخيم حرررراَلت الضرررررورة للترررردخل والقيررررا

جرراءات بأعمالها، وَلشك أن عملية التمييز بين رقابة التكييف القانوني للوقائع وتقردير مالئمرة اإل
الماديرررررة هررررري عمليرررررة غايرررررة فررررري الصرررررعوبة، خصوصرررررا أن القضررررراء اإلداري َل يقرررررر بمشرررررروعية 
 اإلجرررراءات والتررردابير التررري تتخرررذها اإلدارة إَل إذا كانرررت ضررررورية للمحافظرررة علرررى النظرررام العرررام

رام مبردأ ناصره المختلفة، أي أن اإلدارة ملزمة بأن تكون قراراتها مالئمة للوقائع المادية مع احتربع
 التناسب بين أهمية اإلجراء وخطورة الوقائع.

عررردم انحرررراف اإلدارة فررري اسرررتخدام سرررلطتها التقديريرررة، إن اإلدارة ملزمرررة عنرررد ممارسرررة  -4
ارسررة هررذه الصررالحية، أي عرردم الخررروج عررن صررالحياتها التقديريررة بشرررط عرردم اَلنحررراف فرري مم

األهررداف الترري مررن أجلهررا منحررت اإلدارة هررذه الصررالحية وعرردم التعمررد فرري مخالفررة القررانون، معنررى 
هذا وجوب أن تكرون جميرع قررارات اإلدارة فري تقردير واقعرة غيرر مخالفرة للنظرام العرام وخاليرة مرن 

لسرررلطة فررري حالرررة اَلنحرررراف فررري أي تعسرررف وتتجلرررى أهميرررة قيرررد عررردم اَلنحرررراف فررري اسرررتخدام ا
اسررتخدام اإلجررراءات اإلداريررة حيررث يقرروم القضرراء اإلداري بإلغرراء أي قرررار مررن شررأنه أن يسررتهدف 

    2غاية غير مشروعة.
 ثانيا: السلطة التقديرية وعالقتها بحقوق المواطن وحرياته األساسية

لهررا لكرري تصررول  إن عرردم تقييررد اإلدارة مررن قبررل المشرررع فرري بعررض الحرراَلت وفررتح المجررال
وتجول دون قيد أو شرط وذلك سعيا منره لتمكينهرا مرن تحقيرق المصرلحة العامرة، فرإن هرذا كلره َل 
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 .19لمرجع نفسه، ص ا  - 2
 



   األساسيةلحماية واحترام الحقوق والحريات  اإلداري الفصل الثاني: ضمانات القضاء 
 

 

60 

يعنرري أن لررإلدارة أن تفعررل مررا تشرراء متسررلطة بمررا مررنح لهررا المشرررع مررن صررالحيات وسررلطات فرري 
رف تقدير الظروف في الوقت المناسب لمواجهرة الحالرة المعروضرة عليهرا وهرذه الحريرة فري التصر

تضررعف مررن مبرردأ المشررروعية وتررنقص مررن شررأنه كمررا أنهررا قررد تكررون أحيانررا مصرردر وعرردم اسررتقرار 
يهررردد حقررروق المرررواطن وحرياتررره األساسرررية المعتررررف بهرررا دسرررتوريا غيرررر أن حريرررة التصررررف هرررذه 
المجسررردة فررري سرررلطة اإلدارة التقديريرررة َل تلغررري تمامرررا مبررردأ المشرررروعية ألن القرررانون يوجرررب علرررى 

ة الحقرروق والحريررات األساسررية واحترررام مختلررف القواعررد القانونيررة المتعلقررة بنشررراطها، اإلدارة حمايرر
وأن سبب منح اإلدارة صالحيات تقديرية هو مرن قبيرل الحررص علرى رفرع كفراءة الجهراز اإلداري 
وَل يعنررري أن هرررذه السرررلطة هررري سرررلطة مطلقرررة، حيرررث أن هنررراك ضررروابط وشرررروط علرررى ممارسرررة 

 ية.اإلدارة لسلطاتها التقدير 
وذكرنا فيما سبق أن معنى السرلطة التقديريرة لرإلدارة هرو إعطراء حريرة التصررف لرإلدارة فري 
مواجهررررة بعررررض الحرررراَلت الترررري ينعرررردم فيهررررا نررررص قررررانوني ينظمهررررا بشرررررط أن َل تتعرررردى الحرررردود 
المرسرررومة لهرررا وأن َل تكرررون هرررذه الصرررالحية الممنوحرررة لرررإلدارة تمرررس بحقررروق المرررواطن وحرياتررره 

 ار أن اإلدارة تتعامررل بشرركل يررومي مررع المررواطنين وأن مجمررل تصرررفاتها وقراراتهررااألساسررية باعتبرر
تسرررتهدف تنظررريم المجتمرررع وتسرررتهدف تحقيرررق المصرررلحة العامرررة والحفرررا  علرررى النظرررام العرررام، إن 
ذا إالسلطة التقديرية لإلدارة هي بمثابة الخطر الكبيرر علرى الحقروق والحريرات األساسرية للمرواطن 

 لم تراقب.
السرررلطة التقديريرررة لرررإلدارة يجرررب أن تكرررون غيرررر متعارضرررة مرررع الحقررروق والحريرررات  فعالقرررة

األساسررررية، وعنررررد تقرررردير اإلدارة لوقررررائع معينررررة يجررررب مراعاتهررررا لهررررذه الحقرررروق والحريررررات لكرررري َل 
تتعررض قراراتهررا لإللغرراء، أي يجرب علررى اإلدارة مراعرراة ضررورات النظررام العررام فري تقريرهررا تحررت 

 1ظل مبدأ المشروعية.
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 الفرع الثاني: مدى رقابة القاضي اإلداري للسلطة التقديرية لإلدارة
إذا كانت القاعدة العامرة تقضري فري مجرال القضراء اإلداري أن رقابرة القاضري اإلداري هري 
رقابة المشروعة أصال والمالئمة استثناءا دون المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، لرذا َل يمكرن 

الجزائري لم يتدخل في رقابة مالئمرة السرلطة التقديريرة لرإلدارة بصرفة مطلقرة أن نقول أن القاضي 
نمررا كلمررا اقتضررت ضرررورة المصررلحة العامررة وحمايررة حقرروق وحريررات األفررراد لررذلك ن هنرراك  1وا  ، وا 

 ارتباط وتالزم بين فكرة السلطة التقديرية والدولة القانونية.
الدولرررةي أي كيرررف يمكرررن إجبرررار ولكرررن كيرررف نضرررمن خضررروع اإلدارة للقرررانون فررري ظرررل هرررذه 

 عياإلدارة على ضرورة اَللتزام أثناء مباشرة سلطتها التقديرية حدود النظام المقرر في المجتم
فررري الواقرررع يتفرررق الفقررره علرررى أن الرقابرررة اإلداريرررة أو الذاتيرررة والرقابرررة السياسرررية سرررواء كانرررت 

ن كانت تلعب دورا هاما في هذا ا لصدد إَل أن الرقابة القضائية تعد برلمانية أو رقابة رأي عام وا 
من أنجرع وأفضرل الطررق لرذلك لمرا تكفرل لألفرراد مرن ضرمانات وامتيرازات تفتقرر إليهرا كافرة صرور 

 2الرقابة األخرى، فالرقابة القضائية تعتبر المظهر العملي والفعال لحماية مبدأ المشروعية.
طلبرا ال اإلدارة التقديرية تمثرل موانطالقا من ذلك يمكن القول أن الرقابة القضائية على أعم

تبداد ملحا أو أساسيا في الدولة القانونية لحماية حقوق األفراد وحرياتهم ضرد تعسرف اإلدارة واَلسر
 المحتمل من طرف اإلدارة عند مباشرتها لتلك السلطة. 

وعلررى هررذا األسرراس يالحررظ أن المجلررس الدولررة الفرنسرري امتنررع تمامررا طرروال القرررن الماضرري 
را دايررة هررذا القرررن عررن بحررث مسررألة السررلطة التقديريررة لررإلدارة أو تسررليط رقابترره عليهررا معتبرروحتررى ب

أن هررذه السررلطة هرري مررن مجرراَلت واختصاصررات اإلدارة لوحرردها تفلررت مررن جانررب رقابررة القضرراء 
ن كرران راجعررا بصررفة أساسررية ألسررباب سياسررية وأخرررى  فهررذا المسررلك الررذي اتخررذه مجلررس الدولررة وا 

 د توقف توسع وظيفة القضاء وتطوره.دستورية والتي ق
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)حيث أصبح يقال أن الرقابة القضرائية علرى السرلطة التقديريرة لرإلدارة تعرد تردخال علرى اسرتقاللية 
اإلدارة المقررة لها بمقتض مبدأ الفصل بين السلطات بمعنى أن القاضي في رقابته على السرلطة 

محرل تقردير اإلدارة وبهرذه الصرورة يخررج علرى التقديرية لإلدارة إنما يقوم بإحالل تقديره الشخصي 
دوره كقاضي مشروعية ليصبح رئيسا أعلى لإلدارة( إَل أنه كران مرع ذلرك مسرلكا يرتالءم ووظرائف 

  1.آنذاكالدولة البسيطة والممارسة 
وعندما تطورت هذه الوظائف بناءا على مذهب التدخل وظهور اإلدارة كعنصر أساسي في حيراة 

مجلررس الدولررة السررابق منتقرردا لمررا يحتويرره مررن أضرررار بمصررالح المتقاضررين  األفررراد أصرربح مسررلك
نقاص من الضمانات التي تكفل لهم حماية حقوقهم وحريراتهم لمرا فيره مرن تشرجيع علرى تعسرف  وا 

 اإلدارة.
مررن هررذا التصررور الجديررد أصرربح مجلررس الدولررة ينررتهج سياسررة قضررائية مغررايرة فرري رقابترره  وانطالقررا

 ديرية حيث تعتبر المجال الخصب لإلنحرافات والتجاوزات في حق األفراد. في مجال السلطة التق
ويقررال فرري هررذا الصرردد بأنرره :"إذا كرران القرررن التاسررع عشررر هررو عصررر اإلطررالق بالنسرربة لسررلطات 

 اإلدارة فإن القرن العشرين هو عصر تقييدها"
ى أسررراس أنررره لرررم يكرررن ولقرررد امتنرررع القاضررري اإلداري طرررويال عرررن مراقبرررة تقررردير اإلدارة الوقرررائع علررر

قاضي مالئمة وقد ظهر منذ حوالي ثالثرين سرنة نروع مرن الرقابرة فري اإلجتهراد القضرائي الفرنسري 
مع قرار " َلقرانج" ثم قرار "قوميل" وأصبح القاضي يخضع اإلدارة لحرد أدنرى مرن الرقابرة ينصرب 

تقردير المعرفرة كرذلك على تقدير الوقرائع مرن طررف اإلدارة إنهرا الرقابرة علرى الغلرط الواضرح فري ال
   2بالرقابة الضيقة.

ويعرد هرذا صرمام أمران بالنسربة للحراَلت التري تتعسرف اإلدارة فيهرا صرراحة بسرلطتها التقديريررة، إذ 
ذا مررررا ارتكبررررت غلطررررا واضررررحا  أن اإلدارة ملزمررررة بإنتهرررراج طريررررق السررررلوك المعقررررول بحيررررث أنهررررا وا 
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الئمررة فرررإن القاضرري يقرروم برقابرررة يتجرراوز حرردود المعقررول فررري حكمهررا المنصررب علرررى عناصررر الم
 مخففة على التكييف القانوني.

ة وعليه فإن الرقابة العادية على التكييف تكون في حالة اَلختصاص المشروط أما الرقابة الضيق
أي الرقابررررة المحصررررورة فرررري حرررردود الغلررررط الواضررررح فرررري التقرررردير فتكررررون فرررري حالررررة اَلختصرررراص 

النررروعين مررن الرقابرررة بخصررروص نفرررس القررررار وذلرررك علرررى التقررديري، غيرررر أنررره يمكرررن تترررابع هرررذين 
 النحو اآلتي:

 السؤال األول: هل إرتكب الموظف أفعاَل كفيلة بتبرير الجزاءي
إن هررذه الرقابررة هرري رقابررة عاديررة علررى التكييررف حيررث يحررل القاضرري عنررد اَلقتضرراء تقرردير محررل 

 تكييف اإلدارة.
 لغا فيهيالسؤال الثاني: اآل يعد الجزاء المسلط عليه مبا

تتمتع اإلدارة في هرذا المجرال بسرلطة تقديريرة بخصروص إختيرار الجرزاء غيرر أن القاضري يمرارس 
رقابررة دنيررا عنرردما يتوصررل إلررى وجررود خطررأ واضررح نرراجم مررن تعسررف اإلدارة فرري حريررة التصرررف 
الممنوحررة لهررا وعررن تجاوزهررا حرردود المعقررول فرري الحكررم الررذي تبنترره بخصرروص عناصررر المالئمررة 

م الحكررم برره فرري القضررية المعروضررة علررى الغرفررة اإلداريررة بالمحكمررة العليررا قضررية س/ وهررذا مررا ترر
وزيرر العردل والمجلررس األعلرى للقضرراء، فقرد تررم فري هرذه القضررية عرزل السرريد )س( بسربب إرتكابرره 
حسب الوزير أفعاَل ماسة بمهنة القاضي وكان على القضاة الجرواب علرى مسرألة أولرى تضرمنتها 

ون األساسي للقضاء وتمنرع الطعرن برأي طعرن فري قررارات المجلرس األعلرى إحدى مقتضيات القان
 للقضاء.

وقررت المحكمة العليا تبعا إلجتهراد قضرائي سرابق: برأن الطعرن مرن أجرل تجراوز السرلطة موجرود 
 .la légalitéحتى بدون نص ويستهدف طبقا للمبادئ العامة للقانون احترام القانونية 
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مررن القررانون األساسرري للقضرراء حرمرران الطرراعن  99قررررة فرري المررادة وأنرره َل يمكررن للمقتضرريات الم
مررن الطعررن مرررن أجررل تجررراوز السررلطة المفترروح لررره فرري هرررذا علررى غرررار المجررراَلت األخرررى عمرررال 

 بالمبادئ العامة للقانون.
فمررا كررران مطلوبرررا بالترررالي هرررو أوَل مراقبرررة مررردى تررروفر الخطرررأ أي القيرررام برقابرررة عاديرررة وهرررل تكرررون 

 ارياذها قرار يقضي بعزل السيد )س( قد قدرت األفعال تقديرا معقوَل يبرز هذا القر اإلدارة بإتخ
 إن جواب المحكمة العليا تمثل في إبراز عدم تناسب الجزاء النهائي مع األخطاء المرتكبة.

فرري قضررية والرري وَليررة برررج برروعريريج ضررد  24/07/1994ونفررس السررياق وفرري قرررار صررادر فرري 
 المحكمة العليا في إحدى حيثياتها إلى "أن القاضري اإلداري مؤهرل بتقرديرشركة سوتريبال ذهبت 

 مالئمة التدابير المأمور بها لمتطلبات الوضعية"
( مطبقررا فرري مجررال الرقابررة لرريس erreur manifesteكمررا نجررد العمررل بمفهرروم الغلررط الواضررح )

نما على وجودها في حد ذاته.  على أسباب القرار فقط وا 
مرن  531ي ضد وزير العدل ذهبت المحكمة العليا إلى أن المشررع تطبيقرا للمرادة ففي قرار يحياو 

قرررانون اإلجرررراءات الجزائيرررة الخاصرررة بطلبرررات المراجعرررة، تررررك لررروزير العررردل تقررردير األسرررس التررري 
 يؤسس عليها طلبه بالمراجعة.

مررادام  وبالنتيجررة فررإن وزيررر العرردل حررر فرري إخطررار أو عرردم إخطررار النائررب العررام بطلررب المراجعررة
ذلرررك يررردخل فررري نطررراق اإلختصررراص التقرررديري، غيرررر أن قرررراره ومرررادام يضررريق مرررن ممارسرررة حرررق 
ن  محمي قانونا، أي حق الدفاع، فإنه يشكل فري نفرس الوقرت مساسرا خطيررا بحريرة أحرد األفرراد وا 
مثل هذا القرار يجب أن يكون مسببا وأن وزير العردل وبقرراره قرد ارتكرب غلطرا واضرحا فري تقردير 

ب المراجعة المقدم مرن الطراعن ويمكننرا التقريرب برين اإلجتهراد القضرائي للغلرط الواضرح أسس طل
 في التقدير وبين نظرية الحصيلة المطبقة في نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

فقاضرري تجرراوز السررلطة يتثبررت هنررا مررن مرردى تحقررق الشرررط المتعلررق بالمنفعررة العامررة أم َل ومررن 
 خذ نتائج هذا القرار بعين اإلعتبار.جهة أخرى يستخلص ويأ
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وفرري الواقررع العملرري فررإن المسررعى الملمرروس للقاضرري عنرردما يقرردر هررذا القرررار قريررب جرردا مررن ذلررك 
المسعى الذي يستعمله بخصروص نظريرة الغلرط الواضرح فري التقردير بمعنرى أن القاضري سريراقب 

 العمليات غير المعقولة المبالغ فيها بصورة كبيرة.
قضررية )س( ووالرري وَليررة تيررزي وزو،  13/1/1991المحكمررة العليررا فرري قرررار وهومررا قررترره 

حيرررث أنررره يسرررتخلص مرررن تقريرررر الخبيرررر برررأن العمليرررة المسرررطرة َل تسرررتجيب أليرررة حاجيرررات مرررن 
نما هي في صالح عائلة واحدة المتوفرة من قبل على طريق.  حاجيات المنفعة العمومية وا 

باع حاجرة ذات طرابع عرام َل يبررر المسراس بملكيرة حيث أن الهدف المتروخى مرن العمليرة أي إشر
 الطاعن.

كمرررا نشرررير أيضرررا أنررره فررري مجرررال نرررزع الملكيرررة حيرررث تحتررراج اإلدارة إلرررى قسرررط مرررن السرررلطة 
التقديرية في تقدير المنفعة العامة الذي يدخل تقليرديا ضرمن سرلطتها مرع العلرم أن مهمرة القاضري 

إلرى المالئمرة، وغالبرا مرا أكردت المحكمرة العليرا  تقتصر على مراقبة المشروعية وَل يمكن أن تمترد
فررري هرررذا الصررردد علرررى امتناعهرررا عرررن التررردخل فررري رقابرررة المالئمرررة خاصرررة، فيمرررا يخرررص وجرررود أو 

 21/04/1990إنعرردام وجررود المنفعررة العامررة، ففرري قرررار للمحكمررة العليررا الغرفررة اإلداريررة بترراريخ 
ال لرقابرة تقردير إختيرار اإلدارة لألمراكن يستخلص من هذا القرار: )إن القاضري اإلداري لريس مرؤه
 1محل نزاع الملكية وذلك إلنجاز مشاريع المنفعة العامة(.

غيررر أن التجرراوزات الملحوظررة فرري طريررق تكييررف الوقررائع كمررا إضررطر إليهررا مجلررس الدولررة 
الفرنسي عندما يقارن بين مساوئ ومزايا المشاريع المعروضة مرن طررف اإلدارة فمرا زال القاضري 

زائررري معاديررا لرقابررة مالئمررة هررذه السررلطة فرري هررذا المجررال إَل تقييمرره للمنفعررة العامررة الناتجررة الج
التررري تررردعيها وتسرررتند عليهرررا اإلدارة وفررري هرررذا الصررردد تقرررول األسرررتاذة ليلرررى زروقررري: "أن القاضررري 
يملك الرقابة الكاملة للتحقق من وجود المنفعة العمومية بغرض النظرر عرن مرا توصرلت إليره لجنرة 

لتحقيررق مررن مرردى فعاليررة المنفعررة العموميررة" كمررا تضرريف فرري مقالهررا بقولهررا أنرره: "لرريس هنرراك مررا ا

                                                 
  .138العربي زروق، المرجع السابق، ص  -1
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يمنرررع القاضررري اإلداري الجزائرررري أن يرررذهب إلرررى األخرررذ بالنظريرررة التقيميرررة )الموازنرررة برررين المنرررافع 
والمسرررراوئ( مررررادام أن القاضرررري َل يترررردخل فرررري المالئمررررة وَل يراقررررب المسررررائل الترررري ترررردخل ضررررمن 

   1التقديرية لإلدارة وكل ذلك يتم عن طريق عملية تكييف الوقائع ليس إَل".السلطة 
ننا نؤكد في خاتمة هذا البحث أن السرلطة التقديريرة لرإلدارة أمرر واجرب لتحقيرق المصرلحة  وا 
العامررررة فرررري مختلررررف المجرررراَلت وأن هررررذه السررررلطة باقيررررة ولررررن تررررزول إَل بررررزوال اإلدارة فالقاضرررري 

لسررلطة عررن طريررق مبرردأ الموازنررة بررين المزايررا والتكرراليف إنمررا يريررد الوصررول اإلداري برقابترره لتلررك ا
إلررى إرسرراء توازنررا جديرردا لهررذه السررلطة حيررث أنهررا عررن طريررق هررذه النظريررة يريررد أن يضررع معررايير 
جديردة لكيفيررة مباشررة هررذه السررلطة ومرن ثمررة الحررد مرن إسرراءة اسررتخدامها إضررارا بحقرروق المررواطن 

 2وحرياته األساسية.
ذ ا كرررران القضرررراء اإلداري الجزائررررري قررررد تبنررررى رقابررررة هررررذه السررررلطة عررررن طريررررق اسررررتعمال وا 
التقليديرة )رقابرة الوجرود المرادي والتكييرف القرانوني للوقرائع( التري اسرتقر عليهرا القضراء  األسراليب

الفرنسي مثله في ذلك القضاء المصري إَل أنه لرم يسراير هرذا األخيرر فري اَلتجاهرات الحديثرة لره 
اَلت ضررريقة جررردا ومحررردودة وذلرررك فررري مجرررال نرررزع الملكيرررة الخاصرررة مرررن أجرررل المنفعرررة إَل فررري حررر

العامررة، حيررث لررم يطبررق حتررى اآلن بشرركل حاسررم َل نظريررة رقابررة الخطررأ الواضررح فرري التقرردير وَل 
  3نظرية الموازنة بين المزايا والتكاليف بشكل واضح وعادي.

ركب هذا التطور الحديث الذي جراء ولهذا نأمل من قضائنا الفتي أن َل يتأخر عن مسايرة 
الرذي خطرى خطروات عمالقرة  4به مجلس الدولرة الفرنسري شرأنه فري ذلرك شرأن القضراء المصرري،

                                                 
للمنفعة األستاذة ليلى زروقي، دور القاضي اإلداري في مراقبة مدى احترام اإلدارة لإلجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة  - 1

 .25ص  2003سنة  03لس الدولة عدد العامة مجلة مج
 .140العربي زروق، المرجع السابق، ص  - 2
 .140ص،  المرجع نفسه، - 3
 46لسنة  342345-3344-37171-279في الدعاوى أرقام  2/4/1992حكم محكمة القضاء اإلداري المصري جلسة  -4

زنة بين التكاليف والمزايا( واستمرت في تطبيق مبادئها في قضيتين شهيرتين: قضائية حيث أكدت المحكمة هذه النظرية )الموا
 قضية نقل سوق روض الفرج وقضية نقل سوق األسماك.
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فري رقابرة هرذه السرلطة التقديريرة فري أبعرد حردودها حيرث أصربح القاضري اإلداري  اَلتجراهفي هرذا 
ف وتجراوزات اإلدارة المعول عليه األول في حماية وضمان حقوق وحريات األفراد مرن جرراء تعسر

 خاصة في عصرنا الحديث الذي يتميز بتوسيع وتزايد نشاطات اإلدارة.
 المطلب الثاني: مدى رقابة القاضي اإلداري على أعمال السيادة.

إن فكررة أعمررال السرريادة أو أعمررال الحكومررة هرري طائفررة مررن األعمررال الترري تقرروم بهررا السررلطة 
الفرنسررري بإخراجهرررا مرررن وَليتررره ألسرررباب تاريخيرررة، منهرررا أن التنفيذيرررة، ولقرررد قرررام القضررراء اإلداري 

مجلررس الدولررة الفرنسرري أراد اَلحتفررا  بوجرروده وتثبيررت نفسرره ضررمن المؤسسررات الدسررتورية خاصررة 
 1872.1بعد سنة 

ولما كان القضاء اإلداري مختص بالنظر في جميع التزامرات التري تكرون اإلدارة طرفرا فيهرا 
رجررت أعمررال السرريادة مررن رقابررة القاضرري اإلداري، وتعتبررر أعمررال مررا عرردا مررا اسررتثنى منهررا فقررد أخ

 السيادة أهم وأخطر استثناء على مبدأ المشروعية.
 الفرع األول: أعمال السيادة

لقد اختلف الفقهاء في تحديد أعمال السيادة وتمييزها عن غيرهرا مرن األعمرال الصرادرة عرن 
د مررررت أعمرررال السررريادة فررري النظرررام القرررانوني السرررلطة التنفيذيرررة وتعرررددت المعرررايير لرررذلك منهرررا، فقررر

 الفرنسي بمراحل ثالث:
 أوال: معيار الباعث السياسي

يعتبر أول معيار فري تحديرد أعمرال السريادة ومفراده أنره إذا قامرت السرلطة التنفيذيرة بإصردار 
عمررل مررن األعمررال وكرران الباعررث مررن ورائهررا سياسرريا فإنهررا تعتبررر مررن أعمررال السرريادة وَل يخضررع 

برررة القضررراء اإلداري وعليررره فلقرررد إعتبرررر مجلرررس الدولرررة الفرنسررري أعمرررال السررريادة تلرررك القررررارات لرقا
بتراريخ  duc d’aumaleاإلداريرة المسرتوحاة مرن باعرث سياسري وطبرق هرذا المعيرار فري قضرية 

رغرررم أن هرررذا المعيرررار سررراد لعررردة سرررنوات إَل أنررره ترررم اسرررتبعاده نتيجرررة اَلنتقرررادات  09/05/1867
                                                 

ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري، مبدأ المشروعية والقضاء اإلداري، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية، مصر،  -1
 45، ص1995
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هرررا أنررره أدى إلرررى توسررريع دائررررة أعمرررال السررريادة وتضرررييق نطررراق رقابرررة القاضررري الموجهرررة مرررن أهم
اإلداري كمررا أنرره يعتبررر هررذا المعيررار خطرررا علررى الحقرروق والحريررات األساسررية بسرربب عرردم تمكررن 

 األفراد من الطعن في هذه القرارات أمام القضاء.
 ثانيا: معيار التمييز بين أعمال السلطة التنفيذية

الموجهرررررة لمعيرررررار الباعرررررث السياسررررري وتحرررررت ترررررأثير الفقررررره خاصرررررة الفقيررررره  بعرررررد اَلنتقرررررادات
laferriere  هجررررر هررررذا المعيررررار وأخررررذ بمعيررررار التمييررررز بررررين أعمررررال السررررلطة التنفيذيررررة، فجميررررع

األعمررال التررري تصررردر عرررن السررلطة التنفيذيرررة تنفيرررذا لوظيفتهرررا الحكوميررة فهررري أعمرررال سررريادة، أمرررا 
لطة التنفيذيرررة فرري تأديتهرررا لوظيفتهررا اإلداريرررة فتخرررج عرررن األعمررال األخرررى التررري تصرردر عرررن السرر

 أعمال السيادة وبالتالي تخضع لرقابة القضاء اإلداري.
لقد تعرض هذا المعيار إلى إنتقادات كونه معيار غير دقيق لصرعوبة التمييرز برين األعمرال 

 الخاصة بالوظيفة الحكومية واألعمال التي تندرج ضمن الوظيفة اإلدارية.
 معيار القائمة القضائية ثالثا:

بعرردما ثبررت عجررز المعررايير السررابقة فرري تحديررد وتمييررز أعمررال السرريادة ذهررب الفقرره والقضرراء 
اإلداريرررين إلرررى وضرررع قائمرررة لألعمرررال السررريادة، غيرررر ثابترررة متطرررورة فررري محتواهرررا حسرررب السياسرررة 

 القضائية والمعطيات الدستورية لكل دولة.
 ظام القضائي الجزائري يادة في النرابعا: أعمال الس

عرث لقد بينت الغرفة اإلدارية بالمحكمرة العليرا موقفهرا مرن أعمرال السريادة مكرسرة معيرار البا
السياسرري فرري تحديرردها وذلررك بمناسرربة فصررلها فرري قضررية )ي.ج.ب( ضررد وزيررر الماليررة ومحررافظ 

زاع: فصررال فرري هررذا النرر 07/01/1984بنررك الجزائررر وممررا جرراء فرري حيثيررات قرارهررا الصررادر فرري 
"حيرررث أن الرقابرررة التررري يباشررررها القاضررري اإلداري عرررن أعمرررال اإلدارة َل يمكرررن أن تكرررون عامررررة 
ومطلقررررة حيررررث أن إصرررردار وتررررداول وسررررحب العملررررة يعررررد إحرررردى الصررررالحيات المتعلقررررة بأعمررررال 

 السيادة.
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حيث أن القررار مسرتوحى بالترالي مرن باعرث سياسري غيرر قابرل للطعرن فيره برأي مرن طررف 
والقاضرري بسررحب األوراق الماليررة مررن  07/01/1982قرررار الحكررومي المررؤرخ فرري الطعررن، وأن ال

الصررررادر عرررن وزيررررر الماليررررة  1982دج مررررن التررررداول وكرررذلك قرررررار الفرررراتح مرررن جرررروان  500فئرررة 
المتضرررمن تحديرررد قواعرررد التررررخيص بالترررداول خرررارج األجرررل همرررا قرررراران سياسررريان يكتسررربان طرررابع 

اختصررراص المجلررررس األعلرررى اإلفصررراح عرررن مرررردى  أعمرررال الحكومرررة، ومرررن ثمرررة فإنرررره لررريس مرررن
 مشروعيتها وَل مباشرة الرقابة على مدى التطبيق".

وعليه فإنه يتبين أن المحكمة العليا استعملت معيار مرادي فري تحديرد أعمرال الحكومرة وهرو 
 معيار الباعث السياسي.

 الفرع الثاني: أعمال السيادة وعالقتها بمبدأ المشروعية
غيررر محررددة مررن طرررف المشرررع بررل تحديرردها وتقريرهررا راجررع إلررى السررلطة  إن أعمررال السرريادة

ن مرالتقديرية للقاضي اإلداري في حالة دفع السلطة المركزية المدعي عليها بأن القرار المخاصرم 
أعمررررال السرررريادة، وفرررري حالررررة تقريرهررررا مررررن قبررررل القاضرررري اإلداري يقضرررري برررررفض الرررردعوى لعرررردم 

 اختصاصه النوعي.
الصارخ والخروج المطلق على مبردأ  اَلستثناءأعمال السيادة تعتبر بمثابة  وعليه فإن نظرية

المشروعية وسيادة القانون وما يكرس هذه الفكرة هو عدم خضوعها للرقابة القضرائية إذ َل يمكرن 
وبهرررررذا تتحصرررررن بعرررررض أعمرررررال السرررررلطة التنفيذيرررررة ضرررررد رقابرررررة القضررررراء  1الطعرررررن فيهرررررا باإللغررررراء

ضرارها، ممرا يجعلهرا تمثرل سرالحا قويرا فري يرد السرلطة التنفيذيرة فري لمشروعيتها والتعويض عن أ
مواجهررة حقرروق األفررراد وحريرراتهم األساسررية، وهررذا جعررل معظررم فقهرراء القررانون العررام ينتقرردون هررذه 
النظريررة بإعتبارهررا ثغرررة فرري بنرراء المشررروعية ووصررمة عررار فرري جبررين القررانون العررام وعررودة للدولررة 

 ال هذه األعمال تحت رقابة القضاء. اَلستبدادية وطالبوا بإدخ
  

                                                 
 .21الوجيز في المنازعات اإلدارية، دار العلوم عنابة، الجزائر، ص محمد الصغير بعلى. - 1
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 المبحث الثاني: رقابة القاضي اإلداري لسلطة الضبط اإلداري 

فررري أن الحقررروق والحريرررات اليررروم أضرررحت مسرررألة تخرررص جميرررع أعضررراء المجتمرررع شرررك َل 
الررردولي، ومرررن أجلهرررا صررردرت كثيرررر مرررن المواثيرررق الدوليرررة وعقررردت المرررؤتمرات وأنشرررأت الهيئرررات 

 كثيرة.وعدلت دساتير 
ذا كان من حق الفرد اليوم أن ينعم ببعض الحريات، فرإن تمتعره بهرا َل يرتم بصرفة مطلقرة  وا 
ودون ضوابط، فأي حرية وأي حق ما أطلق استعماله لصاحبه انقلب دون شك إلى فوضى وأثرر 
 ذلك على حقوق وحريات اآلخرين لذلك قيل أن التقيد اإلداري بالنظام هو الذي يميز الحريرة عرن

 وضى.الف
لرررذا تعرررين أن تضررربط الحريرررة حترررى َل يسررراء اسرررتعمالها وهرررذا مرررن قررربال السرررلطة العامرررة وفقرررا 
للكيفية التي رسمها القانون وبالضمانات التي قررها وهرذا مرا يعررف بالضربط اإلداري أو البروليس 

 1اإلداري.
وأن سررلطة الضرربط اإلداري هررري أحررد عناصرررر نشرراط اإلدارة حيررث تقررروم اإلدارة مررن خاللررره 

 2بتقييد النشاطات الخاصة بهدف صيانة النظام العام.
 الحقوق والحريات األساسيةو الضبط اإلداري التكامل بين المطلب األول: 

رسراء النظرام واألمرن علرى جميرع  إن للضبط اإلداري أهمية بالغة في تنظيم حياة المجتمرع وا 
د قيرررودا تحرررد بهرررا مرررن المسرررتويات وذلرررك علرررى أسررراس أنررره مرررن حرررق اإلدارة أن تفررررض علرررى األفررررا

حريرراتهم بقصررد حمايررة النظررام العررام ومررن هنررا تتعرررض الحريررات العامررة لنرروعين مررن القيررود، قيررود 
يفرضررها المشرررع ويطلررق عليهررا بعررض الفقهرراء اسررم "البرروليس التشررريعي" وفرري نطرراق هررذه القيررود 

مرا قيرودا مبتدئرة تملك اإلدارة أن تفرض قيودا جديدة إما تنفيذا للقوانين الصادرة في هرذا الصرد د وا 
 عن طرق لوائح البوليس أو الضبط اإلداري.

                                                 
 .197عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري دار ريحانة، ص  -1
 .20عمر محمد مرشد الشوبكي، المرجع السابق، ص  -2
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غيررررر أنرررره َل يمكررررن تجاهررررل الخطررررورة الترررري أصرررربح يشرررركلها الضرررربط اإلداري علررررى حقرررروق 
 الحالي الرذي أصربح يتسرم بتردخل   المواطن وحرياته األساسية المكفولة دستوريا خاصة في وقتنا

 برر في بعض األحيان.الدولة المستمر في مختلف الميادين والغير م
 الضبط اإلداري  ومجاالت الفرع األول: مفهوم

 أوال: مفهوم الضبط اإلداري 
يمكرررن تعريرررف الضررربط اإلداري أو البررروليس اإلداري علرررى أنررره ذلرررك النشررراط الرررذي تفرضررره 

 الهيئات اإلدارية ويتمثل في تقييد النشاط الخاص بهدف صيانة النظام العام.
طبيعررة  اخررتالفوجرردير بالمالحظررة أن الضرربط اإلداري وظيفررة قائمررة فرري كررل الرردول علررى 

نظامهرررا السياسررري وتركيبرررة أفرادهرررا، فكرررل دولرررة تهررردف إلرررى المحافظرررة علرررى النظرررام العرررام وذلرررك 
اري إلرسراء اَلسررتقرار فيهررا، ومهمرا اختلفررت التعريفررات التري جرراء بهررا الفقهراء بالنسرربة للضرربط اإلد

تقرل ، أن ينفإن معناه يبقى واحدا، فإن كان الفرد يتمتع بحريرة التنقرل، فلره أن يسرتعملها مترى شراء
داخررل الرروطن وخارجرره، وأن ينتقررل داخررل الرروطن لرريال أو نهررارا، غيررر أن السررلطة العامررة وبهرردف 
المحافظة على النظام العام قد تحد بعض الشيء مرن حريرة الفررد فتلزمره بعردم التنقرل إلرى بعرض 

يرة رات أمناألماكن إَل بموجب رخصة تسلمها له هيئة محددة أو أن تلزمه بعدم التنقل ليال إلعتبرا
أو تلزمرررره بعرررردم اسررررتعمال طريررررق أو جسررررر معررررين .... للحرررروادث وهكررررذا، فررررال يتصررررور وفرررري كررررل 
الحرراَلت أن تبررادر السررلطة إلررى فرررض قيررود وضرروابط علررى الحريررات العامررة دون أن تقصررد هرردفا 

 معينا بذاته.
 الضبط اإلداري  مجاالتثانيا: 

محافظة على النظام العرام بعناصرره إن الهدف من القيود الصادرة عن السلطة العامة هو ال
 الثالثة وهي األمن العام، الصحة العامة والسكينة العامة.

: ويقصرد بره كرل مرا يطمرئن اإلنسران علرى نفسره ومالره وتحقيقرا لهرذا الهردف األمن العـام -أ
علرررى اإلدارة واجرررب حفرررظ النظرررام فررري الدولررررة كلهرررا، بمنرررع الحركرررات الثوريرررة، ومنرررع المظرررراهرات 
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الخطررررة فررري الطريرررق العرررام، وتلترررزم اإلدارة أيضرررا بالعمرررل علرررى درء الكررروارث العامرررة،  والتجمعرررات
األبنيرة...إلخ، أو مرن  وانهيارسواء كانت من صنع الطبيعة كتوقي الفيضانات الخطرة، والحرائق 

اإلدارة بمنررع الجرررائم المختلفررة كالقتررل والسرررقة والمحافظررة  التررزامصررنع اإلنسرران ومررن هررذا القبيررل 
    1نظام المرور وحفظ الناس من الحيوانات الخطيرة...إلخ.على 

: ويقصد بها كل ما من شأنه أن يحفظ صحة الجمهرور ويقريهم أخطرار الصحة العامة -ب
المرررض، ولهررذا يقررع علررى عرراتق اإلدارة مقاومررة أسررباب المرررض باتخرراذ سررائر اإلجررراءات الوقائيررة 

  2فيما يتعلق بمشرب األفراد ومأكلهم ومسكنهم.
: ويقصررررد بهررررا المحافظررررة علررررى حالررررة الهرررردوء والسرررركون فرررري الطرررررق الســــكينة العامــــة -ج

واألمرررراكن العامررررة، حتررررى َل يتعرررررض األفررررراد لمضررررايقات الغيررررر، كالمتسررررولين أو مررررن يسررررتعملون 
 مكبرررات الصرروت...إلخ، فهررذه األعمررال ولررو أنهررا َل ترقررى إلررى درجررة اإلخررالل بالنظررام العررام، إَل

اد مضايقات على درجة من الجسامة تسرتلزم تردخل اإلدارة بنراء علرى سرلطات أنها قد تسبب لألفر 
 البوليس إليقافها.

غيررر أن فكرررة النظررام العررام بنظررر الكثيررر مررن الفقهرراء طرررأ عليهررا تغييررر كبيررر تمثررل فرري عرردم 
دخال مفهوم آخر أشمل وأوسع للنظام العام يتضمن مسرائل  اإلكتفاء بالعناصر الثالثة المذكورة وا 

ن كان هذا المفهوم يرتحكم فيره طبيعرة النظرام السرائد داخرل الدولرة ليبراليرا اقت صادية واجتماعية، وا 
  3أو اشتراكيا.

 داري والحقوق والحريات األساسيةالفرع الثاني: التكامل بين أعمال الضبط اإل
َل يمكررن تصررور مجتمررع تسررود فيرره الحريررة دون نظررام أو يسررود فيرره النظررام دون حريررة فكررل 

نظرررام والحريرررة ضررررورة َلسرررتمرار المجتمرررع وبقائررره، ألن السرررلطة َل يمكرررن أن تكرررون سرررلطة مرررن ال

                                                 
 .540ص سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  - 1
 .540المرجع نفسه، ص  - 2
 .400الدكتور أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية ص  - 3
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ن الحقرررروق والحريررررات األساسررررية هرررري برررردورها ليسررررت مطلقررررة بررررل مقيرررردة  مطلقررررة بررررل هرررري مقيرررردة وا 
 1ومنضبطة.

إن التوازن بين الحقوق والحريات األساسية وأعمال الضربط اإلداري موجرودة فري النصروص 
ة وهررذا مررن أجررل تحقيررق مجتمررع تترروفر فيرره كررل الظررروف المناسرربة للتقرردم والتطررور القانونيررة للدولرر

وحمايرررة حقررروق اإلنسررران وحرياتررره، فرررال تضرررع سرررلطة الضررربط اإلداري الحررردود  بررراَلعترافويكرررون 
والقيررود علررى الحقرروق والحريررات األساسررية إَل بررنص قررانوني وغيررر ذلررك يعتبررر عمررل غيررر مشررروع 

 2وجب إلغاؤه.
تمررع وَل يررزال عبررارة عررن حقررل للصررراع مررا بررين الحريررة والنظررام، فررإذا تغلررب ولقررد كرران المج

ذا غلبرت الحريرة ظرل المجتمرع فوضرويا، وللقاضري اإلداري دورا  النظرام أصربح المجتمرع مسرتبدا وا 
 مهما في تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات األساسية والضبط اإلداري.

ن موضررروع كيفيرررة ممارسرررة سرررلطات البررروليس اإل داري مرررن أهرررم الموضررروعات التررري يتجلرررى وا 
 le conflitفيهررا التنررافر بررين الرغبررة فرري إعمررال السررلطة العامررة والتمكررين للحريررات الفرديررة )

autorité liberté ومثررل هررذا التنررافر َل يحسررمه القضرراء الفرنسرري علررى أسرراس تضررحية إحرردى )
  3اإلمكان.هاتين المصلحتين، ولكن على أساس التوفيق بينها على قدر 

 سلطة الضبط اإلداري  القيود الواردة علىالمطلب الثاني: 
إذا كانت القاعدة العامة أن األفراد يتمتعون بالحريات العامرة التري كفلهرا لهرم الدسرتور غيرر 
أنه في مواضع معينة ترد على هذه الحريات قيودا تفرضها مصرلحة المجتمرع، ولمرا كران األصرل 

ثناء هرو القيرد أو القيرود وجرب أن تخضرع هرذه القيرود إلرى ضروابط تمنرع هو التمترع بالحريرة واَلسرت

                                                 
  .28عمر محمد مرشد الشوبكي المرجع السابق، ص  -1
سكينة عزوز، عملية الموازنة بين أعمال الضبط اإلداري والحريات العامة، بحث ماجستير جامعة الجزائر، معهد الحقوق  -2

 118، ص 1990إلدارية، والعلوم ا
 .543سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  -3



   األساسيةلحماية واحترام الحقوق والحريات  اإلداري الفصل الثاني: ضمانات القضاء 
 

 

74 

أو تحرررد مرررن التعسرررف فررري ممارسرررتها، ويقتضررري األمرررر عنرررد الحرررديث عرررن حررردود سرررلطة الضررربط 
 اإلداري التمييز بين الظروف العادية والظروف اَلستثنائية.

 الفرع األول: الظروف العادية
ة حرية واسعة في ممارسة سلطات البوليس لتحقيرق لقد منح القضاء اإلداري الفرنسي لإلدار 

أهدافرره ولكنرره يخضررع اإلدارة فرري ممارسررتها لهررذه السررلطات ألكبررر قرردر ممكررن مررن رقابترره، وهررذه 
 1الرقابة تتناول:

: إن أهرداف البروليس اإلداري سرواء كران عامرا أو خاصرا هري أهرداف أوال: أهداف البـولي 
 و تتخذ منها ستارا للتوصل إلى أهداف أخرى مخصصة وَل يمكن لإلدارة الخروج عنها أ

َل كان تصرفها مشوبا بعيب   .اَلنحرافمشروعة أو غير مشروعة وا 
برر : وهري الظرروف الخارجيرة التري دفعرت اإلدارة إلرى التردخل وَل يعتثانيا: أسباب البـولي 

برراإلخالل القضرراء اإلداري الفرنسرري ترردخل اإلدارة مشررروعات إَل إذا كرران ثمررة أسررباب جديررة تهرردد 
برراألمن ويقرردر مجلررس الدولررة ذلررك بررالنظر إلررى سررائر الظررروف الماديررة الترري ترردخلت فيهررا اإلدارة، 
ن مجلررس الدولرررة الفرنسرري ومغررراَلة منرره فررري حمايررة الحريرررة الفرديررة قرررد أنشررأ قرينرررة عكسررية فررري  وا 

قريم بعض الحاَلت فافترض أن تدخل اإلدارة بناء على سلطات البوليس لريس لره مرا يبررره حترى ت
 اإلدارة نفسرها الردليل علرى سربب التردخل وعلرى جديترره ومجرال هرذه القرينرة تردخل اإلدارة للحرد مررن

 ممارسة الطقوس الدينية المعتادة.
 ثالثا: وسائل البولي 

يبرردو هنررا جليررا مرردى رقابررة المجلررس علررى نشرراط اإلدارة فرري مجررال البرروليس اإلداري، وهررذه 
هرا لجرأت إليهرا اإلدارة فري ذاتهرا وتشرمل أيضرا مردى مالءمت الرقابة تتناول مشروعية الوسريلة التري

 لواقع الحال.

                                                 
 .544سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  - 1
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وعليره فررإن القيررد العررام الررذي يحكررم الضربط اإلداري هررو أن كررل إجررراء يترتررب عليرره المسرراس 
َل كانت اإلدارة في وضعية لتجراوز السرلطة كمرا أن هرذه الضروا بط بحريات األفراد ينبغي تبريره وا 

مبردأ لاإلدارة على األفراد يجب أن تكون واحدة بالنسبة للجميع وذلرك تطبيقرا والقيود التي تفرضها 
المسررراواة أمرررام القرررانون وأن خرررروج اإلدارة عرررن هرررذا المبررردأ يرترررب مسرررؤوليتها، فرررإجراءات الضررربط 
ذا ثبرت للقاضري اإلداري أن اإلدارة تجراوزت حردود النظرام العرا م اإلداري تخضع لرقابرة القضراء وا 

نظام العام غيرر متروفرة فري القضرية المعروضرة عليره جراز لره إلغراء كرل قررار فري أو أن أسباب ال
ن اقتضى األمر تعويض الطرف المضرور، فالرقابة القضائية هي ضمانة لحقروق  هذا المجال وا 

 األفراد وحرياتهم األساسية حتى َل يتسنى لإلدارة أن تسيء استعمال سلطتها.
 الفرع الثاني: الظروف االستثنائية

ذا كان المجتمع عرضة لظروف استثنائية فإن سلطات البوليس اإلداري العادية قد َل تجد إ
نفعا في مواجهتها،ولهذا فإن المشرع والقضاء يضفيان على السرلطات البروليس توسريعا يخررج بهرا 
كثيرررا عرررن نطاقهرررا المؤلرروف ويكرررون ذلرررك علرررى حسرراب الحريرررات الفرديرررة وقررد جررراء بهرررذه النظريرررة 

العجز الذي تحتويه النصوص ألن سرلطات البروليس الخطيررة التري أترت بهرا قروانين  القضاء لسيد
كررررام التعبئررررة العامررررة واألحكررررام العرفيررررة َل يمكررررن ممارسررررتها إَل إذا أعلنررررت التعبئررررة العامررررة أو األح

 1992فبرايررر  09المررؤرخ فرري  44-92العرفيررة، كمررا هررو الشررأن بالنسرربة للمرسرروم الرئاسرري رقررم 
 .حالة الطوارئ لمواجهة الظروف اَلستثنائية، التي كانت تواجهها البالد آنذاكالمتضمن إعالن 

لقد وضع مجلس الدولة الفرنسي أسس نظرية الظروف اَلستثنائية بمناسبة الحرب العالميرة 
ى باسرم األولى كما طبقها للمرة الثانية أثناء الحرب العلمية الثانية ومرن هنرا جراءت تسرميتها األولر

ب" ولررم يقررف مجلررس الدولررة الفرنسرري تطبيررق هررذه النظريررة علررى حالررة الحرررب فقررط "سررلطات الحررر 
ألن الحرررب مررا هرري إَل مثرراَل للظررروف اَلسررتثنائية الترري قررد يتعرررض لهررا المجتمررع والترري تسررتلزم 

 منح اإلدارة حرية أوسع.
َلشرررررك أن نظريرررررة الظرررررروف اَلسرررررتثنائية تتضرررررمن مخررررراطر جسرررررمية تهررررردد حريرررررات األفرررررراد 

ساسررية ويزيررد مررن تلررك الخطررورة أنرره لرريس ثمررة معيررار قرراطع لمررا يعتبررر ظرفررا اسررتثنائيا وحقرروقهم األ
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ولهذا عمل مجلس الدولة على أن يوازن هذه السلطات الخطيرة بحقوق مقابلة لألفراد تؤمنهم مرن 
 مغبة إسراف اإلدارة في استعمال تلك السلطات، ولهذا فقد حصر النظرية في قيود ضيقة منها:

الظروف اَلستثنائية مقصورة علرى هرذه الظرروف وحردها وبالقردر الضرروري  إن سلطات -أ
لمواجهتها، ولهذا حكم المجلس بعدم مشروعية قررارا صرادر مرن محرافظ السرين بفررض قيرود علرى 

         1تداول المواد الغذائية لمدة غير محدودة.
هرررذا تختلرررف خضررروع اإلدارة فررري ممارسرررتها لسرررلطات الظرررروف اَلسرررتثنائية للقضررراء وب -ب

إن نظرية الظروف اَلستثنائية عن نظرية أعمال السريادة، فبالنسربة لنظريرة الظرروف اَلسرتثنائية فر
 قواعررد المشررروعة العاديررة تتسررع بالقرردر الررذي يمكررن اإلدارة مررن أداء واجباتهررا فرري المحافظررة علررى

رقابرررة  النظرررام العرررام ولكرررن تبقرررى المشرررروعية قائمرررة بعكرررس عمرررل السررريادة الرررذي يتحلرررل مرررن كرررل
 قضائية.
قرررد يرررؤدي إلتجررراء اإلدارة إلرررى اسرررتخدام " سرررلطات الظرررروف اَلسرررتثنائية" إلرررى إلتزامهرررا  -ج

بتعرويض المضرررور مررن إجررراءات الترري تتخررذها علررى هررذا األسرراس وذلررك حتررى ولررو حكررم القضرراء 
 بسالمة تلك اإلجراءات، وذلك استنادا إلى قواعد المسؤولية المبنية علرى أسراس المخراطر وتحمرل

 التبعة.
غير أنه إذا كان مجلس الدولة الفرنسي قد حصر أعمال هرذه النظريرة فري قيرود ضريقة فرإن 
 القاضرري اإلداري يبقررى مقيرردا فرري رقابترره علررى القرررارات اإلداريررة المتعلقررة بالضرربط اإلداري حيررث

ا والتي جراء فيهرا أن طلرب وقرف التنفيرذ يتعلرق بجميرع القررارات إَل مر 11فقرة  170نصت المادة 
ام، تعلق منها بوظيفة الضبط اإلداري والهادفة إلرى رقابرة النظرام العرام بجميرع عناصرره األمرن العر

 الصحة العامة، الراحة العامة، اآلداب العامة والجمال الرونقي للمدينة.

                                                 
 549سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  - 1
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وبهرررذا تكرررون حقررروق وحريرررات األفرررراد فررري منرررأى عرررن حمايرررة القاضررري اإلداري فررري مواجهرررة 
هررذا َل يعنرري العبررث بهررذه الحقرروق والحريررات األساسررية ألن هرردف  سررلطات الضرربط اإلداري، لكررن

 اإلدارة من ذلك هو حماية المصلحة العامة.   
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 ة:ــــــــــــــــــــــــــخاتم
 يتمتعررون  المتعرراملون مررع اإلدارة فرري دولررة القررانون وفرري األخيررر نسررتخلص بصررفة عامررة أن 

ل يتمثرء هنراك قضرا، كمرا انره بحقوق على اإلدارة وينتظرون منها احترام القواعرد السرارية المفعرول
وفرري هررذا المنطلررق فرري السررهر علررى احترررام المصررلحة العامررة أوَل وحقرروق المررواطنين ثانيررا،  دوره

 استخلصنا النتائج التالية:
إن القاضررري اإلداري هرررو الحرررامي والضرررامن للحريرررات العامرررة، والسررراهر علرررى أن َل يكرررون 

َل مساسررا محرردودا فرري إطررار إ، هنرراك مسرراس بهررذه الحريررات سررواء كانررت أساسررية أو محميررة فقررط
 تفرضه ضرورات الحفا  على النظام العام.

ن القاضي اإلداري هو الحامي والضامن لحرق الملكيرة وذلرك عرن طريرق منرع أي حرمران  وا 
 كلي أو جزئي من هذا الحق إَل في حدود وأوضاع مقررة قانونا تسمح بذلك.

ن القاضرررري اإلداري هررررو السرررراهر والضررررامن لتطبيررررق المبررررادئ  العامررررة المنصرررروص عليهررررا وا 
ي فررطنين أمرام القررانون وفرري تحمرل األعبرراء العامررة وكرذا الحررق ادسرتوريا والمتمثلررة فري مسرراواة المررو 

 .رة استمرار المرفق العام بإنتظامالدفاع وضرو 
 وعليه فإذا كان القاضي اإلداري يتقاسرم نفرس المبرادئ األخالقيرة المهنيرة مرع أغلرب القضراة

لك ألخالقيات متميزة، وهكذا فعلرى القاضري اإلداري أن يكرون: منصرفا، فإنه يخضع زيادة على ذ
محايدا، مبدعا، شجاعا، باحثا عن الحقيقة ونزيها مما يجعل منه أهال فري حمايرة وصريانة حقروق 

 المواطن وحرياته األساسية والمكفولة دستوريا.
انيرة تقرديم أوامرر كما أن القاضي اإلداري مازال يطبرق فري أفكرار قديمرة تتمثرل فري عردم إمك

الكثيرر  لإلدارة، إَل أن هذه الفكرة زالت مع زوال النظام اَلشتراكي، إذ أن الهيئرات اإلداريرة فقردت
من سلطاتها اإلمتيازية وأنها أصبحت في مسرتوى الفررد عنردما يتعلرق األمرر بالردفاع عرن الحقروق 

دالررة، لررذلك يجررب أن س حقرروق كررل واحررد ولكررل طرررف الرردفاع عررن حقرره أمررام العألن الدسررتور كرررّ 
 تعامررل الهيئررات القضررائية األطررراف المتنازعررة علررى قرردم المسرراواة وذلررك تماشرريا مررع دخررول الجزائررر

 اقتصاد السوق وحماية حقوق وحرية األفراد في ظل دولة القانون. 
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ومرررن هنرررا يسرررتوجب علرررى اإلرادة السياسرررية فررري الدولرررة الجزائريرررة تررروفير الضرررمانات الكافيرررة 
الجزائررري مررن اَلضررطالع بمهمررة حمايررة الحقرروق والحريررات األساسررية للمررواطن  لتمكررين القاضرري

على أحسرن حرال بعيردا عرن الضرغوطات والتردخالت التري قرد تضرر برأداء مهمتره أو تمرس بنزاهرة 
 حكمه.

غيررر أن المجهررودات المبذولررة مررن قبررل الدولررة فرري السررنوات األخيرررة بالنسرربة لقطرراع القضرراء 
ها إَل جاحد وَل ينكرها إَل ناكر، وتبشر بتغيرات حقيقيرة ترقري بهرذا هي مجهودات جبارة َل يجحد

 القطاع إلى المكانة التي يستحقها.  
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 مررلخص المذكرة
 

يتلخص محور الدراسة حول القاضي اإلداري ودوره في حماية الحقوق والحريات 
، لكون هذه األخيرة تعد من اسمي الحقوق على أن الجميع متساوون في الحقوق األساسية

قوق والحريات، وهي مطالب أخالقية مكفولة لجميع األفراد بموجب إنسانيتهم، وترجمت هذه الح
، ومنذ نشأته 1948في شكل حقوق قانونية نص عليها اإلعالم العالمي للحقوق اإلنسان في 

اقتضت الضرورة إلى ضمان احترام هذه الحقوق من قبل الدول على المستوى الدولي سواء 
 ن طريقبالمبادرة في اَلتفاقيات والمعاهدات التي تنظم هذا المجال، أو على المستوى الوطني ع

مة قانونية متينة تعمل على ترسيخ وحماية الحقوق والحريات األساسية في شتى وضع دعا
 مجاَلت القانون.

وفي الجزائر يعد القضاء اإلداري من بين الضمانات القضائية التي منحها التشريع 
للحماية الحقوق والحريات األساسية، كما خول لكل من القاضي اإلداري والمتقاضي وسائل 

حماية حقوقه، والتي تتمثل في القضاء اَلستعجالي الذي يعد من أهم  قانونية من أجل
دارة الضمانات القضائية في هذا المجال، إضافة إلى منح رقابة القضاء اإلداري على أعمال اإل

رادة مقارنة مع اد، األفر  وأعمال الضبط اإلداري، ِلكْون أن اإلدارة تعد مركز قوي صاحبة سلطة وا 
ت لمصلحة العامة فإنها في ممارسة أعمالها دوما ما تصطدم بحقوق وحرياوتعمل على تحقيق ا

ة األفراد والتي تكون إما تعسفا أو لسوء تقدير وممكن أن تمس بالحقوق والحريات األساسي
لألفراد، لذلك تم منح سلطة للقاضي اإلداري بالرقابة على أعمالها عن طريق النظر في 

 ها.الدعاوى القضائية التي ترفع إلي
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