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 إلي كل من أضاء بعلمه عقل غيره 

 

 أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه 

 

 فأظهر بسماحته تواضع العلماء 

 

 وبرحابته سماحة العارفين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 لحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفةا

 انجاز إلىأداء هذا الواجب ووفقنا  علىوأعاننا 

 هذا العمل

 

 ساعدنا مننتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل 

 المتواضععلى انجاز هذا العمل 

 من صعوبات، واجهناوفي تذليل ما 

 "بن فريحة رشيـــد"ونخص بالذكر األستاذ المشرف 

 الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة

 .ه المذكرةإتمام هذ فيالتي كانت عونا لنا 
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 تعتبر وظيفة الضبط اإلداري من أولى واجبات الدولة وأهمها فهي ضررور 

النظام  والمحافظة عليه، فبدون تلك الوظيفة يتزعزع الزمة الستقرار النظام العام

ائر العامرة واانرت مقدمرة علرى سر الوظيفة تعد جوهر السرلطةالعام ،لذلك فإن هذه 

حير   مالقدي وظائف الدولة ، لذلك اانت من أقدم الوظائف التي عرفتها الدولة منذ

يرة هذه السرلطات برالتريرات والتطرورات السياسرية واالقتةرادية االجتماع ارتبطت

 مرت بها المجتمعات الحديثة. التي

اإلنسرران بالبحرر  عررن  انشرررا وتعررود دراسررة الضرربط اإلداري تاريىيررا  لررى 

علررى أن تاررون هررذه القواعررد افيلررة لمواجهررة  قواعررد تنظرريم حياترره مرر، ا ىرررين،

م قيرا اسرتحالةينتهري  لرى  ضرور  أن الذي يستطي، فيه ا  الناس فع  ما يريردون

 .أي فرد بفع  شيء مما يريد

اإلداري مظهرر مرن مظراهر السرلطة العامرة اما تعد ممارسة وظيفرة الضربط 

مجموعرررة مرررن االمتيرررازات والسرررلطات، التررري  فررري فررررا النظرررام العرررام بواسرررطة

تمارسها هيئرات الضربط اإلداري بهردف الحفراظ علرى أمرن وةرحة وسراينة أفرراد 

 ومرر، أهميرة أعمررا  الضربط اإلداري يبقررى واضرحا أن نشرراط اإلدار  ومرراالمجتمر، 

األشىاص سواء في الظروف العاديرة، أو فري الظرروف  تقييد لحريات تحتويه من

امرة، االستثنائية يعد مرن السرلطات البالررة الىطرور  فري اثارهرا علرى الحريرات الع

امررا يعتبررر مجررا  النحررراف هيئررات الضرربط اإلداري عررن هرردفها المحرردد، وهررو 

 المحافظة على النظام العام.

ال يقراس بالمبرراد   وممرا الشرك فيرره أن وضر، الحقرروي والحريرات فري الدولررة

اس عليهررا فرري الدسررتور أو القرروانين، بقرردر مررا يقرر األساسررية أو القواعررد المنةرروص

مات ن المسلبمدى فعالية الحماية القضائية التي تريدها الدولة وتقدمها فعال لها، فم

الحمايررة القضررائية لحقرروي وحريررات األشررىاص، المررا  اتسررعتأنرره المررا ازدادت و 

 الن مىالفرة القرانون فري أي مجتمر، هرو  هردار لمقومرات وذلرك  مااناتهمتحررت 

 الدولة والنظام العام.

يعتبررر نشرراط الضررربط اإلداري مررن أشررد أسرررالي  ترردى  السررلطات اإلداريرررة 

 وحرياتهم، وذلك بسب  مالها من سلطات وامتيرازاتىطور  على حقـوي األفراد 

، راد  المنفرررد فرري مواجهررة األفررراد اإةرردار القرررارات اإلداريررة الضرربطية برراإل

دو عروتنفيذها بةفة مباشر  دون حاجة للجوء  لرـى القضراء. فالسرلطة تعرد بمثابرة 

ن :" ار  بقولره أ » روح القـوواني  «  في اتابه مونتيسكيوللحرية، وهذا ما أاده 

 "ياون محموال على  ساء  استعمالها فرد يملك السلطة
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مجرررد تاريسررها فرري  ن حمايررة الحقرروي والحريررات الفرديررة ال يتوقررف علررى 

 قروانين الدولررة، برر  يجرر  تقريررر ا ليررات الترري تضررمن حمايتهررا وةرريانتها مررن ارر 

االعترررداءات ال سررريما فرررـي مواجهرررـة السرررلطات اإلداريرررة، نظررررا لطبيعرررة نشررراطها 

 وىطور  األعما  والتةرفات التي تتىرذها فري سربي  حمايرة النظرام العرام، حير 

زمرة وعليه فـإن عـدم تقريرر الضرمانات الالتعبر حريات األفراد مجالها األةي  .

نيرة. تفقد هذه الحقوي والحريات من محتواها، وتاون مجررد  مرـن أيرـة قيمرـة قانو

 مرـا ا  هذا دف، بأغل  التشريعات  لى تارريس مبردأ الرقابرـة القضرـائية علرـى أع

 التعسرفمرن ار  أشراا   األفررادوذلك بهدف حماية  اإلداريةوتةرفات السلطات 

 .ستبدادواال

تهرا وعلرى قرارا  ن أهمية ودور الرقابة القضائية على أعما  اإلدار  عموما

 المتعلقررة بالضرربط اإلداري ىةوةررا حمايررة لمبرردأ المشررروعية و قامررة دولررة الحرر 

ذا والقررانون ومنرر، اإلدار  مررن التعسررف اتجرراه األفررراد وجعرر  القضرراء اإلداري مررال

دار  لحمايتهم وحماية حقوقهم المارسة في الدستور والقانون ،وا  تجاوز مرن اإل

ويمثرر  هررذا المبرردأ األسرراس الدسررتوري للرقابررة للحريررات والحقرروي يمثرر  تعسررفا 

 .القضائية على أعما  اإلدار 

فتتمثرر  فرري الرغبررة الشىةررية و فضررو  للتعمرر  أاثررر فرري معرفررة سررلطات 

والةررحة  األمررنداىرر  المجتمرر،، مررن ىررال  ترروفير اإلدار  فرري حفررظ النظررام العررام 

وحريرات  العامة والساينة العامرة للمروطنين، ومردى مسراهمتها فري ضرمان حقروي

 األفراد.

امرررا يرجررر، سرررب  اهتمرررامي بالموضررروع  لرررى عررردم وجرررود دراسرررة اافيرررة 

ومتىةةة فيهن فأغل  الدراسرات تناولرت الضربط اإلداري بةرفة عامرة، سرواء 

ئي من حي  سلطاته البلديرة أو الوالئيرة، أو التري درسرت الضربط اإلداري والقضرا

 مة.إلداري والحريات العاأو التي بحثت في عملية الموازنة بين أعما  الضبط ا

تتمث  أهميتها في محاولة التعرف ىةوةا على مىتلرف وضرعيات الرقابرة 

لررى القضرائية علررى أعمررا  الضربط اإلداري .فالرقابررة القضررائية هردفها المحافظررة ع

 النظام العام.

امررا تماررن هررذه الدراسررة هيئررات الضرربط اإلداري مررن التعرررف علررى الجررزاء 

أو االنحرراف عرن الهردف مرن  ةردار قررارات الضربط الذي يترت  على مىالفة، 

اإلداري، وهررو المحافظررة علررى النظررام العررام، وذلررك قةررد تفررادي الوقرروع فيرره فرري 

تامررن أهررداف دراسررة هررذا الموضرروع فرري تسررليط الضرروء علررى دور  ، المسررتقب 

القضرراء فرري مراقبررة هررذا النرروع مررن نشرراط اإلدار  وتحقيقرره لعمليررة الترروازن بررين 
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على مىتلف وضرعيات  العام. التعرفريات، والمحافظة على النظام والح الحقوي

الرقابررة القضررائية و ثررراء الماتبررة القانونيررة بدراسررة متىةةررة، توضرري  عمليررة 

أعمرا  الضربط اإلداري، وذلرك مرن ىرال  بعرا القررارات  الرقابة القضائية على

ا القضائية في ار  مرن فرنسرا، والجزائرر و الوةرو   لرى توةريات توضر  بعر

 .النقائص وتاون مفتاحا لدراسات أىرى في هذا الموضوع أو في عنةر منه

 :واجهتنا بعا الةعوبات في منها

ةعوبة الوةو   لى بعا المراج، المتعلقرة بالدراسرة ارالقرارات الةرادر  عرن 

المراجرر، المتىةةررة فرري موضرروع الدراسررة  الجهررات القضررائية اإلداريررة وقلررة

 ىاةة المراج، الجزائرية.

لدراسررة الموضرروع علررى المررنهل التحليلرري االسررتقرائي، الررذي  اعتمرردنالقررد 

نسترشررد برره معالجررة مىتلررف العناةررر األساسررية للموضرروع مررن ىررال  القرروانين 

ا امرر الدراسررة.والتنظيمررات، مرر، اإلشررار   لررى القرررارات القضررائية المدعمررة لهررذه 

اء مررا أقررره القضرراعتمرردنا علررى المررنهل المقررارن مررن ىررال  الدراسررة المقارنررة  لررى 

ون اإلداري فرري الررنظم القانونيررة المقارنررة ىاةررة فرري القضرراء اإلداري الفرنسرري ارر

 القضاء اإلداري الجزائري سار على نهل النظام الفرنسي.

 :بحثنا االتالي من ىال  ما سب  جاء  شاا 

 ــأ أم م ــ  أ  ت ــا ر   ووــوإل  ة الق ضــا اادارم  ــا م ــ اوــودى يمك

ــة إمتيالضــ ا اادارم مــ  أ ــا  ف  زاوــوحم يــة حريــ ف اد ــراد  ــا موا  

 ؟اادارة

 :هذه اإلشاالية تفرعت عنها مجموعة من التساؤالت

 ما معنى الضبط اإلداري؟ وما هي وسائله وأهدافه؟ 

 ما حدود سلطات اإلدار  في مجا  الضبط اإلداري؟ 

 ؟القضائيةالرقابة  طبيعة ما 

 : هذا البح  قمنا بوضر، ىطرة تتارون مرن مقدمرة وفةرلين إلنجاز:خاة الدراسة

فالفةرر  األو  جرراء بعنرروان ماهيررة الضرربط اإلداري، الررذي يحترروي علررى مبحثررين 

مفهرروم الضرربط اإلداري، وفرري المبحرر  الثرراني أهررداف  نتنرراو  فرري المبحرر  األو 

ووسائ  الضبط اإلداري، أمرا الفةر  الثراني فجراء بعنروان حردود سرلطات اإلدار  

ممارسررة الضرربط اإلداري و نتنراو  فيرره مبحثررين األو  بعنروان القيررود الرروارد   فري

على سلطات الضبط اإلداري والمبح  الثاني رقابة القضاء اإلداري علرى أعمرا  

 .الضبط اإلداري
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 يعد الضبط اإلداري من الموضوعات المهمة للقانون، حي  يهدف للمحافظة

والسرلطة اإلداريرة هري ةراحبة االىتةراص األةري  فري تنفيرذ على النظام العرام 

ريعات القانون، ولديها اإلماانيات البشررية والماديرة التري تعينهرا علرى وضر، التشر

موضرر، التنفيررذ ولهررذا تحرررص الدسرراتير والتشررريعات علررى مررن  السررلطة اإلداريررة 

لرة ت الدوبإةدار قرارات الضبط اإلداري من أج  حماية النظرام العرام، ولمرا اانر

 ال فإنهرراالتنفيذيررة مسررؤولة عررن تلبيررة و شررباع حاجررات المجتمرر،  ممثلررة فرري السررلطة

ف بهدتفرا نوع من الرقابة عليه تترك المجا  مفتوح للنشاط الفردي ب  نجدها 

العرام  ظرامنالنظام العام مرن األنشرطة الفرديرة التري قرد تىر  أو تهردد هرذا ال حماية 

هرري أهدافرره  فمررا هررو الضرربط اإلداري ومررا مررا .وهررذا مررا يعرررف بالضرربط اإلداري

 وأساليبه؟

م ولإلجابة علرى هرذه اإلشراالية فري مبحثرين نتنراو  فري المبحر  األو  مفهرو

 الضبط اإلداري، والمبح  الثاني أهداف وأسالي  الضبط اإلداري.
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 الم حث ادوا: مف وم الض ا اادارم

يمث  الضبط اإلداري وظيفة مرن أهرم وظرائف الدولرة، تهردف  لرى المحافظرة 

بحر  هرذا الم يفر درستناعلى النظام العام في المجتم،، و على هذا األساس ستبدأ 

والىةررائص الترري يتميررز بهررا الضرربط اإلداري وتميررزه  اإلداريبتعريررف بالضرربط 

 عما يشابهه، وأغراا الضبط اإلداري.

 

 يف الض ا اادارم وا يعته الق نونيةالمالب ادوا: تعر

 ئيانعرررف مررن ىررال  هررذا المطلرر  الضرربط اإلداري، لرررة، وتشررريعا وقضررا

 .ه  هي سياسية أم قانونية محايد  وفقها، ثم نبين طبيعته القانونية،

 .تعريف الض ا اادارم ادوا: الفرع

يفيرة وفقرا للالاي ال يساء استعما  الحرية تعين أن تضبط من قبر  السرلطة العامرة 

 التي رسمها القانون بالضمانات التي قررها وهذا ما يسمى بالضبط اإلداري.

منهرا  فما هو  ذا مفهوم الضربط اإلداري ؟ ومرا هري القواعرد القانونيرة التري يتشرا 

 النظام القانوني الساري عليه ؟

 تعريف الض ا اادارم  ا اللغة -أوال

أوال دقة التحديد فيقا  ضبط األمر بمعنرى انره الضبط لرة عد  مفاهيم ، فهو يعني 

الدقررة، وهررو يعنرري أيضررا الترردوين الاتررابي المشررتم  علررى معررالم  حرردده علررى وجرره

يىشى لو ترك أمرها دون تسجي  لها أن تتبردد معالمهرا ويرزو  أثرهرا مرن ذاارر  

 من عاينها وشاهدها ولذا يقا  قانونا  ن ضبط الواقعرة يعنري تحريرر محضرر لهرا،

  أيضررا فرري تعريررف الضرربط لرررة تعنرري لرررة لررزوم الشرريء و حبسرره، و ضرربط ويقررا

الشيء حفظه بالحزم، والرج  ضابط أي حازم، و رج  ضرابط و ضربطي: قروي 

 (1).و شديد

 تعريف الض ا اادارم  ا التشريع -ث ني 

لم تتعرا التشريعات مىتلف الدو  لتعريف الضبط اإلداري، و نما تناولت فقرط 

مرن 05لقرد أشرارت المراد   اما هرو الحرا  فري فرنسرا. عارضةألغراضه بةور  

أن السلطات البلديرة يقر، علرى  تنص على1789ديسمبر 14المرسوم الةادر في 

 عاتقهررررا ،أن تجعرررر  السرررراان ينعمررررون بمزايررررا الضرررربط حسررررن وىاةررررة النظافررررة

ت العامررة ولقررد عرراد هررذا الررنص آوالةررحة واألمررن بالشرروارع واألمرراان والمنشرر

 (2).والىاص بالتنظيم البلدي1971سبتمبر28نون للظهور في قا
                                                           

 .77، ص2008، د.ا.ج ، اإلسكندرية، 1، كتاب البوليس اإلداري، طعادل السعيد محمد أبو الخير1
 .79المرجع نفسه، ص 2
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والنةوص التشريعية التي تعرضت ألغراا الضبط في فرنسرا نجرد المرواد مرن 

السررررنة الرابعررررة مررررن الثررررور  تررررنص علررررى   روميــــر 3مررررن قررررانون 20 لررررى 16

األفراد، وتنقسرم  "أنشئت الشرطة لحفظ النظام العام والحرية والملاية وامن:ا تي

و الشررطة اإلداريرة موضروعها حفرظ النظرام  لى شرطة  درايرة وشررطة قضرائية 

من من، ارتاابها، وتجم، األدلة  اإلداريةالعام في ا  الجرائم التي تتمان الشرطة 

 (1).لمعاقبتهم وتسلم الفاعلين للمحاام

فرري الجزائررر لررم يتنرراو  المشرررع الجزائررري تعريررف الضرربط اإلداري فلقررد سرراير 

علرى تحديرد العناةرر الماديرة الثالثرة الماونرة لره مرن  اقتةررالمشرع الفرنسي  ذ 

المتعلر  11-10مرن القرانون رقرم  88وقرد ذاررت المراد  ،(2)ساينة ونظافرة وأمرن

بمررا يررأتي... السررهر علررى البلرردي تحررت  شررراف الرروالي "   بالبلديررة علررى مررا يلرري: 

 (3).من نفس القانون 94 النظام والساينة والنظافة العمومية ".واذلك الماد 

 .تعريف الض ا اادارم  ا الفقه -ث لث 

الذي يعرف الضبط » هوريو «من أهم التعريفات في الفقه الفرنسي، نبدأ باألستاذ

" سرررياد  النظرررام و السرررالم و ذلرررك عرررن طريررر  التطبيررر  الوقرررائي  :اإلداري بأنررره

سرررعان مررا عررد  هررذا التعريررف بعررد أن » هوريــو «للقررانون"، غيررر أن األسررتاذ 

وجهت  ليه سهام النقد، و اعتبر أن الضبط هو ا  ما يستهدف به المحافظرة علرى 

 (4). النظام العام في الدولة

" أن الضبط اإلداري هو شرا  مرن : لى » أندريه دم لو  دير «و يذه  األستاذ 

أشاا  تدى  بعا السلطات اإلداريرة يتضرمن فررا قيرود علرى حريرات األفرراد 

 (5)".بررا حماية النظام العام

" بأنره حر  اإلدار  فري :»سـليم   الامـ وم «أما في الفقه العربي عرفره الرداتور

 (6)." بقةد حماية النظام العام حرياتهمأن تفرا على األفراد قيودا تحد من 

ـــ ر عوا ـــدم«و يعرفررره األسرررتاذ "الضررربط اإلداري هرررو اررر  األعمرررا   :أن »عم

 واإلجراءات و األسالي  القانونية والمادية والفنية التي تقوم بها السلطات اإلدارية

 المىتةة.
                                                           

اإلداري في الظروف العادية، رسالة دكتورة، كلية ، الرقابة القضائية على قرارات الضبط أحمد مواقي بناي 1

 .9، ص 2014-2013الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 .154، ص2006، نشر لباد، دون مكان نشر،  1، الوجيز في القانون اإلداري، طناصر لباد 2
الصادر  37 .ر.ج.عج، 2011يونيو  22الموافق لـ  1432رجب  20، المروخ في المتعلق بالبلدية 10-11قانون  3

 .28-4، ص 2011يوليو  3الموافق  1432شعبان  1في 
، 1، نظرية الضبط اإلداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة اإلسالمية، طعبد الرؤوف هاشم بسيوني4

 .20، ص2008، د.ا.ج 
 .154، المرجع السابق، صناصر لباد 5
 .539، ص1996، مصر،  د.ا.عاري، دراسة مقارنة، ، الوجيز في القانون اإلدسليمان محمد الطماوي 6
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النظرام العرام بطريقرة وقائيرة فري نطراي النظرام  فظة علىوذلك بهدف ضمان المحا

 (1). "القانوني للحقوي و الحريات السائد  في الدولة

 الا يعة الق نونية للض ا اادارم الفرع الث نا:

 ىتلفررت ا راء الفقهيررة بشررأن طبيعررة سررلطة الضرربط اإلداري فررالبعا ذهرر   لررى 

قرانون اعتبار الضبط سلطة قانونية محايد  باعتبار أنه يمارس سلطاته في حدود ال

 لررى اعتبررار الضرربط اإلداري سررلطة سياسررية لاونرره يتررأثر وذهرر  رأي فقهرري ثرراني 

 باالعتبارات والدواف، السياسية.

 الض ا اادارم ذو ا يعة   نونية مح يدة -أوال

يعتبرر الضرربط اإلداري وفقرا لهررذا االتجراه وظيفررة ضررورية ومحايررد  مرن وظررائف 

القسرر فري ضر  السلطة العامة تهدف  لى وقاية النظام العام فري المجتمر، بوسرائ  

 ن الضرربط اإلداري هررو وظيفررة  داريررة محايررد   «Ulman» القررانون يرررى الفقيرره

 تمارس سلطاتها في حدود القانون وهي ال يمان أن تتحو   لى وظيفة سياسية  ال 

 (2). ذا ارتبطت بنظام الحام

 لى أن الضبط اإلداري وظيفة  دارية  « BERNNARD »  يرن ر ذه  األستاذ

 النظررام العررام فرري المجتمرر، ويتسرراء  عمررا  ذا ارران هنرراك نظررام عرراممحايررد  حفررظ 

سياسرري يبرررر قيررام أو وجررود سررلطة ضرربط سياسررية ؟ ويجيرر  عررن هررذا التسرراؤ  

 تمييرزا بالنفي، ويرى أن التمييز بين السرلطة اإلداريرة والسرلطة السياسرية ال يرزا 

ام عرسرية امبردأ أساسيا، وأن السلطة اإلدارية مرا زالرت بعيرد  عرن المرؤثرات السيا

 :ويترت  على ذلك من وجهة نظره النتائل التالية

ا نّره  ذ ن النظام العرام برالمعنى التقليردي ال يمترد  لرى النظرام السياسري، أل -

 األو  حد  ذلك فسوف تزو  فار  النظام العام باعتبارها فار  قانونية في المقام

يتعرين عليره أن و نما  ، ن القاضي ال يجوز له أن ياون في ىدمة النظام -

(3).ياون في ىدمة القانون
 

ياسرية وعليه سلطة الضبط اإلداري ال ينبري أن ترتبط بفلسفات عقائدية أو بقريم س

 ي معرين،فهم وقاية النظام العرام علرى أنهرا حمايرة النظرام السياسر معينة، فال ينبري

 الدولة.حماية سلطة  الضبط  لىفال ية  أن تهدف وظيفة 

 

                                                           
، 2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 5، النشاط اإلداري، ط2، القانون اإلداري، جعمار عوابدي 1

 .10ص
 .27، المرجع السابق، صعبد الرؤوف هاشم بسيوني 2
كلياة الحقاوق، جامعاة تلمساان،  ،دكتاوراه ، النظاام العاام الوضاعي والشارعي وةماياة البيئاة، أطروةاةبلقاسم دايمم 3

 .45، ص2003-2004
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 .اادارم سلاة سي سيةالض ا  -ث ني 

ذه  البعا  لى أن سلطة الضبط سرلطة ال تتجررد عرن الطراب، السياسري فالنظرام 

وجرروهره فاررر  سياسررية واجتماعيررة، حيرر  يررزداد ترايررزه فرري  العررام فرري حقيقترره

وأهدافها، فإذا اان النظام العرام يبردو  الحماية على ا  ما يتة  بالسلطة السياسية

سرلطة الحارم،  الشوارع فإنه في حقيقته األمن الذي تشعر برهفي ظاهره األمن في 

وحتى األمن في الشوارع نفسه ليس سروى وجره مرن وجروه األمرن السياسري الرذي 

الحاام ، تبعا لذلك فإن اثيرا من القيود التي تقيد وتاب  الحريات قد انبعثرت  ينشده

جرره  لررى حمايررة ال تت نررهواجتماعيررة، حيرر  تتميررز هررذه القيررود بأ مررن فاررر  سياسررية

 ىرال  محتمر  ينرتقص مهابرة نظرام  واقعية ألمن مىت  و نمرا تتجره  لرى تروقي أي

تدعى أنهرا  الحام نفسه، فبتحلي  جمي، القيود التي ترد على الحريات العامة والتي

منها هرو الرذي ينةررف  لي مفروضة لوقاية النظام العام وأمن لجماعة نجد أن الق

لرررأي  لررى أن اسررترال  الدولررة لسررلطا البوليسررية الررررا وينتهرري هررذا ا لررى هررذا 

من طبيعة النشاط السياسي الذي يعرفره النظرام  ألغراا سياسية أمر طبيعي ناب،

فري فررا ، و نمرا هري  الديمقراطي. ذلك أن الحريات ليست أمورا مجررد  تمرارس

 (1).حقوي سياسية وتمارس ألغراا سياسية

فررري  برررراز  « PASCU »  وليو  ســـكوويرجررر، الفضررر  للفقيررره الفرنسررري 

المظهر السياسري لوظيفرة الضربط فري الردو  البوليسرية. وان اران قرد فاتره الجانر  

األىر لوظيفة الضبط وهو الجان  التقليردي أي يهردف  لرى المحافظرة علرى األمرن 

العام والساينة العامة والةحة العامة بمعنرى أنره أغفر  الوظيفرة األساسرية للضربط 

 (2) .وهي الوظيفة الوقائية

ا وعليه يمارن القرو  أن وظيفرة الضربط اإلداري هري وظيفرة  داريرة محايرد  غايتهر

حفررظ النظررام العررام، ألن القرروانين حررددت مهامهررا وأي انحررراف عنهررا يررؤدي  لررى 

 . ساء  استعما  السلطة ويبعدها عن غرضها الحقيقي الذي حدده المشرع

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .46، المرجع السابق، صبلقاسم دايم 1
 .29ص، المرجع السابق، عبد الرؤوف هاشم بسيوني 2
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 ظمع  غيره م  النالمالب الث نا: خ  ئص الض ا اادارم وتمييزه 

 .الفورع ادوا: خ و ئص الض وا اادارم

يتمترر، الضرربط اإلداري بجملررة مررن الىةررائص تميررزه عررن غيررره مررن نشرراطات 

 :اإلدار ، و تتمث  في

 ال فة االنفرادية -أوال

بةررور   اإلداريررة ن الرربط اإلداري فرري جميرر، األحرروا   جررراء تباشررره السررلطة 

منفرد ، تهدف من ورائه  لى تحقيقي النظام العام، فال مجا  هنرا  ذا للحردي  عرن 

أعمرا  الضربط اإلداري حترى تنرتل  راد  الفرد أو األفراد ودورها في هذا المجرا  

 اثارها القانونية، وتبعرا لرذلك فرإن موقرف الفررد حيرا  أعمرا  الضربط اإلداري هرو

الترري فرضررتها اإلدار  ،و هررذا طبعررا وفقررا لمررا موقررف االمتثررا  لجملررة اإلجررراءات 

ويقر القضاء بالةرفة االنفراديرة ألعمرا  الضربط اإلداري عارس ،(1)يحدده القانون

فرال  (، بررام العقرود والةرفقات)التعاقرد  أعما  المرف  العام التري تسرتعم  طريقرة

ا هللقيررام بةررالحيات يماررن لسررلطات الضرربط اإلداري مررثال اسررتعما  طريقررة التعاقررد

من وا  عقد تبرمه سرلطات الضربط العام واىتةاةها في المحافظة على النظام 

م، أي متعاقد إلنجاز عم  ما يعتبره القضاء باطال وذلك ألن ةالحيات اإلداري 

يمارررن ااتسرررابها  غيرررر قابلرررة للتةررررف فيهرررا وال الضررربط اإلداري واىتةاةررراته

واجبررات أاثررر منهررا بالتقررادم ألنهررا أعمررا  مررن النظررام العررام ال تقبرر  الترييررر فهرري 

حقرروي، ال يسررتطي، ةرراحبها التةرررف فيهررا امررا يريررد وعليرره فررـإن فاررر  الضرربط 

 (2).هي فار   دارية بحتة على جمي، األةعد  والمعايير اإلداري

 :ال فة الو  ئية -ث ني 

يتميررز الضرربط اإلداري بالطرراب، الوقررائي فهررو يرردرأ المىرراطر عررن األفررراد فعنرردما 

 فإنهرا األفررادتبادر اإلدار   لى سح  رىةة الةيد أو رىةرة السرياقة مرن أحرد 

احتفرراظ المعنرري بهررذه الرىةررة، قرردرت أن هنرراك ىطررر يترترر  علررى اسررتمرارية 

عة فإنهررا تقةررد بعملهررا واإلدار  حينمررا ترلرر  محررال أو تعرراين بئرررا معينررا أو بضررا

اإلجرائي هذا وقاية األفراد من ا  ىطر قرد يرداهمهم أيرا اران مةردره. وفري ار  

اإلدار  عنرردما تبررادر  لررى فرررا قيررود علررى الحريررات الفرديررة فإنهررا الحرراالت فررإن 

 (3)تهدف أوال وأىيرا  لى حماية النظام العام.

 

                                                           
 .200، الوجيز في القانون اإلداري، دار الريحانة، دون مكان وتاريخ للنشر، صعمار بوضياف 1
 .11، المرجع السابق، صعمار عوابدي 2
 .200، المرجع السابق، صعمار بوضياف 3



 اهيـــة الضبــــط اإلداريم                                                               ألولل اـــــــالفص

 
11 

 ال فة التقديرية -ث لث 

 اإلراد  وحرية االىتيرار فري ممارسرة االىتةراص،بمعنى أن لإلدار  ح   عما  

 فعندما يترك القرانون لرإلدار  حريرة التةررف فري شرأن مرن الشرؤون يقرا  أن لهرا

سرتطي، تسلطة تقديرية في هذا الشأن، أما عندما يقيد حريتها في مسألة معينرة فرال 

 أن تتةرف  ال على نحو معين فإن اىتةاةها فري هرذا األمرر يارون اىتةاةرا

وعره ا. فعندما تقدر أن عمال ما سينتل عنه ىطرر معرين عليهرا التردى  قبر  وقمقيد

 .النظام العام بررا المحافظة على

ومرا يبررر مررن  سرلطات الضرربط اإلداري هرذه الىاةرية والميررز ، أن النظرام العررام 

الحريرة للعمر  وفقرا لمقتضرياته حترى ترتمان اإلدار   اثيرا ما يتطل  ترك قدر مرن

والوقررائ،، وذلررك أن  ف واإلجررراء المناسرر  مرر، حجررم الظررروفمررن اتىرراذ التةررر

اإلدار  أقرردر علررى مواجهررة األمررور اليوميررة وحرر  المشرراا  الترري تعترررا العمرر  

و التي تمث  ىطرا على النظرام العرام، مرا يفررا أنره مرن غيرر المنطقري  اإلداري

 ومن غير المجدي أن يقوم المشررع بوضر، مقراييس دقيقرة ومعرايير محردد  لعرال 

 (1)ا  حالة يتةور وقوعها حتى ال تلتزم اإلدار  بها.

 الفرع الث نا: تمييوز الض وا اادارم ع  غيره م  النظم

يتشابه الضبط اإلداري م، بعا األفاار واألسرالي  والةرور التنظيميرة األىررى 

في المجتم، والدولة، مث  فار  المرف  العمومي ، وفار  الضبط القضائي، األمر 

فاررتين بهردف الوقروف علرى مرواطن  يتطل  القيام بعملية تمييزه عن هراتينالذي 

 (2).اإلداريالتداى  والتنافر بينها وحتى نتمان من تحديد مفهوم الضبط 

 التمييز  ي   كرة الض ا اادارم و كرة المر ق العموما –أوال 

 نتطري أوال  لى أوجه التشابه ثم  لى أوجه االىتالف

 :أو ه التش  ه .1

تتشررابه فاررر  الضرربط اإلداري وفاررر  المرفرر  العمررومي، باعتبارهمررا ةررورتان 

فري  للنشاط اإلداري الذي يستهدف تحقي  المةلحة العامة، فالمفهومران متسراندان

بحيرر  اثيرررا مررن اإلجررراءات الترري تسررتىدمها اإلدار  ، تحقيرر  المةررلحة العامررة

نشراطها الضربطي تسراهم فري عمليرة حسرن سرير المرافر  العموميرة،  العمومية في

وانحسرن سررير المرافر  العموميررة قررد يسره  علررى نفررس اإلدار  مهمتهرا فرري تحقيرر  

 .أغراا الضبط اإلداري

                                                           
، الضبط اإلداري وأثره على الحريات العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، فيصل نسيغة 1

 .12، ص2005جامعة بسكرة، 
 .156، المرجع السابق، صناصر لباد 2
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قد تتشابه وتتداى  اإلجراءات واألسالي  المتىرذ  مرن طررف ار  مرن الجهرازين، 

وقرررارات وأعمررا  تتضررمن فسررلطات الضرربط اإلداري المىتةررة تتىررذ  جررراءات 

وتحترروي علررى مظرراهر السررياد  والسررلطة العامررة، مثرر  قرررارات و جررراءات التنفيررذ 

الجبري وتمرارس أيضرا سرلطات المرفر  العرام ذات األسرالي  فري مواجهرة عمرا  

المرف  العام والمتعاقدين معها مظاهر السرلطة العامرة فري العقرود اإلداريرة وفارر  

لمألوفرة فري عقرود القرانون الىراص والمقترنرة برالعقود الشروط االسرتثنائية وغيرر ا

 (1).اإلدارية

ن هرذا وبالرغم من مظاهر التداى  والتشابه بين الضبط اإلداري والمرف  العام فإ

  ال يمن، من أن التمييز والتفرقة بينهمرا أمرر ضرروري نظررا الىرتالف طبيعرة ار

 .منهما

 :االختالف أو ه .2

الفاررر  الةررحيحة والةررائبة للتمييررز والتفرقررة بررين يرررى األسررتاذ جررور  فيررد  أن 

الضبط اإلداري والمرف  العام، تتمث  في ضرور  الجم، بين عد  عناةرر وهري 

أسررلو  النشرراط ونطرراي النشرراط وهرردف النشرراط حتررى يماننررا التفرقررة بررين الضرربط 

اإلداري والمرف  العام .وعليه فالمرا اتىرذ النشراط اإلداري أسرلو  األمرر والنهري 

اإلداريرة  المنفررد  بهردف تحقير  النظرام العرام واران نطراي  ةملزم برإراد  السرلطال

الفردية من ىال  القيود المفروضة عليها عد هذا النشاط مرن  النشاط هو الحريات

أعما  الضبط اإلداري، بالمقاب  يارون مرن أعمرا  المرفر  العرام  ذا اتىرذ النشراط 

ع الحاجررات العامررة فرري المجتمرر، أسررلو  تقررديم السررل، والىرردمات مررن أجرر   شرربا

 (2)والدولة.

 :الض ا اادارم والض ا القض ئا -ث ني 

ط يىتلررـف الضررـبط اإلداري عررـن الضررـبط القضررـائي و لاررـن غالبررـا مررـا يقررـ، ىلررـ

 بينهمررـا السررـيما أن لهمررـا نفررـس السررلطات فرري بعررا األحيرران تقرروم بممارسررة أي

حيرر  الهرردف ثررم مررن حيرر  السررلطات منهمررا،  لررى أنرره يوجررد فررري بينهمررا أوال مررن 

 :المىتةة بأداء ا  منهما

 :االختالف  ا ادهداف -1

الهردف منره   ن وظيفة الضبط اإلداري هي مراقبة األشىاص عن طري  التنظيم،

النظرررام العمرررومي و ن ترررامين النظرررام يعنررري تجنررر   تجنررر  الفوضرررى أي ةررريانة

يمنرر، علرريهم القيررام بهررا  المىالفررات و تنبيرره المررواطنين لوعمررا  و التةرررفات الترري

                                                           
 .15، المرجع السابق، صعمار عوابدي 1
 .21ص، المرجع السابق، فيصل نسيغة 2
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بالنظررام العررام قبرر  اإلداري هررو أسررلو  وقررائي يرمرري  لررى منرر، اإلىررال  فالضرربط 

أي وقف أو من، استمراره أبدا ، بينمرا هردف الضربط القضرائي هرو البحر   وقوعه

عن مرتابي المىالفات وتسليمهم للعدالة فهي قمعية و تبدأ بعد ارتاا  المىالفرة . 

الرايررة  جررراء يرردى  ضررمن مفهرروم  الرررزا  و اتىررذ لهررذه فررإذا منرر، الرروالي ةرريد

القيررام  الضررابطة اإلداريررة أي قرررار والئرري، يحظررر فيرره المررواطنين بوجررو  عرردم

فررإذا لررم يمتثرر  أحررد المررواطنين  أو الحاررم باإلدانررة، بالةرريد تحررت طائلررة الررامررة،

حير  وأحي  للمحاامة، وهذا من نشاط الضبط القضائي.  للقرار القي عليه القبا

اإلجراءات الجزائية علرى أن مهمرة الضربط  من قانون 03الفقر  12نةت الماد  

العقوبرات وجمر،  القضائي هو البحر  و التحرري عرن الجررائم المقررر  فري قرانون

 (1).األدلة عنها والبح  عن مرتابيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقي  قضائي

 :االختالف  ا السلا ف -2

 ويىضرر، فرري عملياترره و جراءاترره للسررلطة التنفيذيررة أو ن الضرربط اإلداري يتةرر  

 اإلدارية بينما تىض، ممارسرة الضربط القضرائي مبردئيا ألعروان الضربط القضرائي

 الذين يعملون تحت السلطة الرئاسية للنائ  العام و لواي  الجمهورية.

  ن الضرربط اإلداري يتةرر  ويىضرر، فرري عملياترره و جراءاترره للسررلطة التنفيذيررة أو

 ية بينما تىض، ممارسرة الضربط القضرائي مبردئيا ألعروان الضربط القضرائياإلدار

 .الذين يعملون تحت السلطة الرئاسية للنائ  العام و لواي  الجمهورية

ولقررد ترردى  المشرررع الجزائررري بررأن حرردد سررلطات ورجررا  الضرربط القضررائي مررن 

المررؤرف فرري يونيررو 66-155الجزائيررة الةررادر برراألمر  ىررال  قررانون اإلجررراءات

على مهرام 13و 12نةت المادتان  حي (2)02-85المعد  والمتمم بقانون1966

قرانون  الضبط القضائي والمتمثلرة فري البحر  والتحرري عرن الجررائم المقررر  فري

العقوبات وجم، األدلة عنها، والبح  والتحري عن مرتابيها ما دام لم يبدأ تحقي  

ت الضرربط القضررائي تنفيررذ تفويضررات جهررات عنررد افتتاحرره فعلررى جهررا قضررائي، أمررا

على أنه لررئيس  08-90من قانون  68الماد  التحقي  وتلبية طلباتها، اما نةت 

المدنيررة وضررابط الشرررطة القضررائية   حالررةالمجلررس الشررعبي البلرردي ةررفة ضررابط 

 .القضائي رجا  الضبط15والمطل، على الماد  

أي رئرريس الدولررة و الرروزراء  أمررا الضرربط اإلداري، فتمارسرره السررلطات اإلداريررة

أن الوالي ورئيس المجلس الشرعبي البلردي. والمالحرظ  بتفويا من رئيس الدولة،

                                                           
 .158-157، المرجع السابق، صناصر لباد 1
 ،1966يونيو 8الموفق  1386صفر  18، المؤرخ في المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 155-66األمر  2

 .697 -622، ص 1966يونيو  10المواقف  1386صفر  20، الصادر في 48 ج.ر.ج.ع
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المجلررس الشررعبي البلرردي، وفرري بعررا الحرراالت الرروالي، يمررثالن فرري نفررس الوقررت 

 (1)الضبط القضائي. وسلطاتالضبط اإلداري  اتسلط

 

 .أنواع الض ا اادارم المالب الث لث:

اري الضبط اإلداري  لى نروعين، النرـوع األو  وهرو الضربط اإلدقـسم الفقـه 

 اإلداري الىاص العام والنوع الثاني هو الضبط

 .الض ا اادارم الع م ادوا: الفرع

قةرررد بالضررربط اإلداري العرررام، مجموعرررة االىتةاةرررات التررري تمرررن  للسرررلطات 

فري ار  المجراالت وعلرى جمير، النشراطات للحفراظ ةفة عامرة اإلدارية تمارسها ب

 .سلطاتها اإلقليميةعلى النظام العمومي والةحة العمومية في حدود 

" مجموع الةالحيات التري تسربب بةرور  عامرة :بأنه «waline»والي  ويعرفه 

 (2)".هيئات الضبط للمحافظة على النظام و األمن و ةون الةحة العامة على

 يررة،اإلداري العررام تتعردد السرلطات الترري تترواله مرازيرة أو محلظررا الن الضربط ن

أن  هذه الجهات وارد وقد استقر الفقه على انره ينبرري فان تداى  االىتةاص بين

بين اإلجراءات المتىرذ  علرى  تاون هناك ضوابط تحو  دون التداى  والتضار 

 .مستوى مرازي والتي تتىذ ع  مستوى محلي

مرن  ذات االىتةاص المااني والجررافي ،األق  اتسراعاال يمان لهيئة : أوال

 جرراءات ةرادر  عرن جهرة  داريرة ذات اىتةراص   ةدار تدابير ضربط تىرالف

 مراعا  (ورئيس البلدية الوالي) اشم  وهذا يعني انه ع  الهيئات اإلدارية المحلية

 .مبدأ التدر  العضوي عند  ةدار تدابير الضبط

الروالي )ذات االىتةراص الماراني األقر  اتسراعا   ن الهيئرات اإلداريرة: ث ني 

، أاثررر تشررددا مررن تلررك الترري تبررادر بهررا   جررراءات يمانهررا اتىرراذ (ورئرريس البلديررة

 (3)الهيئات المرازية دون أن تىالفها عندما تتطل  الظروف المحلية ذلك. 

 .الفرع الث نا: الض ا اادارم الخ ص

للسلطات اإلدارية ممارسرتها فري نشراط هي مجموع من االىتةاةات التي تمن  

 األشىاص الهردف منره بةرفة عامرة الحفراظ علرى النظرام محدد من أنواع نشطات

العام الضبط في مجا  الةيد البحري والضبط في مجرا  الةريد البرري والضربط 

                                                           
 .159، المرجع السابق صناصر لباد 1
، 2008، اإلسكندرية، د.ا.ج ، 1، أثر القضاء اإلداري على النشاط اإلداري للدولة، طالعليمصالح يوسف عبد  2

 .266ص
 .22-21، المرجع السابق، صمواقي بناي أحمد 3
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االت المتعلقررة بالراحررة المتعلرر  بتنظرريم نشرراطات المجرر المتعلرر  بررالمرور والضرربط

 (1).ةحةالعامة والمضر  بال

ومن ثم فرإن الضربط اإلداري الىراص، أضري  حردودا مرن نطراي الضربط اإلداري 

معينرة،  ال أن ذلرك ال يعنري محدوديرة ترأثيره فري أغرراا  العام، لتقييده بماران أو

التشررريعي فرري بعررا الرردو  يتجرره  لررى المجرراالت الترري يتوالهررا، برر  أن االتجرراه 

الىراص فري  انفراد هيئات الضربط اإلدارياستبعاد نظام الضبط اإلداري العام، و 

تنظريم نشرراطات معينرة، اررأن يعهرد لشرررطة العمرران مهمررة المحافظرة علررى النظررام 

الرونر  الجمرالي للمرردن، و مثلمرا هرو الحرا  فري الضربط الىرراص  العرام فري جانر 

 (2).الىطير  و المقلقة للراحة و الةحة المتعل  بالساك الحديدية و المنشآت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، دار الخلدونية 2النشاط اإلداري(، ط-، القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية )التنظيم اإلداريحسين طاهري 1

 .72، ص2012، للنشر والتوزيع، الجزائر
 .37، ص2010، مدخل القانون اإلداري، بدون طبعة، دار لهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، عالء الدين عشي 2
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 .الم حث الث نا: أهداف ووس ئا الض ا اادارم

يرررتبط مفهرروم الضرربط اإلداري  لررى حررد بعيررد برايترره ،فررضرره األساسرري هررو 

 لررى نةررابه  ذا اىترر ، و عليرره فسررلطات الضرربط  ةرريانة النظررام العررام و  عادترره

، و بريررر هررذه المتوىيررة اإلداري تحتررا   لررى وسررائ  مررن أجرر  تحقيرر  األهررداف

 .تتمان هذه السلطات من القيام بتلك المهام الوسائ  ال

 المالب ادوا: أهداف الض ا اادارم

بره  يهدف الضبط اإلداري  لي حمايرة النظرام العرام ومنر، انتهااره و اإلىرال 

اإلداري متى وجردت ذلرك ضرروريا ولرو لرم يرنص  وتمارس اإلدار  سلطة الضبط

 .اإلىال  القانون على  جراء معين لمواجهة هذا االنتهاك أو

 .المف وم التشريعا للنظ م الع م -أوال

ام مبرردئيا يماررن الجررزم أن تشررريعات الرردو  المىتلفررة لررم تحةررر مفهرروم النظررام العرر

األمررن و )ماتفيررة فري غالرر  األحيرران بيران عناةررره  مفةرر ، ضرمن نررص قرانوني

هررذه القاعررد ،  ذ رغررم اثررر   المشرررع الجزائررري لررم يشررذ عررن .(الةررحة والسرراينة

فارر   فالقانونية التي تناولت لفظ النظام العام  ال انه لرم يتطرري لتعريرالنةوص 

 .النظام العام

وهو نفس مرا ذهر   ليره المشررع الفرنسري سرواء فري النةروص القانونيرة القديمرة 

المتعلرر  بقررانون البلديررة الفرنسرري ،أو فرري النةرروص 1883أفريرر 15مثرر  قررانون 

فيفررري 21المحليررة الةررادر فرري  موعرراتالقانونيررة الحديثررة مثرر  التقنررين العررام للمج

 bon »  بالمحافظرة علرى حسرن النظرامL.1222-2  والرذي ذاررت مادتره1996

ordre »  دون أن يدى  في أي تفاةي  تتعل  بتعريرف النظرام العرام ،األمرر حرد

المتعلر  هرو ا ىرر بالجانر  التنظيمري 2000أفرير 07الةرادر فري   م، المرسروم

 (1).الفرنسية المحلية من التقنين العام للمجموعات

 .المف وم الفق ا للنظ م الع م –ث ني  

 تنوعررت التعرراريف الفقهيررة للنظررام العررام تنوعررا ابيرررا ،وهررذا راجرر،  لررى اتسرراع

 نطاقره مرن جهرة والرى اىرتالف مفهروم النظرام العرام مضمون النظام العام وشرمو 

األسرررررتاذ  حيررررر  يعرفررررره مرررررن حيررررر  الزمررررران والماررررران مرررررن جهرررررة أىررررررى.

« Hauriou »النظام العام بأنه: 

معروال يسرتىدم لوةرف  حالة واقعية عارس الفوضرى، وعندئرذ يارون النظرام العرام

 .وضـ، سـلمي هاد 

                                                           
 .48-47، المرجع السابق، صأحمد مواقي بناي 1
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فمعظررم التعرراريف تجعرر  النظررام العررام هرردف للضرربط اإلداري مثرر  الررداتور عمررار 

بالنظررام العررام فرري مفهرروم القررانون اإلداري والوظيفررة  عوابرردي يرررى أن المقةررود

المحافظة على األمن العام  واهدف وحيد للبوليس اإلداري هو اإلدارية في لدولة،

 والةحة العامة والساينة العامة وا دا  العامة بطريقة وقائيرة وذلرك عرن طرير 

اران مةردرها التري قرد تهردد عناةرر  القضاء على ا  المىاطر واألىطرار مهمرا

 (1)ومقومات النظام العام.

"هررردف عرررام للضررربط اإلداري  : بأنررره « Waline Marce »و يعرفررره األسرررتاذ 

 (2) "األمن، النظام، الساينة والطمأنينة ويتاون من أرب، عناةر

 .المف وم القض ئا للنظ م الع م -ث لث 

اريرة  ن القضاء اإلداري الجزائري فقد أورد تعريف في حيثيات قرار الررفرة اإلد

جراء فيره مرا يلري: "...  ننرا  حير 1984جرانفي  27بمجلس قضاء الجزائرر بتراري 

القواعررد الالزمررة لحمايررة السررلم  نقةررد مررن ىررال  عبررار  النظررام العررام مجموعررة

الروطني مرن  لاي يتمان ا  ساان عبرر التررا  االجتماعي الواج  الحفاظ عليه،

را استعما  قدراته الشرعية في حدود حقوقه المشرروعة فري ماران  قامتره. واعتبرا

مفهرروم غيررر مسررتقر يتطررور بتطررور األزمررة واألوسرراط األمررر ب انرره مهمررا تعلرر 

 "االجتماعية

اما أن مفهوم النظام العام اان اذلك موضوع لقررار ةرادر عرن الررفرة اإلداريرة 

 .فري قضرية مرفوعرة ضرد وزيرر الداىليرة1993فيفري  14 للمحامة العليا بتاري 

النسبية والظرفية لمفهوم النظام العرام  وقد أاد القضاء في هذا القرار على الطبيعة

 (3).1963سنة استنادا  لى معايير اانت تطب  في1992ال يمان تقييمه في سنة 

أمررا القضرراء الفرنسرري فلقررد ذهرر   لررى تبنرري فاررر  النظررام العررام ذو الطرراب، المررادي 

توسرر، فرري مفهرروم النظررام العررام ليشررم  الجانرر  المررادي  والمظهررر الىررارجي لاررن

ا دا  العامرة واألىرالي العامرة  اران ال يعتبرر1959واألدبي، حي  أنه قبر  سرنة 

يلررري  مررن النظررام العررام، أو برراألحرى مررن أهررداف الضرربط اإلداري، وبالتررالي ارران

 جراءات وتةرفات الضربط اإلداري التري تمرس بحقروي وحريرات األفرراد بحجرة 

العرام ويرتر  المسرؤولية برالتعويا عرن األضررار الناجمرة  محافظة على النظامال

وبالتحديرد منرذ 1959فبعرد عرام  عن هرذه اإلجرراءات   ال أن األمرر لرم يبقرى ارذلك

الررذي   »  « lutetia لوتيتســي فررـي قضررية 1959ديسمبررـر 18حامرره الةررادر فرري 
                                                           

 .28، القانون اإلداري، المرجع السابق، صعمار عوابدي 1
اإلداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، الرقابة القضائية على تدابير الضبط عمر بوقريط 2

 .18ص ،2007-2006جامعة قسنطينة، 
 .160، المرجع السابق، صناصر لباد 3
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المسرراس بررا دا  اعترررف لسررلطات الضرربط اإلداري بررالح  فرري الترردى  فرري حالررة 

وفي حالة عرا أفالم سينمائية التي يمارن أن ترؤدي بسرب  طبيعتهرا غيرر  العامة

النظام العام نعلرى الررغم مرن حةرو  العارضرين  األىالقية ،  لى االضطرا  في

 .على رىةة من جهات اإلدارية المىتةة

لسرلطة العديرد مرن األحارام والتري تقررر لوتيتسـي   هذا وقد ةدر فري أعقرا  حارم

الضرربط الترردى  لحمايررة النظررام العررام الىلقرري وبالتررالي أةررب  االهتمررام بالسررلوك 

 (1)واألىالي أمر يمان أن يشا  في حد ذاته هدفا مشروعا للضبط اإلداري.

 .اادارمالعن  ر التقليدية للض ا  الفرع الث نا:

 ذارنررا سررابقا  ن الضرربط اإلداري امجموعررة قيررود ةررادر  عررن سررلطة عامررة  نمررا

الةرحة الهدف منه هو المحافظة على النظام العام بعناةره الثالثرة األمرن العرام و

 العامة والساينة العامة.

 :ادم  الع م -أوال

يقةد باألمن العام اطمئنان الجمهور عن نفسه وماله وبذلك يمن، وقروع الحرواد  

 (2)األموا .أو احتما  وقوعها التي من شأنها اإللحاي األضرار باألشىاص أو 

لرى عوعليه فإن مفهوم األمن العرام حسر  الوظيفرة اإلداريرة للدولرة هرو المحافظرة 

قائيرة والسالمة العامة بالعم  على درء ومن، المىاطر التي تهردد األفرراد بطريقرة 

  وقب  وقوعها فلسلطات الضبط اإلداري في سبي  الحفاظ على األمن العرام واجر

 :با تيالقيام 

عام االجتماعات والمظاهرات  ذا اان الهدف منها اإلىال  باألمن المن،  -

فلسرررلطة الضررربط منررر، االجتماعرررات قبررر  عقررردها ارررإجراء وقرررائي امرررا تملرررك حررر  

االجتمرراع وفضرره ولررو بررالقو  اررإجراء عالجرري، أمررا بالنسرربة للمظرراهرات فلسررلطة 

 الضبط أن تمنعها  ذا رأت أن من شأنها تعريا األمن العام للىطر.

ا قيررام باافررة الترردابير مررن أجرر  منرر، وقرروع الجرررائم وذلررك بالقيررام برربعال -

ن اإلجراءات األمنية  زاء بعا األفراد نظرا لىطورتهم علرى األمرن حترى لرو ارا

فررري اتىاذهرررا مسررراس بحقررروي األفرررراد وحريررراتهم ارررذلك لسرررلطات الضررربط اتىررراذ 

سرررة اإلجرررراءات الالزمرررة علرررى سررربي  المثرررا  القضررراء علرررى الحيوانرررات المفتر

 .والمسعور  من أج  المحافظة على األمن العام

                                                           
 .52، المرجع السابق، صأحمد مواقي بناي 1
 .74، المرجع السابق، صحسين طاهري 2
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 القيام باإلجراءات الالزمة لتنظيم المرور من ىال  فرا سرعة معينة -

ت في أماان معينة بفرا قيود على عربات النق  أو تنظيم أماان رارون السريارا

 و زالة العوائ  من الشوارع والطرقات و الطرقات العامة.

 ال حة الع مة –ث ني  

تعنرري بهررا وقايررة الجمهررور مررن ىطررر األمررراا ومررن انتشررار األوبئررة لررك بقيررام 

العامرة تتىرذ مرا يلرزم مرن   ةسلطات الضبط بمن، ما قد ياون سببا لمساس بالةح

 جرررراءات مرررا يافررر  لهرررا مراقبرررة األغذيرررة والمحافظرررة علرررى الميررراه ومنعهرررا مرررن 

 (1).التلو 

ما أةبحت تشا  ىطرا على ةحة  ومنه فإذا تبين للسلطة العامة أن ماد  غذائية

تتىذ ا   جراء برررا منر، بيعهرا أو عرضرها للجمهرور ولرو  األفراد جاز لها أن

واستناد لتقارير طبية أن البقرر فري ماران  عن طري  القو  العمومية. و ذا تبين لها

بيعه في األسواي  محدد يعاني من األمراا يهدد المستهلك فلإلدار  ةالحية من،

وال تتدى  اإلدار  فقط عند ظهور الىطرر  ان واذلك من، بي، اللحوم،في ذلك الما

المرا، و نما قبله أيضرا، وهرو األةر  فري  جرراءات الضربط فلهرا أن تراقر   أو

استعمالها، ولها أن تراق  المواد المعروضرة للبير،  مجاري المياه ومعالجتها ومن،

حمايتهرا. و لهررا أن ل ىاةرة المرواد ذات االسررتهالك الواسر، وأن تفررا  جررراءات

 تباشر ا   جراء يهدف لحماية الةحة العامرة ولرو بلرب األمرر حرد غلر  المحر  أو

 (2).المحالت التجارية

ولحفررظ الةررحة العامررة و وقايتهررا، يجرر  علررى سررلطات الضرربط أن تقرروم بوضررـ، 

لشررـروط الةررحية الالزمررة لحمايررة الجماعررة، ارعايررة نظافررـة األمررـاان العامررـة، 

ـة والترررـزود بالميرررـاه النقيـرررـة، وطريقرررة الرررتىلص مرررن القمامرررات والطرررـري العامررر

والفضالت وتوفير الشروط الةحية في المنشآت الةناعية وارذا اشرتراط  قامتهرا 

مسافات معينة من األماان السانية و أيضا قيامها باتىراذ  جرراءات لنقر   على بعد

الناقلررة لإلمررراا ومـررـن بقايررا المررواد األوليررة الترري تسرراعد علررى زيرراد  الحشرررات 

واجبا اذلك ماافحرة األمرراا المعديرة ،وحمايرة البيئرة مرن تلرو  حير  أن البيئرة 

السليمة تمث  دعامة من دعائم المجتمر، السرليم ألن األضررار بهرا يضرر برالمجتم،  

اا  لهذا اتجهرت معظرم الردو  لتأايرد هرذه القيمرة فري اإلعالنرات الدوليرة بةرور  

 (3)أةبحت فيه حتى من حقوي اإلنسان. ةجعلتها ترقى  لى درج

                                                           
 .74، المرجع السابق، صحسين طاهري 1
 .892ص، المرجع السابق، عمار بوضياف 2
 .23، المرجع السابق،صبلقاسم دايم 3
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 السكينة الع مة –ث لث  

ويقةرررد بالسررراينة العامرررة منررر، مظررراهر اإلزعرررا  والمضرررايقات التررري تتجررراوز 

ألنرره مررن أبسررط حقرروي الفرررد علررى الدولررة االجتماعيررة  المضررايقات العاديررة للحيررا 

سرلطات  يتحقر   ال برأن تأىرذ وهرذا الوالمجتم، أن يعيش في هدوء وراحة نفسية 

 الضرربط اإلداري علررى عاتقهرررا واجرر  القضررراء علررى جميررر، مةررادر الضوضررراء

واإلزعررا ، عررن طريرر  منرر، اسررتعما  مابرررات ةرروت وتنظرريم اسررتىدامها بررإذن 

لمنررر، اإلزعرررا ، امرررا تتضرررمن أيضرررا لقضررراء علرررى  ىررراص وفررري أوقرررات محررردد 

ظ هذا في سبي  الحفرا المشاجرات واالضطرابات في الطري والساحات العامة ا 

علررى الراحررة وسرراينة األفررراد. لقررد أشرررنا فيمررا سررب   لررى أن مرردلو  النظررام العررام 

متعلر  بالممارسرات ذات المظهرر الىرارجي  التقليدي باألساس ذو طاب، مرادي أي

عناةر الثال   ال أنه م، تطور المجتمعات وطور الوظيفرة  فقط والتي تى  بأحد

 (1)اإلدارية للدولة.

 .الع م ظ مالتا ارأف علأ المف وم التقليدم للن الفرع الث لث: التاوراف

دى  تربالمفهوم الواس، للنظام العام هناك عناةر معنوية تضاف للعناةر المادية 

د في تحديد مضمون لنظام العام، ولرم يعرد يقتةرر مفهروم النظرام العرام علرى مجرر

ينة والسراحماية ووقاية المجتم، من االضطرابات المادي الىارجية إلقامرة األمرن 

والةررحة العامررة، برر  تتعرردى هررذه الحرردود  لررى مجرراالت أىرررى اسررتجابة لتطررور 

 .المجتم، وازدياد تدى  الدولة في مجا  النشاطات الفردية

" :هرذا التوجره بقولره أن علرى BERNARD Paul» «   ـوا  رنـ ردأارد الفقيره 

حرد النتيجررة قاةرررا نظررا لسررلبياته التري تجعلرره يتوقرف عنررد  النظرام العررام التقليردي

فري المجتمر،، بر  هرو نظرام  المباشر  المتمثلة في عدم وجرود االضرطرا  المرادي

مجهررودات ابيررر  مدعمررة بوسررائ   حرري دينررامياي ألنرره نتيجررة وثمررر  لعمرر  بنرراء و

اثير  وموجهة ألهداف متعدد  من أج  هدف اجتمراعي عرام وشرام . فهرو تنظريم 

االقتةررادية، السياسرررية، الفاريرررة  منسررجم لاررر  العالقررات اإلنسرررانية، االجتماعيرررة،

 (2) "واألىالقية الاائنة في حيا  مجموعة معينة

 النظ م الع م ادخال ا أو ادد ا .1

علررى ضرررور  ترردى  سررلطات الضرربط Maurice Hauriou» «  لقررد أاررد الفقيرره

يعنى با دا  واألىالي العامة، والرذي مرن شرأنه أن يعارر اإلداري لحماية ا  ما 

                                                           
 .174المرجع السابق، ص،فيصل نسيغة 1
،  النظام العام كهدف وقيد على نشاط الضبط اإلداري ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية السعيد سليماني 2

 .07، ص2012، 03االقتصادية والسياسة ، جامعة الجزائر ، العدد 
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المادي للمجتم،، وذلك بهدف افالة الحيا  المادية والمعنويرة علرى حرد النظام العام 

سواء حي  يقو :" عرالو  علرى النظرام المرادي الرذي يعنري عردم وجرود الفوضرى، 

يوجررد النظررام الىلقرري الررذي يرمرري  لررى المحافظررة علررى مررا يسررود مررن معتقرردات 

ة مررن وأحاسرريس وأفاررار فررإذا ارران االضررطرا  فرري النظررام الىلقرري قررد بلررب درجرر

الىطررور  تهرردد ايرران النظررام العررام المررادي يسررتوج  ترردى  السررلطات اإلداريررة 

سررباقا فرري  لقررد اران القضرراء الفرنسري (1)"الضربطية لوضرر، حرد لررذلك االضرطرا 

 .لوتيتسي اعتبار أن ا دا  العامة من النظام العام وذلك في قضية 

وأدر  المشرررع الجزائررري ا دا  العامررة ضررمن عناةررر النظررام العررام، تتافررر  

مررن القررانون البلرردي 237سررلطات الضرربط اإلداري بحمايترره وةرريانته منهررا المرراد  

مالررف علررى وجرره  الشررعبي البلررديرئرريس المجلررس  ": نةررت علررى أن1967لعررام 

المحافظرة ..":الىةوص لتحقي  النظام، األمن، السالمة، والةحة العامة بما يلري

 ال أن المالحظ هو تراجر، المشررع الجزائرري عرن موقفره  "على ا دا  العامة.. 

بحير  لرم يردر  حمايرة 90-08هذا  ثر تعردي  قرانون البلديرة بموجر  القرانون رقرم

ا دا  العامة ضمن اىتةاةرات رئريس المجلرس الشرعبي البلردي عارس مرا اران 

-11البلديرة الحرالي رقرم ظر  قرانون اما استقر على نفس الموقرف فريسابقا،  عليه

10.(2) 

 : م ا الرونق والرواء .2

أاررد مجلررس الدولررة الفرنسرري فرري العديررد مررن قراراترره علررى اعتبررار حمايررة الجمررا  

أاتررروبر 15عنةرررا مرررن عناةرررر النظرررام العرررام، مرررن بينهرررا قرررراره المرررؤرف فررري 

في قضية  تحاد نقابرات المطراب، والنشرر ببراريس حير  أارد فيره علرى حر  1936

هيئات الضبط اإلداري في  ةردار لروائ  تحمري جمرا  مظهرر الطرقرات وتحرافظ 

على حسن األحياء السانية ليساير فيما بعد المشرع الفرنسي موقف القضاء وذلك 

حرد  العديرد اعنةر من عناةرر النظرام العرام، وأبعرد مرن ذلرك أبتاريس الجما  

 (3)من أنواع البوليس الىاص.

أما المشررع الجزائرري، فإنره لرم يىرر  علرى هرذا االتجراه، بر  سراير هرذا التطرور 

وأعتبر الجما  عنةرا من عناةر النظام العام، تتافر  سرلطات الضربط اإلداري 

المتعل  بحمايرة البيئرة فري  طرار  10-03بحمايته وةيانته وذلك بموج  القانون 

                                                           
 .153، ص2014، منشورات كليك، الجزائر، 1القانون اإلداري، ط، دروس في جبار جملية 1
 .9، النظام العام كهدف وقيد على نشاط الضبط  اإلداري، المرجع السابق، صالسعيد سليماني 2
 .154، المرجع السابق، صجبار جميلة 3
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ن:"... تشويه البنايرات أمنه التي تقضي ب44،حس  نص الماد (1)المستدامةالتنمية 

والمساس بطاب، المواق،..."ونفس اإلطار أاد المشرع الجزائري بموجر  القرانون 

الفقررر  24حيرر  جرراء فرري المرراد  .للمدينررةالمتضررمن قررانون التوجيرره  06-06رقررم 

نرة فري الجزائرر تردعى الثانية منه:"... وتستحد  جائز  سنوية ألحسن وأجمر  مدي

أمرا بالنسربة للقضراء اإلداري الجزائرري فلقرد أارد علرى "الجائز الجمهورية للمدينرة

ح  اإلدار  في حماية النظام العام الجمالي وذلرك فري العديرد مرن المناسربات نرذار 

فيرره " ..  والرذي جراء2003أفرير 15علرى سربي  المثرا  قرراره الةرادر بالتراري  

حي  اتض  لمجلس الدولة بعد االطالع علرى ار  مرا احتروى عليره ملرف الردعوى 

مررن وثررائ  مسررتندات انرره حقيقررة تحةرر  المسررتأنف علررى ترررىيص مررن المسررتأنف 

يارون هرذا األىيرر فري حالرة مالئمرة ال تشروه  عليها بوض، اشك جراهز بشررط أن

 المنظر العام واحترام قواعد النظافة.

لهرررا سرررلطة الضررربط اإلداري والمحافظرررة علرررى جماليرررة عمرررران  حيررر  أن اإلدار 

 (2)"البلدية

 :النظ م الع م اال ت  دم واال تم عا

 ن التطورات الحديثة التي طرأت على النظام العام أدت  لى تداى  بشا  ملحوظ 

االقتةادي و االجتماعي وحترى الثقرافي والحضراري، ففري مجرا  م، النظام العام 

اإلدار  لممارسرررة نشررراط معرررين االقتةرررادي نجرررد أن الترررراىيص التررري تمنحهرررا 

 والشررروط الترري تفرضررها بمناسرربة ممارسررة أنشررطة محرردد  ليسررت فقررط لمراقبررة

النشاط، و نما لتوجيه االستثمارات نحو مجاالت معينرة تسراهم فري تحقير  رفاهيرة 

ابيررا مرن العمرا   التسرهيالت للمعامر  الابررى التري تتطلر  عرددا األفراد. اتقرديم

القضراء علرى أي نروع مرن االضرطرابات  وذلرك بريرة امتةراص البطالرة وبالترالي

بريرة الحرد منره  التي قد تحد  بسببها أو وض، شروط لممارسرة نشراط اىرر وذلرك

الن فائدته تعتبر زهيد  بالنسربة لوفرراد أو أنره نشراط وةر  األفرراد لحرد اإلشرباع 

المرا نقةرت أسربا  االضرطرابات والمرا سراد  الما توفرت هذه الشروط منه ألنه

 (3).النظام العام بجمي، أبعاده

                                                           
 1424جمادى األولى  19، المؤرخ في المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03القانون رقم  1

-6، ص2003يوليو  20الموافق  1424جمادى األولى  20، الصادر في 43 ج.ر.ج.ع، 2003يوليو  19الموافق 
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 يعرد مرن النظرام اإلسراانوفي المجا  االجتماعي أةرب  تردى  اإلدار  فري مجرا  

اان العام سواء بالعم  على توفير المساان بشتى األسرالي  أو منر، السران فري أمر

 نية.معينة ألسبا  وجبهة مث  اونها ايلة للسقوط أو لىطورتها من الناحية األم

سرعار أاما أن حماية القدر  الشرائية للمواطن والتردى  للحرد مرن البطالرة وحمايرة 

أثرت تراالستهالاية تعرد مرن المسرائ  الضررورية التري و ن  والتموين الدائم بالسل،

لشررائ  ستنعاس سلبا على النظام العام مما يؤدي  لى اإلىال  به. اما أن حماية ا

يرة االجتماعية المعرضة للىطر أاثر من غيرها يعد من ةميم النظرام العرام احما

 الطفولة واألمومة.

تدريس ماد  معينرة أو منر، تردريس  وفي المجا  الثقافي فإن تدى  اإلدار  بررا

أفاار أىرى يعد من النظام العام، ذلك ألن  عداد األجيا  ومستقب  المجتم، يجر  

أن ال يبنى على ما يناقا أفارار المجتمر، نفسره و ال التقراء جبلرين بأفارار مىتلفرة 

 (1)سيؤدي  لى انفجار المجتم، نفسه.

 

 .المالب الث نا: هيئ ف الض ا اادارم

 هذه السلطات القوانين و التنظيمات و سنتطري فري هرذا المطلر   لرىحددت 

 .في الجزائر ثم  لى سلطات الضبط اإلداري في فرنسا سلطات الضبط اإلداري

 .الفرع ادوا: هيئ ف الض ا اادارم  ا ال زائر

 :هيئ ف الض ا اادارم علأ المستوى الوانا –أوال 

 الجمهوريرة و يتبعره فري ذلرك الروزير األو يترأس قمة هرم هذه السلطات رئريس 

 .ثم وزير الداىلية ومن

 :رئيس ال م ورية -1

 اعترفت مىتلف الدساتير لرئيس الجمهورية بممارسة مهام الضربط، فهرو المالرف

الدولرة، ووحرد ووجودهرا مرن أجر  ذلرك ىرو  لره الدسرتور  بالمحافظرة علرى ايران

ة حالرة الحةرار و قررار لحالرالطروار  و اتىاذ جملة من اإلجراءات اإعالن حالة

تلاات، األرواح مم االستثنائية. والهدف األساسي من  قرار هذه التدابير هو حماية

فقد تقضي الظروف من رئيس الجمهورية أن يعمد  لى  تباع  جراء معين يفرا 

 د.األفرا تهددمن المىاطر التي  الحد

الظرروف االسرتثنائية ومر، ذه اإلجراءات مىولة لرئيس الجمهورية دستوريًا في ه

الضربطية فري الحراالت العاديرة واسرعة جردا، فقرد قررر دسرتور  ذلك فإن ةالحياته

                                                           
 .43،صالمرجع السابق ، الضبط اإلداري وأثره على الحريات العامة، ، فيصل نسيغة 1
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عررداه  التشررري،، ثررم فسرر  المجررا  فيمررا المحجرروز للبرلمرران فرري نطرراي1996سررنة 

 " :ما يلي الفقر  أولى منه التي تنص على125ج  الماد  لرئيس الجمهورية بمو

التنظيميرررة فررري المسرررائ  غيرررر المىةةرررة  يمرررارس رئررريس الجمهوريرررة السرررلطة

 (1)"للقانون

 الح لة االستثن ئية   1-1

أن ومررن الدسررتور أن يعلررن الحالررة االسررتثنائية 93لرررئيس الجمهوريررة وفقررا للمرراد  

ر داهرم يتىذ ا  اإلجراءات االستثنائية التي تتطلبها الرم اانرت الربالد مهردد  بىطر

ي فاألسربا  التريوشك أن يةي  مؤسساتها الدستورية واستقاللها وسرالمة ترابهرا 

  بموجبها يىو  لرئيس الجمهورية  عالن الحالة االستثنائية هي وجرود ىطرر حرا

 .يهدد بش  مؤسسات 

ئية االسرتثنا الرةأما من حي  اإلجراءات فإن رئيس الجمهورية مقيد في  عرالن الح

 بالجملة من اإلجراءات االستشارية، وهي أىرذ رأي المجلرس الدسرتوري ورئيسري 

ويتضر   الروزراءواالستماع  لى المجلس األعلى لومن ومجلرس  البرلمانغرفتي 

تياريرة ار  هنا  لزامية من حي  مبدأ طلبها ولانهرا اىمن ةياغة الماد  أن االستش

 .من حي  األىذ بنتيجتها

وبعبار  أىرى فإن قرار رئريس الجمهوريرة برإعالن الحالرة االسرتثنائية الرذي يرتم  

بينمررا القرررار   لررراء دون طلرر  رأي هررذه الجهررات يعتبررر غيررر مشررروع ويسررتوج 

الذي يعلن الحالة ىالفا لمضمون االستشار  التي أبدتها هذه الهيئرات يعتبرر قررارا  

مشروعا ألن رئيس الجمهوريرة ملرزم بطلر  الررأي ولريس بالتقيرد بمضرمونه. أمرا 

نتائل واثار  عالن الحالة االستثنائية فتتمث  في تىوي  رئيس الجمهورية ةالحية 

وريا للحفاظ على االسرتقال  الروطني والسرالمة الترابيرة اتىاذ ا   جراء يراه ضر

والمؤسسات الدستورية، وهو في ذلك يمارس عمال من أعمرا  السرياد  ال يىضر، 

هرو التمييرز برين  للرقابة، والتمييز الذي ينبري  قامتره هنرا بةردد الرقابرة القضرائية

اىتةاةرا مرن  عرد جراءات تطبيقه، فمبردأ  عرالن الحالرة االسرتثنائية ي المبدأ وبين

الجمهوريررة بينمررا ممارسررة هررذا االىتةرراص  اىتةاةررات السررياد  العائررد  لرررئيس

 (2).ينبري أن يتم وف  اإلجراءات الدستورية
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 ح لة الاوارئ .أ

تعتبررر حالررة الطرروار  أىررف شررد  وةرررامة مررن حالررة الحةررار،  ال أن المشرررع 

الضرررور  الملحررة وااتفررى بررالنص علررى حالررة  الدسررتوري لررم يقررم بررالتمييز بينهمررا

     رقررمالوضرر، اسررب  إلعالنهمررا، وهررذا مررا جرراء فرري المرسرروم الرئاسرري  واسررتتبا 

والترري يماررن توضرريحها فرري النقرراط  .لمتضررمن  عررالن حالررة الطرروار ا92-44

 (1):التالية

فرري  الهيئررات الترري تستشررار129 جررراءات  عررالن حالررة الطرروار : استشررار  نفررس 

لرم يرنص فري المراد  1996 عالن حالة الحةار أما مد  حالة الطروار : فدسرتور 

أي غيرر محردد ، وهرذا برالرغم مرن  ،نص على مرد  معينرة على أية مد ، و نما91

ن شرهر،  ال أ12األولى بمد   حددها في الماد  92-44أن المرسوم الرئاسي رقم 

  لرى أجر  غيرر طروار نرص علرى تمديرد حالرة ال93-02المرسوم التشريعي رقرم 

محدد أما عن االىتةاةرات الموسرعة لرإلدار  فري حالرة الطروار ، فحسر  نرص 

تىرو  حالرة الطروار  لروزير الداىليرة  92-44من المرسروم الرئاسري  06 الماد 

 :والوالي، وفي  طار توجيهات الحاومة له ةالحية القيام بما يلي 

 .ها تنظيم ونق  المواد الرذائية والسل، ذات الضرور  األولى وتوزيع -

 .وض، مناط  من أج  اإلقامة المنظمة لرير المقيمين -

 .تحديد ومن، مرور األشىاص والسيارات في األماان وأوقات معينة -

وض، تحت اإلقامرة الجبريرة ار  شرىص راشرد اتضر  أن النشراط الرذي  -

ا بسررير مرافرر  ومةررال  الدولررة، امررا يماررن لهمرر يقرروم برره مضررر بالنظررام العررام، أو

أيضررا منرر، أي شررىص راشررد مررن اإلقامررة لررنفس العلررة المررذاور  انفررا، وفرري حالررة 

 فإنهما تسىير العما  المضربين للقيرام اإلضرا  غير المرىص أو غير الشرعي

امرة بنشاطهم المهني المعتاد ىدمة للمنفعة العامة، سرواء اانرت هرذه المؤسسرات ع

 .ااألمر بتفتيش ليال ونهار ، وبإماانهما استثنائيأو ىاةة

اإلداري  لرى حرد  عرالن حظرر التجرو ، حير  ترم  اما تمتد سلطات هيئات الضبط

يتضرمن 30-11-1992 ةدار قرار مؤرف في92-44تطبيقا للمرسوم الرئاسي 

التجو  في بعا الواليرات مرن العاشرر  والنةرف لريال  لرى F 131 عالن حظر 

ارذلك امتردت سرلطات هيئرات الضربط اإلداري وتوسرعت، ، ةرباحاالىامسرة  غاية

للسررلطات العموميررة أو معارضررة تعلنهررا مجررالس  فرري حالررة تعطرر  العمرر  الشرررعي

  لرىمنردوبين تنفيرذين  محلية،  لى اتىاذ  جراءات بتعلي  نشاطها أو حلها، وتعيين

                                                           
  فبراير9الموافق  1412 شعبان 5، المؤرخ فيالمتضمن إعالن حالة الطوارئ 44-92المرسوم الرئاسي رقم 1

 .286-285ص 1992فبراير 9الموافق1412شعبان 5الصادر في ، 10 ج.ر.ج.ع 1992
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ك غاية تجديد هذه المجالس عن طرير  االنتىرا  امرا ةردر قررار وزاري مشرتر

132 F2 يتضرمن التنظريم العرام لتردابير الحفراظ علرى 10-02-1992مرؤرف فري

علررى  ماانيررة 03علررى مادترره النظررام العررام فرري  طررار حالررة الطرروار ، حيرر  نررص

التفويا  لى قاد  النواحي العسارية في الحفراظ علرى النظرام العرام، وذلرك تطبيقرا 

 .44-92من المرسوم الرئاسي رقم 09للماد  

 ح لة الح  ر .ب

وقرد نةرت المراد  91-196 أعلنت حالة الحةار بموج  المرسوم الرئاسي رقم 

لرة هـدف حالـة الحةـار الحفراظ علرى اسرتقرار مؤسسرات الدو"الثانية منه على أن

وارررذلك السرررـير العرررـادي للمرافررر   الديمقراطيرررة والجمهوريرررة واسرررتعاد  النظرررام

 لتررري يرررنص عليهرررا هرررذاالعموميرررة باررر  الوسرررائ  القانونيرررة والتنظيميرررة ال سررريما ا

 "المرسوم

حيات تفوا  لى السلطة العسرارية الةرال ": أما الماد  الثانية منه فتنص على أن

لطة المدنيرة فري مجرا  النظرـام العرـام والشررطة وتمرارس السر المسند   لى السرلطة

لررـة للقيررود الترري ترررد علررى حا ، بالنسرربة"المدنيررة الةررالحيات الترري لررم تنررزع منهررا

 إلعررالن عنهررا فتاررون نفررس القيررود امررا هررو الشررأن بالنسرربة لحالررةالحةررار قبرر  ا

 . (من الدستور 91الماد  (الطوار  وهذا لورود التـا الحالتين في نفس الماد  

 بتسرريير الحالررة فتتررولى السررلطة العسررـارية ةررـالحية ومررن حيرر  السررلطة المالفررة

 المدنيررة  لررـى السررـلطة الشررـرطة  ي أن سررلطة الضرربط اإلداري تحررو  مررن السررلطة

ومـن حيـ  المضـمون واالىتةاص يجوز للسلطة العسرارية اتىراذ  ،العسـارية 

الترردابير الافيلررة باسررتتبا  الوضرر، وعلررـى الىةررـوص يجرروز لهررا أن تقرروم  اافررة

األشررىاص تحررت اإلقامررة الجبريررة ضررد ارر   بررإجراءات االعتقررا  اإلداري ووضرر،

  العرادي للمرافر لنظرام العرام أو السريرشىص راشد يتبين أن نشاطه ىطير على ا

العموميررة ويجرروز لارر  شررـىص الطعررن فرري هررذه القرررارات أمررام السررلطة اإلداريررة 

مرررن المرسررروم 7المنشرررـأ  بموجرررـ  المررراد  (لجنة رعايرررة النظرررام العرررـام)المىتةرررة

ظ السلطة العسارية وتتاون من محرـاف المتضمن حالة الحةار وترأس هذه اللجنة

بتمسرراهما  ورئرريس القطرراع العسرراري وشىةرريتان معروفتررانالشرررطة والرروالي 

 .بالمةلحة الوطنية
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 :الوزير ادوا -2

برررئيس الحاومررة الررذي لررم تشررر 2008ارران يسررمى قبرر  التعرردي  الدسررتوري لسررنة 

لسرررلطته التنظيميرررة  ال أنررره يمارررن اسرررتنتاجها مرررن السرررلطة  النةررروص الدسرررتوري

وزير غيرر أن الر1996دسرتور  الثانية منالفقر  125التنظيمية الوارد  في الماد  

اء  جرر األو  يستشار من قب  رئيس الجمهورية عندما يريد هذا األىيرر اتىراذ أي

م ثريترت  عليه تقييد مجا  الحريات العامة في مواضر، محردد  أو أمراان محردد ، 

ياون مةدرا مباشرا لإلجراءات الضبطية فهو من يشررف   ن رئيس الحاومة قد

لةررالحيات لرره ممارسررة مهررام الضرربط  دار  العامررة، وتىررو  هررذهعلررى سررير اإل

 . المىتةرة بموج  مراسيم تنفيذية أو تعليمات يةدرها ويلرزم بتنفيرذها األجهرز 

  رقرم  و من القرارات التنظيميرة المتىرذ  مرن قبر  الروزير األو  المرسروم التنفيرذي

وبرة عنرد المتعلر  بالشرروط الةرحية المطل1991فبرايرر 23فري  المؤرف53-91

 .عملية عرا األغذية لالستهالك

 الوزراء -3

ية األة  أنه ليس للوزراء ح  ممارسة مهام الضبط اإلداري العام، ألنها ةرالح

ووزيرررر األو ، غيرررر أن القرررانون قرررد يجيرررز لررربعا معقرررود  لررررئيس الجمهوريرررة 

القطرراع الررذين  الرروزراء ممارسررة بعررا أنررواع الضرربط بحاررم مراررزهم وطبيعررة

 . يشرفون عليه

ا مرفعلى سبي  المثا   .و ن العديد من الوزراء يباشرون  جراءات الضبط الىاص

ر وما يةدره مرن  جرراءات وزير .قرارات لحماية ا ثار يةدره وزير الثقافة من

ة يةردرها وزيرر النقر  لتنظريم حرار و تلرك التري .الفالحرة لتنظريم مواقيرت الةريد

لحظررر  مررن  جررراءات ضرربطيةومررا يةرردره وزيررر التجررار   .تنقرر  الشرراحنات لرريالً 

 .ال ...التجار  على األرةفة وفي الشوارع العامة ممارسة 

 فرروزير الداىليررة هررو أاثررر الرروزراء احتاااررا وممارسررة إلجررراءات الضرربط علررى 

  لمراد  الحاالت العادية أو الحاالت االستثنائية .وقضرت ا لمستوى الوطني سواء في

الحيات وزيرر الداىليرة حير  جراء ةر يحردد 91-01من المرسوم التنفيذي رقم 8

 :يمارس وزير الداىلية الةالحيات التالية فيها

 .المحافظة على النظام العام واألمن العام -

 .المحافظة على الحريات العامة -

 .حالة األشىاص واألمالك وحريات تنقلهم -

 .حراة الجمعيات باىتالف أنواعها -

 .االنتىابات -
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 .التظاهرات واالجتماعات العامة -

مررن وعليرره فإنرره يجرروز لرروزير الداىليررة أن يةرردر تعليماترره للمررديرين العررامين لو

الجوانر  الضربطية برررا السرهر علرى تنفيرذها  وللوال  وغيرهم تمس جانبًرا مرن

 .ا  فيها يتعل  باىتةاةه

 :هيئ ف الض ا اادارم علأ المستوى المحلا -ث ني 

ورئريس المجلرس  الرواليار  مرن  تتمث  هذه السلطات على المسرتوى المحلري فري 

 الشعبي البلدي

 :الوالا .1

ن مررللرروالي دور ابيررر فرري القيررام بالضرربط اإلداري العررام ، ويسررتمد سررلطته هررا ترره 

ولرة فرالوالي يتمتر، بالةرالحيات باعتبراره ممرثال للد12.307-قانون الواليرة رقرم 

علررى مسررتوى  قلرريم الواليررة فهررو يسررهر علررى تنفيررذ تعليمررات وقرررارات الرروزراء، 

فرري وباإلضررافة  لررى ةررالحيته باعتبرراره هيئررة تنفيذيررة للمجلررـس الشررـعبي الررـوالئي 

مجررا  الضرربط اإلداري فهررو مسررؤو  مررن المحافظررة علررى النظررام العررام بعناةررره 

 :الثة فقد نةت الث

الرروالي مسررؤو  عررن المحافظررة علررى النظررام العررام واألمررن والسررالمة والسرراينة " 

سرلطات الروالي 1983مراي  28المؤرف فري 3 8-وقد حدد المرسوم رقم  العامة"

-10امرا ىرو  قرانون البلديرة رقرم .في ميدان األمن والمحافظرة علرى النظرام العرام

بلديات الوالية أو جزء منها عندما ال تقروم للوالي سلطة الحلو  بالنسبة لجمي، 11

يمان الوالي أن يتىذ ار  " :على ما يلي100سلطات البلدية بذلك وهذا في الماد  

المتعلقررة بالحفرراظ علررى األمررن والسرراينة العموميررة و ديمومررة المرفرر   اإلجررراءات

وفرري الحرراالت االسررتثنائية تررزداد  "...العررام عنرردما ال تقرروم السررلطات البلديررة بررذلك

 اتساعا.ةالحيات الوالي 

ة ،ومرن ومن اج  الحفاظ على النظام العام يمتلك الوالي امتيازات السلطة العمومي

نفيررذ تبررين هررذه االمتيررازات  ماانيررة اسررتعما  القررو  الماديررة إلجبررار األفررراد علررى 

ؤوليته بحيرر  توضرر، تحررت تةرررف الرروالي مررن اجرر  القيررام بمسرر. التنظيمررات

 .للمحافظة على النظام العام في الوالية اافة مةال  األمن

 :رئيس الم لس الشع ا ال لدم .2

يس باعتبار سلطة من سلطات الضبط اإلداري يتولى رئرفي  طار تمثيله للدولة ،و

 .المحافظة على النظام العامالمجلس الشعبي البلدي 

يقروم رئريس المجلرس  :المتعلر  بالبلديرة11-10مرن قرانون  88حي  تنص المراد  

الشعبي البلدي تحت  شراف الوالي ما يأتي تبـليب وتـنفـيذ الرـقوانين والتـنظـيمرـات 
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 ".لسررررهر علررررى النظررررام والسرررراينة والنظافررررة العموميررررة" اعلررررى  قررررـليم البلديررررة،

وقد جاءت الماد  منه موضحة ومفةلة لسلطات رئيس البلديرة فري مجرا  الضربط 

 :يأتي اإلداري حينما نةت على ما

 في  طار احترام حقوي وحريات المواطنين، يالف رئيس المجلس الشعبي البلردي

 :على الىةوص، بما يأتي

 .السهر على المحافظة على النظام العام وامن األشىاص والممتلاات -

جري يالتأاد من الحفاظ على النظام العام في ا  األماان العمومية التي  -

 مسراس بالسراينة العموميرة وار  األعمرا  التريفيها تجم، األشىاص ومعاقبة ار  

 ىال  بها،من شأنها ال

ارام تنظيم ضبطية الطرقات المتواجد  على  قليم البلدية مر، مراعرا  األح -

 ،الىاةة بالطرقات ذات الحراة الاثيفة

ممارسة لةالحياتها في مجرا  الضربط اإلداري، يارون رئريس المجلرس  -

هررذا بلديررة يمررن  للرروالي، برر   ن قررانون الالشررعبي البلرردي تحررت السررلطة الرئاسررية ل

امررا ىررو  قررانون البلديررة رئرريس  .األىيررر سررلطة واسررعة للحلررو  فرري هررذا المجررا 

حت تالمجلس الشعبي البلدي أن يستعين في ذلك بهيئة الشرطة البلدية الموضوعة 

أو يطلرر  ترردى  ارر  مررن قرروات الشرررطة أو الرردرك الرروطني المىتةررة  سررلطته،

 . قليميا

 .الث نا: سلا ف الض ا اادارم  ا  رنس الفرع 

 ن وظيفررة الضرربط اإلداري هرري شرران بلرردي بامتيرراز و هررذا مررن السررنوات األولررى 

منره 06أنراط بموجر  المراد  1789ديسرمبر 14مرسوم  للثور  الفرنسية  ذ ةدر

ير  وظيفة الضربط اإلداري العرام بررئيس البلديرة مرن اجر  حفرظ النظرام العرام وتحق

 .ة الةحة والنظافة واألمننظام حسن وحماي

اما يتولى رئيس المقاطعة الجهوية جان  من مهام الضربط اإلداري التري يتوالهرا 

لاررن منررذ ةرردور القررانون المتعلرر  بمجررالس المقطعررات  1982الرروالي قبرر  سررنة 

أةب  يدى  في اىتةاص رئريس المقاطعرة الجهويرة 1982جوان 2الجهوية في 

على الضربط  الوالي مهمة ىاص بينما اقتةرةالحيات الضبط اإلداري العام وال

اإلداري الىاص في مجاالت تنظيم الةريد وحرارة المررور عبرر الطرري وحمايرة 

 (1).الجديد المتعل  بالجماعات المحلية في فرنسا البيئة طبقا للقانون

                                                           
 .30،صالمرجع السابق، محمد الصغير بعلي 1
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أمررا علررى المسررتوى المراررزي، فرران مهمررة الضرربط اإلداري العررام علررى المسررتوى 

انرر  باعتبرراره يتمترر، بالسررلطات التنظيميررة  لررى ج الرروزير األو ،الرروطني يتوالهررا 

فري حرين أن . والقررارات رئيس الجمهوريرة ولره ةرالحية التوقير، علرى المراسريم

 رئيس الجمهورية لم يثبت انره شرارك فري اتىراذ قررارات تتعلر  بالضربط اإلداري

السررلطة ، وهررذا رغررم انرره ال يوجررد مررا يمنعرره مررن ذلررك طالمررا انرره يتمترر، ب العررام

  ر فريمن دستور فرنسا الةراد13ألحاام الماد   التنظيمية مث  الوزير األو  طبقا

العررام، بقيررت فرري فرنسررا  و بررذلك فرران وظيفررة الضرربط اإلداري1958ااترروبر04

 .اىتةاةا أةيال للسلطات المحلية، ىاةة البلدية منها

 

 .المالب الث لث: أس ليب الض ا اادارم

الضربط اإلداري البرد لرإلدار  أن تسرتىدم وسرائ  أو في سبي  تحقي  أهداف 

األسرالي   مرا تةررفات قانونيرة تتمثر  فيمرا تةردره اإلدار  أو  أسالي  معينة هرذه

ولهررذا  .سررواء تنظيميررة أو فرديررة السررلطة المالفررة بالضرربط اإلداري مررن قرررارات

رديرة الف سنتناو  في هذا المطل  القرارات التنظيمية للضربط اإلداري ثرم قررارات

 (1).الضبط اإلداري والتنفيذ المباشر لقرارات الضبط اإلداري

 .الت ر  ف الق نونية كأسلوب للض ا اادارم ادوا: الفرع

ة يشررم  هررذا األسررلو  مررن الضرربط اإلداري القرررارات اإلداريررة بنوعيهررا التنظيميرر

 .والفردية

 (اللوائح)القراراف التنظيمية للض ا اادارم  -أوال

اللروائ  أهرم وسرائ  اإلدار  وأبررز مظهرر لممارسرة سرلطة الضربط اإلداري تعتبر 

الضبط اإلداري قواعد عامة مجرد ، تقيد أوجره النشراط  فعن طريقها تض، هيئات

 المجتم، ، وهي بذلك تمس حقوي األفرراد الفردي من أج  ةيانة النظام العام في

الرالر  عقوبرات  ر فريتتضمن أوامر ونواهي وتقر نهات الضرور  ألو تقيد حريا

ويعررد التنظرريم الالئحرري فرري مجررا  الضرربط ضرررور ، ذلررك أن .توقرر، علررى مىالفتهررا

يعجز على أن يضبط الحريات العامة ضبًطا مفةالً امرا يفعر  التنظريم  القانون قد

بالمرونة والمالئمة والقابلية للتريير طبقا لمقتضيات  الالئحي الضابط والذي يتميز

بهررا  ضرررور  ياتمرر  ثررم ارران التنظرريم الالئحرري الضررابط الزمرران والمارران، ومررن

 (2). االقتضاءالتشري، عند 

                                                           
 .98ص ،المرجع السابق، أحمد مواقي بناي 1
 .73،صالمرجع السابق ،عمر بوقريط 2
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تتىذ لوائ  الضبط اإلداري مظراهر مىتلفرة فري تقييردها للنشراط الفرردي مرن أجر  

العام، وهي في سبي  تحقي  هرذا الرررا ال يمارن أن تقروم  المحافظة على النظام

اإلداري فري هرذا المجرا  مظراهر  على المن، التقييرد المطلر  وتتىرذ لروائ  الضربط

 (1) :مىتلفة يمان حةرها في ا تي 

 :الحضر أو المنع -1

ويقةررد برره النهرري عررن ممارسررة نشرراط معررين فرري حرراالت محرردد  قررد تىرر  بالنظررام 

السيارات على جانبي الطري فري الشروارع المزدحمرة  امن، أو حظر وقوف.العام

الليرر ، و  ذا جرراز قيررام  أثنرراءوسررط المدينررة، أو حظررر اسررتعما  مابرررات الةرروت 

 السلطة الضبطية بحظر بعا أنواع النشاط حظرا دائما أو مؤقتا فانه ال يج  أن

الن الحظر يعتبر أعلى  .ياون مطلقا وشامال لا  األشىاص وفي جمي، الظروف

بالحريات العامة ف المحافظة على النظرام العرام، وعنردما تفررا  أشاا  المساس

تمنر، بمجررد المنر،،  و نمرا لتحقيقري مقةرد  د نشراطا معينرا فرالاإلدار  على األفرا

اير  للسرقوط أفرد المجتم،، فمن، المرور علرى جسرر عام يعود بالنف، على الجمي، 

 (2).ومن، التجو  ليال في الظروف غير العادية  نما الهدف منه حماية األرواح

علررى نررـشاط وقررد اسررتقر القضرراء علررى أن الحظررر المطلرر  والشررام  الررذي ينةرر  

 ء للحريةممارسـة  حـدى الحريات العامة ياون بمثابة  لرا جـائر قانونـا، أو علـى

 .الفردية ومن ثم فإنه ال يافي مشروع مبدئيا

وقد تناو  مجلس الدولة الفرنسي في أحاامره فارر  عردم مشرروعية الحظرر وذلرك 

التري يمارسرها ةـادر  عـن بعا العمرد بمنر، المهنرة  بـةدد مـشروعية قـرارات

 يرـةاال يرـسحبون برـه  بعا األفراد يةورون المشا  في الطري  ويـسلمون لهرـم

الـةور   ن أرادوا، وقرد قضرى مجلرس الدولرـة برـأن هرـذه المهنرـة حرـر  و نرـه  ذا 

فيجروز معالجرة  ممارسـتها مـن شـأنه المـساس بـبعا وجـوه النظـام العـام، اـان

 (3).المهنة تلكذلك دون  لراء وحظر ممارسة 

المرؤرف فري  14-01مرن القرانون 31وبالرجوع للقوانين في الجزائر مرثال المراد  

المتعلرر  بتنظرريم حراررة المرررور الطررري وسررالمتها وأمنهررا نجرردها  2001أوت19

يقتةر استعما  المنبهات الةوتية في حراالت الضررور  لوجرود " نةت على أن

 (4)"  ال  ...ض،  شار  مالئمةىطر فوري غير انه يمان استعمالها بواسطة و

                                                           
 .66ص، 2009، عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، 4القانون اإلداري، ط ،هاني علي الطهراوي 1
 .49ص ،المرجع السابقالوجيز في القانون االداري،  ،عمار بوضياف 2
 .74،صالمرجع السابق،  ،عمر بوقريط 3
جمادى األولى 29المؤرخ في ، المتضمن تنظيم حركة المرور الطرق وسالمتها وأمنها14-01قانون رقم  4

 200اوت.19الموافق 1422جمادى األولى 29الصادرة في  46 ج.ر.ج.ع 2001اوت ،19الموافق1422
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وقد تعرا مجلس الدولة الفرنسي في أحاامه لعدم مشروعية الحظرر الالري عنرد 

التةدي لبحر  مشرروعية القررار الرذي أةردره العمرد  وحظرر بمقتضراه ممارسرة 

مهنة التةوير الفوتوغرافي في الطري  العام، وقررر أن هرذه المهنرة حرر  ويجر  

اان مرن شرأن ممارسرتها اإلىرال  بالنظرام العرام فيجروز لرإلدار    ذااحترامها وأنه 

اتىاذ اإلجراءات الالزمة لتجن  هذا اإلىال  دون أن يةر  األمرر  لرى حرد  لرراء 

ممارسررة تلررك الحريررة، وذلررك بتحديررد سرراعات معينررة وأمرراان محرردد  يجرروز فيهررا 

 (1).ممارسة هذه الحرية

 :(ااذ  الس  ق)الترخيص -2

في هذه الةور  يسم  لوفراد بممارسة حريرا م، شرريطة الحةرو  علرى موافقرة 

و ذن اإلدار  مسرربقا، و ال ارران ذلررك مىالفررا للقررانون ومعاقبررا عليرره، ومثررا  ذلررك 

ضرور  الحةو  على ترىيص من الوالي للقيام بمظاهر  عمومية، طبقا للقانون 

ديسرررررمبر  31 المرررررؤرف فررررري 28-89المتعلررررر  بالمظررررراهرات العموميرررررة، رقرررررم 

 (2).والمتعل  باالجتماعات والمظاهرات العمومية المعد  والمتمم1989

االاتفرراء بررإعالم  :أي «déclaratif» والمررا لجررأت األنظمررة  لررى نظررام تةررريحي

يرة واطالع الجهة اإلدارية المىتةة بالتةري  لديها على العزم على ممارسة حر

لترىيةرره، المررا ارران نطرراي ممارسررة ، دون انتظررار )اجتمرراع، مظرراهر )معينررة 

 .الحريات العامة أوس،

ه يشرترك معره فري أنّره أيضرا مرن انروهذا المظهر أو الةور  أقر  مرن الحظرر، ول

األسررالي  الوقائيررة المانعررة، لمررا قررد يررنجم عررن النشرراط مررن ضرررر، وذلررك بتماررين 

توقي الضررر أو  نهامن شأ التيما تراه مالئما من االحتياطات  اإلدار  في فرا

الترررىيص بممارسررة النشرراط  ذا اانررت االحتياطررات ال تافرري للوقايررة مررن الضرررر 

وتعتبر اإلدار  هي ةاحبة االىتةاص العام في من  التراىيص، وتستق  وحدها 

التراىيص في مجا  الضبط اإلداري وال تملك تفويضره لجهرات  بالبت في طلبات

 (3).أىرى

 :ااخا ر -3

الضربط اإلداري ةرور  اشرتراط اإلىطرار المسرب  لردى السرلطات قد تتىرذ لروائ  

قب  ممارسة النشاط الىاص لاي تتىرذ هرذه السرلطات  أو الضبطية المىتةة مقدم

                                                           
 .182ص ،المرجع السابق ،دايم بلقاسم 1
 المتع28-89  نو  ر م  2

 .ر.ج.عج ،1989ديسمبر 31الموافق 1410جمادى الثانية 3، المؤرخ في باالجتماعات والمظاهرات العمومية لق

 .1989يناير  24الموافق1410جمادى الثانية 27في ، الصادر4
 .35المرجع السابق، ص القانون اإلداري،  ،عمار عوابدي 3
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الالزمة لمن، تعرا النظام العرام  اإلدارية المىتةة بالضبط اإلداري اإلجراءات

 مررةلالضررطرابات نتيجررة ممارسررة هررذا النشرراط، مثرر  ضرررور  اإلىطررار قبرر   قا

حفالت األفراح والشعائر الدينية في األماان العامة، ويعد اإلىطار أىرف قيرد مرن 

وارذلك اإلىطرار .الضبط اإلداري يرد على حرية النشاط الىراص قيود و جراءات

الفقررر  16سياسرري امررا أشررارت  ليرره المرراد   المتعلرر  بعقررد مررؤتمر تأسيسرري لحررز 

 :حيررر  ترررنص .السياسرررية ا المتعلررر  بررراألحز 01-12الثانيرررة مرررن القرررانون رقرررم 

 تسررررليم قرررررار  داري يرررررىص بعقررررد المررررؤتمر التأسيسرررري فرررري حالررررة مطابقررررة"..

هذا ويعد اإلىطار اىف قيرد مرن قيرود التري تررد عر  حريرة ممارسرة .." التةري 

 (1).النشاط الىاص

 .تنظيم النش ا -4

و هررذه الةررور  أقرر  مساسررا بالحريررات العامررة مررن مررا سرربقها و مررن ىاللرره يماررن 

مسبقا وذلك بوض، شروط أو حدود لممارسة النشاط مثر   لإلدار  أن تنظم النشاط

 (2).تحديد السرعة المسموح بها

ة ومررـن أمثلررـة تنظررـيم النررـشاط هنررـاك نررـةوص تبررـين ممارسررـة األنررـشطة وايفيررـ

ف تـسيير هـذا النـشاط سـواء تعلقـت الـشروط بالشرىص أو بالنشراط نفسره وظررو

 :على سبي  المثا فنذار  ممارسته

-05والمرسررررروم التنفيرررررذي رقرررررم 93-16المرسررررروم التشرررررريعي رقرررررم  -

 عل  بشراات الحراسةتالم94

والقرررـرار الرررـوزاري المرررـشترك 90-180والمرسرررـوم الرئاسرررـي رقرررـم  -

 المتعلقـان بمؤسـسات اإلنتا  والمواد المتفجر 1993أوت 10المـؤرف في 

 يىص بي، المشروبات63-252المرسوم رقم  -

 .القراراف الفردية للض ا اادارم -ث ني 

يقةررد بررالقرارات الفرديررة الترري تةرردرها سررلطة الضرربط تلررك القرررارات الةررادر  

لتطبيقهررا علررى حرراالت أو بحرر  فرررد أو مجمـوعـررـة مررن أفررراد معنررين بررذواتهم أو 

 (3)وقائ، محدد  بهدف الحفاظ على النظام المعني .

ـيلة مرـن وسرـائ  سرـلطات الرـضبط اإلداري حيـ  تعتـبر القرـرارات اإلداريرـة وسر

للمحافظررـة علررـى النظررـام العررـام، فتررـةدر قررـرارات فرديررـة متعلقررـة بفررـرد معررـين 

ايـ  للـسقوط ، مثـ  القـرار الـةادر بهدف منز  بذواتهمبذاتـه أو بـأفراد معينـين 
                                                           

 2012 يناير12الموافق1433صفر 18المؤرخ في ، المتعلق باألحزاب السياسية01-12قانون العضوي رقم  1

 .2012الموافق يناير 1433صفر 21في  ، الصادر2 ج.ر.ج.ع
 .209المرجع السابق، ص ،هاني علي طهراوي 2
 .40المرجع السابق، ص ،عمار عوابدي 3
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 أو بمرررـةادر  جريرررد ، أو بمنررر، التجمهرررر وارررذلك الترررراىيص الفرديرررة المتعلقرررة

 .بممارسة نشاط معين

ئمرة  ن القضاء اإلداري يشترط إلةدار قرارات وأوامر  دارية فردية مسرتقلة وقا

 :توافر شرطين أساسيين همابذاتها أن 

أن تقرروم حاجررة وضرررور  واقعيررة ىاةررة وجديررة زمانيررا وماانيررا ومررن  .1

حي  موقرف الحرا  تتطلر   ةردار أمرر فرردي مرن قبر  سرلطات الضربط اإلداري 

 .النظام العام أو إلعاد  حفظه في حالة اضطرابهلحفظ 

ال أال ياون هناك نص تشريعي يمن،  ةدار األوامر الفردية المستقلة وأ .2

 .المستق  مىالفا للقانون واللوائ  اإلدارية ياون هذا األمر الفردي

ات وفي حالة تىلف هذين الشرطين، فإن قيام السلطة اإلدارية بإةدار قررار

النشررراط، دون سرررند تشرررريعي يعتبررر ىروجرررا علرررى مبررردأ  ظرريمفرديررة مرررن أجررر  تن

لررردى القضررراء اإلداري  المشرررروعية، وبالترررالي يمارررن الطعرررن فررري هرررذه القررررارات

 .للمطالبة بإلرائها والتعويا عنها  ن اان هناك موج  لهذا التعويا

 الفرع الث نا: التنفيذ الم  شر لقراراف الض ا اادارم

 ضراء،االقتعنرد تنفيرذ قراراتهرا برالقو  الجبريرة  فرياإلداريرة يقةد بها ح  لسلطة 

 من غير أن تةدر أعما  قانونية ودون الحةو  على  ذن مسب .

ن ويعتبررر التنفيررذ المباشررر مررن أىطررر وسررائ  الضرربط اإلداري الترري ىولهررا القررانو

لجهرات  لرى ا ذ تستطي، تنفيذ قرارتها على األفراد مباشرر ، دون اللجروء  لإلدار ،

 ذ ىررو  .فرري حالررة تقرراعس األفررراد عررن تنفيررذ قرررارات الرردار  اىتيرراراالقضررائية 

لعامرة االقانون اإلدار  هرذا االمتيراز لرايرة أساسرية هري تحقير  مبردأ سرير المرافر  

 بانتظام و طراد، واذا الحفاظ على ايانها واستقرارها.

 ولما اان التنفيذ الجبرري يمثر  ىطرور  حقيقيرة علرى ممارسرة األفرراد لنشراطهم و

يتشرردد فرري االعتررراف بهررذا الحرر  لررإلدار  بتحقيرر  شررروط حريرراتهم، فررإن القضرراء 

هرذه  يترتر  علرى تةررفها مرن أضررار،ةارمة، و ال حم  اإلدار  مسرؤولية مرا 

الشروط تتعل  بمشروعية وتنفيذ اإلجراء أو األمرر محر  التنفيرذ الجبرري المباشرر 

 (1):،تتلىص فيما يلي

مشرروعا  الذي لجأت اإلدار   لى تنفيذه برالقو  الجبريرةأن ياون اإلجراء أو األمر 

 وفقا للقوانين اللوائ 

 .أن ياون في وس، اإلفراد تنفيذ هذا األمر أو اإلجراء -

                                                           
 .158المرجع السابق، ص ،جبار جميلة 1
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طت لهرم أن يثبت امتناع األفراد على التنفيذ اىتياريا، وان اإلدار  قد أع -

 المهلة الزمنية المعقولة للقيام بهذا التنفيذ

 عاد أن ياون استىدام القو  المادية الجبرية هو الوسيلة الوحيد  إل -

 .الضرور  تضيهقتالنظام العام وان يتم استىدامها بالقدر الذي 

 .لفرع الث لث: ال زاء اادارم الو  ئاا

ام هو أسلو  من أسالي  الضبط تقوم به هيئات الضبط من أج  ةيانة النظام العر

مررن ىاللرره اتقرراء ىطررر  اإلدار تهرردف  جررراء وقررائي بررذلك  فرري أحررد نواحيرره، فهررو

حردا  بالنظام العام بعدم  تاحة الفرةة لمةردر التهديرد مرن الرتمان مرن   اإلىال 

يرة بالمةرال  الماد الضرر فهو بذلك ال ينطوي على معنى العقا  وغالبا ما يمرس

 .واألدبية للشىص المىالف

 .مف وم ال زاء اادارم -أوال

والرذي  اإلداري التدبير الذي يمس الةال  المادي أو األدبي للفردويقةد بالجزاء 

 يلتررئم مرر،تتىررذه  اإلدار  بهرردف حمايررة النظررام العررام، وهررو بحاررم ةرررامته جررزاء 

ا وظيفة السلطة العامة بحسبانها قائمة علرى مهمرة الضربط اإلداري ولريس بوةرفه

 .قائمة مقام القضاء في  يقاع العقا 

عرراد ا االمةررادر ، وقررد ياررون مقيرردا للحريررة ااالعتقررا  و بوقررد ياررون الجررزاء ماليرر

 .اسح  الترىيص ألجان  وقد ياون مهنيا

الجزاءات بأنها  دارية  وقائية ال يعني أن اإلدار  تتىرذها دون سرند مرن نةروص 

هرررذه الجرررزاءات تتقررررر بنةررروص تشرررريعية أو الئحيرررة ودور القرررانون وذلرررك أن  

توقيعها وهي تىض، لرقابرة القضراء  لرراء وتعويضرا يامن في تطبيقها أو  اإلدار 

 ذا فالطبيعررة األةرلية للجررزاء اإلداري أنرره  .فري حالررة مىالفتهرا لمبرردأ المشررروعية

 جررراء وقررائي يررراد برره اتقرراء اإلىررال  بالنظررام العررام وذلررك بعرردم  تاحررة الفرةررة 

 مررن  حرردا  الضرررر، فهررو بررذلك أسررلو  قرراهر إلراد  لمةرردر التهديررد مررن الررتمان

مةادر التهديد عن طري   لزامه بإزالة أسربا  التهديرد واتقراء أي  ىرال  قرد يقر، 

 (1).بالنظام العام ولهذا فإنه غالبا ما ياون مؤقتا

 .تمييز ال زاء اادارم ع  غيره م  ال زاءاف ادخرى -ث ني 

قررد يىررتلط الجررزاء اإلداري بريررره مررن أنررواع الجررزاءات األىرررى اررالجزاء 

والمدني، والتأديبي لذا فإنه قد ياون من المفيرد أن نبرين الحردود الفاةرلة  الجنائي،

 (2).بينهما

                                                           
 .80المرجع السابق، ص ، صالح يوسف عبد العليم 1
 .59المرجع السابق، ص، الضبط اإلداري وأثره على الحريات العامة، فيصل نسيغة 2
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 تمييز ال زاء اادارم ع  ال زاء التأدي ا -

ن يىتلفرا يتف  الجزاء اإلداري م، الجزاء التأديبي في أن اإلدار  توقعهمرا ولانهمرا

و جرزاء بالدولة وهفيما عدا ذلك، فالجزاء التأديبي يوق، على الموظفين والعاملين 

محامرة  ما الرئيس اإلداري أو المن اإلىال  بواجباتهم الوظيفية ويىتص بتوقيعه 

 اب،التأديبيرررة أو الهيئرررات المهنيرررة االنقابرررات وهرررذه الجرررزاءات التأديبيرررة ذات طررر

نظرام جزائي وقائي، بينما الجزاءات اإلدارية هدفها وقرائي وهرو المحافظرة علرى ال

 .العام

 :اادارم ع  ال زاء ال ن ئاتمييز ال زاء  -

 :التاليةيمان تلىيص أهم أوجه االىتالف بينهما في النقاط 

 لجزائري اإلداري توقعه اإلدار  وذلك  بهدف المحافظة ع  النظام العام بينمرا ا

 معاقبة مرتابي الجرائم.  لىالجنائي تةدره المحاام وتهدف من ىالله 

  ة لضررط علرى اإلراد  الفرديرالجزاء اإلداري مؤقت غير نهائي حي  يراد بره

قراس لالنةرياع لحارم التنظريم ومراعرا  قواعرد المحافظرة علرى النظرام العرام ولرذا ي

على قردر ضررورته وةرالحيته بينمرا الجرزاء الجنرائي نهرائي ويارون متناسربا مر، 

 وق،.الفع  الذي 

هرا لع فيره وذلرك بسرح  قرارهرا  ذا مرا تبرين الجزاء اإلداري يجوز لإلدار  الرجو

مررر زالررت بينمررا نجررد أن الجررزاء الجنررائي يتمترر، بحجيررة األ أن أسرربا  اإلىررال  قررد

 المقضي به

 تمييز ال زاء اادارم ع  ال زاء المدنا: 

اإلدار  هرري السررلطة المىتةررة بتوقيرر، الجررزاء الضرربطي بينمررا تىررتص المحرراام 

اإلداري يتمثرر  فرري فرررا قيررود علررى الحريررة  بتوقيرر، الجررزاء المرردني، والجررزاء

الشىةررية أو علررى ممارسررة المهنررة أو علررى ملايررة األمرروا  االمةررادر ، وأمررا 

ويا الجررزاء المرردني فررال يتعرردى  بطررا  التعاقررد و نقرراص االلتررزام أو الحاررم بررالتع

 .لمىالفة شروط التعاقد لقاعد  من قواعد النظام العام

 .اادارية ث لث :  ور و تا يق ف ال زاءاف

أو فري  الجزاء اإلداري له ةور متعدد  سرواء جراء فري ةرور  االعتقرا  اإلداري

ةررور  المةررادر  اإلداريررة أو فرري ةررور  قرررار سررح  ترررىيص مزاولررة نشرراط 

 (1).معين

 

                                                           
 .61المرجع السابق، ص، الضبط اإلداري وأثره على الحريات العامة، فيصل نسيغة 1
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 :االعتق ا اادارم .1

 جراء  داري وقائي يةدر ضد شىص لم يرتا  " : قةد باالعتقا  اإلداري هو

برره سررلطة غيررر قضررائية اسررتنادا  لررى نةرروص تشررريعية جريمررة محرردد ، وتررأمر 

 ".ىاةة،  ويلجأ  ليه من أج  حماية أمن المجتم، وسالمته

 فاالعتقررا  اإلداري يعتبررر أشررد الجررزاءات اإلداريررة ىطررور  علررى الحريررة، لررذلك

ففرنسررا لررم تأىررذ برره  ال ىررال  الظررروف االسررتثنائية مررن تاريىهررا، فقررد شررهدت 

األولرررى ىرررال  الحرررر  العالميرررة الثانيرررة مرررن سرررنة  :تطبيقرررات لررره فررري مررررحلتين

أثنرراء الةررراع الررذي جرررى فرري فرنسررا بسررب  1958والثانيررة 1945 لررى 1939

 .حر  التحرير الجزائرية

لةرادر فري اتم العم  بنظام االعتقا  اإلداري ونظم باألمر : فوا المورحلة ادولأ

باعتقررا  حيرر  يوجرر  علررى مرردير المقاطعررة بعررد  ةرردار قرررار  1944أاترروبر03

أيررام مررن 08يرأسررها قاضرريا ىررال  )لجنررة مراجعررة(شررىص  ىطررار لجنررة مىتةررة 

 االعتقا ، وتفحص اللجنرة دواعري اتىراذ القررار، وتردون رأيهرا فري مرذار  ترسر 

 . لى وزير الداىلية

لةررراع اففيهرا تررم العمر  بنظررام االعتقرا  اإلداري علررى  ثرر : أمـ  المرحلـة الثــ نا

أاترروبر 07الررذي حررد  فرري فرنسررا، بسررب  حررر  الجزائررر، حيرر  ةرردر مرسرروم 

يرر يمان من اعتقا  األفراد الذي يقدمون العون للثوار بةفة مباشرر  أو غ1958

مباشر ، بشرط ضرور  وجود لجنة للتحق  من شرعية اإلجراءات التي ةردرت 

 محافظة على النظام العام.بهدف ال

201-فقد نظم االعتقا  اإلداري بموج  المرسوم التنفيذي رقرم : أما في الجزائر

وذلررك تطبيقررا للمرراد   الررذي يضرربط حرردود الوضرر، فرري مراررز األمررن وشررروطه،91

المتضررمن تقريررر حالررة الحةررار حيرر   91-196مررن المرسرروم الرئاسرري رقررم 04

ارات أمرررام لجنرررة رعايرررة النظرررام يجررروز لاررر  شرررىص الطعرررن فررري اررر  هرررذه القرررر

 لسرراب  اإلشررار   ليررهمررن المرسرروم الرئاسرري ا05المنةرروص عليهررا فرري المرراد  

محرافظ الشررطة، رئريس القطراع العسراري، وشىةريتان  الروالي، :نوالمتاونة مر

معروفتررران بتمسررراهما بالمةرررلحة الوطنيرررة ارررذلك ترررم تنظررريم االعتقرررا  اإلداري 

على  04المتعل  بحالة الطوار ، حي  نةت الماد   44-92بالمرسوم الرئاسي 

أنرره: يماررن لرروزير الداىليررة والجماعررات المحليررة  ةرردار أمررر بوضرر، أي شررىص 

ىطور  على النظام العام أو على السرير الحسرن للمةرال   راشد، اتض  أنه يشا 

العمومية في مرااز األمن أو في ماان محدد، وترج، ةالحية  نشائها  لى وزير 
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، )ورقلررررة(حيرررر  تررررم  نشررررائها فرررري ارررر  مررررن رقرررران وعررررين ةررررال   الداىليررررة،

 .)اليزي)، عمر  دريس(أدرار(تبرغامين

 الم  درة اادارية .2

لمرا  المةادر اإلدارية  جراء استثنائي من  جراءات الضبط اإلداري ألنها نرزع ا

قسرررا وبريررر مقابرر  وقررد ترررد المةررادر  اإلداريررة علررى أشررياء محرررم أو ممنرروع 

ر  الها أو تداولها مث  مةرادر  العملرة المضربوطة فري جررائم النقرد ومةراداستعم

األغذيرررة الفاسرررد  وغيرررر الةرررالحة لالسرررتعما  البشرررري رعايرررة لةرررحة األفرررراد 

وأيضا مةادر  المنشورات المتضمنة بيانرات مرن شرأنها تاردير ةرفو   وسالمتهم

 النظام العام.

ونظرررا لىطررور  المةررادر  اإلداريررة، فإنرره ال يجرر  تقريريهررا  ال  ذا وجررد نررص 

 تبرراعقانوني يجيزها، وفي حدود ما تقتضي الضرور  لوقايرة النظرام العرام، و ال 

 .قرار المةادر  غير مشروع

 سحب الترخيص .3

  ن التـرىيص الـذي يتم بقرار  داري هو تةرف مؤقت بطبيعته قابر  للسرح  أو

 ي أي وقت، ومتى اقتضت ذلك المةلحة العامة التي تتمث  فري مةرلحةالتعدي  ف

لرى عالنظام العـام، أو في الرايات التي من أجلهرا فررا القرانون نظرام التررىيص 

 .مزاولة نشاط معين

نرررروفمبر 03المررررؤرف فرررري 98-339لررررذلك فلقررررد نررررص المرسرررروم التنفيررررذي رقررررم 

 المةرنفة ويحردد قائمتهرا مراالذي يضبط التنظيم الذي يطب  على المنشرآت 1998

ا تىض، ا  منشأ  موجود  ضمن قائمة المنشآت المةنفة قب  بدايرة عملهر"  :يلي

يرأتي  جرراء التررىيص أو "وحس  تةنيفها،  ما  لى ترىيص و ما  لرى تةرري  

التةرررري  المرررذاورين فررري هرررذا المرسررروم مسررربقا، وفررري  طرررار احتررررام شرررروط 

ص رتيبا علرـى ذلرك فإنره يرتم سرح  التررىيتـ و جراءات القيد في السج  التجاري

 لممارسة نشاط معين حماية للنظام العام.

 :الغلق اادارم .4

 نعنرري بررالرل  اإلداري منرر، اسررترال  المؤسسررة عنرردما تشررا  هررذه األىيررر   ىطرررا

وص علرى النظررام العررام فعنردما يثبررت األعرروان المؤهلرون قانونررا المىالفررات المنةرر

 التجار بحاضر المىالفات  لى المدير الوالئي المالف عليها في هذا القانون تبلب م

ي اإلدار ، وبناء على هذا التقرير يقوم الوالي المىتص  قليميا باتىراذ قررار الرلر 

 ةيوما وينشر القرار في مجلة القرارات اإلدارية الةادر  عن الوالي29لمد  
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ا لقد اهتم المشرع الجزائري بمسرألة تنظريم المحرالت والمؤسسرات الموجهرة أساسر

 د م، ا لوفراد والتي تزودهم بما يحتاجونه من أساسيات الحيا ، لذا نجده قد تشد

مررن يىررالف شررروط النظافررة واألمررن فرري محلرره أو مؤسسررته، فبررالعود   لررى المرراد  

 .نشطة التجاريةالمتعل  بشروط ممارسة األ04-08من القانون 31

  أعراله برلر30يقوم األعوان المؤهلون المذاورين في المراد   ":نجدها تنص على

محرر  ارر  شررىص طبيعرري أو اعتبرراري يمررارس نشرراطا قررارا دون التسررجي  فرري 

 "المراز الوطني للسج  التجاري  لى غاية تسوية مرتا  الجريمة لوضعيته

ط اإلداري يتضر  لنرا بأنره مفهروم الضربمن ىال  ما سب  يمان أن نستىلص بأن 

سررلطة اإلدار  فيوضرر،  جررراءات و قيررود تحررد مررن حريررة األفررراد و هررذا بررررا 

عليه، و يتم تنفيرذ هرذه اإلجرراءات مرن  حماية النظام العام من أي اىتال  قد يطرأ

الحيا  االجتماعية  ىال  ثالثة وسائ  تندر  من لوائ  ضبط تنظم مجا  معين من

المسب   لى قرارات فردية تةردرها اإلدار  مىاطبرة أفرراد وهي نوع من التنظيم 

بذواتهم ةفاتهم وةوال  لرى تنفيرذ المباشرر والجبرري الرذي يمارن لرإلدار   معينين

ضررد األفررراد المىرراطبين و الررذين رفضرروا التنفيررذ مررن ىاللرره مررن تنفيررذ قراراتهررا 

ة و هررذا مررا العموميرر االىتيرراري وفرري هررذا التنفيررذ الجبررري يماررن االسررتعانة بررالقو 

 وهرذه يشا  ىطرا على الحريات مما جع  الفقه يربط هذا التنفيذ بشروط محدد ،

ا ليات تطب  من قب  سلطات الضبط اإلداري على المستوى الوطني المتمثلة في 

لرري والرري الواليررة ورئرريس رئريس الجمهوريررة والرروزير األو  و علررى مسرتوى المح

 المجلس الشعبي البلدي.
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لقد اان من الضروري وض، حدود الىتةاةات اإلدار  في ممارسرتها  

فراظ لسلطات الضبط اإلداري وذلك لتوازن بين تحقي  متطلبات النظرام العرام والح

اري ولرذلك در  القضراء اإلدذاتهرا. على حريرات األفرراد وتقييرد الحريرات العامرة 

في من  الحرية لإلدار  في ممارسرة أعمرا  الضربط اإلداري مرن جهرة الن وضر، 

ن هذه الحرية الموضوعة في يد اإلدار  يجعلها تمي  لالنحرراف فري بعرا األحيرا

ممررا يعةررف بالحريررات الحقرروي الفرديررة، نظرررا لمررا تملارره مررن وسررائ  القهررر،  ذ 

أ أن تلجر ادتها المنفرد  بواسطة قرارات تاون نافذ  أوتستطي، أن تلزم األفراد بإر

لسابقة ا لى التنفيذ الجبري بالقو  عند االقتضاء .ومن جهة أىرى اىذا باعتبارات 

 تتأاد جليا أهمية رسم ووضر، الحردود والضروابط التري يجر  أن تلترزم بهرا سرلطة

 ؟الضبط، فيم تتمث  حدود سلطات اإلدار  في ممارسة الضبط اإلداري 

ولإلجابررة علررى اإلشرراالية فسررنتناو  مررن ىررال  مبحثررين ففرري المبحرر  األو  

نتطررري  لررى القيررود الرروارد  علررى سررلطات الضرربط اإلداري وفرري المبحرر  الثرراني 

 .رقابة القضاء اإلداري على أعما  الضبط اإلداري
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 .الم حث ادوا: القيود الواردة علأ سلا ف الض ا اادارم

مرن الضربط اإلداري المجرا  األساسري للمحافظرة علرى النظرام العرام ) األيعد 

  العررام، الةررحة، السرراينة العامررة( باعتبرراره بررالب األهميررة يقتضرري أن يسررير وفرر

القررانون المتبرر، وان ال يحيررد عررن ذلررك ولهررذا وضرر، القضرراء اإلداري حرردود علررى 

د  القيررود الرروار سررلطات اإلدار  فرري ممارسررتها ألعمررا  الضرربط اإلداري وبررين لهررا

رد التي تقف أمام سرلطاتها الواسرعة وسرنين مرن ىرال  هرذا المبحر  القيرود التري تر

على سلطات الضبط اإلداري حي  تضمن هدا المبح  ثالثة مطال  ففي المطل  

األو  نتحد  عن طبيعة ىضوع مبدأ المشرروعية ثرم عرن فارر  النظرام العرام فري 

 .لقانوني للحريات العامة امطل  ثال المطل  الثاني ، وأىيرا عن النظام ا

 

 المالب ادوا: ا يعة خضوع اادارة لم دأ المشروعية

 ن ارررر  األعمررررا  الترررري تقرررروم بهررررا اإلدار  تتطلرررر  منهررررا الىضرررروع لمبرررردأ 

لتري المشروعية وتبررز أهميرة االلترزام بهرذا المبردأ ارون القررارات و التةررفات ا

العارس  ثبرات ذلرك أمرام القاضري تقوم بها ةحيحة ومشروعة، وعلرى مرن يردعي 

ة فتقيررد اإلدار  بمبرردأ المشررروعية يحمرري المةررال  الىاةررة واررذا المةررلحة العامرر

دأ ويشا  قيدا على سلطتها فري اسرتعما  امتيازاتهرا، وبالترالي يقتضري توضري  مبر

 المشروعية واذا انعااساتها على قرارات الضبط اإلداري.

 الفرع ادوا: مضمو  م دأ المشروعية

ن الحررردي  عرررن القضررراء اإلداري ودوره فررري حمايرررة مبررردأ مشرررروعية األعمرررا  أ

لنا اإلداريررة يفرررا أوال التطررري لهررذا المبررردأ و بررراز أهميترره القانونيررة لررذا فضررر

له وأن التطري أوال لمبدأ المشروعية اعتبارا أن ا  المنازعات اإلدارية تدور حو

مبردأ وهرو مرن يتةردى لار  دور القاضي اإلداري هرو الحرافظ األمرين علرى هرذا ال

ى النقراط ا هرذا  لرمنو قس المبدأ أو الني  منه ا المساس بهذاأنه دارية من ش محاولة

  : التالية

 .تعريف م دأ المشروعية –أوال 

يعنرري مبرردأ المشررروعية بوجرره عررام سررياد  أحاررام القررانون فرري الدولررة بحيرر  تعلررو 

 (1)الحررراام أو المحاررروم.أحاامررره و قواعرررده فررروي اررر   راد  سرررواء اانرررت  راد  

وىضرروع السررلطة اإلداريررة للقررانون فرري ارر  مررا يةرردر عنهررا مررن تةرررفات و مررا 

تتىذه من أعما  وقرارات و في جمي، مظاهر النشاط الذي تقوم بره.  معنرى ذلرك 

                                                           
 .6ص ، 2002 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان اإلداري، القضاء ،حسين مصطفى حسين  1
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أن ا  تةرف تجريه السرلطات العامرة و تىرالف بره قواعرد القرانون يقر، براطال و 

 (1).لإللراءغير نافذ مما يجعله قابال 

 .م  در م دأ المشروعية -ث ني 

ن  ذا ارران المقةررود بمبرردأ المشررروعية هررو ىضرروع الدولررة أو اإلدار  للقررانون فررإ

يرر وبرة و غالمقةود بالقانون هو القانون بمعناه الواس، أي القواعد القانونيرة المات

ي رمرالدولرة يتردر  فري شرا  ه الماتوبة و من المسرلم بره أن النظرام القرانوني فري

بحيرر  تاررون القاعررد  األعلررى ملزمررة للقاعررد  األدنررى و يماررن تةررنيف مةررادر 

المشرررروعية  لرررى قسرررمين رئيسررريين همرررا المةرررادر الماتوبرررة و المةرررادر غيرررر 

 .الماتوبة

 :الم  در المكتو ة .1

 الدستور 1.1

يشرا  الدسررتور القرانون األساسرري و األسرمى بالنسرربة للنظرام القررانوني للدولرة وهررو 

يستمد الدستور علو مرتبته من مةردرين ، (2)القواعد و المباد  األساسيةتضمن ي

أساسيين أحدهما موضوعي و ا ىرر شرالي فالمةردر الموضروعي يتمثر  فري أن 

الدسررتور يتافرر  بضرربط و تحديررد أهررم و أىطررر عالقررة أال و هرري عالقررة الحرراام 

والحريرات بالمحاومين اما يتضمن  لى جان  ذلك اإلعالن عن مجمروع الحقروي 

الترري يتمترر، بهررا األفررراد داىرر  الدولررة أمررا المةرردر الشررالي، فيقةررد برره مسرراهمة 

الشررع  بةررفة مباشررر  فرري  قرررار الوثيقررة الدسررتورية و هررذا باعتمادهررا بطريرر  

االستفتاء، وهو األسلو  الرالر  فري ظر  الدولرة الحديثرة ، بر  حترى و لرو انتىر  

 (3).ورالشع  جمعية تأسيسية و الفت بةياغة الدست

 المع هداف 2.1

تعتبرررر المعاهررردات مةررردرا مرررن مةرررادر مبررردأ المشرررروعية، و هرررذا بعرررد أن يرررتم 

فرور التةردي  عليهرا . مرن جانر  السرلطة المىتةرة داىر  الدولرة التةدي  عليهرا

الررداىلي للدولررة ، و مررن ثررم يلتررزم األفررراد  تةررب  المعاهررد  جررزء مررن التشررري،

بعررا الدسرراتير  علررى حامهررا ، برر   نوالسررلطات العامررة باحترامهررا و النررزو  

االدسررتور الجزائررري يعترررف لهررا بطرراب، السررمو علررى القررانون وقررد نةررت المرراد  

الدستور على أن رد المعاهدات التي يةرادي عليهرا رئرـيس الجمهوريرـة  من132

حسررر  الشرررروط المنةررروص عليهرررا فررري الدسرررتور تسرررمو علرررى القرررانون، وبرررذلك 
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، (1)انية بعد الدستور ضرمن هررم مةرادر الشررعيةفالمعاهـدات تحتـ  المرتبـة الث

فرراإلدار  ملزمررة فرري تةرررفاتها برراحترام تلررك المعاهرردات الدوليررة بوةررفها قانونررا 

داىليررا فررالقرارات الترري تةرردر مررن اإلدار  وتاررون مىالفررـة للمعاهررـدات الدوليررـة 

 (2)المةادقة عليها، تاون قرارات غير شرعية.

 القواني  3.1

ص القانونيررة العامررة التشررريعية ممثلررة فرري البرلمرران الررذي يىررتهرري تلررك القواعررد 

برين  وفقا ألحاام دسراتير مىتلرف الردو  اسرتنادا  لرى مبردأ الفةر  بوظيفة التشري،

 السلطات.

 ا مرا لرمومن ثم تلتزم اافرة الهيئرات العامرة باإلضرافة  لرى األفرراد براحترام أحاامهر

ارام أن يىضر، لهرذه القروانين الحتلرى أو تعد  وفقا لإلجراءات المقررر . و يجر  

ا والمحاررومين  ذا ال يةرر  أن يتحلرر  الحاررام مررن االلتررزام بهررا. ويفرررا احترامهرر

 علررى األفررراد فقررط، و  نمررا يتحررتم أن تاررون عامررة و شرراملة فرري  لزامهررا لمىتلررف

 الهيئات العامة و الىاةة واألفراد حتى يتحق  العد ، و يستقر النظام

ي الدولررة فتاررون السررياد  للقررانون و لرريس لهيئررة مررا أيررا ويسررود مبرردأ المشررروعية فرر 

 (3)اانت أو لفرد ما.

 التنظيم ف 4.1

هررري تلرررك القررررارات اإلداريرررة التنظيميرررة أو العامرررة التررري تقررروم السرررلطة التنفيذيرررة 

 ةدارها طبقا للدستور، فهي قررارات تتضرمن قواعرد عامرة و مجررد ، و تةردر 

قرارات وزارية فردية أو مشتراة، امرا قرد  في شا  مراسيم رئاسية أو تنفيذية أو

تةدر عن الروال ، أو عرن رؤسراء المجرالس الشرعبية البلديرة، ومردراء المؤسسرات 

 (4)ذات الطاب، اإلداري لتنظيم جوان  اثير  في نشاط اإلدار .
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 :الم  در الغير المكتو ة. 2

 :العرف 1.1

فرري مباشررر  ةررالحيات هررو مررا جرررى عليرره العمرر  مررن جانرر  السررلطة التنفيذيررة 

واىتةاةررات اإلداريررة بشررا  متررواتر و علررى نحررو يمثرر  قاعررد  ملزمررة واجبررة 

 (1).اإلتباع من قب  الجمي،

ي أما العرف اإلداري بةفة ىاةة هو أن تسير الجهة اإلدارية على نحو معين فر

انون بحير  بةرب  تلرك القاعرد  التري تلتزمهرا اإلدار  اأنره قر مواجهة حالة معينة،

فري القرانون الىراص، فمرن الناحيرة  .ويىتلف العرف اإلداري عرن العررف ماتو 

ي فرالعضوية تتاون القاعـد  العرفية فري القرانون الىراص عرن طرير  األفرراد أمرا 

مجررررا  القررررانون اإلداري فتنشررررأ عررررن طريرررر  السررررـلطة اإلداريررررة ومررررن الناحيررررة 

ن ـي القرـانوالموضوعية يتعلر  العررف اإلداري بالمةرلحة العامرة، أمرا العرـرف فر

ع  ويمان القو  أن العرف اإلداري يل الىص فيتعل  بالمةلحة الىاةة لوفراد.

م ومحردودا، فالنشراط اإلداري دائرم التطرور فري حرين أن العررف يلرز دورا ضئيال 

 لتاوينه فتر  طويلة تحق  له الثبات واالستقرار.

 الم  دئ الق نونية الع مة2.1 

الماتوبررة الترري يقررهررا أو ياتشررفها أو يسررتنبطها  هرري تلررك القواعررد القانونيررة غيررر

القضرراء و يعلنهررا فرري أحاامرره، فتاتسرر  قررو   لزاميررة.  ن المبرراد  العامررة للقررانون 

تعتبر قواعد قانونية ملزمة بحي  يتحرتم علرى السرلطة العامرة ا أحارام و ذلرك فيمرا 

 .وعيةتتىذه من أفعا  و تةررفات و  ال تعرضرت للربطالن لمىالفتهرا مبردأ المشرر
(2) 

 .الفرع الث نا :نا ق م دأ المشروعية

دار  و القيررود الرروارد  علررى مبرردأ المشررروعية و المتمثلررة فرري السررلطة التقديريررة لررإل

واضر  أعما  السياد ، ثم الظروف االستثنائية، باعتبارها تمث  مظهرا للىررو  ال

 على مبدأ المشروعية.

 السلاة التقديرية لإلدارة-أوال

التقديرية في ترك المشرع قدرا من حرية اتىاذ التةرف لرإلدار ، تتجلى السلطة 

 عندما تمارس اىتةاةراتها القانونيرة بحير  يارون لهرا تقردير اتىراذ التةررف أو

االمتناع عن اتىاذه أو اتىاذه على نحو معين أو اىتبرار الوقرت الرذي ترراه مناسربا 

لسرلطة التقديريرة هري للتةرف أو السب  المالئم أو في تحديد محلره، ولرذلك فرإن ا
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عبار  عـن وسيلة لتطبي  القانون وااللتزام بمبدأ الشرعية، غاية مرا فري األمرر أن 

المشرع قدر أن مـن  قـدر مـن الحرية لإلدار  في التةرف فري موضروع مرا هرو 

أجدى وأنف، لتحقي  الهدف من هذا الموضوع مما لـو قيدها بتوقيت أو أسرلو  أو 

 (1) .تةرف معين

 م  ا السلاة التقديرية. 1

للقرررار اإلداري ىمسررة عناةررر، الشررا ، االىتةرراص، السررب ، المحرر  والهرردف، 

داري ولـيس هنـاك قاعد  قانونية منظمة ألحد أوجه النشاط  ال وتحدد الشىص اإل

المىررتص بإةرردار القررـرار، وفررـي حالررة حررددت العاررس فررإن القرررار يشرروبه عيرر  

 لجان .وجـد فاـر  السـلطة التقديرية في هذا ااالىتةاص وهذا ما يعني أنـه ال ت

فة من ناحية االىتةاص تاون اإلدار  دوما مقيد  بره، ذلرك  ن القرانون يحردد بةر

 دائمرررة الجهرررة المىتةرررة بإةررردار القررررارات، فرررال تملرررك اإلدار  بشرررأنه سرررلطة

ئمرا أمرا مرن ناحيرة الشرا  فران اإلدار  تارون ملزمرة دا التقدير والىرو  عن ذلرك.

نسربة أما بال ةدر عنها من قرارات بإتباع الشاليات و اإلجراءات الجوهرية. فيما

 لرررى  لررران السررب ، و نعنرري برره الحالرررة القانونيررة أو الواقعيررة الترري ترردف، اإلدار 

ر  ةداره، فإنها تاون دائمرا مقيرد  بوجرو  تحقر  السرب  الحقيقري المبررر إلةردا

    عرن اإلدار  مبنيرة علرى سرب ذ يج  أن تاون جمي، القرارات الةرادر القرار،

 .و  ال اانت قابلة لإلبطا 

أما بالنسبة للمح  فيج  أن ياون مح  القرار اإلداري ممانا من الناحية القانونية 

أو الواقعيررة، فررإذا اسررتحا  هررذا المحرر  فرران القرررار اإلداري يةررب  منعرردما. امررا 

األوضاع القانونية يشترط في المح  أن ياون من الجائز  حداثه و تحقيقه في ظ  

القائمة، فان اان غير جائز فياون من المستحي  تحقيقره، باإلضرافة  لرى أن يارون 

األثر الذي يحدثره القررار اإلداري الةرادر عرن الجهرة اإلداريرة المىتةرة مطابقرا 

للقررانون، وفيمررا يىررص هرردف القرررارات اإلداريررة فيجرر  أن يةرربو  لررى تحقيرر  

تحيد عنها فري ار  األحروا ، الن القرانون لرم يقرررا المةلحة العامة اراية لها، ال 

عطاء اإلدار  السلطات واالمتيازات التي تتمتر، بهرا  ال باعتبارهرا وسرائ  لتحقير  

 (2)هذه الراية.

و مجا  السلطة التقديرية في قرارات الضبط اإلداري يتمث  في أهم عنةر وهرو 

القانونيرة التري تراهرا سرلطة عنةر السب ، فهذا األىير يتمثـ  في الوقائ، الماديرة 

الضبط اافية لتدىلها أو  ةدار قرارها الضبطي .فنأىرذ قررار رئريس الجمهوريرة 
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بإعالن حالة الطروار ، فرنص المراد  تعتبرر أن سرب   عرالن حالرـة الطروار  هرو 

الحالة الملحة، فسب  القرار يىض، لسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الذي يقدر 

حالرة الملحرة، فسرب  القررار يىضر، لسرلطة التقديريرة لررئيس حالة الطوار  هو ال

الملحة التي تستدعي تقرير هذا التدبير .ونأىذ اذلك  الجمهورية الذي يقدر الحالـة

الماد  على أنه يمارن للروالي أو مرـن  حي  تنص91-19من القانون رقم ،6الماد  

العمرومي، أو  ذا  يفوضه من، اجتماع  ذا تبين أنه يشا  ىطرا حقيقيرا علرى األمرن

ى حفرظ النظرام العرام لرتبين جليـا أن القةـد الحقيقي مرن االجتمراع يشرا  ىطرر ع

سب  المن، هنا يىض، للسلطة التقديرية لوالي، حير  يقردر مرا  ذا اران هنرـاك  . ن

 ن  ىطررـر علررـى النظررام العررام يسررتدعي منرر، االجتمرراع أمررا ال وجررود لهررذا الىطررر.

لسرلطات الضربط اإلداري يتمثر  فري فيمرا  ذا اران هنراك مجا  التقدير هنرا المتراح 

تهديدا للنظام العام أم ال حتى يمان التدى  لمواجهته بالتدابير الضربطية، ومرن ثرم 

تبني سلطة الضبط قرارها على وقرائ، ماديرة وواقعيرة، وتايرف تلرك الوقرائ، تايفرا 

 (1).بقرار يستند لوقائ، حقيقية وجائز قانونا  قانونيا لتىر 

 :العواما المتحكمة  ا السلاة التقديرية. 2

 :تامن هذه العوام  في النةوص القانونية وظروف الزمان والماان

ية فإذا  ن السلطة التقديرية تستمد من النةوص القانون:الن وص الق نونية -2-1

ن التةررف فرال مجرـا  للحردي  فري سرلطة تقديريرة أمرا  ذا ارا قيد الرنص القرانوني

ظمرة التقديرية جائز ، وال شك أن وجود النةرـوص القانونيرة المنالعاس فالسلطة 

ة، لممارسة الحرية مرن شرأنه أن يحرد م سرلطة اإلدار  فري التعامر  مر، هرذه الحرير

  ا  فامن  الترىيص مثال بالشروط واألوضاع والقيود التي حدتها القوانين، يجع

برر منطويرا علرى يعت  جراء تتىذه سلطة الضربط متجراوز تلرك النةروص القانونيرة

ن تجاوز السلطة . لى جانر  التقييرد فيحرد  أن تتررك النةروص القانونيرة قردرا مر

 التقريرر لسرلطات الضربط اإلداري باعتبارهرا مسرؤولة عرن المحافظرة علرى النظرام

العررام .فررأو  عامرر  يررتحام فرري السررلطة التقديريررة فرري مجررا  الضرربط اإلداري هررو 

ة لررى سرربي  التقييررد المررا انعرردمت السررلطالررنص القررانوني فالمررا ارران الررنص وارد ع

 .تقديرالتقديرية والما أجاز النص ذلك الما اـان لسـلطة الضبط اإلداري مجا  ال

يعتبرر عامر  الزمران والماران ومرن العوامر  التري  :ع مـا الزمـ   والمكـ   -2-2

تتحام في السرلطة التقديريرة لسرـلطات الضرـبط اإلداري فبالنسربة لظرروف الماران 

فتىتلف مدى سلطة الضبط وما تورده مرن قيرود علرى الحريرـات تبعرـا للماران فرال 
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تتفاوت بحس  األوضاع الىاةة براإلقليم الرذي تمرارس فيره ومرا يتعررا لره مرن 

 (1)  أو تهديد للنظام العام.اضطرا

تفرا هيئات الضبط اإلداري تبعرا لوظيفتهرا المتمثلرة فري المحافظرة علرى النظرام 

العام قيودا على الحريات العامة، يمارس عليها القضراء نوعرا مرن الرقابرة بحسر  

المارران الررذي تمررارس فيرره تلررك الحريررات لررذلك فارتبرراط الرقابررة القضررائية بالنطرراي 

تمرررارس فيررره الحريرررات، يجعلهرررا متفاوترررة حسررر  اإلقلررريم ووضرررعه المارراني الرررذي 

الىاص، وما يتعرا له من اضطرابات تهدد النظرام العرام لهرذا فقرد قررر مجلرس 

-Boigny فري قضرية19-06-1953الدولة الفرنسي في حامره الةرادر بتراري  

Houphovet » « في األراضي اإلفريقية حير  قررر من، عقد أحد المؤتمرات: 

" ن سررلطة الضرربط مرر، اتسرراع اإلقلرريم الررذي يجرر  فيرره ترروفير األمررن لررم ياررن لررديها 

قرروات اافيررة لحفررظ النظررام، وانرره فرري تلررك األحرروا  ونظرررا ألن االجتمرراع المزمرر، 

عقررده سرريتم بالضرررور  ولررو جزئيررا علررى األقرر  علررى الطريرر  العمررومي بسررب  

 .األحوا  التي تم فيها تنظيمه

لعليررا و المررذاور سررواء علررى أرا البلديررة أم علررى لررذلك يماررن لحرراام فولررت ا 

 «dioulasso Bobo» مجموع أراضري فولرت العليرا المردير وعمرد  البلديرة فري

المررؤتمر المرررذاور سررواء علررى أرا البلديررة أم علرررى  اجتمرراعأن يمنعرروا قانونررا 

 .مجموع أراضي فولت العليا

  ذا اانت تمارساما تتس، سلطات الضبط اإلداري في فرا القيود على الحرية 

افظرة باعتبراره الميردان العرام الرذي يحترا  أاثرر مرن غيرره للمح في الطري  العرام،

عرن  والىاةرة، باإلإلضرافة  لرى مرا يترتر  على النظام العام وعلى األمروا  العامرة

 لرذلك يعتبرر ذلك من أىطرار عرقلرة اسرتىدام الجمهرور للطرير  للتنقر  أو المررور

قرره أنظيمه بواسطة تدابير الضبط اإلداري وهرذا مرا الطري  العام مجاال يةل  لت

مجلررس الدولررة الفرنسرري فرري العديررد مررن أحاامرره حررو  تنظرريم البيرر، علررى الطررري 

العموميررة، وتنظرريم المرررور، ووقرروف السرريارات  ال أن سررلطات هيئررات الضررربط 

اإلداري يضي  اتساعها  ذا اانت الحريرة تمرارس فري ماران اص، ألن مرا يحرد  

فرري النظررام العررام، زيرراد  علررى تماررين األشررىاص فيرره مررن ممارسررة  فيرره ال يررؤثر

 .حقوقهم الشىةية التي يحميها القانون

لررذلك يشررترط لترردى  اإلدار  فرري المارران الىرراص أن ياررون لرره اتةررا  بالىررار   

 .اإثار  الضجيل، والةى  بواسطة مابرات الةوت أو الراديو
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أثنرراء مراقبترره ألعمررا  الضرربط  أمررا بالنسرربة لعامرر  الزمرران أىررذ القاضرري اإلداري

اإلداري بعررين االعتبررار عامرر  الزمرران فرري ترردى  هيئررات الضرربط اإلداري لتقييررد 

الحريات، حي  يتفاوت تدىلها من ساعة  لى ساعة أىرى ومن يوم  لى يوم اىرر 

اما يج  التفرقة بين ما  ذا اران اإلجرراء الضربطي يطبر  لريال أو نهرارا، فربعا 

ر تاررون أشررد فرري الليرر  أاثررر منهررا فرري النهررار، وقررد تعتبررر القرررارات أو الترردابي

مشروعة  ذا طبقت في اللي  وغير مشرروعة  ذا طبقرت فري النهرار وينبرري ارذلك 

مراعا  المدى الزمني للتدبير الضبطي، فهناك فري بين قرارات الضربط اإلداري 

ؤقررت التري تضر، تنظيمررا مؤقترا، والتري تضرر، تنظيمرا دائمرا، فررالتنظيم الضربطي الم

ممان أن ياون متشددا ألنه مفروا بواسطة ظروف ىاةة قرد ترزو  بعرد فترر  

قةير ، أما التنظيم الضبطي الدائم فينبري أن ياون أق  شرد  ألنره يهردد الحريرات 

 (1) .بةفة مستمر 

 :أن القضاء يراعي اعتبارات الزمان التي تؤثر على هيئة الضبط من ناحيتين

الظرروف الزمنيرة ومرا يحرد  بسرببها مرن أىطرار علرى األو  تقدير مدى ىطور  

اري األمررن والنظررام، والثانيررة تقرردير المرردى الزمنرري المناسرر  إلجررراء الضرربط اإلد

ألن  لررذلك فسررلطات الضرربط اإلداري تتسرر، وتتشرردد فرري الظررروف الريررر العاديررة

مطالرر  السررلطة تاررون أاثررر مررن مطالرر  الحريررة، وتوةررف بالشرررعية اثيررر مررن 

 .ط اإلداري التي اانت غير شرعية في الظروف العاديةقرارات الضب

 أعم ا السي دة-ث ني 

 ن نظرية أعما  السياد  امعظم نظريات القضاء الفرنسي، هي من ةرن، مجلرس 

مرا  الدولة ولقد جراءت وليرد  الحاجرة، و أن الحاومرة قرد يارون لرديها مرن األسربا 

هررذه علررى القضررا  التسررليم بتقتضرريه مةررلحة الدولررة العليررا، و لررذلك فقررد ارران لزمررا 

  الفار ، وأن يض، لها حدودا تبين ايفية التعرف على هذه األعما 

اهيرة ولقد تطور القضاء في هذا الةدد على نحو أبرز فيه المعرايير التري تحردد م 

وضروعي أعما  السياد ،  ذ ظهر معيار الباع  السياسي أوال، ثم تبعه المعيار الم

على أسراس طبيعرة العمر  وأىيررا اسرتقر األمرر علرى معيرار تحديردها علرى سربي  

أعمرا  السرياد  ىروجرا ارامال الحةرر، فري قائمرة قضرائية محردد . وتمثر  نظريرة 

وي على مبدأ المشروعية، وسالحا ىطيرا في يد السلطة التنفيذية فري مواجهرة حقر

تحرت  وحريات األفراد، و لهذا هاجمها فقره القرانون العرام بشرد ، وطالر  بإدىالهرا

 .رقابة القضاء، وعدم تحةين هذه األعما  ضد الرقابة القضائية
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 الظروف االستثن ئية -ث لث 

" بأنها األوضراع الفعليرة التري ترؤدي : الظروف االستثنائية ريفيرويعرف األستاذ 

 لررى نتيجتررين وقررف العمرر  بالقواعررد العاديررة اتجرراه اإلدار  ذلررك لتطبرر  اتجرراه هررذه 

القواعرررد مشرررروعية ىاةرررة يقررروم القاضررري بتحديرررد مقتضررريات هرررذه المشرررروعية 

 (1) ".الىاةة

لرى  وألو  مر  ىال  الحرر  العالميرة األولقد ظهرت نظرية الظروف االستثنائية 

 قررد اعتبرهررا مجلررس الدولررة الحالررة األولررى المنشررا  لهررذه النظريررة. 1918-1914

باسرم السرلطات فري حالرة الحرر "، "حي  طبقها هذا القاضي أوال تحت ما عرف 

 لتتبلور وتةب  فيما بعد نظرية الظروف االستثنائية.

ر  و توسررعها بقرردر مررا هررو اررافي، حتررى و هررذه النظريررة تمرردد مررن سررلطات اإلدا

تستطي، اتىاذ التدابير المفروضة من الطبيعة االستثنائية للظرروف ، دون احتررام 

 (2) .الشاليات أو اإلجراءات التي يتطلبها القانون التىاذ مث  تلك التدابير

 .ارمالفرع الث لث: انعك س ف م دأ المشروعية ع  أعم ا الض ا ااد

ومقتضرى  المشروعية ىضوع سلطات الضربط اإلداري للقرانون.يترت  على مبدأ 

ذلك أن ا  تةرف تجريه سرلطة الضربط و تىرالف بره قواعرد القرانون يقر، براطال 

 مما يجعله جليا باإللراء فضال عما يترت  عليه من مساءلة لإلدار .

 تدرج القواعد الق نونية -أوال

لملزم، ظرا لطابعها القانوني ا ن قواعد المشروعية و ن اانت الها قواعد ملزمة ن

جر  علرى ي ال أنها تتدر  في القيمرة أو المرتبرة القانونيرة تردرجا هرميرا ،وبالترالي 

ألعلرى، ا  سلطة عند قيامها بإنشراء القواعرد القانونيرة أن تراعري أحارام القواعرد ا

 هرا و  الفال يجوز للقاعد  األدنى مرتبرة تعردي  أو  لرراء القاعرد  األعلرى مرتبرة من

 . اانت مىالفة لمبدأ المشروعية

و تبدو أهمية التدر  في عالقته بافالة الحريات، ومن ثم فإن تقييرد سرلطة الضربط 

أن هيمنة الدستور على قواعد المشروعية يعني ابترداء بطرالن  تعتبر واضحة ذلك

في المقرام الثراني تقييرد أعمرا  اإلدار   قواعد التشري، المىالفة ألحاامه، اما يعني

 (3) .الضبطية باألعما  المشرعة شاال و موضوعا
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 التحديد الواضح الخت    ف اادارة –ث ني  

ال يماررن أن يتحقرر  مبرردأ المشررروعية علررى أرا الواقرر،  ال  ذا اانررت ةررالحيات 

ة السلطة اإلدارية واضحة ومحدد . ويعرود سرر تحديرد ةرالحيات السرلطة التنفيذير

ر واضحة، وعاد  ما يتاف  دستو التشريعية دون سواها  لى أن ةالحيات السلطة

 .الدولة بتبيان القواعد العامة لممارسة العم  التشريعي

 :ضوا ا  حة ال راء الض اا -ث لث 

 ن مبدأ المشروعية يضمن بوجه عام الحريات العامة لهرذا فران ار  تقييرد لهرا مرن 

الحقوي والحريرات يتضمن تعديا عليها ، و لاي تةان تلك  قب  السلطات اإلدارية

 (1). الضبطي حتى ياون مشروعا يتعين أن تتوفر الشروط التالية في اإلجراء

 ن ياون اإلجراء الضبطي ضرورياأ. 

 ن وظيفة الضبط اإلداري ضرور  اجتماعية ، فرال يمارن أن يوجرد مجتمر، مرنظم 

الضرربط اإلداري تهرردف  لررى حمايررة النظررام العررام فرري  وظيفررةبرردون ضرربط ، ألن 

المجتمررر،، وفررري نفرررس الوقرررت ترررنظم اسرررتعما  الحريرررات العامرررة حترررى ال يسررراء 

 استىدامها.

بي النسررهررذا التنظرريم للحريررات يقودهررا فرري الواقرر،  لررى غايتهررا، لررذلك قبرر  الطرراب، 

الفوضرى و للحريات فال يمان أن توجد حريرات مطلقرة ألن  طالقهرا معنراه حلرو  

 .تعرا السالم االجتماعي ألىطار جسيمة

 أن تاون القواعد التنظيمية عامة. 

شترط أن تاون القواعد التنظيمية عامة، و ذلرك بررا النظرر تمامرا عرن السرلطة ي

ما دام أنها تارون واجبرة النفراذ فري مواجهرة  التنظيميةالمىتةة بإةدار القرارات 

ومقتضرى ذلرك أن يارون القررار الفرردي  .هراالقرارات الفردية التي تةردر تنفيرذا ل

معتمدا على القاعد  العامة التري تررىص بره و تجيرزه. وفضرال عرن ذلرك ال برد أن 

ياون القرار الفردي مطابقا للقواعرد التنظيميرة العامرة طالمرا أنره يةردر مرن أجر  

 (2)تنفيذها.

الضررمانات و باإلضررافة  لررى ذلررك فررإن القرررارات التنظيميررة محاطررة بمجموعررة مررن 

ت وذلك حتى ال تسيء هيئة الضبط اإلداري استعما  سلطاتها، ومن هذه الضمانا

 : نذار مايلي
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ال يماررن  ةررردار القرررارات التنظيميرررة أو التعليمرررات مررن سرررلطات الضررربط  1-

راعري وعلى اإلدار  أن ت.يجيز ذلك ةراحة أو ضمنا اإلداري  ال  ذا اان القانون

 ام العررام و لرريس مةررلحة شررىص بقةررد المنفعررةالمةررلحة العامررة و حمايررة النظرر

 الىاةة أو االنتقام

در ال يجوز أن يىالف التنظيم الضبطي الةادر من سلطة دنيا التنظيم الةرا2-

 لمبدأ تدر  القواعد القانونية من سلطة عليا  عماال

شرر يج  نشر القرار التنظيمري حترى يلرزم األفرراد بتنفيرذه علرى أن يارون الن3-

ي بمرا ينص القرانون علرى ايفيرة النشرر ينشرر القررار التنظيمر و  ذا لموف  القانون 

 .تراه السلطة مناسبا لةدوره

 (1) .أن تاون هناك مساوا  بين المواطنين -4

، اريال بد أن تاون هناك مساوا  بين جمي، المواطنين أمام  جراءات الضربط اإلد

نون. الجمير، أمرام القرابتطبير  مبردأ قرانوني عرام ياررس مسراوا   يتعل  األمر هناو

ن أالطري  العام ، فهذا المن، مرن المفرروا  ومثا  ذلك من، وقوف السيارات في

لرك ذاسرتثناء علرى  يطب  على الجمي، بردون اسرتثناء .  ال أن الواقر، العملري يضر،

بموج  ةدور قرارات تعطري حر  الوقروف لفئرات محردد  مرن المسرتعملين علرى 

وتبعررا لررذلك فرران مبررردأ .ون  لررى مهنررة مررراالطريرر  وذلررك بارررون ينتمرر  جررزء مررن

باىتةرراص معررين ، فيلزمهررا بالقيررام بأعمررا   المشررروعية يوجرر  ضرربط اإلدار 

الجهررات اإلداريررة  محرردد  ضررمن  طررار معررين، فتسررعى الدولررة  لررى ضرربط مىتلررف

رار محاولة منها جبرها على احترام مبدأ المشروعية حتى ال تتىرذ مرن وسريلة القر

 .اإلداري

 

 .مراع ة  كرة النظ م الع م الث نا:المالب 

  ن الراية من ممارسة أعما  و جراءات الضربط اإلداري هري تحقير  النظرام

لسرلطة اإلىال  بره، وبالترالي ار  عمر  تقروم بره ا العام أو المحافظة عليه في حالة

فظررة النظرام العررام أو المحا العامرة أو رجررا  الضرربط اإلداري ال يهردف  لررى تحقيرر 

 وم اإلداري للفارر  يعررد عمرال غيررر مشرروع مشررو  بعير  االنحرررافعليره بررالمفه

 .وهذا ما عبر عليه مجلس الدولة الفرنسي في عد  أحاام بالسلطة
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 . مالتزام هيئ ف الض ا اادارم  تحقيق النظ م الع الفرع ادوا:

نري أنره  ذا اان النظرام العرام يعبرر عرن روح النظرام القرانوني للمجتمر،، فهرذا ال يع

فار  قانونيرة جامرد ، و نمرا هري فارر  متطرور  يمارن أن ال تارون نترا  نةروص 

ك مسربقا، وبرذلك فإنره يتررقانونية، لرذلك فرال يسرتطي، المشررع أن يحردد مضرمونه 

 .ات الضبط اإلداري بتحقيقهالمجا  للقضاء لفرا الرقابة على مدى التزم هيئ

ترتيبا على ذلرك فللقاضري اإلداري دور فري رقابرة هيئرات الضربط اإلداري لاونره 

لديه اإلدراك للضمير الموجود في القانون المطب  فري بلرده، وروحره المتمثلرة فري 

وهاررذا فالنظررام العررام فاررر  يحسررها القاضرري بشررعوره، وذلررك حينمررا  النظررام العررام.

ات وياون مضمونه غير محدد مرن طررف المشررع، فعليره أن تطرح عليه النزاع

نفسره يستلهمه من النزاع المطروح عليه، وهو بذلك ال يض، قاعد  عامة يقيد بهرا 

بنراءا  في المستقب ، و نما يحسم النزاع الذي أمامره يفةر  فيره وفقرا إلحساسره بره.

الضرربطي  علررى ذلررك فالقاضرري اإلداري بحاررم الرقابررة الترري يسررلطها علررى الترردبير

يبح  في مشرروعيته فالقاضري يتحسرس ويتةرور مضرمونا ثرم ينسربه  لرى عبرار  

"النظرررام العرررام ".وهرررذا هرررو جررروهر مهمرررة القاضررري اإلداري، فرررإذا وجرررد التررردبير 

الضرربطي متوافقررا مرر، النظررام العررام حاررم بمشررروعيته، وفرري حالررة العاررس يقضرري 

 (1) .بإلرائه

 .الستثن ئيةالفرع الث نا :النظ م الع م  ا الظروف ا

 قد تطرأ علرى حيرا  الدولرة ظرروف اسرتثنائية متعردد  الةرور ومىتلفرة المةرادر،

االحرو  أو وقوع اوار  طبيعية االفيضرانات والرزالز  ،أو انتشرار األمرراا 

واألوبئة. ومهما اىتلفت هذه الظروف من حير  ةرورها ومةرادرها فإنهرا تمثر  

مواجهرة هرذه الظرروف، فران المشررع الدولة وبقائها. ومرن أجر  ىطرا على ايان 

 عاد  ما يبادر  لى وض، التنظيمات المالئمة حتى يتسنى لإلدار  مواجهتها.

 تتىذ الحلو  التشريعية للظروف االستثنائية عرد  ةرور ،اتضرمين الدسرتور نةرا

أو عرد  نةروص تىرو  لررإلدار  سرلطات اسرتثنائية واسررعة ال تملاهرا فري األوقررات 

د اإلجرراءات الافيلرة لمواجهرة تلرك الظرروف .امرا قرد يعمرالعادية ،برررا اتىراذ 

المشرع  لى  ةدار عد  قوانين لمواجهة ظرف استثنائي معين، أو جملة ظرروف 

 .استثنائية تحددها هذه القوانين ،تمن  لإلدار  سلطات استثنائية واسعة

وأمرررام قةرررور الحلرررو  التشرررريعية للظرررروف االسرررتثنائية وعررردم افايتهرررا ، ذ مرررن 

التري قرد تهردد ايران الدولرة، فران القاضري اإلداري    أن يتوق، المشررع ار الةع

                                                           
 .40المرجع السابق، ص، جمال قروف 1
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سد هرذا الرنقص بابتارار لنظريرة الظرروف االسرتثنائية التري تسرتند أساسرا الفرنسي 

بعرررا  لرررى فارررر  الضررررور  واالسرررتعجا ، حيررر  أجررراز لرررإلدار  الىررررو  علرررى 

النظام العرام  القواعد، ووس، من سلطاتها بما يتماشى وىطور  تلك الظروف على

 واستمرارية الدولة.

ط يترت  على الظروف االستثنائية توسر، مضرمون النظرام العرام،  ذ ال يقتةرر فقر

دى ع  ةيانة النظام العام في الشارع و قررار األمرن والةرحة والسراينة، بر  يتعر

عنةررا   لى حماية الدولة ذاتها، وبناء على هذا فران مفهروم األمرن العرام باعتبراره

دود الظروف االستثنائية ،ليتعردى حرمن عناةر النظام العام يتس، مدلوله في ظ  

 فبرررالرجوع  لرررى حمايرررة الدولرررة وضرررمان بقائهرررا.حمايرررة األفرررراد وممتلاررراتهم  لرررى 

تررنص علررى:" يقرررر رئرريس 93نجررد ان المرراد  1996الدسررتور الجزائررري لسررنة 

يةري   بىطر داهم يوشرك أن الجمهورية الحالة االستثنائية  ذا اانت البالد مهدد 

ئية السررتثنااتىررو  الحالررة  أو اسررتقاللها أو سررالمة ترابهررا.مؤسسرراتها الدسررتورية 

 لرىالمحافظرة ع تسرتجوبها رئيس الجمهورية أن يتىذ اإلجراءات االسرتثنائية التري

 " ... استقال  األمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية

 ن مفهوم النظرام العرام فري الظرروف االسرتثنائية قرد يطررى عليره الطراب، السياسري 

ولقرد أارد األسرتاذ برو  برنرارد علرى ذلرك  (1)،وذلك حماية للمةال  العليا للدولرة. 

باللون السياسي الرذي يقررره فيتلونون "النظام العام يتأثر بالظواهر السياسية :بأن 

 على مؤسساتها القائمة". دستور الدولة ويعم  على المحافظة

في قراراتها عن رغبتها في تحقي  أغرراا سياسرة  ن السلطة اإلدارية ال تفة  

 (2)اإلداري.باعتبار ذلك يدى  ضمن عناةر النظام العام بالمفهوم 

لجررا رئرريس الجمهوريررة  لررى 1991نتيجررة لإلحرردا  الترري عرفتهررا الجزائررر سررنة 

-04المرؤرف فري91-196 عالن حالة الحةار وذلك بموج  المرسوم الرئاسري 

هرري حالررة تسررم  لرررئيس  " :منرره علررى أن 02حيرر  نةررت المرراد   06-1996

ى الجمهوريررة باتىرراذ اافررة اإلجررراءات القانونيررة و التنظيميررة بهرردف الحفرراظ علرر

 "سير العادي للمراف  العموميةاستقرار مؤسسات الدولة واستعاد  النظام وال

وما يميز حالة الحةرار هرو تحوير  سرلطة الضربط اإلداري مرن السرلطات المدنيرة 

راءات  لى السلطات العسارية ، التي تتمت، بامتيازات واسعة في اتىاذ اافرة اإلجر

 .الضرورية الستتبا  الوض، وةيانة النظام العام

                                                           
 .46، القضاء اإلداري، المرجع السابق، صعبد الغني بسيوني عبد هللا 1
، دور القاضي اإلداري في ةماية الحقوق والحريات العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، السعيد سليماني  2
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،المنرر، مررن اإلقامررة، فرررا اإلقامررة ومررن أهررم هررذه اإلجررراءات االعتقررا  اإلداري 

وقد تم  عالن رف، حالة الحةار بموجر   الجبرية، من، االجتماعات والمظاهرات

 ال أن اسررتمرار ترردهور الوضرر، األمنرري والمسرراس الىطيررر  91-336المرسرروم ، 

والمسررتر للنظررام العررام، دفعررت رئرريس المجلررس األعلررى  لررى اإلعررالن عررن حالررة 

وان مررا    (1) 1992-02-09 المررؤرف فرري44-92الطرروار  بموجرر  المرسرروم 

يميز حالة الطوار  هو بقاء السلطات المدنية هي المالفة بممرارس مهمرة الضربط 

اإلداري اقاعررد  عامررة،  ال أن هررذا ال يمنرر، السررلطة المدنيررة مررن تفررويا السررلطة 

 العسارية لقياد  عمليات  عاد  النظام العام على المستوى المحلي.

المرسوم  عالن حالرة الطروار  علرى جملرة مرن اإلجرراءات التري لهرا ولقد تضمن 

سرراع سررلطات هيئررات الضرربط اإلداري وذلررك بتقييررد حريررة األشررىاص فرري  اثررر

االجتمراع واالنتقرا  والمرررور والتجرو ، ووضر، الحرردود علرى نشراطات األحررزا  

 والجمعيات.....والهررا تررردابير تسرررم  لرررإلدار  بتسرريير حالرررة الطررروار   لرررى غايرررة

 استتبا  الوض، األمني.

 

 المالب الث لث: عدم المس س   لحقوق والحري ف الع مة

ت النظررام القررانوني للحقرروي و الحريرراتقيررد أعمررا  الضرربط اإلداري برراحترام 

 تعردد والوطنية من دساتير وقروانين بفروعهرا المالمجسد بموج  المواثي  الدولية 

ات القرانوني للحقروي والحرير اإلطرارحي  عملت هذه القواعد القانونية علرى رسرم 

الفرديررة والعامررة واررذا معررالم وحرردود ايفيررات وطررري ممارسررتها ،امررا بينررت هررذه 

انرررت القواعررد القانونيررة الوسررائ  الافيلررة لحمايررة هررذه الحقرروي والحريررات. و ال ا

 األعما  اإلدارية الةادر  عن السلطات الضبط اإلداري أعما  غير مشروعة.

 .ية الحقوق والحري ف الع مة  ا الظروف الع ديةالفرع ادوا: حم 

ان ومن أهم القواعد والمباد  والضرمانات المتعلقرة بتنظريم حقروي وحريرات اإلنسر

والمررواطن والترري يجرر  علررى سررلطات الضرربط اإلداري أن تحترمهررا وأال تتعرردى 

 في:العام تتمث   على النظامعليها أثناء ممارسة نشاطها بهدف المحافظة 

 جمالهرا  القضرـاء اإلداري الفرنسرـي ويمارن استىلةرها :لم  دئ الق نونيةا -أوال 

 :في
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 .م دأ المنع والتحريم المالق لمم رسة الحقوق الحري ف. 1

 ن سلطة الضبط اإلداري ال ينبري أن تتىذ أسلو  الحضر المطلر  العرام للحريرة 

ألن الضـرور  تقردر بقردرها وال يةر  أن ينشرط الضربط لتقييرد الحريرة  ال حينمرا 

نروفمبر 30يتهدد النظام العام وهذا ما جاء في حارم مجلرـس الدولرـة الفرنسري فري 

 (1) .األسبوعي دالوزفي قضية 1928سنة 

 ترروفير حريررة لوفررراد فرري اىتيررار الوسرريلة عنررد الترردى  لتقييررد الحريرراتضرررور  

 .العامة

فلرررـذلك فقرررـد ألرررزم القضررراء اإلداري الفرنسررري سرررلطات الضررربط اإلداري بتررروفير 

ة واحترام حرية االىتيار لردى األفرراد عنرد التردى  واتىراذ  جرراءات ضربط الزمر

م   محالته لـزام التجار  بإضاءإلقامة النظام العام والمحافظة عليه ومثا  ذلك أن 

 يج  أن يوفر لهؤالء حرية اىتيار مةابي  اإلنار .

 دارما ااضرورة احترام   عدة التن سب العكسا  ي  أعم ا وإ راءاف الض 2.

 .والقيم ادخال ية

 ن سلطة الضبط اإلداري تقاس في مداها قياسا عاسيا بطبيعة الحرية التي تقةرد 

ر الهرردوء الشررام  لرريال فرري األحيرراء السررانية يجرروز لسررلطات  لررى تقييررـدها .فلترروفي

الضبط اإلداري أن تاون أةررم فري ابرت األةروات المقلقرة ومةرادر اإلزعرا . 

وأاثر حزما في القضاء على الضجيل منهـا حيـا  األةـوات المنبعثرة مرن أبرواي 

ي السرريارات والمرابررات، فالنشرراط األو  هررو أقرر  شررأنا مررن الحريررة الترري تاررون فرر

النشـاط الثاني، ويتفرع عن هذا أنه  ذا اانت الحرية محدد  المضمون ووض، لها 

المشرررع نظررـام ىررـاص لهررـا احريررة الةررحافة وتارروين الجمعيررات فررإن سررلطات 

الضبط اإلداري تةب  أق  اتساعا مما لرو اران األمرـر يتعلر  بنشراط متسرام  فيره 

 (2) .فقط

 الضم ن ف القض ئية-ث ني  

القاضي اإلداري في تحديد مضمون الحرية ومفهـوم النظـام العرام. تنحةر مهمة 

تحديد الحرية وتبيين مفهومها والررا من تقييدها اما قد  فقد يمسك المشرع عن

مقتضرياته تقييرد الحريرة فالقاضري  يمسـك عرـن التعريرف بالنظرام العرام الرذي تحرتم

مضررـمون  م بتحديرردالررذي يتافرر  بنظررر المنازعررات الترري تثررور فرري هررذا الةرردد يقررو

النظـام العام الذي اقتضى مرن سرلطات الضربط اإلداري تقييرد الحريرة وهرذا بحارم 

على الترـدابير الضربطية، فالقاضري يبحر  فري مشرروعية التردبير  الرقابة القضائية

                                                           
 .58، المرجع السابق، صعمر بوقريط 1
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وه  اتىذ للحفاظ على النظام العام أم اان هرذا النظرام ال يقتضريه وهرو يقروم بهرذا 

  عامرة، وال يرورد تعريفنرا مجرردا لفارر  النظرام العرام، فهرو ال يرسرى قاعردالدور 

 تةور لمضمون النظام العام .يقدر ما يقوم بعملية 

عامة وبالمقاب  فإن مهمة القاضي اإلداري تامن اذلك في الحفاظ على الحريات ال

 من تعسـفات سلطات الضبط اإلداري، وبهذا اان للقاضري اإلداري الفرنسري دور

ان برين الضربط اإلداري والحريرات، فترار  ارابير في  رساء قواعد تحارم العالقرة 

ة مرـن الحلرو ، وترار  أىررى يفسر مضمون الحرية في ضوء ما تتطلبره المنازعرـ

ارران يتافرر  بتحديررد مفهرروم ا وبالقرردر  الااملررة علررى تقرردير مررا تحتمرره الظررروف 

ي والمالبسات وبذلك تمىا من هذا الردور الرـذي لعبرـه القاضري اإلداري الفرنسر

أةررو  عامرررة سررريطرت علرررى العالقررة الموجرررود  برررـين ترررـدابير الضرررـبط اإلداري 

 والحريات العامة.

 . ئيةتثنا: حم ية الحقوق والحري ف الع مة  ا الظروف االسالفرع الث ن

 ن مبرردأ الشرررعية قررد ياررون ةررالحا لارر  األوقررات وفرري شررتى الظررروف، وذلررك 

 بتوسرريعه ليشررم  هررذا النطرراي االسررتثنائي، حيرر  تماررن اإلدار  بالحريررة فرري بعررا

السررلطات للتعامرر  مرر، هررذه الظررروف حتررى ولررو ارران ذلررك يتعررارا مرر، قواعررد 

العادية، غير أن تةررفها يبقرى قرانوني وشررعي، ألنره يردى  فري مجرا   الشرعية

ايرة االستثنائية مما يسرتلزم التحلر  مرن بعرا القيرود والقواعرد بهردف حمالشرعية 

 المةلحة العامة.

وبحلررو  ظررروف االسررتثنائية تتسرر، سررلطات الضرربط اإلداري اسررتنادا  لررى نررص 

يترترر  عررن توسرري،  العامررة،للحقرروي والحريررات  تشررريعي، وذلررك لضررمان الحمايررة

المسراس ،بحير   تامرن فري اتسراع دائرر  سلطات الضربط اإلداري نتيجرة أساسرية،

 لي تحجر فبالتا اعتبارات الةيانة النظام العام وضمان بقاء الدولة فوي ا  اعتبار

تسررتند نظريررة الظررروف االسررتثنائية أساسررا  لررى فاررر  الضرررور  .الحريررات العامررة

لررإلدار  الىرررو  عررن بعررا القواعررد االىتةرراص  واالسررتعجا ، بحيرر  يجرروز

 والشا ، وذلك حتى يتسنى لها مواجهة هذه الظروف.

تتمترر، هيئررات الضرربط اإلداري أثنرراء الظررروف االسررتثنائية بسررلطات واسررعة قررد ال 

أنهررا تظر  فري ار  الحرراالت ىاضرعة لرقابرة القضرراء تجيزهرا القروانين العاديرة،  ال 

مررن رقابترره بمجرررد وجررود األىرررى، فررال تحجرر   مثلهررا مثرر  اافررة أعمررا  اإلدار 
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عنةرر االسرتثنائية، وال تتحررر مررن القيرود، وبالترالي فهرري ال تتسراوى مر، أعمررا  

 (1) .السياد  التي ال تىض، للرقابة القضائية

 ال أن القضاء اإلداري اعتبر  قرار  عالن حالة الطوار  من أعما  السياد  التري 

باعتبارهرا بها الحاومرة تنأى عن رقابة القضاء، وذلك ألنه من األعما  التي تقوم 

أن اإلجرراءات والترردابير الترري سرلطة عامررة تهردف  لررى سرالمة ايرران الدولرة، غيررر 

ر قرارات  دارية تىض، لرقابرة القضراء، تةدر تنفيذا إلعالن حالة الطوار  تعتب

الطرروار  .وفرري هررذا اإلطررار اةرردر وبررإعالن حالررة  وذلررك ألنهررا مقيررد  بالدسررتور 

     « Veuve قضية في  03-05-1946 مجلس الدولة الفرنسي حامه الةادر في

« Goguet  بحيررر  ألررررى مجلرررس الدولرررة القررررار الرررذي أةررردره عمرررد  مدينرررة

« Nantes »  االستيالء على شقة مملواة لورملةالذي يتضمن  » «Goguet 

          وذلرررك دون  تبررراع اإلجرررراءات المنةررروص عليهرررا فررري قرررانون الةرررادر بتررراري 

 2.المتعل  بتنظيم األمة في وقت الحر 1938-07-11 

ثناء لذلك فهيئات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية تلتزم ببعا الضوابط أ

 اإلداري، وتىضرر، هررذه اإلجررراءات لرقابررة القضرراء، فررال اتىاذهررا لترردابير الضرربط

 :يجوز تحةينها، ويمان حةر هذه الضوابط في

 الضابط قد أتىذ ىال  الظروف االستثنائية اإلجراءان ياون  -1

 االستثنائي ولزومه اإلجراءضرور   2-

 الضابط للظروف االستثنائية اإلجراءمالئمة  3-

 تحقي  المةلحة العامة 4-
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ا الم حــث الثــ نا: ا يعــة ر   ــة القضــ ء اادارم علــأ أعمــ ا الضــ 

 اادارم

للحريات العامرة، فرإن سرلطات الضربط اإلداري تىضر، فري أعمالهرا   سهامنا

نص ترمن الدستور والتي  139لنص الماد   االوقراراتها لرقابة القضاء، ذلك  عم

د وتضمن للجمي، ولا  واحعلى أن: "تحمي السلطة القضائية المجتم، والحريات 

 المحافظة على حقوقهم األساسية".

 

 المالـــــب ادوا: االغـــــ ء القضـــــ ئا دعمـــــ ا الضـــــ ا اادارم الغيـــــر

 المشروعة

اإللراء من أهم الدعاوي القضرائية التري يملاهرا األفرراد لحمايرة تعتبر دعوى 

اإلداريررة الضرربطية غيررر المشررروعة. وهرري تلررك  حريرراتهم مررن جررراء القرررارات

وذلررك طبقررا للشررروط  الردعوى الترري يطلرر  فيهرـا مررـن القاضرري اإلداري المىرتص،

واإلجررراءات القانونيررة المقرررر ، للحاررـم بعررـدم مشررروعية قرررار  داري ضرربطي 

 لرائررره.  ن دعرروى اإللررررـاء تتعلررـ  أساسرررـا بفحررـص مشرررروعية القررررار  وبالتررالي

مرن 143لمراد  لراف، الدعوى. ولقد نةرت ا بةرف النظر عن الحقوي الشىةية

قرررارات السررلطات  " ينظررر القضرراء فرري الطعررن فرري: علررى انرره1996الدسررتور 

المتعلر  باىتةاةرات مجلرس الدولرة  98-01وبرالرجوع  لرى القرانون  .اإلدارية"

نجد أن مجلس الدولة ينظر في الطعـون باإللررـاء المرفوعرـة  ،(1) وتنظيمه وعمله

الفرديررة الةررادر  عررن السررلطات اإلداريررة ضررـد القرررارات اإلداريررة التنظيميررة أو 

منه. بينمـا تىتص المحاام اإلدارية بالفةر  فري  09وهذا طبقا للماد   المرازيـة،

الطعررون باإللررراء ضررد القرررارات اإلداريررـة التنظيميررـة أو الفرديررة الةررادر  عررن 

 السلطات اإلدارية المحلية.

فحررص مررـدى مشررـروعية يتمترر، القاضرري اإلداري بموجرر  دعرروي اإللررراء بسررلطة 

العناةررـر الىارجيررة للقرررار الضرربط اإلداري مررن جهررة. ومررن جهررة أىرررى، فررإن 

 .رقابته تمتد  لـى فحـص مشروعية العناةر الداىلية

 الفرع ادوا: ر   ة المشروعية الخ ر ية

الرقابة على المشروعية الىارجيرة هرو الرتحام فري سرـالمة عنةرـر االىتةرـاص 

في هذا الشأن "أن المشروعية الىارجية لهرا  Bourjol»   «والشا  ويرى األستاذ

أهميررـة أقررـ  ألن اإلدار  تسررتطي، أن تعيررد  ةرردار العمرر  المحارروم بعرردم شرررعيته 
                                                           

صفر  04المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيميه وعمله، المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم   1

 .8-3ص ، 1998جوان  01الموافق  1419صفر  06،  الصادر في 37 ج.ر.ج.ع، 1998ماي  30الموافق  1419
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يقةررد بالعناةررر الىارجيررة فرري القرررار   (1)". تحررت مظهررر ىررارجي مشررروع

اإلداري ا  مـن رارـن االىتةرـاص، الشرـا  واإلجرراءات، بحير  تلترزم اإلدار  

 طار ممارسة نشاطها الضبطي بالتةرف وفقا لقواعرـد االىتةراص المحردد   في

 .مسابقا، ووفقا لإلجراءات والشاليات التي حددها القانون

 الر   ة علأ رك  االخت  ص -أوال

عي  االىتةاص هو عدم القدر  على مباشر  عم  قرانوني معرـين، ألن المشررع 

 (2).جعله من اىتةاص سلطة هيئة أو فرد اىر

 :عدم االخت  ص ال سيم-1

حينما يةدر التةرف أو القرار من شىص أو جهة  دارية غير مىتةة ومؤهلة 

قانونررا لررذلك، فإننررا ناررون أمررام عرردم اىتةرراص جسرريما واغتةررا  للسررلطة ممررا 

ويظهرررر عررردم  ،يقتضررري اعتبرررار ذلرررك التةررررف قررررارا منعررردما واأنررره لرررم يارررن

 (3): االىتةاص الجسيم في حالتين

  القرار من فرد أو شىص عاديةدور 

 العررام،وهرري حالررة الترري يقرروم فيهررا فرررد عررادي ال يتمترر، بةررفة الموظررف 

 .ممارسة اىتةاص مقرر إلدار  من اإلدارات العامة

  اعتداء السلطة التنفيذية على اىتةاص سلطة أىرى. 

الرروالي  اررأن تقرروم اإلدار  المحليررة ممثلررة فرري رئرريس البلديررة أو:الســلاة التشــريعية

اد  أو المر 122 ةدار قرارات  دارية تمس أحد المجاالت الوارد  ىاةة بالمراد  

 من الدستور، والمىولة أةال الىتةاص البرلمان من أج  التشري، فيها. 123

  فرري اررأن تقرروم اإلدار  المحليررة أو المؤسسررات العامررة بالترردى:الســلاة القضــ ئية

 .اىتةاص القضاء بح  المنازعات بين األفراد

 :م االخت  ص ال سياعد-2

يعتبرررر عيررر  عررردم االىتةررراص البسررريط الةرررور  األاثرررر شررريوعا لعيررر  عررردم 

 االىتةاص، وهو يحرد  داىر  السرلطة التنفيذيرة نفسرها وبرين  دارتهرا وموظفيهرا

ويقةررد برره مىالفررة قواعررد االىتةرراص فرري نطرراي الوظيفررة اإلداريررة مررن حيرر  

  الموضوع أو الزمان أو الماان.

 

 
                                                           

 .79، المرجع السابق، ص عمر بوقريط  1
 .112، ص2010اإلسكندرية، ، دعاوى القضاء اإلداري، دار الجامعة الجديدة، ماجد راغب الحلو  2
-181، ص2009، الوسيط في المنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، محمد الصغير بعلين  3
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 :الموضوعا عدم االخت  ص-3

و مفادها  ةردار قررار  داري مرن طررف سرلطة  داريرة فري مجرا  معرين هرو مرن 

اىتةرراص سررلطة  داريررة أىرررى، ولقررد حرردد المشرررع الجزائررري مسرربقا السررلطات 

المالفة قانونا بممارسة نشاط الضـبط اإلداري بموج  نةروص قانونيرة ةرريحة 

أي  جررراء ىررار  حرردود فررال يجرروز لهررذه األىيررر  أن تقرروم بررـأي عمررـ  أو تتىررـذ 

اىتةاةرررها، وذلرررك طبقرررا لقاعرررد  مفادهرررا أن سرررلطات الضررربط اإلداري ال تتمتررر، 

بسلطة تقديرية ب  هي مقيد  ، فهي  ما أن تاون مىتةرة فيحر  لهرا اتىراذ القررار 

 (1).المالئم، و ما أن ال تاون اذلك فيمتن، عليها وليس لها في ذلك حرية االىتيار

االىتةاص بين سلطات الضربط اإلداري العرام المرازيرة ومن اج  تفادي تنازع 

وسررلطات الضرربط اإلداري الىرراص المحليررة وضرر، القضرراء اإلداري قاعررد  عامررة 

لح  وحسم التنازع في االىتةاةات برين هرذه السرلطات ومضرمون هرذه القاعرد  

 القضرررائية، انررره اأةررر  عرررام يجرررر  أن تمتنررر، سرررلطات الضررربط اإلداري العررررام

 (2) .تةاةات وأعما  سلطات الضبط اإلداري الىاصعن التدى  في اى

 الزم نا:عدم االخت  ص -4

المقةود بعدم االىتةاص الزماني ةدور قرار  داري ممن أةدره في وقرت ال 

بر  ويتحق  ذلك في حالتين : ما أن يةدر القررار ق ياون مىتص قانونا بإةداره.

 قرانونالزمنيرة التري حرددها الأن يتقلد الموظرف مهرام منةربه أو بعرد انتهراء المرد  

 .إلةداره

بالنسبة لقرارات الضبط اإلداري، فإن عدم االىتةاص الزماني فإنه غيرر متوقر، 

حدوثـه ألن سرلطات الضربط اإلداري ينةربون بشرا  رسرـمي أو برـإجراء عمليرـة 

نقـ  السـلطة لان اإلشاا  يطرح أنه في حالة انتماء العهد  المقر  لسرلطة الضربط 

مهام أحد الروال  أو وزيرر   نهاءورئيس المجلس الشعبي البلدي مثالن أو  اإلداري

مرا، فقررد تمضري فتررر  قبرر  تنةري  الرررئيس الجديررد، أو الروالي الجديررد، أو الرروزير 

وفرري انتظررار ذلررك فإنرره مررن الررالزم أن تسررهر اإلدار  فرري أداء مهامهررا لحرر  هررذا 

والتي يسرتمر بموجبهرا عمر   اإلشاا ، فإنه يلجأ  لى نظرية تسيير الشؤون العادية

هررذه السررـلطات وذلررـك لتررأمين السررير العررادي والمعترراد لررإلدار ، لاررن األىررذ بهررذه 

النظرية ال يتبعه اتىراذ هرذه السرلطات لقررارات الضربط اإلداري مرن شرأنها  عاقرة 

 (3)ىلفائهم.

                                                           
، الجوانب القانونية لفكرة البوليس اإلداري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية عمار عوابدي 1

 .1014ص ، 1987، 4والسياسية، العدد 
 .197، المرجع السابق، صعبد الغني عبد هللا بسيوني  2
 .168، ص2005، الوجيز في المنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، محمد الصغير بعلي 3
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 :عدم االخت  ص المك نا-5

فررإذا اانررت بعررا الهيئررات والسررلطات اإلداريررة تمررارس اىتةاةرراتها عبررر اامرر  

قيد ي قليم الدولة ارئيس الجمهورية، رئيس الحاومة والوزراء، فإن هيئات أىرى 

القررانون وتحررردد نطررراي اىتةاةررها اإلقليمررري )الررروالي، رئرريس المجلرررس الشرررعبي 

حديررد البلديررة ملزمررة بتالبلديررة: "  يرر  تررنص المرراد  الىامسررة مررن قررانونحالبلرردي(، 

ص لك "وترنبذ حدود  قليمها ميدانيا بتنفيذ ا  اإلجراءات التقنية والمادية المرتبطة

 ي تتاررونالمررـاد  الىامسررة مررن قررانون الواليررة :" يطرراب   قلرريم الواليررة البلررديات الترر

نرره مشرروبة حيرر  يترترر  علررى تجازوهررا لررذلك النطرراي بطررالن قراراتهررا أل ، "منهررا

اران يةردر رئريس البلديرة قررار يمترد أثرره الرى الماراني،  االىتةاصبعي  عدم 

 .بلدية أو بلديات أىرى

  أما في مجا  الضبط اإلداري، فإن عدم االىتةاص المااني ياون نادرا ألن ار

سررلطة تعرررف حرردود  قليمهررا الترري تمررارس فيرره هررذا النشرراط فريررر متوقرر، أن يلجررأ 

 ي اىتةاص رئيس بلدية مجاور .رئيس بلدية  لى اتىاذ قرار ضبطي يدى  ف

من ىال  ما تقدم يتبرين أن قواعرد االىتةراص بالنسربة لسرلطات الضربط اإلداري 

محدد  قانونـا، من حي  االىتةاص الموضروعي، الزمراني والماراني فار  قررار 

ضرربطي متىررذ ىررار  هررـذه القواعررـد يعتبررر غيررر شرررعي مررن حيرر  عيرر  عرردم 

 (1)االىتةاص.

يرة عي  عدم االىتةاص، القرار الةرادر عرن الررفرة اإلدارالتطبيقات القضائية ل

الررذي فةرر  فرري القضررية الترري جمعررت 20-11-1976بترراري  بررالمجلس األعلررى 

ما اطرف مدعي وبلدية بودواو مدعى عليها، وتتلىص وقائعها في (ك. أ)السيدان 

تهالك المجلس الشعبي لبلدية  بودواو، قرر رئيسه من، بير، واسر امداولةيلي"  ثر 

رار قد المشروبات الاحولية على مستوى ترا  البلدية .اعتبر المدعيان أن هذا الق

ئر  ألح  بهما ضرارا، فرفعا دعوى   لراء ضده بعد أن قدما تظلمرين لررئيس الردا

قرررار المىاةررم ولمةرردر لقرررار، مؤسسرران دعواهمررا علررى أربعررة عيررو  شررابت ال

 :وهي

عي  السب ، وعي  الىتةاص، واالنحراف في اسرتعما  السرلطة وأىيررا عير  

"وفيمرررا يىرررص  :مىالفرررة القرررانون وممرررا جررراء فررري حيثيرررات القررررار القضرررائي أنررره

واسررتنادا علررى المررادتين  30-09-1975 مشررروعية القرررار اإلداري الةررادر فرري

المجلس الشعبي البلدي مالف من القانون البلدي " حي  أن الرئيس  237و 235
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المجلس الشعبي البلردي، و شرراف السرلطة العليرا، بممارسرة سرلطات تحت مراقبة 

الضربط المىولررة لرره قانونررا، وأن هرردف المجلررس اإلداري البلرردي يتمثرر  فرري حمايررة 

الشعبي البلردي غيرر حسن النظام واألمن والةحة العامة، وبما أن رئيس المجلس 

يج  أن تارون هرذه األىيرر  قرد اتىرذت بنراءا علرى أسربا   ملزم بتسبي  قراراته،

المشروبات الاحولية بةفة نهائية مث  ما أمرت به سلطات البلدية، يشرا  عقوبرة 

اتىاذها، لهذا فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي غير مىتص  ال يح   ال للمحامة

-09-10باتىرراذ مثرر  هررذا القرررار، وبررالنظر اررذلك  لررى أن المداولررة المؤرىررة فرري 

والترري علررى أساسررها قرررر المجلررس الشررعبي البلرردي منرر، بيرر، واسررتهالك  1975

سرألة المشروبات الاحولية على مستوى ترا  البلدية باط  مستقبلية بينما محلها م

ضرربط ترردى  فرري  طررار ةررالحيات رئرريس المجلررس الشررعبي البلرردي، األمررر الررذي 

القرار المتىذ ولهذه األسبا  قضى المجلس األعلرى بإلرراء القررار يستوج   لراء 

 (1) المطعون ضده .

 ذا اانت هذه هي القاعد  العامة ،فانره قرد تطررأ ظرروف اسرتثنائية ،وفري الحراالت 

لسرررررلطات الضررررربط اإلداري مىالفرررررة قواعرررررد  الضررررررور  واالسرررررتعجا  ،يجررررروز

االىتةررراص لمواجهرررة الظرررروف الىاةرررة. وهرررذا االسرررتثناء مرررن ىلررر  القاضررري 

اإلداري الفرنسي ،وذلك بمن  اإلدار  سلطات أوس، تتماشرى وطبيعرة مهامهرا. قرد 

يدى  بعا الترير على قواعد االىتةاص والرقابرة القضرائية عليهرـا تماشريا مر، 

نق  اىتةاص جهة معينة  لى جهة أىرى غيرر  فقد ياونهذه الظروف الىاةة، 

مىتةة اما هو الحا  في نق  ةالحيات الضبط اإلداري  لرى السرلطة العسرارية 

فرري بعررا الحرراالت ،وقررد يارررون علررى شررا   عطرراء لسررلطات الضررربط اإلداري 

 04-06-1947الدولة الفرنسي بتاري   اىتةاةات جديد  .وهذا ما أاده مجلس

حي  قرر انه :" في الظرروف االسرتثنائية  ENTREPRISECHEMIN  في قضية

يماررن للسررلطات اإلداريررة أن تتىررذ  جررراءات تتعرردى حرردود اىتةاةررها العاديررة، 

 (2)وذلك لمواجهة هذه الظروف .

 أما في ظر  الظرروف قواعد االىتةاص تقيد نشاط اإلدار  في الظروف العادية،

ي و نمرا ياتفر يبح  في عي  عدم االىتةاصاالستثنائية فان القاضي اإلداري ال 

بتفحص مدى تروافر الظررف االسرتثنائي ومردى مالئمرة اإلجرراء المتىرذ لمواجهرة 

 .تلك الظروف
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 ر   ة مشروعية الشكا و اا راءاف -ث ني  

يقةد بالشا   فةاح اإلدار  عن  دارتها وفقا أو تبعا للشا  والتدابير التي حددها 

اإلدار  غيررر ملزمررة بشررا  أو  جررراء عنررد  ةرردارها للقرررار القررانون، واألةرر  أن 

 (1).اإلداري ما لم يقيدها بشا  أو  جراء

ار غير أن المشرع قد يتدى  ويحدد الشا  واإلجرراءات الواجرـ   تباعهرـا إلةرـد

القررررار اإلداري، وذلرررك حمايرررة لحقررروي وحريرررات األفرررراد، بحيررر  يترتررر  علرررى 

تبرراع االلتررزام بالشررا  الررذي حرردده القررانون أو دون  ةررـدور القررـرار اإلداري دون 

 اإلجراءات المنةوص عليهـا قانونـا معي  و ياون عرضة لإللراء.

وتنقسررم الشرراليات فرري القرررارات اإلداريررة مررن حيرر  مرردى تأثيرهررا فررـي شررـرعية 

وعررـدم شررـرعية القرررارات اإلداريررة  لررى شرراليات جوهريررة وشرراليات ثانويررة غيررر 

 .جوهرية

 :ي ف واا راءاف ال وهرية المؤثر علأ القرار الض ااالشكل-1

 حترى يارون القررار مشررروعا البرد مرن  تبراع الشرراليات واإلجرراءات التري يقررهررا

القررانون، وقررد يررنص المشرررع علررى الرربطالن اجررزاء علررى مىالفررة قواعررد الشررا  

 فران األمرر يرجر، فري.واإلجراءات المقرر ، و ذا سات المشرع عن ذار الجزاء 

 .الحالة للقضاء اإلداري الذي يحدد مدى أهمية الشا  المطلو  هذه

 ر   ة إ راءاف القرار اادارم -أ

 :وتأىذ اإلجراءات عد  ةور أهمها

ظيفرة ومهما بلرت درجة قدر  اإلدار  على اإللمام با  جوانر   :الرأم المس ق* 

أي  لررى الرررالضربط اإلداري الترري تحتويهررا،  ال أنهرا فرري اثيررر مررن األحيران تحتررا  

المتىةررص الرررذي يسررم  لهرررا باتىرراذ الموقرررف السررليم عنرررد  ةرردارها للقررررارات 

 المتعلقة بوظيفتها.

مرا نةرت  ومن أمثلة وجو  حةو  علرى االستشرار  والررأي قبر  اتىراذ القررار،

 28الةررادر فرري 91- 176مررن المرسرروم التنفيررذي رقررم  41أحاررام المرراد   عليرره

 2012 جروان 29الفرنسي الةادر فري  ونجد أن قرار مجلس الدولة 1991ماي

والذي بموجبه  لراء قرار وزير الثقافرة الفرنسري المتضرمن مرن  تأشرير  اسرترال  

وعرا فيلم سينمائي .لقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن تأشرير  الةرادر  عرن 

وزير الثقافة واالتةا  مستند لرأي غير مسب  ةادر عن لجنرة تةرنيف األفرالم 
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بران أوةرته منر،  رمنعقد  في شا  جمعية والتي ضرمنت رأيهرا للروزيالسينمائية ال

 . سنة16مشاهد  الفيلم على األحدا  الذين تق  أعمارهم عن 

ن مرريشررترط أحيانررا لةررحة القرررار اإلداري أن يتىررذ بنرراء علررى اقتررراح :اال تــراح*

 قتراحجهة أىرى. و ذا اان للجهة المىتةة بإةدار القرار أن ال تتب، وتأىذ براال

 . ال انه ال يمانها تعديلها

ومثا  ذلك فقد من  القانون للوزير المالف بالسياحة بإةردار قررار يلرري بموجبره 

امتياز استرال  الحمامات المعدنية، استنادا القتراح من والي الوالية وقد جراء فري 

 (1).1994ينرراير29الةررادر فرري  41-94 مررن المرسرروم التنفيررذي رقررم 41المرراد  

تعتبررر أن  2003-12- 16س الدولررة الجزائررري قرررارا بترراري  وقررد اةرردر مجلرر

قرررار الررفررة اإلداريررة لمجلررس قضرراء وهررران جرراء ةررائبا، عنرردما رفررا دعرروى 

ألحررد المررواطنين الررتمس مررن ىاللهررا  بطررا  قرررار والرري وهررران، الررذي أمررر برلرر  

 (2) .قاعد  لع  اان يسترلها المدعي

اإلداري،  جرررراء تحقيررر  يتعلررر  يقتضررري القرررانون أحيانرررا ،قبررر  ةررردور القررررار 

ن بموضوع القرار، فيةب  بذلك  جراءا جوهريا ، وبدونه يعتبر القررار معير  مر

 03الةرادر فري  98-339وقد اقتضى مثال المرسوم التنفيذي رقرم  الشا ، حي 

 يضبط التنظيم الذي يطب  على المنشآت المةنفة ويحدد قائمتها.1998نوفمبر

نهايررة التحقيرر  يرلرر  المنرردو  المحقرر  :المرسرروم علررىمررن 13ولقررد نةررت المرراد  

التحقيررر  المتارررون مرررن أوراي غيرررر منفةرررلة ويوقعررره، يسرررتدعي المنررردو  سرررج  

ن أيرام ويبلرره فري عرين المارا 8المحق  بعد انتهاء التحقي  ةراح  الطلر  ىرال  

المالحظات الاتابية والشفهية التري سرجلت فري محضرر ويطلر  منره تقرديم مرذار  

 ".يوما22  مهلة  جابة ىال

داري يعتبررر أحيانررا اإلنرررذار المسررب  قبرر   ةرردار القررررار اإل :اانــذار المســ ق* 

ن  جررراءا جوهريررا ، لررى حررد أن القرررار اإلداري ال ياررون ةررحيحا،  ال  ذا ثبررت أ

 .السرلطة التري أةرردرت القررار قرد وجهررت  نرذارا مسربقا للشررىص المعنري بررالقرار

 76-34مررن المرسرروم التنفيررذي رقررم  35 ومثرراال علررى ذلررك مررا تضررمنته المرراد 

  .1976فبراير  20الةادر في 

 

 
                                                           

المتعلق بتحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم  176-91مرسوم تنفيذي رقم  1

ماي  28الموافق  1411ذي القعدة  14ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكن المؤرخ في 

 .974-962ص  ،1991يونيو  1ذي القعدة الموافق  18، الصادر في 26 ج.ر.ج.ع، 1991
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 ال ي ن ف الشكلية المؤثرة-ب

ا فري برإفرا  قراراتهرهذا األة  أن اإلدار  غير مقيد  في اإلفةاح عرن  رادتهرا، 

رار فالسرلطة اإلداريرة تتمتر، بحريرة تقردير  فررا  القرةيرة معينة أو شا  معرين، 

قررار لمناسبا، ما لم يحتم القرانون  تبراع شرا  ىراص بالنسربة في الشا  الذي تراه 

معررين، وذلررك فقررد ياررون القرررار اإلداري ماتوبررا وقررد ياررون شررفويا، ةررريحا أو 

ر مرن ضمنيا، اما قد ياون مسببا أو غير مسب ،  ال أن القانون قد يشترط في اثي

 األحيان أن يتىذ القرار شاال معينا.

تىفيرف واحرد علرى هرذا المبردأ،   اليارن يوجرد تىفيرف أما التسبي ، فلم تان ،ولرم 

وهو االلتزام المفروا على اإلدار  بالاشف عن أسبا  قراراتها للقاضي عنردما 

 (1) يطل  منها.

واسرتقر لردى الفقره والقضرا  فري فرنسرا فري بدايرة األمرر، أن اإلدار  ليسرت ملزمرة 

االنتقرادات التري تعررا لهرا مبردأ عرـدم التسرـبي  تعررـذر بتسربي  قراراتهرا، وأمرام 

الوضرر، نحررو ضرررور  تسرربي  القرررارات اإلداريررة دعمررا لشررفافية العمرر  اإلداري 

وتسررهيال لرقابررـة القضررـاء اإلداري فرري حالررة النررزاع اإلداري حولهررا، فقررد قضررى 

علرى  لرراء قررار 10-02-1999مجلس الدولة في قـرار غيـر منشـور بتـاري  ، 

 (2) .الئي جاء غير معل  ومدعم بأدلة اافيةو

ر أمررا بالنسرربة لقرررارات الضرربط اإلداري، فنجررد أن القضرراء اإلداري الفرنسرري أقرر

  جررانفي 9 بشررـرعية القررـرار الضرربطي الررذي ةرردر شررفويا عررن مجلررس الدولررة فرري 

ذا غير أن سلطة الضـبط اإلداري ملزمرـة بإتبراع الشرا  الاترابي لقرارهرا  1931

ي القانون ذلك، وىروجهرا عرن الشرا  بعير  قرارهرا بعير  الشرـا  وبالترالألزمها 

عرردم شرررعيته. أمررا بالنسرربة لتسرربي  قرررارات الضرربط اإلداري، فنرررى أنرره علررى 

سلطات الضبط اإلداري أن تسب  فري قراراتهرا تسرببا واضرحا، وىاةرة سرلطات 

أم لررم الضربط اإلداري علررى المسرتوى المحلرري سرواء نررص القرـانون علررى التسربي  

يرررنص وهرررذا نتيجرررة لىةوةرررية قررررارات الضررربط اإلداري وعالقتهرررا بالحريرررات 

الفرديـة من جهة، ومن جهة أىررى حترى يسره  علرى القاضري اإلداري فري حالرة 

 بالقرارات التأاد مرن األسربا  التري حملرت سرلطة الضربط حدو  نزاعـات تتعلـ 

جوهري يسرتلزمه  اإلداري عن اتىاذ القرار، وبذلك يةب  شـا  التسبي  عنةر

  .ا  قرار ضبط  داري

                                                           
، دار هومة للطابعة النشر 4، دروس في المنازعات اإلدارية )وساءل المشروعية(، طلحسن بن شيخ آث ملويا  1
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 الشكلي ف واا راءاف الغير المؤثرة علأ القرار الض اا

ؤثر ياألشاا  الثانوية هي ا  األشاا  الرير مؤثر  في مضمون القرار، بحي  ال 

القرررار، بمعنررى أن القرررار ارران سرروف يةرردر لررنفس الجرروهر غايبهررا علررى جرروهر 

الررذي أغفلترره اإلدار . ففرري مجررا  الضرربط  والمضررمون حتررى لررو اتبرر، ذلررك الشررـا 

 اإلداري فررإن القضرراء اإلداري الفرنسرري قررد أقررر بعرردم شرررعية قررـرارات ضررـبط

  داري لعي  الشا  رغم اون ذلك الشا  ثانوي، واان ذلك فيما يىص الشاليات

العامررة لنشررر وتبليررـب قرررارات الضرربط اإلداري، والشرراليات الىاةررة فرري ميرردان 

 العام.الضبط اإلداري 

فرغم عدم تأثر مضمون وجوهر قرار الضـبط اإلداري بالنشرـر أو التبليرـب  ال أن 

اعتبرر أن عردم 1939نروفمبر 30القضـاء الفرنسي قرار مجلـس الدولرة الفرنسري 

وجررود التبليررب الاررافي المررؤدي  لررى تنفيررذ القرررار بعيرر  القرررار مررـن حيررـ  الشررـا  

شررعية قررارات الضربط اإلداري الرذي  وبذلك الحام مجلس الدولة الفرنسري بعردم

ياون فيها التبليب غيرـر ارافي، فقرد قضرى بعردم شررعية قررار ضربط  داري اتىرذه 

 (1) .بسب  عدم افايـة التبليـب أحد العمد

أما فيما يىص  تباع شراليات ىاةرة فري ميردان الضربط اإلداري العرام فقرد يرنص 

 تباعهرا علرى مضرمون القررار شاليات ىاةرة، ال يرؤثر عردم  القـانون علـى  تباع

ذلررك اللرروائ  المحليررة الدائمررة، حيرر   لاررن القررانون ألررزم  تبرراع ذلررـك الشررـا  ومثررا 

هرذه  منرـه علرـى ضررور   يرداع 82 يرنص القرانون المحلري الفرنسري فرـي المرـاد  

اللرروائ  فرري المحافظررة بحيرر  ال يجرروز تنفيررذها  ال بعررد مضرري شررهر مررن ترراري  

شرهر ال يمارن تنفيرذ هرذه الالئحرة. فررغم أن هرذا الشرا  ال ال اإليـداع، وىال  هرذا

يؤثر على مضمون القرار، ورغم بسراطة هرذا الشرـا  حيرـ  ال يلرـزم القرانون  ال 

مجرد اإليداع،  ال أن القضاء اإلداري الفرنسي اعتبرر تىلرف هرـذا الشرـا  بعيرـ  

 (2) .القـرار وبالتالي يؤدي  لى عدم شـرعيته

  ة المشروعية الداخليةالفرع الث نا: ر  

 :الر   ة علأ الس ب -أوال

يشا  عنةر السب  في قرارات الضربط اإلداري سرمة مميرز  فري عمليرة الرقابرة 

السب  ألن سلطات الضبط اإلداري تةدر قراراتها القضائية علـى جان  عنةر 

 بناء على سب  اإلىال  بالنظام العام ومن أج  المحافظة عليه.

                                                           
 .87، المرجع السابق، صعمر بوقريط  1
 .154، المرجع السابق، صماجد راغب الحلو  2
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ويقةد بعي  السب  هو عدم المشرروعية الرذي يةري  القررار اإلداري فري سرببه 

بأن تاون الواقعة التي يقوم عليها القرار غير موجود  أو غير ةحيحة من حير  

تاييفها القانوني. انعردام الوقرائ، الماديرة أو القانونيرة، أو وقروع ىطرأ فري تقرديرها. 

بحارم 1907عير  السرب  منرذ عرام وقد بردأ مجلرس الدولرة الفرنسري رقابتره علرى 

وشرملت هرذه 1910الذي جاء أاثر ةراحة عام  الشهير، »  « Monod   مونو

 (1).على الوجود المادي للوقائ، واذلك ةحة تاييفها القانوني الرقابة

 الر   ة علأ الو ود الم دم للو  ئع.1

يراقرر  القضرراء اإلداري فرري ارر  مررن فرنسررا، ومةررر، والجزائررر، مرردى ةررحة 

فرديرة هيئرات الضربط اإلداري فيرر قرارتهرا الضربطية ال الوقائ، التي استندت  ليها

ي فري يلرري القررار، ويسرتوو ذا تأاد أن الوقائ، غير ةحيحة من الناحيرة الماديرة 

 يها، أوذلك أن تاون اإلدار  حسنة النية، أي اعتقدت ىطأ بقيرام الوقرائ، التري تردع

 .م هذه الوقائ،العاس من ذلك  ذا اانت تعلم بانعدا

الرقابة علرى الوجرود المرادي للوقرائ، بةرفة عامرة، هري التأارد مرن وجرود الوقرائ، 

التي استندت  ليها اإلداري في  ةدار قرارها، باعتبرار تلرك الوقرائ، هري األسراس 

الذي يقوم عليه القرار ب  هـي الـداف، إلةداره، ومن ثم يقر، القررار براطال  ذا مرا 

 (2)ت عليه اإلدار  فـي  ةـداره مـن وقائ،.ثبت عدم ةحة ما استند

وقررد سررلك مجلررس الدولررة الفرنسرري هررذا المسررلك فرري ىةرروص  جررراءات الضرربط 

أي أىذ المجلس برأي مفروا الدولرة والرذي  1959سنة grangeوذلك في حام

حامره السراب  وذلرك بمناسربة الطعرن فري طل  المجلرس فري تقريرره بالعردو  عرن 

قرررار ةررادر مررن السررلطات الفرنسررية فرري الجزائررر بتحديررد  قامررة أحررد المحررامين 

وقرد اسرتندت اإلدار  1956مارس 16باالستناد  لى نةوص القانون الةادر في 

فرري قرارهررا  لررى انتمرراء ذلررك المحررامي  لررى تنظرريم سررري هدفرره اإلىررال  برراألمن 

زائررر وهرري أسرربا  اانررت تةررل  طبقررا للمسررلك السرراب  ومسرراعد  الثرروار فرري الج

برالرأي الرذي لقضاء المجلس لتأسيس القررار، لارن المجلرس أىرذ فري هرذه القضرية 

ي اقترحه مفوا الدولة في تقريره، وقرر فرا رقابته للتحق  من الوجود المراد

 .لهذه الوقائ،

                                                           
 .417، المرجع السابق، صعادل السعيد محمد أبو الخير 1
، دعوى إلغاء القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة، المركز القومي لالصدرات عبد العزيز عبد المنعم خليفة 2

 .228، ص2008القانونية، 
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ةررحة الوقررائ،. لعرردم  grange وانتهررى بإلررراء قرررار اإلدار  بتحديررد  قامررة السرريد

لإلشار  فرإن قضراء مجلرس الدولرة لرم يارن يأىرذ برالوجود المرادي للوقرائ، بالنسربة 

 (1).للقضايا التي تتعل  بأمن الدولة غير أن األمر ترير بعد هذه القضية

وقررد سررلك مجلررس الدولررة الفرنسرري هررذا االتجرراه فرري العديررد مررن أحاامرره الالحقررة 

 الالتري تردعيها اإلدار  سرندا لقرارهرا وأةبحت قاعد  التحقر  مرن ةرحة الوقرائ، 

 .يرد عليها أي استثناء

أما في الجزائر فقرد قضرت الررفرة اإلداريرة برالمجلس األعلرى بقررار ةرادر عنهرا 

 (عمرران رابر  أو)فةال في القضية التي جمعت السريد ، 1981-07-11بتاري  

مدعي والسيد وزير الداىلية مدعى عليه، ةرح المجلرس األعلرى بربطالن القررار 

نهرل اإلىرو  جيالنري قررر  3عمران شاغ  لفيلرة واقعرة ببئرر ىرادم  و أن السيد أو

بناء سور يحيط بساحة مسانه، حي  استةدر وتحة  علرى رىةرة مسربقة مرن 

ى قرررار مررن هررذا رئرريس المجلررس الشررعبي البلرردي لبلديررة بئررر ىررادم، ثررم تحةرر  علرر

أن رئيس دائر  بئرر مرراد رايرس أةردر قررار األىير يتضمن رىةة للبناء ،  ال 

بوقف األشرا  على أساس أن البناء المزمر،  نجرازه مرن 29-05-1979بتاري  ،

 (2)شأنه مس النظام العام.

 الر   ة علأ التكييف الق نونا للو  ئع.2

الثابتة لدى رج  اإلدار   سرما وعنوانرا الواقعة  ن عملية التايف يقةد بها  عطاء 

 (3).يحدد وضعها داى  نطاي قاعد  القانون الذي يراد تطبيقها

وقد بدأ مجلرس الدولرة الفرنسري فري مباشرر  هرذا النروع مرن الرقابرة عنردما أةردر 

الررذي اانررت ترردور وقائعرره حررو  رفررـا 1914سررنة  Gomel حامررـه الشررـهير

   « Beauveauألحررـد المررواطنين فرري ميررداناإلدار  مررـن  التررـرىيص بالبنررـاء 

يعتبر هذا الميدان من المواق، األثريرة،  ال أن المجلرس ألررى هرذا القررار بعرد أن »

 (4).اتض  أن الميدان ال يعتبر موقعا أثريا

 )المالئمة)وخاورة الس ب أهميةالر   ة علأ .3

لمراقبررة مرردى وهررذه تعنرري تمترر، السررلطات اإلداريررة المىتةررة بالسررلطة التقديريررة 

 القضرراء اإلداري بمراقبررة تقرردير اإلدار  لةررحة  ويقرروم أهميررة أو ىطررور  الوقررائ،.

اران يوجرد تناسر  برين  وتناسبها م، اإلجراء المتىرذ فهرو يبحر  عمرا  ذا األسبا 

األسرربا  والمحرر  فرري عمرر  الضرربط وبعبررار  أىرررى مراقبررة مالئمررة القرررار الررذي 
                                                           

 .142، المرجع السابق، صفيصل نسيغة 1
 .95، المرجع السابق، صجمال قروف  2
 .541، المرجع السابق،  صعادل السعيد محمد أبو الخير 3
 .255، المرجع السابق، ص عبد الغني بسويني 4
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مجلس الدولة الفرنسي العديد من األحاام لطات الضبط ولقد حم  قضاء س اتىذته

أهميرة القيمرة الذاتيرة لوسربا  فري مراد  الحريرات العامرة،  تقردير والتطبيقات حو 

والذي قررر فيره  BENJAMIN » «  ومن أشهر تلك التطبيقات حامه في قضية

بعررد تقييمرره ألهميررة وىطررور  االضررطرابات الترري قررد تتتبعهررا المحاضررر  بالنسرربة 

م وأنها لم تان على النحو الذي ال يمان تداراها باتىاذ  جراءات ضبط للنظام العا

وفي الجزائر نجد قررار مجلرس الدولرة الجزائرري الةرادر ،. من المنأق  ةرامة 

الذي أيد فيره قررار الررفرة اإلداريرة بمجلرس قضراء قسرنطينة، 20-05-2003في 

بموجبره ألحرد رىرص 27-09-1998الذي ألررى قررار والري عنابرة الةرادر فري 

 .المواطنين باسترال  مح  تجاري

 :الر   ة علأ المحا -ث ني 

لم تعطى تسمية ةحيحة لهذا العي   ذا عبر عنره مجلرس الدولرة الفرنسري بتراري  

بِعبار  الُمىالفة المباشرر  للقرانون فري قضرية بيرزي والرذي يُفهرم  1867مارس21

، الُمعاهررردات، القررروانين الدسرررتور، المبررراد  العامرررة للقرررانون مرررن عبرررار  قرررانون"

 (1)."الّنةوص التنظيمية

لقد ارتبط عي  مىالفة القانون بران المح  والذي يعرف بأنه التريير الذي يحدثه 

في الوض، القانوني القائم لحظة ةدوره فينشئ مرارزا قانونيرا جديردا أو يعرد  أو 

المحرر  يلررري مرااررز  قامررة، ومررن شررروط ةررحة محرر  القرررار اإلداري أن ياررون 

ممانررا عمررال وجررائزا قانونررا فضررال عررن أنرره يرترر  أثرررا حرراال ومباشرررا. فيجرر  أن 

ياون القرار اإلداري موافقا للقانون  ذ أن المح  يمثر  األثرر المترتر  علرى قررار 

اإلدار  وهررذا األثررر هررو الررذي يبحرر  عررن مرردى مطابقترره للقررانون. ويقةررد بمحرر  

مباشرر الرذي يحدثره القررار مباشرر  سرواء القرار اإلداري األثر القانوني الحرا  وال

أن يارون حر  القررار م، ويشرترط فري (2)بإنشاء مراز قرانوني أو تعديلره أو  نهائره

ممانررا ومشررروعا. فررإذا ارران القرررار معيبررا فرري فحررواه أو مضررمونه برران ارران األثررر 

القررانوني المترترر  علررى القرررار مىرررالف للقررانون أيررا ارران مةرردره دسرررتوريا أو 

الئحة أو مباد  عامة للقرانون ففري هرذه الحراالت يارون غيرر مشرروع تشريعيا أو 

 .ومعيبا بمىالفته للقانون

 

 

                                                           
في التشريع الجزائري، رسالة  ، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية عبد اللطيف رزايقية 1

 .134، ص2014-2013كلية العلوم الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي ،  ،ماجستير
 .122، المرجع السابق، صعالء الدين عشي 2
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 :مخ لفة محا القرار الض اا للقواعد والم  دئ الدستورية

، ال يماـن للقاضـي اإلداري الحاـم ببطالن قرار ضربط  داري ةردر وفقرا لتشرري

لررس مىررالف للدسررتور،  ذ أن مهمررة الرقابررـة علررـى دسررـتورية القرروانين موالررة للمج

لس الدستوري وال يسم  ألي اان بتحريك  جـراءات الـدعوى األةلية أمام  المج

بررفتيررره أمرررا اللررروائ   الدسرررتوري ىرررار   رئررريس الجمهوريرررة ورئررريس البرلمررران

ن ـية، فرـإالتي تعتبر قرارات  دارية التي غالبا ما تأىذ اسم مراسيم رئاسرالمستقلة 

ات النظررام القررانوني الجزائررري يمررن  للقاضرري اإلداري ةررالحية  لررراء هررذه القرررار

اجز .أما الحالة التي ياون فيما قرار الضربط اإلداري مسرتق  وال يوجرد تشرري، عر

دم عرالدستور، فإن القاضي اإلداري يمارن لره  لرراء القررار بسرب  بـين القاضـي و

  ن القضرراء الفرنسرري فرري رقابترره علررى القرررارات الضرربطية المىالفررة الدسررتورية.

 للقواعررد الدسررتورية يميررز بررـين حررالتين مررن عرردم دسررتورية قرررار الضرربط اإلداري

 ليعم  رقابته.

  للدستور دور  رار ض ا إدارم تا يق  لتشريع مخ لف. 

فرري هررذه الحالررة نجررد أن قرررار الضرربط اإلداري الررذي ةرردر وفقررا لتشررري، مىررالف 

ال  للدستور يفلت من جزاء اإلبطا  لعدم الدسرتورية ألن القاضري يطبر  التشرري،،

يمانرره تجرراوز ذلررك للبحرر  فررـي دسررـتورية التشررري، مررن عدمرره وقررد عهررد مفرروا 

تره فري القرانون الفرنسرـي بطبيعبقوله "الموقف الحالي  « Latournerie »الدولة 

ال يشررج، علررى مناقشررة موضرروع الرقابررة علررى دسررتورية القرروانين أمررام مجلررس 

 ."الدولة

أن القضررررا  اإلداريررررـون   « Debbach » وفرررري هررررذا الةرررردد يقرررررر األسررررتاذ 

والقضرررـائيون ال يىتةرررـون بمسرررألة دسرررتورية التشرررري، وال األعمرررا  اإلداريرررة 

، يشـا  حـاجزا بـين القاضي وبين الدستور وبذلك الةادر  على أساسه، فالتشري

فالرقابة يمارسها المجلس الدستوري، وفي حالة وجود غموا في نص تشريعي 

 (1)فإن القاضي يفسره محترما أحاام الدستور.

الوضرر، فرري الجزائررر يطرراب  مررا هررو موجررود فرري فرنسررـا،  ذ ال يماررـن للقاضررـي 

اإلداري الحاـم ببطالن قرار ضبط  داري ةدر وفقا لتشري، مىرالف للدسرتور  ذ 

أن مهمة الرقابـة علـى دسـتورية القروانين مواولرة للمجلرس الدسرتوري وال يسرم  

س الدسررتوري ىررار  ألي ارران بتحريررك  جررراءات الرردعوى األةررلية أمررام المجلرر

الجمهوريررة ورئرريس البرلمرران بررفتيرره أمررا اللرروائ  المسررتقلة الترري تعتبررر رئرريس 

                                                           
 .99، المرجع السابق، صعمر بوقريط 1
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قرررارات  داريررة الترري غالبررا مررا تأىررذ اسررم مراسرريم رئاسررـية، فررـإن النظررام القررانوني 

الجزائري يمن  للقاضري اإلداري ةرالحية  لرراء هرذه القررارات .أمرا الحالرة التري 

داري مسررتق  وال يوجرد تشرري، عرراجز برـين القاضررـي يارون فيمرا قرررار الضربط اإل

 والدستور، فإن القاضي اإلداري يمان له  لراء القرار بسب  عدم الدستورية.

 عدم و ود تشريع ح  ز  ي  الق ضا والدستور. 

في هذه الحالرة ال يوجرد مرا يمنر، القاضري مرن اإلعرالن عرن بطرالن قررار الضربط 

ويد  علرى ذلرك حارم مجلرس الدولرة الفرنسري المىالف مباشر  للقواعد الدستورية 

حيررـ  أعلرن مجلررس الدولرة شرررعية قررار ضرربط 1956أاترـوبر ،26الةرادر فرري 

ةررادر برررفا رىةررة، اانررت جمعيررة المحرراربين مررن أجرر  السررـلم والحريررة قررد 

تقدمت بطل  الحةو  عليها بسب  أن نشاط هذه الجمعية مىالف للدستور، حي  

يتمث  هذا النشاط في استشارات قومية واستطالع ا راء، وبذلك فرإن هرذا النشراط 

حيثيات الحام تبرين أن نشراط الجمعيرة 1946.مـن دستور 3مىالف لـنص المـاد  

بقررار  انونقرالم  ال ام تحرتغير دستوري وبناء عليه فإن سلطة الضبط برفضها لـ

ضرربطي مطرراب  للدسررتور وبهررذا فررإن مىالفررة قرررار الضرربط اإلداري لررنص فرري 

 (1)الدستور ياون غير شرعي.

 مخ لفة محا القرار للتشريع: 

احترررام النةرروص التشررريعية يفرري احترررام القواعررد القانونيررة الترري بينهررا البرلمرران، 

القواعد القانونية فإن لهم حقرا يحرتم علرى فـإذا اـان مـن واج  األفراد احترام تلك 

أحاام تتة  بهم حير  يارون  اإلدار  مراعا  أحاام القـانون فيمـا يةدر عنها من

أو أعمرا  عارس مقتضراها الترأثير من شأن تجاه  قرارا اإلدار  ألحارام القرانون، 

القانونيررة لوفررراد وحقررـوقهم المشررـتقات مررـن القررانون  الحررواجزبشررا  مباشررر علررى 

أحررد األوجرره أو الحرراالت الترري يقرروم القاضررـي  (التشررري،).وتشررا  مىالفررة القررانون 

اإلداري بإلرـاء القرار اإلداري بسببها سواء اانت مىالفة مباشر  و غير مباشرر  

محلهررا مطرراب  للقررانون، وبررذلك فررإن قرررارات الضرربط اإلداري يسررتلزم أن ياررون 

ر  للقرانون والقررار الرذي اران ويستوي في ذلـك القرار الرذي يارون مىرالف مباشر

بناء على تفسير ىاطئ للقانون، وفي هـذا الةدد ألرى مجلس الدولرة قررار ضربط 

( ف.م) داري لمىالفته للقانون في قضية بين والي واليرة الجزائرر العاةرمة ضرد 

علرى النظرام وا دا  قرار والئي برل  حانة لمد  غير محدد  بررـرا المحافظرـة 

ى احترررام النةرروص التشررريعية يسررتلزم اررذلك علررى سررلطات العامررة وزيرراد  علرر
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الضبط اإلداري أن تحترـرم القواعرد والنةروص التنظيميرة،  ذ أن هرذه النةروص 

 .تعد بمثابة تشري، فرعي لما تتضمنه مـن قواعـد عامة ومجرد 

سررلطات الضرربط اإلداري فرري قراراتهررا للقواعررد التشررريعية  احترررامويرردى  ضررمن 

قواعد التردر  العضروي والتردر  الموضروعي فيجر  والتنظيمية ضرور  احترام 

أن ياون قـرار الضـبط اإلداري محترم للقرارات الةادر  عرن سرلطة عليرا، وقرد 

قضى مجلس الدولة في هذا الىةوص قرـرار ضرـبط بلردي ينراقا قررار محرافظ 

عة أما احترام قواعد التدر  الموضوعي فيفي أن القرار الفردي يحسر  أن المقاط

يحترم القاعد  العامـة، وهرذا االحتررام يفررا علرى سرلطة الضربط أن تحتررم فري 

التطبيقات ليس فقط القواعد العامة الةادر  من سلطة أعلى، ولارن أيضرا يسرتلزم 

التطبيقرات رم ذلرك فرـي ذلك احترام سلطة الضبط المةدر  لقرار تنظيمي أن تحتر

الفردية غير أنه تجدر اإلشار  هنا أنها يمان لسرلطات الضربط المحليرة أن تىرالف 

 (1)أو تزيد شروط ىاةة لمواجهة الظروف المحلية.

أنه ألرى قررار فرردي 1892ديسمبر 8ونجد في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في 

قررار تنظيمري أةردره لمحافظ مقاطعة يعفي مـن ىاللـه ةاح  حانة مرن أحارام 

سرة العمد  وجاء في حيثيات الحام أن اتىاذ القرار من طـرف المحافظ لريس ممار

 لسررلطته الرئاسررية، و نمررا ينطرروي علررى اعتررداء علررى سررـلطة العمررـد  فررـي الضررـبط

ىالفرة ،و لى جان  المىالفة المباشرر  لرنص أو القاعرد  القانونيرة يمارن أن توجرد م

لة وجود ىطرأ فري تفسرير وتطبير  القرانون ىاةرة فري في حا غيـر مباشـر  تتمث 

حالة الرموا حي  يةـدر القـرار بناءا علرى تفسرير أو تأوير  ىراطئ لمضرمون 

 القاعد  القانونية.

  الم  دئ الع مة للق نو 

استىلةررت المبرراد  العامررة للقررانون مررن عبررار  أو روح النةرروص واررذلك مررن 

ة واالقتةررادية بواسررطة مجلررس الدولررة المبررـاد  الفلسررـفية واألىالقيررة واالجتماعيرر

الفرنسي من ىال  ىلقه لقضراء مسرتق  عرـن النةروص وللمبراد  العامرة للقرانون 

 أهميررة فرري عمليررة الرقابررة علرررى ترردابير الضررـبط اإلداري،  ذ اسررـتعملها القضررراء

إلداري باثرر  فري مجرازات قررارات الضربط اإلداري المىالفرة لهرذه المبراد  وقررد 

بمرحلتين من حي  قيمتها،  ذ نجد المرحلة الثانية منرذ دسرـتور  مرت هذه المباد 

حيررر  أةررربحت لهرررا مرئيرررة أعلرررى مرررن مرئيرررة التشرررري، وهرررذه المرئيرررة 1958

مررن الدسررتور 38استىلةررت مررن اررـون األوامررـر التررـي تةرردر بموجرر  المرراد  
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الفرنسرري تىضرر، الحترررام المبرراد  العامررة للقررانون، وبررذلك يماررـن رفعهررا فرروي 

 (1) .القانون

 الر   ة علأ الغ ية-ث لث 

الراية هي الهدف النهائي الذي يستهدفه مةردر القررار اإلداري، فرإذا اران السرب  

يمث  الجان  المادي في القرار اإلداري، فهو  ذا اما برين حالرة واقعيرة أو قانونيرة 

ىارجررة عررن القرررار اإلداري ذاترره وسررابقة لةرردوره، فررإن الرايررة تمثرر  الجانرر  

 القرار، فهي الهدف النهائي الذي يسعى رج  اإلدار   لرى الوةرو الشىةي في 

ويحررد  االنحررراف بالسررلطة فرري قرررارات الضرربط  . (2) ليرره عقرر   ةررداره لقررراره

اإلداري، عنررردما نسرررتىدم سرررلطة الضرررـبط اإلداري سرررلطتها لتحقيررر  غايرررة غيرررر 

لنظرام مشروعة بعيد عن المةلحة العامة، أو عندما تسعى  لى هـدف عـام غيرـر ا

 :العام، واذلك  ذا انحرفت سلطة الضبط عن اإلجراءات التي حددها القانون

 ع مةة ال دور  رار الض ا م  أ ا تحقيق غ ي ف ال عال ة ل     لم لح.1

ي في هذه الحالة ياون مقةد سلطة الضبط أجنبيا عن الهدف األساسري المتمثر  فر

ايرة حفظ أو  عاد  النظام العرام، فتقروم فري هرذه الحالرة بإةردار قررارات برزعم حم

النظررام العررام، ولانهررا ترمرري  لررى تحقيررـ  مةررال  ىاةررة أو شىةررية أن تحقيرر  

ـي ال تتعلر  بالنظرام أغراا سياسرية أو حزبيرة  لرى غيرر ذلرك مرن األغرراا التر

 العام، وسنوض  فيما يلي بعا األغراا التي قد تسعى سلطة الضربط لتحقيقهرـا

ة بعيـدا عن غرا الضبط اإلداري المتعلر  بالنظرام العرام ،اتحقير  مةرلحة مالير

ولقررد اةرردر مجلررس الدولررة الفرنسرري عررد  أحاررام هررذا المجررا  وىاةررة المةررلحة 

القرررار الةررادر مررن العمررد  بتحررريم ىلرر، حيرر  أن مجلررس الدولررة ألرررى الماليررة 

المسررتحمين بمالبسررهم علررـى الشررـواطئ  ال داىرر  وحرردات ىلرر، المالبررس التابعررة 

باالستحمام بحجة حماية األىالي العامة وهرـو هردف مشرروع للمؤسسات الىاةة 

ومنةرروص عليرره، راررن هررذا الترردبير هررو مررن أجرر  مةررلحة ماليررـة ألةررـحا  

ة الترري تحةرر  علررى رسرروم، فهنرراك  ذن انحررراف مؤسسررـات االسررتحمام والبلديرر

وبرررنفس الطريقرررة يرتاررر  أحرررد  1924جويليرررـة4بالسرررلطة مجلرررس الدولرررـة فررري 

نراء المحافظين انحرافا بالسلطة عندما يطي  بردون وجره حر  االسرتيالء المؤقرت لب

مىةررص للرردرك وذلررك للسررماح لررذلك المرفرر  أن يرردف،  يجررارا أقرر  مررن اإليجررار 

 (.1948أفري  9مجلس الدولة )العادي 
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أو مرررن أجررر  تحقيررر  مةرررلحة شىةرررية أو محابرررا  للريرررر و هررري أبشررر، ةرررور 

عمرررد رجرر  اإلدار  الرررذي يعررين للسررهر علرررـى تحقيررـ  مةرررـال   االنحررراف، فرري

الجماعة وحماية الىير المشترك لها، ناسريا برذلك هرذا الواجر  ويتحلر  مرن قيروده 

 (1) .ك عمله ةفته العامةويسعى للحةو  على نف، ذاتي، ويفقد بذل

ويحد  مث  هذا األمر اثير في الحيا  العملية، اأن تقوم سرلطة الضربط باسرترال  

هذه السـلطة المىولة لها لتحقي  نف، شىةي لمةدر القررار أو عائلتره أو محابرا  

للريرر، واثيرـرا مرـا تحررـد  هرـذه الحراالت علرى مسررتوى المجرالس الشرعبية البلديررة 

بتراري  فرة اإلداريرة برالمجلس األعلرى ونأىذ على سبي  المثا  قرار أةردرته الرر

يحتوى بموجبه قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بعين البنيران  1978مارس 4

اسرررتهالك وبيررر، الاحرررو  والمشرررروبات الاحوليرررة فررري المقررراهي المتضرررمن منررر، 

 (2) .والمطاعم والمتاجر الموجود  في  قليم البلدية

 :النظ م الع م دور  رار الض ا د ا م لحة ع مة غير .2

 ذا اانت جمي، األعما  اإلدارية تستهدف تحقي  المةلحة العامة، فإنه  لى جان  

هررذا الهررـدف العررام قررد يحرردد العمرر  اإلداري بهرردف معررين داىرر  نطرراي المةررلحة 

تىةريص األهرداف، وبرذلك يعتبرر الهردف عمرال لقاعرد   العامة، يتعين تحقي  هرذا

اف بالسررلطة  ذ ىررر  عررـن الرايررة أو الهرردف القرررار اإلداري مشرروبا بعيرر  االنحررر

 (3) المىةص الذي رسم له.

لريس  فقرار الضبط اإلداري المتىذ لمةلحة عامة ولانها أجنبية عن النظرام العرام

 اافيا لسرـلطات الضربط اإلداري لاري ترأمن االنحرراف بالسرلطة  ذ يجر  أن يارون

ام فقط أو  عاد  النظقرار الضبط من أج  الرـرا الـذي حدده القانون ىةيةا، 

 العام.

وقد ةردرت عرد  أحارام مرن مجلرس الدولرة الفرنسري ومنهرا  لرراء قررار المحرافظ 

 BARON» «   والةررادر بتقريررر المنفعررة العامررة لقطعررة أرا مملواررة للسرريد

وذلك لالنحراف بالسلطة حي  تبين للمجلس مرن الظرروف المحيطرة بالردعوى أن 

لررى الطرراب، الهرررادف للمنظمررة السرررانية أعلنررت بررره مررن ضرررور  المحافظرررة ع مررا

نرروفمبر  16المجرراور  لررورا لرريس مررن األهررداف المىةةررة )مجلررس الدولررـة 

1972.) 
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 :االنحراف   ا راءاف.3

يق، هذا النوع من االنحراف في حالة استىدام اإلدار  إلجراءات  داريرة ال يجروز 

تحقي  هدف الذي تسرعى  ليره أي أنهرا تعتمرد  لرى اسرتعما  أج   نلها استعمالها م

عليها ممارسته فري سربي  الوةرو   لرى  جراء  داري مح   جراء اىر اان يج  

اإلجرراء المحردد  هدفها،  ذ تلجأ اإلدار   لى استعما   جرراء بعينره ترراه أيسرر مرن

لسلطة عـن قانونا إلنجاز هدف معين فيى  بذلك قرار ما مشوبا بإساء  استعما  ا

 (1)طري  االنحراف باإلجراءات.

في قررارات الضربط اإلداري نجرد أن سرلطات الضربط اإلداري تسرتىدم  جرراءات 

مشررروعة مررـن أجرر  حفررظ النظررام العررام أو  عادترره، ولاررن هررذه اإلجررراءات غيررر 

ىاةة بالحالـة التـي اسـتىدمت فيهـا، فااللتواء ياون فري توجيره اإلجرراءات  لرى 

مىةص لها. فسلطة الضبط قد تةدر قرارها باستعما   جرراء غيرر قرار غير ال

الررذي يجرر   تباعرره سررواء لتجنررـ  بعررـا الةررعوبات الىاةررة أو مررن أجرر  اسرر  

الوقت، ورغم هذا التبرير فإن القضاء اإلداري يلري القـرارات التي تاون مشوبة 

س الدولرة بعي  االنحراف بالسلطة في حالة االنحراف باإلجراءات. فقد أعلن مجل

الفرنسي وجرود انحرراف فري اإلجرراءات فري قررار اتىرذ برإجراءات سرلطة ضربط 

المسطحات المائي، يمن، التزحل  علرى المراء فري المنطقرة لريس بقةرد المحافظرـة 

 (2) .علـى مجـرى المياه، ولان غايته اانت حماية األمن العام

 

 .المالب الث نا: دعوى  حص مشروعية  راراف الض ا اادارم

تعد دعوى فحص المشروعية من دعاوي قضراء الشررعية، التري تهردف مر، 

ةور الدعاوى القضائية األىرى  لرى بسرط عمليرة الرقابرة علرى قررارات الضربط 

 .اإلداري لضمان التطبي  السليم للقانون، ولحماية الحقوي والحريات العامة

" الردعوى  :تعرف دعوى فحرص مشرروعية قررارات الضربط اإلداري بأنهرا تلرك 

مباشر  أو عن طرير  اإلحالرة القضرائية أمرام جهرات القضائية اإلدارية التي ترف، 

القضررراء المىتةرررة، وهررري محررراام القضررراء اإلداري أةرررال، وترفررر، فررري النظرررام 

القضررائي الجزائررري أمررام الررفررة اإلداريررة بالمجررالس القضررائية والررفررة اإلداريررة 

فحرررص وتقررردير مررردى شررررعية ، ويطلررر  فررري عريضرررة دعررروى بالمحامرررة العليرررا

القرارات اإلدارية من القضاء المىتص الاشف واإلعرالن القضرائي الرسرمي عرن 
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مدى شرعية أو عدم شرعية القرار اإلداري المطعون والمدفوع فيه بعدم السالمة 

 (1)والشرعية القانونية"

 الفرع ادوا: تحريك دعوى  حص مشروعية  راراف الض ا اادارم

دعرروى فحررص وتقرردير مشررروعية قرررارات الضرربط اإلداري أمررام يماررن أن ترفرر، 

 :الجهات القضائية بطريقين هما

 .الاريق الم  شر -أوال

فإن الجهة القضائية المىتةة بدعوى فحص مشرروعية قررارات الضربط اإلداري 

بررالطري  المباشررر هرري المحرراام اإلداريررة، ومجلررس الدولررة حيرر  تىررتص المحرراام 

اإلداري الةرادر عرن مباشر  بدعوى فحص مشروعية قررارات الضربط  اإلدارية

هائيرا الهيئات اإلدارية الالمرازيرة، امرا يىرتص مباشرر  مجلرس الدولرة ابتردائيا ون

فرري دعرراوى فحررص مشررروعية قرررارات الضرربط اإلداري الةررادر  عررن بالفةرر  

فرري اىتةاةرره بالفةرر  فرري اسررتئناف األحاررام  الهيئررات المرازيررة، باإلضررافة  لررى

دعاوى فحص مشروعية قرارات الضبط اإلداري الةادر  عرن الرررف اإلداريرة 

 .الجهوية والمحلية

تماشيا م، ذلك، يشترط في دعوى فحص مشرروعية قررارات الضربط اإلداري أن 

 ترف، مباشر  أمام الجهات القضائية اإلدارية مرن طررف ذوي الةرفة والمةرلحة،

 .وفقا لإلجراءات المحدد  قانونا

أمرام المحراام اإلداريرة ويرتم  (ابتردائيا)ألمر فري فرنسرا فهري تحررك مباشرر  نفس ا

 (2)االستئناف أمام مجلس الدولة.

 :ااح لة القض ئية -ث ني 

 ن رفرر، دعرروى فحررص مشررروعية قرررارات الضرربط اإلداري عررن طريرر  اإلحالررة 

القضائية، ياون أثناء الفة  في دعوى عادية، فيدف، أحرد الىةروم بعردم شررعية 

قرررار الضرربط اإلداري، وياررون الفةرر  فرري هررذا الرردف، لرره دور لحرر  النررزاع فرري 

 الدعوى العادية، فيقوم القاضي العادي بإحالرة الردف، بعردم المشرروعية  لرى جهرات

القضرراء اإلداري، فتتحرررك دعرروى فحررص مشررروعية قرررار الضرربط اإلداري عررن 

إلداري لتقردير بواسرطة عريضرة مرفوعرة أمرام القضراء اطري  اإلحالرة القضرائية 

عرردم اىتةرراص المحرراام  مرردى مشررروعية أو عرردم مشررروعية القاعررد  العامررة هرري

المدنيررة بفحررص وتقرردير مشررروعية قرررارات الضرربط اإلداري، وذلررك أثنرراء فةرر  

القاضي العادي في نزاع مدني، حير  يردف، أحرد األطرراف بعردم مشرروعية قررار 
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يته أو عرردم شرررعيته، لقضررية المدنيررة مرتبطررا بشرررعضرربطي، وياررون الحاررم فرري 

حي  تتعل  هذه الحالة بسبقية الحام، وينبري على القاضي العادي أن يتوقف عرن 

 (1)الفة  في النزاع ويقوم باإلحالة  لى القضاء اإلداري المىتص.

 تقدير مشروعية  راراف الض ا اادارم أم م القض ء المدنا:

فري دفر، بعردم مشرروعية في الجزائر فإن القاضري المردني ال يجروز لره أن بفةر  

قرارات الضربط اإلداري،  ذا اران الفةر  فري النرزاع مررتبط بمشرروعية أو عردم 

مشروعية القرار الضبطي، حير  يجر  علرى القاضري المردني، أن يوقرف الفةر  

 فررري النرررزاع، ويقررروم باإلحالرررة  لرررى القضررراء اإلداري المىرررتص للحارررم فررري مررردى

ال تقب  أي استثناء في الجزائر وهذا مشروعيته أو عدم مشروعيته، وهذه القاعد  

-02ما عبرت عليه الررفة المدنية برالمجلس األعلرى فري حامهرا الةرادر بتراري  

"أن تقردير مشرروعية  اسرتيالء ال يعرود  لرى المحراام  :والذي جاء فيره07-1969

 أمرا فري فرنسرا المبردأ هرو أن .(2)العادية، وهي محقة في أن تدف، بعرد اىتةاةرها

العررادي ال يمانرره أن يفحررص أو يقرردر مشررروعية قرررار  داري، حتررى ولررو القاضرري 

اان عاما، وعليه أن يتوقرف عرن الفةر  فري النرزاع حترى يرتم الفةر  فري الردف،، 

فري  16 -06-1923وهذا ما جاء في حام محامة التنازع الفرنسية الةادر فري 

سرتطي، غير أن هناك استثناء علرى هرذا المبردأ، حير  ي« Septfonds » قضية ،

 القاضي المدني

 فحررص مشررروعية قرررار  داري، وذلررك عنرردما ياررون هنرراك  ىررال  جسرريم بالحريررة

عررن محامررة Barinstein» «الفرديررة أو الملايررة الىاةررة، وجرراء ذلررك فرري حاررم

 .1947-10-30التنازع في 

 تقدير مشروعية  رار الض ا اادارم أم م القض ء ال زائا:

هرات وحقوقهم، وما يترت  على اإلحالة  لى ج في الجزائر وضمانا لحرية األفراد

 القضاء اإلداري من بطئ و هدار لوقت طوي ، وذلك بالتوقف حتى  ةدار الحام

قرا  في الدف، ،وتأجي  الفة  في النزاع األةلي، مما يرؤدي  لرى عردم فعاليرة الع

 الجزائررري .مرررن أجررر  ذلرررك فإنررره يجررروز للقاضررري الجزائررري الفةررر  فررري القضرررايا

ا مشروعية أو عدم مشروعية قرارات الضربط اإلداري، وذلرك اسرتنادالتي تتعل  ب

 : لى االعتبارات التالية

اررون القاضرري الجزائرري لرره االىتةرراص القضررائي الواسرر، والشررام ، فهررو قاضرري 

األة  والفرع، واذلك هو قاضي الردعوى األةرلية والطلبرات العارضرة. امرا ال 
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ئي بسب  الردفوع التري يسرتفيد منهرا يمان التأثير على فعالية وسرعة العقا  الجزا

بتفسريرها  من قرانون العقوبرات التري 459المتهم.  ضافة  لى ذلك فإن نص الماد  

يمان الوةو   لى السماح للقاضي الجزائري تقردير مشرروعية القررارات اإلداريرة 

 :حي  تنص

ف يعاق   ا  من ىالف المراسيم أو القررارات المتىرذ  قانونرا مرن طرر... "

 ةة ".اإلدارية  ذا لم تان الجرائم الوارد  بها معاقبا عليها بنةوص ىاالسلطة 

نقضرت محامرة الرنقا 1810أوت 03أما في فرنسا فان القضراء الفرنسري ومنرذ 

التري حامرت  « la rochele » حاما ةادر  عرن محامرة البروليس للروشرا 14

بعقوبة جزائية على مىالفرة قررار بلردي عرام نرص بةرفة ال شررعية علرى الراحرة 

 األسبوعية ومنذ تاري  هذا الحام أقرت محامة النقا لقاضي المىالفرات بفحرص

 مشررروعية قرررارات الضرربط اإلداري العامررة )اللرروائ (، المتىررذ  مررن المحررافظ أو

-04-1932ي أضررراف فررري الرررذ1832رئررريس البلديرررة  ال أن بعرررد قرررانون سرررنة 

قانونعقوبرات فرنسري، اىتةراص القاضري الجزائري فري 15فقرر   471الماد  28

 .القرارات الضبطية الفردية بفحص مشروعيتها

من قرانون العقوبرات، التري تسرم  للقاضري الجزائري 26  لى15اما أن المواد من 

تقدير مدى مشروعية المراسيم والقرارات المتىذ  قانونا من السلطة اإلداريرة، أو 

القرارات الةادر  عن السلطة البلدية .وعليه يجروز للقاضري الجزائري فري فرنسرا 

وفي حالة أن يفة  في مشروعية القرارات الضبطية وذلك  ذا ما دف، أمامه بها، 

وةوله بأنها غير مشروعة ال يطبر  العقوبرة، وال يقروم بإلرراء القررار الضربطي، 

 (1)يج  أن يبقى نافذا في ح  الرير.

 .الفرع الث نا: سلا ف الق ضا اادارم  ا  حص المشروعية

تظهر سلطات القاضي اإلداري في فحص المشرروعية ىاةرة فري تحديرد ا ليرات 

 لى  ه الدعوى، والتي يتبعها القاضي اإلداري للوةو والوسائ  المستعملة في هذ

الحاررم بمشررروعية أو عرردم مشررروعية القرررار لضرربطي حيرر  يقرروم بحةررر اافررة 

 المةرررادر القانونيررررة للقررررار الضرررربطي، ثرررم يبحرررر  فررري أراانرررره وفقرررا للتقنيررررات

ة والمناهل القانونيرة والقضرائية المقررر ، لمراقبرة وفحرص وتقردير مردى مشرروعي

حص اإلدارية أو عدم مشروعيتها، ليةدر بعدها حاما يتضمن نتائل الفالقرارات 

 والتقدير.
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ويتقيررد القاضرري اإلداري فرري دعرروى فحررص مشررروعية قرررارات الضرربط اإلداري، 

بالفةررر  عرررن طريررر  حارررم قضرررائي قابررر  لالسرررتئناف، فررري مشرررروعية أو عررردم 

تنحةرر  مشروعية القرار الضبطي المطعون والمدفوع فيه بعدم المشرروعية امرا

 سلطاته في هذه الدعوى في حدود الطلبات الموجود  فري عريضرة دعروى فحرص

المشروعية المرفوعة مباشر ، وبحدود حام اإلحالة القضائية في عريضة دعروى 

الريررر المباشررر، فررال يسررتطي، القاضرري اإلداري أن  فحررص المشررروعية بررالطري 

لررراء، وال الحاررم يوسرر، سررلطاته  لررى  لررراء القرررار الضرربطي امررا فرري دعرروى اإل

بالتعويا، اما ليس له أن يحردد المعنرى الواضر  للقررار الضربطي الرراما امرا 

فرري دعرروى التفسررير، و نمررا سررلطته تتمثرر  فرري فحررص القرررار الضرربطي مررن حيرر  

 (1)أراانه، والحام بمشروعيته أو عدم مشروعيته.

 

 ارمالمالب الث لث: المسؤولية اادارية علأ أعم ا الض ا ااد

بأنهرا:  الحالرة القانونيرة التري تلرزم فيهرا الدولرة أو المسؤولية اإلدارية تعررف 

المؤسسررات والمرافرر  والهيئررات اإلداريررة نهائيررا برردف، التعررويا عررن الضرررر أو 

الضررار  سررواء اانررت هررذه األضرررار الترري تسررببت للريررر بفعرر  األعمررا  اإلداريررة 

ذلررك علررى أسرراس الىطررأ األعمررا  اإلداريررة الضررار  مشررروعة أو غيررر مشررروعة و

المرفقرري أو الىطررأ اإلداري أو علررى أسرراس نظريررة المىرراطر وفرري نطرراي النظررام 

وعليره سرنحاو  التطرري لهرذه األسرس 2.القانوني لمسؤولية الدولرة واإلدار  العامرة

التي اىتلف فيها الفقه والقضاء مرن ىرال  هرذا المطلر  فري البحر  علرى األسراس 

اضرري فرري عقررد مسررؤولية سررلطات الضرربط اإلداري القررانوني الررذي يعتمررد عليرره الق

 (2).والحام بتعويا لةال  المتضرر من تلك األعما 

 الفرع ادوا: أس س مسؤولية اادارة علأ أعم ا الض ا اادارم

 .مسؤولية سلا ف الض ا اادارم علأ أس س الخاأ -أوال

المحافظرة  ن سلطات الضبط اإلداري وهي تسعى  لرى تحقير  هردفها المتمثر  فري 

على النظام العام، قد تلح  باألشىاص أضرار نتيجة ىطأ أو  هما  أو سوء نيرة، 

مشروعة تمثر  ىطرأ، يجيرز للشرىص الرذي  وعلى ذلك فإن قيامها بتةرفات غير

مررن أضرررار،  أةررابه ضرررر الحرر  فرري طلرر  تعررويا إلةررالح وجبررر مررا أةررابه

من اإلدار ، و ال  بشرط أن يثبت أن الضرر الذي لحقه اان نتيجة تةرف ىاطئ

فإنه لن يحة  على الحام بالتعويا لرذلك فرإن مسرؤولية اإلدار  المسرتند  أساسرا 
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الىطأ والضررر والعالقرة السرببية بينهمرا، :على الىطأ تقوم على ثالثة أراان هي 

بشرررا  أساسررري  لرررى رارررن فالقواعررد الىاةرررة واألةررريلة لمسرررؤولية اإلدار  تعرررود 

الدولرة الفرنسري بةررور  مىتلفرة لمرا هرو عليرره  الىطرأ، الرذي رسرم معالمرره مجلرس

الحا  في القانون المدني، فالىطأ  ذن هو األساس القرانوني المنطقري، الرذي يفسرر 

مسؤولية حقه اان نتيجة تةررف ىراطئ مرن اإلدار ، و ال فإنره لرن يحةر  علرى 

الحام بالتعويا سلطات الضبط اإلداري عن أعمالهرا القانونيرة والماديرة الضرار  

 (1).شىاصباأل

اب  سرو يعرف الىطأ الموج  للمسؤولية بوجه عام، بأنه اإلىال  بالتزام قرانوني 

يرا أو سواء اان هذا اإلىال  عمديا أو غير عمدي، وسواء اان هرذا االلترزام ايجاب

 ا.سلبي

  الذي فيعتبر الىطأ في المسؤولية اإلدارية هو األساس القانوني المنطقي واألةي

ا مراإلدار  العامة عن أعما  موظفيها في مجا  اىتةاةاتهم  ذن يفسر مسؤولية 

هررو نرروع الىطررأ الررذي يعقررد ويرترر  مسررؤولية اإلدار  عررن أعمررا  موظفيهررا؟  نرره 

ليم الىطأ المرفقي أو المةلحي الذي يارون ويقردم األسراس القرانوني المنطقري السر

شررا  أهررم الررذي يفسررر مسررؤولية السررلطة اإلداريررة عررن أعمررا  موظفيهررا، والررذي ي

 .الفروي التي تميز المسؤولية اإلدارية عن المسؤولية المدنية

 لقد أقر المشرع والقضاء الجزائري فار  الىطأ اأساس لمسؤولية الهيئات

ىذ أاإلدارية، وذلك عن تةرفاتها القانونية والمادية الرير المشروعة اما 

 .نسيالقضاء الفربالتفرقة بين الىطأ المرفقي والىطأ الشىةي مسايرا في ذلك 

 "ذلررك الىطررأ الررذي ينسرر  فيرره اإلهمررا  أو التقةررير :يعرررف الىطررأ المرفقرري بأنرره

رتر  المولد للضرر  لى المرف  ذاته، حترى ولرو قرام بره ماديرا أحرد المروظفين، ويت

عليرره مسررؤولية اإلدار  العامررة عررن األضرررار الناجمررة وتحميلهررا عرر ء التعررويا 

  .اإلداري في البالد ذات النظام القضائي المزدووتسأ  في ذلك أمام القضاء 

 :التميز  ي  الخاأ الشخ ا والخاأ المر قا .1

تعود فار  التفرقة بين الىطأين  لى فتر  ما بعد  قرار مبدأ مسؤولية الدولة العامة 

فررري حارررم     1873فرري فرنسرررا، حيررر  اررران أو  اسرررتعما  لهرررذه القاعرررد  فررري عرررام 

pelletier  الررذي نررزع مررن اىتةرراص المحرراام  1973يررةجويل30الةررادر فرري

العادية دعاوى المسؤولية الموجهة ضد الموظفين العموميين  ذا اانت مبنيرة علرى 
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وقررد تبنررى المشرررع الجزائررري هررذه القاعررد  اريرهررا مررن القواعررد . عمرر   داري

 .القانونية الفرنسية ىاةة المتعلقة بالمسؤولية اإلدارية

ي مجموعرة مرن المعراير للتميرز برين الىطرأ الشىةروعليه فإن الفقره اإلداري قردم 

 .والىطأ المرفقي ومن بينها المعيار الرائي ومعيار جسامة الىطأ

فالمعيار الرائي هو معيار يبنى المسألة على الراية من التةرف اإلداري الىاطئ 

فمتررى اسررتهدف الموظررف أحررد األهررداف المالفررة بهررا اإلدار  ويرردى  فرري وظيفتهررا 

مرفقيررا، أمررا  ذا تةرررف الموظررف بقةررد الىطررأ الواقرر، يعتبررر ىطررأ  اإلداريررة فررإن

اإلداريررة  تحقيرر  أغررراا ال عالقررة لهررا بأهررداف اإلدار  وال عالقررة لهررا بالوظيفررة

 (1) .وبقةد  شباع رغبة ىاةة فان الىطأ الواق، يعد شىةيا

 ن هررذا المعيررار غيررر ارراف فرري مجررا  الضرربط اإلداري اأسرراس لقيررام المسررؤولية 

ية من ية ، ذ يؤدي  لى  جحاف في ح  األفراد ،وذلك بإفالت السلطة اإلداراإلدار

 .مسؤوليتها على بعا القرارات غير مشروعة والتي تلح  أضرار باألفراد

أمررا معيررار جسررامة الىطررأ بموجرر  هررذا المعيررار فرران الموظررف الررذي يرتارر  ىطررأ 

 جريمة تق، تحت طائلرة القرانون الجنرائي اران ىطرأه ارتاا جسيما ية   لى حد 

نره  ذا اان الىطأ ليس بهرذه الجسرامة فإىطأ شىةيا يسأ  عنه هذا الموظف، أما 

 يعد ىطأ مرفقيا تسأ  عنه اإلدار  التي يتبعها هذا الموظف.

 :تقرير الخاأ المر قا.2

ار  د  أو معيربالرجوع  لى قضاء مجلس الدولة الفرنسي، نجد أنه لرم يضر، لنرا قاعر

ى واحد يمان الرجوع  ليره لقيراس الىطرأ المنسرو  لرإلدار ، بر  اعتمرد أساسرا علر

فحررص وتقرردير ارر  حالررة علررى حرردى، فرري ضرروء االعتبررارات الواقعيررة والظررروف 

ؤولية المحيطة بالىطأ ليقرر في الىيرر مرا  ذا اران هرذا الىطرأ اافيرا لترتير  المسر

 جلس الدولرة الفرنسري يشرترط أن يارونمن عدمه. وعلى هذا األساس، فإذا اان م

ين الىطأ في أعما  الضبط اإلداري قد بلب درجة من الجسامة فانره يميرز أةرال بر

 الىطأ األعما  القانونية والىطأ في اإلعما  المادية.

 الخاأ  ا أعم ا الض ا اادارم الق نونية -أ

لقرار الضبط اإلداري أراان أساسرية يقروم عليهرا، وهري رارن االىتةراص رارن  

الشا  واإلجرراءات، ورارن المحر ، رارن الرايرة أو الهردف، ورارن السرب  فلاري 

ياون القرار الضبطي سليما ومنتجا لآلثار القانونية، يج  أن تاون أراانه سليمة 

 ، أةررب  القرررار مررن العيررو ، فررإن شررا  أحررد هررذه األرارران عيرر  مررن العيررو
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الضبطي غير سليم وغير مشروع ومهددا بالبطالن، وعدم المشروعية هذه تشا  

فرري جوهرهررا ىطررأ مرفقرري يترترر  عنرره قيررام مسررؤولية هيئررات الضرربط اإلداري 

 بالتعويا عن األضرار التي نتجت عن القرار الضبطي الرير المشروع.

ن، ترؤدي للمىالفرة القرانووعليه  ن العيو  التري تةري  القررار الضربط اإلداري و

هرو  يمان أن تحم  المسؤولية لرإلدار  باعتبرار أن القررار اإلداري الريرر مشرروع

مررن احررد حرراالت الىطررأ المرفقرري مررن طرررف المسررؤولين علررى  ةرردار القرررارات 

التري  اإلدارية التي لها عالقة بالضبط اإلداري، لرذا فرالعيو  قررار الضربط  داري

 :ة هي االتاليتدى  ضمن األىطاء المرفقي

 :عيب عدم االخت  ص*

يترت  عن دعوى تجاوز السلطة المرفوعة ضد قرار ضبطي مشو  بعير  عردم 

االىتةرراص الحاررم باإللررراء، وذلررك نظرررا لعرردم مشررروعيته بسررب  مىالفررة وعرردم 

احترام ومراعا  مةدر القرار لقواعد االىتةاص المنةوص عليها فري القرانون 

-02فللشرىص المضررور الحر  فري طلر  التعرويا فإذا نتل عن ذلرك أضررار، 

 ال أن عي  عدم االىتةاص ال يعد دائمرا ىطرأ مرفقري تقروم علرى    05-1969

أساسرره مسررؤولية هيئررات الضرربط اإلداري، وذلررك لاررون القضرراء اإلداري ال يحاررم 

بالتعويا نتيجة لهذا العي   ال في بعرا الحراالت مثر : حالرة عردم االىتةراص 

ن المىالفة جسيمة، وفي هذا ةدر حام عن الررفرة اإلداريرة الموضوعي أين تاو

 ، فرري القضررية الترري رفرر، فيهررا1969-05-02بررالمجلس القضررائي بقسررنطينة فرري 

م.م(، ضد بلدية القرام بوالية قسنطينة، والتي حامت فيها الررفة اإلدارية بإلرراء (

االىتةراص قرار رئيس البلدية المذاور  لعدم مشروعيته، ألنه اان معير  بعردم 

 (1) وحامت بمسؤولية البلدية  زاء المتضرر.

 :عيب الشكا واا راءاف*

ياون هذا العي  في ران الشا  الذي هرو القالر  الىرارجي للقررار اإلداري الرذي 

البررد أن يسررتوفي مجموعررة مررن اإلجررراءات والشرراليات المطلوبررة قانونررا، فمىالفررة 

القرار معيبرا بعير  الشرا ، ممرا يرؤدي  المسؤو  اإلداري لران الشا  يجع ، من

 لررى  لررراء القرررار اإلداري  ال انرره بالنسرربة للتعررويا أي المسررؤولية، فرران القضرراء 

اإلداري ال يجع  من عي  الشا  دائما ىطأ مرفقيا يرت  المسرؤولية اإلداريرة  ال 

أنه يشترط لقيامه. اما فري مجلس الدولرة الفرنسري برين الشراليات األساسرية التري 

ؤدي عردم احترامهرا  لرى ترييرر فري مضرمون قررار اإلداري، والشراليات التري ال ي
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يؤثر عدم مراعاتها في مضمونه، وقد رت  مجلس الدولة الفرنسي المسؤولية فري 

الحالررة الترري يررؤدي فيهررا مىالفررة الشررا  ترييررر فرري موضرروع القرررار اإلداري، و ذا 

ات فاإللرراء وحرده اراف اان القرار سليم فري موضروعه رغرم عردم احتررام الشرالي

 ويرفا الحام بالتعويا .

 :عيب الس ب*

 ذا اتىذت جهات الضبط اإلداري قرارا  داريا من دون أن ياون هناك سرب ، أي 

عدم وجود وقائ، مادية أو قانونية، اعتبر القرار مشوبا بعي  السب  ووةف بأنه 

ريررة علررى غيررر مشررروع، و ذا ترترر  عنرره ضرررر للريررر انعقرردت المسررؤولية اإلدا

ويقرروم القاضرري المحامررة اإلداريررة بمراجعررة أسرربا  أي 1.أسرراس الىطررأ المرفقرري

 جراء يتىذ من قب  الضبط اإلداري واألسبا  تاون واقعية وقانونيرة التري دفعرت 

الجهررة اإلداريررة التىرراذ  جررراءات الضرربط والبررد أن ياررون الررداف، بسررب  وجررود 

القاضرري مررا  ذا اانررت هررذه التهديرردات تهديرردات محتملررة للنظررام العررام وهنررا يتحقرر  

موجود  على أرا الواق،. وقد أقرر القضراء الجزائرري المسرؤولية وأىرذ بهرا فري 

-12-24القرررار الةررادر عررن الررفررة اإلداريررة بررالمجلس األعلررى المررؤرف فرري 

، فةررال فرري النررزاع الررذي جمرر، بررين السرريد والرري واليررة قسررنطينة، والسرريد  1977

 (1))تناح فاطمة(.

 المحا(:مخ لفة الق نو  )عيب عيب *

 ذا اـان مح  قرار الضبط اإلداري مىالفرا للقرانون، اران معيبرا بوجره مرن أوجرـه 

عررـدم المشروعيررـة الترري تررؤدي زيرراد  علررى  لرائرره،  لررى ترتيرر  وانعقرراد مسؤوليررـة 

جهرررـة اإلدار  علرررـى أسررراس وجرررود ىطرررأ مرفقررري. أن القضررراء اإلداري يعررروا 

لقانوني وله موقفا أاثرر تباينرا فري حالرة الىطرأ المرادي، المتضرر في حالة الىطأ ا

ومثررا  ذلررك فرري قضررية تمررت بررين السرريد  امررا أىررذت الررفررة اإلداريررة بهررذا التميررز.

)دىلى( ووالى والية الجزائر بعدما قام هذا األىيرر برلر  محر  المردعى ووضرعه 

حير  قررر  )بةفة غير شرعية تحت حماية الدولة ثم أرجعه لةاحبه)أي المدعى

القاضرري اإلداري أن الالمشررروعية المتمثلررة فرري تةرررف الرروالي ىطيررر  وتىررالف 

القررانون بةررفة واضررحة فررألرى القرررار اإلداري الررذي وضرر، المحرر  تحررت حمايررة 

 (2)الدولة وعوا المدعي عن األضرار الناجمة عن هذا التةرف.
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 :عيب الغ ية*

 ةررردارها للقررررار الضررربط   ن الرايرررة هرررو الهررردف الرررذي تسرررعى  ليررره اإلدار  مرررن

اإلداري، أي هو النتيجة النهائيرة لهرذا القررار، فرإذا اران القررار بعيردا عرن الهردف 

األساسي وهو المةلحة العامة واان يقةد به المةلحة الىاةرة، أدى  لرى قررار 

معيرر  بعيرر  الرايررة، وياررون هنررا الىطررأ شىةرري، امررا قررد ينحرررف المسررؤو  فرري 

حي  االنحراف هنا يارون فري ةرور  بسريطة المتمثلرة استعما  السلطة اإلدارية، 

قاعد  تىةيص األهداف، أي أن المسؤو  اإلداري ال يقةد من  في الىرو  عن

وراءه المةلحة العامة، هنا جع  القضاء اإلداري هذا الىطأ يقيم المسرؤولية، فري 

 (1)حالة ما نتل عنه ضرر ألحد األفراد.

 :الخاأ  ا ادعم ا الم دية -ب

عمرا  القاضي اإلداري قد يلجأ لتطبي  المسؤولية على أساس الىطأ بالنسربة أل ن 

ويرة الضبط اإلداري المادية وذلك لما تلحقه هرذه األىيرر  مرن أضررار ماديرة ومعن

لهرذه  في ح  األفراد، جراء استىدامها القرو  فري عمليرة التنفيرذ المباشرر والجبرري

ومرن أىطرهرا علرى حقروي وحريرات األعما  حي  يعد من أهم امتيازات اإلدار  

، األفراد، االقيام بعملية غلر  لمحرالت العامرة سرح  رىرص السريارات، أو بتوقير

 مىررالفي األوامررر، حيرر  ال يةرر  اسررتىدام القررو   ال بالنسرربة الجررزاء بقررو  علررى

 ألعمررا  مشررروعة، أمررا تنفيررذ األعمررا  البرروليس اإلداري الريررر مشررروعة تنفيررذا

ك مرن أعمرا  الرةر . لهرذا قرد تردى  هرذه الحالرة ضرمن مباشرا وجبريرا، يعرد ذلر

الىطأ المرفقري فري ةرور  سروء سرير أداء الىدمرة فري األعمرا  الضربط اإلداري 

القضرراء اإلداري بتقرردير ىطررأ فرري ارر  حالررة علررى حرردا حسرر   الماديررة، وهنررا يقرروم

ظروفهرررا، وال يحارررم بالمسرررؤولية اإلداريرررة  ال فررري حالرررة جسرررامة الىطرررأ و وفقرررا 

 :ات عد  منهاالعتبار

 :ظروف الزمنية والمك نية* 

الترري ةرردر فيهررا العمرر  المررادي مررن قبرر  الضرربط اإلداري، فالىطررأ المرفرر  الررذي 

ةدر في ظروف عادية ال يمارن اعتبراره ارذلك فري ظرروف الريرر عاديرة احالرة 

الحررر  أو الوبرراء أو االضررطرابات، ذلررك أن المرفرر  قررد يراعرري فرري الظررروف 

والقواعد  ال أنه في حالة حدو  فع  ىارجي االحةرار فلريس العادية اإلجراءات 

بإماانه مراعا  تلك القواعد السابقة وبتالي يىفرف القاضري مرن مسرؤولية اإلداريرة 

نتيجة األىطاء المرتابة في تلك الظروف وقد تةر   لرى  ألجهز  الضبط اإلداري
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القاضري اإلداري حد اإلعفاء التام منها. أما بالنسربة لظررف الماراني فيراعري هنرا 

لىدمات المرف  المقدمة ىرار  اإلقلريم المالفرة بره قانونيرا والرذي يرؤدي  لرى ىطرأ 

مرفقي جسيم مما يجع  من القضراء يتشردد فري تحمير  المسرؤولية اإلداريرة، بينمرا 

 غير ذلك في داى  اإلقليم الموج  عليها تقديم الىدمات.

 : ا  ة التزام ت مراع ة الموارد الم لية لإلدارة الع مة  ا مو* 

فالمرررا تعرررددت وتنوعرررت األعبررراء الماليرررة الملقرررا  علرررى الجهرررة اإلداريرررة، واانرررت 

مواردها ضعيفة أو محدود ، الما تشدد مجلرس الدولرة الفرنسري فري درجرة الىطرأ 

الفرنسي في عد  أحاام. اما والعاس ةحي ، وهذا ما ذه   ليه القضاء اإلداري 

ر ومرارزه مرن األعمرا  الماديرة، فيتشردد فري يأىذ بعين االعتبار موقرف المضررو

درجرررة الىطرررأ المنسرررو   لرررى اإلدار  العامرررة،  ذا اررران المضررررور مسرررتفيد مرررن 

 (1)ىدماتها.

 :مسؤولية سلا ف الض ا اادارم  دو  خاأ -ث ني 

ة  ذا ارران الىطررأ هررو األسرراس األةرري  الررذي يماررن االسررتناد  ليرره لنحريررك مسررؤولي

اس السـلطات اإلدارية فإن أمام تطور وظيفة الدولة بات من الضروري  يجراد أسر

تتىررذ سررلطات الضرربط اإلداري تاميلرري لجبررر الضررـرر الررذي يلحرر  برراألفراد. فقررد 

راد، أنها تلحر  أضرررا براألفأعمال قانونية أو مادية مشروعة ودون أي ىطأ،  ال 

 اسفإنه ليس من العد  أن يتحم  الفرد وحده تبعة هذه األضررار وعلرى هرذا األسر

لري جاءت نظرية المىاطر التي ابتارهـا القضرـاء اإلداري الفرنسرـي اأسراس تامي

 لتحريك مسؤولية السلطات اإلدارية .

ت الضربط اإلداري، اإلقرار بنظرية المىاطر اأساس قرانوني لقيرام مسرؤولية هيئرا

وتاميليررة بحيرر  تبقررى المسررؤولية  واحتياطيررة اسررتثنائية ال أنهررا ال تررزا  مسررؤولية 

على أساس الىطرأ المرفقري هري األةر ، واالسرتثناء هري المسرؤولية علرى أسراس 

المىاطر، والتي يلجأ  ليها القاضي اإلداري في القضرايا التري يسرتحي  فيهرا  ثبرات 

الىطررأ، أو فرري الحرراالت الترري تسررتوج  العدالررة رغررم عرردم وجررود ىطررأ تعررويا 

ة  ذن أقامهررا مجلررس الدولررة الفرنسرري علررى رانررين همررا المضرررور فهررذه المسررؤولي

:الضرررر وعالقررة لسررببية بينرره وبررين نشرراط اإلدار ، حيرر  يجنرر  المضرررور مررن 

أعما  الضبط اإلداري ع ء  ثبات الىطأ، وااتفائه بإثبرات وجرود عالقرة السرببية 

بررين نشرراط اإلدار  والضرررر الررذي أةرري  برره، فررإذا تررم ذلررك فررال تعفررى اإلدار  مررن 

 (2) .مسؤولية  ال  ذا أثبتت أن الضرر وق، نتيجة لقو  قاهر  أو بفع  المضرورال
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دولرة القضائية لمجلرس الالقضاء اإلداري الجزائري، فقد ساير واسترشد بالنظرية 

ى أسررراس المىررراطر، وذلرررك رغرررم الفرنسررري، فررري مجرررا  المسرررؤولية اإلداريرررة 

ى ي تطبيقهرا، زيراد  علرالةعوبات التي لم تسم  للقضاء الجزائري من التوسر، فر

 ترردد األشرىاص فري اللجرروء  لرى القضراء لمسرراءلة اإلدار  العامرة برالتعويا عررن

 .األضرار التي نتجت عن أعمالها القانونية

 ارمالفرع الث نا: دعوى التعويض كتا يق لمسؤولية هيئ ف الض ا ااد

داريررة تعرد دعروى التعرويا األدا  القضرائية الفعالرة، لتطبير  أحارام المسرؤولية اإل

بةفة سليمة ، تضرمن مشرروعية نشراط اإلدار  العامرة، وحمايرة حقروي وحريرات 

 .األفراد 

الرردعوى القضررائية "لقررد عرررف األسررتاذ عمررار عوابرردي دعرروى التعررويا بأنهررا: 

ة المةرلحة أمرام الجهرات القضرائيالذاتية التي يحراهرا ويرفعهرا أةرحا  الةرفة و

 المىتةررة، وطبقررا للشرراليات واإلجررراءات المقرررر  قانونررا، للمطالبررة بررالتعويا

الاامرر ، والعرراد  الررالزم إلةررالح األضرررار الترري أةررابت حقرروقهم بفعرر  النشرراط 

ء وتمتاز دعوى التعويا اإلدارية هذه بأنهرا مرن دعراوى القضرا ر،اإلداري الضا

 دعاوى قضاء الحقوي.من الاام ، وأنها 

أمرررا بىةررروص التعريرررف القرررانوني لررردعوى التعرررويا وبرررالرجوع  لرررى القررروانين 

المتعلقرررررة بالقضررررراء اإلداري الجزائرررررري نجرررررد أن قرررررانون اإلجرررررراءات المدنيرررررة 

، لم يحردد تعريفرا لردعوى التعرويا  ال مرن ىرال  اإلشرار  (1) 09-08واإلدارية،

اامرر  الترري تىررتص بهررا المحرراام برردعاوى القضرراء ال 801 ليهررا فرري نررص المرراد  

 اإلدارية الدرجة األولى من القضاء الجزائري.

 .رمال  ة القض ئية المخت ة  دعوى تعويض علأ أعم ا الض ا اادا -أوال

نجد أن المشرع الجزائري قد عم  على تحديد الجهة القضائية المىتةرة بردعوى 

تعررويا اإلداريررة مررن ىررال  مجموعررة النةرروص القانونيررة الرروارد  فرري قررانون 

منره علرى أن 800حي  جاء في نص الماد  08-09اإلجراءات المدنية واإلدارية 

ت اإلداريرة....". وبمرا " المحاام اإلدارية هي الجهات الوالية العامة فري المنازعرا

جراءت عامرة و مطلقرة ذات واليرة عامرة مىتةرة بجمير، القضرايا  800أن الماد  

فإنها تتعل  أيضا بدعاوى التعويا الرامية  لرى ترتير  المسرؤولية اإلداريرة لتلرك 

مرن قرانون اإلجرراءات  801الجهات اإلدارية. ونفس الشيء بالنسبة لرنص المراد  

فررري والرررذي ورد فيهرررا اىتةررراص المحررراام اإلداريرررة  08-09المدنيرررة واإلداريرررة 
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مجموعة من الدعاوى اإلدارية مرن بينهرا دعراوى القضراء الاامر  التري تردى  فري 

تةنيفاتها دعوى التعويا والمسؤولية اإلدارية وذلرك فري الفقرر  الثانيرة مرن هرذه 

 الماد .

 :أنواع الضرر المستو ب للتعويض -ث ني 

تعويا عنه أن للضرر أنواع  ما أن يارون ضررر  تبين طبيعة الضرر الذي يقب 

ماديررا أو ياررون ضرررر معنويررا. فالضرررر المررادي هررو الررذي يةرري  الشررىص فرري 

جسمه أو ماله، نتيجرة للىطرأ مرن طررف الضربط اإلداري، امرا قرد يارون الضررر 

معنوي أو أدبي غير مادي اا الم النفسية والمساس بالسمعة أو الارامة أو مراز 

، ورغم ذلرك فرإن تنروع الضررر نراتل عرن األىطراء المرتابرة مرن الشىص األدبي

 ال أنرره يثررور تسرراؤ  حولرره فرري مرردى قابليررة ارر  مررن النرروعين  قبرر  اإلدار  العامررة،

السررابقين للضرررر لتعررويا عنهمررا. هنرراك مررن يرررى  أن تعررويا عررن األضرررار 

الماديررررة ال تثررررور أي  شرررراالية بشررررأن تعررررويا عنهررررا، وال بالنسرررربة لوضرررررار 

 (1)نوية.المع

 نرويورغم ذلك ثار نقاش فقهي بين فقهاء القرانون العرام حرو  قابليرة الضررر المع

 اإلداريررة عررن أعمررا  موظفيهررا، وانقسررم الفقرره بررين المؤيررد لتعررويا فرري مسررؤولية

المبدأ  الفرنسي فقد رفا هذا والمعارا لهذا المبدأ، أما بالنسبة للقضاء اإلداري

 ةي المسررؤولية اإلداريررة عررن قواعررد المسررؤوليبحجررة اسررتقال  القواعررد المطبقررة فرر

المدنيررة الترري تقبرر  تعويضررا عررن الضرررر المررادي والمعنرروي وحجترره فرري ذلررك أن 

مسررؤولية  داريررة ليسررت عامررة برر  ذات قواعررد ىاةررة تتريررر وفقررا لحاجررات الدولررة 

وحقوي األفراد، اما استند في موقفه على حجل أىرى وهي أن الضرر المعنروي 

 تلفة.اون العواطف يةع  تقويمها بما  فالدموع ذاتية داىلية مى ال يمان تقديره

 ال أن ترروالي االنتقررادات الفقهيررة ومفوضرري الدولررة عررن موقررف القضرراء أدى فرري 

األىيررر  لررى اسررتجابة القضرراء الفرنسرري لمبرردأ التعررويا عررن ضرررر معنرروي فرري 

       المسرررؤولية اإلداريرررة، واررران ذلرررك فررري أو  قررررار قضرررائي طبررر  هرررذا المبررردأ فررري

وتوالت مجموعة أىرى مرن القررارات القضرائية التري سرلم فيهرا  24-11-1961

لهذا المبدأ. أمرا القضراء اإلداري الجزائرري، فنجرده أن يعتررف بالضررر المعنروي 

ضرد المجلرس الموج  للتعويا في العديد مرن القضرايا ومنهرا قضرية ورثرة )م.أ( 

لردي الضرحية و ىوانره عرن الشعبي البلدي بوهليالت باتنة، بىةوص تعرويا وا

وفاته بس  غرقه في براة مائية والتعويا هنا عن الضرر المعنروي النراتل عرن 
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بمشررراعر الحنررران والحسرررر ، حيررر  سرررب  مجلرررس الدولرررة قرررراره  حرررزن ومسررراس

بالتعويا نتيجة لضرر معنوي. فالح  في تعويا هو مقرر سواء اان الضررر 

الفررد وحقوقره وحريتره الممنوحرة ماديا أو معنويا ذلك أن االهمرا يضرر بمةرلحة 

 .بموج  القانون

 الحكم   لتعويض ك زاء لمسؤولية هيئ ف الض ا اادارم -ث لث 

 ن مررن بررين النقرراط األساسررية فرري عمليررة الرقابررة القضررائية علررى أعمررا  الضرربط 

اإلداري التررري سرررببت أضررررار لوفرررراد أنررره علرررى القاضررري اإلداري عنرررد تقريرررره 

اري ارية أن يقدر التعويا الناتل عن أعمرا  الضربط اإلدلمسؤولية السلطات اإلد

 .ويحدد قيمة التعويا للفرد المضرور سواء اان الضرر مادي أو معنوي 

 :تقييم الضرر الن تج ع  أعم ا الض ا اادارم -أ

يقةد بتقدير التعويا هو الفتر  الزمنية التي حةلت برين حردو  الضررر وبرين 

الحام للضحية برالتعويا مرن طررف القضراء، ولقرد اران فري سرباي يرتم االعتمراد 

مجلرس الدولرة الفرنسري تراجر، على تاري  حدو  الضررر فري التعرويا،  ال أن 

ص و عرررن موقفررره وذلرررك لوجرررود فورقرررات برررين األضررررار التررري تةررري  األشرررىا

 األضرار التي تةي  األموا .

 التعويض ع  ادضرار التا ت يب ادشخ ص  -ب

فالمبدأ هنا أن يحس  القاضي التعويا في يوم الحارم ولريس برالرجوع  لرى 

يوم حةوال الضرر، وتسم  هذه اإلماانيرة بتجراوز تقلبرات العملرة الوطنيرة وذلرك 

ر مرد  طويلرة تقردر راج، أنه غالبا ما يفة  بين يروم الحارم ويروم حةرو  الضرر

بسنوات، غير أن حتمية تعرويا الضررر فري يروم الحارم مسرتبعد ، وذلرك أنره قرد 

يتأىر الضحية بدون عذر مقبو  في رف، دعواه أمام القضاء،  ذ يقوم الضرر في 

 (1) .هذه الحالة بالرجوع  لى يوم حةو  الضرر

 .التعويض ع  ادضرار التا ت يب ادمواا -ج

بالنسبة للتعويا عن األضرار التي تةي  األمروا  منقولرة أو غيرر منقولرة 

فإن المبدأ هرو تقرويم الضررر يارون فري تراري  تحقر  الضررر، بعرد أن زا  سرب  

ضرر وعرف مداه أةب  مرن الممارن القيرام باألشررا  المىةةرة إلعراد  الحرا  

الضررحية لسررب   لررى مررا ارران عليرره، أو اسررتبدا  المررا  الهالررك، و ذ اسررتحا  علررى 

ىار  عن  رادته  جراء هذه األعما  فورا اما  ذا اان السب  تقني أو راج،  لرى 

الماليررة فررإن تقررويم التعررويا ياررون فرري ترراري  الررذي ياررون  عرردم ترروفر اإلماانيررة
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بمقررردور الضرررحية  جرررراء األشررررا  أو االسرررتبدا ، وهنرررا البرررد ال يتعررردى مقررردار 

تاري  حدو  الضرر. بعد تتم عملية التقييم التعويا أقةى مبلب يةله الما  في 

الضرر يبقى على القاضي تعويضا مؤقترا بعرد طلر  الضرحية فري انتظرار الفةر  

وقد يلجأ  لى من  فوائد عن التأىير، وذلك في حرالتين عنردما  النهائي في القضية،

فوائرد تعويضرية، أو عنردما تترأىر الضرحية أو  تتأىر اإلدار  عن تأدية دينها تجراه

إلدار  بةفة غير طبيعة في دف، المبالب المحاوم بها.  ال أنه تبقى هنراك  شراالية ا

في مسألة التعويا بالعملة الوطنيرة للضرحية األجنبيرة غيرر واضرحة فري القضراء 

 (1)الجزائري.

 :تقدير التعويض والحكم  ه -د

ط  ن أو  ما يلزم قب  تحديد القاضي لمبلب التعويا المطلو  علرى أعمرا  الضرب

اإلداري، أنررره يشرررترط علرررى الضرررحية أو ذوي الحقررروي القيرررام بتقررردير التعرررويا 

ء المطلو ،  ويستطي، المدعى في دعوى التعويا أن يحدد المبلب المطلرو  أثنرا

ويرتم الحارم بره  الدعوى القضائية وقب  الفة  في موضروع مرن طررف القاضري،

لرر  نقرردا و بالعملررة الوطنيررة،  مررا بةررفة ااملررة ونهائيررة أو مؤقتررة، بنرراءا علررى ط

هرا النهرائي فري النرزاع. وذلرك بالايفيرة التري نرص علي المضرور  لى غاية الفة  

القانون، وفي حالة عدم نةره علرى ذلرك، يمرن  التعرويا فري شرا  رير، أو رأس 

مبالب رور، نتيجة تأىر اإلدار  في تقديم الما ، اما يمان الحام بتعويضات للمض

 المحاوم بها.

نها مما سب  نسرتىلص أن سرلطات الضربط اإلداري تىضر، لمبردأ المشرروعية شرأ

د اإلداريررة، ويترترر  علررى مبرردأ المشررروعية العديررد مررن القيرروشررأن سررائر األعمررا  

 ينوالحدود التري تررد علرى ةرالحيات الضربط اإلداري فوفقرا لقاعرد  التردر   يتعر

تىدام على سلطة الضبط أن تراعي القواعد القانونية األعلى وذلك عند قيامها باسر

ة امررا يتعررين علررى سررلطات الضرربط اإلداري االلتررزام بالمبرراد  العامررةررالحياتها. 

 طري  تلك المباد  يرتم وضر، الحردود التري يجر  أن يتوقرف عنردها للقانون، فعن

 .تدى  سلطة الضبط في حقوي األفراد وحرياتهم

ما على سلطات الضبط اإلداري مراعا  الهردف الرذي تسرعى  ليره و المتمثر  فري ا

، ولهيئرررات الضررربط اإلداري حمايرررة النظرررام العرررام و منررر، انتهااررره و اإلىرررال  بررره

استىدام سرلطاتها لتحقير  أهرداف أىررى ألن أهردافها مىةةرة. امرا أن سرلطات 

المعررررد  والحريررررات وهيئررررات الضرررربط اإلداري مقيررررد  بالنظررررام القررررانوني للحقرررروي

                                                           
 .137ص،  المرجع السابق، رشيد خلوفي 1
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والموجود مسبقا بةور  ملزمة با  أسسره، أهرداف هرو ضرمانات حمايرة الحقروي 

 .والحريات و ايفيات ممارستهما

ويعتبرررر القاضررري اإلداري حرررامي الحريرررات العامرررة المقررررر  مرررن ىرررال  فحرررص 

حر  مشروعيتها ومالئمتها ،أو من ىال  تقرير مسرؤولية السرلطة اإلداريرة عمرا يل

واء سرضرار الناجمة عن تلك التةررفات القانونيرة أو الماديرة ،وذلرك األفراد من أ

 ارتابت اإلدار  ىطأ أو بدون ىطأ.
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  لقد استهدفت دراستنا في البح  حو  موضوع الرقابة القضائية على أعما

ن الدراسة رأينا أن الضربط اإلداري هرو عبرار  عرالضبط اإلداري فمن ىال  هذه 

مجموعرة ترردابير تتىرذها السررلطات المىولرة قانونررا ممارسرة هررذا الضربط مررن أجرر  

ة ة العامرتحقي  حفظ النظام العام، أو  عادته بعناةره الثال  األمن العرام والسراين

والةرررحة العامرررة، ونظررررا ألهميرررة هرررذا الضررربط فررري حمايرررة المرررواطنين ولزومررره 

ت النظرام العرام بةرفة عامرة امرا تطرقنرا أيضرا  لرى  برراز السرلطا افظة علرىللمح

سررلطات الضرربط اإلداري العررام  الترري تسررهر علررى حفررظ االسررتقرار المتمثلررة فرري

السرلطات  والىاص وقد حددنا من ىال  هذه الدراسة األعما  التري تةردرها هرذه

فري  مقةرود  تتمثر  والهيئات التي تستهدف من وراء  ةدارها توليد اثار قانونيرة

ط المىتةرة بالضرب اإلدارية الضبطية التري تةردرها السرلطات اإلداريرة القرارات

ظيميرة اإلداري بإرادتها المنفرد  سواء اانت قررارات  داريرة فرديرة أم قررارات تن

 الئحية من أج   قامة النظام العام والمحافظة عليه.

 األوامررر الترري تراهرراو ذا ارران لهيئررات الضرربط اإلداري السررلطة فرري  ةرردار 

افظرة وسرائ  قةرد حمايرة النظرام العرام والمح مناسبة اتجاه األفرراد بمرا تملاره مرن

 يجرر  أن تلتررزم عليرره ،فرران ذلررك ال يعنرري أن لهررا الحريررة المطلقررة فرري ذلررك ،حيرر 

سرررلطة الضررربط اإلداري فررري ممارسرررتها الىتةاةررراتها بمجموعرررة مرررن الحررردود 

فرراد  لى وظيفة استبدادية تهدر حقروي األ والضوابط وذلك حتى ال تنقل  وظيفتها

 وحرياتهم.

مرا  شرأن سرائر األع نهاوتبعا لذلك ،تتقيد سلطة الضبط بمبدأ المشروعية شرأ

محرر  جررائز قانونررا و لسررب  يبرررره، وأن تسررتهدف  اإلداريررة، فيلررزم أن ترررد علررى

االىتةرراص وهررو المحافظررة علررى  هيئررات الضرربط الهرردف الررذي مررن أجلرره منحررت

تررد  يويترت  على مبردأ المشرروعية العديرد مرن القيرود والحردود التر العام.النظام 

على ةالحيات الضبط اإلداري فوفقا لقاعرد  التردر ، يتعرين علرى سرلطة الضربط 

امرا . وذلرك عنرد قيامهرا باسرتىدام ةرالحياتها القانونية األعلرى أن تراعي القواعد

رير  طالعامة للقانون، فعرن  االلتزام بالمباد  يتعين على سلطات الضبط اإلداري

تردى  سرلطة الضربط  تلك المباد  يتم وض، الحردود التري يجر  أن يتوقرف عنردها

 وحرياتهم. في حقوي األفراد

مررا تتقيررد سررلطات الضرربط اإلداري بالهرردف الررذي تسررعى  ليرره و المتمثرر  فرري 

ولهيئات الضبط اإلداري استىدام  .انتهااه و اإلىال  به حماية النظام العام و من،

 سلطاتها لتحقي  أهداف أىرى ألن أهدافها مىةةة.
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قروي ومن ثم فإن سلطات وهيئات الضبط اإلداري مقيد  بالنظام القرانوني للح

أهداف هو ضرمانات  مسبقا بةور  ملزمة با  أسسه، والحريات المعد والموجود

 .حماية الحقوي والحريات و ايفيات ممارستهما

ة ا يقوم القضاء بدور هام في الرقابة على أعما  الضربط اإلداري وىاةرام

فرري دعرروى اإللررراء وهررى سررلطة قضررائية تملاهررا  القضرراء اإلداري والترري تتمثرر 

ير  دارية الضبطية ع ارسها محاام القضاء اإلداري المىتص إللراء قراراتمولم

 اإللرراء هرذهمشروعة بناء على طل  مرن ذوى المةرلحة فري ذلرك وتنتهري رقابره 

بةدور حام قضائي يقضي بإلرراء قررارا  داري غيرر مشرروع أي مشرو  بعير  

اإلداري وهري عيرر  انعردام السرب ، عيرر  عردم االىتةرراص  عردم شررعية القرررار

مىالفرره القررانون، وعيرر  انحررراف فرري  عيرر  عيرر  مىالفررة الشررا  واإلجررراءات،

القضراء  ومحراام استعما  السلطة .ورقابة التعرويا و المسرؤولية تمرارس جهرات

المىررتص والمسررؤولية رقابررة التعررويا علررى أعمررا  و جررراءات الضرربط اإلداري 

ورف، دعروى التعرويا والمسرؤولية اإلداريرة مرن طررف  الضار  بمناسبة تحريك

 بررالتعويا عررن األضرررار ذوى المةررلحة والةررفة القانونيررة مررن األفررراد للمطالبررة

 اءات الضررربط لضرررار  وتنعقررردوالىسرررائر التررري أةرررابتهم بفعررر  األعمرررا  واإلجرررر

س اما تنعقد هذه المسؤولية على أسرا مسؤولية الضبط اإلداري على أساس الىطأ

 .نظرية المىاطر

كذلك تترك رقاباة تقادير وفحاص مادى شارعية القارارات اإلدارياة الصاادرة 

عنااد الاادفع بعاادم شاارعية هااذه القاارارات عنااد سااير  ماان ساالطات الضاابط اإلداري

عاون باالقرار اإلداري المط فتتوقف الادعوى القضاائية المتصالةالدعوى القضائية، 

إلى  فيه بالدفع بعدم الشرعية، وتحال مسألة فحص وتقدير مدى شرعية هذا القرار

  .جهات القضاء اإلداري المختص بالنظر والفحص
 

لأ تو ا إم الم  الدراسة الس  قة للض ا اادارم وأثره علأ الحري ف الع مة ت
 لية:النت ئج الت 

 أن وظيفة الضبط اإلداري تعتبر من أقدم الوظائف التي اضطلعت بها (1
تها الدولة منذ التاري  القديم حتى ا ن وترج، أهمية هذه الوظيفية وحيوي
هدف وضرورتها بالنظر  لى قيامها على أاثر األمور حيوية في المجتم، فهي ت

 –عامة الةحة ال –العام  األمن – لي حماية النظام العام بمدلوالتها الثالثة 
 الساينة العامة.

ر   ن الضبط اإلداري هو مجموعة الضوابط والقيود التي تفرضها اإلدا (2
نظام ظ العلى األفراد بقةد تنظيم أنشطتهم وتقييد حرياتهم في حدود القانون لحف

 العام في المجتم،.
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م لعانظام اقيام هيئات الضبط اإلداري من أج  تحقي  غاياتها ووقاية ال (3
ت قرارا –بأسلوبين متميزين  ما تةرفات قانونية مث  القرارات التنظيمية 
لضبط ئة االضبط الفردية أو الجزاءات اإلدارية و ما أعما  ماديه ، فال يح  لهي

 مة.اإلداري استىدام سلطاتها لتحقي  أهداف أىرى وان تعلقت بالمةلحة العا
 التو ي ف:

 تنفيررذ القرروانين معينررة الىتيررار القررائمين علررى اليررةبوضرر،  الباحرر  يوةرري (1
وان ياونررروا مرررن الىيرررر  القرررادرين علرررى فهرررم  بالضررربط اإلداري المتعلقرررة ىاةرررة

 .القانون وأهداف الضبط اإلداري
يوةي الباح  المشرع اليمني لوضر، ضروابط معينرة للقضراء علرى الفسراد  (2

 .مبدأ الثوا  والعقا  اإلداري من ىال  المراقبة الدورية والتفتيش واتىاذ
 ( الملريرة وتشرديد119يوةي الباح  المشرع اليمني بإعراد  نرص المراد  ) (3

القيود علرى هرذا الرنص الن الضربط اإلداري ينشرط فري ظر  الظرروف االسرتثنائية 
من أن  واان من األجدر بالمشرع اليمني أن يعد  النص ويجعله أاثر تشديداً بدالً 

 الياً. ياون فضفاضاً أو أن يلريه
 يوةي الباح  المشرع اليمني بإنشاء قضاء  داري مستق  لح  المنازعات (4

السرريما وقررد تعقررد الجهرراز اإلداري وأةررب  ذو اىتةاةررات واسررعة ،  اإلداريررة
ن مرووجود اثير مرن االنتهاارات وىرري القروانين واللروائ  الداىليرة فيمرا يةردره 

 .قرارات  دارية
 
 :استخالص النتائجومن خالل هذه الدراسة يمكن  

  ن الرقابة القضائية على أعمرا  الضربط اإلداري ضررورية للحفراظ علرى 

 مير،لتأايد واحترامه، حتى تارون سرياد  القرانون فروي الج لشرعية، وضمانةامبدأ 

 .وحريات األشىاصبهدف حماية حقوي 

 لقد أثبتت رقابة القضاء اإلداري فاعليتها وجدواها، حير  اسرتطاعت عرن 

ووضعيات الرقابة األىرى التي بسرطت علرى أعمرا   رقابة قضاء اإللراء،طري  

ت والمبرراد  القانونيررة الترري حققرر الضرربط اإلداري، أن تسررتنبط جملررة مررن القواعررد

 التوازن بين المحافظة على النظام العام، وحماية حقوي وحريات األشىاص

 عد بالقوا رغم الواجبات الملقات على هيئات الضبط اإلداري، في االلتزام

مرن  لهرا يالعامة المحدد  عرن طرير  التشرري،،  ال أنره  القانونية المتعلقة بالحريات

 .جان  من الحرية تحت رقابة القضاء
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