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 أىدي ثمرة جيدي

إلى التي سيرت الليالي لترعاني   إلى من حملتني وىنا على وىن، 
إلى قرة عيني وريحانة ق لبي، إلى بصري    . ولم تبخل على بالدعاء

 *أمي  *  وبصيرتي

إلى من تنحني ىامتي لو خجال وحملت اسمو بكل افتخار فرباني  
 *أبي  * وأرادني أن أبلغ المعالي  

 جميع أفراد عائلتي  إلى

 *شييرة*  إلى رفيقة دربي التي شاركت معيا ىذا العمل المتواضع
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 الحمد هلل الذي أعاننا على إنجاز ىذا العمل .

 أمي الغالية، والى أبي أطال اهلل عمرىماأىدي ىذا العمل الى  

 الى كل أخوتي األعزاء وأفراد عائلتي

 *سفيان* الى رفيق دربي الذي شاركني ىذا العمل

 والى كل من ساعدني ولو بالكلمة الطيبة
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 الشكر والتقدير
 

 

، التي أشرفت  حمامة  ستاذة قدوجاألتوجو بجزيل الشكر والعرف ان الى  ن
علينا إلنجاز ىذه المذكرة، ولم تبخل علينا بأي جيد فكانت نعم الموجو  

سأل  ن كان لي شرف بالتقرب منيا واإلستف ادة  من خبرتيا.فوالمرشد، 
 اهلل أن يجازييا نعم الجزاء.

  ناوجو شكر نىذا العمل، كما    مناقشة  جنة على قبولياللاشكر أيضا  ن
، وخاصة األستاذ شيريفي الذي  الى كافة أساتذة القسم العام    ناإمتنانو 

كان لنا نعم السند طيلة مسارنا الجامعي، والى كل عمال المكتبة  
من    اوكل شخص ساعدنللتسييالت التي قدموىا لنا إلتمام ىذا العمل، 

 قريب أو بعيد.
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 مقدمة:
 لكل واحدة منيا وظيفة. وتنفيذيةإلى ثالث تشريعية، قضائية الدولة تنقسم سمطات      

قانونية محددة. تخضع لمبدأ الفصل بين السمطات. تباشر السمطة التنفيذية بصفة عامة 
واإلدارة بصفة خاصة نشاطين محددين، يتمثل األول في المرفق العمومي الذي يقدم 
خدمات لمجميور و ىو ما يسمى بالنشاط اإليجابي لإلدارة، أما النشاط الثاني يتمثل في 

دف من خاللو توفير األمن و الحماية لممجتمع الذي يعتبر الضبط اإلداري الذي يستي
 النشاط السمبي لإلدارة. 

يعد الضبط اإلداري من أىم وظائف السمطة العامة، باعتباره ضرورة وحتمية      
اجتماعية. فال يمكن تصور مجتمع دون وجود ىيئات إدارية تضبط النشاط فيو. يمارس 

واسطة االمتيازات والسمطات الممنوحة ليا بيدف ىذه الوظيفة مجموعة من الييئات ب
الحفاظ عمى النظام العام والسير الحسن لممصالح العمومية. فبفضل التدابير المانعة و 
اإلجراءات الوقائية تتصدى سمطات الضبط لكل ما ييدد استقرار النظام العام بمختمف 

 عناصره ) األمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة(.
رغم أىمية النشاط الضبطي لإلدارة في حماية النظام العام و استقرار الدولة إال أن       

إلجراءات الضبط إنعكاسات خطيرة عمى الحريات العامة التي تتمتع بحماية دولية و 
 والعيدين الدوليين. دستورية خاصة، خاصة بعد صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ياسية المعاصرة تدرج الحريات العامة في دساتيرىا التي حيث أصبحت كل النظم الس
تعتبر الركيزة األساسية في تقرير و حماية ىذه الحريات كونيا أسمى قانون في الدولة. 
بالتالي ال يمكن إصدار أي نص قانوني يعارض تمك الحريات إال في إطار النصوص 

لعامة ال تمارس بصفة مطمقة و إال الدستورية. رغم ىذا اإلقرار والحماية إال أن الحريات ا
نتج عنيا الفوضى واالعتداء عمى حريات األخرين. بل يجب أن تمارس في إطار قانوني 
منظم يضبطيا و يحدد كيفية ممارستيا. بالتالي تنظيم الحرية عمى النحو الذي يمنع 

اإلداري إساءة استعماليا واإلخالل بالنظام العام. ىذا ال يعني أن تتخذ سمطات الضبط 
نتياك الحريات العامة بل يجب أن تمارس اإلدارة ام العام ذريعة ليا إلستبداد و حماية النظ ا 

نشاطيا في حدود عدم المساس بتمك الحريات. فُتفرض عمى اإلدارة قيود وضوابط و رقابة 
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صارمة عند ممارستيا لنشاطيا في الظروف العادية و الظروف اإلستثنائية. تشكل ىذه 
أكبر تيديد لمحريات العامة نظرا إلتساع سمطات الضبط اإلداري فييا و تمتعيا األخيرة 

بمشروعية إستثنائية تمكنيا من فرض جممة من القيود عمى حريات األفراد خاصة في ظل 
 تعسف اإلدارة في ممارسة أساليب الضبط اإلداري.

قدم نظرية الضبط تتجمى أىمية دراسة ىذا الموضوع الذي تم اختياره في أنو رغم      
اإلداري إال أنيا متجددة ومرتبطة بواقع الدولة واستمرارىا. اضافة الى كون عممية التوازن 

 بين سمطات الضبط اإلداري والحريات العامة تختمف بإختالف الظروف المحيطة بيا.
تجدر اإلشارة الى أن األسباب التي دفعتنا لدراسة ىذا الموضوع تظير من خالل      
 افع التالية :  الدو 

ىي الرغبة في التعمق واإلحاطة بجانب من جوانب القانون اإلداري  ــــ الدوافع الذاتية:
 لكونو متطور ومرتبط بالحياة اليومية لألفراد .

تتمثل في محاولة التطرق الى موضوع الضبط اإلداري الذي يعد  ـــ الدوافع الموضوعية:
من أبرز مواضيع القانون اإلداري والوقوف عمى عالقتو بالحريات العامة وتأثير إجراءات 

 الضبط عمييا.
أما األىداف المتوخاة من دراسة ىذا الموضوع تتمثل في تحديد الدعائم الموضوعة      

 ظام العام والحريات العامة في نشاط الضبط اإلداري .لضمان تحقق التوازن بين الن
تجدر اإلشارة أننا خالل دراستنا واجينا بعض العراقيل و الصعوبات و ذلك راجع      

الي تشابو المراجع من حيث المضمون حيث يحد من إثراء الموضوع و كذلك ضيق 
 ف .الوقت الذي لم يمكننا من التعمق في دراسة ىذا الموضوع بشكل كا
 و عميو و مما سبق سترتكز دراستنا وفق اإلشكالية الرئيسية التالية: 

ما مدى قدرة هيئات الضبط اإلداري على تحقيق التوازن بين النظام العام و الحريات   ــــ
 العامة ؟

 : كالتالي ىذه االشكالية عدة تساؤالت وىيتندرج تحت 
 العامة ؟ــــ كيف يؤثر الضبط اإلداري عمى الحريات 

 ؟ انات الكفيمة لحماية الحريات العامةـــ ماىي الضم
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ــــ ماىو مصير الحريات العامة في ظل توسع سمطات الضبط االداري خالل الظروف 
 االستثنائية ؟ 

المنيج الوصفي م االعتماد عمى ة عن اإلشكاليات السابقة الذكر تفي سبيل اإلجاب     
ل إبراز الجوانب النظرية في الموضوع، باإلضافة الى المنيج الوصفي من خالالتحميمي. 

 المنيج التحميمي كون الموضوع يقتضي تحميل النصوص القانونية .
لإلجابة عمى اإلشكاليات التى تم ذكرىا سابقا إرتأينا تقسيم الموضوع الى خطة ثنائية      

الفصل األول بالنظام القانوني  تتضمن فصمين كل فصل ينقسم الى مبحثين. ُعْنون
لمضبط اإلداري والحريات العامة وأدرج ضمنو مبحثين، المبحث األول تناولنا فيو ماىية 
الضبط اإلداري من حيث التعريف والييئات والوسائل، وفي المبحث الثاني الحريات 

أما  العامة من حيث المفيوم وعالقتو بالضبط اإلداري والضمانات الكفيمة بحمايتيا.
الفصل الثاني أدرج تحت عنوان عممية الموازنة بين أعمال الضبط اإلداري والحريات 
العامة. تطرقنا في المبحث األول لحدود سمطات الضبط اإلداري في الظروف العادية، 

 وفي المبحث الثاني لحدود سمطات الضبط اإلداري في الظروف اإلستثنائية .

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 
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 العامة الفصل األول: اإلطار القانوني لمضبط اإلداري و الحريات

 

 

يعتبر الضبط اإلدارم أىـ صكر النشاط اإلدارم، فالضبط ىك مجمكعة اإلجراءات      
التي تسعى مف  ،كالجماعية كالتدابير التي تتخدىا اإلدارة لتنظيـ مختمؼ النشاطات الفردية

خالليا لحفظ النظاـ العاـ. تشكؿ ىذه الكظيفة أكلى كاجبات الدكلة كأىميا فيي ضركرية 
 . االجتماعيكالزمة فبدكنيا تعـ الفكضى فينيار النظاـ 

لمضبط اإلدارم تأثير كبير عمى الحريات العامة المكفكلة في كؿ الدساتير المتعاقبة     
عمييا. فالضبط  االعتداءكعدـ  الحتراميافدسترتيا يعد ضمانة  عمى الدكلة الجزائرية،

اإلدارم كالحريات العامة تربطيما عالقة التأثير كالتأثر. فيما مكضكعاف يطرحاف نفسيما. 
لذلؾ قبؿ التطرؽ ألم دراسة كجب تسميط الضكء عمى الضبط اإلدارم كالحريات العامة. 

لى مبحثيف، خصص المبحث األكؿ لمضبط كىذا ما سيتـ  مف خالؿ تقسيـ ىذا الفصؿ ا
 اإلدارم ك المبحث الثاني  لمحريات العامة .
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 المبحث األول: ماىية الضبط اإلداري:
ممحافظة عمى النظاـ ييدؼ لىـ صكر النشاط اإلدارم أيعتبر الضبط اإلدارم مف      

الشاممة بماىية  حاطةلإلك  .في المجتمع أك الدكلة ككؿ، بصكرة منتظمة كدائمة العاـ سكاء
 كبياف كسائمو ،أكؿيقتضي عرض مفيـك الضبط اإلدارم كمطمب  الضبط اإلدارم

 .لثىيئاتو كمطمب ثاتحديد ك  ،كمطمب ثاني
 مفيوم الضبط اإلداري األول: المطمب

تطرؽ في ىذا المطمب إلى تعريؼ الضبط اإلدارم كتمييزه عف باقي صكر سيتـ ال    
 أنكاعإضافة إلى ذلؾ ذكر  كفرع ثاني، ، كبياف خصائصوؿكفرع أك  الضبط األخرل
 .كفرع ثالث الضبط اإلدارم

 الفرع األول: تعريف الضبط اإلداري و تمييزه عن باقي صور الضبط األخرى
 أوال: تعريف الضبط اإلداري:

كؿ مف الفقو ك القضاء حكؿ كضع تعريؼ دقيؽ أك جامع لمضبط اإلدارم  إختمؼ    
 لكنيـ أجمعك حكؿ التركيز عمى اليدؼ منو كىك حماية النظاـ العاـ بمختمؼ عناصره .

لـ يتعرض المشرع لتعريؼ الضبط اإلدارم تعريفا  التعريف التشريعي لمضبط اإلداري:ــ 1
نما دقيقا سكاء في الجزائر أك فرنسا أك مص  ىذه األخيرةغراضو كحتى أفقط  تعرضر، كا 

محددة، مبررا ذلؾ اف الغرض األساسي لمضبط ك ضحة اتناكليا بصكرة عارضة ليست ك 
 .1ىك المحافظة عمى النظاـ العاـ

 ابتكاراألكبر كاألىـ في  كاف لمقضاء الدكر :التعريف القضائي لمضبط اإلداري ــ2
صاغ ف ،كصياغة أغمب أك كؿ نظريات القانكف اإلدارم بما فييا نظرية الضبط اإلدارم

ذلؾ فيك لـ يقـ بكضع تعريؼ  فلكف بالرغـ م ،حكاميا كضكابطيا كحدكدىاأالكثير مف 
 .2مكحد لمضبط اإلدارم

                                                           

. 278ص  2009مصر ، )د.ط(، ،، دار الكتاب الحديث ، أسس و قواعد القانون اإلداريالسيد عمي سعيد  1 
أجيزت مف قبؿ المجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية بمكجب ، محاضرات في الضبط اإلداري ،خرشيإلياـ 2

 . 8، ص2015/2016المكسـ الجامعي  ،2جامعة محمد لميف دباغيف سطيؼ ،288/2016المحضر رقـ 
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تعددت ك تنكعت التعاريؼ الفقيية في ىذا الصدد اإلداري: ـ التعريف الفقيي لمضبط  3
 ػ و نتيجة إختالؼ الزاكية التي ينظر منيا كؿ فقي

بأنو  Maurice hauriou كعرفو الفقيو مكريس ىكري تعريف الضبط في الفقو الفرنسي :أــ 
 jean، كعرفو األستاذ1" كؿ ما يستيدؼ بو المحافظة عمى النظاـ العاـ في الدكلة "

revero  لالنضباط"عمى أنو مجمكع التدخالت التي تيدؼ إلى فرض حرية نشاط األفراد 
 Andrède، كما عرفو الفقيو 2المطمكب لمعيش في المجتمع في إطار محدد مف المشرع"

laubadére بأنو مظير مف مظاىر عمؿ اإلدارة يتمثؿ في تنظيـ حريات األفراد كحماية"
 .3النظاـ العاـ"

مف بيف فقياء العرب نجد سميماف الطماكم  اإلداري في الفقو العربي:ب ـــ تعريف الضبط 
الذم عرؼ الضبط اإلدارم عمى أنو "حؽ اإلدارة في أف تفرض عمى األفراد قيكدا تحد بيا 

، كما عرفو طعيمة الجرؼ عمى أنو كظيفة مف 4مف حرياتيـ بقصد حماية النظاـ العاـ"
ظة عمى النظاـ العاـ عند إصدار القرارات أىـ كظائؼ إلدارة تتمثؿ أصال في المحاف

، أما عمي الشنطاكم فعرفو بأنو "مجمكع القيكد 5الالئحية كالفردية كاستخداـ القكة المادية
كالضكابط التي تفرضيا ىيئات الضبط اإلدارم عمى حريات كنشاطات األفراد بيدؼ 

 . 6حماية النظاـ العاـ"
بأنو " كؿ األعماؿ  عرفو عمار عكابدم جزائري:ج ـــ تعريف الضبط اإلداري في الفقو ال

كاإلجراءات كاألساليب القانكنية كالمادية كالفقيية التي تقـك بيا السمطات اإلدارية المختصة 
كذلؾ بيدؼ ضماف المحافظة عمى النظاـ العاـ بطريقة كقائية في نطاؽ النظاـ القانكني 

 .7لمحقكؽ كالحريات السائدة في الدكلة"

                                                           
 . 154، ص2010سطيؼ، )د.ط(،   ،دار المجد، الوجيز في القانون اإلداريناصر لباد،   1
 .71، ص2007الجزائر، )د.ط(، ، دار خمدكنية، داريةإلوالمؤسسات االقانون اإلداري ، طاىرمحسيف 2

3
André de laubadére. Droit administratif. Imprimerie barneoud. 16° édition. Paris. 1999. P269 . 

 .794، ص2007، دار الفكر العربي، )د.ط(، مصر، مبادئ القانون اإلداريسميماف الطماكم،  4
5

 . 861،، ص4002)د.ط(، مصر  ، دار المطبوعات الجامعية،القانون االداريمازن ليلو راضي،  

 .7،ص2004، مصر،2منشأة المعارؼ، ط  مبادئ القانون اإلداري)نشاط اإلدارة ووسائميا(،عمرك عدناف،  6
،الجزائر، 2الجزء الثاني،  ديكاف المطبكعات الجامعية، ط  القانون اإلداري )النشاط اإلداري(،عمار عكابدم،  7

 . 10، ص2007
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المالحظ أف الفقو ركز كثيرا عمى معياريف لمتعريؼ بالضبط ىما المعيار العضكم  مف
كالمعيار المكضكعي. يمكف تعريؼ الضبط اإلدارم تبعا لممعيار العضكم عمى أنو 
مجمكع األجيزة كالييئات التي تتكلى القياـ بالتصرفات كاإلجراءات التي تيدؼ إلى 

منطمؽ المعيار المكضكعي يمكف تعريفو عمى أنو المحافظة عمى النظاـ العاـ، أما مف 
 .1مجمكع اإلجراءات ك التدابير التي تقـك بيا الييئات العامة حفاظا عمى النظاـ العاـ

 ثانيا: تمييز الضبط اإلداري عن باقي صور الضبط األخرى:
يستمـز تعريؼ الضبط اإلدارم تميزه عف باقي صكر الضبط األخرل كالضبط      

 كالضبط القضائي ككذالؾ تميزه عف المرفؽ العاـ .التشريعي 
اف الضبط اإلدارم ىك مختمؼ التدابير ك األعماؿ  ــ الضبط اإلداري والضبط التشريعي:1

اإلدارية التي ترمي الى الحفاظ عمى النظاـ العاـ كحمايتو مف اإلختالؿ، بينما يقصد 
تشريعية التي يككف مكضكعيا بالضبط التشريعي مجمكع القكانيف الصادرة عف السمطة ال
قامة الشعائر الدينية،  الحد مف نطاؽ مباشرة بعض الحريات الفردية مثؿ حرية الصحافة كا 

، فمصدر المنع أك القيد 2ينظميا عادة المشرع بتشريعات خاصة كتسمى الضبط التشريعي
شريعية أك الضبط ىك السمطة التشريعية. يعتبر الضبط التشريعي مجمكعة مف األعماؿ الت

الصادرة عف البرلماف في المياديف التي يخصصيا لو الدستكر كىذا طبقا لنص المادة 
 . 20163مف التعديؿ الدستكرم لسنة  140

يقصد بالضبط القضائي مجمكع اإلجراءات التي  ـــ الضبط اإلداري والضبط القضائي:2
األدلة الالزمة لمبحث عف تتخذىا السمطة القضائية لمتحرم عف الجرائـ بعد كقكعيا كجمع 

نزاؿ العقكبة بيـ. كبمقارنتو مع الضبط اإلدارم يتبيف أف  مرتكبييا تمييدا لمقبض عمييـ كا 
ميمتيـ كاحد ىي المحافظة عمى النظاـ العاـ مع إختالفيـ في نمط الميمة، فنجدىا تتسـ 

فتككف الضبط القضائي،  بالطابع الكقائي في الضبط اإلدارم كبالطابع العالجي في

                                                           
 .368، ص2007، الجزائر، 2دار جسكر، ط  الوجيز في القانون اإلداري،عمار بكضياؼ،  1
 . 369ص   ،نفسومرجع  2
المتضمف التعديؿ الدستكرم، الجريدة الرسمية،   ،06/03/2016المؤرخ في  01ػػ16مف القانكف رقـ  140المادة  3

 .2016، لسنة 14العدد 
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. كذالؾ 1ا قمعيااسمكبيا اسمكباألكلى قبؿ كالثانية بعد كقكع اإلخالؿ بالنظاـ العاـ فيعتبر 
فإجراء الضبط اإلدارم يصدر في شكؿ قرارات تنظيمية اك  يختمفاف في طبيعة اإلجراءات

فردية تخضع لرقابة القضاء اإلدارم إلغاءا أك تعكيضا، أما الضبط القضائي فإنو يصدر 
، إنما ترد عمييا طرؽ الطعف 2تخضع لرقابة القضاء اإلدارم قرارات قضائية ال في شكؿ

 األخرل أماـ جيات قضائية  أعمى  درجة .
إف الضبط اإلدارم كالمرفؽ العاـ يشكالف مكضكع ــــ الضبط اإلداري والمرفق العام: 3

حيث يقـك التمييز النشاط اإلدارم فيعتبر الضبط نشاط سمبي كالمرفؽ العاـ نشاط إيجابي، 
بيف الضبط اإلدارم كالمرفؽ العاـ عمى أساس أف األكؿ يقيد حريات األفراد كالثاني يقدـ 

الفرؽ الذم يميز الضبط اإلدارم عف  إف. 3ليـ خدمات مجانا أك بمقابؿ رسـك يمـز دفعيا
منيما، فيي المصمحة  إليو كؿطبيعة اليدؼ أك الغرض الذم يتطمع  المرفؽ العاـ ىك

عامة في شمكؿ مظاىرىا بالنسبة لممرفؽ العاـ، كالنظاـ العاـ في خصكص مضمكنو ال
 . 4بالنسبة لمضبط اإلدارم

 خصائص الضبط اإلداري: لفرع الثاني:
الضبط اإلدارم بمجمكعة مف العناصر كالخصائص التي تساىـ في تشكيؿ  يتمتع     

ماىيتو كتمييزه عف مختمؼ النشاطات اإلدارية األخرل، كيمكف حصر ىذه الخصائص في 
 ما يمي: 

 الصفة االنفرادية: :أوال
إف الضبط اإلدارم في جميع الحاالت إجراء تباشره السمطة اإلدارية بمفردىا       

خاللو المحافظة عمى النظاـ العاـ. فال يتصكر أف تمعب إرادة الفرد أك كتستيدؼ مف 
األفراد دكرا حتى تنتج أعماؿ الضبط أثارىا القانكنية كتبعا لذلؾ فإف مكقؼ الفرد مف 
الضبط ىك مكقؼ الخضكع كاالمتثاؿ لجممة إجراءات فرضتيا اإلدارة كفؽ ما يحدده 

 القانكف كتحت رقابة السمطة القضائية.
                                                           

 .195ػػػ  194، ص ،)د. س(الجزائر )د.ط(، ، دار بمقيس، القانون اإلداريمريـ عمارة،   نسريف شريفي، 1
 .118، صمرجع سابق ،مازف ليمك راضي 2
 . 368ص مرجع سابق،عمار بكضياؼ،  3
 . 46، ص1975، )د.ط(، العراؽ جامعة بغداد ،سمطة الضبط اإلداري في العراقيم ، تنظعامر أحمد المختار4
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 الصفة الوقائية: :انياث
فيدرأ المخاطر عمى  األفراد، فعندما تبادر  يتميز الضبط اإلدارم بالطابع الكقائي     

اإلدارة إلى سحب رخصة الصيد أك رخصة أحد األفراد فألنيا قد رأت أف ىناؾ خطر 
احتفاظ المعني بيذه الرخصة، أك حيف ما تغمؽ اإلدارة محال أك  يترتب عمى استمرارية

مصادرة بضاعة معينة فإنيا تقصد بعمميا اإلجرائي ىذا كقاية األفراد مف كؿ خطر قد 
 يداىميـ.

  الصفة التقديرية: :ثالث
يقصد بيا أف لإلدارة سمطة تقديرية في ممارسة اإلجراءات الضبطية، فعندما تقدر أف      

النظاـ  عمال ما ينتج عنو خطر يتعيف عمييا التدخؿ قبؿ كقكعو بغرض المحافظة عمى
.لذا منح المشرع لإلدارة السمطة التقديرية شعكرا منو بأنيا قادرة عمى إختيار الكسائؿ 1العاـ

تخاذ القرار المالئـ في ظركؼ معينة، ألنو ال يمكف في أم حاؿ مف  المناسبة لمتدخؿ كا 
األحكاؿ أف يمـ بجميع الحاالت التي قد تطرأ في العمؿ اإلدارم كيرسـ الحمكؿ المناسبة 
ليا، فالسمطة التقديرية ضركرية لحسف سير اإلدارة في تحقيؽ غاياتيا المتعددة, قد يترؾ 

 .2القانكف لإلدارة الحرية في تقديرىا لمظركؼ ك تكييفيا لمكقائع المعركضة أماميا
 أنواع الضبط اإلداري: الفرع الثالث:

 الضبط اإلدارم العاـ كالضبط اإلدارم الخاص . ينقسـ الضبط اإلدارم إلى قسميف:
 الضبط اإلداري العام  أوال:
يقصد بو مجمكع السمطات ك التدابير كاإلجراءات المتخذة في شتى المجاالت لمحفاظ      

 سكاء . فيك يستيدؼ حماية النظاـ العاـ في المجتمع مف اإلضطرابات3عمى النظاـ العاـ
قبؿ كقكعيا أك كقفيا أك منع تفاقميا عند كقكعيا. يشمؿ الضبط اإلدارم ػػػ بيذا المعنى 

                                                           
 . 372عمار بكضياؼ ، مرجع سابؽ ، ص 1
 دراسة تحميمية لمضمون السمطة التقديرية لإلدارة ومدى خضوعيا لمرقابة القضائية،،محمد عبد الباسط لطفاكم،  2

،  2015/2016، مذكرة ماجستير في القانكف تخصص القانكف اإلدارم المعمؽ ، جامعة أبك بكر بمقايد تممساف
 . 13ص

، القانون اإلداري )التنظيم اإلداري ــ النشاط اإلداري(محمد الصغير بعمي،  3 ، 2013الجزائر، )د.ط(، ، دار العمـك
 . 290ص



العامة والحريات اإلداري للضبظ القانوني اإلطار                                األول الفصل  
 

12 
 

الكاسع ػػػ عناصر النظاـ العاـ األساسية كىي األمف العاـ ، الصحة العامة ، كالسكينة 
العامة كاآلداب العاـ ... ،سكاء كاف ذلؾ عمى مستكل الدكلة كميا أك عمى مستكل إحدل 

يمية، حيث يمارس الضبط اإلدارم في الحالة األكلى أعضاء السمطة كحداتيا اإلقم
المركزية في حيف يمارسو في الحالة الثانية رؤساء الكحدات المحمية كمجالسيا في حدكد 

. لذا يعتبر الضبط 1القكانيف ك األنظمة التي تحدد إجراءات كسمطات الضبط اإلدارم العاـ
 اؿ الضبط اإلدارم .اإلدارم العاـ الشريعة العامة في مج

 ثانيا: الضبط اإلداري الخاص 
يقصد بو مجمكع السمطات كالتدابير كاإلجراءات المتخذة في مجاؿ معيف ، كمحدد      

. فيك عمى ىذا النحك إما أف يخص مكانا بذاتو أك 2يتعمؽ بمجمكعة أشخاص أك أنشطة
جراءات في مجاؿ تنقؿ تفرضو السمطة العامة مف إ نشاطا بذاتو كمثاؿ النكع األكؿ ما

األشخاص، كأف تفرض رخصا لمتنقؿ  في بعض المناطؽ، أك أف تحظر تنقميـ في 
مكاقيت محددة تعمف عنيا كغير ذلؾ مف اإلجراءات. أما النكع الثاني أف تفرض اإلدارة 
قيكدا لتنظيـ حركة المركر كأف تغمؽ شارعا معينا أك أف تفرض إجراءات لممارسة األفراد 

 3الحفالت الميمية أك المناسبات بصفة مغمقة ...  إقامةالعاـ أك مسيرة أك  ماعاالجتحؽ 
 الضبط اإلداري المطمب الثاني: سمطات

رغـ أف إجراءات الضبط اإلدارم تيدؼ لمحفاظ عمى النظاـ العاـ إال أنيا تعتبر مف      
الييئات التي ك   السمطات أخطر الكظائؼ ألنيا ترتبط بحريات األفراد. لذلؾ حصر القانكف

 تقـك بيذه الكظيفة.
 الفرع األول: سمطات الضبط اإلداري عمى المستوى المركزي

مف خالؿ ىذا الفرع سيتـ تحديد السمطات كاألشخاص التي أنيطت بيا صالحية      
 ممارسة الضبط اإلدارم عمى المستكل المركزم )الكطني( .

                                                           
، 2002الكتاب األكؿ، دار الثقافة ك الدار العممية الدكلية ،الطبعة األكلى، عماف،  القانون اإلداري،نكاؼ كنعاف،  1

 . 267ص

 . 290، ص ، مرجع سابقمحمد الصغير بعمي  2
 . 375عمار بكضياؼ  ، مرجع سابؽ ، ص 3
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 رئيس الجميورية: :اوال
يعتبر رئيس الجميكرية الرجؿ األكؿ في السمطة التنفيذية كأعمى ىـر في اإلدارة      

العامة، كمف أىـ صالحيات رئيس الجميكرية الحفاظ عمى أمف الدكلة بمكجب سمطتو في 
، فيك يممؾ صفة كسمطة 1التدابير كاإلجراءات في مجاؿ الضبط اإلدارم الكطني اتخاذ

الكطنية اإلدارية  الشؤكفة كالقرارات اإلدارية الفردية في إصدار القرارات اإلدارية العام
في نطاؽ الكظائؼ  لؾكذباسـ كلحساب الدكلة ككؿ كفي جميع المكاضيع اإلدارية 

مف التعديؿ  143. اذ نجد المادة 2كاالختصاصات اإلدارية المقررة لو بنص الدستكر
طة التنظيمية في "يمارس رئيس الجميكرية السم تنص عمى: 2016الدستكرم لسنة 

. بالتالي كؿ المسائؿ التي ال تندرج ضمف اختصاص 3المسائؿ غير المخصصة لمقانكف"
البرلماف تعتبر في المجاؿ التنظيمي الذم يعكد الختصاص رئيس الجميكرية الذم يمارس 
ىذا االختصاص بكاسطة المراسيـ الرئاسية التي تيدؼ لمحفاظ عمى النظاـ العاـ سكآءا 

عمى أنيا  في الحالة االستثنائية تكيؼ المراسيـ العادية أك الحالة االستثنائية. في الحالة
مف أعماؿ السيادة مما يترتب عنو استبعاد الرقابة القضائية عمييا، حيث أنيا ال تصمح 

 ألف تككف محال لدعكل اإللغاء أماـ مجمس الدكلة.
 : الوزير األول ثانيا:
لإلشارة فقط أف القكاعد الدستكرية لـ تشر صراحة إلى سمطة الكزير األكؿ في مجاؿ      

الضبط اإلدارم غير أف فقياء القانكف اإلدارم الفرنسي يقركف لو بذلؾ كىذا ما إنتيجو 
الجزائرم حيث اسند لمكزير األكؿ سمطة تنظيمية مقررة في الدستكر ك المؤسس الدستكرم 

 2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  2فقرة  143لمادة ، كىذا ما نصت عميو ا4القانكف
 99"يندرج تطبيؽ القكانيف في المجاؿ التنظيمي الذم يعكد لمكزير األكؿ"، ككذلؾ المادة 

عمى حسف سير اإلدارة  "يسير الكزير األكؿ عمى تنفيذ القكانيف ك التنظيمات كيسير
 العمكمية".

                                                           
 . 296محمد الصغير بعمي ، مرجع سابؽ ، ص  1

 . 218عمار عكابدم ، مرجع سابؽ  ، ص2
 . 2016مف التعديؿ الدستكرم  143المادة 3
، في الجزائر االستثنائيةالتوازن بين سمطات الضبط اإلداري والحريات العامة في ظل الظروف مسعكدة مقدكد،  4

 . 32، ص2016/2017 ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائرأطركحة دكتكراه
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  الوزراء: ثالثا:
حؽ ممارسة مياـ الضبط اإلدارم العاـ ألنيا صالحية في األصؿ أنو ليس لمكزراء      

. إال أنيـ مخكليف إلتخاذ التدابير ك القرارات التي 1معيكدة لرئيس الجميكرية كالكزير األكؿ
مف شأنيا الحفاظ عمى النظاـ العاـ في قطاع كزاراتيـ، أم كؿ كزير يتمتع بممارسة سمطة 

تو. إال أنو يعتبر كزير الداخمية في إطار الضبط اإلدارم الخاص باعتباره رئيسا إلدار 
 .2الحفاظ عمى النظاـ العاـ مف سمطات كىيئات الضبط اإلدارم المركزم الكطني

 الفرع الثاني: سمطات الضبط اإلداري عمى المستوى المحمي
تعتبر كؿ مف الكالية كالبمدية أشخاص معنكية عامة تدير شؤكنيا كمرافقيا كفؽ ما      

الحيا العامة عمى المستكل المحمي، يمثؿ ىاتيف الييئتاف الكالي كرئيس يتماشى مع مص
 المجمس الشعبي البمدم .

 الوالي:  أوال:
 الكالية ىي جماعة إقميمية ذات شخصية معنكية كاستقالؿ مالي كليا اختصاصات     

سياسية. مف ىذا يتجمى لنا أف الكالية ىي ىمزة كصؿ بيف ثقافية ك اجتماعية ك اقتصادية ك 
. كيعتبر الكالي الييئة العميا في 3إلدارة المحمية مف جية أخرلااإلدارة المركزية مف جية ك 

الكالية كممثؿ الدكلة عمى المستكل المحمي، إذ يسير عمى حفظ النظاـ العاـ كىذا ما 
عمى المحافظة عمى ،"الكالي مسؤكؿ 4 12/07مف القانكف  114نصت عميو المادة 

ة كالسكينة العمكمية"، كذلؾ يعتبر المسؤكؿ األكؿ عمى تنفيذ القكانيف السالمالنظاـ العاـ ك 
,"يسير الكالي عمى تنفيذ القكانيف 5 12/07مف قانكف 113كالتنظيمات طبقا لنص المادة 

كالتنظيمات كعمى احتراـ رمكز الدكلة كشعاراتيا عمى إقميـ الكالية". كما يممؾ الكالي 
بمديات ك يككف ىذا في حالة تقاعس سمطات البمدية في صالحية الحمكؿ بالنسبة لجميع ال

ك  100القرارات الالزمة كيتـ ىذا كفؽ إجراءات محددة، ىذا ما نصت عميو المادة  اتخاذ

                                                           
 . 192، ص2013دار الراية، طبعة ثانية، األردف، ،لمقانون اإلداري، مدخل غساف مدحت  خيرم1
 .301ص، مرجع سابقمحمد الصغير بعمي،  2
 .2012لسنة  12، الجريدة الرسمية العدد المتعمؽ بالكالية 2012فبراير 21المؤرخ في  07ػػ12رقـمف قانكف ، 1المادة 3
 .المتعمؽ بالكالية 07ػػػ12، قانكف 114المادة  4
 . المتعمؽ بالكالية 07ػػ12، قانكف 113المادة 5
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ة 101 ، كيعد ىذا إستثناءا عمى مبدأ االختصاص في أداء العمؿ 1مف قانكف البمدي
 اإلدارم.

  رئيس المجمس الشعبي البمدي: ثانيا:
تتمتع بالشخصية المعنكية كالذمة  ىي الجماعة اإلقميمية القاعدية لمدكلة. تعد البمدية     

كما يعتبر  تعتبر كسيمة اتصاؿ بيف المكاطف كاإلدارة المركزية. . كما2المالية المستقمة
ب السمطة األساسية التي تمارس الضبط اإلدارم العاـ في البمدية، ميمتو  ش. رئيس ـ.

ؿ األكؿ عف حفظ النظاـ العاـ كاألمف كالنظافة حماية النظاـ العاـ فيك المسؤك 
عمؽ بالبمدية التي تحدد المت 11/10 مف القانكف 95إلى  85حسب المكاد ،كذلؾ 3كاليدكء

 .4ش البمدم ـ. .صالحيات 
 المطمب الثالث: وسائل الضبط اإلداري

تحتاج إلى كسائؿ  اختصاصاتيالكي تباشر سمطات الضبط اإلدارم في ممارسة      
قانكنية مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المتكخاة ، كبغير ىذه الكسائؿ ال يمكف لسمطات الضبط 
القياـ بتمؾ المياـ، كتتمثؿ ىذه الكسائؿ في القرارات التنظيمية ) لكائح الضبط ( كالقرارات 

 الفردية ك التنفيذ الجبرم.
 الفرع األول: القرارات التنظيمية ) لوائح الضبط (

يمكف لسمطات الضبط اإلدارم العامة كالخاصة أف تصدر تصرفات قانكنية عامة      
كمجردة تضبط بمقتضاىا حريات األفراد كتحدد جزاءات عمى مخالفتيا تحقيقا لمنظاـ العاـ 

، كيقصد بيا تمؾ القرارات التنظيمية التي تصدرىا 5بمكجب ما يعرؼ بمكائح الضبط
افظة عمى النظاـ العاـ بعناصره المختمفة التي سبؽ ذكرىا. السمطة التنفيذية بقصد المح

                                                           
 37، الجريدة الرسمية العدد المتعمؽ بالبمدية 2011جكاف  22المؤرخ في  10ػػػ11 رقـ مف قانكف، 101ك 100المادة  1

 . 2011لسنة 
 .المتعمؽ بالبمدية  10ػػ 11المادة األكلى، قانكف 2
 .20،ص1996الجزائر،  ديكاف المطبكعات الجامعية،، محاضرات في المؤسسات اإلداريةأحمد محيك،  3
 المتعمؽ بالبمدية .10ػػ11، قانكف 95...85المكاد 4
 . 308محمد الصغير بعمي، مرجع سابؽ، ص 5
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. تختمؼ لكائح الضبط عف القكانيف في أف 1تعد ىذه المكائح أىـ أساليب الضبط اإلدارم
ىذه األخيرة عبارة عف مجمكعة مف القكاعد العامة كالمجردة التي تصدر عف المشرع، 

. تستمد سمطة اإلدارة في إصدار 2كيككف ىدفيا أكسع مف المحافظة عمى النظاـ العاـ
المكائح الضبطية مف القانكف ألف األصؿ أف تقييد الحقكؽ ك الحريات ىك شأف برلماني، 
غير أف المشرع يصعب عميو اإللماـ بدقائؽ األمكر فيكتفي بكضع قكاعد عامة كيترؾ 

 . 3لإلدارة تفصيميا بأنظمة تنفيذية
الحظر، الترخيص، اإلخطار المسبؽ،  تتخذ لكائح الضبط اإلدارم عدة مظاىر منيا 

 تنظيـ النشاط .
  الحظر: :أوال

يراد بو اف ينيى القرار أك النظاـ عف إتخاذ إجراء معيف أك ممارسة نشاط محدد.      
استقر القضاء عمى أف الحظر المطمؽ الذم  كيعد مف األساليب الكقائية المانعة. قد

دل الحريات العامة يككف بمثابة إلغاء ينصب عمى نشاط جائز قانكنا أك عمى ممارسة إح
، لكي يككف مشركعا مثؿ حظر 4لمحريات أك النشاط. لذلؾ ينبغي أف يككف الحظر جزئيا

 التجكؿ اك التنقؿ خالؿ فترات زمنية محددة كفي اماكف محددة.
  التراخيص: :ثانيا
تشترط الالئحة لممارسة نشاط معيف ضركرة الحصكؿ عمى إذف سابؽ بذلؾ مف      

سمطات المختصة بالقبكؿ أك الرفض. يعد ىذا اإلجراء أقؿ شدة مف الحظر ك ىك أيضا ال
الترخيص إما أف يككف لممارسة نشاط غير محضكر  .5مف األساليب الكقائية المانعة

أصال، لكف لمقتضيات حفظ النظاـ العاـ تكجبو كضركرة الحصكؿ عمى رخصة البناء 
، حيث يشترط لمحصكؿ عمى 6 15/19التنفيذم  مف المرسـك 41كذلؾ بناءا عمى المادة 

                                                           
 . 174مازف ليمك راضي، مرجع سابؽ، ص1
 . 301سعيد السيد عمي، مرجع سابؽ، ص 2
 .24ص  مرجع سابق،  ،عمرك عدناف3
 . 175، ص2003مصر،  )د.ط(، ، دار الثقافة،الوجيز في القانون اإلداريمحمد جماؿ الذنيبات،  4

 . 119، ص2011اإلسكندرية،  )د.ط(، ، دار الجامعة الجديدة،، نظرية العمل اإلداريسامي جماؿ الديف 5
كرية المحدد لكيفية تحضير عقكد البيع كتسميميا، الجريدة الرسمية لمجمي 19ػػ15، المرسـك التنفيذم 41المادة 6

 . 12/02/2015ق / المكافؽ ؿ 1436لثاني عاـ ا ربيع 7،  20الجزائرية ، العدد
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رخصة البناء عند تشييد بناية جديدة أك تحكيميا، قد يككف الترخيص كارد عمى نشاط 
 محضكر أصال كالترخيص بحمؿ السالح اك مكاد مخدرة.

 اإلخطار المسبق:  :ثالثا
سنى ليا يعني إحاطة عمـ السمطة اإلدارية بممارسة نشاط معيف قبؿ البدء فيو، ليت     
ليذا النشاط، أك ما قد ينجر عنو مف فكضى أك  استعداداالتدابير األمنية كالتنظيمية  اتخاذ

، ك مف أمثمة ذلؾ، اإلخطار عف اإلضراب أماـ السمطة اإلدارية 1مساس بالنظاـ العاـ
 المختصة قبؿ أياـ مف مكعد القياـ بو.

  تنظيم نشاط: :رابعا
بتنظيـ النشاط مف حيث كيفية كحدكد ممارستو بإجراء يكتفي الضبط اإلدارم ىنا      

 .2عاـ، ال يخكليا سمطة المنع المطمؽ اك تقرير الحصكؿ عمى إذف مسبؽ
 القرارات الفردية: الفرع الثاني

يقصد بيا األكامر كالنكاىي الصادرة مف سمطات الضبط اإلدارم بيدؼ الحفاظ عمى      
معيف أك أفراد معينيف بذكاتيـ أك عمى حاالت أك كقائع النظاـ العاـ، لتطبقيا عمى فرد 

أكامر البكليس اإلدارم الفردية قد تككف مستندة إلى قكانيف كقرارات إدارية  ك محددة بذاتيا.
تخالفيا.  عامة أك لكائح إدارية مكجكدة مسبقا، يمكف أف تصدر مستقمة عنيا بشرط أف ال

كيشترط القضاء  .3كص القانكف كركحويعد باطال كؿ قرار ضبطي يصدر مخالفا لنص
 اإلدارم إلصدار قرارات كأكامر البكليس اإلدارم الفردية المستقمة تكفر شرطيف ىما:

ػػػ أف تقكـ حاجة كضركرة كاقعية خاصة كجدية  زمانيا ك مكانيا كمف حيث مكقؼ الحاؿ 1
 تتطمب إصدار امر فردم .

كامر الفردية المستقمة كأال يككف ىذا يككف ىناؾ نص تشريعي يمنع إصدار األ ػػػ أف ال 2
 .4األمر الفردم المستقؿ مخالفا لمقانكف كالمكائح اإلدارية

                                                           
 . 197، ص2012الجزائر، )د.ط(، ، دار اليدل، مدخل لمقانون اإلداريعالء الديف عشي،  1
 . 25، صمرجع سابقعدناف عمرك،  2
 .84، ص1997دار المسيرة، عماف،  ، الطبعة األكلى،القانون اإلداريخالد الظاىر خميؿ،  3
 . 40، صمرجع سابقعمار عكابدم، 4
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 الفرع الثالث: التنفيذ الجبري )القسر(
األصؿ أف استعماؿ السمطة العامة لمقكة ال يجكز إال بإذف سابؽ مف القضاء نظرا      

ة. استثناءا عمى ىذا األصؿ منحت لخطكرة إستعماؿ القكة الجبرية عمى الحريات العام
، بناءا عمى امتيازات 1سمطة الضبط اإلدارم الحؽ في اإللتجاء إلى استعماؿ القكة المادية

السمطة العامة الممنكحة ليا. كمف ثـ فإف سمطة التنفيذ المباشر تسمح ليا بإستعماؿ القكة 
تبر اإلطار المالئـ لتنفيذ كتطبيؽ قرارتيا كخاصة في مجاؿ الضبط اإلدارم، الذم يع

ا  كالخصب لدل امتناع كتقاعس األفراد عف اإلنصياع . كيشترط في 2كالخضكع لي
 إستخداـ سمطة الضبط اإلدارم لمقكة المادية ما يمي:

 لتنفيذ قرارات مشركعة . ػػػ أف يككف ىذا اإلستعماؿ 1

 ػػػ إثبات إمتناع األفراد عف تنفيذ إجراءات الضبط اإلدارم . 2

 ػػػ تكافر حالة اإلستعجاؿ كالضركرة بحيث يتعذر الحصكؿ عمى إذف القضاء . 3

 .3ػػػ تناسب القكة المستخدمة مع الضركرة التي دعت إلييا 4

 
 
 

 
 

 

                                                           
 . 205ص  2007اإلسكندرية،)د.ط(، الدار الجامعية،  القانون اإلداري،عبد الغني بسيكني عبد اهلل، 1
 . 310، صمرجع سابقمحمد الصغير بعمي، 2

 . 205، صمرجع سابقعبد الغني بسيكني عبد اهلل،  3
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 المبحث الثاني: ماىية الحريات العامة
طبيعي اإلنساف حيث كانت كال تزاؿ اليدؼ الذم يسعى إليو األفراد  الحرية حؽ     

كالجماعات كاإلنسانية ككؿ. فيي ميزة مكفكلة لمجميع دكف تمييز. نظرا ألىمية الحريات 
كالتعد الحرية الممارسة مف قبؿ  نصت عمييا مختمؼ المكاثيؽ الدكلية كالدساتير الكطنية.

ؾ قيكد لممارستيا، لتجنب الفكضى كالحفاظ عمى األفراد مطمقة بؿ يجب أف تككف ىنا
 حريات اآلخريف كالنظاـ العاـ.

تعريؼ الحريات كتصنيفيا كمطمب أكؿ، كالحريات العامة في الجزائر كعالقتيا لذا سيتـ  
 بالضبط اإلدارم كمطمب ثاني، كآليات حمايتيا كمطمب ثالث.

 تصنيفاتيا ول: تعريف الحريات العامة والمطمب األ 
 ثـ التطرؽ إلى أىـ تصنيفاتيا كفرع أكؿ سيتـ في ىذا المطمب تعريؼ الحريات العامة

 . كفرع ثاني
 : تعريف الحريات العامةالفرع األول

ال يكاد يخمك القانكف الكضعي بتدرجاتو المختمفة مف نصكص تتضمف أنكاع عديدة      
تناكؿ تعريفا محددا ليا تفاديا مف المشرع ألم مف الحقكؽ كالحريات. في حيف ال نجدىا ت

جدؿ أك خالؼ قد يثار بعد أم محاكلة منو بحصر بعض المصطمحات القانكنية في 
 .1معاف محددة، خاصة إف كانت تتعمؽ بفكرة معقدة كالحرية

التساع معاني الحرية كعمؽ بعدىا الفمسفي كانت مف أىـ المشكالت التي  نظرا     
كاجيت الفالسفة كالمفكريف مف قديـ الزماف كال تزاؿ تحكز نفس االىتماـ لدم الباحثيف 
المعاصريف. فقد تناكؿ العديد مف الفالسفة كالفقياء تعريؼ الحريات العامة كؿ كفؽ زاكية 

: " الحؽ في فعؿ أم شيء تسمح بو  john Lockeنظر خاصة بو، فعرفيا جكف لكؾ 
.كيرل أيضا أف الحرية لصيقة باإلنساف تكجد 2القكانيف". كيقكؿ أيضا "الجميع كلدك أحرارا"

                                                           
، كمية الحقكؽ جامعة رماجستي، مذكرة العامة الضبط اإلداري عل الحقوق والحريات نظام، تأثير صكرية عاصمي 1

 . 70ص ، 2011/2012الجزائر،  ، الحاج لخضر باتنة
، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، ، دور القضاء اإلداري في حماية الحقوق والحريات العامةياسيف سميـ كاكه 2

 . 38، ص2016اإلسكندرية، )د.ط(، 
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"غياب الحكاجز أماـ تحقيؽ  بمجرد كجكده. أما برتراند راسؿ يرل أف الحرية ىي
في غياب كمف الحريات". ك كافقو في ذلؾ ريمكف أركف عمى أف الحرية تتمخص كت

كانت ممنكعات تتعمؽ بالدكلة أك ممنكعات صاغيا المجتمع  الحكاجز كالممنكعات سكاء
. أما أندرم الالند فقد حاكؿ تعريؼ الحرية 1أك ممنكعات داخمية ترجع إلى ضمير اإلنساف

مف عدة جكانب في قامكسو المسمى "المفردات التقنية كالنقدية في الفمسفة" فالمعنى 
رية "ىي الحالة التي يستطيع اإلنساف فعؿ ما يريده ىك كليس اآلخركف أم البسيط لمح

 .2غياب الضغكطات الخارجية"
في الفقو العربي نجد تعريؼ ماجد راغب الحمك بأنيا: "إمكانيات  مف اىـ التعريفات     

. أما األستاذ 3يتمتع بيا الفرد بسبب طبيعتو البشرية أك نظرا لعضكيتو في المجتمع"
مصطفى أبك زيد فقد عرفيا بأنيا "مجمكعة الكسائؿ القانكنية التي تسمح لمفرد بأف يقكد 

 .4حياتو الخاصة كيسيـ في الحريات العامة لمبالد"
تعدد األفكار كالتعريفات حكؿ مفيـك الحرية يعكس نسبية كمركنة ىذا المصطمح  إف    

ا التبايف في المفاىيـ إال أف ىناؾ اتفاؽ عمى لذا يصعب إيجاد تعريؼ جامع لو. رغـ ىذ
أف الحرية غير مطمقة، حيث تنتيي حرية الفرد عند بداية حرية األخر. نتيجة ليذا التبايف 

 يصعب تمييز ىذا مصطمح عف مختمؼ المصطمحات التي تشابيو.
 )الحق، الحريات األساسية( يشابيو عن ماالعامة تمييز مصطمح الحرية  :أوال
إف ممارسة الحقكؽ ال تتـ بدكف الحرية، فالحرية عن الحق:  العامة الحرية ــــ تمييز 1

دكف الحقكؽ ال معنى ليا. فقد يعبر عف الحقكؽ بالحريات كالعكس صحيح، كأنيما 
مترادفيف يعبراف عف معنى مشترؾ. كحسب ريفيرك فإنيما مصطمحاف في نفس المستكل، 

بعة لمقانكف الكضعي ىذا مف جية، فالحؽ تابع لمقانكف الطبيعي أما الحريات العامة تا
كمف جية أخرل ليس ليما نفس المكضكع كالمحتكل. فالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية 

                                                           
، الطبعة  مدخل إلى الحريات العامة وحقوق اإلنسانالطاىر بف خرؼ اهلل،  1 ، الجزء األكؿ ، دار طاكسيج كـك

 . 78-77، ص2007األكلى، الجزائر، 
2
Patrick wachsman ,libertespublique, 2eme edition, dalloz, 1998, p1. 

 .328، ص 2007اإلسكندرية، )د.ط(، ، دار المطبكعات الجامعية،الدستوريالقانون ماجد راغب الحمك،  3
 .  41، ص مرجع سابقياسيف سميـ كاكه ،   4



العامة والحريات اإلداري للضبظ القانوني اإلطار                                األول الفصل  
 

21 
 

نما تنتمي إلى فئة حقكؽ اإلنساف . كيظير التمييز أيضا في أف الحؽ 1ليست حريات كا 
فالحؽ  .مقترف بكاجب لدل الغير في حيف أف الحرية ال يقابميا أم إلتزاـ عمى عاتؽ الغير

يرد عمى محؿ محدد أك قابؿ لتحديد كتككف غايتو محددة. أما الحرية فيي تمثؿ أكضاعا 
. كمنو يستخمص أف الحرية أكسع مف 2عامة غير مضبكطة كال كاضحة المعالـ كالغاية

يتمتع جميع األفراد بنفس  الحؽ، فالحرية ميزة مكفكلة لمجميع دكف إستثناء بينما ال
ذلؾ تعتبر الحرية قيد عمى سمطات الضبط اإلدارم بحيث يجب أف  كزيادة عمى الحقكؽ.

 تمتـز بو أثناء ممارسة نشاطيا.
تعتبر الحريات العامة كالحريات ـــــ تمييز الحرية العامة عن الحريات األساسية:  2

األساسية مفيكماف متساكياف ككالىما يعبر عف األخر. يرل ككلككمبث أف الحريات 
ت العامة مجاليف متجاكريف جدا لكف ليس متطابقيف تماما، كيرل فاليت األساسية كالحريا

 أف كؿ حرية عامة تككف أساسية بفعؿ الكاقع.
تعتبر الحرية األساسية  أكثر قربا كارتباطا بالقانكف الدستكرم مف القانكف اإلدارم،      

كالقانكف معا، مما  كأف الحريات العامة ليا ارتباط كثيؽ بالقكاعد المحددة بكاسطة الدستكر
يجعؿ المستفيد مف الحريات العامة ىـ األفراد فقط في حيف أف المستفيد مف الحريات 
نما أيضا األشخاص المعنكية سكاءا كانت عامة أك  األساسية ليس األفراد كحسب كا 

 .3خاصة
 الفرع الثاني: تصنيفات الحريات العامة

تختمؼ تصنيفات الحريات العامة باختالؼ كجية نظر كؿ فقيو حيث تصنؼ      
 الحريات العامة إلى:

 
 

                                                           
 . 82ص  ،مرجع سابق، الطاىر بف خرؼ اهلل 1
 . 46، مرجع سابق، مسعكدة مقدكد 2

في توجيو أوامر لإلدارة لحماية الحريات الساسية بموجب  توسيع سمطة القاضي اإلداري لإلستعجال)سميمة قزالف،  3
، السياسيةمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاإلقتصادية ك المج، ()ق.إ.م.إ( تفعيل العدالة اإلدارية 00/00قانون 
 .37، ص2011، كمية الحقكؽ، ديسمبر ، جامعة الجزائر04/2011عدد
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  أوال: التصنيف الثنائي:
يجابية كمف حيث        قسـ بعض الفقياء الحريات العامة إلى قسميف: حريات سمبية كا 

 المضمكف قسمت إلى مادية كمعنكية.
الحريات العامة حسب الدكر المطمكب مف  L. Deguitلقد صنؼ العميد دكجي ليكف 

 الدكلة القياـ بو، فقسميا إلى قسميف:
كىي التي تككف الدكلة مطالبة تجاىيا فقط بعدـ التدخؿ أك بمعنى  ـــ الحريات السمبية: 1

 أخر ىي التي تظير في صكرة قيكد عمى سمطة الدكلة.
كىي الحريات التي تستمـز تدخال مف الدكلة ام تفرض عمى  ـــ الحريات اإليجابية: 2

 .1الدكلة تقديـ خدمات إيجابية لألفراد
 فقد صنفيا عمى أساس مضمكنيا إلى:  Esmeinأما أيسماف 

ىي التي تتعمؽ بمصالح األفراد المادية كمنيا حرية ـــ الحريات ذات مضمون مادي: 1
 ارة، كالصناعة.األمف، كالنقؿ، كالممكية، كالسكف، كالتج

كىي تمؾ الحريات التي تتضمف حرية العقيدة، ـــ الحريات ذات مضمون معنوي:  2
 .2كاالجتماع، كالتعميـ، كتككيف الجمعيات كالعبادة، كحرية الصحافة،

لقد كاجو ىذا التقسيـ عدة انتقادات منيا انتقاد األستاذ ككليار الذم يعتبر أف ىذا التقسيـ 
تائج قانكنية أك مزايا عممية. كمف ناحية أخرل أف ىذا التصنيؼ تـ ال يترتب عميو ام ن
 .3بطريقة غير مفيكمة

  ثانيا: التصنيف الثالثي:
الحريات إلى ثالث اقساـ: يتمثؿ أكليا في الحريات  M. Hauriouقسـ مكريس ىكريك     

نكع الشخصية، كتشمؿ الحريات الفردية كالعائمية كحرية التعاقد كحرية العمؿ. كيتجسد ال
                                                           

، كمية الحقكؽ كالعمـك 2، جامعة محمد لميف دباغيف سطيؼ العامةمحاضرات في الحريات أحمد بف بمقاسـ،  1
 . 14-13، ص 2016-2015السياسية ، 

، 2016، دار قنديؿ، طبعة أكلى ،نسان والحريات العامةإل حقوق اعبد اليادم حيدر أدىـ، مازف ليمك راضي،  2
 . 117ص

 .360، ص2006مصر،  )د.ط(، جديدة،، دار الجامعة ال، النظم السياسيةعبد الغاني بسيكني عبد اهلل 3
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الثاني في الحريات الركحية أك المعنكية، كتتضمف حرية العقيدة كالتديف كالتعميـ. في حيف 
يحتكم القسـ الثالث عمى الحريات المنشأة لممؤسسات اإلجتماعية، كىي الحريات 

 .1االجتماعية كاالقتصادية ك الثقافية كحرية تككيف الجمعيات
 ثالثا: التصنيف الرباعي: 

، كماجد راغب الحمك ىذا التقسيـ حيث قسمكا G.Burdeauاعتمد كؿ مف جكرج بيردك     
 الحريات إلى أربع مجمكعات رئيسية ىي:

 تتضمف حرية الذىاب كاإلياب، كحرية الحياة الخاصة. ـــ الحريات الشخصية البدنية:1
حرية تشمؿ حؽ االشتراؾ في الجمعيات، كحرية اإلجتماع، ك  ـــ الحريات الجماعية:2

 التظاىر.
 تشمؿ حرية الرأم، كالصحافة، كحرية التعميـ، كالحرية الدينية. ـــ الحريات الفكرية:3
تحتكم عمى الحؽ في العمؿ، كالممكية، كحرية واالجتماعية:  ـــ الحقوق االقتصادية4

 .2التجارة كالصناعة
تنكع التصنيفات الفقيية كاختالفيا إال أنيا ال تستند عمييا مختمؼ الدساتير عند  رغـ

 النص عمى الحريات العامة في متنيا.
 المطمب الثاني: الحريات العامة في الجزائر وعالقتيا بالضبط اإلداري

كالمكانة التي احتمتيا في حريات العامة دراسة ال مف خالؿ ىذا المطمب، ستتـ     
كتبياف عالقتيا  2016الى اخر تعديؿ لسنة  63مف دستكر  بداية ائريةز الجالدساتير 
 إلدارم.بالضبط ا

 العامة في الدساتير الجزائريةمكانة الحريات  الفرع األول:
كالشرعية في  الديمقراطيةنظرا لألىمية الكبيرة التي تحكزىا الحريات العامة في إرساء      

الدكلة، فإف المؤسس الدستكرم الجزائرم قد نص عمى الحريات العامة في مختمؼ 
إلى غاية أخر تعديؿ  1963الدساتير التي تعاقبت عمى الدكلة الجزائرية، مف دستكر 

                                                           
 .118، صمرجع سابقمازف ليمك راضي، عبد اليادم حيدر أدىـ ،  1

 . 65-63، ص مرجع سابقياسيف سميـ كاكه،  2
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اختمفت مف دستكر ألخر نظرا الختالؼ الظركؼ التي صدر  إف ك .2016دستكرم لسنة 
 فييا ذلؾ الدستكر. 

لـ تشكؿ  1976كدستكر ، 1963أكؿ دستكر لمجزائر المستقمة سنة  بالرجكع إلى      
لمجانب الحريات العامة أكلكية نظرا لمظركؼ التي كانت آنذاؾ. حيث أعطيت األىمية 

مما شكؿ ىذا تدني في مستكل  ، عمى حساب الجانب االجتماعي.1التنمكم كاالقتصادم
الذم يعتبر نقطة تحكؿ بالنسبة لمحريات  1989ممارسة الحريات العامة. لكف بعد دستكر 

العامة حيث أتى بتغيرات جديدة كىامة عمى كؿ األصعدة كفي كؿ المجاالت، كيعتبر 
فيك بمثابة نظاـ جديد يقكـ عمى تحقيؽ الحريات كالحقكؽ  ة.استجابة لألكضاع المحيط

مف خالؿ الباب االكؿ ، الفصؿ الرابع،  الحريات العامةلألفراد. حيث تضمف ىذا الدستكر 
 . 59الى المادة  29مف المادة 

لـ يختمؼ كثيرا عف الدستكر السابؽ إال أنو كاف مفصال  1996أما بالنسبة لدستكر      
حيث خصص ليا الفصؿ  بيا. ك كاضحا في تناكلو لمحريات، مف أجؿ تقكيتيا كالنيكض

الرابع مف الباب األكؿ تحت عنكاف الحقكؽ كالحريات العامة. تتضمف الحريات الفردية كما 
يتفرع عنيا كحرية التنقؿ، كالمعتقد كالرأم، كالحريات الجماعية كحرية التجارة كالصناعة. 

عامة لـ يحمؿ الجديد بالنسبة لمحريات ال 2008ك 2002كذلؾ التعديؿ الدستكرم لسنة 
المتعمقة بتعزيز الحريات السياسية لممرأة  2008مكرر مف تعديؿ سنة  31ماعدا المادة 

ة أضاؼ  2016أما بخصكص التعديؿ الدستكرم لسنة .2لمتمثيؿ في المجالس المنتخب
المؤسس الدستكرم حريات جديدة لـ ينص عمييا مف قبؿ، كحرية التظاىر السممي حسب 

كاإلجتماع  ، ككذلؾ حرية الرأم كالتعبير،50المادة كحرية الصحافة حسب  49المادة 
 .53بالنسبة لألحزاب السياسية المعتمدة كذلؾ حسب الفقرة الثانية مف المادة 

يكفي كحده بؿ يجب  لمتذكير فقط إف النص عمى الحريات في الدساتير كالقكانيف ال     
 تدعيميا بمختمؼ الضمانات كاألليات الكفيمة بحمايتيا.

                                                           
1
MekamchaGhaouti, la reconnaissance constitutionnelle des libertes publique et leur 

protection, revue Algerienne des science juridique, universitedAlger , volume 36,n° 2,1998, p56.  
 . 57 -56، ص ، مرجع سابقمسعكدة مقدكد 2
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 الثاني: عالقة الحريات العامة بالضبط اإلداري الفرع
ذكر العالقة بيف الضبط اإلدارم كالحريات العامة فكأف المجتمع يشبو بالميزاف  عند     

الذم يحمؿ الحرية في كفة، كالضبط اإلدارم في كفة، كنقطة التكازف ىي النظاـ العاـ. 
ذا ما حدث العكس طغت سمطة الضبط  فإذا رجحت كفة الحرية عمت الفكضى، كا 

 .1اإلدارم كحؿ االستبداد
 العالقة بيف الضبط اإلدارم كالحريات العامة مف خالؿ ما يمي: لذا ستـ ابراز 

  أوال: حالة وجود نصوص قانونين تنظم الحرية:
يمنع  إف النص عمى الحريات العامة في الدستكر كتنظيميا مف طرؼ المشرع ال     

لذلؾ كاف عمى الدكلة لتكفؿ الحريات أف تضع  سمطات الضبط اإلدارم مف التعسؼ بيا،
سكاءا بالنسبة لمحريات المنصكص عمييا في  عمى سمطات الضبط اإلدارم، قيكد فعمية

 الدستكر أك الحريات المنظمة بنصكص تشريعية.
إف اعتراؼ المؤسس الدستكرم  ـــ بالنسبة لمحريات المنصوص عمييا في الدستور:1

 بالحريات العامة يتخذ أسمكبيف مختمفيف :
أف ينص المؤسس الدستكرم عمى الحريات العامة بصفة مطمقة دكف  أ ــــ األسموب األول:

تعميؽ ممارستيا عمى شرط معيف كدكف أف يحيؿ فييا بشكؿ صريح إلى القكانيف 
سكاءا مف المشرع أك أم سمطة إدارية كسمطات الضبط اإلدارم، مثؿ  لتنظيميا، كتقييدىا،

 حرية العقيدة كحرية الرأل كحرية التنقؿ.
أف ينص الدستكر عمى بعض الحريات بنكع مف العمكمية دكف  موب الثاني:ب ـــ األس

تناكليا بالتفصيؿ، كبياف شركطيا كالحدكد التي يجب مراعاتيا عند ممارستيا، كيسند أمر 
 تنظيميا إلى السمطة التشريعية.

ة بالنسبة لممؤسس الدستكرم الجزائرم قد تبنى األسمكبيف معا لتقرير الحريات العام      
كعميو إف تضميف مكضكع الحريات العامة في   .2في الدساتير التي عرفتيا الجزائر

 يعبر عنيا بالحماية الدستكرية لمحريات. الدستكر يكسب الحريات ضمانة قانكنية كىك ما

                                                           
 . 61ص ،مرجع سابقمسعكدة مقدكد ،  1
، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه، لوائح الضبط بين الحفاظ عمى النظام العام وضمان الحريات العامةإبراىيـ يامة،  2

 . 159، ص2014جامعة أبي بكر بمقايد، كمية الحقكؽ، تممساف، 
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ما يعني أنو ال يجكز ألم سمطة أف تعتدم عمى الحريات ألنو يعتبر اعتداء عمى 
 .1ر أداة لتحقيؽ التكازف بيف السمطة كالحريةالدستكر. بالتالي يعتبر الدستك 

األصؿ أف الحريات العامة ـــ بالنسبة لمحريات العامة المنظمة بنصوص تشريعية: 2
ينص عمييا في الدستكر إال أف ىذا األخير ال يتسع لتفصيؿ ك تنظيـ ممارسة تمؾ 

لككف  اجعالحريات، مما جعمو يسند اختصاص تنظيميا إلى السمطة التشريعية. ىذا ر 
التشريع كفيؿ لحماية الحرية ألف سف التشريع يقتضي العديد مف اإلجراءات إضافة إلى ما 

الحريات في ظؿ  يتصؼ بو التشريع مف العمكمية الذم ينفي أم احتماؿ لمتعسؼ. بالتالي
مف الحرية  ، أما القانكف العضكم فيك يحدف العادم تككف أكثر ضمانا كحمايةالقانك 

لممشرع العادم، فاختصاص تنظيـ الحريات العامة يككف  .صالح الضبط االدارمل
كعمى األقؿ يتكلى البرلماف كضع  فالسمطة التنفيذية ليست ليا أم إختصاص بتنظيميا.

اطار عاـ لممكضكع بقانكف يصدره، عمى اف تتدخؿ المكائح اإلدارية بكضع تفصيالت ذلؾ 
القانكف، مما يعني تفكيضا مف المشرع لمسمطة التنفيذية شرط أف تمتـز ىذه األخيرة بأحكاـ 

 .2دستكرال
  ثانيا: حالة عدم وجود نصوص قانونية تنظم الحريات العامة:

إف تنظيـ سمطة الضبط اإلدارم الحريات العامة في حالة عدـ كجكد نصكص      
قانكنية تنظميا تختمؼ باختالؼ الزماف كالمكاف. فتتسع سمطات الضبط اإلدارم إلى حد 

 الحرية. ما مقارنة بالحالة التي تككف ىناؾ نصكص قانكنية تنظـ
تقتضي الظركؼ الزمانية أف ـــ أثر الظروف الزمانية عمى ممارسة الحريات العامة : 1

تتخذ سمطة الضبط اإلدارم إجراءات أكثر شدة بالنسبة لمتنظيـ المؤقت لمحرية، مقارنة 
باإلجراءات المتخذة بالنسبة لمتنظيـ الدائـ لمحرية. كما تختمؼ إجراءات سمطات الضبط 

ختالؼ ظركؼ الزماف، حيث تزداد إجراءات سمطة الضبط اتساعا في الميؿ اإلدارم با
عما ىك عميو في النيار. كفي الظركؼ االستثنائية عما ىك عميو في الظركؼ العادية. 

                                                           
، دراسة مقارنة، دار الحامد ،  التوازن بين السمطة والحرية في األنظمة الدستوريةجعفر عبد السادة بيير دراجي،  1

 . 424-223، ص2009الطبعة األكلى، األردف، 
 . 161- 160، صسابق، مرجع يامة إبراىيـ 2
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في الظرؼ االستثنائية تتسع صالحيات سمطة الضبط اإلدارم عمى حساب الحريات 
 .1الخركج عف مبدأ المشركعيةالعامة لمكاجية تمؾ الظركؼ حتى لك اقتضى األمر 

تككف إجراءات الضبط اإلدارم  ـــ أثر ظروف المكان عمى سمطة الضبط اإلداري: 2
فقد  تضيؽ في األماكف الخاصة كالمنازؿ، فالمسكف  مختمفة باختالؼ الظركؼ المكانية.

الخاص ليس محؿ لممارسة سمطة الضبط اإلدارم. كتتسع سمطة الضبط اإلدارم اتجاه 
الحريات العامة في األماكف العامة، فيعتبر المكاف العاـ بكجو خاص مجاال لتدخؿ  تقييد

عالقة  كبالتالي .2العامة سمطة الضبط اإلدارم، كمثال عمى ذلؾ تنظيـ االجتماعات
الحريات العامة بالضبط اإلدارم ىي عالقة تكاممية تكافقية، ال عالقة تخاصـ كتنافر. 

تمارس سمطة الضبط اإلدارم  ارس الحرية بصفة مطمقة كالفكؿ منيما يكمؿ األخر فال تم
 بؿ في الحدكد المسمكح بيا قانكنا. صالحياتيا بصفة استبدادية

 المطمب الثالث: الضمانات الكفيمة بحماية الحريات العامة
بيا، بؿ  االعتراؼتعتبر الحريات العامة المقـك األساسي لقياـ دكلة القانكف كال يكفي      

مجمكعة مف الضمانات التي تحمي ىذه الحريات مف أم  االعتراؼيجب أف يرافؽ ىذا 
مف طرؼ سمطة الضبط اإلدارم بذريعة تنظيميا. كتتمثؿ ىذه الضمانات في  اعتداء

 ( .)الفرع الثانيالضمانات السياسية ك   )الفرع االكؿ( الضمانات القانكنية
 الفرع األول: الضمانات القانونية

السمطة، كتكمف في  انحرافاتالضمانات القانكنية جممة مف القكاعد التي تصد  تعتبر     
 .كالرقابة اإلدارية الرقابة عمى دستكرية القكانيف

  : الرقابة عمى دستورية القوانين:أوال
الرقابة عمى دستكرية القكانيف ىي كسيمة يكفؿ بيا المؤسس الدستكرم ضماف أف      

تككف القكانيف الصادرة مف السمطة التشريعية كالتنفيذية غير مخالفة لمدستكر. فيي التحقؽ 
ييدا لعدـ إصدارىا إذا لـ تصدر بعد أك إلغاءىا أك مف عدـ مخالفة القكانيف لمدستكر، تم

                                                           
، الطبع األكلى، منشكرات الحمبي ، حدود سمطة الضبط اإلداري في الظروف العاديةحمادة الدليمي حبيب إبراىيـ 1

 . 311-310، ص2015الحقكقية، لبناف،  
 . 284، صمرجع نفسه2
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،أم عدـ مخالفة النصكص التشريعية 1عف تطبيقيا إذا كاف قد تـ إصدارىا االمتناع
 كالتنظيمية ألحكاـ الدستكر.

لإلشارة فقط أف ىذا النكع مف الرقابة ال تنشأ في الدستكر المرف بؿ فقط في نطاؽ      
الرقابة الدستكرية تقتصر عمى الناحية المكضكعية كليس الشكمية.  كأف الدساتير الجامدة.

كقد تبنى  .2فيي تنحصر في رقابة عدـ مخالفة القانكف لممبادئ كالقكاعد المكضكعية
، كتناكليا أيضا 1996المؤسس الدستكرم الجزائرم ىذه الرقابة مف خالؿ دستكر سنة 

 .191إلى  182المكاد مف  حيث نظميا مف خالؿ 2016التعديؿ الدستكرم لسنة 
الرقابة عمى دستكرية القكانيف مف أىـ كسائؿ الرقابة كأكثرىا فعالية في حماية  تعتبر

التي تعتبر مف المبادئ الثابتة في الدستكر الجزائرم ضد تعسؼ أك  الحريات العامة.
فيذم تجاكز لمسمطة العامة أثناء ممارستيا لنشاطيا، كيعد تطابؽ العمؿ التشريعي كالتن

 ضماف لمحريات العامة.
  : الرقابة اإلدارية:ثانيا 

تعتبر الرقابة اإلدارية مف أىـ كظائؼ السمطة كأكثرىا حيكية. يقصد بيا تمؾ الرقابة      
يا. فيي تعتبر رقابة ذاتية سكاءا كانت تمارس مف التي تمارس مف قبؿ اإلدارة عمى نفس

قبؿ أجيزة مركزية مستقمة أل رقابة خارجية، أك كانت تمارس داخؿ الجياز اإلدارم نفسو 
، كتككف أكثر فاعمية إذا ماتـ ممارستيا بأسمكب عممي، فيي بمثابة 3أم رقابة داخمية

اإلدارية صكرتاف تتمثالف في  تصحيح لمعمؿ اإلدارم مف خالؿ تعديمو أك سحبو. كلمرقابة
 الرقابة الداخمية كالرقابة الخارجية عمى أعماؿ اإلدارة.

يقصد بيا تمؾ الرقابة التي تتـ داخؿ الكحدة  ـــ الرقابة الداخمية عمى أعمال اإلدارة: 1
اإلدارية. كيقـك بممارسة ىذه الرقابة السمطة الرئاسية في إطار السمـ الكظيفي في الكحدة 

ية، بمعنى أخر مراقبة كؿ رئيس في كؿ مستكل لممرؤكسيف المباشريف كمحاسبتيـ اإلدار 
في كؿ خطأ أك تقصير أك إىماؿ في أعماليـ. كيتقرر ىذا النكع مف الرقابة دكف الحاجة 

                                                           
مجمة ، (في التشريع الجزائريمبدأ الرقابة عمى دستورية القوانين وتطبيقاتو )مدكر جميمة،  -بكسطمة شيرزاد1

 . 345، ص (د.س )، العدد الرابع، كمية الحقكؽ جامعة محمد خيضر بسكرة،اإلجتياد القضائي
 . 128اإلسكندرية، ص  )د.ط(، ، منشأة المعارؼ،القانون الدستوريمحمد رفعت عبد الكىاب،  2

ر، جامعة محمد خيضر، كمية الحقكؽ، ي، مذكرة ماجستالضبط اإلداري وأثره عمى الحريات العامةفيصؿ نصيغة،  3
 . 105، ص2005بسكرة، 



العامة والحريات اإلداري للضبظ القانوني اإلطار                                األول الفصل  
 

29 
 

لكجكد نص، فيي نتيجة لفكرة التنظيـ كبحكـ القانكف. ىذا النكع مف الرقابة يمكف اف يككف 
قـك المرؤكس المختص بالعمؿ اإلدارم. كتتمثؿ ىذه الرقابة في رقابة سابقة أم قبؿ أف ي

 .1التكجيو كاإلرشاد. ك رقابة الحقة ام بعد القياـ بالعمؿ اإلدارم كتتمثؿ في التصديؽ
ىي الرقابة التي تككف خارج الكحدة اإلدارية،  ـــ الرقابة الخارجية عمى أعمال اإلدارة: 2

كتتـ بكاسطة لجاف أك ىيئات خاصة أنيط ليا بمكجب القانكف ميمة الرقابة عمى أعماؿ 
السمطة اإلدارية. يككف ىذا النكع أكثر فعالية في الرقابة نتيجة عدـ إشراؾ مصدرم 

في التظمـ دكف الرجكع  القرارات المعيبة أك رؤسائيـ في تشكيمة ىذه المجآف، التي تفصؿ
 .2إلى الرئيس اإلدارم

رغـ ىذه األىمية إال أف ىذه الرقابة ال تكفي لحماية الحريات العامة، كحقكؽ األفراد كمنع 
فيي تجمع بيف صفتي الخصـ  اإلعتداء عمييـ في مكاجية سمطات الضبط اإلدارم.

بة الكحيدة عمى أعماؿ كلذلؾ ال تصمح ىذه الرقابة أف تككف الرقا كالحكـ في أف كاحد.
 اإلدارة.

 الفرع الثاني: الضمانات السياسية
 تتمثؿ الضمانات السياسية لحماية الحريات العامة في رقابة البرلماف كالرأم العاـ 

  أوال: الرقابة البرلمانية:
أساسي كأصيؿ مف أنكاع النظاـ الرقابي في الدكلة.  تعتبر الرقابة البرلمانية نكع     

تعرؼ عمى أنيا الرقابة المتخصصة التي تضطمع بيا الييئات البرلمانية المتخصصة 
دارة عامة، بكاسطة الكسائؿ الرقابية  دستكريا عمى أعماؿ السمطة التنفيذية، حككمة كا 

مع كالدكلة كحقكؽ كحريات المقررة في الدستكر لحماية المصالح العميا كالحيكية لممجت
، 3اإلنساف كالمكاطف. مف كافة أسباب كمظاىر البيركقراطية كالفساد السياسي كاإلدارم

ة مستخدما كيمارس البرلماف رقابتو عمى أعماؿ اإلدارة ألجؿ تحقيؽ األىداؼ المتكخا
 :كسائؿ محددة كتتمثؿ في

                                                           
 . 440، ص2004اإلسكندرية،  )د.ط(، منشأة المعارؼ، أصول اإلدارة العامة، شيحا،إبراىيـ عبد العزيز  1

 . 140ص ،مرجع سابق ،العاصمي صكرية 2
، العدد مجمة الفكر البرلماني، (ودورىا في الدفاع عمى حقوق المواطن البرلمانيةعممية الرقابة )عمار عكابدم،  3

 .  25، ص2002ديسمبر  )د. ف(،األكؿ،
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يحؽ لكؿ أعضاء  2016 مف التعديؿ الدستكرم لسنة 152حسب المادة  ـــ السؤال: 1
البرلماف أف يكجيكا أم سؤاؿ شفكم أك كتابي إلى أم عضك مف أعضاء الحككمة، كىك 

 عبارة عف استفسار عف أمكر معينة أك لفت نظر الحككمة إلى مكضكع معيف.
"يمكف ألعضاء  2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  151المادة  نصت ـــ االستجواب: 2

الحككمة في إحدل قضايا الساعة كيككف الجكاب خالؿ أجؿ أقصاه  استجكابالبرلماف 
يعتبر االستجكاب أخطر كسيمة رقابية يممكيا البرلماف، نظرا لما يترتب عميو  ثالثكف يكما".

تصؿ إلى سحب الثقة مف الحككمة. يعرؼ االستجكاب عمى أنو "كسيمة رقابية مف أثار 
األدلة أك الكقائع  برلمانية جكىره كحقيقتو النقد كاالتياـ كالمحاسبة مثبتة بالمستندات أك

 .1يحؽ لعضك أك عدد مف األعضاء"
عمى  2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  180نصت المادة  ـــ التحقيق البرلماني: 3 

تككف محؿ  اء لجاف تحقيؽ في قضايا ذات مصمحة عامة، كالإمكانية البرلماف مف إنش
إجراء قضائي. يعتبر التحقيؽ مف الحقكؽ السياسية األصمية التي تشارؾ فييا كؿ 
برلمانات العالـ بمختمؼ أنظمتيا سكاءا برلمانية أك رئاسية، مما يجعؿ المجكء إليو يتـ ك 

ؿ التحقيؽ البرلماني مف تقصي لك في غياب النص عميو، حيث يتمكف البرلماف مف خال
 .2الحقائؽ بنفسو حكؿ نشاط كأعماؿ الحككمة مف مصدرىا

األصؿ أف الرقابة البرلمانية كجدت كتعمؿ عمى حماية حقكؽ اإلنساف كالدفاع عف      
 إال كانتظاـ، بكافة كسائؿ الرقابة البرلمانية الرسمية. الحريات كمصالح المكاطف باستمرار

تعتبر غير فعالة إلى حد ما في حماية الحريات العامة،  في الجزائر أف الرقابة البرلمانية
نتيجة استحكاذ السمطة التنفيذية عمى األغمبية البرلمانية، كعدـ المعارضة الذم يعتبر 

باإلضافة إلى أف ىذه الرقابة تككف مشخصة أكثر مف  إجياضا لعممية كفعالية الرقابة.
عمى أعضاء الحككمة بذكاتيـ كليس عمى األعماؿ الصادرة أنيا مكضكعية فيي تقتصر 

 عنيـ.
 

                                                           
 ، منشكرات حمبي،كوسيمة من وسائل الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية االستجوابأحمد منصكر القميش،  1

 .15، ص2012لبناف،  )د.ط(، 
جامعة باجي مختار،  ،، مذكرة ماجستير1001عمى أعمال الحكومة في ظل الدستور الرقابة البرلمانية دنيا بكسالـ،  2

 .  171-170، ص2006/2007عنابة، 



العامة والحريات اإلداري للضبظ القانوني اإلطار                                األول الفصل  
 

31 
 

  ثانيا: رقابة الرأي العام:
مجمكعة اآلراء التي تسكد مجتمع معيف، في كقت ما،  يقصد بالرأم العاـ،"     

بخصكص مكضكعات معينة، تتعمؽ بمصالحيـ العامة كالخاصة". تعد رقابة الرأم العاـ 
جبارىـ عمى إحتراـ الدستكر، كما يتضمنو مف  في الكاقع العامؿ الرئيسي في ردع الحكاـ كا 

حقكؽ كحريات األفراد. فكمما كانت الرقابة قكية كمما كاف التقيد  بالدستكر اكثر كالعكس 
بكسائؿ  . يمعب الرأم العاـ دكرا فعاال في إحداث تغيرات سياسية أك اجتماعية1صحيح

 .2متنكعة لما لو مف دكر في بمكرة سيادة الشعب
ال يمكف إنكار أف لمرأم العاـ دكر ىاـ في تكعية الفرد بما لو مف حقكؽ كحريات      

إال أف  .3ضد السمطة عند المساس بيا االحتجاجعامة، كتكجييو نحك المطالبة بيا أك 
ىذه الرقابة ال تككف فعالة إال في الدكؿ التي تكفؿ حرية التعبير، كالتي يبمغ فييا الرأم 
العاـ مف النضج ما يؤىمو لمقياـ بكاجبو الرقابي، كعدـ الخضكع لمصالح فئات معينة 

اإلرادة الشعبية كالرأم العاـ لتحقيؽ أىداؼ معينة كمصالح خاصة كتفقد بذلؾ  تسخر
 . 4رىا عف المصمحة العامةحقيقة تعبي

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .192، صمرجع سابقمازف ليمك راضي،  1
، القسـ الثاني النظرية العامة لمدساتير، دار  الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوريفكزم أك صديؽ،  2

 . 222، ص2009 د.ط(، )د. ب(،)الكتاب الحديث،

 . 167، صمرجع سابقصكرية عاصمي،  3
 . 192، ص ، مرجع سابقمازف ليمك راضي 4
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 خالصة الفصل األول:

 
تبايف التعاريؼ حكؿ مفيـك الضبط ياية الفصؿ األكؿ أنو رغـ تعدد ك يستخمص في ن     

الضكابط التي و، فيعرؼ بأنو مجمكع اإلجراءات ك اإلدارم إال أف ىناؾ تعريؼ جامع ل
 تفرضيا السمطة العامة عمى نشاط األفراد.

العامة  الشريعةينقسـ الضبط اإلدارم الى نكعاف: الضبط االدارم العاـ، كالذم يعد      
في مجاؿ الضبط االدارم. كضبط ادارم خاص الذم أنيط لو بضبط مجاؿ معيف ك 

 محدد، يمارس مف قبؿ ىيئات خاصة لضماف أكثر فاعمية مف الضبط العاـ.
كزع عمى المستكل المركزم، يمارس الضبط اإلدارم مف طرؼ ىيئات محددة قانكنا ت

المستكم المحمي، كالممثمة  كالممثمة في رئيس الجميكرية، كالكزير األكؿ، كالكزراء. كعمى
 في الكالي، كرئيس المجمس الشعبي البمدم.

لتباشر سمطات الضبط اإلدارم اختصاصاتيا تستخدـ كسائؿ قانكنية، تتمثؿ في      
كالتنفيذ الجبرم، الذم في األصؿ ال يسمح بو إال  ة،القرارات التنظيمية، القرارات الفردي

بإذف سابؽ مف القضاء نظرا لخطكرتو عمى الحريات العامة. إال أنو منح لسمطات الضبط 
 اإلدارم بناءا عمى امتيازات السمطة العامة. 

نظرا لنسبيتيا ك أثيرا مباشرا، ك الحريات العامة تتأثر سمطات الضبط اإلدارم عمى      
تصنيفيا دستكريا يا. رغـ ذلؾ فقد تـ النص عمييا ك تيا ال نجد تعريؼ متفؽ عميو لمركن

قانكنية تحمييا مف حيث تتمتع بضمانات سياسية ك  ألىميتيا الكبيرة في الحياة االجتماعية.
 االعتداء عمييا مف طرؼ سمطات الضبط اإلدارم.

ة تكاممية تكافقية، تمارس كؿ الحريات العامة عالقالعالقة بيف الضبط اإلدارم ك      
بحيث ال تككف سمطات الضبط اإلدارم مستبدة  منيما في الحدكد التي رسميا ليا القانكف

 تمارس الحريات العامة بصفة مطمقة تؤدم لإلخالؿ بالنظاـ العاـ. لألفراد ك ال
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 والحريات العامة اإلداري عممية الموازنة بين أعمال الضبط :الفصل الثاني

 
 

تيا القانونية تخضع سمطات الضبط اإلداري أثناء ممارستيا إلختصاصاتيا وصالحيا     
 الضوابط القانونية، التي تختمؼ بإختالؼ الظروؼ المحيطة . لجممة مف القيود و 

تتقيد سمطات الضبط اإلداري في الحالة العادية بمبدأ المشروعية التي تمـز أف تكوف      
جميع تصرفات السمطة العامة متطابقة مع أحكاـ القانوف، باإلضافة إللزاميا باليدؼ 

 ازات والسمطات. األساسي الذي بموجبو منحت ليا ىاتو اإلمتي
إال أنو تطرأ عمى الدولة ظروؼ إستثنائية حيث تصبح القواعد القانونية غير فعالة      

لمواجيتيا لذا وجب عمييا إتخاذ إجراءات إستثنائية تتجاوز ما ىو عادي تواجو بو ذلؾ 
 الحريات العامة.وازنة بيف أعماؿ الضبط اإلداري و الظرؼ . مما يعني الم

يتضمف الؿ تقسيـ الفصؿ الى مبحثيف، رس ىذا الجانب مف بحثنا مف خلذلؾ سند     
المبحث األوؿ حدود سمطات الضبط اإلداري في الظروؼ العادية، أما المبحث الثاني فقد 

 خصص لتناوؿ حدود سمطات الضبط اإلداري في الظروؼ استثنائية .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العامة والحريات اإلداري الضبط أعمال بين الموازنة عممية               ثانيال الفصل

 

35 
 

 حدود سمطات الضبط اإلداري في الظروف العادية  المبحث األول:
تتقيد بضوابط محددة  عند ممارسة سمطات الضبط اإلداري التدابير المنوطة بيا،     

تخضع لرقابة قضائية. ىذا ما يعد ضمانة حقيقية لمحربات العامة في مواجية قانونا، 
 سمطات الضبط اإلداري. 

مضوابط القانونية المقيدة لسمطات الضبط لذا سيتـ التطرؽ مف خالؿ ىذا المبحث ل
 االداري كمطمب أوؿ، و الرقابة القضائية عمييا كمطمب ثاني .

 سمطات الضبط اإلداريل الضوابط القانونيةالمطمب األول: 
لسمطات الضبط اإلداري في الظروؼ العادية يتطمب  إف دراسة الضوابط القانونية     

عية كفرع أوؿ، ثـ تقييدىا بالنظاـ العاـ كفرع ثاني . ثـ التعرض إلى تقييدىا بمبدأ المشرو 
 تقييدىا بالنظاـ القانوني لمحريات العامة كفرع ثالث.

 الفرع األول : مبدأ المشروعية كقيد عمى سمطات الضبط اإلداري
يعني مبدأ المشروعية سيادة القانوف والخضوع لو. ويقصد بالمشروعية اإلدارية تطابؽ     

اإلدارة مع القانوف بمفيومو العاـ، أي كافة القواعد القانونية الموجودة في الدولة أعماؿ 
سواءا كانت تشريعية أو تنظيمية، ويشمؿ أيضا األحكاـ القضائية الصادرة ضد اإلدارة 
خاصة أحكاـ إلغاء القرارات اإلدارية، كما تشمؿ أيضا القرارات الفردية الصادرة عف 

 . 1اإلدارة
بو أيضا أف تكوف جميع تصرفات اإلدارة في حدود القانوف، مع مراعاة  قصدي      

) القانوف الدستوري ػػػ القانوف العادي ػػػ العمؿ التنظيمي(، أيا كاف تصرؼ اإلدارة  التدرج 
عبر عف ىذا المبدأ في ديباجة الدستور الجزائري لسنة  .2سواءا كاف عمال قانونيا أو ماديا

، حيث جاء في صياغتو "إف 2016وحافظ عميو التعديؿ الدستوري لسنة ، 19963
الدستور فوؽ الجميع وىو القانوف األساسي الذي يضمف الحقوؽ والحريات الفردية 

                                                           
 . 13، ص ،)د. س(، دار ىومة، )د.ط(، الجزائر المنازعات اإلداريةعبد القادر عدو،  1
 . 19، ص1996دار الفكر العربي، )د.ط(، مصر،  القضاء اإلداري)قضاء اإللغاء(،الطماوي، محمد  سميماف 2

 .28/11/1996الصادرة في  76، ج ر ج ج، العدد 1996التعديؿ الدستوري لسنة 3
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والجماعية... ويضفي الشرعية عمى ممارسات السمطات... في مجتمع تسوده الشرعية"، 
 ، وشروط تطبيقو.وسيتـ معالجة ىذا المبدأ مف خالؿ التعرض إلى نطاؽ

 طاق تطبيق مبدأ المشروعية ومجالهأوال: ن
يتعيف عمى اإلدارة في حاؿ ممارستيا ألعماليا أف تتقيد بمبدأ المشروعية، الذي يعد      

 ضمانة لحريات األفراد. إال أف ىذا المبدأ يتأثر بعدة عوامؿ تتمثؿ في: 
وظيفة السمطة التنفيذية في مجرد تنفيذ  القوانيف الصادرة  تنحصر ـــ السمطة التقديرية:1

مف السمطة التشريعية يستمـز أف تقوـ وظيفة السمطة التنفيذية بصفة عامة واإلدارة بصفة 
خاصة عمى مجرد التعبير الصادؽ عف إرادة المشرع. أي تكوف سمطات اإلدارة مقيدة 

إال أف تحقيؽ الصالح العاـ يقتضي في  .1وىذا ما يعد ضماف لمحريات العامة باستمرار،
بعض األحواؿ عدـ تقييد نشاط اإلدارة بصفة مطمقة، بؿ منحيا قسط مف حرية التصرؼ، 

 في ممارسة اختصاصاتيا القانونية. وسمطة تقديرية
يقصد بالسمطة التقديرية لإلدارة عدـ فرض سموؾ معيف تمزمو اإلدارة في تصرفاتيا،      

حرية التقدير في اتخاذ القرار أو عدـ اتخاذه، وكذلؾ تقدير مالئمة  بؿ إعطاءىا قدرا مف
التصرؼ واختيار الوقت المناسب لذلؾ. يعود منح اإلدارة السمطة التقديرية لمممارسة 
وظيفتيا لعجز المشرع عف اإلحاطة بمالبسات وظروؼ الوظيفة اإلدارية. إف تقييد سمطة 

 .2لدييااإلدارة يعدـ ممكة االبتكار والتجديد 
تمنح اإلدارة السمطة التقديرية لمواجية التغيرات التي ـــ أعمال السيادة وأعمال الحكومة: 2

يتطمبيا الصالح العاـ، حتى تتخذ التصرؼ المالئـ لموقائع الحاصمة. يقصد بأعماؿ 
السيادة طائفة مف أعماؿ السمطة التنفيذية، تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع 

ىرىا، فال تكوف محال لإللغاء، أو التعويض، أو وقؼ التنفيذ، أو فحص صورىا ومظا
كانت ىذه األعماؿ صادرة في الظروؼ العادية أو الظروؼ  سواء المشروعية،
 .3االستثنائية

                                                           
، راجعو ونقحو محمود عاطؼ البنا،  دار الفكر العربي، ، النظرية العامة لمقرارات اإلداريةسميماف محمد الطماوي 1

 . 26، ص2006الطبعة السابعة، مصر، 
 . 60 -59، ص2009األردف،  الثقافة، الطبعة األولى،، دار ، القضاء اإلداريسالـ بف راشد العموي 2
 . 62نفس المرجع، ص 3
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تعد أعماؿ السيادة ثغرة في جبيف مبدأ المشروعية، فيي تمثؿ خروجا عميو وسالحا       
كبيرا عمى الحقوؽ والحريات العامة. لذلؾ ىي محؿ  قويا بيد السمطة التنفيذية وخطرا

 .1انتقادات فقيية واسعة تدعو إلى تقميص نطاؽ تطبيقيا أو حتى إلغائيا
 ثانيا: شروط مبدأ المشروعية:

 لتجسيد مبدأ المشروعية عمى أرض الواقع ينبغي توفر ثالث شروط وىي: 
السمطات األساسية في الدولة يقصد بو توزيع  ـــ األخذ بمبدأ الفصل بين السمطات: 1

مما ينجـ عنو  فال يجب أف تتركز ىذه السمطات في ىيئة واحدة، عمى ىيئات مختمفة.
ذلؾ أنو ما إف اجتمعت السمطات الثالث في يد ىيئة واحدة إال  أثار قانونية خطيرة.

وترتب عمى ذلؾ حدوث انتياكات وتعسؼ. فال يتصور تجميع السمطات وتركيزىا في يد 
يئة التنفيذية فتصبح ليا عمى ىذا النحو يد في التشريع وأخري في القضاء و ثالثة في الي

التنفيذ، أي تسمـ ىذه األخيرة مف الخضوع لمجزاء أو وقوفيا لمحساب أماـ القضاء. مف 
أجؿ ذلؾ توجو الفقيو مونتيكيو إلى القوؿ "إف السمطة توقؼ السمطة". بمعنى أف تعدد 

نوع مف الرقابة، مما يؤدي إلى إحتراـ مبدأ المشروعية في السمطات كفيؿ بإحداث 
 .2النياية

ال يمكف تحديد مبدأ المشروعية في أرض  ـــ التحديد الواضح الختصاصات اإلدارة: 2
الواقع، إال إذا كانت أعماؿ وصالحيات السمطة اإلدارية والتنفيذية واضحة ومحددة. فمبدأ 

باختصاص معيف، يمزميا القياـ بأعماؿ محددة في إطار المشروعية يوجب ضبط اإلدارة 
 محدد. وىذاما يدخؿ تحت عنواف التنظيـ اإلداري، فتسعى الدولة إلى ضبط اختصاصات

الجيات اإلدارية المختمفة، محاولة منيا جبرىا عمى إحتراـ مبدأ المشروعية، وحتى ال تتخذ 
 .3صد غير مشروعةاإلدارة مف وسيمة القرار اإلداري ذريعة لتحقيؽ مقا

يمثؿ ىذا الشرط الضمانة الحقيقية الحتراـ مبدأ  ـــ وجود رقابة قضائية فعالة: 3
المشروعية وسيادة القانوف، وبالتالي تعتبر الرقابة القضائية الفعالة ىي المعيار في تطبيؽ 

                                                           
 . 23، ص2005، دار العمـو ، )د.ط(، الجزائر، الوجيز في المنازعات اإلداريةمحمد الصغير بعمي،  1

الجزائر، ، دار الجسور، الطبعة األولى، المدنية واإلدارية اإلجراءات، دعوى اإللغاء في قانون عمار بوضياؼ 2
 . 14، ص2009

 .18ص  ،مرجع نفسه 3
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مبدأ المشروعية مف عدمو. فال جدوى مف وضع قيود وضوابط دستورية وقانونية عمى 
اإلدارة، إف لـ تخضع ىذه الييئات التنفيذية لجية قضائية تراقب إحتراميا ليذه نشاط 

الضوابط والقيود. تتحقؽ الفعالية لمرقابة القضائية في ظؿ نظاـ قضائي متميز، يسمح 
لألفراد بالطعف باإللغاء ضد أعماؿ اإلدارة، ويقـو القضاء اإلداري ببحث مشروعية تمؾ 

لغاء القرارات  مف  161وىذا ما نصت عميو المادة  .1اإلدارية المستوجبة ذلؾاألعماؿ وا 
 التي تنص عمى أف كؿ القرارات خاضعة لمرقابة القضائية. 2016التعديؿ الدستوري لسنة 

 الفرع الثاني: النظام العام كقيد وهدف لسمطات الضبط اإلداري
بطريقة وقائية أي ينحصر ىدؼ الضبط اإلداري في حماية النظاـ العاـ في الدولة      

اليدؼ األساسي ليا فال يحؽ لييئات الضبط اإلداري إستخداـ  ، فيوقبؿ اإلخالؿ بو
سمطتيا لتحقيؽ ىدؼ آخر غير ذلؾ، فالنظاـ العاـ يعتبر ىدؼ وقيد عمى سمطات 

 الضبط اإلداري .
 أوال:تعريف النظام العام

ما يعتبر مخالفا لمنظاـ العاـ في ف. تختمؼ فكرة النظاـ العاـ بإختالؼ الزماف والمكاف     
فمفيـو النظاـ العاـ يتسـ  .زماف ومكاف معيف قد ال يعد كذلؾ في زماف و مكاف آخر

ستقراره ،بالنسبية  والمرونة وىذا ما أدى الى عدـ  .2فقد أدت ىذه النسبية الى عدـ ثباتو وا 
نما ترؾ تعريفو لمفقياء.  وجود تعريؼ جامع وواضح لمنظاـ العاـ في مختمؼ التشريعات وا 

حيث ىناؾ إتجاه يتزعمو "ىوريو" يرى أف فكرة النظاـ العاـ يجب أف تحمؿ معنى النظاـ 
اـ أما حفظ النظ ،العاـ المادي الممموس الذي يعد بمثابة حالة واقعية مناىضة لمفوضى

العاـ الذي يتعمؽ باألحاسيس فال يدخؿ في والية الضبط اإلداري إال إذا إتخذ اإلخالؿ 
 .بالنظاـ األدبي مظيرا خطيرا مف شأنو تيديد النظاـ العاـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

                                                           
، المركز القومي لإلصدارات مبدأ المشروعية والرقابة عمى أعمال اإلدارةعبد اهلل أبو سميدانو،  عبد الناصر 1

 . 37، ص2014 ، )د. ب(،القانونية، الطبعة األولى

 .193، ص مرجع سابق، ػ عالء الديف عشي2



 العامة والحريات اإلداري الضبط أعمال بين الموازنة عممية               ثانيال الفصل

 

39 
 

و أيده في ذلؾ محمد فؤاد مينا حيث يعتبر أف النظاـ العاـ المقصود بو في مجاؿ الضبط 
أي األمف العاـ والسكينة والصحة العامة فال شأف  ،النظاـ العاـ المادي فقط اإلداري ىو

 .لمضبط اإلداري بحالة المجتمع المعنوية أو الروحية التي تسود المجتمع
األخر فيرى أف النظاـ العاـ يشمؿ المظير المعنوي الى جانب النظاـ  االتجاهأما  

النظاـ العاـ مجموعة الشروط قصد بيف .حيث كؿ جوانب النشاط اإلجتماعي ،المادي
فما ىو  ،العامة التي ال غنى عنيا لقياـ عالقات بيف المواطنيف اآلدابالالزمة لألمف و 

فيو حالة و ليس قانوف باإلضافة الى مجموعة  .إال حالة مادية أو معنوية لمجتمع منظـ
 .1واالجتماعيةسية ، السياواالقتصاديةمف األفكار والمعتقدات وحتى المبادئ القانونية 

فالمقصود بالنظاـ العاـ في مفيوـ القانوف اإلداري والوظيفة اإلدارية في الدولة      
ىو المحافظة عمى األمف العاـ والسكينة العامة والصحة العامة  ،وكيدؼ وحيد لمبوليس

عف طريؽ القضاء عمى كؿ المخاطر واألخطار ميما كاف  ،قائيةة بطريقة و مالعا واآلداب
 .2التى قد تيدؼ عناصر و مقومات النظـ ىذه ،مصدرىا

 ثانيا: عناصر النظام العام 
عناصر تقميدية ذات المعنى المادي وعناصر حديثة ذات  :تتمثؿ عناصر النظاـ العاـ في

 المعنى المعنوي التي سيتـ التطرؽ ليا كالتالي:
 :تتمثؿ في الجانب المادي لمنظاـ العاـ و ىي  العناصر التقميدية لمنظام العام:ــــ 1
 اطمئنافيقصد بو  .يعتبر األمف العاـ مف أىـ عناصر النظاـ العاـ ــــ األمن العام: أ

التي يمكف أف تقع عميو في الطرؽ و  االعتداءاتالجميور عمى نفسو ومالو مف خطر 
حتمية لكؿ مف الدولة واألفراد فالضبط اإلداري مكمؼ بحماية يو ضرورة ، فاألماكف العامة

يمنع كؿ نشاط مف شأنو أف يسبب ضررا ليا كذلؾ توفير الطمأنينة ، بحيث أمف الدولة
 .3لألفراد عمى أرواحيـ و أعراضيـ و أمواليـ مف األخطار

                                                           
 .  95 - 93ص  2011الجامعة الجديدة )د.ط(، مصر،  ،لمضبط االداريالتنظيم القانوني حساـ مرسي،  ػ1
 . 28مرجع سابؽ، ص  ،ػ عمار عوابدي2
، دار إيتراؾ، الطبعة األولى، مصر، الموسوعة القانونية و األمنية في حماية المال العامػ محمد عمي أحمد قطب، 3

 . 381ص  2006
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 26ألىمية األمف العاـ في أي  حياة إجتماعية فإف الدستور الجزائري نص في المادة     
 ." الدولة مسؤولة عف أمف األشخاص و الممتمكات " 2016مف تعديؿ الدستوري لسنة 

سمطة الضبط اإلداري عمى المستوى الوطني لوزير الداخمية بإتخاذ  كمفتتجسيدا لذلؾ  
 تعمى المستوى المحمي كمف ة لضماف أمف المواطنيف، أمااإلجراءات التنظيمية الالزم

سمطات الضبط اإلداري المحمية بإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلقرار األمف كؿ مف 
 .2رئيس المجمس الشعبي البمدي، و 1الوالي

يقصد بيا كؿ اإلجراءات الكفيمة بالمحافظة عمى صحة الجميور  ب ـــ الصحة العامة:
قد إزدادت أىمية الصحة العامة في العصر الحالي ، ار األمراض واألوبئةووقايتو مف أخط

أدى الى ظيور أمراض لـ تكف الذي نتيجة إزدياد عدد السكاف و التطور الصناعي 
مف  66و قد نص الدستور الجزائري عمى ىذا العنصر في المادة  .3معروفة مف قبؿ

ة حؽ لممواطنيف، تتكفؿ الدولة عمى " الرعاية الصحي 2016التعديؿ الدستوري لسنة 
بالوقاية مف األمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتيا "، و نشير أف حماية الصحة العامة ال 
تخص فقط سمطات الضبط اإلداري العاـ بؿ تخص أيضا سمطات الضبط اإلداري 

صالح المسحيث يتمتع كؿ مف ا .الخاص شفيات ووزير البيئة تلوزير الصحة والسكاف وا 
 .العموميةمراف سمطات واسعة في مجاؿ الصحة تنمية العو 
يعتبر التموث البيئي مف أىـ العوامؿ التي تضر بصحة اإلنساف و تصيبو بأمراض  

 .4خطيرة فمكافحة التموث يعد مف أىـ وسائؿ المحافظة عمى الصحة العامة
مظاىر  منع و و يقصد بيا المحافظة عمى اليدوء و السكوف ج ـــ السكينة العامة:

اإلزعاج والمضايقات في الطرؽ واألماكف العامة، فضال عف مكافحة مظاىر الضوضاء 
القمقة لمراحة الناشئة عف مكبرات الصوت وأجيزة الراديو والتسجيالت الصوتية وأبواؽ 

الذيف يستخدموف مكبرات الصوت لمدعاية لمبيعاتيـ  ،السيارات وأصوات الباعة المتجوليف
                                                           

 .بالواليةالمتعمؽ  07ػػ12رقـمف قانوف  114،ػ المادة 1
 .المتعمؽ بالبمدية 10ػػ11 رقـ مف قانوف ، 94 -89 -88ػ المادة 2
 .109، ص مرجع سابقػحساـ مرسي، 3

، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية و السياسية، ، النظام العام كهدف و قيد عمى نشاط الضبط اإلداريػ سعيد سميماني4
 . 97 -96ص ،2012جامعة الجزائر،  2012/ 03عدد
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لذا يقع عمى عاتؽ سمطة الضبط واجب القضاء عمى الضوضاء  .1في الطرؽ العامة
لذا أجاز  ،و المؤسسات المختمفة أو مف األشغاؿ العامةأفراد األسواءا كانت صادرة مف 

القضاء لسمطات الضبط اإلداري الحؽ في إصدار قرارات عامة منظمة لحماية السكينة 
ة المنظـ إلثارة  93/184ي رقـ وتحقيقا ليذا اليدؼ صدر المرسـو التنفيذ .2العام

 .3قد صنؼ ىذا المرسـو مستويات الضجيج المسوح بياو الضجيج 
 :: تتمثؿ فيـــ العناصر الحديثة لمنظام العام 2

أصبح النظاـ العاـ في بعده الجديد يتضمف حماية األخالؽ واألداب  أ ـــ األداب العامة:
ال بالجوانب  ،العامة بعدما كاف يقتصر عمى المظاىر المادية المحسوسة التي تيدده

يعتبر الحكـ و  د النظاـ العاـ المادي المحسوس،ال إذا كاف شأنيا تيديإ .األدبية واألخالقية
نقطة  18/12/1959بتاريخ  Luthesiaفي قضية الصادر مف المجمس الدولة الفرنسي 

إذا كاف مف  سنيمائيةتحوؿ في ىذا المجاؿ حيث أجاز لرئيس البمدية حظر عرض أفالـ 
 .4شأف ىذا العرض اإلضرار بالنظاـ العاـ بسبب الصفة الغير أخالقية لمفيمـ

يقصد بو تمتع المدينة بمقومات حديثة لمجماؿ التي تتمثؿ في  ب ـــ النظام العام الجمالي:
يعد ىذا مف مياـ  .الحدائؽ وجمالية البنايات والمساحات الخضراء والتنظيـ المتقف لممدينة

نجد أف  حيث ،سمطة الضبط اإلداري التي تقع عمى عاتقيا المحافظة عمى جمالية المدينة
اري المحمي القياـ بواجب الحفاظ عمى الجماؿ المشرع الجزائري أحاؿ سمطة الضبط اإلد

ة المتعمؽ  11/10مف قانوف  94/11ميو المادة و ىذا ما نصت ع،5الرونقي لممدين
 بالبمدية.

                                                           
 . 285، ص مرجع سابقػ نواؼ كنعاف ، 1
ػ، 1جامعة الجزائرػ اطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ،سمطات الضبط في اإلدارة الجزائرية، ػ سميماني ىندوف، 2

 .63ص ، 2012/2013
العدد  13رقـ  الجريدة الرسميةالمنظـ إلثارة الضجيج،  07/07/1993المؤرخ في  184ػػ93رسـو التنفيذي رقـ الم 3

 .28/07/1993، الموافؽ ؿ 1414صفر  5بتاريخ  50

 .38ػخرشي إلياـ ، مرجع سابؽ، ص 4
 .74ػ ىندوف سميماني، مرجع سابؽ، ص5
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عنصر مف كالكرامة اإلنسانية بقد إعترؼ مجمس الدولة الفرنسي  ج ــــ الكرامة اإلنسانية:
قضية مورسانغ يسور أورج، في  27/10/1995عناصر النظاـ العاـ في قراره بتاريخ  

ث أكد أف حماية كرامة اإلنساف ضد كؿ أشكاؿ اإلستغالؿ يعد مف ضمف المبادئ ذات يح
 .1قيمة دستورية

نص صراحة عمى ضرورة حماية  يالجزائر أما في الجزائر فنجد المؤسس الدستوري       
"تضمف  2016نة سمف التعديؿ لدستوري ل 40كرامة اإلنساف مف خالؿ نص المادة 

الدولة تضمف الدولة عدـ إنتياؾ حرمة اإلنساف ويحظر أي عنؼ بدني أو معنوي أو أي 
 مساس بالكرامة".

 الفرع الثالث: تقييد سمطات الضبط بالنظام القانوني لمحريات العامة
يقضي النظاـ العاـ لمحريات العامة عدـ تعرض السمطات العامة )السمطة التنفيذية،      

ألف النظاـ القانوني لمحريات العامة فوؽ . والقضائية( لمحريات بالمنع أو الحذؼالتشريعية 
ويجب أف تتدخؿ سمطات الدولة في مواجية النظاـ  ،ىذه السمطات وسابؽ عمى وجودىا

. القانوني لمحريات بشكؿ ال يتعارض مع متطمبات المحافظة عمى النظاـ العاـ في الدولة
لمبادئ العامة ألنو يرى أف سمطة اإلدارة العامة وخاصة ليذا قرر القضاء مجموعة مف ا

نما توجد ضمف حدود وقيود عمى سمطتيا لحماية  ،في الظروؼ العادية ليست مطمقة وا 
 : 2طبقا لممبادئ التالية .الحريات العامة مف أي تعسؼ أو إستبداد

 أوال : مبدأ عدم شرعية المنع المطمق لمحرية
الجزائرية الحريات العامة في حدود القانوف، فميس مف إختصاص ضمنت الدساتير      

كمبدأ عاـ السمطات اإلدارية  .أي سمطة إلغاء ممارسة حرية ما سوى السمطة التشريعية
غير أف ىذا المبدأ ترد عميو إستثناءات خاصة في  ،ممارسة حرية مامف العامة ال تحـر 

                                                           
 . 105 -104، صمرجع سابقػ سعيد سميماني،1

كمية الحقوؽ والعمـو اإلدارية، جامعة الجزائر، السنة  ،، مذكرة ماجستيرالنظام القانوني لمضبط اإلداريػ مريـ عروس، 2
  . 62ص  ،1999الجامعية 
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ارة، حيث تممؾ اإلدارة إزاء الحرية بعض المجاالت كحرية اإلجتماع والمظاىرات الض
 .1سمطة تنظيـ ال سمطة تحريـ فالمحافظة عمى األمف شرط أساسي لممارسة الحرية

 ثانيا: يجب أن يكون اإلجراء ضروري
أي ال يجوز لسمطة الضبط اإلداري أف تتدخؿ إال عندما تقضي الضرورة بذلؾ      

أي  ،السكينة العامة والصحة العامة واألمف العاـ ،لحماية النظاـ العاـ بعناصره الثالث
لفرض اإلجراء الضبطي القيد لمممارسة الحريات العامة يجب أف يكوف وجود تيديد خطير 

 .2لمنظاـ مما أدى الى لزوـ إتخاذ ىذا اإلجراء
 خطراإلجراء الضبطي مع جسامة الثالثا: قاعدة تناسب 

فإف  ،جسامة الخطر الذي ييدد النظاـ العاـأي تناسب مقدار المساس بالحرية مع      
كاف ىذا الخطر تافيا لـ يكف لمسمطة أف تضحي بالحرية مف أجؿ تالفيو، وكمما كاف 

ىذا التناسب يختمؼ تبعا . الخطر جسيما كاف لمسمطة أف تضحي بالحرية بقدر أكبر
، رالخطألىمية الحرية محؿ التعرض وثيقا لمظروؼ التي يتـ عمى ضوئيا تقدر جسامة 

فإذا كانت الحرية المتعرض ليا أساسية كالحرية الشخصية وحرية التجمع فإف القضاء ال 
أما إذا كاف  .يعد تعرض اإلدارة ليا مشروعا، ما لـ يتعرض النظاـ العاـ الى خطر جسيـ

الخطر عاديا فمف واجب اإلدارة أف تحوؿ دوف وقوعو بوسائؿ أخرى دوف التعرض 
 .3لمحرية

 حرية األفراد في إختيار الوسيمة المناسبة إلحترام النظام العام رابعا: مبدأ
ولكف  ،الذي يجب عمى األفراد تفادي وقوعو بتحديد ماىية اإلضطرا اإلدارة تممؾ     

وفي حالة إذا لـ  .4ليس ليا أف تفرض عمييـ وسيمة محددة بالذات لتفادي ىذا اإلضطراب
يتطمب النظاـ العاـ إستعماؿ وسيمة محددة عند ممارسة األفراد نشاط معيف فيجب عمى 

                                                           
، مذكرة التخرج لنيؿ إجازة بين الضبط اإلداري والحريات العامة دور القضاء اإلداري في الموازنة، ػ سامية منصوري، 1

 . 20ص ،2008ػػ2005فترة التكويف ، 18مقضاء، الدفعة المدرسة العميا ل
 . 147ص ،1996، الطبعة األولى، لبناف ، مكتبة التعاوف،حقوق اإلنسان و الحريات العامةػ رامز محمد عمار، 2

 .196، ص2010، ، )د. ب(، الطبعة األولى)د. د. ف( ،حقوق اإلنسانعبد اهلل المكي نعمت، رامز محمد عمار، 3
 . 147، ص المرجع نفسه 4
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وأف تترؾ لألفراد حرية إختيار الوسيمة التي يستطيعوف  ،اإلدارة تفاديو أي تفادي وقوعو
 :يمي ه و يستثنى عمى ىذا المبدأ مابواسطتيا تفادي اإلضطراب الذي يريد

تطمب الضرورة أف يكوف سموؾ األفراد موحدا وال توجد إال وسيمة وحيدة عندما ت ـــ 1
مثال حوادث المرور تمثؿ خطرا جسيما تضطر  ،ناجعة لتفادي اإلخالؿ بالنظاـ العاـ

 ،سمطات الضبط اإلداري سمطات الضبط اإلداري لحرماف األفراد مف حرية اإلختيار
 جميع.بفرض قواعد و تنظيمات المرور التي يحترميا ال

عندما يكوف ىناؾ خطر عمى النظاـ العاـ نتيجة السموؾ المختار مف طرؼ األفراد  ـــ 2
وعمى ذلؾ فقد إستقر الرأي عمى عدـ تطبيؽ قاعدة  ،مما ال يمكف وال يجوز السكوت عنو

 .  1والضرورة  حرية اإلختيار الوسيمة في حالة اإلستعجاؿ
 سمطات الضبط اإلداري في الظروف العادية: الرقابة القضائية عمى المطمب الثاني

تيدؼ ىيئات الضبط اإلداري في الظروؼ العادية إلى الحفاظ عمى النظاـ العاـ      
وحماية الحريات العامة بإستعماؿ وسائؿ وصالحيات في الحدود التي وضعيا ليا 

 المشرع.
يا باإللغاء أماـ فإذا خرجت عف تمؾ الحدود تعتبر قراراتيا غير شرعية، يمكف الطعف في

الجيات القضائية المختصة. تتمثؿ رقابة السمطة القضائية عمى أعماؿ الضبط اإلداري 
 .في رقابة اإللغاء )الفرع االوؿ( و رقابة التعويض)الفرع الثاني( 

 الفرع األول: رقابة اإللغاء
ويرفعيا الموضوعية، التي يحركيا  دعوى اإللغاء ىي الدعوى القضائية العينية أو     

أصحاب الصفة القانونية والمصمحة أماـ جية القضاء اإلداري المختص، طالبيف فييا 
الحكـ بإلغاء القرار اإلداري الغير مشروع. وتنحصر وظيفة القاضي في دعوى اإللغاء 

 .2فحص وتقدير مدى شرعية أو عدـ شرعية القرارا اإلداري المطعوف فيو

                                                           
 . 69، ص مرجع سابقػ مريـ عروس، 1

، ديواف المطبوعات الجامعية ، عممية الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة العامة في النظام الجزائريعمار عوابدي،  2
 . 103، ص1994الطبعة الثالثة، الجزائر، 
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قوؽ والحريات العامة. لذا سيعالج مضموف ىذا الفرع تيدؼ ىذه الرقابة لمحفاظ عمى الح 
 كمايمي: 

 أوال : الرقابة عمى األهداف 
يجب أف تتقيد اإلدارة باليدؼ الذي مف أجمو قرر المشرع منح ىيئات الضبط ىذه      

رض السمطات، وىو تحقيؽ النظاـ. العاـ فإذا استعممت سمطاتيا لتحقيؽ ىدؼ أخر أو غ
ال يقصد بعيب اإلنحراؼ مجرد ب اإلنحراؼ في استعماؿ السمطة. أخر كانت مشوبة بعي

نما يقصد أيضا أف تخرج اإلدارة عف قاعدة  إستيداؼ أغراض ال تتعمؽ بالصالح العاـ، وا 
 .1تخصيص األىداؼ

فرقابة القاضي اإلداري في ىذه الحالة رقابة موضوعية تدور حوؿ التحري والبحث عف 
اإلدارة تتخذ ذلؾ التدبير، حيث تقـو بمراقبة شرعية التدبير البواعث التعسفية التي تجعؿ 

الضبطي محؿ النزاع ويتأكد ما إذا صدرت فعال لحماية النظاـ العاـ، فإذا إستيدفت ىذه 
 .2التدابير غرضا أخر تعد غير شرعية

فصال في  04/03/1978صدر قرار الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى بتاريخ       
القضية التي جمعت بيف السيد )خياؿ عبد الحميد( كمدعي و)رئيس المجمس الشعبي 
البمدي لبمدية عيف البنياف( كمدعى عميو وتتخمص وقائعيا في : أنو لعريضة مقدمة مف 

لتجاوز السمطة ضد القرار الصادر في  ءباإللغا اطعنو أخريف  7طرؼ السيد خياؿ و 
لبمدية عيف البنياف الذي منع بموجبو إستيالؾ  40 ب ش. عف رئيس ـ. 09/05/1975

وبيع الشروبات الكحولية في المقاىي والمطاعـ والدكاكيف المتواجدة عمى مستوى إقميـ 
دة في مناطؽ البمدية، بإستثناء المركز السياحي ) الجميمة( والمطاعـ والحانات المتواج

مف قانوف البمدية التي تسمح لو  237الصخرة الكبيرة والمنارة ، مستندا إلى نص المادة 
 بإتخاذ التدابير الالزمة لحماية النظاـ العاـ والصحة العامة واألخالؽ العامة .

ب لبمدية عيف البنياف بإتخاذ  ش. ـ. ومما جاء في حيثيات ىذا القرار،"... إف رئيس     
مف قانوف  237لقرار مستيدفا ىدفا مغايرا لميدؼ المنصوص عميو في المادة ىذا ا

                                                           
 . 732، صمرجع سابقسميماف محمد الطماوي،  1

 . 21، صمرجع سابق، سامية منصوري 2
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البمدية"، وليذا األسباب قضى المجمس األعمى بإلغاء قرار رئيس المجمس الشعبي 
 ، 1البمدي

 ثانيا: الرقابة عمى عيب السبب
 ال تكفي لمشروعية القرار أف يصدر مف سمطة إدارية مختصة وفؽ الشكؿ واإلجراء     

المنصوص عميو قانونا،  بؿ يجب أيضا أف يقـو عمى سبب صحيح يبرر صدوره. 
 .2والسبب ىو المبرر أو الحدث الذي شكؿ الدافع إلتخاذ القرار

 يكمف عيب السبب في القرار اإلداري مف نواحي مختمفة تتمثؿ في :
الوقائع التي يراقب القضاء اإلداري مدى صحة  ـــ الرقابة عمى الوجود المادي لموقائع: 1

ف تأكد أف الوقائع غير  إستندت إلييا ىيئات الضبط اإلداري في قراراتيا الضبطية، وا 
صحيحة مف الناحية المادية يمغي القرار، ويجب أف تكوف اإلدارة حسنت النية، أي 

 .   3إعتمدت خطأ بقياـ الوقائع المادية التي عمى أساسيا إتخذت ذلؾ اإلجراء الضبطي
يراقب القاضي اإلداري في ىذا الميداف  ة عمى التكييف القانوني لموقائع:ـــ الرقاب 2

الوصؼ القانوني لموقائع التي استندت إلييا اإلدارة في إصدار قرارىا، فإذا إتضح لو أف 
اإلدارة قد أخطأت في تكييفيا القانوني لموقائع فإنو يحكـ بإلغاء القرار اإلداري، فيراقب 

عت اإلدارة لمقياـ بالتدبير الضبطي الذي يتوفر فيو وصؼ القاضي الظروؼ التي دف
 . 4اإلخالؿ بالنظاـ العاـ

 ثالثا: الرقابة عمى الوسائل 
يجب أف تكوف الوسائؿ التي إستخدمتيا ىيئات الضبط اإلداري مشروعة حيث      

 إشترط القضاء جممة مف الشروط في إستخداـ وسائؿ الضبط اإلداري وتتمثؿ في: 

                                                           
، رسالة ماجستير في اإلدارة والمالية العامة، جامعة الجزائر، معيد في الجزائر الضبط اإلداري البمديعمور سيالمي،  1

 . 201-200، ص1988العمـو القانونية واإلدارية، 
 . 118، ص2004(، منشأة المعارؼ، الطبعة الثانية، اإلسكندرية، اإلداري )قضاء اإللغاءعمرو عدناف، القضاء  2

 . 22سامية منصوري، مرجع سابؽ، ص 3
 . 254عبد الغاني بسيوني عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص  4
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 يكون التدبير الضبطي ضروريا ومتناسبا مع جسامة اإلخالل بالنظام العام: ـــ أن 1
يجب أف يكوف التدبير ضروريا والزما وفعاال بدوف اإلخالؿ بالنظاـ العاـ، والضرورة ىنا 
تقدر بقدر جسامة التيديد الذي يخشى منو عمى إخالؿ النظاـ العاـ، أي التاكد أف ىناؾ 

ارد عمى الحرية مف  جية وجسامة التيديد الذي يصيب النظاـ تناسب بيف جسامة القيد الو 
العاـ باإلضطراب مف جية أخرى، فوجود تيديد جسيـ لمنظاـ العاـ يبرر التقييد الشديد 
لمحرية العامة، ولكف بوجود إضطرابات صغيرة ال يبرر عمى اإلطالؽ التقييد الشديد 

در بقدرىا. وتأسيسا عمى ذلؾ فإف مف لمحرية، لذلؾ يطبؽ المبدأ المعروؼ أف الضرورة تق
مقتضيات تحقؽ شرط الضرورة تطمب أف يكوف ما يطوى عميو التدبير الضبطي مف تقييد 

 . 1لمحريات العامة إال إذا كاف ىناؾ إضطرابات خطيرة تيدد النظاـ العاـ
 لممساواة: محققابالعمومية  متصف الضابطـــ أن يكون التدبير  2

أف يتصؼ بالتجريد والعمومية في  يجب التدبير الضبطي مشروعاحتى يكوف      
مواجية األفراد، إذ أف ىذه الصفة ىي التي تمنح التميز عف حالة مشابية وأخرى مما 
تدخؿ في مجاؿ تطبيقو. فالتدبير الضبطي ال يمكف أف يكوف تدبيرا عاما مجردا يشمؿ مف 

كؿ واقعة تتوفر شروط معينة ال واقعة تتوفر فيو صفة بعينيا ال لشخص بعينو، ومواجية 
 . 2معينة بذاتيا

لذلؾ نجد سمطات القاضي اإلداري تتوسع في الحاالت العادية خاصة بعد صدور     
قانوف اإلجراءات اإلدارية والمدنية، الذي إستحدث نصا يساير التشريعات الحديثة القائمة 

الي اإلداري سمطة واسعة تمكنو عمى حماية الحريات العامة، حيث تمنح القاضي اإلستعج
مف التدخؿ كمما انتيكت الحريات األساسية مف طرؼ أشخاص معنوية عامة أو ىيئات 

ة مف قانوف اإلجراءات ـ.إ يمكف  9204، فبالرجوع غمى نص المادة 3إدارية وقضائي

                                                           
، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة أبو بكر بمقايد تممساف، حدود سمطات الضبط االداريحياة غالي،  1

 . 62ص ، 2014/2015
 .67، صنفسه مرجع2
 . 25، ص ، مرجع سابقسامية منصوري 3
, المتضمف قانوف 25/02/2008الموافؽ ؿ 1429صفر عاـ  18في ، المؤرخ 09ػػ08مف القانوف رقـ  ،920المادة 4

 اإلجراءات المدنية واإلدارية .
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لمقاضي اإلستعجالي أف يفصؿ في طمب إلغاء قرار إداري، أي يأمر بوقؼ تنفيذه إذا 
روؼ اإلستعجاؿ تبرر ذلؾ ومتى كانت تمؾ اإلنتياكات تشكؿ مساسا خطيرا كانت ظ

 وغير مشروعا بتمؾ الحريات .
 الفرع الثاني: رقابة التعويض

رغـ الحماية التي يكفميا قضاء اإللغاء لمحريات العامة إال اننا نجد وسيمة قضائية      
بر ىذه األخيرة مف أخرى تظمف أكبر قدر لحمايتيا وىي دعوى التعويض. حيث تعت

الدعاوى التي تثير والية القضاء الكامؿ. يتمتع القاضي في نظره لدعوى اإللغاء سمطات 
كاممة وواسعة لحسـ النزاع فيبحث عف مركز المدعي ويحدد حقوقو ومداىا فال يقتصر 
الحكـ في دعوى التعويض عمى إلغاء قرار إداري غير مشروع بؿ يتعداه إلى إدانة اإلدارة 

 . 1قدير مديونيتيا لممدعيوت
كاف ىي ركف الخطأ وركف ثالث أر  أساس الخطأ بتوفر تقوـ المسؤولية اإلدارية عمى     

العالقة السببية بيف الخطأ والضرر الناجـ، ويقـو الخطأ فييا عمى أساس قانوني الضرر و 
عبئ نتائجيا وبصرؼ الخطأ المستوجب لممسؤولية عمى  مسؤوليةيبررىا ويفسر تحميؿ 

 .2أنو الفعؿ الضار الغير مشروع
فكرة التفرقة عف القضاء الفرنسي،  اعتنؽتجدر اإلشارة أف المشرع والقضاء الجزائري     

فكرة التفرقة بيف الخطأ الشخصي المولد لممسؤولية الشخصية في ذمتو  تقتضيحيث 
الوظيفي المصمحي الذي يرتب ويعقد مسؤولية السمطة اإلدارية المالية الخاصة، والخطأ 

. أي إنساب الخطأ لممرفؽ العاـ الذي يتحمؿ دفع التعويض 3الجزائرية في الحزينة العامة
نتيجة اإلخالؿ بحقوؽ وحريات األفراد. فيخضع الخطأ المرفقي لتقدير القاضي فال يحكـ 

العامة. بؿ يجب أف يتصؼ ىذا بالتعويض عف كؿ خطأ مشوب صادر عف اإلدارة 
الخطا بدرجة معينة مف الحماية فعدـ مشروعية القرار اإلداري ال يعني الحكـ بالتعويض 
دائما، فالخطأ المرفقي في قرارات الضبط اإلداري يظير في عدـ المشروعية و لكي يكوف 

                                                           
 .207، ص1977مصر، الفكر العربي، الطبعة الثانية،  ،  دار، القضاء اإلداريمحمود حممي 1
 .114 – 113ص ،1998)د ط(، الجزائر،، ديواف المطبوعات الجامعية، المسؤولية اإلدارية ة، نظريعمار عوابدي 2
 .129 -128، ص لمرجع نفسها 3
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 القرار الضبطي مصدرا لمتعويض يجب أف يكوف مشوبا بعيب مف العيوب التي تجيز
 . 1. وميز بيف أوجو البطالف الشكمية والموضوعيةبإلغائولمقضاء 

 أوال: بالنسبة ألوجه البطالن الشكمية:
 تتمثؿ في عيب اإلختصاص والشكؿ و عيب السبب 

إذا كاف ركف اإلختصاص ىو مجموع الصالحيات الممنوحة  :االختصاصـــ عيب  1
لمموظؼ بموجب القانوف أو المبادئ العامة، فإذا ما خالؼ رجؿ اإلدارة مصدر القرار 
اإلداري قواعد اإلختصاص كاف القرار اإلداري مشوبا بعيب اإلختصاص ومستوجبا في 

ذا نتج عف ذلؾ أضرار فالشخص المضرو 2ذاتي الوقت إلغائو ر لو الحؽ في طمب ، وا 
إال أف عيب عدـ اإلختصاص ال يعد دائما خطأ مرفقيا تقـو عمى أساسو  التعويض.

مسؤولية ىيئات الضبط اإلداري كوف القضاء اإلداري ال يحكـ بالتعويض نتيجة ليذا 
العيب إال في بعض الحاالت. مثؿ حالة عدـ اإلختصاص الموضوعي أيف تكوف المخالفة 

 .3جسيمة
، في 02/05/1969قسنطينة في لمجمس قضاء في ىذا صدر حكـ عف الغرفة اإلدارية  

ـ( ضد بمدية القراـر بوالية قسنطينة والتي حكمت فييا الغرفة  القضية التي رفع فييا )ـ.
 .4اإلدارية بإلغاء قرار البمدية لعدـ اإلختصاص وحكمت بمسؤولية البمدية إزاء المتضرر

يقصد بو عدـ إلتزاـ جية اإلدارة بالقواعد الشكمية واإلجرائية  واإلجراءات:ـــ عيب الشكل  2
التي تتطمبيا القوانيف والموائح إلصدار القرار وذلؾ كإشتراط تسبيب القرار أو أف يشترط 

وأخذ رأي لجنة أو ىيئة  إلصدار قرار معيف إتخاذ إجراءات معينة )كإجراء التحقيؽ
 معينة(. 

                                                           
 . 20، صمرجع سابقسامية منصوري،  1

 . 162، ص، مرجع سابقعمار عوابدي 2
 . 29ص ،مرجع سابقسامية منصوري،  3
 . 162، مرجع سابقعمار عوابدي،  4
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كؿ واإلجراءات ىو كفالة حسف سير المرفؽ العاـ إلى جانب حماية اليدؼ مف قواعد الش
مصالح األفراد، فيي مف ناحية تستيدؼ المصمحة العامة ومنع التسرع واإلرتجاؿ مف قبؿ 

 .1رجؿ اإلدارة، مما يؤدي إلى حسف إصدار القرارات وسير المرفؽ العاـ ككؿ
اإلداري ال يجعؿ عيب الشكؿ دائما أما بالنسبة لمتعويض أي المسؤولية فاف القضاء      

خطا مرفقيا يرتب مسؤولية اإلدارة، فيو يشترط لقياـ المسؤولية االدارية في ىذا النطاؽ أف 
يكوف الشكؿ أساسيا وجوىريا. والشكؿ الجوىري واألساسي ىو الذي ينص القانوف صراحة 

القرار االداري في عمى مراعاتو. أما إذا كاف الشكؿ ثانويا تمتمؾ اإلدارة عدـ اصدار 
. أي تترتب عمى مخالفة الشكؿ الجوىري لمقرار 2الشكؿ المطموب فال تكوف ىناؾ مسؤولية

 مسؤولية إدارية، تمـز االدارة بتعويض المتضرر مف القرار الصادر مف طرفيا.
إذا اتخذت سمطات الضبط اإلداري قرار اداريا دوف وجود واقعة مادية عيب السبب : -3

كاف القرار االداري معيبا ومشوبا بعيب السبب، ويتحوؿ ىذا األخير الى عمؿ  أو قانونية،
غير مشروع. فاذا ما تسبب ىذا القرار بضرر لمغير رتب مسؤولية اإلدارة، فالقضاء 
االداري زيادة عف حكـ إلغاء القرار قد يحكـ بالتعويض إذا ما تسبب عف عدـ المشروعية 

 . 3ذلؾ ضرر وكاف جسيما
 البطالن الموضوعية هوجأل بالنسبة ثانيا : 

إف قرار الضبط اإلداري المشوب بعيب مخالفة القانوف واالنحراؼ في استعماؿ السمطة 
 .وىا كافية لتبرير الحكـ بالتعويضيكوف قد تضمف وج

إذا كاف محؿ القرار اإلداري مخالفا لمقانوف كاف معيبا بوجو  ـــ عيب مخالفة القانون: 1
نعقاد مسؤولية جية غاءه ترتيب و المشروعية، التي تؤدي زيادة عمى إلعف أوجو عدـ  ا 

 . 4اإلدارة عمى أساس وجود خطأ مرفقي

                                                           
 .74ص 1978، )د.ب((، دار الفكر العربي، دعوى اإللغاء ودعوى التعويضالقضاء اإلداري)محمد عاطؼ البنا،  1

 . 159، ص مرجع سابقعمار عوابدي،   2
 . 158، ص، مرجع سابقعمار عوابدي 3
 . 30ص ،، مرجع سابقسامية منصوري 4
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ذىب قضاء مجمس الدولة الفرنسي إلى أف  ـــ عيب اإلنحراف في إستعمال السمطة: 2
الخطأ الذي ينتج عف القرار اإلداري المشوب باإلنحراؼ في إستعماؿ السمطة، يستمـز 
إلتزاـ الجية اإلدارية بالتعويض، وذلؾ نظرا لبعدىا عف إستيداؼ تحقيؽ النظاـ العاـ، 

ولية، إذا ترتب ولقاعدة تخصيص األىداؼ وجعؿ ىذا العيب خطأ مرفقي تقـو عميو المسؤ 
 . 1عنو ضرر لألشخاص

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

                                                           
 . 31-30، ص، مرجع سابقسامية منصوري 1
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 المبحث الثاني : حدود سمطات الضبط اإلداري في الظروف اإلستثنائية
قد تكوف الدولة عرضة لظروؼ إستثنائية غير عادية تيدد مصالحيا اإلقتصادية و      

السياسية واإلجتماعية، مما يتعيف عمييا إتخاذ إجراءات وتدابير إستثنائية تتناسب مع تمؾ 
 الظروؼ وذلؾ في سبيؿ الحفاظ عمى النظاـ العاـ بمختمؼ عناصره.

يعني لمواجية ىذه الظروؼ إناطة سمطات الضبط اإلداري بصالحيات واسعة تبررىا      
ولدراسة ىذا الجانب مف الموضوع سيتـ التطرؽ في المطمب األوؿ الى توسيع  .ىذه الحالة

سمطات الضبط اإلداري في الظروؼ اإلستثنائية، ثـ المطمب الثاني سيتـ تناوؿ الرقابة 
 لضبط اإلداري في الظروؼ اإلستثنائية.القضائية عمى أعماؿ ا

 المطمب األول : توسيع سمطات الضبط اإلداري في الظروف اإلستثنائية
قد تتعرض الدولة في بعض األحياف ألخطار جسيمة، تصبح القواعد القانونية      

العادية عاجزة عف مواجيتيا ويصبح مف الضروري التصدي ليا بقواعد إستثنائية و 
ر مألوفة في الظروؼ العادية لحماية النظاـ العاـ. فبسبب الظروؼ بإجراءات غي

 تتسع سمطات الضبط اإلداري إستنادا الى التشريع والقضاء.  اإلستثنائية
 : دور التشريع في توسيع سمطات الضبط اإلداريالفرع األول

ي نتيجة لمظروؼ الغير مألوفة جعؿ مف المحتـ تغيير أساليب مواجيتيا فال تكف     
النصوص القانونية لإلحاطة بيا نظرا لعجزىا باإللماـ بيذه المستجدات والمحافظة عمى 

 النظاـ العاـ. 
فالغرض األساسي مف النصوص اإلستثنائية ىو وضع الحواجز المشروعة التي      

يتعيف عمى اإلدارة أف تراعييا خالؿ ىذه الظروؼ ماداـ أنيا أصبحت مسألة منصوص 
عمييا قانونا، فمسألة تنظيـ الظروؼ اإلستثنائية بنصوص قانونية تمكف مف مواجية 

انونية التي تمتـز بيا اإلدارة ستتغير في إطار األزمة بمشروعية إستثنائية ،ألف الحدود الق
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تركيز السمطات و الحد مف الحريات، دوف أف يترتب عمى ذلؾ زواؿ كمي لمحريات وىذا 
 . 1تـ تحديده مسبقا  اإلستثنائية مف شأنو منع تجاوزات اإلدارة ألف إطار إختصاصاتيا

القانوني بعد اإلستقالؿ حيث إعترؼ المشرع الجزائري بالظروؼ اإلستثنائية ونظاميا      
الى غاية التعديؿ  1963نظمتيا الدساتير الجزائرية المتعاقبة إنطالقا مف دستور 

 .  2016الدستوري لسنة 
الجدير بالذكر أف ىذه النصوص الدستورية تبدأ بحالة الطوارئ ثـ حالة الحصار،      

يعني إلتزاـ السمطة بموجبو حيف الحالة اإلستثنائية وأخيرا حالة الحرب، وىذا الترتيب ال 
تقرير أو إعالف أي حالة مف الحاالت السالفة الذكر، بؿ بالنظر الى األثر المترتب عف 

 .2كؿ حالة والذي يختمؼ مف حيث درجتو
فكؿ الحاالت السابقة الذكر فقد عرفتيا الجزائر بعد اإلستقالؿ وكانت البداية بإعالف      

تي لـ وال 03/10/19633مف الدستور بتاريخ  59ب المادة عف الحالة اإلستثنائية بموج
 .1976ترفع إال بصدور دستور 

عميو سيتـ التعرض لمظروؼ اإلستثنائية مف خالؿ معرفة النظاـ القانوني لمظروؼ 
 اإلستثنائية ثـ شروط اإلعالف عنيا.

 أوال : النظام القانوني لمظروف اإلستثنائية 
تتمثؿ الظروؼ اإلستثنائية المنظمة بنصوص قانونية في حالة الطوارئ، حالة      

 حصار، الحالة اإلستثنائية وحالة الحرب.
تعددت التعاريؼ حوؿ مفيوـ حالة الطوارئ، فقد عرفيا  ـــ حالة الطوارئ:1

A.Laubadere   1لمبوليس تبرره فكرة الخطر الوطني" استثنائيبأنيا "نظاـ. 
                                                           

، دار المطبوعات الجامعية ، الرقابة القضائية عمى اعمال اإلدارة العامة في ظل الظروف اإلستثنائيةػ مراد بدراف ، 1
 125، ص  2008الجزائر،)د.ط(، 

مجمة دفاتر السياسة ،  ، نظرية الظروف اإلستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائريإسماعيؿ جابوربيػ2
 36،ص 2016جانفي ،الجزائر،، العدد الرابع عشروالقانوف

 64ج.ر رقـ  20/08/1963المؤرخ في  63/306المرسـو رقـ ، الصادر بموجب  1963مف دستور  59ػ المادة 3
جاء فييا "في حالة الخطر الوشيؾ الوقوع يمكف لرئيس الجميورية إتخاذ تدابير إستثنائية  10/08/1963المؤرخة في 

 .لحماية إستقالؿ األمة ومؤسسات الجميورية ، ويجتمع المجمس الوطني وجوبا "
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عتبر حالة الطوارئ نظاـ إستثنائي مبرر بفكرة الخطر المحدؽ بالكياف الوطني ت      
يسوغ إتخاذ تدابير قانونية متخصصة لحماية البالد كال أو جزء منيا، ومف أثاره أنو يمنح 
سمطات معتبرة لرجاؿ البوليس اإلداري المتمثميف في السمطة المدنية ، اذ تتمتع ىذه 

 .2تي تتمتع بيا السمطة العسكرية في حالة الحصاراألخيرة سمطات أوسع مف ال
، مف 2016عالج المؤسس الدستوري حالة الطوارئ في التعديؿ الدستوري لسنة      

حيث نصت "يقرر رئيس الجميورية إذا دعت الضرورة الممحة حالة  105خالؿ المادة 
ستشارة رئيس الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد إجتماع المجمس األعمى لألمف  وا 

مجمس األمة، ورئيس المجمس الشعبي الوطني، والوزير األوؿ، ورئيس المجمس الدستوري، 
ويتخذ كؿ التدابير الالزمة إلستباب الوضع، و ال يمكف تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، 

 إال بعد موافقة البرلماف المنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا".
المتضمف  92/44مف المرسـو الرئاسي  06ب المادة باإلضافة الى ذلؾ  فحس     

، فإف تدخؿ السمطة التنفيذية الممثمة في وزير الداخمية والجماعات 3إعالف حالة الطوارئ
المحمية في كامؿ التراب الوطني والوالي عمى إمتداد إقميمو، تبدو واسعة النطاؽ بحيث 

 تخوؿ لو حالة الطوارئ اإلختصاصات التالية :
 يد أو منع مرور األشخاص و السيارات في أماكف و أوقات معينة.ػػػ تحد

 ػػػ تنظيـ نقؿ المواد الغذائية و السمع ذات الضرورة األولى وتوزيعيا.
 ػػػ إنشاء مناطؽ اإلقامة المنظمة لغير المقيميف.

ػػػ منع مف اإلقامة أو وضع تحت اإلقامة الجبرية كؿ شخص راشد يتضح أف نشاطو 
 العاـ أو بسير المصالح العمومية.مضر بالنظاـ 

                                                                                                                                                                                
1
André de laubadére. OP.CIT. P280 . 

، سالة الدكتوراه في القانوف العاـ، جامعة أبو بكر بمقايد تممساف، الجزائرر  أثر التشريع عمى الحريات،ػ حبشي لزرؽ، 2
 129ص ،2013

 10ر رقـ  ،، جالطوارئالمتضمف حالة  09/02/1992المؤرخ في  92/44المرسـو الرئاسي رقـ  07ػ المادة 3
 .12/09/1991الصادرة في 
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د في حالة اإلضراب الغير مرخص بو، أو ػػػ تسخير العماؿ لمقياـ بنشاطيـ الميني المعتا
، و يشمؿ ىذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة لمحصوؿ عمى تقديـ غير شرعي

 الخدمات ذات المنفعة العامة. 
 ال. ػػػ األمر إستثنائيا بالتفتيش نيارا أو لي

إف التدابير المتخذة مف طرؼ سمطات الضبط اإلداري رغـ أنيا تقيد الحريات العامة 
لألفراد و تحد مف نشاطيـ خالؿ ىذه الحالة إال أنيا ىدفيا الوحيد ىو الحفاظ عمى النظاـ 

 العاـ و ضماف الحد األدنى لممارسة الحريات.
 : حالة الحصار        ثانيا
حالة الحصار بأنيا " لرئيس الجميورية  91/196الرسـو الرئاسي مف  2عرفت المادة    

أف يتخذ كافة اإلجراءات القانونية والتنظيمية بيدؼ الحفاظ عمى إستقرار مؤسسات الدولة، 
و إستعادة النظاـ والسير العادي لممرافؽ العمومية". حيث تكوف السمطة العسكرية ىي 

ناه أف سمطة الضبط تتحوؿ مف سمطة المدنية الييئة المكمفة بتسيير حالة الحصار، مع
الى سمطة عسكرية، ولكف تبقى الييئات المدنية تمارس سمطاتيا التي لـ تنتزع منيا كما 
تنتقؿ المحاكمات مف القضاء العادي الى القضاء العسكري بشرط أف تكوف الجرائـ ماسة 

 .1بأمف الدولة و أف تقرر السمطة بإحالتيا الى المحاكـ العسكرية
المتعمؽ  91/196مف المرسـو الرئاسي رقـ  07تتمتع السمطات العسكرية حسب المادة 

 بحالة الحصار بمايمي :
ػػػ أف تجري أو تكمؼ مف يجري تفتيشات ليمية أو نيارية في المحالت العمومية أو 

 الخاصة و كذلؾ داخؿ المساكف. 
مومية، التي يعتقد أنيا كفيمة بإثارة والندءات الع ػػػ أف تمنع إصدار المنشورات واإلجتماعات

 الفوضى، و إنعداـ األمف أو إستمرارىا.
 ػػػ أف تأمر بتسميـ األسمحة و الذخائر.

                                                           
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية الحقوؽ جامعة باجي الرقابة القضائية عمى أعمال الضبط اإلداري، جماؿػ قروؼ 1

 . 47ص  ، 2006، مختار، عنابة
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حالة الحصار ىي حؽ عاـ معترؼ بو في مختمؼ األنظمة الدستورية، تتميز بتوسيع    
ضمونة سمطات إستثنائية التي يمكف في بعض الحاالت أف تقمص مف الحريات العامة الم

في الدستور ، وىي حالة ذات صمة باألعماؿ التخريبية أو األعماؿ المسمحة أو حدوث 
بعض الكوارث الطبيعية، وتخوؿ ىذه الحالة لرئيس الجميورية إتحاذ كؿ اإلجراءات 

 .1القانونية اليادفة إلستقرار مؤسسات الدولة والحفاظ عمى النظاـ العاـ
نجده قد نص عمى حالة الحصار مع حالة الطوارئ في آف بالنسبة لمدستور الجزائري      

مف التعديؿ الدستوري  105واحد وربطيما بحالة الضرورة الممحة، وىذا ما تضمنتو المادة 
. قد أعمنت حالة الحصار في الجزائر أوؿ مرة أثناء زلزاؿ األصناـ )والية 2016لسنة 

ثانية بموجب المرسـو الرئاسي  أعمنت حالة الحصار مرة 1989، ثـ بعد دستور 2الشمؼ(
عمى إثر اإلضراب  29/09/1991و رفعت بتاريخ  04/05/1991بتاريخ  91/196

 .3المفتوح لمجبية اإلسالمية لإلنقاذ
تعتبر حالة الحصار أكثر شدة مف سابقتيا إلنيا تمنح صالحيات واسعة لمسمطة      

 العامة.العسكرية مما يترتب عنة مف تضييؽ وتقييد شديد لحريات 
 ثالثا : الحالة اإلستثنائية و حالة الحرب

تعتبر الحالة اإلستثنائية و حالة الحرب مف أشد الظروؼ اإلستثنائية تعقيدا وتقييدا      
"يقرر رئيس  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107لمحريات العامة، حيث نصت المادة 

دة بخطر داىـ يوشؾ أف يصيب ميد الجميورية الحالة اإلستثنائية إذا كانت البالد
 مؤسساتيا الدستورية أو إستقالليا أو سالمة ترابيا....".

                                                           
، (د ط)، دار ىومة، الدستور الجزائري و إشكالية ممارسة السمطة في ظل المرحمة اإلنتقالية، ػ بمودنيف أحمد1

 .84- 83ص، 2013 ،الجزائر
بة مف يتضمف اإلعالف عف حالة الحصار عمى المناطؽ المنكو  ،13/10/1980المؤرخ في  80/251رقـ ػ مرسـو 2

 .1529ص  42، ج  ر، رقـ طرؼ رئيس الجميورية
، المتضمف 04/06/1991المؤرخ في  91/196ػ اعمنت حالة الحصار و تدخؿ الجيش بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 3

المؤرخ  91/336ورفعت بموجب المرسـو الرئاسي  ،12/06/1991الصادرة في  29 حالة الحصار ج ر ج ج، رقـ
 .22/09/1991في 
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تعد ىذه الحالة إجراء غير مألوؼ يمجأ الى تقريره عند حدوث أوضاع خطيرة تيدد      
سيادة الدولة لذلؾ حاوؿ المؤسس الدستوري أف ينظـ الحالة اإلستثنائية ولكنو أوردىا 
بصفة عامة تنطوي عمى نوع مف الغموض، فيو لـ يحدد مفيوميا وترؾ مسألة تفسيرىا و 

 . 1ميوريةتقديرىا مف صالحيات رئيس الج
أما حالة الحرب وىي أخطر حاالت الظروؼ اإلستثنائية، نصت عمييا المادة      
، وتعتبر حالة خطيرة  وأشد مف كؿ الحاالت 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة 109

نما يشترط أف  األخرى إلنيا ال تقتصر عمى أف تكوف البالد ميددة بخطر داىـ و وشيؾ وا 
ى وشؾ الوقوع حسبما نصت عميو الترتيبات المالئمة لميثاؽ يكوف العدواف واقع أو عم

مف  108األمـ المتحدة.  ىي حالة تسبقيا حالة التعبئة العامة التي تحكميا المادة 
 ، فيي حالة تالية مف حيث القوة واألثر لمحالة اإلستثنائية2016التعديؿ الدستوري لسنة 

 . 2موضوعية ومادية ليا  بإعتبارىا تييئة لحالة الحرب بعد ظيور مؤشرات
خالؿ مدة  لعؿ الميزة الخاصة بحالة الحرب تتمثؿ في توقيؼ العمؿ بالدستور      

عالنيا ىو حؽ دستوري مخوؿ  الحرب، كما يتولى رئيس الجميورية جميع السمطات وا 
 .3لرئيس الجميورية

 الفرع الثاني : شروط اإلعالن عن الظروف اإلستثنائية
لتقرير الظروؼ اإلستثنائية يجب الخضوع لشروط شكمية وموضوعية معينة تختمؼ      

 مف حالة الى حالة أخر.
لذلؾ سوؼ يتـ التعرض لمشروط الشكمية والموضوعية لكؿ حالة مف حاالت الظروؼ  

 اإلستثنائية كما يمي:
 

                                                           
كمية الحقوؽ  مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، ،اإلستثنائية في القانون الجزائري الحالة ػ سديرة محمد عمي،1

 .  32ص، 2013/2014ػ السنة الجامعية 1ئر ػجامعة الجزا ،بف عكنوف
المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية االقتصادية و ، سمطات رئيس الجمهورية في الظروف الغير عادية، ػ سعيد بوشعير2

 . 49-48كمية الحقوؽ جامعة الجزائر، ص  2013 ، مارس1/2013عدد ، السياسية
دار ىومة، )د.ط(، الجزائر، ، الدستور الجزائري واشكالية ممارسة السمطة في ظل المرحمة االنتقالية، ػ بمودنيف أحمد3

 . 93 - 92ص ، 2013
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 أوال : الشروط الشكمية 
شارات أماـ بعض المؤسسات الدستورية تتمثؿ ىذه الشروط في فرض جممة مف اإلست     

ف كانت غير ممزمة لرئيس الجميورية التقيد بيا لتقرير الحالة اإلستثنائية. التي سيتـ  وا 
 تناوليا عمى النحو التالي :

مف  105جاء في نص المادة ـــ الشروط الشكمية لحالة الطوارئ و حالة الحصار : 1
إحدى الحالتيف اإللتزاـ بالشروط الشكمية  بأنو إلعالف 2016التعديؿ الدستوري لسنة 

 التالية :
إف إجتماع المجمس األعمى لألمف الذي يضـ أىـ  أ ـــ إجتماع المجمس األعمى لألمن:

الشخصيات السياسية والفكرية واألمنية لمدولة المطمعة عمى مجريات األحداث والمتحكمة 
س تشاري فقط ألنو عمميا لف يتخذ في وسائؿ الدولة المختمفة، فيو مجرد إجراء شكمي وا 

قرار دوف إجتماع ألعضاء ذلؾ الجياز الذي حددت ميمتو في الدستور، ويقدـ المجمس 
رأيا غير ممـز لرئيس الجميورية ألنو ىو مف يترأس المجمس األعمى لألمف، وتعد إستشارة 

 .   1ىذا المجمس مف الشروط الشكمية الضرورية لتقرير إحدى ىاتيف الحالتيف
ضمانا لحماية  ـــ إستشارة رئيس المجمس الشعبي الوطني و رئيس مجمس األمة: ب

حريات األفراد وعدـ عرقمة السير العادي لممؤسسات الدستورية في الظروؼ غير العادية،  
إشترط الدستور لتقرير إحدى الحالتيف إستشارة رئيسي غرفتي البرلماف )السمطة التشريعية( 

عمى لألمف وىي إستشارة ممزمة ليا أبعاد قانونية وسياسية العضويف في المجمس األ
 .2يعبراف بشكؿ أو بأخر عف رأي األغمبية البرلمانية

األغمبية البرلمانية، ومف  يعيف الوزير األوؿ بعد استشارة ج ـــ إستشارة الوزير األول:
جميورية خصائص النظاـ السياسي الجزائري أف برنامج الوزير األوؿ ىو برنامج رئيس ال

ومف ثـ ىي عالقة تبعية، وىو كذلؾ عضو في المجمس األعمى لألمف فإستشارتو إلقرار 

                                                           
ػػ   331،ص  (د س)، (د ط)ديواف المطبوعات الجامعية ،  ، الجزء الثالث، النظام السياسي الجزائريػ سعيد بوشعير، 1

332 . 
 . 332ص ، نفسه المرجع  2



 العامة والحريات اإلداري الضبط أعمال بين الموازنة عممية               ثانيال الفصل

 

59 
 

ىاتو الحالة أمرا ضروريا ألنو المرآة العاكسة لسياسة الدولة خصوصا المتعمقة بالحفاظ 
 .  1عمى السمـ و األمف العمومييف

مير المجتمع يعتبر المجمس الدستوري ض :الدستوريد ـــ إستشارة رئيس المجمس 
القانوني والحامي األوؿ لمدستور، وأحذ رئيس الجميورية بأرائو قد يقوي موقفو في تقرير 

، فإستشارة المجمس الدستوري ىي آلية تبيف مدي قانونية وشرعية تصرؼ 2ىاتيف الحالتيف
السمطة التنفيذية في إصدار مرسـو إعالف حالة الطوارئ وحالة الحصار، ذلؾ أف مثؿ 

روؼ مرتبطة أساسا بالحقوؽ والحريات العامة نظرا لخصوصية ىاتيف الحالتيف ىذه الظ
كاف مف الضروري أف يكوف قرار المجمس الدستوري إلزامي اإلتباع مف الناحية 

 .3الموضوعية ، وليس إختياري بالنسبة لرئيس الجميورية
لتي تستغرقيا حالة بعد إجتماع الييئات السابقة الذكر مع رئيس الجميورية و تحديد المدة ا

الطوارئ أو حالة الحصار تقرر إحدى الحالتيف إذا رأى رئيس الجميورية بأنو ال مفر مف 
 المجوء إلحدى الحالتيف إلعادة إستباب الوضع.

حددت ىذه الشروط نص ـــ الشروط الشكمية لمحالة اإلستثنائية وحالة الحرب : 2
 وتتمثؿ ىذه الشروط فيما يمي: 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  109و 107المادتيف 

جاءت ىذه اإلستشارة في المرتبة األولى قبؿ  أ ـــ إستشارة رئيسي غرفتي البرلمان:
إستشارة المجمس الدستوري ويعود ذلؾ الى أف الغرفتيف ليما، ليما أىمية قانونية و 
سياسية باإلضافة الى ذلؾ تمثيؿ البرلماف إلرادة الشعب وبالتالي يعرؼ جميع توجياتو 

 .4وميوالتو
إشترط الدستور قبؿ تقرير الحالة اإلستثنائية وحالة  ب ـــ إستشارة المجمس الدستوري:

الحرب إستشارة المجمس الدستوري وال تقتصر اإلستشارة عمى رئيسو مثؿ ما فعؿ عند 

                                                           
 . 104- 103ص  ،مرجع سابقػ أحمد بمودنيف، 1
الجزء الثالث، ديواف المطبوعات الجامعية،  ،القانون الدستوري الجزائريالوافي في شرح ػ فوزي أوصديؽ،  2

 .134ص )د.ط(،)د. س(، 
 .106 -105ص   ،مرجع سابقػ احمد بمودنيف، 3

 . 119ص ، مرجع سابقػ غالي حياة، 4
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تنظيـ حالتي طوارئ و حالة الحصار، والسبب في ذلؾ يعود الى أىمية القرار وخطورتو 
 عمى الحقوؽ والحريات العامة.
 الدستوري: إذا كاف المؤسس ألعمى لألمن و مجمس الوزراءج ـــ اإلستماع الى المجمس ا

" دوف عبارة اإلستشارة فالفرؽ بينيما يكمف في النتيجة النيائية االستماعقد إستعمؿ عبارة "
لكؿ منيما، فاإلستشارة وتقديـ الرأي  يترتب عميو الوصوؿ الى نتيجة وبالتالي اإلتفاؽ 

رة أف يترتب عميو الوصوؿ الى نتيجة و عمى حؿ معيف. أما اإلستماع فميس بالضرو 
 .1بالتالي ال يشترط اإلتفاؽ لتقرير الحالة اإلستثنائية  وحالة الحرب

يعمف رئيس الجميورية عف حالة الحرب بعد إجتماع جميع الييئات السابقة الذكر و      
إجتماع البرلماف وجوبا باإلضافة الى توجيو خطاب لألمة إلعالميـ بذلؾ، ونتيجة إعالف 
الحرب يوقؼ العمؿ بالدستور وتعطى كؿ الصالحيات لمييئات العسكرية مع تركيز 

 السمطة في يد رئيس الجميورية. 
 انيا : الشروط الموضوعيةث

باإلضافة الى الشروط الشكمية يجب أف تتوفر كذلؾ شروط موضوعية مف أجؿ إعالف 
 الظروؼ اإلستثنائية، وتتمثؿ ىذه الشروط فيما يمي :

 ـــ الشروط الموضوعية لكل من حالتي الحصار و الطوارئ: 1
 المدة  تتجسد ىذه الشروط في عنصريف ىما، عنصر الضرورة الممحة وعنصر

أي ال يستطيع رئيس الجميورية تقرير ىاتيف الحالتيف إال  أ ــــ عنصر الضرورة الممحة:
إذا إستدعت الضرورة الممحة ذلؾ، مما يفيد بأف رئيس الجميورية مطالب بمعالجة الوضع 
بالقواعد القانونية العادية سواء الدستورية أو التشريعية أو الفرعية لحماية حقوؽ و حريات 

فراد، وتحديد مدى توافر عنصر الضرورة الممحة يبقى حؽ مقرر لرئيس الجميورية ال األ
 تشاركو فيو أية جية بإعتباره الييئة الختصة بتقرير حالة الطوارئ وحالة الحصار.

                                                           
 . 343، ص  مرجع سابق، ػ سعيد بوشعير1
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فإذا تعذر مواجية المساس بالنظاـ العاـ وبأمف المواطنيف سوى المجوء الى الظرؼ  
 .1ية قياـ حالة الطوارئ أو حالة الحصاراإلستثنائي يعمف رئيس الجميور 

إف المؤسس الدستوري لـ يحدد المدة الزمنية إلقامة حالة الطوارئ و   ب ـــ عنصر المدة:
مع ذلؾ أوجب أف يتـ إعالنيا لمدة معينة بمعنى أف رئيس الجميورية ممـز  الحصار، فإنو

 01، حسب المادة 2لعامةبتحديد مدة زمنية معينة لما ليا مف أثر كبير عمى الحريات ا
عشر تـ تحديد مدة الطوارئ باثني  3مف المرسـو الرئاسي المتضمف تقرير حالة الطوارئ

 شيرا. أما حالة الحصار فتـ تحديدىا لمدة أربعة شيرا وذلؾ وفقا لممرسـو الرئاسي 
 .4المتضمف تقرير حالة الحصار

 رب: ـــ الشروط الموضوعية لمحالة اإلستثنائية و حالة الح2
 لقياـ ىاتيف الحالتيف يجب أف نكوف بصدد خطر داىـ و يجب توفر عنصر المدة الزمنية.

 لتقرير الحالة اإلستثنائية وحالة الحرب البد أف يتوفر شرط الخطر. أ ـــ وجود خطر داهم:
الخطر في المعنى القانوني ينصرؼ كؿ حالة واقعية تنذر بضرر يصيب مصمحة حيوية 

كتفى المؤسس الدستوري لتقرير الحالة اإلستثنائية وقوع فييددىا بالزواؿ  أو باإلنتقاص، وا 
الخطر الجسيـ الذي ال يمكف مواجيتو دوف المجوء الى اإلجراءات اإلستثنائية، أما حالة 

 .5الحرب فإشترط لتقريرىا وقوع عدواف فعمي عمى البالد أو يوشؾ عمى الوقوع
مى المدة الزمنية لمحالة اإلستثنائية وحالة الحرب لـ ينص الدستور ع ب ـــ المدة الزمنية:

سواءا منيا المدة الدنيا أو القصوى خالفا لحالة الطوارئ والحصار التي حددىا بمدة 
نما إكتفى بالنص عمى أنيا تنتيي بإنتياء الخطر الداىـ أو العدواف  .6معينة، وا 

                                                           
 . 108-107، ص  ، مرجع سابقحمد بمودنيفػ أ1
 . 132، ص  مرجع سابقػ مراد بدراف، 2
 . 44ػػ92ـ الرئاسي رقـ ػالمرسو 3
الصادرة في  29المتضمف حالة الحصار، ج ر ج ج رقـ  04/06/1991، المؤرخ في196ػػػ91ػ المرسـو الرئاسي رقـ 4

12/06/1991 . 

 .189ص مرجع سابق،ػ مراد بدراف، 5
 .338ص  مرجع سابق،ػ سعيد بوشعير، 6
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 الفرع الثاني : دور القضاء في توسيع سمطات الضبط اإلداري
لحموؿ التشريعية ميما بمغت مف الدقة قد تكوف غير كافية لمواجية الظروؼ إف ا     

ا العجز فيو يكمؿ فراغات النصوص، اإلستثنائية، لذا إضطر القضاء لمتدخؿ لسد ىذ
 .1يخوؿ لإلدارة سمطات واسعة تمكنيا مف مواجية ودفع األخطار حتى تنتيي األزمةف

تثنائية وسد العجز التشريعي، في لمواجية الظروؼ اإلستتمثؿ الحموؿ القضائية      
أسموب التفسير الواسع لمنصوص أو الترخيص لسمطات الضبط اإلداري بالخروج عف 

 النصوص.
 أوال : التفسير الواسع لمنصوص 

 التفسير القضائي ىو تمؾ العممية العقمية المنظمة والمحكومة بقواعد وأساليب منيجية.    
مع بيا سمطة قضائية مختصة طبقا لمشروط والشكميات واإلجراءات فيي عممية تضط

المعنى  واستنباط القضائية المقررة قانونا بيدؼ أو قاعدة قانونية محددة، بواسطة إكتشاؼ
 .2أو المضموف الحقيقي والصريح لمتصرؼ أو القاعدة القانونية  محؿ العممية التفسيرية

قواعد القانوف اإلداري في حالة عدـ وجود نص ال يقتصر دور القاضي اإلداري في خمؽ 
نما يضطر الى إبتكار الحموؿ الحاسمة لمنزاع حتى مع وجود النصوص  تشريعي، وا 
القانونية فقد تكوف ىذه النصوص عامة غامضة تحتاج الى تفصيؿ، يتصدى القاضي الى 

متمتعا  تمؾ النصوص ليس بالتفسير الحرفي أو الضيؽ لمنصوص، إنما بالتفسير الواسع
بقسط مف الحرية في تبييف مقاصدىا وتحديد مدى إنطباقيا عمى القضايا المطروحة 

 .3أماميا و تحميؿ عناصرىا مف حيث الواقع و القانوف
 تمر عممية التفسير بأربعة مراحؿ متتابعة و مترابطة وىي كالتالي: 
العمل القانوني مرحمة البحث القانوني عن مصادر النظام القانوني لمتصرف أو ـــ  1

ىي أوؿ مرحمة في عممية التفسير وىي مرحمة تحديد التصرؼ أي  محل عممية التفسير:

                                                           
 . 125 ، صمرجع سابقػ غالي حياة، 1

 . 175، ص  2004،  (د ط)، دار ىومة ،  قضاء التفسير في القانون اإلداريػ عمار عوابدي، 2
 . 308، ص 2003 ،مصر)د.ط( ،  ، الجزء األوؿ، منشأة المعارؼ،الخصومة اإلداريةػ عبد الحكـ فودة، 3
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تحديد العمؿ القانوني محؿ موضوع التفسير وجمع كافة مصادر النظاـ القانوني المختمفة 
التي تحكمو وتشكؿ مصادر شرعيتو وذلؾ بيدؼ معرفة المعنى الحقيقي والصحيح 

 .1لمطعوف أو المدفوع فيو بالغموض واإلبياـلمتصرؼ القانوني ا
أي يمتـز المفسر بالنص فال  ـــ محاولة التفسير الحرفي أو المفظي لمتصرف القانوني: 2

يتجاوزه حيث يمتـز فقط بالكشؼ عف نية المشرع ومقصده ساعة وضع النص. إذا كاف 
ولو كانت النص غامضا وجب البحث في روح التشريع باإلعتماد عمى وسائؿ أخرى 

خارجية، كاألعماؿ التحضيرية والتمعف أيضا في مختمؼ الظروؼ المحيطة بميالد النص 
 .2بيدؼ رفع الغموض

إذا لـ يمكف إستخراج الحقيقي والصريح  ــــ التفسير المنطقي لمتصرف القانوني: 3
لمتصرؼ القانوني تأتي مرحمة التفسير المنطقي ومحاولة إستخالص المعنى الحقيقي و 

لصريح لمتصرؼ المطعوف فيو، ويتحقؽ التفسير المنطقي باإلستنتاج، بالقياس، و مفيـو ا
 .3المخالفة  تقريب وتنسيؽ النصوص وتحميميا منطقيا

تأتي  هدف السمطة مصدر التصرف القانوني:التفسير بواسطة البحث عن إرادة و ــــ  4
ىذه المرحمة بعد فشؿ المراحؿ السابقة في تفسير التصرؼ القانوني، حيث ترتكز ىذه 
رادة السمطة  المرحمة في البحث عف إرادة وىدؼ مصدر التصرؼ القانوني أي ىدؼ وا 
رادة وىدؼ السمطة القضائية  اإلدارية المختصة بالنسبة لتفسير القرارات والعقود اإلدارية، وا 

رادة وىدؼ السمطة التشريعية المختصة بالنسب ة لتفسير األحكاـ القضائية اإلدارية وا 
 .4بالنسبة لتفسير التشريعات العادية

 
 
 

                                                           
 . 214- 213، ص  مرجع سابق، ػ عمار عوابدي1
 . 227، ص 2007)د.ب(، ، دار جسور، الطبعة الثالثة، العموم القانونيةلى إ، المدخل عمار بوضياؼػ 2
 . 215، ص مرجع سابقػ عمار عوابدي ، 3

 . 216، ص ، مرجع سابقعمار عوابدي 4



 العامة والحريات اإلداري الضبط أعمال بين الموازنة عممية               ثانيال الفصل

 

64 
 

 الضبط اإلداري بالخروج عن النصوص : الترخيص لهيئات ثانيا
رخص القضاء اإلداري لييئات الضبط اإلداري عند قياـ الظرؼ اإلستثنائي الخروج      

ير فعالة ومباشر إختصاصات جديدة مف أجؿ المحافظة عمى عف النصوص. إذا كانت غ
 .1األمف والنظاـ العاـ، لسد فراغ النصوص القانونية لمواجية الظروؼ غير العادية

في ىذا اإلتجاه صدرت العديد مف األحكاـ لمجمس الدولة الفرنسي منيا حكمو      
و حكمو الصادر في  "Winkellفي قضية " 07/08/1909الصادر في 

" Le coco"في قضية  07/01/1944، و أيضا في حكمو الصادر في 18/07/1913
 (Fécamp)الذي جاء فيو " حيث إتضح مف التحقيؽ أف العمميات الحربية فقد أوجدت في 

حالة إستثنائية فرضت عمى السمطات المحمية ضرورة الحصوؿ عمى  03/07/1940في 
إجتماع المجمس المحمي والحصوؿ عمى  عة، بسبب إستحالةموارد محمية عمى وجو السر 

موافقة حاكـ اإلقميـ عمى إتخاذ اإلجراءات الالزمة في ىذا الشأف، و عميو فإنو يحؽ 
لمعمدة أف يتخذ التدابير التي تتطمبيا الحالة اإلستثنائية القائمة، ولذلؾ يكوف مشروعا ما 

يؿ المؤقت لمضريبة عمى اإليرادات بالتحص 13/07/1940في  (Fécamp)لجأ إليو عمدة
 .2التي حققتيا المتاجر و المصانع بالمدينة "

بناءا عمى ما تقدـ يمكف القوؿ أف الظروؼ اإلستثنائية يترتب عنيا أثار عديدة، أىميا     
متدادىا نظرا لما تتطمبو  ىو اإلعتراؼ لسمطات الضبط اإلداري في توسيع لصالحياتيا وا 

وفعالية لمواجية تمؾ األخطار وىذا اليعني أف تتقيد بضوابط  ىذه الظروؼ مف سرعة
 يحددىا القانوف وىذا لضماف الحقوؽ والحريات العامة لألفراد.

 

                                                           
، ص 2004، الجزائر  (د ط)دار ىومة ،، (المدخل لدراسة القانون )النظرية العامة لمقانونػ عبد المجيد زعالني، 1

117 . 

جامعة  الرقابة القضائية عمى اعماؿ الضبط االداري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية الحقوؽ، ،جماؿػ قروؼ 2
 . 54ص  2006باجي مختار عنابة، 
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        الضبط اإلداري صالحيات هيئات اتساعالمطمب الثاني : تضييق الرقابة القضائية مع 
 االستثنائية فظل الظرو ى  ف

إف اإلختصاصات األساسية المعترؼ بيا لإلدارة في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية، قد      
تتضمف مساسا بحقوؽ األفراد وحرياتيـ، وىنا يقع عمى الدولة بجميع أجيزتيا واجب بذؿ 
مجيود لمحد مف ذلؾ المساس ولشؾ أف اإلجراءات اإلستثنائية  التي تتمتع بيا اإلدارة في 

ئية تعد مف المواضيع الحساسة التي تنطوي عمى خطورة عمى ظؿ الظروؼ اإلستثنا
خطورة كبيرة بالنسبة لمحقوؽ والحريات العامة ألف إحتماؿ تحوؿ تمؾ السمطات غمى 

. ما لـ تكوف ىناؾ رقابة قضائية فعالة يستوجبيا الظرؼ 1سمطات إستبدادية وارد
ابة في الرقابة عمى قيود اإلستثنائي وتحد مف انتياؾ حريات األفراد. تتمثؿ ىذه الرق

 اإلجراء الضابط وأساس مسؤولية سمطات الضبط اإلداري.
 الفرع األول : الرقابة عمى قيود اإلجراء الضابط

إف الظروؼ اإلستثنائية تنطوي عمى إجراءات وتدابير غير عادية تعد تيديد لحريات      
ستبداد ليـ، لذا تعد الرقابة القضائية ضماف  لمحريات العامة في الظروؼ األفراد وا 

اإلستثنائية مف شأنيا ضماف الحد األدنى لمممارستيا. فال يعني إتساع سمطات الضبط 
 اإلداري في الظروؼ اإلستثنائية تجردىا مف القيود والرقابة، تحصر ىذه القيود كما يمي :

 أوال : أن يكون اإلجراء الضبطي قد أتخذ خالل الظرف اإلستثنائي
الظرؼ اإلستثنائي بقياـ حالة واقعية غير مألوفة وغير عادية تخرج مف نطاؽ يتحقؽ      

ما يمكف توقعو، كالخطر الجسيـ المفاجئ الذي ييدد النظاـ العاـ بكؿ عناصره فال يجوز 
، حيث إشتترط مجمس الدولة 2لإلدارة التذرع بوجود ظرؼ إستثنائي غير مؤكد حدوثو

.    événements graves et l’imprévusتوقعةالفرنسي حصوؿ حوادث خطيرة و غير م
ىذا يعني أف حالة اإلستعجاؿ ال تكفي وال ترقى لتكوف ظرفا إستثنائيا بالمعنى الصحيح 

                                                           
 13ص مرجع سابق،مراد بدراف، 1
نظرية الظروف اإلستثنائية بين مقتضيات الحفاظ عمى النظام العام و إلتزام حماية الحقوق و ػ الفحمة مديحة، 2
اسية  جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، كمية الحقوؽ و العمـو السي14، العدد مجمة الفكر العربي لحريات األساسية،ا

 . 228ص
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أف اإلستعجاؿ وحده يبرر فقط التنفيذ الجبري لمقرارات اإلدارية لكنو اليمثؿ ظرفا إستثنائيا 
 .1قواعد المشروعية العادية ال يسمح لإلدارة إستخداـ سمطات إستثنائية ال تقرىا

ال جداؿ في أف الظرؼ اإلستثنائي ىو المبرر الوحيد إلعطاء اإلدارة سمطات واسعة، فإنو 
ال بدت أعماليا باطمة لعدـ صحة الحالة الواقعية التي  يمـز وجود وتحقؽ ىذه الظروؼ وا 

إليو اإلدارة في أسست عمييا اإلدارة أعماليا اإلستثنائية. أي لبطالف السبب الذي إستندت 
ذلؾ، إذ يقع عمى عاتؽ القاضي اإلداري واجب التحقؽ مف قياـ الحالة الواقعية المبررة 

 .2إلتخاذ القرار اإلداري في الظروؼ اإلستثنائية
إف إعالف عف الظروؼ اإلستثنائية  يعتبر خروج عف مبدأ المشروعية وىذا يعد أكبر  

تيديد لمحريات العامة، وما يزيد الطيف بمة ىو خروج سمطة تقرير الظرؼ اإلستثنائي مف 
 حدود الرقابة القضائية ألنيا تصنؼ ضمف أعماؿ السيادة.

 الوسائل العاديةثانيا : عجز اإلدارة عن مواجهة الظرف اإلستثنائي ب
يشترط القضاء اإلداري أف يستحيؿ عمى اإلدارة اإللتجاء الى الوسائؿ العادية التي      

تفرضيا قواعد المشروعية، حيث يمـز مجمس الدولة أف تكوف اإلجراءات اإلستثنائية 
المخالفة لمقانوف الزمة وضرورية لمواجية الظروؼ اإلستثنائية، فإذا لـ تكف الزمة وكاف 

ف الممكف مواجية الظرؼ اإلستثنائي بالوسائؿ العادية فال يكوف اإلجراء اإلستثنائي م
 .3مشروعا و يبطؿ القرار اإلداري

لقد كاف القضاء الجزائري حريصا عمى مراقبة مدى مراعاة اإلدارة لمظرؼ اإلستثنائي     
ة بالتوسع مف و لمحموؿ التي يمكف أف تقدميا ليا القوانيف العادية، فال يسمح لإلدار 

صالحيتيا ووقفيا لممارسة الحريات إال إذا ثبت عجز القوانيف العادية مف إستباب 
الوضع، فإذا كاف مف شأف الظروؼ اإلستثنائية أف تمدد مف صالحيات السمطات اإلدارية 

                                                           
 .222ص  2005 ،الحقوقية، الطبعة األولى، لبناف ، منشورات الحمبيالقضاء اإلداريػ محمد رفعت عبد الوىاب، 1
 . 228، ص ، مرجع سابقػ الفحمة مديحة2
 .222، ص ، مرجع سابقعبد الوىاب ػ محمد رفعت3
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كميا أو بعضيا، فإنو ال يمكف أف ينتج عف ىذه الظروؼ ميما بمغت درجت خطورتيا أف 
 .1ضاء عمي أي عمؿ مف أعماؿ اإلدارة التي تجري قي ظمياتحجب رقابة الق

 ثالثا : تناسب اإلجراء اإلستثنائي مع الظرف الغير عادي 
يتعيف أف يكوف اإلجراء الضابط الذي تتخذه اإلدارة لمواجية الظروؼ اإلستثنائية     

بقا مالئـ و مناسب لمتطمبات ىذه الظروؼ، وىو ما يستوجب عمى اإلدارة أف تتصرؼ ط
لما تقتضيو مجابية الظروؼ اإلستثنائية، وأف تكوف ىذه التدابير والتصرفات بالقدر الذي 

 . 2يكفي لمعالجة ىذه الظروؼ دوف إفراط أو تفريط
لحماية الحريات العامة مف اإلعتداء مف طرؼ اإلدارة تحت ذريعة الظروؼ      

عمقا، إذ يجب أف يتوافؽ اإلجراء اإلستثنائية يجب أف تكوف رقابة القاضي اإلداري أكثر 
اإلستثنائي مع خطورة الوقائع، فالقاضي ال يكتفي بالتحقؽ مف الوجود المادي لموقائع 
نما يصؿ بيذه الرقابة الى التحقؽ مف درجة الفعؿ والتناسب  وسالمة تكييفيا القانوني وا 

 .3بينو وبيف اإلجراء المتخذ
 : تحقيق المصمحة العامةرابعا
اضي اإلداري دائما و في جميع األحواؿ يتطمب أف يكوف اإلجراء اإلستثنائي إف الق    

الذي إتخذتو اإلدارة مستيدفا غاية تحقيؽ المصمحة العامة فميس ىناؾ ما يبرر التدابير 
اإلستثنائية سوى أف اإلدارة تيدؼ مواجية األخطار القائمة ومعالجتيا والتغمب عمييا. 

ؽ المصمحة العامة ىو أيضا القيد العاـ األساسي التي فالقيد المتمثؿ في ىدؼ تحقي
تخضع لو كؿ سمطة تقديرية ميما إتسع مداىا، فإذا جاوز القرار المتخذ في الظروؼ 
اإلستثنائية غاية المصمحة العامة الى غاية أخرى كاف القرار معيب بإساءة إستعماؿ 

 .4السمطة واجب اإللغاء

                                                           
 . 230- 229، ص  ، مرجع سابقػ الفحمة مديحة 1

 . 43، ص ، مرجع سابقػ منصوري سامية2
 . 339، ص مرجع سابق، ػ مراد بدراف3
 . 223، ص ، مرجع سابقػ محمد رفعت عبد الوىاب4
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 ت الضبط اإلداريالفرع الثاني : أساس مسؤولية سمطا
تقوـ مسؤولية سمطات الضبط اإلداري في الظروؼ العادية عمى أساس الخطأ     

المرتكب مف طرفيا، فيعتبر شرط الخطأ الشريعة العامة لقياـ مسؤولية اإلدارة فاألصؿ أف 
 اإلدارة ال تعوض إال عف النتائج الضارة المترتبة عف أخطاءىا.

أما المسؤولية بدوف خطأ فإنيا تشكؿ في مجاؿ القانوف اإلداري نظرية إحتياطية       
ذات تطبيقات إستثنائية، تترتب مسؤولية اإلدارة بدوف خطأ إال إذا كانت األضرار قد 
أصابت أفرادا معينيف بذواتيـ دوف سائر المواطنيف، كما يجب أف تكوف ىذه األضرار 

جاوز المخاطر العادية ويتميز ىذا النوع مف المسؤولية عمى درجة كبيرة مف الجسامة تت
بدوف خطأ  ةالمسؤوليبأنو يعفي المضرور مف إقامة الدليؿ عمى وجود الخطأ طالما ىذه 
 .1أي إثبات وجود ضرر وعالقة سببية بيف الضرر والتدبير الضبطي

وعالقة سببية بمعنى أخر تقـو مسؤولية اإلدارة بدوف خطأ بركنيف فقط ىما، ركف الضرر  
 :زيف سيتـ التعرض إلييما فيما يميبيف الضرر والتدبير الضبطي. تقوـ عمى مبدأيف متمي

 أوال : نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية سمطات الضبط اإلداري 
إف موضوع نظرية المخاطر اإلدارية كأساس لمسؤولية اإلدارة عمى أعماؿ موظفييا      

لمواضيع في المسؤولية اإلدارية، فيي ال تزاؿ غير مستقرة تعد في الوقت الحالي مف أدؽ ا
و غير واضحة المعالـ فيي تدور في حدود السمطة التقديرية لمقاضي وبعض التشريعات 
الجزئية والضئيمة في نطاؽ التوفيؽ بيف فكرة الصالح العاـ والظروؼ واإلعتبارات المحيطة 

حرياتيـ ومتطمبات منطؽ العادلة مف بو مف جية وبيف مقتضيات حماية حقوؽ األفراد و 
 .2جية أخرى

تثار مسؤولية اإلدارة عمى أساس المخاطر إذا ما عرضت اإلدارة أثناء قياميا      
 دوف إمكانية القوؿ بأف اإلدارة إرتكبت خطأ. بوظائفيا بعض األشخاص لمخاطر خاصة

                                                           
 .370- 369، ص ، مرجع سابقػ مراد بدراف1

 . 176ص  ،مرجع سابقػ عمار عوابدي، 2
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ؾ أف القاضي ال يمـز تجدر اإلشارة أف التعويض في ىذه الحالة ليس أمرا حتميا ذل      
 .1اإلدارة بالتعويض إال في حاالت خاصة

فتقوـ المسؤولية اإلدارية عمى أساس المخاطر إذا توفرت عمى أركاف معينة تستوجب      
قياميا و تتمثؿ في الضرر و العالقة السببية بيف الضرر و النشاط الضبطي المشروع لذا 

 سيتـ التطرؽ الى كؿ ركف عمى حدى :
لكي تقوـ مسؤولية اإلدارة عف أعماليا الصادرة في الظروؼ اإلستثنائية، الضرر: ـــ  1

يجب أوال و قبؿ كؿ شئ أف يكوف العمؿ الذي رتب ضررا لمغير في ظؿ الظروؼ 
اإلستثنائية، فالظروؼ اإلستثنائية ىي التي تكوف السبب في و صؼ العمؿ بأنو مشروع و 

الذي يترتب عميو عدـ إمكانية إثارة مسؤوليتيا  لـ ترتكب اإلدارة بصدده أي خطأ، الشئ
إذا توفر في الضرر 2عمى أساس الخطأ، بؿ تثور مسؤولية اإلدارة إستثناءا بدوف خطأ

 شروط خاصة وىي :
الطابع الخاص لمضرر القابؿ لمتعويض في المسؤولية  أ ـــ يجب أن يكون الضرر خاصا:

د الطابع الخاص ليذا الضرر فال يكوف بدوف خطأ ىو اإلرتكاز عمى معيار العدد لتحدي
ال أصبح عبأ  لضرر طابع خاص إال إذا مس عددا قميال مف األفراد يمكف تحديدىـ، وا 
يتحممو المجتمع. طرحت مسألة الضرر الخاص في المسؤولية اإلدارية عف نشاطيا 
 القانوني و خاصة عف النصوص التشريعية و التنظيمية كما طرحت في مسؤولية اإلدارة

القاضي اإلداري نفس الموقؼ بحيث ال  اتبعفي حالة عدـ تنفيذ القرارات القضائية، لذلؾ 
 .3يقرر تعويض في المسؤولية اإلدارية بدوف خطأ إال إذا كاف لو طابع خاص

أي يشترط في الضرر أف يكوف غير عادي مف حيث  ب ــــ أن يكون الضرر غير عادي:
أنو يتجاوز في حسبانو وتقديره القدر الذي يجعمو مف مخاطر المجتمع العادية التي تتحتـ 
عمى األقراد أو الفرد أف يتحمموىا نتيجة لوجودىـ كأعضاء في ىذه الجماعة، لذلؾ يشترط 

تقاـ مسؤولية اإلدارة عمى أساس القضاء اإلداري ىذا الشرط باإلضافة الى الشروط أخرى 

                                                           
 .372، ص مرجع سابقػ مراد بدراف، 1
 .394، ص مرجع سابقػ مراد بدراف، 2

 . 116 -115، ص 2001،)د. ب(،، طبعة ، ديواف المطبوعات الجامعيةقانون المسؤولية اإلدارية، ػ رشيد خموفي3
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. 1ىذه النظرية، فإذا تخمؼ ىذا الشرط تسقط المسؤولية اإلدارية عمى ىذا األساس القانوني
تدرج ضمف ىذا المعيار عدة عناصر لتحدد نوع الضرر إف كاف غير عادي مثؿ عنصر 

ية لمضرر، المسافة الموجودة بيف المبنى العمومي ومقر الضحية، األىمية المالية والجسد
تعبر كؿ ىذه المعايير عمى صعوبة تحديد الضرر غير العادي كما يعبر عمى المجاؿ 
الواسع لمسمطة التقديرية لمقاضي اإلداري فيما يتعمؽ بتحديد الطابع الغير العادي لمضرر 

 .2اإلدارية بدوف خطأ ةالمسؤوليالقابؿ لمتعويض في نظاـ 
 اإلجراء الضبطي :ــــ عالقة سببية بين الضرر و  2

يقصد بيذا الشرط أف يكوف عمؿ اإلدارة الذي قامت بو لمواجية األزمة ىو الذي      
أدى الى حدوث الضرر، البد أف تكوف العالقة مباشرة بيف عمؿ اإلدارة و الضرر 
الحاصؿ فإذا أمكف نسبة الضرر الذي لحؽ المضرور الى عمؿ أو نشاط اإلدارة فإف ذلؾ 

بالمطالبة بالتعويض ما دامت العالقة السببية موجودة بيف عمؿ اإلدارة و يسمح لممضرور 
الضرر، فإذا توفرت ىذه الشروط يحكـ القاضي بالتعويض لممضرور عمى أساس 

 .3مسؤولية اإلدارة بدوف خطأ
تنقطع العالقة السببية في إطار المسؤولية عمى أساس المخاطر إذا كاف المتضرر      

 الضرر أو كاف الضرر بفعؿ القوة القاىرة الذي سيوضح كالتالي :ىو الذي تسبب في 
إذا كاف الخطأ ناتج عف فعؿ الضحية فإف اإلدارة تعفى كميا أو جزئيا أ ـــ فعل المضرور: 

مف تحمؿ المسؤولية فإذا ثبت وقوع خطأ مف المضرور  كاف ىذا الخطأ ىو الذي ساىـ 
ويض بقدر مساىمة ىذا الخطأ في إحداث في حدوث الضرر، فإف اإلدارة تعفى مف التع

الضرر. يقـو القاضي اإلداري في ىذا الشأف بتقدير تصرؼ الضحية و مقارنتو بتصرؼ 
الشخص العادي، كما يقـو القاضي بتحديد نسبة مسؤولية اإلدارة لكي يتـ إعفاءىا كميا أو 

 .4جزئيا وفؽ ما إرتكبو الضحية و اإلدارة

                                                           
 . 221، ص مرجع سابق، ػ عمار عوابدي1
 . 117، ص ، مرجع سابقػ رشيد خموفي2
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تعفى اإلدارة مف مسؤوليتيا إتجاه المضرور يجب أف يكوف لكي  ب ـــ القوة القاهرة:
الضرر واقع بفعؿ القوة القاىرة  ، و ال يتحقؽ شرط القوة القاىرة إال بعد توفر ثالثة شروط 

 وىي :
 ػػػػ أف يكوف المسبب في الضرر خارجي أي يقع خارج عف إرادة اإلدارة. 

ي يكوف العنصر الثاني لمقوة القاىرة ػػػػ أف يكوف الفعؿ المسبب في الضرر غير متوقع أ
 يتمثؿ في الطابع الغير المتوقع لمحدث.

رط القضاء اإلداري في العنصر يشت أي ؿ المسبب في الضرر غير مقاـوػػػػ أف يكوف الفع
 .1الثالث مف القوة القاىرة أف يكوف الحدث غير مقاـو و ليس فقط صعب التحمؿ

 الضبط اإلداري بالتعويض عمى األضرار : تقرير مسؤولية سمطاتلثالفرع الثا
تقوـ مسؤولية سمطات الضبط اإلداري عمى أساس المخاطر بالتعويض عف األضرار      

التي أصابت األفراد بسبب تدابيرىا أو إجراءاتيا لحماية حريات األفراد وحقيـ في 
 داري. التعويض العادؿ عمى ما يصيبيـ مف أضرار التي تسببت فييا سمطات الضبط اإل

فعمى المدعي طالب التعويض أف يوجو دعواه ضد سمطة الضبط اإلداري المستفيدة      
مف التدبير الذي نتج عنو أضرار، فعندما ينسب الضرر الى رئيس الشعبي البمدي أو 
الوالي كممثال لمبمدية أو الوالية فيجب عمى المضرور أف يرفع دعواه ضد البمدية أو 

كوف الضرر النشاط الضبطي المضر منسوبا الى رئيس المجمس الوالية، أما عندما ي
عف الدولة فالدعوى القضائية ينبغي أف توجو و ترفع ضد  كممثالالبمدي أو الوالي 

 .2الدولة
إف مسؤولية ىيئات الضبط اإلداري عف أعماليا ال تقرر بمجرد قياـ أو توافر أساسيا      

القانوني بؿ البد أف يترتب عف نشاطيا إلحاؽ أضرار باألشخاص، فالضرر ىو الركف 
األساسي في مسؤولية اإلدارة "ال مسؤولية بدوف ضرر"، يشترط في الضرر أف يكوف 

                                                           
 . 131، ص  ، مرجع سابقػ رشيد خموفي 1
 . 46، ص ، مرجع سابقػ سامية منصوري2
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، والضرر المستوجب التعويض نوعاف 1ابال لمتقدير نقداأكيدا، مباشرا، مشروعا وأف يكوف ق
 ضرر مادي و ضرر معنوي .

يعرؼ الضرر المادي عمى أنو اإلخالؿ بمصمحة المضرور ذات  ـــ الضرر المادي: 1
القيمة المالية فيشترط فييا أف يكوف محققا، وال يكتفي أف يكوف محتمؿ الوقوع قد يقع أو 

مادي شرطاف األوؿ أف يكوف ىناؾ إخالؿ بمصمحة مالية ال يقع، وبذلؾ يكوف لمضرر ال
، و يصيب 2لممضرور، و الثاني أف يكوف ىذا اإلخالؿ بالمصمحة المادية )مالية( محققا

أيضا الشخص ضرر مادي في جسمو ويكوف ذلؾ نتيجة المساس بحؽ المضرور في 
العجز الدائـ سالمة جسمو مف التشويو والجروح والبتر أو إخالؿ في ظروؼ المعيشة ك

الجزئي أو الكمي، فكميا أضرار جسمانية تمحؽ بالشخص فتؤدي غمى إعداـ قدرتو عمى 
العيش والكسب الوضع الذي يجسد الضرر المادي المترتب عنو قياـ الحؽ في التعويض 

 .3كجزاء لمسؤولية اإلدارة عف أعماليا
سي يحدثو عمؿ أو إىماؿ الضرر المعنوي أو األدبي ىو كؿ ألـ نف ـــ الضرر المعنوي: 2

صادر مف الغير في نفس شخص ما، أي ىو ذلؾ الضرر الذي يصيب المضرور في 
شعوره أو عاطفتو أو كرامتو أو شرفو، أو أي معنى أخر مف المعاني التي يحرص و 

 .4يحافظ الناس عمييا
ر تجدر اإلشارة أنو في السابؽ لـ يكف المجمس الدولة الفرنسي يعوض عف األضرا     

المعنوية بؿ كاف يدمجيا مع الضرر المادي و ذلؾ بشكؿ ضمني و غير صريح، حيث 
كاف يستخدـ عبارتو المشيورة والدائمة المتمثمة بإضطرابات خطيرة في الوجود المادي 

" ، وكاف يرفض التعويض Trouble aux conditions d’existance"لمشخص المضرور 
، 5وراء مبدأ "األلـ اليباع" و أف "الدموع ال تقدر"عف المساس بالعاطفة و الشعور تسترا 

وفي أحياف أخرى حدد القاضي اإلداري في العديد مف الحاالت التعويض عف الضرر 
                                                           

 . 185، ص مرجع سابق، ػ قروؼ جماؿ1
 . 207، ص مرجع سابقابدي، ػ عمار عو 2
 . 187، ص ، مرجع سابقػ قروؼ جماؿ3
 . 207، ص سابقمرجع ػ عمار عوابدي، 4

 . 187، ص ، مرجع سابقػ قروؼ جماؿ 5
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المعنوي بمبمغ رمزي و صغير. ىذا ما جاء في حكـ مجمس الدولة الفرنسي الصادر في 
حالو الى غاية و ظؿ موقفو عمى " dubreuilـــ  Le maigreفي قضية " 18/04/1947

 . Letisserand"1في قضية " 24/11/1961حكمو الصادر في 
أما القضاء اإلداري الجزائري فقد إتخذ توجو مجمس الدولة الفرنسي في التعويض عف      

األضرار في العديد مف األحكاـ، فبعد تحديد المضرور لممبمغ الذي يطالب بو في دعوى 
يجة أعماؿ الضبط اإلداري، حيث يقـو القاضي التعويض عف اإلضرار التي لحقتو نت

اإلداري في مرحمة أولى بتقييـ الضرر الذي أصابو ثـ في مرحمة الحقة يعمؿ عمى تقدير 
النصوص الذي يتناسب مع تمؾ األضرار ليصؿ الى حكـ بالتعويض كجزاء لمسؤولية 

 .2اإلدارة عف أعماليا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 214، ص مرجع سابق، ػ عمار عوابدي1
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 خالصة الفصل الثاني :

      
مف خالؿ ما سبؽ عرضو نخمص أف سمطات الضبط اإلداري عند قياميا بالتدابير و      

اإلجراءات التي أقرىا ليا القانوف، تتقيد بجممة مف الضوابط تختمؼ ىذه األخيرة حسب 
 الظروؼ التي تحيط بيا.

في الظروؼ العادية يجب أف تكوف أعماؿ اإلدارة مشروعة أي متطابقة مع القانوف       
ال تقع في عيب و تيد ؼ بصفة عامة الى حماية النظاـ العاـ دوف أي ىد أخر وا 

اإلنحراؼ في إستعماؿ السمطة، باإلضافة الى تقييدىا بالنظاـ القانوني لمحريات العامة و 
 ذلؾ بيدؼ حمايتيا مف تجاوزات سمطات الضبط اإلداري.

ية عمى جميع تخضع سمطات الضبط اإلداري في الحالة العادية لرقابة قضائ     
األعماؿ و التصرفات الصادرة عنيا، فإذا ثبت أف أعماؿ الضبطية غير قانونية يمغي 

 القاضي القرار اإلداري و يحكـ بالتعويض عف الضرر الصادر منيا.
الحالة تتمثؿ في حالة الطوارئ الحصار و  أما في حالة الظروؼ اإلستثنائية التي     

فإثر ىذه الظروؼ تتوسع سمطات الضبط اإلداري إستنادا  اإلستثنائية وأخيرا حالة الحرب،
 الى التشريع والقضاء وىذا يعد أكبر خطر تتعرض إليو الحريات العامة نظرا لمتضييقات
الممارسة عمييا، حيث تتخذ سمطات الضبط اإلداري مف ىذه الظروؼ مبررا إلنتياؾ 

 .ر العاديةلغيحريات األفراد، وفؽ شرعية إستثنائية تبررىا الحالة ا
 ةمسؤوليـ محدودة عمى أعماؿ اإلدارة حيث تقو تمارس في ىذه الحالة رقابة قضائية       

نما وجود ضرر و اإلدارة ىنا عمى أساس المخاطر أي بدوف إرتك إثبات  اب اإلدارة خطأ وا 
 عالقة سببية بيف الضرر واإلجراء الضبطي. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمــــــــــــــــة



 خاتمة
 

76 
 

 : خاتمة
ّّوّريعبّ        ّالدولة ّوجود ّعن ّاإلداري ّاالضبط ّتنظيم ّفي ّاالجتماعيةّسمطتيا لحياة

جممةّالتدابيرّوّفيوّالذيّيضبطّالنشاطّالعامّلألفرادّمنّخاللّّ.السياسيةواالقتصاديةّّو
ّاّسمطاتو،ّبيدفّحمايةّالنظامّالعامّمنّاإلخاللّواالنفالت.قومّبياإلجراءاتّالتيّت

ّأن      ّويقيدىاّّإال ّالعامة ّبالحريات ّيصطدم ّميمتو ّتجسيد ّإطار ّفي ّاإلداري الضبط
ّ،فالضبطّاإلداريّكالميزانّيحملّفيّكفتوّاألولىّالنظامّالعامّأماّالثانيةّالحرياتّالعامة

سادّاالستبدادّوانعدمتّالحرياتّأماّإذاّثقمتّالكفةّالثانيةّسادتّفإذاّغمبتّالكفةّاألولىّ
ّلذا ّواالنحالل. ّفكرتينّّالفوضى ّألنيما ّالكفتين ّوتتساوى ّبينيا ّتوازن ّيكون ّأن يجب

فالّوجودّلمنظامّالعامّدونّالحرياتّالعامةّوالّتمارسّالحرياتّدونّالنظامّ متالزمتين.
ّالعام.

ّمنّخاللّماّتمّدراستوّسابقاّنصلّالىّالنتائجّالتاليةّ:

لنشاطياّتيدفّمنّخاللوّـــّالضبطّاإلداريّسمطةّمخولةّلإلدارة،ّيعتبرّالجانبّالسمبي1ّّ
ّأنواعّ ّمختمف ّعن ّتميزه ّبخصائص ّاإلداري ّالضبط ّويتمتع ّالعام ّالنظام ّعمى الحفاظ

ّالضبطّاألخرىّكالصفةّالتمقائيةّواالنفراديةّوالتقديرية.ّ

ـــّيمارسّالضبطّاإلداريّمنّطرفّىيئاتّمحددةّقانوناّموزعةّعمىّالمستوىّالمركزي2ّّ
الوزيرّاألولّوّالوزراءّأماّعمىّالمستوىّالمحمىّتمثلّمنّالممثمةّفيّرئيسّالجميوريةّوّ

ّطرفّالواليّوّرئيسّالمجمسّالشعبيّالبمدي.

ـــّتستعملّىيئاتّالضبطّاإلداريّلتحقيقّىدفياّمجموعةّمنّالوسائلّتتمثلّفيّلوائح3ّّ
ّوسيمةّ ّالى ّباإلضافة ّومجردة ّعامة ّقواعد ّتتضمن ّتنظيمية ّمراسيم ّتعتبر ّالتي الضبط

الفرديةّالتىّيخاطبّبياّأفرادّمعينينّبذواتيم،ّوكذلكّالتنفيذّالمباشرّالذيّتعتبرّّالقرارات
ّالحرياتّ ّعمى ّخطير ّإعتداء ّيشكل ّما ّوىذا ّاإلداري ّالضبط ّلسمطات ّإستثنائية وسيمة

ّالعامة.ّ
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ّتمارس4ّّ ّال ّلكن ّودستوريا. ّدوليا ّمكفولة ّلألفراد ّطبيعي ّحق ّالعامة ّالحريات ّتعتبر ـــ
ّحف ّمطمقة، ّوّبصفة ّالنسبي ّبالطابع ّتميزىا ّالعام. ّوالنظام ّاألخرين ّحريات ّعمى اظا

ّفييّالّتزالّمحلّجدلّفقيي.ّرغمّ ّوّتعريفيا المتطورّأدىّالىّالغموضّفيّتحديدىا
ّذلكّكلّالمجتمعاتّتعترفّبحتميةّإقرارىاّوّحمايتيا.

منحتّّـــّلحمايةّالحرياتّالعامةّمنّاإلعتداءّعميياّمنّطرفّسمطاتّالضبطّاإلداري5ّ
ّكالرقابةّ ّالسياسية ّالضمانات ّفي ّتتمثل ّبحمايتيا ّالكفيمة ّالضمانات ّمن ّمجموعة ليا
ّاإلداريةّوّسياسيةّكرقابةّالبرلمانّبواسطةّالوسائلّالممنوحةّلياّكآليةّإستجوابّالحكومة.

ّفي6ّّ ّتختمف ّقيود ّو ّضوابط ّوفق ّإختصاصاتيا ّاإلداري ّالضبط ّسمطات ّتمارس ـــ
تثنائيةّمنّأجلّالموازنةّبينّأعمالياّوالحرياتّالعامة،ّحيثّتخضعّالظروفّالعاديةّواإلس

سمطاتّالضبطّاإلداريّفيّالحاالتّالعاديةّلقيودّمعينةّمنّشأنياّضبطّتجاوزاتّىذهّ
ّالسمطةّ ّفوظيفة ّالقانون. ّمع ّتتطابق ّأي ّمشروعة ّاإلدارة ّتكون ّأن ّيجب ّلذا السمطات

ّالتعبيرّا ّتمنحّالتنفيذيةّعامةّواإلدارةّخاصةّمجرد ّولكنّإستثناءا لصادقّعمىّالقانون،
ّاإلدارةّسمطةّتقديريةّلمواكبةّالتغيراتّالتيّيتطمبياّالصالحّالعام.

ّاليدف7ّّ ّيعد ّالذي ّالعام ّالنظام ّبيدف ّتتقيد ّأن ّاإلداري ّالضبط ّسمطات ّعمى ّيجب ـــ
ّاألداب ّالعامة، ّالصحة ّالعام، ّاألمن ّفي ّالمتمثمة ّعناصره ّبمختمف ّليا العامةّّالوحيد

ّباإلضافةّلعناصرّحديثةّتتمثلّفيّالرونقّالجماليّالعامّوّاألدابّالعامة.

ـــّتتعرضّالدولةّلظروفّإستثنائيةّغيرّعاديةّتتمثلّفيّحالةّالطوارئّالحصارّالحالة8ّّ
ّالقواعدّ ّفتصبح ّالدولة ّتوازن ّفي ّإضطراب ّحدوث ّشأنو ّمن ّىذا ّوالحرب. اإلستثنائية

عنّمواجيةّىذهّالظروفّويصبحّمنّالضروريّمواجيتياّبقواعدّالقانونيةّالعاديةّعاجزةّ
ّينتجّعني ّتوسعّفيّسمطاتّالضبطّاإلداريّواستحواذإستثنائية، السمطةّالتنفيذيةّعمىّّا

ّكلّالسمطات.ّ

ّتقومّمسؤوليةّاإلدارةّفيّالظروف9ّّ عمىّأساسّالمخاطر،ّأيّبدونّخطأّّاالستثنائيةـــ
اإلجراءّالضبطيّليحكمّلعالقةّالسببيةّبينّالضررّّواحيثّيكتفيّالقاضيّبركنيّالضررّّو

ّبمسؤوليةّاإلدارة.
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ّ:يمي منّخاللّىذهّالدراسةّماّكاقتراحاتوّماّيمكنّالخروجّبوّ

ّمنّ ّتتخذ ّال ّكي ّاإلداري ّالضبط ّووسائل ّىيئات ّعمى ّصارمة ّرقابة ّممارسة ّضرورة ـــ
ّالنظامّالعامّذريعةّلإلعتداءّعمىّالحرياتّالعامة.

ّضرّو ّّوـــ ّالرقابةّضعّضوابطّّورة ّحدود ّمن ّتخرج ّالتي ّبأعمالّالسيادة ّيسمى ّلما حدود
ّالقضائيةّمماّقدّيشكلّإعتداءاّعمىّمبدأّالفصلّبينّالسمطات.ّ

السمطةّالقضائيةّمنّتبعيةّالسمطةّالتنفيذيةّخاصةّأنّالرجلّ ـــّالعملّعمىّإستقاللية
البالد،ّوىذاّوحدهّكفيلّّاألولّفيّالسمطةّالتنفيذيةّواإلدارةّىوّالقاضيّاألولّفي

 بالمساسّبإستقالليةّىذاّالجياز.ّّ
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 (.28/11/1996، الصادرة في 76)ج ر ج ج، العدد  1996لسنة  التعديل الدستوري .2
 (.07/03/2016، الصادرة في 14لعدد)ج ر ج ج، ا 2016التعديل الدستوري لسنة .3

 ب ـــ القوانين العادية :
، المتعمق بالبمدية)ج ر ج ج، 22/06/2001، المؤرخ في 10ـــ11ـقانون البمدية  .1

 (.03/07/2011، الصادرة في 37العدد
، 12، المتعمق بالوالية)ج ر ج ج، العدد21/02/2012المؤرخ في  ،07ــ12قانون الوالية .2

 (.29/02/2012الصادرة في 
، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و 25/02/2008، المؤرخ في 09ــ08قانون رقم  .3

 اإلدارية(.
 :نصوص تنظيميةج ـــ 
، المتضمن اإلعالن 13/10/1980، المؤرخ في 251ـــ80الرئاسي، رقم المرسوم .1

 (.42عن حالة الحصار)ج ر ج ج، رقم
، المتضمن حالة 04/06/1991، المؤرخ في 196ـــ91المرسوم الرئاسي، رقم .2

 (.12/06/1991، الصادرة في 29الحصار)ج ر ج ج، رقم
، المتضمن حالة 09/02/1992، المؤرخ في 44ـــ92المرسوم الرئاسي، رقم .3

 (.09/02/1992، الصادرة في 10ج، رقم )ج ر ج الطوارئ
، المنظم إلثارة 07/07/1993، المؤرخ في 184ـــ93المرسوم التنفيذي، رقم .4

  (.1414صفر  5، الصادرة بتاريخ 50، العدد13الضجيج،)ج ر ج ج، رقم
ة تحضير عقود البيع وتسميمها، )ج ر ، المحدد لكيفي19ـــ15المرسوم التنفيذي، رقم .5

 (.12/02/2015المؤرخة في  20ج ج، العدد، 



المراجعقائمة   
 

81 
 

 ثانيا : الكتب
 :أ ـــ المؤلفات العامة

محاضرات في المؤسسات اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، أحمد محيو،  .1
 .1996الجزائر

 أحمد منصور القميش، االستجواب كوسيمة من وسائل الرقابة عمى أعمال اإلدارة، .2
 .2012منشورات الحمبي،)د،ط(،لبنان 

شكالية ممارسة السمطة في ظل المرحمةلدستور الجزائري و ا بمودنين أحمد، .3  ا 
 .2013 ،الجزائر ر هومة،)د،ط(،دا اإلنتقالية،

الحرية في األنظمة ة و التوازن بين السمط جعفر عبد السادة بهير دراجي، .4
 .2009 ،،األردن1دار الحامد،ط  الدستورية،

)د،ط(،  القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، دار خمدونية، حسين طاهري، .5
 .2007الجزائر

 .1997 ،، دار المسيرة، عمان1الظاهر خميل، القانون اإلداري، ط خالد .6
، لبنان 1حقوق اإلنسان و الحريات العامة، مكتبة التعاون،ط ،رامز محمد عمار .7

1996. 
رشيد خموفي، قانون المسؤولية اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، )د،ط(،  .8

 .2001)د،ب(، 
 .2009 ،األردن ،1دار الثقافة، ط ،القضاء اإلداري سالم بن راشد العموي، .9

 )د،ط(،، ة الجديدةدار الجامع نظرية العمل اإلداري، سامي جمال الدين، .10
 .2011 ،اإلسكندرية

ـسعيد السيد عمي، أسس وقواعد القانون اإلداري، دار الكتاب الحديث، )د،ط(،  .11
 .2009مصر،

الجامعية، ، ديوان المطبوعات 3سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، ج .12
 )د،ط(، )د،س(.

دار الفكر العربي،)د،ط(،  القضاء اإلداري،)قضاء اإللغاء(، سميمان الطماوي، .13
 1996مصر



المراجعقائمة   
 

82 
 

، 7دار الفكر العربي، ط النظرية العامة لمقرارات اإلدارية، سميمان الطماوي، .14
 .2006مصر
سميمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، دار الفكر العربي،)د،ط(، مصر  .15

2007. 
 الجزء األول، مدخل الى الحريات العامة و حقوق اإلنسان، لطاهر بن خرف اهلل،ا .16

 .2007 ،،الجزائر1دار طاكسيج كوم،ط
 ،منشأة المعارف،)د،ط(،مصر الجزء األول، الخصومة اإلدارية، عبد الحكم فودة، .17

2003. 
(، اإلسكندرية )د،ط الدار الجامعية، لقانون اإلداري،، اعبد الغني بسيوني عبد اهلل .18

2007 . 
دار الجامعة الجديدة،)د،ط(،  النظم السياسية، عبد الغني بسيوني عبد اهلل، .19

 .2006مصر
 )د،س(. ،الجزائر )د،ط(، دار هومة، المنازعات اإلدارية، عبد القادر عدو، .20
د،ب(، ،)1حقوق اإلنسان،)د،د(،ط عبد اهلل المكي نعمت ــ رامز محمد عمار، .21

2010 . 
المدخل لدراسة القانونية،)النظرية العامة لمقانون(،دار  عالني،عبد المجيد ز  .22

 .2004 ،هومة،)د،ط(، الجزائر
 الرقابة عمى أعمال اإلدارة،مبدأ المشروعية و  عبد الناصر عبد اهلل أبو سمهدانة، .23

 .2014 ،)د،ب( ،1ط المركز القومي لإلصدارات القانونية،
 .2012 ،الهدى،)د،ط(، الجزائر عالء الدين عشي، مدخل لمقانون اإلداري، دار .24
 .2007 ،، الجزائر2عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، دار جسور، ط .25
عمار بوضياف، دعوى االلغاء في قانون االجراءات المدنية واالدارية، دار جسور،  .26
 . 2009، الجزائر،1ط

 .2007، الجزائر، 1عمار بوضياف، مدخل الى العموم القانونية، دار جسور، ط .27
، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، ط2ج عمار عوابدي، القانون اإلداري، .28

 .2007الجزائر



المراجعقائمة   
 

83 
 

عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون اإلداري، دار هومة، )د،ط(، الجزائر  .29
2004. 

عمار عوابدي، نظرية المسؤولية اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، )د،ط(،  .30
 .1998الجزائر، 

، عممية الرقابة القضائية عمى اعمال االدارة االعامة في النظام عمار عوابدي .31
 .1994، الجزائر، 3الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط

 ،،اإلسكندرية2عمرو عدنان، القضاء اإلداري،)قضاء اإللغاء(،منشأة المعارف،ط .32
2004. 

ة المعارف، ط عمرو عدنان، مبادئ القانون اإلداري،)نشاط اإلدارة ووسائمها(، منشأ .33
 .2004، مصر، 2

 .2013 ،، األردن2مدخل لمقانون اإلداري، دار الراية، ط غسان مدحت خيري، .34
،ديوان المطبوعات 3صديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري،جفوزي أو  .35

 )د،س(. )د،ط(، الجامعية،
،النظرية 2جالوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري،  فوزي أوصديق، .36

 .2009)د،ب(، )د،ط(، العامة في الدساتير، دار الكتاب الحديث،
 )د،ط(، دار المطبوعات الجامعية، ،الدستوريالقانون  ماجد راغب الحمو، .37

 .2007اإلسكندرية 
الحريات العامة، دار حقوق اإلنسان و  أدهم،ــــ عبد الهادي حيدر  مازن ليمو راضي .38

 .2016، )د،ب(، 1قنديل، ط 
مازن ليمو راضي، القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، )د،ط(،  .39

 .2004مصر
 ،)د،ط(،الجزائر القانون اإلداري)التنظيم ــالنشاط(،دار العموم، محمد الصغير بعمي، .40

2013 
)د،ط(،الجزائر  دار العموم، الوجيز في المنازعات اإلدارية، محمد الصغير بعمي، .41

2005. 



المراجعقائمة   
 

84 
 

دار الثقافة،)د،ط(،مصر  ،الوجيز في القانون اإلداري ،محمد جمال الذنيبات .42
2003. 

محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، منشأة المعارف، )د،ط(، اإلسكندرية،  .43
 )د،س(.

،لبنان 1منشورات الحمبي الحقوقية،ط القضاء اإلداري، محمد رفعت عبد الوهاب، .44
2005. 

دار الفكر ، غاءــ دعوى التعويض(محمد عاطف البنا، القضاء اإلداري،)دعوى اإلل .45
 .1978، العربي،)د،ب(

دار  األمنية في حماية المال العام،الموسوعة القانونية و  محمد عمي أحمد قطب، .46
 . 2006 ،، مصر1إيتراك، ط

 .1977مصر، ،2دار الفكر العربي، ط محمود حممي، القضاء اإلداري، .47
الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة العامة في ظل الظروف  مراد بدران، .48

 .2008 ،دار المطبوعات الجامعية،)د،ط(،الجزائر اإلستثنائية،
 .2010 ،ناصر لباد، الوجيز في القانون اإلداري، دار المجد،)د،ط(، سطيف .49
 )د،س(.  ،نسرين شريفي ــ مريم عمارة، القانون اإلداري، دار بمقيس، )د،ط(،الجزائر .50
 .2002، عمان 1نواف كنعان، القانون اإلداري، دار الثقافة و الدار العممية، ط .51
دار الجامعة  الحريات العامة،دور القضاء في حماية الحقوق و  ياسين سميم كاوه، .52

 .2016 ،الجديدة،)د،ط(،اإلسكندرية
53. Andrè de laubadère, Droit Administratif, Imprimerie barneoud, 

16° édition, Paris 1999. 

54. Patrick wachsman  ,  Libertés publique , 2° édition, Dalloz 1998. 

 
 :ب ـــ المؤلفات المتخصصة

   حبيب إبراهيم حمادة الدليمي، حدود سمطات الضبط اإلداري في الظروف العادية،  .1
 .2015، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان، 2ط
اإلداري، الجامعة الجديدة، )د،ط(، مصر حسام مرسي، التنظيم القانوني لمضبط    .2

2011. 



المراجعقائمة   
 

85 
 

عامر أحمد مختار، تنظيم سمطة الضبط اإلداري في العراق، جامعة بغداد، )د،ط(،    .3
 .1975العراق، 

 ثالثاـــ المقاالت:
توسيع سمطة القاضي اإلداري لإلستعجال في توجيو أوامر لإلدارة )سميمة قزالن،  .1

، ()ق.إ.م.إ( تفعيل العدالة اإلدارية 00/00بموجب قانون  لحماية الحريات الساسية
، جامعة 04/2011، عدد و السياسية  واالقتصاديةالمجمة الجزائرية لمعموم القانونية 
 .2011الجزائر ، كمية الحقوق، ديسمبر 

مبدأ الرقابة عمى دستورية القوانين وتطبيقاتو )مدور جميمة،  -بوسطمة شهرزاد .2
، العدد الرابع، كمية الحقوق جامعة محمد القضائي االجتهادمجمة ، (ئريفي التشريع الجزا

 (.د.س )بسكرة، ،خيضر
ودورىا في الدفاع عمى حقوق  البرلمانيةعممية الرقابة )عمار عوابدي،  .3

 .2002ديسمبر  )د. ن(،، العدد األول،مجمة الفكر البرلماني، (المواطن
المجمة ، عمى نشاط الضبط اإلداري، النظام العام كيدف و قيد سعيد سميماني .4

 ـــ.2004جامعة الجزائر،  2012/ 03عدد، الجزائرية لمعموم القانونية و السياسية
، نظرية الظروف اإلستثنائية وضوابطيا في القانون الدستوري ـإسماعيل جابوربي .5

 ..2016جانفي ،الجزائر،، العدد الرابع عشرمجمة دفاتر السياسة والقانون ،  الجزائري
المجمة ، سمطات رئيس الجميورية في الظروف الغير عاديةسعيد بوشعير،  .6

كمية  2013، مارس 1/2013عدد  ،الجزائرية لمعموم القانونية االقتصادية و السياسية
 .الحقوق جامعة الجزائر

نظرية الظروف اإلستثنائية بين مقتضيات الحفاظ عمى النظام الفحمة مديحة،  .7
، كمية 14، العدد مجمة الفكر العربي حقوق والحريات األساسية،العام و إلتزام حماية ال

 )د،س(. الحقوق و العموم السياسية  جامعة محمد خيضر، بسكرة
8. MekamchaGhaouti, la reconnaissance constitutionnelle des 

libertés publique et leur protection, revue Algérienne des science 

juridique, universitéd’Alger, volume 36,n° 2,1998 . 



المراجعقائمة   
 

86 
 

 : الرسائل العممية رابعا
 أ ـــ رسائل دكتوراه

لوائح الضبط بين الحفاظ عمى النظام العام وضمان الحريات إبراهيم يامة،  .1
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أبي بكر بمقايد، كمية الحقوق، تممسان، العامة
2014. 

رسالة الدكتوراه في القانون العام،  التشريع عمى الحريات،أثر حبشي لزرق،  .2
 .2013جامعة أبو بكر بمقايد تممسان، الجزائر، 

التوازن بين سمطات الضبط اإلداري والحريات العامة في ظل مسعودة مقدود،  .3
، كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة ، أطروحة دكتوراهالظروف اإلستثنائية في الجزائر

 .2016/2017 خيضر بسكرة، الجزائرمحمد 
اطروحة دكتوراه، كمية سمطات الضبط في اإلدارة الجزائرية، ، سميماني هندون .4

 .2012/2013ـ، 1الحقوق، جامعة الجزائرـ
 ب ـــ رسائل ماجستير:

، 1001الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة في ظل الدستور دنيا بوسالم،  .1
 .2006/2007جامعة باجي مختار، عنابة،  ،مذكرة ماجستير

،مذكرة ماجستير في في القانون الجزائري االستثنائيةالحالة سديرة محمد عمي، .2
السنة الجامعية ، 1إطار مدرسة الدكتوراه،كمية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر

2013/2014. 
، مذكرة العامة الضبط اإلداري عل الحقوق والحريات نظام، تأثير صورية عاصمي .3

 .2011/2012الجزائر،  ، ماجسير، كمية الحقوق جامعة الحاج لخضر باتنة
، رسالة ماجستير في اإلدارة الضبط اإلداري البمدي في الجزائرعمور سيالمي،  .4

 .1988والمالية العامة، جامعة الجزائر، معهد العموم القانونية واإلدارية، 
غالي حياة، حدود سمطات الضبط اإلداري، رسالة ماجستير، كمية الحقوق ،  .5

 .2014/2015جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، السنة الجامعية 
، مذكرة ماجستر، الضبط اإلداري وأثره عمى الحريات العامةفيصل نصيغة،  .6

 .2005جامعة محمد خيضر، كمية الحقوق، بسكرة، 



المراجعقائمة   
 

87 
 

، مذكرة لنيل شهادة ية عمى أعمال الضبط اإلداريالرقابة القضائقروف جمال،  .7
 .2006الماجستير، كمية الحقوق جامعة باجي مختار، عنابة، 

دراسة تحميمية لمضمون السمطة التقديرية لإلدارة محمد عبد الباسط لطفاوي،  .8
مذكرة ماجستير في القانون تخصص القانون اإلداري  ومدى خضوعيا لمرقابة القضائية،

 .2015/2016، المعمق، جامعة أبو بكر بمقايد تممسان
مريم عروس، النظام القانوني لمحريات العامة في الجزائر، رسالة ماجستير، كمية  .9

 .1999الحقوق والعموم االدارية، جامعة الجزائر، 
 ج ــــ المذكرات: 

القضاء اإلداري في الموازنة  بين الضبط اإلداري والحريات ، دور سامية منصوري .1
 .2005/2008، 18، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العميا لمقضاء، الدفعة العامة

 
 :خامسا ـــ المحاضرات

، جامعة محمد لمين دباغين محاضرات في الحريات العامةأحمد بن بمقاسم،  .1
 .2016-2015،  ، كمية الحقوق والعموم السياسية2سطيف 

أجيزت من قبل المجمس العممي ، محاضرات في الضبط اإلداري خرشي،إلهام  .2
،جامعة محمد لمين 288/2016لكمية الحقوق والعموم السياسية بموجب المحضر رقم 

 .2015/2016 ،، كمية الحقوق والعموم السياسية2دباغين سطيف 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهـــــــــــــــرس



 فهرس

 

89 
 

 

 الفهرس
 

 2………………………………………………………………………………………………… مقدمة

 6.…………………….…… العامة الحرٌات و اإلداري للضبط القانونً اإلطار: األول الفصل

 .……………………………………………………………7اإلداري الضبط ماهٌة: األول المبحث

 7..........................................................اإلداري الضبط مفهوم :األول المطلب

 7…………..….األخر الضبط صور باقً عن تمٌٌزه و اإلداري الضبط تعرٌف: األول الفرع

 01 ..………………………………………………………اإلداري الضبط خصائص: الثانً لفرع

 00 ..............................................................اإلداري الضبط أنواع :الثالث الفرع

 02.……………….………………………………………اإلداري الضبط سلطات :الثانً المطلب

 02.……………….……………المركزي المستوى على اإلداري الضبط سلطات: األول الفرع

 01..……....……………………لمحلًى االمستو على اإلداري الضبط سلطات: الثانً الفرع

 01…………………………………………………………اإلداري الضبط وسائل: الثالث المطلب

 01…………………..………………………( الضبط لوائح)  التنظٌمٌة القرارات: األول الفرع

       07.……….……………………………………………………… الفردٌة القرارات :الثانً الفرع

     08………………….………………………………………(القسر) الجبري التنفٌذ: الثالث الفرع

        09..……………………………………….………………العامة الحرٌات ماهٌة: الثانً المبحث

 09..…………………………………………وتصنٌفاتها العامة الحرٌات تعرٌف: األول المطلب



 فهرس

 

90 
 

 09.…………………………………………………………العامة الحرٌات تعرٌف:  األول الفرع

 20………………………………………………..………العامة الحرٌات تصنٌفات: الثانً الفرع

 22...............……اإلداري بالضبط وعالقتها الجزائر فً العامة الحرٌات: الثانً المطلب

 22....................................................الجزائر فً العامة الحرٌات: األول الفرع

 21.......................................اإلداري بالضبط العامة الحرٌات عالقة: الثانً الفرع

  27..................................العامة الحرٌات بحماٌة الكفٌلة الضمانات: الثالث المطلب

 27.............................................................القانونٌة الضمانات: األول الفرع

 29............................................................السٌاسٌة الضمانات: الثانً الفرع

 22...........................................................................خالصة الفصل األول

 21............العامة والحرٌات اإلداري  الضبط أعمال بٌن الموازنة عملٌة:  الثانً الفصل

 21.........................العادٌة الظروف فً اإلداري الضبط سلطات حدود: األول المبحث

 21.................................................اإلداري الضبط سلطات تقٌٌد: األول المطلب

 21.........................اإلداري الضبط سلطات على كقٌد المشروعٌة مبدأ:  األول الفرع

 28............................اإلداري الضبط لسلطات وهدف كقٌد العام النظام: الثانً الفرع

 12......................العامة للحرٌات القانونً بالنظام الضبط سلطات تقٌٌد: الثالث الفرع

 11.....العادٌة الظروف فً اإلداري الضبط سلطات على القضائٌة الرقابة:  الثانً المطلب

 11....................................................................اإللغاء رقابة: األول الفرع

 18.................................................................التعوٌض رقابة: الثانً الفرع

 12.................. اإلستثنائٌة الظروف فً اإلداري الضبط سلطات حدود:  الثانً المبحث

 12..................اإلستثنائٌة الظروف فً اإلداري الضبط سلطات توسٌع:  األول المطلب

 12............................اإلداري الضبط سلطات توسٌع فً التشرٌع دور:  األول الفرع



 فهرس

 

91 
 

 17....................................اإلستثنائٌة الظروف عن اإلعالن شروط:  الثانً الفرع

 62............................اإلداري الضبط سلطات توسٌع فً القضاء دور:  الثالث الفرع

 فً اإلداري الضبط هٌئات صالحٌات اتساع مع القضائٌة الرقابة تضٌٌق: الثانً المطلب

 61.......................................................................االستثنائٌة الظروف ظل

 61.............................................الضابط اإلجراء قٌود على الرقابة: األول الفرع

 68....................................اإلداري الضبط سلطات مسؤولٌة أساس:  الثانً الفرع

 70 .......االضرار على بالتعوٌض اإلداري الضبط سلطات مسؤولٌة تقرٌر:  الثالث الفرع

 71..........................................................................خالصة الفصل الثانً

    76..........................................................................................الخاتمة

 81..................................................................................المراجع قائمة

 89........................................................................................ الفهرس

 

 


	واجهة المذكرة.pdf
	اهداء .pdf
	ورقة 1.pdf
	مقدمة.pdf
	ورقة 2.pdf
	لفصل الأول مصصح.pdf
	ورقة 3.pdf
	لفصل الثاني مصصح.pdf
	ورقة 5.pdf
	الخاتمة.pdf
	ورقة 6.pdf
	قائمة المراجع مصححة.pdf
	ورقة 7.pdf
	فهرس .pdf



