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  ةـدمـقـم
 ر شامل على جميع األصعدةما خلفته من دماو بعد نهاية الحرب العالمية الثانية

بدأت أغلب دول العالم في طريق ، فته من انتهاك سافر لحقوق اإلنسانما عرو
تشريعات جديدة يكون محورها األساسي الحفاظ  إصدارالتشريعي من خالل  اإلصالح

 مصالح األفرادو ل اعتداء يمس بحقوقمن خالل تجريم ك، على قيمة اإلنسان
صفة التجريم  إضفاءأن  اعتبارعلى  –اعتبارها جريمة جنائية تستوجب جزاء جنائي و

في مرحلة الحقة إلى ى ما أد –غير مشروع الوسيلة الوحيدة أمام المشرع  على سلوك
لتدخل القانون  االجتماعيعلى نحو كشف معه رفض الضمير ، تضخم قانون العقوبات

خاصة في ظل ما لحق بتلك المجتمعات من ، ددة حالجنائي في تنظيم مجاالت م
 العبء ىيستشعرون مدسياسية جعلت األفراد و اقتصاديةو وثقافية رات اجتماعيةيتغي

أصبح المساس بها ،نون الجنائي لمصالح اجتماعية لثقيل الذي يترتب على حماية القاا
ال يكشف  على نحوو متكررو بشكل منتظم يمكن أن يقع بواسطة أي فرد في المجتمع

  .لديه عن وجود أي خطورة إجرامية
ليس و اتجاه حديث يحث على اعتبار القانون الجنائي الوسيلة األخيرة نشأ لهذا

ستعان ي حيث أصبح ال ،المختلفة الوحيدة لتوفير الحماية الالزمة للمصالح االجتماعية
مشروعة إال إذا ثبت عجز الحلول القانونية بالحل الجنائي في مواجهة األفعال الغير 

طأة تدخل القانون الجنائي خاصة في بعض ومن  خفيفسعيا للتو ،تهفي مواجه ىاألخر
إلى االستعانة بحلول قانونية تكفل  األوروبيةلجأ المشرعين خاصة في الدول  المجاالت

تتناسب مع  نظرا لما ينطوي عليه من شدة ال،التخلي عن الحل الجنائي بصفة عامة 
الذي أصبح في نظر المجتمعات الحديثة ال يحتوي على و، الفعل أو السلوك المقترف

التي غذتها مجموعة من ، ولح اجتماعية جوهرية ترتب هذا الجزاءامساس بمص
التي لم و حلول بديلة عن العقوبات الجنائية يجادالنظريات الفقهية التي سعت كلها إلى إ

تتمثل و لم تنل بعد حقها من البحثو ديد مضمونها تحديدا كافياتح على يستقر الفقه بعد
  :أساسا في
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 ،يقصد به التحول عن القانون الجنائي لصالح نظام قانوني أخرو الحد من العقاب -أ 
يصبح و حيث يتم رفع الصفة التجريمية عن فعل ما غير مشروع طبقا لقانون العقوبات

يقرر له  مشروع من ناحية قانون آخر لكن يظل غيرو، مشروعا من الناحية الجنائية
 .جزاءات آخري غير جنائية

هذا  بمشروعية االعترافو يقصد به إلغاء تجريم سلوك معينو الحد من التجريم -ب 
 .ال يخضع ألي نوع من العقاب  بالتاليو السلوك من الناحية القانونية

الجنائي  يقصد به كل وسيلة يستبعد بها األجراءو التحول عن األجراء الجنائي  -ج 
يخضع المخالف أو المذنب لبرنامج غير جنائي و تتوقف به المتابعة الجنائيةو، العادي

 .في المجتمع  أخرىيساعده على اإلندماج مرة 

إلى التخفيف من حدة العقوبة  ىمن خالل هذه النظريات يتضح لنا كيف أنها تسع
لتي ال تصل إلى درجة الجنائية عن طريق اتخاذ بدائل لها خاصة فيما يخص األفعال ا

فائدة مرجوة من  بالتالي فال، والخطورة على مصالح المجتمعو كبيرة من الجسامة
 تمثلتالتي و بديلة عن تلك الجنائية ضرورة اتخاذ عقوباتعليه و تدخل القانون الجنائي

توقع بواسطة ، ويدة للنشاط قمالية أو م أكانت سواء أساسا في الجزاءات اإلدارية
هي التي محور و لك تحت رقابة السلطة القضائيةذيتم و إداريةبإجراءات و اإلدارة
في  حيث أثارت فينا هذه األفكار المستحدثة على السلطة القانونية رغبة جامحة، دراستنا

نجع أسلوب في التخفيف من أخوص غمار البحث عن الجزاءات اإلدارية التي تعد 
أخر في  ىمنح أخذتو ذت في التوسع بلأخ هذه الجزاءات، وطأة العقوبات الجنائية

أطلق عليه و العديد من الدول إلى درجة أن بعض الدول أصدرت تشريعا مستقال بذاته
  .إيطالياو في كل من ألمانيا حالالعقوبات اإلداري كما هو ال تسمية قانون

 طور في مجال الجزاءات اإلدارية كان نتيجة لجهود مضنية فقهيةتهذا ال
أنها في ظاهرها و خاصة،لها إلى التأصيل لفكرة الجزاءات اإلدارية قضائية سعت كو

ال يعد أهم زالو خطيرا لمبدأ الفصل بين السلطات هذا األخير الذي كان انتهاكاتشكل 
  .جوز بأي حال من األحوال المساس بهيال و مكتسبات الدولة الحديثة
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 السلطة العامة تيازاتاملما تتمتع به من و هي بصدد القيام بأنشطتهاو فاإلدارة 
 حسن سير المرفق العام تضمن بها ما تراه مناسبا من إجراءات اتخاذخولها المشرع ،
دارية على كل من إلو كان ينطوي على توقيع عقوبة و حتىتحقيق المصلحة العامة و

   .المعمول بها التنظيميةو مخالف النصوص القانونية
جزاءات اإلدارية العامة التي موضوع الرقابة على المن هنا تظهر أهمية 
الحديثة  أهم موضوعات القانون اإلداري من فقد أضحى،تفرضها اإلدارة على األفراد 

 جود عالقة قانونية بين اإلدارةو خاصة أنه يمس جميع األفراد دون الحاجة إلى
هذه األخيرة عن غيرها من الجزاءات التي بالرغم من كونها  زيمهو ما يو ،األفرادو

ة عن جهة إدارية إال أنها ال تدخل في نطاق بحثنا ألنها تتخذ من العالقة القانونية صادر
   .التأديبيةو المخاطب بها مسوغا إلصدارها كالجزاء التعاقديةو اإلدارةالقائمة بين 

وعلى هذا األساس يمكن حصر أهمية الدراسة من ناحيتين أساسيتين ناحية 
  .موضوعية خرىأو قانونية

التحليل و القانونية تتجلى أهمية البحث من خالل الوقوف بالدراسة ناحيةبالنسبة لل
التي نلمس من خاللها موقف  متنوعة من النصوص القانونيةو على مجموعة كبيرة

كان  سواء ما غيره من النصوص التشريعية في األنظمة المقارنةو المشرع الجزائري
ت نموذجا قانونيا مستقال للعقوبات نبالتي ت األنظمةفي التشريع الفرنسي أو غيره من 

  .اإلدارية
كما تظهر أهمية الموضوع أيضا من الناحية القانونية في الوقوف على كيفية 

 اآللياتو ذلك بالبحث في األساليبو، تعامل المشرع الجزائري مع هذا الموضوع
بصدد  هيو من تعسف اإلدارة القانونية التي أقرها هذا األخير لحماية مصالح األفراد

أو رقابة القاضي اإلداري سواء  سواء من خالل الرقابة اإلدارية، ممارسة صالحياتها
أو في ،الذي يقضي بأن القاضي اإلداري هو قاضي مشروعية و في ظل المذهب المقيد

ول له مد سلطاته الرقابية إلى السلطة التقديرية خالقضائية الحديثة التي ت االتجاهاتظل 
  .تناسب الجزاء اإلداريو لرقابة على مالئمةمن خالل ا لإلدارة
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ن أساسا في أن موضوع الدراسة كمأما أهمية الدراسة من الناحية الموضوعية فت
بالتالي فهو يحتاج إلى المزيد ، واإلدارييعد من المواضيع الحديثة على ساحة القانون 

في هذا البحث بغية تنوير طريق كل من يسعى إلى البحث و التفصيلو من الدراسة
يجعل من  ما يتميز بها الجزاء اإلداري إلى أن خاصية العمومية التي إضافة، المجال

من بين أهم المواضيع التي ينبغي اإلحاطة بها  اتموضوع الرقابة على هذه الجزاء
التحليل من أجل الوقوف على أهم الضمانات التي تحمي حقوق األفراد من و بالدراسة

  .تعسف اإلدارة 
الجديد للسياسة الجنائية  جهأهمية الموضوع أيضا في أنه يمثل التو كما تظهر
خاصة بالنسبة لألفعال  ،من تدخل القانون الجنائي بكل الوسائل للحدى الحديثة التي تسع

التي ال تشكل مساسا كبيرا بالمصالح االجتماعية في إطار سياسة البحث عن بدائل 
الذي أصبح ينفر من  االجتماعي الضميرو شيال تتما التي أصبحتو ،للعقوبات الجنائية

بالتالي ضرورة البحث عنة و أنها ال تحقق الغرض من العقوبةو هذه الجزاءات خاصة
أثار فينا الرغبة  الذي األمر، التي جاءت في صورة الجزاءات اإلداريةو عقوبات بديلة

يلعبها هذا خاصة في األهمية التي  سة موضوع الرقابة على الجزاءات اإلداريةرالد
إليها إال أنه  اإلشارةالتي سبق و على السواء اإلدارةنشاط و األفراد ةالموضوع في حيا
  : في النقاط التالية دوافع اختيارنا لهذا الموضوعو يمكن جمع أسباب

 ،اإلداريالعامة يعتبر من احدث مواضيع القانون  اإلداريةإن موضوع الجزاءات  -
 التنقيب إذ يمس باألفراد من جهةو الدراسةو خصب لكل من يريد البحث فهو ميدان

  . أخرىفي جهة  السلطة العامة امتيازباإلدارة صاحبة و
 فقها للجدل إثارةيعتبر موضوع الجزاءات اإلدارية العامة من أكثر المواضيع  -
هو و الزال يعد من أهم مكتسبات الدولة الحديثةو أنه يمس بمبدأ كانو خاصة قضاءو

األصل العام هو أن السلطة القضائية هي التي خولها  إذا أن، الفصل بين السلطات مبدأ
 الحد الفاصل بين العقوبة الجنائية ما هوفسلطة توقيع العقوبة  القانونو الدستور

  .هو ما سنجيب عليه في هذه الدراسة و اإلداريةو
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 ،ستناامحورية في درو يةمسألة جوهر اإلداريةتعتبر مسألة الرقابة على الجزاءات  -
فهي التي تبين لنا مدى تحكم المشرع في مسألة سلطة اإلدارة في توقيع الجزاء من 

فالرقابة ، في جميع تصرفاتها الوقوف على مدى خضوع اإلدارة لمبدأ المشروعية خالل
 الضمانة الحقيقة لمشروعية الجزاء اإلداري من جهةهي  سواء كانت إدارية أو قضائية

  .أخرىمن تعسف اإلدارة من جهة  األفرادمصالح و حقوق ةحمايو
 هو الرغبة الذاتية الجامحةو ،السابقة نضيف سبب شخصي األسبابإلى  افةظإ

 لما له من عالقة مباشرة بحياة اإلداريالملحة في تناول موضوع حديث في القانون و
  .حيصالتمو الرفوف على خبايا على هذا الموضوع بالبحث األفراد من خالل

على أهمية موضوع الدراسة قررنا تحمل عبئ البحث في هذا  وقوفناو بعد
توسع موضوع  أهمها، بمجرد بدئنا في البحث قابلتنا جملة من الصعوباتو الموضوع

لذا كان لزاما علينا إخراج ، اإلدارةالجزاءات اإلدارية إذا أنه يمس جميع تصرفات 
التي تتخذ من خصوصية العالقة القائمة بين و من نطاق بحثنا اإلداريةبعض الجزاءات 

  .األفراد مسوغا لقبولهاو اإلدارة
ع المتخصصة في جبعقبة قلة المرا اصطدمنا حتىوما أن تجاوزنا هذه العقبة 

إال أننا تجاوزنا هذه العقبة من خالل التنقل ، هذا الموضوع لحداثةهذا البحث نظرا 
إلى  إضافة ،في الدول العربية معاتغيرها من الجاو لمجموعة من جامعات الوطن

المتخصصة أيضا زيارة مجموعة من المكتبات و زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب
كل هذا سهل لنا الحصول على مجموعة متنوعة من المراجع المتخصصة  ،في فرنسا

  .لنا طريق البحث أنارتالتي 
بتوسع هذا  ااصطدمنوبما أن الدراسة ستركز على التشريع الجزائري فقد 

ة بأكبر عدد ممكن من األمثلة على الجزاءات اإلدارية عانتم علينا االستحالموضوع ما 
ق الكبير في هذا المجال في حقيقة األمر ئكما أن العا ،ال الحصر على سبيل المثال

إلى صعوبة الحصول على  افةظباإل ،القضائية الجزائرية األحكامندرة  ن فيكمي
  .أن أغلبها غير منشورو الجديدة لمجلس الدولة الجزائرية خاصة القراراتو األحكام
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ا من خوص غمار البحث نعنميلم  ذلك السابقة إال أن وبالرغم من كل العقبات
  .لألسباب السابق ذكرهافي هذا الموضوع 

  :البحث إشكالية
  في أساساتتمثل 

ا للجزاءات اما قانونيظقد تبنى نيمكن القول بأن المشرع الجزائري  ىإلى أي مد
في هذا  اإلدارةيحقق من خالله الموازنة بين تحقيق الهدف من تقرير سلطة  اإلدارية
 هل هناك آليات رقابة فعليةو األفرادمصالح و على حقوق المحافظةبالقابل و المجال

  سلطاتها ؟ استعمالفي  اإلدارةتعسف فعالة في النظام القانوني الجزائري تضمن عدم و
الرقابة على الجزاءات اإلدارية العامة في النظام القانوني  موضوع إن دراسة

بحثنا يحتم علينا االستعانة بمجموعة متنوعة من  إشكاليةى لع اإلجابةو الجزائري،
توضيح المعلومة و مناهج البحث العلمي التي تتكامل فيما بينها بغية تجلية الصورة

 :تمثل أساسا فياعتمدنا عليها في دراستنا ت المناهج التيو للقارئ

  :المنهج التحليلي
البد منها نظرا لطبيعة الموضوع التي تستدعي تحليل  هذا المنهج كان ضرورة

خاصة فيما يتعلق بالخالف الفقهي الذي ثار بغية تحديد مفهوم محدد للحد ،آراء الفقهاء 
بروز البنية األساسية ل البحث عن بدائل للعقوبة الجنائية التي تعد بحقو ،من العقاب

عليه كان لزاما علينا في نطاق و، طفوها على الساحة القانونيةو الجزاءات اإلدارية
  .القضاء من الجزاءات اإلداريةو بحثنا االستعانة بهذا المنهج لتحليل موقف الفقه

  :المنهج المقارن
بالرغم من أن دراستنا ستركز على موقف المشرع الجزائري من الجزاءات 

إذا أن ، رقابة عليها إال أن هذا لم يمنعنا من االعتماد على هذا المنهجآليات الو اإلدارية
 هذه األطروحة الكثير من النقص إال اعترىو االعتماد عليه كان أكثر من ضرورة

آليات و العامة ألنه ما كان لنا الفصل إلى تحديد مفهوم الجزاءات اإلدارية ،الغموضو
ائري لوال البحث في التشريعات المقارنة خاصة الرقابة عليها في النظام القانوني الجز

  اإليطالي و تلك التي تبنت قانون اإلداري كقانون مستقل كالتشريع األلماني
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تقدير مدى نجاعتها في النظام و كما أنه لم يكن لنا أن نقف على آليات الرقابة
في خاصة ،القانوني الجزائري لوال البحث في اجتهادات القضاء اإلداري المقارن 

أن الرقابة على الجزاءات اإلدارية لها مجال واسع في قضاء مجلس أضف إلى فرنسا 
بين و القيام بالمقارنة بينهاو بها بالتالي كان لزاما علينا االستعانةو ،الدولة الفرنسي

  .موقف مجلس الدولة الجزائري 
  

  :المنهج التاريخي
 نظرا لطبيعة الموضوع  إن االستعانة بالمنهج التاريخي هو حتمية ال بد منها
متابعة التطورات التي لحقت و التي استلزمت علينا ذلك فما كنا لنستطيع الوقوف،

 .بالموضوع لوال االستعانة بهذا المنهج في شتى مراحل تطورها

  :تقسيم الدراسة
قسمنا أطروحة بحثنا إلى ثالث أبواب  الرئيسيةالبحث  إشكاليةلإلجابة على 

  :ليعلى النحو التا رئسيه
  .العامة اإلداريةتحت عنوان تأصيل الجزاءات :  التمهيديالباب 

 اإلداريةأردنا من خالله الوقوف على األساس الفقهي لبروز فكرة الجزاءات 
ذلك في الفصل األول منه تحت عنوان نظرية الحد من العقاب و، على الساحة القانونية

  .ةلموضوع الدراس األساسيةالقاعدة التي تعد الجنائي 
وتناولنا في الفصل الثاني تحت عنوان الجزاءات اإلدارية العامة في النظام 

دراسة و غيرها عما يشابههاو اإلداريةمفهوم الجزاءات  تناولنا فيهو القانون الجزائري
  .كيف نظمها المشرع الجزائريو هايتمسألة دستور

ارية على فجاء تحت عنوان الرقابة اإلد األطروحةمن هذه  األولأما الباب 
في األول  ناتناول، أساسينذلك في فصلين و ضمانات مشروعيتهاو الجزاءات اإلدارية

الضامن و أنه الحامي باعتبارمن خالل التركيز على مبدأ المشروعية  اإلداريةالرقابة 
سواء كانت تلقائية أو بناءا عل  اإلداريةأيضا الرقابة و ،اإلدارية قراراتاللمشروعية 

  .الشأنتظلم من ذوي 



 مقدمة

 

 ح 
 

ما  سواء،أما الفصل الثاني فتناولنا فيه ضمانات مشروعية الجزاءات اإلدارية 
إلى ضمان  ىالتي تسعو تعلق منها بالضمانات الشكلية أو اإلجرائية أو الموضوعية

  .مشروعية الجزاءات اإلدارية
السلطة التقديرية  فجاء تحت عنوان الرقابة القضائية على نيأما الباب الثا

التي تعد الحامي و ،الجزاءات اإلدارية العامة ة في تحديد الجزاءات اإلداريةلإلدار
 ذلك في فصلينو اإلدارةمن كل تعسف قد يصدر من جانب  األفرادلحقوق  األصيل
تناولنا في األول الرقابة القضائية التقليدية على الجزاءات اإلدارية أو رقابة  ،رئيسيين

الحديثة  القضائية تناولنا في الثاني الرقابةو، د لإلدارةالمشروعية في إطار المذهب المقي
  .أو رقابة المالئمة  اإلداريةالجزاءات  على

   .نسأل اهللا التوفيقو هكذا جاء تقسيمنا للدراسة
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 التمهيديالباب 

  تأصيل الجزاءات اإلدارية العامة 
  

االت لم تكن جصلت إلى مو األخيرة أبعادا جديدة اآلونةظاهرة الردع في  تأخذ
ـ الفقـه ليع  لم يكن) II. ع. قبل الـ ح(فإلى زمن ليس ببعيد ، معهودة من السابق رف ت

خصوصية العالقـة أو   جزاءات غير تلك التأديبية أو التعاقدية متخذا من بتوقيعلإلدارة 
  حيث لـم يتقبـل  ، مبررا لقبولهاو الخاضعين لها أساساو الرابطة التي تقوم بين اإلدارة

لها بسلطة الردع من خالل تشاطر  االعترافأن تتسع سلطة اإلدارة إلى حد  –الفقه  –
  .األصيل اختصاصهاالسلطة القضائية 

اطها فرض نفسـه علـي   نش اتساعو إال أن التطورات التي ألمت بعمل اإلدارة
مع هـذه  و ،ثابتة لزمن طويلو مستقرةو كانت مبادئإلى تغير  ىالواقع القانوني ما أد

 ال الحارسـة التـي  من الدولـة  الدولة  انتقالالتغيرات تعالت أصوات تنادي بضرورة 
بل البـد  ،وحدة الدولة فحسب و الدفاع عن سالمةو دورها حماية األمن الداخلي يتعدى

حمايـة  و لتصير متدخلة لتحقيق حاجيـات األفـراد   اختصاصهاوسع من لها من أن ت
األمر الذي دفع بها إلـى إصـدار العديـد مـن      ،اإلدارية التابعة لها الهيئاتمصالح 

إال أن هذه السلطة كانت من البداية تطبق ، التشريعات التي تخول اإلدارة سلطة الردع
ل هـذا  وت بعـض الـد  تبنسرعان ما إذ ، ي أضيق الحدود إال أن هذا لم يدم طويال ف

 قـانون  اسمهمستقل و شاملو النموذج ووصل األمر عندها إلى حد إصدار قانون كامل
أما المشرع الفرنسي الـذي  ، ياإليطالو ياأللمانالعقوبات اإلدارية علي غرار المشرع 

لم إال أنه  ،بسلطة الردع اإلداري اعترفبالتالي و اإلدارية الجزاءاتبدستورية  اعترف
 . اإليطاليو لم يصدر قانون العقوبات اإلدارية على غرار المشرع األلمانيو يعترف

العديد مـن   نأما المشرع الجزائري فقد نهج منهج المشرع الفرنسي حيث ضم
مجموعة من القواعد القانونية التي تخول لإلدارة سلطة توقيـع جـزاءات   و التشريعات

  . إدارية على األفراد
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رة إليه أن فكرة تمتع اإلدارة بسلطة الـردع جـاءت كنتيجـة    ينبغي اإلشا وما
خلق سلطة و نظريات مختلفة ساهمت كلها في نشأة أدى إلى بروزفقهي عسير  ضلمخا

  .البابهي التي سنتناولها بالتفصيل من خالل هذا و الردع اإلداري
من خالل هذا التمهيد يتضح لنا جليا أن دراسة موضـوع تأصـيل الجـزاءات    

  :ية سيكون من خالل فصلين أساسيين يتمثالن فياإلدار
  .مبدأ تقييد تدخل القانون الجنائي :األولالفصل 

  .ماهية الجزاءات اإلدارية العامة: الفصل الثاني
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 الفصل األول

  مبدأ تقييد تدخل القانون الجنائي 
  

التي تعد الغاية األسمى و لم يكن أمام المشرعين من أجل حماية مصالح المجتمع
بوسـائل   االسـتعانة  ىسـو  ،لتجسيدها أي دولة مهما كان نظام الحكم فيها ىتي تسعال

طور الت استمراريةالحفاظ على و من أجل تحقيق أهدافها امستواهالقانون الجنائي على 
معهم المشرعون و إال أن األفراد، ول في بداية القرن الماضيدالصناعي الذي عرفته ال

بكثيـر  األمر الذي دفع  ،دم جدواها في كثير من األحيانلبثوا أن أحسوا بقسوتها وع ما
الوسائل التي تهـدف إلـي   و الدول إلى تضمين تشريعاتها الجنائية الكثير من النظم نم

ظـروف المعيشـة    حسـين تث على يحفجاء بعضها ، من حدة النظام الجنائي التخفيف
  . جاء األخر ليتناول مسالة تنفيذ العقوبةو العقابية بالموئسات

تهدفان إلى تقييـد تـدخل   األخيرة كثر الحديث عن نظريتين جديتين  اآلونةوفي 
  الجنـائي  همـا نظريـة الحـد مـن العقـاب     القانون الجنائي فـي الحـد األدنـى    

)La dépénalisation(، نظرية الحد من التجـريم  و)La décriminalisation(، 
   ) 1(.ولهما بشدة من خالل المؤتمرات الدوليةااللتين تم تد
ل بجديـة دراسـة هـاتين    وأول مؤتمر تنا) Bellagio( يوجبالعد مؤتمر يو 

عليه فإنه ، وفاصلة بينهما النظريتين ثم توالت بعدها الدراسات الفقهية بغية وضع حدود
أي ، من الضروري للخروج بفكرة عامة عن نظرية الحد من العقاب والحد من التجريم

التي و ل علينا معرفة القواعد األساسية التي قدمهايسه حتىالتفصيل و نتناولها بالدراسة
                                                

 :من أهم المؤتمرات التي تناولت النظريتين لإلطالع  (1)
- III Colloque international sur la décriminalisation Bellagio, 1973 centre national de 
prévention et défense sociale. 
- 5eme congres des nations unies pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants, Genève 1975. 
- Les colloques, congrès et journées d’études de la société é international de défense 
sociale Caracas 1976. 
- Conseil de l’Europe, rapport sur la décriminalisation Strasbourg ,1980. 
- III journées franco-italio, lux espagnoles de politique criminelle d’Aix-en-Provence, 
septembre 1982.. 
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هو ما سنتطرق إليه في هذا و اإلدارية العامة الجزاءاتساهمت بشكل مباشر في نشأة 
 :الفصل من خالل المباحث التالية

  . الجنائي الحد من العقاب ريةنظ: المبحث األول
   .لجنائيالتحول عن اإلجراء او نظام الحد من التجريم: المبحث الثاني

 
 

 المبحث األول

  الجنائي الحد من العقاب ريةنظ
 

ـ ظهوره باعتبار –الحد من التجريم و ي الحد من العقابلحثة مصطداكان لح ا م
ديـد  حالخالف الفقهي الذي ميزا أراء الفقهاء في ت علىالعميق  أثره –في نفس الفترة 

  :بقوله (G.LE VASSEUR) صفهو المقصود بهما هذا الخالف الذي
«Nous commences ici une séries de barbarismes enter les quelles, 
les juristes de tous les pays débattent depuis deux décennies». (1) 

يتضح كيف كان الخـالف شـديدا بـين     Le Vasseur األستاذمن خالل رأي 
على معيار محـدد   وااتفقإال أنه على الرغم من هذا الخالف يمكن القول بأنهم ، الفقهاء

األول بتحديـد نطاقهـا    االتجاهيتمثل  ناتجاهاهنا ظهر و ،طاق تطبيقهانهو و لتحديدها
 خارجو التي تناولت الظاهرتين داخل اآلراءداخل القانون الجنائي أما الثاني فيتمثل في 

  ) 2(.أو االتجاه الموسع لنطاقها القانون الجنائي
بنا اإلشـارة أوال   بجدر االتجاهاتهي بين هذا الخالف الفق في نخوضوقبل أن 

 .إلى عوامل ظهورها
 

                                                
دار الجامعة الجديدة ال، النظرية العامة لقانون العقوبات اإلدارية ظاهرة الحد من العقابمحمد،  ىأمين مصطف (1)

 .18، ص2008اإلسكندرية،  للنشر،
، تقييد التدخل الجنائي بالحد األدنى وحدود اعتباره مبدأ موجها للسياسة الجنائية المعاصرةبلقاضي،  عبد الحفيظ (2)
 .17، ص2004مارس /1425، جامعة الكويت، العدد األول، السنة الثامنة والعشرون، صفر )مجلة الحقوق(
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 المطلب األول
 الجنائي عوامل ظهور الحد من العقاب

  

نشـير أوال   نأ الجنائي منا األمر لدراسة عوامل ظهور الحد من العقاب يقتضي
 نتقل بالدراسـة نثم بعد ذلك ، رة العقوبات السالبة للحريةكوء فشإلي نبذة تاريخية عن ن

هو الذي مهـد  هذا التقلص  أن رنطاقها في الوقت الحالي على اعتباإلي أسباب تقلص 
 :وذلك على النحو التالي  نظرية الحد من العقاب بروزلالطريق 
   

 نبذة تاريخية عن نشوء العقوبات السالبة للحرية: الفرع األول 
   

هم لمبادئه ئالعقوبات عند إرسا قانون واضعوكما هو معلوم تاريخيا فلقد حرص 
ذلك لعدة أسباب يـرتبط  و ،مكانة واسعة للعقوبات السالبة للحرية إفراد ىاألساسية عل

  الحرية على أنها المال األكثـر قيمـة   إليكانت تنظر  التيبعضها بفلسفة عصر النور 
وعليه فـإن سـلب   ، )1(التي تسمح بالتمتع بكل األموال األخرى -كما ذكر منتسكيو -

خاصة في عصر كانت عقوبة اإلعـدام هـي    الجرأةد أمر في غاية عيالحرية كعقوبة 
بخصـوص إلغـاء    آنذاكإلي القلق السائد  افةظإ، التي أثير بشأنها نقاش شديدو السائدة

العقوبات البدنية والتي كان معموال بها في التشريعات القديمة جنبا إلـي جنـب مـع    
هكذا ظهرت عقوبة سلب و ،تشهيرعمود الو الغلو الجلدو العقوبات المشينة مثل الوشم

إال أنه بمجرد أن تم إدراج سلب الحرية كعقوبة ، )2(الحرية لتحل محل العقوبات القديمة
حيث كان السجن مخصصا للتحفظ ولـيس   ،لم تكن معروفة سابقا ةظهرت مشكلة جديد

بطبيعتها لفتـرة   أن العقوبات السالبة للحرية هي عقوبة مستمرةو لعقاب المذنب خاصة
 ،المؤلمة هي عقوبات مؤقتة تنفذ في الحالو أن العقوبات البدنية القديمة كما، من الزمن

المحكـوم   على تحفظثم ما لبثت أن ظهرت مشكلة جديدة ليست مرتبطة بمعرفة كيفية ال

                                                
 .24ط، ص. س. ، دار النهضة العربية، دداري الجزائي ظاهرة الحد من العقابالقانون اإل، محمد سامي الشوا (1)
 .07ط، ص. س. ، دار النهضة العربية، دالجنائيالقانون اإلداري غنام محمد غنام،  (2)
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عندما  االستغاللما هي الغاية من و الذي يتعين عمله لكن في معرفة ماو عليه بالسجن
   )1(.بةكعقو ذاتهيقترح الحبس 

هوة الخالف بعد ذلك السيما بعد أن لفت النـزاع العقـابي    ازدادتوما لبث أن 
يجب تجاهلـه   إال أنه ال آنذاكليس بجديد  االختالفإذا كان هذا ، وعلماء اإلجرام انتباه

التـي مـا لبثـت أن أثيـر     و، مصير العقوبات السالبة للحرية على عند تسليط الضوء
 19بقوة بواسطة المدرسة الوضعية اإليطالية نهاية القـرن  و التساؤل بشأنها من جديد

 إحـدى هـو   االنفـرادي أن الحـبس  الذي يـرى  و ENRICO FERRIحيث أعلن 
بدوره سلسلة من المعامالت  "وروزلمب" اقترحو ،19 للقرن الكبرىاألخطاء و الضالالت

رة جاءت فكـرة الخطـو   ثم ،التي ال تتوقف على سلب الحرية بمفردهاو ضد المجرم
بـين األشـخاص    التفرقةتنص علي  والتي GAROFOLO بها نادياإلجرامية التي 

األشخاص الذين يجب إبداء تسامح بشأنهم لما لـديهم مـن   و الذي يجب عقابهم بقسوة
  ) 2(.قابلية لإلصالح

 الستهجانترتيبا على ما سبق يتضح لنا أن العقوبات السالبة للحرية كانت نتيجة 
بدنية القديمة إال أن هذه العقوبات ذاتها تعالت األصـوات ضـدها   المجتمع للعقوبات ال

  ) 3(.عادة ما ال تحقق لهدف من ورائها –العقوبات السالبة للحرية  –أنها و خاصة
  . هو ما سنتطرق إليه في الفرع الثانيو وهذا لعدة أسباب

  

 أسباب تقلص نطاق العقوبات السالبة للحرية :الفرع الثاني
  

                                                
جامعة ) رسالة دكتوراه(، بدائل العقوبات السالبة في التشريعات الجنائية الحديثةمحمد سيف النصر عبد المنعم،  (1)
 .24، ص 2004لقاهرة، ا

مجلة السياسة الجنائية ( ، بدائل الدعوى الجنائية و العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدةمدحت رمضان ،  (2)
 2005، 04،المجلد الثاني ،الطبعة األولى ،منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية، العدد ) بالمغرب

 .301،ص 
كلية الحقوق، جامعة  ،)مجلة العلوم القانونية واالقتصادية(، سياسة الجنائية في البالد العربيةتخطيط ال، يراشد عل (3)

 .254 ،217ص  ،1970عين شمس، العدد األول، القاهرة، يناير 
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، أسباب تقلصـها و دراسة العقوبة السالبة للحرية جدوىساءل عن لعل القارئ يت
الذي مهـد الطريـق    يالرئيسالتساؤل أن هذه األخيرة تعتبر السبب  ااإلجابة على هذ

  لظهور 
  

 1(.اإلداريةالجزاءات  اعتمادو الرحم لنشوءو نظرية الحد من العقاب والتي كانت المهد

(   
يمكن حصر أسباب تقلص و بنوع من التفصيلوبالتالي كان لزاما علينا دراستها 

 : نطاق العقوبات السالبة للحرية فيما يلي
  

  .األفكار المستحدثة في علم اإلجرام: الأو
  

في الواليات  انبعث الذيو) 2(يالراديكاليدرس علم اإلجرام األساس و حيث ينظر
كـذا  و مفيتنـا ضد الحرب السـيما حـرب    اجاتجاالحت رتحت تأثيالمتحدة األمريكية 

 باعتبارهالفعل اإلجرامي لى إ، األقليات العرقيةو حركة حماية السودو منازعات الطلبة
حميـه قـانون   يالـذي  و االجتماعيـة الذي أقامته الطبقـات   االجتماعيرفض للنظام 

 لذا فإن مواجهة الجريمة يجب أال تتمثل في إصالح المؤسسات العقابيـة ، )3(العقوبات
هناك خيار التأثير و ،اإلنسان استغاللالقائم على  االجتماعيام ير جذري للنظيإنما بتغو

نتاجـا للتنظـيم    اعتبـاره بالذي ينظر إلي المجـرم  و )Interactionnisme(التبادلي 
ا هـذ ببمعنى أن المجرم ال يعتبر كذلك إال أنه وصـف   ،االنحرافالموضوعي لمعنى 

فعلم اإلجرام يجب أال  ،الوصف من خالل عملية تتضمن لصق بطاقة عليه تصفه بذلك
   ) 4(.االجتماعيإنما يصبح علم رد الفعل و المجرمو علم الجريمة يظل هو

                                                
) مجلة السياسة الجنائية بالمغرب( ،بدائل الدعوى العمومية و بدائل العقوبات السالبة للحريةعبد الجليل الفيداني ،  (1)

 .72، ص 2004، 03،المجلد الثاني ،الطبعة األولى ،منشورات جمعية نشر المعلومةالقانونية و القضائية، العدد 
 .27، ص مرجع سابقمحمد سامي الشوا،  (2)
 .7، ص1972طبعة  ،دار النهضة العربية، القاهرة، أصول السياسة الجنائية ،أحمد فتحي سرور (3)
أكاديمية شرطة . القسم األول علم اإلجرام. علمي اإلجرام والعقاب د علي حمود،جودة حسين جهاد، علي محمو (4)

 .13، ص 2005دبي، الطبعة األولي، 
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إلي القضـاء فـي    لتجاءاالالذي يرى تجنب و إلي مذهب عدم التدخل افةضباإل
أما فيما يخص البالغين فالهدف هـو إبعـاد   ، إجراءات بديلة باتخاذذلك و شأن األحداث

المـدني أو   ىمستوالإنما يجري التدخل في شأنه على و ابيةرف عن العملية العقنحالم
الجرائم الجسمية وحدها هي التي تتجاوز المد الجديد للتسـامح فـي شـأن    و اإلداري

  ) 1(.القاضي الجنائي اختصاصتهدد الجماعة كلها وهي التي تكون من و االنحراف

  

 في مجال الحد من العقوبة الجنائية التطور التشريعي:ثانيا
 

تبني الجزاءات السالبة للحقوق أو المحددة للحريـة  تتجه أغلب التشريعات التي ت
 بعد ما) 2(العقوبة تنفيذ وقفكالعمل للنفع العام أو ، بدائل طبيعة لعقوبة السجنباعتبارها 

فال يطبق إال  االضطراريتبين لها أن اإليداع في السجون ضرر ولكنه ليس بالضرر 
التي  االحترازيةوهي التي يطلق عليها بالتدابير ، تدبير أخر قتطبي باإلمكانإذا لم يكن 

، وضعت باألساس لتحل محل العقوبة الجنائية التقليدية في مقاومة الظاهرة اإلجراميـة 
 االحترازيـة بير االتـد و العقوبة تبدو أنها قاصرة عن تحقيق أهـدافها  خاصة إذا كانت

ات كنظام قانوني يقـف إلـي جـوار    الكثير من التشريع في أصبحت اليوم معترفا بها
 ) 3(.المجتمع من كافة الظواهر اإلجراميةو العقوبة في حماية األفراد

  

                                                
 .297،ص 1985، دار النهضة العربية، علم اإلجرام وعلم العقابأنور، أمال عثمان،  تيسير (1)
لد األول الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي المج. شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العاممحمود نجيب حسني،  (2)

 .60، ص 1998الحقوقية، بيروت لبنان، 
، جامعة )رسالة دكتوراه (، التدابير االحترازية بين النظرية والتطبيقمحمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي،  (3)

 .15ص . 2004اإلسكندرية 
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 المؤتمرات الدولية: ثالثا
   

اللجـوء إلـي    حصر عقدت العديد من المؤتمرات في القرن التاسع عشر بغية
 السجن خاصة عندما يكون المقصود بها اإلحداث أو األشخاص الذين يكونـون محـال  

  ) 1(.لعقوبات سالبة للحرية قصيرة األجل
الـذي  و 1885ويأتي في مقدمتها المؤتمر العقابي الدولي الثالث في روما عام 

  ) 2(:السؤال التالي عقد بغية اإلجابة على
يدة للحرية مثل قي مأن يحل محل عقوبة الحبس عقوبة أخر جدىيكن من األ لمأ

المؤقت في مكان محدد أو أيضا توجيـه   رحظت عامة بدون حبس أو الالعمل في منشآ
 .اللوم في حالة الخطأ اليسير؟

مـؤتمر   انعقـاد مشكلة العقوبات البديلة مرة أخري بمناسبة  تأثيرلبث أن  وما
حيث طرح المشـاركون فيـه    1890عام  )Saint Petersburg(سانت بيترسبورغ 

  :السؤال التالي
يمكن  ىإلي أي مدو ي شروطتحت أو أي نوع من الجرائم في قانون العقوبات

  : هيو قدم عدة بدائلو قبول ما يأتي في التشريع ؟
الذي و مرتكب الفعل اإلجرامي ىاإلنذار المرسل بواسطة القاضي إلو نظام اللوم -أ 

 ) 3(.يحل محل اإلدانة

ينطق  ىالعقوبة سواء كانت غرامة أو حبسا أو أي عقوبة أخر تنفيذنظام وقف   -ب 
، عدم تطبيقها على المذنب طالما أنه لم يتعرض إلدانة جديـدة لكن يقرر و ،بها القاضي

يـأمر  و ذلك النظام الذي بمقتضاه ينطق القاضي بالعقوبـة  العقوبةتنفيذ بوقف يقصد و
فإذا لم يرتكب المحكوم عليه أي جريمة تعبر عن خطورتـه  ، ذها لمدة معينةيبوقف تنف

                                                
الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، . دة وبدائلهاالعقوبات السالبة للحرية القصيرة المأيمن رمضان الزيني،  (1)

 ..23، ص2005القاهرة 
 ..425، ص 1983عام ). مجلة القانون واالقتصاد (المشكالت المعاصرة للسياسة الجنائية، أحمد فتحي سرور، (2)
ضة العربية، القاهرة، ، دار النهالتطبيقات المعاصرة للنظام اإلتهامي في القانون اإلنجلوأمريكيأحمد عوض بالل، (3)

 .64، ص 1992
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ارتكـب   إذا أمـا ، كم بالعقوبةتلك المدة سقط الحأثبت حسن سلوكه خالل و اإلجرامية
 ) 1(.بهاوقف التنفيذ بحيث تنفذ عليه العقوبة المحكوم  إلغاء أمكنجريمة خالل تلك المدة 

عقابه عـن  و أو هو ذلك النظام الذي يرمي إلي إصالح المجرم المحكوم بإدانته
يـث  تكون بمثابة فترة تجربة بح، الزمنمن طريق تهديده بالحكم الصادر بالعقوبة فترة 

المحكوم عليه  ارتكابكأن لم يكن إذا مضيت هذه الفترة دون أن يثبت  يعتبر هذا الحكم
  ) 2(.ىلجريمة أخر

 اسـتحقاق و وافر كافـة أركانهـا  تو الجريمة ارتكابثبوت  فوقف التنفيذ إذا هو
للقاضي  بها المسموحفي حدود السلطة التقديرية  –لكن قدر المشرع و مرتكبها للعقوبة

 اختبـار المحكوم عليه من تطبيق العقوبة خالل فترة معينة تكون بمثابـة  أن يعطي  –
 ) 3(.للمحكوم عليه

بحث  ىى هذا الكفاح في مواجهة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة إلدوقد أ
بديلة خاصة بعد ثبوت عدم صالحية عقوبة الحـبس ألن تكـون    عقوباتالفقهاء عن 

كمـا   التي ةملة الدولية ضد عقوبة الحبس قصير المدالح اتساع، وجزاء لجميع الجرائم
قصيرة المـدة   –عقوبة الحبس و أشرنا أنه منذ النصف الثاني من القرن التاسعو سبق

تتعرض بصفة مستمرة لهجوم شديد من الفقهاء في المؤتمرات  –الخصوص  هعلى وج
ـ بـو يعتبـر  و بعد أن كشف الواقع عن مساوئها العديدة، المحليةو الدولية دي  لني في

 لهـذه العقوبـة   ىتصدن مفي فرنسا أول ) Bonneville de marsanay( يمارساين
صدر الجزء األول منه  الذي" في إصالح التشريع الجنائي " في مؤلفة بعنوان،هاجمها و

حيث أشار إلي مساوئ الحـبس   ،1864صدر الجزء الثاني منه في عام و 1855عام 

                                                
 .637، ص 1979، قانون العقوبات القسم العاممأمون محمد سالمة، (1)
 .653ط، ص .س.، دار النهضة العربية، القاهرة، دالقانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامةعلي راشد، (2)
، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية القاهرة، ئيمالمح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجناعمر سالم، (3)

 .09، ص 2007
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أفضـل مـن العقوبـات    :" قال عنها و مة كبديل لهعقوبة الغرا اقترحو القصير المدة
  .) 1("عقوبة ممتازة  إنها، اقتصاديةو أكثر صفحاو ألنها أكثر قابلية للتجزئة األخرى

فلسـفة  :" المعنون بـ  هكتابفي  FRANCأيضا  –عقوبة الحبس  –كما هاجم 
  ) 2(.1984الصادر بباريس عام " القانون الجنائي 

مساوئ  حأوضو .)3(الهجوم عليها فرانز فون ليست حملةفي ألمانيا فقد قاد  اأم
ته بإحصاء أوضح فيه أن نسبة المحكوم عليهم بالعقوبات تقـل  انتقاداأيد و هذه العقوبة

  ممـا قـال  و إلي تضخم في العقوبة ىما أد ،1886عام % 80 عن ثالث شهور كانت
 ة الحبس قصـير المـدة  إدارة العدالة الجنائية في الوقت الحالي تعتمد كلية على عقوب" 
نتيجة لذلك فإنه إذا كانت هذه العقوبة غير صالحة فإن نظام العدالة الجنائية كله ليس و

أكثر مـن   مإن هذه العقوبة ليست فقط عديمة الفائدة بل أيضا أنها هادمة للنظا، له قيمة
   )4(."جود نظام للقانون الجنائي على اإلطالقو عدم

ليس فقط في ، ائل لعقوبة الحبس قصير المدةورأى فون ضرورة البحث عن بد
الحملـة ضـد السياسـة     اتسعتقد و ،في القوانين األخرى حتىو بل القانون الجنائي

ذلك في المجال الدولي خاصـة فـي الـدول    و 19القرن  أواخرالجنائية التقليدية في 
  .أضحت محل تركيز السياسة الجنائيةو األوربية
كبدائل لها في  ىمسألة إحالل عقوبات أخرو حريةضعت العقوبة السالبة للو قدو

التي عقدت في العديـد مـن الـدول    ، ومقدمة جدول أعمال المؤتمرات الدولية العقابية
 سبورغارستبفي سان و 1855في روما و 1925و 1872منها مؤتمر لندن و األوربية

 سلووأو 1889لقانون العقوبات في بروكسل عام  األوربيمؤتمر اإلتحاد و 1890عام 

                                                
(1) Caillardot Daniel , les sanctions penal alternatives. revue international de droit comparé -
2- 1994 pp 685-692  .  
(2) Grebing Georg, sanctions alternatives aux courtes peines privatives de liberté , revue 
international de droit pénal. Volume 53, 1982,  p779.. 

وقد توقف نشاطه  1889كان فرانز فون ليست أحد مؤسسي اإلتحاد الدولي لقانون العقوبات والذي أنشئ عام  (3)
حتى اآلن  الجمعية الدولية لقانون العقوبات التي مازالت قائمة 1924بسبب وفاة مؤسسة ثم حلت محله منذ عام 

 .وتوالى عقد المؤتمرات الدولية بصفة دورية لكل أربع سنوات أو خمس سنوات
(4) Grebing Georg , op cite.p 780 
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 العمل العقابيو كالغرامة بديلةبحث جزاءات و و في هذه المؤتمرات تم مناقشة، 1891
ل إصالح عقوبـة  حو االقتراحاتتركزت ، ود الحريةيتقيو التوبيخو االحتياطيةالكفالة و

 تحظينظرا لحساسية العقوبة السالبة للحرية فقد و، )1(التنفيذقف و نظام إدخالو الغرامة
معاملة المجرمين الذي و المؤتمر الثاني لمنع الجريمةفي  المتحدة فقررت برعاية األمم

إدانة الحبس قصـير   ىإل ىانتهو 1960أوت  19إلي  8لندن خالل الفترة من في عقد 
سلب  ىالتي ال تنطوي علو التوسع في تطبيق بدائل عنهاو باإلقالل منها أوصىو المدة

  ) 2(.لحرية المحكوم عليه
مؤتمرات المحليـة  ر على المؤتمرات الدولية فقد عنيت بعض الاألم صرولم يقت

منها المؤتمر القومي األول الـذي عقدتـه جمعيـة السـجون     و الموضوع اببحث هذ
هذا المؤتمر بأضرار الحبس قصير  اعترفو ،1870عام  اتينسسناألمريكية في مدينة 

  )3(.أنه ال فائدة منهو المدة
الذي و ةالعربية المتحد مهوريةالجريمة بالج وكذلك بحث المؤتمر األول لمكافحة

 3عقوبة الحبس قصير المدة التي ال تزيد عن  بإلغاء ىو أوص1961عقد بالقاهرة عام 
 االجتماعيللدفاع  ىأيضا أوصت الحلقة العربية األولو ،أن تستبدل بعقوبة بديلةو أشهر

، )4(1966فيفـري   5و جـانفي  31التي عقدت بالقاهرة بين و االقتصاديةضد الجرائم 
ـ فـي   مستهجنةو غير فعالة باعتبارهاتفادي الحكم بعقوبة الحبس قصير المدة   ةالسياس

بدائلها بالعراق في و الحملة ضد العقوبة السالبة للحرية قصير المدة استمرت، والجنائية
بالتوسع فـي   –من بين ما أوصت به  –أوصت و 1985أيلول سنة  9إلي  8المدة من 

                                                
، العدد )المجلة الجنائية القومية(، اإلصالح العقابي ومجموعة قواعد الحد األدنى لمعاملة المسجونينيس الرفاعي، (1)

 .218، القاهرة، ص 1967الثاني، جويلية 
، المركز القومي للبحوث اآلثار االجتماعية للحبس قصير المدة على المحكوم عليه وأسرتهعطية مهنا، (2)

 ..190، 189ص  ، ص1999االجتماعية، القاهرة، 
المركز القومي ) المجلة الجنائية القومية، ( ، دراسة قضائية –الحبس قصير المدة أحمد عبد العزيز األلفي، (3)

 .196، ص 1966اعية والجنائية، القاهرة، العدد األول، مارس للسجون االجتم
 .220، ص مرجع سابق، اآلثار االجتماعية للحبس قصير المدة على المحكوم عليه وأسرتهمهنا عطية،  (4)
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عدم اللجوء إليها إال في و العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة قدر اإلمكانتطبيق بدائل 
  )1(.خصائص الجانيو حالة الضرورة التي تستند على ظروف الجريمة

 باهتمامإحالل بدائل لها و قصيرة المدةللحرية  وأخيرا فقد حظيت العقوبة السالبة
 ،راءات الجنائية في العالم العربـي الندوة العربية لحماية حقوق اإلنسان من قوانين اإلج

 باسـتبعاد أوصـت  و 1989ديسـمبر   20إلي  16التي عقدت بالقاهرة في المدة من 
توفر لمحكوم عليهم التأهيل الـذي  ألنها ال  ذلك،للحرية قصيرة المدة العقوبات السالبة 

  )2(.ببدائل مالئمة وفقا لما يحدده القانون استبدالهاضرورة و يحق له الحصول عليه
ـ و الجهودمن خالل هذه النبذة التاريخية عن  ص نطـاق  يالمحاوالت الفقهية لتقل

يتضح لنا أن هذا الصراع ، الخصوص هوجعلى  العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
كذلك عل تحديد مفهوم الحد من العقاب حيث أن ما يميز تحديد مفهوم الحد من  انعكس

هو مـا  و النظر بين الفقهاء حول تحديده معناهاجهات و في االختالفالعقاب هو ذلك 
  .سنتناوله من خالل المطلب الثاني من هذه الدراسة

  

 المطلب الثاني
 الجنائي العقابالخالف الفقهي حول تحديد مفهوم الحد من 

  

لعل من أسباب بروز الخالف الفقهي هو حداثة المصطلح على الساحة القانونية 
  .هم بصدد تحديد المقصود بهاو ين أغلب الفقهاءعميقا على الخالف ب انعكسما 

 من الناحية القانونية األجدىتبيانها في هذا المجال كان من و اآلراءونظرا لتعدد 
  : رئيسين اتجاهينالتحليلية ردها إلي و

                                                
أنظر في أعمال هذه الندوة والتوصيات التي انتهت إليها، مجلة البحوث االجتماعية والجنائية، بغداد، المركز (1)
 .1986عشر، العدد األول، حزيران  ةومي للسجون االجتماعية والجنائية، السنة الثالثالق
، كلية )مجلة القانون واالقتصاد (،السجن كجزاء جنائي في ضوء السياسة الجنائية الحديثةمهدي عبد الرؤوف،  (2)

 .299، 231ص ص  1987الحقوق، جامعة القاهرة، العدد األول والثاني يونيو
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التي تناولت الحد من العقاب في نطـاق القـانون    اآلراءيتمثل األول في تلك  
خارج نطاق و التي تناولت النظرية بالتحديد داخل اآلراءي أما الثاني فيتمثل ف ،الجنائي

   )1(.ظم قانونية أخرى كالقانون اإلداري أو المدنينالقانون الجنائي من خالل اللجوء إلي 
  

 تحديد النظرية داخل نطاق القانون الجنائيالقائل ب االتجاه :األولالفرع 
  

في معالجة النظريـة داخـل    االتجاهالمكونة لهذا  اآلراءعلى الرغم من تداخل 
بل يظلون مختلفين في تحديد المعيار المميز  اتفاقهمالقانون الجنائي إال أن هذه ال يعني 

  . حد من العقاب داخل القانون الجنائيلل
يتحدد فقـط   الأن الحد من العقاب  )George le clercq  )2األستاذ يرىحيث 

القابلـة   تللجـزاءا أو التعديل  خفيفالتإنما يتمثل كل أشكال ، وبالحد من تجريم الفعل
 فكل حد من التجريم هو حد من العقاب، للتطبيق على الجرائم التي لم يتم إلغاء تجريمها

بمعنـاه   يضيف أيضا أنه حين تكون العقوبة هي جزاء لجريمة فإن الحد من العقـاب و
هو و الجريمةهذا الفعل صفة  عنالمطلق تكون من إلغاء تلك العقوبة ما يعني أن نرفع 

  )3(. ما يطلق عليه بالحد من العقاب الموضوعي
محـل   لوقائيـة او االحترازيـة التي تحل فيها التدابير  األخرىأما في الحاالت 

 لحـالتهم العقوبات الجنائية في مواجهة طائفة معينة من األشخاص لصـغر سـنهم أو   
   .فإننا نكون أمام الحد من العقاب الشخصي، العقلية

يعد ما قبيل الحد من العقاب التخفيف من فال  Leclercqاألستاذ  وعليه وحسب
عقوبتهـا   اسـتبدال تـم  و كاألفعال التي تعد أصال جنايات، العقاب عليهو وصف الفعل

أن تلك األفعال  اعتباركذلك الحال بالنسبة لوقف التنفيذ على و ،)التجنيح(لتصير جنحة 
                                                

اعتباره أنه أقرب إلي الواقع خاصة وأننا بصدد دراسة الحد من العقاب والتي  ىأني تبنيت هذا التقسيم عل أشير (1)
نتجت كما سبق وأشرنا في أعقاب ما أطلق عليه التضخم في السياسة الجنائية للدول ، وبالتالي حتى نميز بين 

وبة جنائية ، والجرائم التي أخرجت من نطاق هده الجرائم التي بقيت تحت طائلة قانون العقوبات ويعاقب عليها بعق
 .القانون إلى نظام قانوني أخر بديل كاإلداري والمدني و بالتالي ال بد من األخذ بهذا التقسيم

 .19، مرجع سابق، ص ىمحمد أمين مصطف (2)
 .16محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص (3)
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لـيس حـدا مـن    و تسامحيهياسة جنائية ال تلغي العقوبة نفسها بل تخففها في إطار س
  ف الرأي السابق تنعلى الرغم من الغموض الذي يك، العقاب

الذي يـرى أن   Kerchove نذكر على الخصوص األستاذو يؤيده نوجد م فقد
أنه ال يعد حدا من العقاب  حيث يرى هو األخر غوياصحيح ل Leclercq تحديد األستاذ

 )1(.طبق عليه بالفعل الحد من العقاب تقرير جزاء من طبيعة مختلفة لسلوك
إال ، دافع عنهو رأي األستاذ ليكلورك نىوعلى الرغم من أن األستاذ كيرشوف تب

 ذلك عند تطرقه لفكرة الحد من العقاب النسبيو الحد من العقاب أنه كان موسعا لنطاق
ـ   التي حددها بأنها كل شكل منو رآه ا أشكال التخفيض داخل النظام الجنائي خالفـا لم

ا من العقـاب  دعد حيتعلق األمر بإلغاء العقوبة على سلوك معين فإنه  ورك أما إذالليك
  . المطلق

من العقاب فـي معنـاه الضـيق     الحدفيري أن  LE VASSURوأما األستاذ 
هذا ما قد يتم بواسطة و، خفف كثيرا أو قليال من الردعيلكن و ريمجيتكون في بقاء التف

األفعال المتسامح فيها من قبل و أال يتدخل في الجرائم االعتبارن البوليس الذي يأخذ بعي
  )2(.الرأي العام أو النيابة

أن الحـد   ىرتالتي و للمشكالت الجنائية األوربيةبرأي اللجنة  اآلراءختم هذه نو
فيتم بنقل الجريمة مـن   ،النظام الجنائي داخلمن العقاب يتمثل في كل أشكال التخفيف 

التي تحـل   الحاالتكذلك و إلى الجنحة أو نقل الجنحة إلى حالة المخالفة الحالة الجنائية
 )3(.أخف أثر محل العقوبة السالبة للحرية كالغرامةو فيها عقوبات أقل صرامة

  

                                                
(1)   Van de Kerchove, Le droit sans peines, Bruxelles, 1987, p.311. 

:حيث يقول من الناحية اللغوية  
« Le préfixe « de » suggère l’existence d’un retrait relatif ou absolu par rapport à 
l’existence d’un « crime » dans un cas mais nom par rapport a l’existence d’un faut ou 
d’une forme quelconque de déviance, par rapport à l’application d'une peiné dans l’autre 
(mais nom par rapport a l’application d’une sanction quelconque). 

 .19، مرجع سابق، ص ىمحمد أمين مصطف(2)
(3)  Conseil de l’ Europe , comite européen pour les problèmes criminels , rapport sur la 
décriminalisation, Strasbourg , 1980. P.13. 
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 الموسع لنطاق الحد من العقاب الجنائي االتجاه: الفرع الثاني
   

 اعتبارعلى  ،قالساب االتجاهأقل غموضا من و اوضوحو أكثر االتجاهيعتبر هذا 
النظـام  عـن  فكرة التخلـي  اتخذت تتميز بأنها  االتجاهالتي جاءت في هذا  اآلراءأن 

  )Reale mark )1 األسـتاذ  ىفيـر  ،الهتمامهاالجنائي لصالح نظام قانوني أخر محال 

مـاي   3الصادر في  317أن القانون رقم  -1970يطاليا عام إكان وزيرا للعدل في  -
ال بأس به من  القانون على تحويل عددن العقاب حيث نص هذا حالة من الحد م 1967

  )2(.جرائم المرور إلى جرائم إدارية
هو و أن الجريمة اإلدارية تعد تطبيقا للحد من العقاب Realeحيث يرى األستاذ 

كما تناول المؤتمر ، 1981سنة  689ما كان بالفعل حيث صدر بإيطاليا القانون رقم 
ة لمنع الجريمة و معالجة المذنبين الذي وصف الحد من العقاب الخامس لألمم المتحد

القضاء المدني أو اإلداري ببعض الجرائم  اختصاصبأنه إجراء تشريعي يتكون من 
 )3(.)*(العقوبات الجنائية بجزاءات غير جنائية استبدالو الجنائية

تطبيقـا   الذي يرى أن هذا القانون يعد G. Vassalli وهذا الرأي خالفه األستاذ 
رفع صفة الجريمة عن  أنعلى أساس ،ليس الحد من العقاب و لفكرة الحد من التجريم

  الفعل ما هو إال حد من التجريم حتى لو تقررت له جزاءات غير جنائية
 اختصاصلذا نقول أنه كان من األفضل للقانون اإليطالي السابق الذكر أن يقرر 

  .تجريمه بالفعلالغي القاضي اإلداري أو المدني بالسلوك الذي 

                                                
، الدار البيضاء، العدد )مجلة المحاكم المغربية( ، مختلف أشكال بدائل العقوبات السالبة للحريةعبد اهللا درميش،  (1)
 .17، ص 2001، فبراير 86
يع صاحب الشأن يعطي هذا القانون اإلدارة الحق من فرض جزاء إداري يتمثل في دفع مبلغ من النقود، ويستط (2)

والذي  1981لسنة  689أن يلجأ إلى القضاء للطعن في قرار اإلدارة، وقد تم إلغاء هذا القانون بصدور القانون رقم 
 .أتى بنظام عام للجرائم اإلدارية

 .راجع في ذلكللمزيد من التفصيل حول هذه الفكرة  )*(
(3)  Cinquième congres de nation unies pour la presentation du crime et le traitement des 
délinquants, Genève, 1975, p.21. 
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يرى أن الحد من العقاب هو التخلي عن النظـام  ف Delmas Martyأما األستاذ 
بهـذا  و ،)1(الجنائي لصالح نظام قانوني أخر كالنظام اإلداري أو المدني أو نظام الصلح

من العقاب تلك األشكال التي يعطي فيها المشرع للقاضـي سـلطة    حد يعد المعني ال
فهي ال تعـد حـدا مـن     قانوناالمقرر لها  األدنىالحد  إلىض العقوبة تقديرية في تخفي

  . لتخفيض العقوبة آليةإنما هي مجرد و العقاب
كل شكل من أشكال التخفيف هو أن الحد من العقاب  فيرى Pradelوأما األستاذ 

 )2(.داخل النظام الجنائي لصالح نظام أخر كالقانون اإلداري أو المدني
 ألساليبه العقابيةو تدخل قانون العقوبات جدوىن يرى بعدم وفي مصر فهناك م

بل يجب اللجوء إلـى  ، مالحقتهاو االجتماعياإلجرائية للحد من بعض أنواع السلوك و
ء ابـالجز  االكتفـاء بالتـالي  ، وء المناسب لذلك السلوكافي تقرير الجز ىقوانين أخر

العقوبات المقيـدة للحريـة    يقتصر الحد من العقاب على الحد منو اإلداري أو المدني
 بارتكـاب إجراءات غير جنائية تجاه المتهمـين   اتخاذذلك عن طريق و، قصيرة المدة

   )3(.الجرائم
الفعل الجنائي مـن   استبعادنزع الصفة الجنائية هو  ىيرى أن مقتض منوهناك 
التالي بو ة للفعل إلي إجراءات غير جنائيةقرربالتالي تتحول العقوبة الم، ونطاق الجرائم

أخرى ليتم توقيع  هيئاتعن كاهل العدالة الجنائية من خالل إحالتها إلى  العبءتخفيف 
 )4(.جزاءات غير جنائية

و ، االقتصاديةالظروف  تهتناول الفقه المصري نوع جديدا من الجرائم حتم كما
 رمسيس بهنام في رؤية خاصة األستاذهو ما تطرق إليه و االقتصاديةيتمثل في الجرائم 

                                                
(1)  Delmas, marty , modèles et mouvement de politique criminelle , paris , 1993ة P.160. 
(2)Jean Pradel , Droit penal tom 1 , introduction general 8 éme edition, cujas , 1992. P.25. 

 .وما بعدها 1، ص 1983سنة  ،)مجلة القانون واالقتصاد(،  الجنائية ىبدائل الدعومد فتحي سرور، أح (3)
المؤتمر األول للجمعية (،  القانون اإلداري الجنائي وتطبيقاته في التشريعات المصريةخفاجي، أحمد رفعت  (4)

 .اما بعدهو ، 8، ص1987 سباري 13،17، القاهرة، )للقانون الجنائي المصرية
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يخضـع  و سلوك غير مشروع إداريا اعتبارها اقترححيث  االقتصاديةتتعلق بالجريمة 
  )1(.لجزاء إداري

لضـمان  ، ال مانع من أن يعهد بتطبيق هذه الجزاءات إلى المحـاكم الجنائيـة  و
  )2(.الجنائية تاإلجراءا احترام

فـة  المختلو ةحدثالمست األفكارو اآلراءترتيبا علي ما سبق ذكره ومن خالل جل 
هي حاالت بقاء الفعل  األخيرةيمكن القول بأن هذه  ،حول تحديد مفهوم الحد من العقاب

الذي يمثـل رد   ،لكن دون تطبيق القانون الجنائيو مشروع وفقا للقانون الجنائيال غير
لكن هذا ال يعني عدم خضـوع الفعـل ألي   و على الجريمة المرتكبة االجتماعيالفعل 
يمكن أن يشمل هذا المفهوم كافة حـاالت  و جزاءات إداريةيمكن أن يخضع ل ،إذجزاء 

وقف و عد حدا من العقاب تطبيق أسباب التخفيفيالتخفيف داخل النظام الجنائي بحيث 
  . كافة البدائل المقررة لعقوبة الحبس بل وتشمل كذلك التجنيحو تنفيذ العقوبة

 ما ىظريات أخرإال أن نظرية الحد من العقاب عندما نشأت كانت تتداخل مع ن 
بالخصوص نظرية الحد و النقاط التي تميزها عن غيرها اديجإبالفقهاء إلى محاولة  ىأد

في المبحث الثاني من هـذا   التحول عن اإلجراء الجنائي وهو ما سنتناولهو من التجريم
  .الفصل

  
  لمبحث الثانيا 

  نظام الحد من التجريم والتحول عن اإلجراء الجنائي
  

تناوله حول نظرية الحد من العقاب يتضح لنا جليا أن السياسـة   من خالل ما تم
 أن القانون الجنائي هو الوسيلة األخيـرة  اعتبارإلى  ىاألخيرة تسع اآلونةالجنائية في 

المختلفة حيـث  ، )3(االجتماعية للمصالح الالزمةليس الوسيلة الوحيدة لتوفير الحماية و

                                                
 .127، ص 1986، منشأة المعارف، اإلسكندرية، علم الوقاية والتقويمرمسيس بهنام،  (1)
 .41ط،  ص . س. ، منشورات يحسون الثقافية، بيروت لبنان، دقانون العقوبات االقتصاديغسان رباح،  (2)
 .22، ص مرجع سابق، المشكالت المعاصرة للسياسة الجنائيةأحمد فتحي سرور،  (3)
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سلوك غير مشروع إال أذا ثبت عجز الحلول  الحل الجنائي لمواجهة إلىأصبح ال يلجأ 
القانون الجنائي خاصـة فـي    وطأة سعيا للتخفيف منو، تهالقانونية األخرى في مواجه

 االسـتعانة إلـى  ، عات خاصة في الدول المتقدمـة يأغلب التشر لجأتبعض المجاالت 
ـ   بحلول قانونية  أصـاب المصـلحة   اتكفل التخلي عن الحل الجنائي بالنظر لضـآلة م

  )1(.تعرض له من خطر ماو من ضرر االجتماعية
نجـد   -التـي سـبق تناولهـا     -ولعل أهم ما لحق من تطور بالسياسة الجنائية 

إلى فكرة الحد من العقاب فكرتين حديثتين لم يستقر الفقه بعد علـى تحديـد    باإلضافة
همـا  و الدراسةو ا من البحثميناال بعد حقه ما لمأنهو خاصة، ا تحديدا كافياممضمونه

 االعتـراف بالتـالي  و الذي يقصد به إلغاء تجـريم سـلوك معـين   و الحد من التجريم
بمشروعيته من الناحية القانونية على نحو ال يخضع معه ألي نوع من أنواع الجزاءات 

  )2(.القانونية
عد بها اإلجـراء  بيقصد به كل وسيلة يستو وهناك التحول عن اإلجراء الجنائي

  . بإدانة حكمذلك لتجنيب صدور و ف بها المتابعة الجنائيةتتوقو الجنائي العادي
مكانا هاما فـي السياسـة الجنائيـة     نتالحومما الشك فيه أن هاتين النظريتين ت

 االنطالقـة  يشـكالن و الدراسات بالبحـث و تناولتها العديد من المؤتمراتو المعاصرة
  .الجديد لنظرية الحد من العقاب االمتدادالجديدة أو 

ذلـك فـي   و من التفصيل من خالل هذا المبحث ئبشا محاول دراستهنعليه سو
مطلبين أساسين تناول في األول نظرية الحد من التجريم بينما تناول في الثاني نظريـة  

  . التحول عن اإلجراء الجنائي
  

  األولالمطلب 
  التجريمنظرية الحد من 

  

                                                
(1) Michel degoff , Droit de la sanction nom penal, , Paris  France ,2000, p. 12. 

 .48ص  ، 2007-2006، دون مكان نشر، النظام القانوني للعقوبات اإلداريةمحمد سعد فودة،  (2)
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ه عبـارة عـن   أشرنا ونحن بصدد تحديد مفهوم الحد من العقاب بأنو كما سبق
 يستهجن الطريق الجنائي بمعنـاه الضـيق  و الذي يهجر االجتماعيإضعاف لرد الفعل 

، أكثر فاعليةو أقل تصادما ىأخر بأساليب بدالهاست ىأحيانا أخرو منهخفيف أحيانا التو
فالحد من  ىبعبارة أخر، توضيحهاو وهو ما يرتبط بالبحث عن أفضل الوسائل الوقائية

األساسـية فـي    سمتهامصطلح عصري للسياسة الجنائية التي تتمثل هو إال  العقاب ما
  . الجنائية القمعية لألساليبعن بدائل  البحثو ةدئالته

متشابهة معها يجب المقارنة بينها ألن الحـد مـن العقـاب     ىوهناك أفكار أخر
األفكار التي يجب علينا اإلحاطة بها فـي نطـاق   مع بعض  ياتهيتداخل في طو يشتمل
حاول من خالل هذا نالتحول عن اإلجراء الجنائي وسو أهمها الحد من التجريمو ،بحثنا

أهم التطبيقات الخاصة و المطلب التركيز على الحد من التجريم من خالل تحديد مفهومه
  . به

  

  ريمجالتتعريف الحد من :الفرع األول
 

ـ وبر من منع حداثة مصطلح الحد من التجريمتلم  د ز الخالف الفقهي حول تحدي
فصلهما التداخل الكبير المصطلحين ما جعل صعوبة و خاصة في ظل التقارب، مفهومه

أن الحد من التجريم  Leclercqاألستاذ  ىفير -الحد من التجريم و الحد من العقاب –
بالتالي فإن كل حد من التجريم هو أيضا و بالتالي إلغاء العقوبةو يفترض إلغاء التجريم

  .)tout  décriminalisation est une dépénalisation  ")1 "حد من العقاب
ل الحد من العقاب عن الحد صال يجد مبررا لف رخاآلأما األستاذ كيرشوف فهو 

وإن كان سيؤدي إلى إلغاء التجريم عن سلوك معين فإن هـذا ال يعنـي   ، من التجريم
 ألغيي السلوك الذ وعليه فإن األستاذ كيرشوف يقصد أن هذا،" مشروعية ذلك السلوك

                                                
) المغرب مجلة السياية الجنائية ب(،السياسة الجنائية مفهومها و آليات وضعها و تنفيذها الطيب الشرقاوي ،  (1)

 .31،ص 2005،  04،المجلد الثاني ،الطبعة األولى ،منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية ،العدد 
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غير رد الفعل  اجتماعيفعل  من ناحية حاجته الدائمة لرد سيظل غير مشروعتجريمه 
   )1(."الجنائي

فيرى أن الحد من التجريم يتكون من وقـف تجـريم    Levasseur أما األستاذ
 ،يصبح مباحـا و الفعل لجزاء جنائي فال يخضع، سلوك ما وقد يكون وقف التجريم كليا

علـى القـيم    اعتـداء يمس األفعال التي تشـكل   ريم الجالت هذا الشكل من الحد منو
لكن يتقرر له بدائل  مجرما يتمثل الحد من التجريم في بقاء سلوك معين أو قد، األساسية

  )2(.قصير المدة الحبس أخري غير عقوبة
يخـرج عـن    ال Levasseur الذي قدمه األستاذ ىو إن كنا نرى أن هذا المعن

 .ناه الضيقكونه حدا من العقاب بمع
أن :"للمشكالت الجنائية مفهوما للحد من التجريم بقولها األوربيةوقد قدمت اللجنة 

 جـزاءات النظام الجنائي بفرض  اختصاصالحد من التجريم القانوني يتمثل في سحب 
هذا يمكن أن يتم بواسطة عمل تشـريعي يتضـمن   و في مواجهة بعض إشكال السلوك

من الناحية القانونية كما في بعـض الـدول    الكامل بمشروعيته سلوك معين االعتراف
  )3(."الجنسي االنحرافحيث تم إلغاء بعض جرائم األخالق من الزنا أو  األوربية

عندما قالت أن الحد مـن   Delmas – Martyالذي تبنته األستاذة  االتجاهنفس 
ن مجرما مـن خاللـه يصـبح    لسلوك كا االجتماعيو القانوني االعترافريم هو جالت

  )4(.السلوك مشروعا بعد ما كان مخالفا للقانون
التعريفات السابقة يتضح لنا جليا أن الحد من التجريم لـيس  و من خالل المفاهيم

لحد من العقاب هو إبقاء السلوك مجرما مـع تخفيـف   افإذا كان ،هو الحد من العقاب 
فإن الحد من التجـريم  ، غير الجنائي ىالعقوبة أو البحث عن بدائل لها في قوانين أخر

                                                
(1) Van de Kerchove , op. cit, P315  .  

 .44مرجع سابق، ص  محمد سعد فودة، (2)
(3)  Conseil de l’Europe, comité européen pour les problèmes criminels, Op. cit. P13. 
(4)  Delamas Marty, op. Cit, p161. 
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روعية هذا القانوني بمش االعترافهو إلغاء التجريم عن فعل معين علي نحو يؤدي إلى 
  . نوع من أنواع الجزاءاتالعمل بحيث ال يخضع أل

 :هذا التحديد مجموعة من النتائج أهمها  ىويترتب عل
 ة القانونية ال يؤدي حتما إلـى  مشروعا من الناحي اعتبارهو معين سلوك أن إلغاء تجريم

ألغـت تجـريم    أوربـا فإذا كانت أغلب التشريعات في ، االجتماعية قبوله من الناحية
إال أنهـا   يـة قانونمن الناحية ال اجعلها مشروع ال ماثالجنسي على سبيل الم االنحراف

 .غير مقبولة لدى فئات كبيرة من المجتمعو اجتماعياة هجنمازالت مست

 ما يمكن أن يعد جريمة مـن زمـن   ف، المكانو ن التجريم من حيث الزماننسبية الحد م
إنهـا مرتبطـة بتطـور السياسـة     و معين يمكن أن يعد مشروعا في زمن آخر خاصة

ة كذلك من حيث المكان حيث يختلف يوهي نسب ،االجتماعيدرجة الوعي و هايالجنائية ف
 ارتباطامن التجريم يرتبط أن الحد و هذا أمر طبيعي خاصةو ألخرىتطبيقها من دولة 

العامة داخل كل مجتمع فأغلب جرائم األخالق غير  اآلدابو بفكرة النظام العام وثيقو
إال أن األمر يختلـف بالنسـبة    ،غير معاقب عليها في كثير من الدول الغربيةو مجرمة

 فأعراو عاداتو المبادئ اإلسالميةو للدول اإلسالمية إذا أنها تتعارض مع أبسط القيم
 . تقاليد تلك الدولو

   يترتب على تحديد فكرة الحد من التجريم ضيق نطاق تطبقيه حيث أن فصلها عن كـل
التحول عن اإلجراء الجنائي يؤدي غالبا إلى حصـر نطاقـه   و فكرتي الحد من العقاب

 . األوربيةعلى جرائم المتعلقة باألخالق في بعض الدول 
 

  جريمعوامل ظهور الحد من الت: الفرع الثاني
   

، إلى تلك التي أشرنا إليها في الحد من العقاب باإلضافةيمكن تحديد هذه العوامل 
دلك من خالل تسامح األفراد و باألساس في عدم تطبيق القانون أو عدم قابليته للتطبيق
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أنـه علـى    إال، روعة الخاضعة لقانون العقوباتفي مواجهة بعض األفعال غير المش
  )1(.مستهجنةو ل تظل في نظرهم غير مرغوبةالرغم من أن تلك األفعا

هذا ما يرجع و توقيع العقاب عليهاو إال أنها ال تحتاج إلى تدخل القانون الجنائي
مالحظته من و استشعارههو ما يمكن و لمجتمع ما االجتماعيةو افيةقإلى تغير األسس الث

األفراد أو عدم مدى حاجة و الرأي العام حيث يمكن حصر القيم الحالية استطالعخالل 
أثـره  و هذا مع عدم إهمال التطور القضائيو حاجتهم إلى تدخل جنائي لحماية تلك القيم

  )2(.في هذا المجال

الحكومات من بعض جماعات الضـغط  و باإلضافة إلى ما تعانيه بعض األنظمة
إن كان هذا يحـدث  ، والتي يكون هدفها تجريم سلوك معين أو إلغاء تجريم سلوك أخر

مـن   –بصـفة عامـة    -في بعض الدول إال أنه يجب أن يكون هدف المشرع  بالفعل
ليس خدمة لطائفـة مـا أو   و التجريم أو رفعه هو تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ككل

  .ضد طائفة معينة بذاتها
  

  تقدير نظرية الحد من التجريم: الفرع الثالث
   

على نظريـة  ى األول فكرة الحد من التجريم تبدو من الوهلة على الرغم من أن
من خالل  االجتماعيبسعي المشرع إلى إرضاء الضمير  ارتباطها اعتبارإيجابية على 

يمنع من أن نلمح إلـى بعـض    إال أن هذا ال ،إلغاء تجريم سلوك معين أو تجريم أخر
 :والتي حصرناها في السلبيات الناتجة عن فكرة الحد من التجريم 

 تم  ذيأنواع السلوك ال ارتكاب فيمحالة إلى تزايد  ال إن فكرة الحد من التجريم ستؤدي
تقدير األفراد لقانون و احترامالذي سيكون له أثر سلبي على مدى و بالفعل هإلغاء تجريم

مـن   اعترافـا األفـراد   ىلد قإلغاء التجريم عن فعل معين سيخل أن حيث ،العقوبات
 ،رره من الناحية الموضوعيةالمشرع بأن تجريم ذلك الفعل من الماضي لم يكن له ما يب

                                                
،المجلد ) مجلة السياية الجنائية بالمغرب (، العقوبات السالبة و سياسة اإلصالح و اعادة االدماجمصطفى مداح ، (1)

  242،ص  2005،  04الثاني ،الطبعة األولى ،منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية ،العدد 
 .288مهدي عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص (2)



  تأصيل الجزاءات اإلدارية العامةتأصيل الجزاءات اإلدارية العامة  الباب التمهيديالباب التمهيدي
  مبدأ تقييد تدخل القانون الجنائيمبدأ تقييد تدخل القانون الجنائي  للالفصل األوالفصل األو

  

32 
 

هو بصدد تجـريم أو  و يقلل من هذا األمر السلبي عليه أن يحرص حتىإال أن المشرع 
مسترشدا في ذلـك   االقتصاديةو االجتماعيةالقيم  احترامإلغاء تجريم سلوك معين على 

 .احترامهعام بتعين  رأىبرأي األغلبية من خالل 

 لالنتقـام وسائلهم الخاصة و األفراد استخدامانية أن الحد من التحريم قد يؤدي إلى إمك 
فهناك دائما الزوج الذي مس شرفه بفعـل   ،تجريمها ألغي أفعاالفي حقهم  ارتكبواممن 

فبالرغم من إباحة تلك األفعـال   ابنهالزنا أو الذي أجهضت زوجته نفسها فتخلصت من 
تمـس  إال أنها ، ادأنها تدخل في نطاق الحرية الشخصية لألفر ىبدعو في بعض الدول

شعورا بالرغبـة   تولد لدى الغير بل وقد أبرياءالواقع  النهاية بأفراد آخرين هم في في
  .بالتالي يضيع الهدف من وراء الحد من التجريمو االنتقام في

  

  المطلب الثاني
  الجنائي ءفكرة التحول عن اإلجرا

  

 جراء الجنـائي في بداية هذا المطلب أن التحول ينصب على اإل اإلشارةينبغي 
الجنائية إجراء جنائيا فإنه لـيس كـل    ىكانت الدعو فإذاالجنائية  ىليس على الدعوو

  )1(.شموالو اتساعا أكثر ففكرة اإلجراء الجنائي، جنائية ىعد دعويجنائي  إجراء
والهدف من ذلك أن نطاق التحول عن اإلجراء الجنائي ال يرتبط بفكرة الدعوى 

 التي تسبق تحريك الدعوى الجنائيـة  اإلجراءات ىكذلك عل حدها بل ينصبو الجنائية
وعليه فإننا من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى تعريف التحول )2(.بواسطة النيابة العامة
   .عوامل ظهوره ثم تقديرهو عن اإلجراء الجنائي

                                                
 .وما بعدها 107، ص 1996الدار الجامعية، اإلسكندرية،  ،مبادئ علم اإلجراممحمد أمين مصطفي،  (1)
وليس على الدعوى الجنائية، حيث أنه إذا كانت الدعوى  ارتأينا اعتماد أن التحول ينصب على اإلجراء الجنائي (2)

 أنه ليس لكل إجراء جنائي يعد دعوى جنائية، ففكرة اإلجراء الجنائي أكثر اتساعا وشموال الجنائية إجراءا جنائيا ،إال
ال يرتبط بفكرة الدعوى الجنائية وحدها بل  -كما سنرى - بل يتسع ليحتوي الدعوى الجنائية نفسها، فنظام التحول

ختصاص القاضي الذي له أن يعدل حريك الدعوى الجنائية، وبالتالي تصبح من اتينصب أيضا على إجراءات الحقة ل
أنظر  -كما سيأتي بيانه -عن الحكم الجنائية في تلك الدعوى، وله أن يطلب عرض القضية على محكم أو موفق

 .49ص  ، النظرية العامة لقانون العقوبات اإلداري، مرجع سابق،ىمحمد أمين مصطف
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  تعريف نظام التحول عن اإلجراء الجنائي: الفرع األول
  

الفقه يستخدم مصطلح التحول عـن اإلجـراء الجنـائي     في البداية نشير إلى أن     
Déjudiciarisation الجنائية أو  الخصومةكالتحول عن ،مصطلحات مختلفة و بألفاظ

باإلجراءات  االستعانةالتحول عن النظم الجنائية التقليدية أو البدائل الدعوى الجنائية أو 
   .Extrajudiciairesغير القضائية 

لجنائي الذي يجب التحول عنه ذلك اإلجراء الجنائي الـذي  والمقصود باإلجراء ا
بإجراء جنـائي   االستعانةلكن هذا ال يمنع من و ،سيؤدي إتباعه إلى الحكم حتما باإلدانة

  )1(.إذا كان المقصود منه في األخير تجنيب الحكم باإلدانة) كأمر الحفظ مثال(
بعدها اإلجراء الجنائي و يعرف التحول عن اإلجراء الجنائي بأنه كل وسيلة يست

حيـث يخضـع    ،)2(ذلك لتجنيب المتابعة الجنائيةو تتوقف بها المتابعة الجنائيةو العادي
  )3(.مرة أخري في المجتمع االندماجأما و يساعدهبموافقته لبرنامج غير جنائي و المذنب

بصفة عامة تجنيب الخضـوع لجـزاء   و أو محل النزاع الذي كان سببا لجريمة
بوسائل العالج الطبـي أو   االستجابةكعرض األمر للصلح أو التوفيق أو  ذلكو جنائي

  )4(.التربوي
مـع   تتشـابه سبق يتضح لنا أن فكرة التحول عن اإلجرام الجنائي  من خالل ما

  : نظرية الحد من العقاب من ناحيتين

                                                
 .105، ص مرجع سابق، مبادئ علم اإلجرام، ىمحمد أمين مصطف (1)
، دون مكان النشر، النظرية العامة للعقوبةنور الهدى هنداوي، جمال عند الناصر، جمال عبد الباقي الصغير،  (2)

 .109، ص 2007، 2006
 المجلة الجنائية(سمير الجنزوري، السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة بين القانون المصري واإليطالي، (3)

 .175، 171، ص ص 1968، العدد األول، مارس ، المجلد الحادي عشر)القومية
، دار النهضة العربية، القاهرة، اختصاص القاضي الجنائي بنظر المسائل غير الجنائيةمحمد عبد الحميد مكي، (4)

 .43 ،42، ص ص 2007
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 هذاو تعالج النظريتان فعال مخالفا وغير مشروع قانونا يستوجب رد فعل معين :األولي
  .ما يميز هاتين الفكرتين عن فكرة الحد من التجريم

هدف كل من الفكرتين واحد وهو عدم تعرض المخالف في نهاية األمر للجزاء : الثانية
  .الجنائي

عدم مشروعية الفعل محل  ةعبيطو بالرغم من ذلك تختلف النظريتين من ناحية 
يصبح مشروعا من و ريمةففي نظرية الحد من العقاب يرفع عن الفعل صفة الج،البحث 

أما ، - العقوبات اإلدارية -لكن يظل غير مشروع طبقا لقانون آخر و الناحية الجنائية
 فكرة التحول عن اإلجراء الجنائي فال مساس بتجريم الفعل حيث يظل مجرما جنائيا

عاد محل النزاع  بالفشللكن يبحث له عن رد فعل جنائي فإن جاءت تلك المحاوالت و
   )1(.جديد أمام المحكمة المختصر دون المساس بطبيعتها الجنائيةلينظر من 

لقد أشار األستاذ مارك آنسل إلى فكرة التحول عن اإلجراء الجنائي في مؤلفة 
الجديد عندما طالب بضرورة البحث عن إجراءات غير جنائية كرد  االجتماعيالدفاع 
  )2(.اجتماعيفعل 

ـ .م.وـ الو و تعد كندا دور السـلطة   يتعـاظم ذا المجـال إذ  أ ذات خبرة في ه
يكون لكل عضو من أعضاء هـذا  و ،التقديرية الممنوحة ألعضاء جهاز العدالة الجنائية

  : الجهاز دوره على النحو التالي
للشرطة دور أساسي في هذا المجال على أساس مالها من سـلطة   :جهاز الشـرطة -1

هذا كثيـرا مـا يـتم    و التوقف عنهاأو ، من البداية في المتابعة االستمرارتقديرية بين 
الضـرب  و مناوشات الجوارو، العائلية كالخالفاتبالنسبة لبعض الجرائم قليلة األهمية 

لجهاز الشرطة السلطة التقديرية في التوبيخ أو النصح  حيث يكون. ... السبو الخفيف

                                                
 .43المرجع نفسه، ص  (1)

(2)Marck Ancel , la defense social nouvelle , 3 eme edition , paris , 1981, p 275. 
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أي  ال يترتب بعـد هـذا  و اجتماعيةو أو التوفيق أو إحالة األمر إلى مؤسسات عالجية
  )1(.متابعة أخرى

 

  : النيابة العامة-2
تـراه   مـا  اتخـاذ عوى الجنائية للنيابة العامة دمة في رفع الءالمال لمبدأأعماال 

ذلك في حدود المسموح به قانونيا كإصدار أوامـر الحفـظ   و، مناسبا للمصلحة العامة
 ضررها للمذنب فيحيث لها أن تقدر اآلثار السلبية لتلك اإلدانة ، لتجنب الحكم باإلدانة

لـذلك لهـا أن تصـرف     االجتماعيةللمصلحة  تحققهاهو مأمول من  ماو .)2(للمجتمعو
كمـا فـي حالـة    ،تقلل من خطورة الفعل  اعتباراتالنظر عن الدعوى الجنائية لتوافر 

لم يكن هذا الموضوع على درجة كبيرة  الصلح بين األطراف حول موضوع النزاع ما
 )3(.والخطورة الجسامةمن 

 : القاضي-3

توقيع الجزاء الجنائي عليه و بهدف عدم إدانة المذنب ةبوسائل متعدد االستعانةله 
فله أن يعرض النزاع للصلح أو التوفيق بين المتخاصمين أو أن يأمر بإيداع المـذنب  ،

أو إعالمية كل هذا الهدف تجنيب الحكم باإلدانة إذ ما كان هـذا   اجتماعيةفي مؤسسة 
  )4(.على المذنب سامهجنتائج أكثر  الحكم سيؤدي إلى

م أ نالحـظ   الـو و من كندا لهو معمول به في ك امن خالل هذه اللمحة عن م
يسعى دائما إلى البحث عن حلول تكـون خارجـة   و كيف أن جهاز العدالة كله يتعاون

و أيضا البحث عن إجراء يكون بعيدا عن اإلجراء الجنائي خاصة إذا ، العقوبة الجنائية

                                                
، ص 1985. الطبعة السادسة عشر، القاهرة. مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصريروؤف عبيد،  (1)

332.. 
الطبعة الثالثة، مكتبة اإلنجلو مصرية القاهرة، .الجريمة في المجتمع لتفسير السلوك اإلجراميعارف محمد،  (2)

 .280، ص 1990
 .191عطية مهنا، مرجع سابق، ص  (3)
، 2005، دار النهضة العربية، القاهرة، رقابة القاضي الجنائي لمشروعية القرار اإلداريرفعت رشوان،  (4)

 .165ص
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السلبية التي قد تترتب عن العقوبة الجنائية بمالهـا مـن    اآلثارنا في الحسبان ما وضع
  . به نالمحيطيأو على  نقسوة وسلب للحرية سواء على المدا

صدفة بل كان نتيجة  يأتلم  -الجنائي  اإلجراءالتحول عن  – المبدأإال أن هذا 
يطبـق   حتىو كذلك  ،تجاههذا اال بروزمجموعة من العوامل التي أسهمت في  لتضافر
هو مـا  و تجاه تطبيقا سليما ال بد من توفر مجموعة من الشروط لضمان سالمتههذا اال

 . سنحاول التطرق إليه من خالل الفرع الثاني من هذا المطلب
  

  شروط التحول عن اإلجراء الجنائي: الفرع الثاني
  

 سـتعانة الا يمكـن في جميع األحوال  ليس سبق ذكره يتضح لنا أنه ترتيبا على ما    
به مرتبط بتوفر مجموعـة مـن    االستعانةإذا أن ، بفكرة التحول عن اإلجراء الجنائي

 ولعل أهم العوامـل ، )1(المشروعية مبدأو يكون تطبيقه متماشيا حتىاألسباب و الشروط
ا تتمثـل بالنقـاط   يمالتي تجعل من تطبيق التحول عن اإلجراء الجنائي سـل  األسبابو
  :ليةاالت
 تتطلب المصلحة العامـة إجـراء    ن الخطر الناجم عن الجريمة ضئيال بحيث الأن يكو

 . الفاعل نفسه هكرنال يو المحاكمة أن يثبت خطأ الفاعل ثبوتا ال يقل الشك

  التـي تتكفـل    -بدائل الدعوى الجنائية –أن تتوفر في النظام القانوني الوسائل الجديدة
الفاعليـة   البـدائل و أن تضمن هذه ، جتمعالمذنب مرة أخرى بالم اندماجو بحل النزاع

مـا  و ذلك بالنظر إلى سـوابقه و االنحرافبحيث تساعد على منع الفاعل مستقبال من 
 . يتوفر من معلومات عنه

 هذا مـا و وقف المتابعة الجنائية من أجل التفاهم الودي المجني عليهو أن يوافق الفاعل 
و بناءا ، عملاو عالقة عائلية أو جوار جود عالقة تربط الطرفين قبل النزاع كو يتطلبه

ما يقع من األحـداث أو   الجنائي على ذلك يمكن أن يخضع لنظام التحول عن اإلجراء

                                                
 .53، ص مرجع سابق، النظرية العامة لقانون العقوبات اإلداريمحمد أمين مصطفي،  (1)
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كذلك بعض الجرائم و المسنين أو المعوقين عقليا أو بدنيا أو ما ينتج من خالفات عائلية
 )1(.التسولو أيضا جرائم التشردو التي ترتكب دون عنف

 
  

  .التحول عن اإلجراء الجنائي نطاقتقدير : الفرع الثالث
  

كـان   بماأن الحديث عن تقدير نظام التحول عن اإلجراء الجنائي من الصعوبة 
كيفيـة تعامـل السـلطة    و صعلي وجه الخصو االجتماعيةبالعالقات  الرتباطهنظرا ،

ه مـن  سنتناول فإن له عيوب وهو ما مزايا له هذا النظام كما أن أنإال ،القضائية معها 
  .خالل هذا الفرع

  

  التحول عن اإلجراء الجنائي مزايا: أوال 
  

   :ييمكن حصرها فيما يل
  أنه يسمح بإتاحـة الوقـت    اعتبارعن الجهاز القضائي على  العبءيساعد على تخفيف

 . التي ال بديل لحلها إال باإلجراءات الجنائيةو للقضايا الهامة غالالزم للمحاكم للتفر

  أثارها السلبية التي تؤثر على المحكوم و بعيدا عن الجزاءات الجنائيةيسمح بحل النزاع
  .عليه

 مصـلحة   تتحقق معه تقديم الوسائل المناسبة التي تساعد في اإلسراع بإنهاء النزاع بما
 . المجني عليه

 عليه أو تعويض المجني عليه  مكانةيسهل على األقل في إعادة األوضاع إلى و يضمن
 .حقت بهمن األضرار التي ل

 

  .عيوب التحول عن اإلجراء الجنائي :ثانيا 
  

                                                
ألول، السنة األولى، المملكة المغربية، أفريل  ، العدد ا)المجلة القضائية العربية( ،العقوبات البديلةفرانسوا فوكار،  (1)

 .291، ص 1984
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كانـت علـى   و لنظام التحول عن اإلجراء الجنائي االنتقاداتمجموعة من  توجه
  :يلي أساس ما

  مساحة السـلطة التقديريـة   و رقعة اتساعالجنائي إلى  اإلجراءيؤدي نظام التحول عن
 تقـرر لـه شـكل معـين     لوو مساواةقد ينتج عنها من تعسف أو عدم  ماو ،للقاضي

 شكلي ال يتماشىو بسيط إلى نظام جامدو حول من نظام مرنتإجراءات للرقابة عليه لتو
 . الذي بهدف إلى تحقيقه األساسيالغرض و

  إلى االعتراف  الفاعل سيؤدي بالبعض اعتراففي تطبيق هذا النظام على  االعتمادأن
ي أن هـذا مـا   اعتقـاد ليس في و اإلدانةو أنفسهم كذبا لتجنيب الطريق القضائي على 

 . يهدف إليه هذا النظام

 الوسيلة  باعتبارهثقة األفراد في النظام الجنائي  اهتزازأن يؤدي هذا النظام إلى  نخشى
 خاصة إذا ما خضع األمر للمساومة بين الجـاني و الحاالت أغلبالفعالة في و الرادعة

 . المجني عليهو

على النحو السابق لنظام التحول عن اإلجـراء  الموجهة  االنتقاداتو سعيا لتجنيب 
في  انعقدالذي  األول حول التحول عن اإلجراء الجنائي المؤتمركل من  اقترحالجنائي 

  )1(:يلي المؤتمر الخامس لألمم المتحدة ما، و1977الكوبيك لكندا عام 
 يجب أن يكون قرار المشاركة في برنامج للتحول عن اإلجراء الجنائي إراديا. 

 محام استشارةفي  خاضع لنظام التحول عن اإلجراء الجنائي الحق دائمالل. 

 ديدهحيجب الحصول على موافقة المجني عليه إذا ما تعم ت . 

  كتوبـة نظام التحول عن اإلجراء الجنائي لكل برنـامج م  اختياريجب أن تكون معايير 
 . يمكن للجميع اإلطالع عليهاو

 مـن   االنسـحاب جراء الجنائي الحق في طلـب  للمذنب الخاضع لنظام التحول عن اإل
 .ةتحويله للمحكمة المختصو البرنامج

خالل من  تقييد تدخل القانون الجنائي في حده األدنى تناولناه حول مفهوم ابعد م
الحد مـن  و الجنائيالحد من العقاب الغوص في النظريات الفقهية التي تناولته خاصة 

                                                
 45محمد أمين مصطفى، مرجع سابق ص .  (1)
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الهدف من دراسة و قد يتساءل القارئ عن الغاية ،التحول عن اإلجراء الجنائيو التجريم
اإلجابة  .التكامل فيما بينها ؟و مظاهر التداخلو هذه النظريات من خالل إبراز مفهومها

فكـرة   زبـرو لفي أن هذه النظريات هي التي مهدت الطريق  كمناؤل يسعلى هدا الت
أن السياسة الجنائيـة  و الجزاءات اإلدارية كبديل عن العقوبات الجنائية التقليدية خاصة

خاصـة بالنسـبة   ،العقوبة الجنائية  وطأةالتخفيف من  إلىالحديثة للدول تهدف عموما 
سلبية على كل مـن   انعكاساتهاو للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة التي تكون أثارها

حيد فهنا ت، المجتمع عموماو حتى عائلته أو المقربين منهو الفرد المذنب الذي توقع عليه
 اعتبارعلى ) المجتمعو إصالح الفرد(صالح اإلالعقوبة عن هدفها األساسي المتمثل في 

أن الفرد الذي و تكون في الغالب سلبية خاصة –القصيرة المدة  –أن آثار هذه العقوبة 
إال  ،في المجتمـع  -صالحاو أن لم نقل إيجابيا –توقع عليه يكون في العادة فردا عاديا 

يكتسب منهم و مع منحرف داخل المؤسسة العقابية يؤدي إلى تأثره بهمبمجت احتكاكهأن 
 الذي يولد فيه النزعة اإلجرامية فيتحول مـن فـرد صـالح    األمر،الطباع اإلجرامية 

هي المدة التـي   –في مدة قصيرة و ،إيجابي داخل المجتمع إلى فرد منحرف السلوكو
عن هدفها األساس وهـو   تحادكيف أن العقوبة  رىن نافه -قضاها في السجن كعقوبة
  .إصالح الفرد وردع الغير

إلى أن العدد المتزايد للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تؤدي إلـى   افةظباإل
المؤسسات العقابية بالمسـجونين   اكتظاظبالخصوص في ة ممثل أخرىسلبية  انعكاسات

لذي دفـع بالـدول إلـى    إضافة إلى إثقال كاهل ميزانية الدولة باإلنفاق عليهم، األمر ا
 تضـمن و تضمين تشريعاتها عقوبات بديلة عن العقوبات الجنائية تضمن الردع العـام 

توصلت إليه التشريعات الحديثة في هذا المجال  ما ولعل أهم ،ورائهاتحقيق الهدف من 
على الجزاءات اإلدارية التي تفرضها السلطة التنفيذية ممثلة فـي اإلدارة   االعتمادهو 

ما يجدر التذكير بـه أن األفعـال   ، وبفرض العقوبة اإلدارية على األفراد ضطلعتالتي 
الفرد ال تترك لـدي   اقترفهاالتي يعاقب عليها بعقوبات إدارية هي تلك األفعال التي إذا 

، خطورتهـا علـى المصـلحة العامـة    و نظرا لضآلة جسامتها استهجاناغالبية األفراد 
األخيـرة   اآلونـة حيث أصبح من المألوف فـي   كمخالفات المرور على سبيل المثال
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بمختلف التشريعات بهذه الجزاءات اإلدارية كبدائل عن العقوبات السالبة للحرية  استعانة
ال و العـود انتشـار  أنها تضمن عدم و خاصة اعةجونلما لها من فعالية ،قصيرة المدة 

 االجتماعيةو المالية أيضا ألنها تخفف من عبئ التكلفةو تمس بالخاصية العقابية للجزاء
فقد دفعت ببعض الـدول إلـى    اعةجنلما للجزاءات اإلدارية من ، وللجزاءات الجنائية

الذي يختلـف فـي أحكامـه    ،هو قانون العقوبات اإلداري و إصدار قانون مستقل بذاته
القانون اإلداري وعلى رأس هـذه الـدول نجـد    و ومبادئه عن كل من قانون العقوبات

أمـا فيمـا    1981القانون اإليطالي الصادر عام و 1975ي الصادر عام القانون األلمان
وجد بها قـانون عـام   أيضا المصري فال يو يتعلق بالمشرع الفرنسي ومعه الجزائري

فـي مختلـف   موزعـة  قانونيـة   رة عن نصوصبل هي عبا،ينظم العقوبات اإلدارية 
على كل فرد مخـالف   القوانين تخول اإلدارة سلطة توقيع جزاءات ذات طبيعة إدارية

  . أحكام هذا القانون
ادي بها رجـال الفقـه القـانوني    نالدعوات التي كان يترتيبا على ما سبق فإن 

التحول عـن اإلجـراء   و الحد من التجريمو الجنائينظرية الحد من العقاب  بخصوص
سـلطة الـردع   و عبدت الطريق لبروز الجزاءات اإلداريةو هي التي مهدت، الجنائي
على الساحة القانونية هذه الجزاءات التي سنتناولها بالتفصيل في الفصل الثاني  اإلداري

  .من هذا الباب
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 الباب األول

  مشروعيتها الرقابة اإلدارية على الجزاءات اإلدارية وضمانات 
 

سلطة إصدار الجزاءات و أشرنا في بداية بحثنا إلى أن اإلدارة تتمتع بصالحية
ليس فقط في مواجهة األفراد الذين تربطهم بها عالقة سواء كانت تعاقدية ، اإلدارية

، فراد الذين ال تربطهم بها أي عالقة قانونيةهذه السلطة إلى األ امتدتأو وظيفية بل 
هو ما جاء في العديد من و االستقاللوهي بهذه السلطة تتمتع بقدر كبير من 

أن ال يجب  االستقاللغير أن هذا  -إليها كما سبق اإلشارة -النصوص القانونية 
 استعمالال يؤدي باإلدارة إلى الوقوع تحت طائلة التعسف في  ىيكون مطلقا حت

في اإلدارة بمبدأ المشروعية  التزاميعتبر ، واقراراتهبالتالي بطالن و السلطة
 من إضافةإلى الرقابة اإلدارية  هاتقراراخضوع ما يحمله و اقراراتهو تصرفاتها

فكلما ، حياد اإلدارةو مشروعية الجزاءات اإلداريةلأساسية إجرائية و ضمانات شكلية
همية ضبط هذه السلطة بمجموعة من في هذا المجال برزت أ طتهاتوسعت سل

 اوقراراتهتها صرفاالضوابط التي تحمي األفراد من تعسف اإلدارة في كل ت
لهذا و ،وخصوصا الجزاءات اإلدارية التي يكون لها وقع كبير على المخاطب بها

بها اإلدارة أثناء إصدارها للجزاءات  تتقيدمبادئ التي العن  كان لزاما علينا البحث
، اإلدارة تقراراو ى األعمالسائل الرقابة اإلدارية علوإلى  إضافة اإلدارية

الموضوعية حيث تعتبر هذه و اإلجرائيةو ضمانات مشروعيتها من الناحية الشكليةو
رض من غفي تحقيق ال الحقيقية الدالة على نجاح أو فشل اإلدارة سالمقاييالمعاير 

هذا الباب من خالل فصلين هو ما سنحاول التطرق إليها في و الجزاء اإلداري
  : أساسيا على النحو التالي

  .الرقابة اإلدارية على الجزاءات اإلدارية: الفصل األول
   .  الضمانات القانونية للمشروعية الجزاءات اإلدارية: الفصل الثاني
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 الفصل األول

  الرقابة اإلدارية على الجزاءات اإلدارية 
 

رة في شكل قرار إداري بإرادتها كان الجزاء اإلداري تصدره اإلدا الم
 لمبدأ المشروعية لقراراتها هي بصدد إصدارهاو المنفردة فكان لزاما أن تخضع

  . اقراراتهالرقابة اإلدارية على و
ط بضا هاتصرفات فييحدها  الو شك فيه أن اإلدارة ال تعمل من فراغ الا مفم
م تخضع كافة سلطات بمفهوم عا ،إنما تعمل في إطار مبدأ المشروعيةو أو قانون

 االعتداءفي كل صور نشاطها ألن القانون هو الذي يقف حاال دون و الدولة للقانون
ر على الجدل الفقهي حول نطاق تلك أنه بغض النظ، وحريتهمو فرادعلى حقوق األ

الشرعية فإن المستقر عليه أن هذه الشرعية تؤخذ طبقا للمفهوم الواسع الذي يشمل 
هو الذي يحدد لنا مفهوم الرقابة و نونية آيا كان مصدرها أو قوتهاكافة القواعد القا

  . نطاقهاو اإلدارية
ترتيبا على ما سبق فإننا سنتناول من خالل هذا الفصل بالدراسة كل من مبدأ 

أيضا الرقابة اإلدارية و المشروعية الذي يعد الحامي األساسي من تعسف اإلدارة
  : المبحثين التاليينذلك من خالل و على تصرفات اإلدارة

  
  . كأساس للعمل اإلداريمبدأ المشروعية : المبحث األول
  . الرقابة اإلدارية على الجزاءات اإلدارية: المبحث الثاني
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 المبحث األول
  للعمل اإلداري كأساسمبدأ المشروعية 

  
صدار أثناء إ باحترامهاالتي تلتزم اإلدارة  يعتبر مبدأ المشروعية أهم المبادئ         
اإلدارة لهذا المبدأ يمكن القول  احترامفي ، والمتضمنة الجزاءات اإلدارية اقراراته

سالمة الجزاءات اإلدارية التي و بصفة عامة اقراراتهبأن اإلدارة قد ضمنت سالمة 
مواجهة األفراد الذين يرتكبون مخالفات ترتب توقيعها بصفة خاصة من  فيتصدرها 

  . لقضاء اإلداريأمام ا بإلغاءالطعن فيها 
البد لها من  ألنشطتها ممارستها على ما سبق نقول أن اإلدارة أثناءترتيبا 

  .نطاقه ؟و هي مصادره ماو مبدأ المشروعية فيما المقصود بهذا المبدأ احترام
  :كل هذا سنتناوله في هذا المبحث من خالل ثالث مطالب رئيسة 
  مفهوم مبدأ المشروعية: المطلب األول . 

  مصادر مبدأ المشروعية: طلب الثانيالم. 

 نطاق مبدأ المشروعية: المطلب الثالث. 
 

  المطلب األول
  مفهوم مبدأ المشروعية

  
مجموعة القواعد القانونية التي يتعين على اإلدارة  يقصد بمبدأ المشروعية

بها عند ممارستها ألي نشاط إداري سواء كانت هذه القواعد  االلتزامو احترامها
أو غير ) اإلدارية تالقرارا، األنظمة، المراسيم، القانون العادي، الدستور(مكتوبة 
   )1( .)المبادئ العامة للقانون ، العرف( المكتوبة

                                                
 .31الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، ص . القضاء اإلداري وقضاء المظالمود القيسي، إعاد على محم  )1(
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نشاطاتها للقانون و هاتصرفاهذا المبدأ فإن الدولة تخضع في  ىقتضبموعليه 
رة اإلدا تقراراو جميع تصرفات ىأخر سيادة القانون عل ىأو بمعن، السائد فيها

على وفي حدود القانون  هافتكون جميع تصرفات، )1(السلطة العامة امتيازصاحبة 
السلطة التشريعية تخضع ف، السلطات الثالث في الدولة أن تحترم المشروعية القانونية

 السلطة التنفيذية تحترم القانونو تطبقهو زم بالقانونتالسلطة القضائية تلو للدستور
أي خضوع الدولة بمن فيها  مفهوم الواسع لمبدأ المشروعيةهذا هو الو تلتزم بحدودهو

  )2(.محكومين للقانونو من حكام

 لرقابة القضاءو شرعيةللبدولة القانون التي تخضع فيها اإلدارة سمى ت عندئذو
فإن ، السلطة التنفيذيةو بقدر تعلق األمر بضرورة التركيز على الوظيفة اإلداريةو

تطلبه دراستنا من تليس هدفنا باألساس بالقدر الذي  وعيةالمشرالمعني الواسع لمبدأ 
 للقانون  الذي يتمثل في خضوع اإلدارةو ،دأالضيق لهذا المب ىالتركيز على المعن

أن ال تأتي هذه األخيرة على القيام بعمل قانوني أو مادي مخالف للقانون أو فيه و
 تالقرارادارية معناه إلغاء ألن مخالفة مبدأ المشروعية اإل ألحكامهخروج أو مخالفة 
  )3( .باطلة اعتبارهاو اإلدارية المخالفة

الضيق لمبدأ المشروعية  ىالمعن اعتبارلهذا ذهب فقهاء القانون اإلداري إلى 
على قاعدة قانونية أو أساس  اقراراتهأنه يتمثل في ضرورة أن تستند اإلدارة في 

القانون اإلدارة حق القيام بهذا  حأن يمن، وقانوني حتى يكون العمل اإلداري مشروعا
يقيد من حرية  أيما يمكن قوله أن هذا الرو تالقراراالعمل أو إصدار هذا النوع من 

   )4( .حرياتهم قدر اإلمكانو اإلدارة بقصد حماية حقوق األفراد
أن أعمال  اعتبروا، ووهناك من الفقهاء من ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير

فقط على تنفيذ أو تطبيق  اقتصرتكون مشروعة إال إذا تصرفاتها ال تو اإلدارة
                                                

 .11، ص 2003منشأة المعارف اإلسكندرية، . القضاء اإلداريعبد الغني بسيوني،   )1(

Tome 20, L.G.G.P 41. traité de droit administratifAndré de lau badére, yves Gaudmet,  )2( 

, 2001. P. 85 edution éme3 ,Droit et administrative;  Maurin André )3(  

gualino éditeur. P 21.  Droit administrativeMarie Christine Rouault ,   )4(  
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هي مجرد تنفيذ لقواعد  قاعدة قانونية سابقة ما يعني أن األعمال التي تقوم بها اإلدارة
من كل  جردوا اإلدارة االتجاهوبهذا فإن أصحاب هذا ، )1(قانونية سبق وضعها

 واجعل، والتقديرية هايعني حرمان اإلدارة من سلطت اإلبداع ما منأو قدر  اللقاست
طبيعة النشاط اإلداري و هو ما ال يتماشيو منها مجردة أداة لتنفيذ القواعد القانونية

سلطتها التقديرية في  استعمالدارة تم على اإلحيع إذ أن هناك حاالت تالسرو نالمر
  )2(.لمبدأ المشروعية رقاخ هذا ال يعتبرو تهاالقرارإصدارها 

 ار الجزاءات اإلداريةإصد في الختصاصهااء ممارستها وعليه فإنه اإلدارة أثن
قرارها اإلداري الصادر بالجزاء  أن تذكر في يهاالبد عل، لمبدأ المشروعية  إعماالو

الذي يعتبر أساسا لسلطة اإلدارة في و القانوني الذي يبيح لها هذا التصرف للسند
 )3( …الجزاء اإلداري توسيع

عية ينبغي أن المشرواإلدارة لمبدأ  احترامسبق لكي يتحقق  تأسيسا على ما
 احترامو القانون من خالل عدة ضمانات تكفل تطبيق ضمن نطاقتكون تصرفاتها 

  : من هذه الضماناتو هذا المبدأ الجوهري
 لقد بينا سابقا كيف أن سلطة و ال بد من األخذ بمبدأ الفصل بين السلطات

 . لمبدأ الفصل بين السلطات خرقااإلدارة في توقيع الجزاءات اإلدارية ال تعد 

 يتم ذلك بأن يحدد المشرع و فرض رقابة على مشروعية أعمال اإلدارة
مبدأ  احترامالقانونية الكافية إلجبار اإلدارة على  اآللياتو لألفراد الوسائل

 األفراد حق طلب إلغاء القرارات اإلدارية غير المشروعةح كما يمن، المشروعية

                                                
(1) Jacqueline Morand, Deviller, cour de droit administrative, 6 éme édi on, 
Montchrestien,  P 31. 

، 1976، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع اإلدارة للقانون ، جرفطعيمه ال )2(
 .8ص

 .59، ص2004، دار النهضة العربية، القرارات اإلداريةأنيس جعفر،  )3(
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بالتعويض عن األضرار التي لحقت بهم جراء نشاط اإلدارة  منحهم حق المطالبةو
 .)1(غير مشروع 

 لقاعدة القانونيةلال يقتصر على التنفيذ أو التطبيق  وأخيرا أن دور اإلدارة
بما منحها المشرع من سلطة تقديرية  االستقاللو إنما لإلدارة القدرة على اإلبداعو

  . حرياتهمو اإلمكان بحقوق األفراد لتحقيق الفعالية اإلدارية دون المساس قدر
  

  مطلب الثانيال
  .مصادر مبدأ المشروعية

   
ها في هرم تدرج القواعد تإن تحديد مصادر مبدأ المشروعية يكون حسب مرتب

 هكذا من حيث الشكلو األدنىالقاعدة األعلى ثم  باحترامالقانونية فتلتزم اإلدارة 
  )2( .الموضوعو

لقواعد القانونية موزعة على شكل هرم متدرج أن ا اعتبرناوعليه إذا ما 
بعدها التشريعات و فيأتي في قمة هذا الهرم الدستور ثم القانون العادي، الطبقات
جميعها يطلق عليها بالمصادر المكتوبة إلى جانب ذلك يوجد المصادر غير و الفرعية

   . هو ما سنتناوله من خالل هذا المطلبو المكتوبة المتمثلة في العرف
  

  . المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية: الفرع األول
  

التي وضعتها و جميع القواعد القانونية المكتوبة تتمثل المصادر المدونة
تمتع هذه القواعد جميعها بذات القيمة تال و السلطة المختصة على شكل تشريع

عد القانون قوا يهاالقانونية حيث تحتل القواعد الدستورية قمة النظام القانوني ثم تل
تليها قواعد التشريع الفرعي و بالتشريعات الصادرة من البرلمان ىالتي تسمو العادي

  . التي تصدرها السلطة التنفيذية» األنظمة«
                                                

نشر والتوزيع الطبعة األولى، الدار العلمية الدولية لل ،الوجيز في القانون اإلداريمحمد جمال مطلق الذنيبات،  )1(
 .39، ص2003ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

 .371مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص  )2(
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منها  يستقيو عليه فإن المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية تتدرج هرميا و 
وهو ما  ، )1( رةت اإلدااقرارو أعمالو مبدأ المشروعية حجيته في مواجهة تصرفات

  سنتناوله 
  .بشكل مختصر

  
   . القواعد الدستورية: أوال

 

القواعد داخل  ىأسمو تعتبر القواعد الدستورية في قمة النظام القانوني للدولة
 التي تبين السلطات األسمىو ثيقة القانونية األساسيةالدستور كما نعلم هو الوف، الدولة

  . شكل الحكم في الدولةو اختصاصاتهاو
سلطاتها و فالقانون الدستوري هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة

هي التي تقرر حقوق األفراد و مع األفرادو عالقتها مع مؤسساتهاو العامة
  )2(.وواجباته

مبدأ  احترامضمن الدستور الجزائري العديد من األحكام التي تخص توقد 
، يزيدون تم المواطنين لجميع الواجباتو المشروعية كمبدأ المساواة في الحقوق

مبدأ المساواة في و طنيناأيضا ينص كذلك على أن الحق في العمل حق لجميع الموو
، المعمول بها األنظمةو في القوانين ةمحدداللشروط لتولي الوظائف العامة وفقا 

 عدم مخالفاتهاو بأحكامها التقيدو القواعد الدستورية باحترامفجميع السلطات ملزمة 
ذا هو هو بالتالي غير مشروعةو أعمال هذه السلطات غير دستورية اعتبرت إالو

  .على باقي القوانين علوهو مبدأ سمو الدستور
  

  . قواعد القانون العادي: ثانيا
  

                                                
 .125، ص 2007دار النهضة العربية، القاهرة،  تدرج القرارات اإلدارية ومبدأ الشرعيةثروت بدوي،  )1(
 .126ص  ثروت بدوي ،المرجع السابق، )2(
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 الحدود المبينة فيذلك و يتضع السلطة التشريعية عادة قواعد القانون العاد
بالتالي يحكم و الفة للدستورإال كانت هذه القواعد مخو ،الموضحة في الدستورو

  . العادي عن تطبيقهاو يمتنع القضاء اإلداريو القضاء المختص بعدم دستوريتها
يترك أمر التفصيل و األحكام العامةو يبين المبادئو ينص الدستور وغالبا ما

 دوبيان الحدو، قواعد القانونية العادية التي تهتم بتنظيم األمور التفصيليةلفيها ل
 فتقوم القوانين، الحاالت المستقبلية و لمواجهة جميع الظروف الالزمةالشروط و
طبيعة و التي تتماشيو الحاجات في المجتمعو ببيان ذلك طبقا للتصورات األنظمةو

يرية لإلدارة دحيث تفسح المجال ألعمال السلطة التق، نشاط اإلدارةو العمل اإلداري
 سريو ممارسة نشاطها بكل حرية ةنوفقا للنصوص القانونية المر لها ىيتسن حتى

  )1( .معه تتحقق المصلحة العامةو

  
  . التشريعات الفرعية: ثالثا

  

 تحتوي التشريعات الفرعية على مجموعة من القواعد القانونية العامة
 األنظمة أو اللوائح ىتسم االقتضاءالمجردة التي تصدرها السلطة التنفيذية عند و
من النصوص  أو اللوائحاتها في إصدار األنظمة تنفيذية سلطتستمد السلطة الو،

  )2( .أحيانا من نصوص القانون في حد ذاتهو الدستورية
تها المتضمنة الجزاءات اإلدارية يجب عليها اهي بصدد إصدار قرارو فاإلدارة

ت اأي مخالفة من القرار، ومراعاة األنظمة أو اللوائح المعمول بها في هذا المجال
ذه اللوائح أو األنظمة يضع قرار اإلدارة تحت طائلة عدم ه ىاإلدارية لمحتو

                                                
، 2003منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  مبادئ وأحكام القانون اإلدارياب، محمد رفعت عبد الوه )1(

 .44ص
 .597، ص 1972مكتبة القاهرة الحديثة،  ،القانون اإلداريطعيمة الجرف،  )2(
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عليه يجب على اإلدارة أن تحرص على سالمة و بطالنه بالتاليو المشروعية
  )1( .معمول بهااللوائح الو األنظمةتماشيها على و تهااقرار

 
  . المصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروعية: الفرع الثاني

  

طة تلك المصادر التي ال تصدر عن السل يقصد بهذا النوع من المصادر
  : يمكن إجمالها في نوعين هماو ونيةالمختصة بإعداد القواعد القان

   العرف اإلداري: أوال
 

يقصد بالعرف ما جري عليه العمل من جانب اإلدارة على نحو معين بشكل 
 منتظم في مزاولة نشاط محدد بحيث يشكل ذلك التكرار قاعدة ملزمةو مضطرد

  )2( .اإلدارة السير عليها إلى أن تلغي بقاعدة عرفية أخرىعلى و
جبة اإلتباع في الواو داري ينشئ القواعد المجردةو عليه فإن العرف اإل

 بالتالي يعد العرف من مصادر مبدأ المشروعية بحكم تصرفات اإلدارة، وتهااإجراء
وبالتالي ، )3(انونكأنه مخالفة للقو ة يعدرفي حالة مخالفته من قبل اإلداو أعمالهاو

  .لمبدأ المشروعية مخالفة
جديد أكثر مالئمة للمصلحة  أسلوبوإذا ما ظهرت ظروف تدعوها إلى إتباع 

 : العامة يجوز مخالفة العرف وفقا شروط المعاينة يمكن حصرها في

  تطبقه بصفة دائماو اإلدارة عاما اتبعتهأن يكون العمل أو النظام الذي 
غير و منظماو دائماو عاما أسلوباتتبع اإلدارة مسلكا أو هذا يعني أن ، ومنظمةو

على و كون أمام عدم ثبات المسلكنتتركه تارة أخرى و تارة اتبعتهفإذا ما ،منقطع 
كأن تكون اإلدارة قد ،المماثلة و الحاالت المشابهة لكل المسلك اإلدارة أيضا تتبع ذات

                                                
 ،1998 الكتاب األول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، القانون اإلداريهاني على الطهراوي،  )1(

 .253ص
 40، ص 1995مطبعة كنعان، عمان األردن،  القضاء اإلداري األردنيعلي خطار شنطاوي،  )2(
الطبعة األولى، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان األردن،  القانون اإلداري دراسة مقارنةالظاهر خالد خليل،  )3(

 .243ص  ،1998
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طبقته في الحاالت و به دائما متالتزو لمدة كافية انتظامو باطرادمسلك معين  اتبعت
  )1(.المشابهة لها

  أن ال يكون العرف اإلداري قد نشأ مخالفا لنص قائم عمال بتدرج القاعدة
عليه ال يجوز ، والقانونية فإن القاعدة العرفية تأتي في المرتبة الثانية بعد التشريع

فعلى ، قائما سواء كان النص دستوري أو فرعي للعرف أن يخالف نصا تشريعا
ك معين مخالف جرت اإلدارة على سلو إذا ماو اإلدارة أن تراعي ذلك في مسلكها

لف مخا اإلدارةون عرفا بل يعتبر تصرف لنص قانوني قائم فإن هذا السلوك ال يك
 .هو غير مشروعو لمبدأ المشروعية

 

  .المبادئ القانونية العامة: ثانيا
  

الدولة الفرنسي الذي قام  يعود الفضل في إبراز هذه المبادئ إلى مجلس
 اعتبارها، وعن إلزاميتها بشكل صريح في أحكام كثيرةو اإلعالن عنهاو باكتشافها

 تلتزم بها الهيئات اإلدارية في جميع تصرفاتها، مصدرا من مصادر مبدأ المشروعية
  )2( .ما لم يرد نص قانوني يمنعها من ذلك اقراراتهو

مصدرا من  تحتل مكانة هامة باعتبارهاة العاموعليه فأن المبادئ القانونية 
 المنازعاتمن  القضاء اإلداري في العديدى فقد قض ،مصادر مبدأ المشروعية

 الكثير من المبادئ القانونية العامة من القانون المدني استخلصو االتجاهبهذا اإلدارية 
ساسية الجزائية لتصبح بمثابة قواعد قانونية أو قانون أصول المحاكمات المدنيةو

مبدأ حجية األمر و يلتزم بها القضاء اإلداري كمبدأ عدم رجعية القواعد القانونية
  إلخ .... وحق الدفاع )3(مواعيد الطعون القضائيةو إجراءاتو المقضي به

                                                
زء الثاني، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية الج ،القانون اإلداريجورج فوديل، بيار دلقولقية،  )1(

 .91، ص2001للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 
 .42إعاد علي محمود القيسي، مرجع سابق، ص  )2(
رسالة (، نفاذ القرارات اإلدارية وسريانها بحق األفراد في األردن، دراسة مقارنةعلي يوسف محمد العلوان،  )3(

 .8، ص 2005عمان العربية، ، جامعة )دكتوراه 
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من و كما أن البعض من المبادئ العامة للقانون مستمدة من فكرة العدل
كدوام سير  اإلدارية،ن طبيعة الحياة مستقاة مو مستمدةأنها و الضمير القانوني لألمة

غيرها من المبادئ التي أقرها القضاء و المساواة بين المواطنينو المرفق العام
  .اإلداري
تصبح بمثابة قواعد قانونية أساسية  استنباطهابذلك فإن هذه المبادئ بعد و 

إال أن أن لم تستند هذه القواعد إلى نص مكتوب ، واقراراتهتلتزم بها اإلدارة في 
لمبدأ  هاكاانتإال عد ذلك و على اإلدارة أن ال تخالفها، وأعلن إلزاميتهاو القضاء أقرها

  )1(.المشروعية
د نص قانوني بذلك فال يوجو ايأساس المبادئ القانونية العامة ليس تشريع إن 

 باعتبارهاتطبيقها و باحترامهالكن القاضي اإلداري يلزم اإلدارة ، وزاميتهايقضي بإل
ألن القضاء  ،)2(المكتوبة اعد ملزمة كالقواعد المكتوبة في حالة غياب النصوصقو

اكتشافها من ضمير و هالى استنباطنفسه إنما يعمل ع ءاإلداري ال يتبعها من تلقا
بهذا فإن ، وصريحة نها في نصوصيتدو ىالمشرع الذي يعمل عل ضميرو الجماعة

اإلعالن عن تلك المبادئ و شفدور القاضي هنا ال يعتبر تشريعا إنما هو الك
  . الجماعةو المستقرة أصال في الضمير القانوني للمشرع

فقهاء القانون اإلداري في تحديد القيمة القانونية للمبادئ العامة  اختلفولقد 
من القانون  ىأدنو األنظمةمن  أعلىيجعلها في مرتبة قانونية  رأيقانون بين لل

ثالث  اتجاهو ة قانونية أعلى من القانون العاديفي مرتب ثاني يضعها ورأي ،العادي
  )3(.يرى بأنها تتمتع بقيمة القانون العادي

مجلس الدولة الفرنسي  ىأخذ به القضاء اإلداري الفرنسي حيث أعط اوهذا م
عليه فإن المبادئ العامة يكون لها ذات و قيمة التشريعات العاديةو هذه المبادئ قوة

                                                
 .44، ص 1993اإلسكندرية،  ،، مطبعة التونيمبدأ المشروعية وتنظيم القضاء اإلداريخليل محسن،  )1(
، عالم الكتب، القاهرة، مبدأ المشروعية في النظام اإلسالمي واألنظمة القانونية المعاصرةمحمد علي عبد الجليل،  )2(

 .54، ص 1984
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ني أن أي قرار صادر عن اإلدارة يجب أال يخالف هذه يع هذاو القيمة التشريعية،
 ني مكتوبكأنه مخالف لنص قانوو جاز إلغائه من قبل القضاء اإلداريإال و المبادئ

سواء كانت ، ةساوابالملقانون نذكر منها ما يتعلق لمن األمثلة عن المبادئ العامة و
بالخدمات العامة أو في  االنتفاعأو في ، أمام القانون أو في تولى الوظائف العامة

 الرأيالحقوق العامة كحرية و مجال الحرياتبو منها ما يتعلق ...التكاليفو األعباء
في مجال المرافق العامة نجد مبدأ سير و الحقوق المكتسبة احترامو حرية التعليمو

األوضاع القانونية نجد مبدأ عدم  استقرارفي مجال و اطرادو بانتظامالمرافق العامة 
 .المقضي به مبدأ حجية الشيءو اإلدارية تالقراراة رجعي

 المطلب الثالث
 نطاق مبدأ المشروعية

 
تصرفاتها معناه سيادة و القانون في كل أعمالها باحتراماإلدارة  التزامأن 

قانون مع مراعاة لأي أن جميع تصرفات اإلدارة القانونية أو المادية تخضع ل، القانون
 في حالة العكس فإن تصرفاتها تكون غير مشروعةو نيةمبدأ تدرج القواعد القانو

  )1(.عرضة لإلبطالو
حريات و وعليه فإن خضوع اإلدارة لمبدأ المشروعية يعني حماية حقوق

 إلى شل حركة اإلدارة وجعلها ىإال أدو اضروريو يجب أن يكون متوازناو ،داألفرا
  . تنفيذية عاجزة عن اإلبداع آلةعبارة عن 

لتحديد نطاق عمل اإلدارة ضمن إطار  اتجاهينك يوجد وتأسيسا على ذل
  : المشروعية

العمل  باختيارالسماح لها و يمنح اإلدارة نوعا من الحرية في تصرفاتها األول
األحوال دون أن و لظروفل مالئماو القيام به في الوقت الذي تراه مناسباو المناسب

  . عليها مقدما مسلكا محددا ييمل
                                                

 .34، ص1994، الدار الجامعية، بيروت القانون اإلداريإبراهيم عبد العزيز شيحا،  )1(
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يحد من مرونة تصرفاتها أو و يقيد اإلدارة ضمن نطاق القانون ثاني اتجاهوهناك 
  . عاجزة عن اإلبداعو لةبيجعلها مك ما اقراراته

مبدأ  قبل ذلك نود أن نشير إلى أن نطاق، وسنتناوله في هذا المطلب وهو ما
اإلدارة وخضوعها لهذا المبدأ في  تقراراالمشروعية يمتد كذلك إلى الرقابة على 

 كذلك رقابة المشروعية على أعمال السيادة ،الغير عاديةو ستثنائيةاال الظروفظل 
فقط أن نشير إليها من  ارتأيناعن نطاق بحثنا فقد  خرجكانت هذه األعمال ت المو

 اقراراتهلإلدارة في  التركيز على السلطة المقيدة والتقديريةو خالل هذا التمهيد
  : اليرعين أساسين هما على التوتصرفاتها من خالل فو

  السلطة المقيدة لإلدارة: الفرع األول
  

عندما يحتم القانون على اإلدارة أن تتصرف على نحو معين ووفقا لسلوك 
هذا ، ومحددو بشروط تفرضها القاعدة القانونية لمباشرة العمل تكون أمام سلطة مقيدة

ارة ذلك اإلد ا ما خالفتإذو يعني أن القانون هو الذي يضع القيود على سلطة اإلدارة
النص يعتبر تصرفها معيب ما يؤدي إلى إلغاء القرار اإلداري المخالف للقاعدة 

  . القانونية
ال روح  آلةسلطتها يجعل منها مجرد و يد حرية اإلدارةييرى البعض أن تق

 يؤثر علىما ، تصرفاتهاو كبت نشاطهايو االبتكارو يقتل فيها روح اإلبداعو فيها
  )1(.حريتهو حسن مباشرة العمل اإلداري

يص لقيادة المقيدة كحالة حصول الفرد على ترخالسلطة  لىومن األمثلة ع
طلبها تفيتعين على اإلدارة أن تمنح الترخيص بموجب الشروط التي ي، السيارة

بذلك ، ومنح الترخيص فضالقانون دون أن يكون لها حق مناقشتها أو رفضها أو ر
نون عند إصدار القرار اإلداري فتكون يتعدي تطبيق القا الظيفتها وا وفإن دوره

                                                
 .84، ص 2000منشأة المعارف اإلسكندرية،  القضاء اإلداريماجب راغب الحلو،  )1(
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لمبدأ  االمتثالخيار غير  أيليس لها و النص القانوني باحتراماإلدارة ملزمة 
   . المشروعية

  

  :قديريةتالسلطة ال: الفرع الثاني
  

يقصد بالسلطة التقديرية أن تمتلك اإلدارة قدر من حرية التصرف في ممارسة 
جوب التصرف و ن يفرض عليها القانونبها دون أ نوطالم اختصاصهاو نشاطها

التدابير بحرية مطلقة عن  اتخاذبذلك عندما يتاح لإلدارة و ،على نحو إلزامي معين
صريح في القانون أو نظام الذي تصدره السلطة المختصة تكون أمام  كل قيد أو نص
  )1(.سلطة تقديرية

رة نشاطها السلطة التقديرية يتحقق في إطالق حرية اإلدارة لمباش ىن مدإ
 هو ماو االبتكارو حيث أن إطالق التقدير لإلدارة يعمل على غرس روح اإلبداع

لكن في نفس الوقت عدم المبالغة في ، ويؤدي إلى حسن ممارسة الوظيفة اإلدارية
تعسفها في و هذه الحرية بشكل مطلق ألن في ذلك ما يدفعها إلى تجاوز حدودها

 السلطة التقديرية ىا إلى التساؤل عن مدنعمواجهة حقوق وحريات األفراد ما يدف
  الرقابة عليها ؟ومدى إمكانية حدودها و

حدودها و السلطة التقديرية ىلخص في أن مدتتعلى هذا التساؤل  اإلجابةن إ
فقد تتسع السلطة التقديرية إلى ، صرفات اإلدارةالمدى لجميع تال يكون في نفس 

ة أو العادية لألجانب أو كحالة منح تكحالة إعطاء اإلقامة المؤق األقصىحدها 
ففي مثل هذه الحاالت تتمتع ، رير الخاصة بالموظفيناحالة إعداد التقو التراخيص

قد تكون ، واختصاصهاما تقوم به يكون من صميم و اإلدارة بسلطات تقديرية واسعة
إصدار و التصرفو سلطة اإلدارة في حدها المتوسط فيكون لإلدارة حرية العمل

األسباب الجدية و الوقت المناسب اختيارو عن إصدارها االمتناعأو  تقراراالبعض 

                                                
ة للنشر، اإلسكندرية دار الجامعة الجديد سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجاريةنبيل إسماعيل عمر،  )1(
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كحالة إصدار قرار إداري بتجديد ، تالقراراالتي تدفع اإلدارة إلصدار مثل هذه 
إقامة شخص ما ففي هذه الحالة يجب عليها بيان األسباب التي دفعتها إلى إصدار 

القانون  إلزامهارار اإلداري إذا ما سبيب القبتهو ما يطلق عليه و مثل هذا القرار
   )1( .بذلك

تحتم عليها إصدار يعندما  األدنىقد تكون السلطة التقديرية في حدها  اوأخير
الظرف و الوقت اختياربالقانون، فتكون اإلدارة حرة في  ةشروط محددلفقا و قرار

نا على هذا يعني في حالة توفر الشروط المحددة قانوو المناسب في إصدار القرار
كحالة حصول األفراد على تراخيص الصيد فتكون اإلدارة  ،اإلدارة أن تصدر القرار
الظرف المالئم لمنح هذه و الوقت المناسب اختيارأن عليها  إالملزمة على إصدارها 

في جميع الحاالت إن وصف تصرف اإلدارة و ،التراخيص فتكون أمام سلطة تقديرية
يمنحه القانون لهذه اإلدارة  توقف على مايمقيدة  أو في أنه صادر عن سلطة تقديرية

القاعدة القانونية فإذا كانت السلطة التقديرية هي البارزة  حددهاشروط تو ضمن حدود
  . العكس صحيحو تكون أمام سلطة تقديرية

ويبقي لنا أن نجيب على الشطر الثاني من السؤال السابق المتعلق برقابة 
  .ية ؟القضاء على السلطة التقدير

األصل أن جميع تصرفات اإلدارة تخضع لرقابة القضاء اإلداري سواء كانت 
 صدرت هذه يستطيع القضاء إبطالها إذا ما، وضمن سلطتها المقيدة أو التقديرية

تصرفات مخالفة لمبدأ المشروعية الذي يقضي صراحة على أعمال اإلدارة لحكم 
وثيقا وهو أساس  ارتباطالمشروعية المقيد بفكرة ا االختصاصلذلك يرتبط ، القانون

، ه قاضي مشروعيةالرقابة على أعمال اإلدارة لذلك يوصف القاضي اإلداري بأن
قرارات اإلدارة للقانون إال أن الوضع و مطابقة تصرفات ىمدتصر رقابته علي قت

التي يقصد بها أن يترك و رتبط بفكرة المالئمةف في السلطة التقديرية التي تيختل

                                                
 .46خليل محسن، مرجع سابق، ص )1(
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ل فه، إصدار القرار اإلداري لألسباب المحيطة به ظروفوحدها مراعاة  لإلدارة
  .تمتد رقابة القضاء اإلداري لهذه السلطة ؟

من هذه  نيعلى هذا التساؤل تركناها للباب الثا اإلجابةنريد أن نشير إلى أن 
المخصص للرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة في تحديد و الرسالة

  .اإلدارية الجزاءات
ضمانة الحقيقية لألفراد القول بأن مبدأ المشروعية هو نترتيبا على ما سبق 

سواء كان ذلك ، من أي تعسف من جانب اإلدارة في توقيعها للجزاءات اإلدارية
 خضع اإلدارة تصرفاتها لهذا المبدأتلهذا يجب أن و ضمن سلطتها المقيدة أو التقديرية

وهي رقابة ذاتية تمارسها اإلدارة ، ية على أعمال اإلدارةالذي تكرسه الرقابة اإلدارو
من  ما سنتناولهوهو ، تها لتحميها من إلغاءها من قبل القضاء اإلدارياعلى قرار

 . خالل المبحث الثاني من هذا الفصل
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 المبحث الثاني
  الرقابة اإلدارية على مشروعية الجزاءات اإلدارية

  
هم وسائل رقابة المشروعية التي تمارسها تعتبر الرقابة اإلدارية من بين أ

السلطة العامة بغية تفادي وقوع أي مخالفة للقانون مهما كان  امتياز اإلدارة صاحبة
قبل  ناإلدارية إلى اإللغاء م اقراراتهن في ذلك تعريض أل، اقراراتهحجمها في 

همية عليه فإن هذا النوع من الرقابة يعتبر بالغ األو ،القضاء اإلداري المختص
أنها تعد رقابة ذاتية تمارسها و مشروعية القرارات اإلدارية خاصةو لضمان سالمة
كما يمكن أن تمارس  اقراراتهالجزاء اإلداري حفاظا على سالمة  ةاإلدارة مصدر

  . المصلحةو بناءا على تظلم من ذوي الصفة
  .هي صورها ؟ا مو هو المقصود بالرقابة اإلدارية فما

تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسين على  ارتأيناالتساؤل لإلجابة على هذا 
  : النحو التالي

  
  . مفهوم الرقابة اإلدارية: المطلب األول
 . صور الرقابة اإلدارية: المطلب الثاني
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 المطلب األول
  مفهوم الرقابة اإلدارية

  
في البداية إلى أن تطرقنا إلى تعريف الرقابة اإلدارية جاء من أجل  نشير

خاصة إذا أخذنا في ،ضيح بعض المفاهيم القانونية التي تعنينا في نطاق بحثنا تو
دارية التي سندرسها ستقتصر على لرقابة اإلدارية على الجزاءات اإلالحسبان أن ا

  . الرقابة على تلك الجزاءات التي تفرضها اإلدارة صاحبة السلطة العامة التقليدية
هيئة إدارية مستقلة فإنها ال تخضع  أما الجزاءات اإلدارية التي تفرضها

بل تخضع  –بناء على تظلم  ة أو حتىيصائأو وة اإلدارية سواء كانت رئاسية لرقابل
  . الرقابة القضائية إلىضع فقط ألنها تخ -لرقابة إدارية ضمنية سنشير إليها فيما بعد

 تعددت آراء الفقهاء حولهاو فيما يخص تعريف الرقابة اإلدارية فقد تنوعت
فذهب البعض إلى أنها ، حيث عرفها كل واحد منهم حسب الزاوية التي يراها مناسبة

لنفسها بنفسها فتقوم بتصحيح ما تكشفه من أخطائها في تصرفاتها  رقابة اإلدارة
  )1( .يكشف عنه اإلفراد في تظلماتهم المرفوعة إليها المختلفة أو ما

 أخريم به اإلدارة أو هيئات النشاط الذي تقو: كما عرفها البعض اآلخر بأنها
تنفيذ األهداف  إلمكان، مت مطابقة للمعدالت الموضوعيةللتأكد من أن األعمال التي ت

 اللوائحو المقررة في الخطة العامة للدولة بدرجة عالية من الكفاءة في حدود القوانين
ح أو إلصالباسواء  االنحرافلمعالجة  مةلالزااإلجراءات  اتخاذ إلمكانالتعليمات و

 أو هي تلك الرقابة التي تمارسها اإلدارة على أعمالها، )2(المناسب بتوقيع الجزاء
 ىمدو اقراراتهو مشروعية تصرفاتهاى نشاطها بصورة داخلية للتحقق من مدو

                                                
 ،1989جامعة القاهرة ،) رسالة الدكتوراه(، الرقابة الذاتية لإلدارة على أعمالهاأحمد السيد عوضين حجازي،  )1(

 .420ص
كر الجامعي، اإلسكندرية، ، دار الفالرقابة اإلدارية بين علم اإلدارة والقانون اإلداريمحمد حسنين عبد العال،  )2(

 .73ص . 2004
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من ذوي  الصالح العام سواء بصفة تلقائية أو بناءا على تظلمو مطابقتها للقانون
  )1(.المصلحةو الصفة

عدة صور فقد  تأخذأنها يتضح فات السابقة للرقابة اإلدارية من خالل التعري
، اقراراتهمشروعية  ىبنفسها للتأكد من مد تكون رقابة ذاتية تلقائية تمارسها اإلدارة

كما قد تكون بناءا عل تظلم من ذوي الشأن بغية تصحيح األخطاء الواردة على 
  .لب الثانيالقرار اإلداري المتظلم منه وهو ما سنتناوله في المط

 
  المطلب الثاني

  صور الرقابة اإلدارية
   

راقب اإلدارة اإلدارية هي رقابة ذاتية حيث ت أشرنا إلى أن الرقابةو سبق
المختلفة  اقراراتهو نفسها بنفسها فتقوم بتصحيح ما تكشفه من أخطائها في تصرفاتها

  . أو ما يكشف عنه األفراد في تظلماتهم المرفوعة إليها ضد قرار معين
ن الهدف األساسي من هذه الرقابة هو تحقيق مصلحة اإلدارة نفسها من إ

 ضمان تنفيذ القوانين اللوائحو كفالة، وخالل المحافظة على حسن سير المرافق العامة
فالرقابة اإلدارية هذه ، اقراراتهحدودها كل هذا يؤدي في األخير لمشروعية  التزامو

اإلفراد من  حرياتو يعني كذلك حماية حقوق هي وسيلة لتطبيق مبدأ المشروعية ما
بأحد  سالمتضمنة جزاءات إدارية تم تللقراراتعسف اإلدارة خالل إصدارها 

  .مصالح األفراد
ا علي ما سبق يتضح لنا أن الرقابة اإلدارية التي سنتناولها في يبترت  

  : نطاق بحثنا تتمثل في صورتين أساسيتين هما
 و التلقائيةالرقابة اإلدارية الذاتية أ . 

 الرقابة اإلدارية بناء على التظلم . 

                                                
 .374مليكة الصروخ، مرجع سابق ص  )1(



  الرقابة اإلداریة على الجزاءات اإلداریة وضمانات مشروعیتھاالرقابة اإلداریة على الجزاءات اإلداریة وضمانات مشروعیتھا                                                                              الباب األول       الباب األول       
ــزاءات اإلداریـــــــــــــــــــــــــــة                                                                              األولاألول  الفصلالفصل ــزاءات اإلداریـــــــــــــــــــــــــــةالرقابة اإلداریة  على الجــــــــــــــ     الرقابة اإلداریة  على الجــــــــــــــ

  

  

107 
 

   الرقابة اإلدارية الذاتية: الفرع األول
 

غير  اقراراتهنفسها حيث تقوم بسحب  ءتلقا تمارس اإلدارة رقابة ذاتية ما
فإذا ، لقانون أو لمقتضيات المصلحة العامةلالمشروعية أو إلغائها أو تعديلها وفقا 

مت بإلغائه أو بسحبه رت قرارا غير مشروع أو غير مالئم قااإلدارة أنها أصد رأت
   )1(.فقا لقواعد اإللغاء أو السحبأو تعديله و
تمارس الرقابة الذاتية من الموظف الذي أصدر القرار كما قد تمارس من وقد 

الرئاسية في الرقابة على أعمال  لصالحياتهقبل الرئيس اإلداري األعلى تبعا 
  )2(.مرؤوسيه

  : على ما سبق يتضح أن الرقابة اإلدارية الذاتية هي نوعان ترتيبا
 رقابة والئية . 

 رقابة رئاسية . 

  
  الرقابة الوالئية: أوال

   
 م بالتصرف اإلداري بمراجعة نفسهقوم عضو اإلدارة الذي قاهذه الحالة ي في

حيث يقوم ، قع في خطأ ماو األخيرهذا  اكتشفيعاود النظر في قراره خاصة إذا و
خاصة أن جهة اإلدارة بما لها من  .)3(تلقاء نفسه على إلغائه أو تعديله أو سحبه من 

سلطة خولها القانون صراحة الحق في فرض جزاءات إدارية على األفراد بصفة 
فرجل اإلدارة المؤهل قانونا الذي يقوم بتحرير محضر المخالفة اإلدارية ، شخصية

 مخالفة القوانين هيمنع عليو أمانةو دقةدي عمله بكل ؤالمرتبة للعقوبة عليه أن ي
                                                

، 1996، الكتاب الثاني، الطبعة السابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، القضاء اإلداريسليمان محمد الطماوي،  )1(
 .109ص

ل، المؤسسة الحديثة للكتاب، ، الجزء األوالمدخل إلى القانون اإلداري الخاصمحمود عبد المجيد المغربي،  )2(
 .143، ص1994، لبنان، سطرابل

، 2006القاهرة، دار الفكر العربي،  ،)دراسة مقارنة (النظرية العامة للقرارات اإلدارية سليمان محمد الطماوي،  )3(
 .11ص
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 لمخالفة ما العون المؤهل قانونا عند تحرير: المرور مثال ة لقانونعودفبالاللوائح و
أن الجزاء اإلداري و فعال تلك المخالفة ارتكبعليه أن يتأكد من أن سائق السيارة 

 اكتشفن أو عد قراره باطال إال، والمخالفة تلكالذي يحرره العون متناسب مع 
يتماشي و اسبيتن بماالمناسب عليه تصحيحه فورا أخطأ في تقدير الجزاء  العون بأنه
  . مع القانون
  

   الرقابة الرئاسية: ثانيا
  

رؤوسيه سواء وتتمثل في الرقابة التي يجريها الرئيس اإلداري على أعمال م
هذا الحق ، وةسطة غيره ممن يخولهم القانون صراحة هده العمليبنفسه أو بوا قام بها

أيضا و حسن سير المرافق العامة ةع على عاتقه مسؤوليقت مقرر للرئيس اإلداري إذ
هذا النوع من ، واختصاصهمالئمة قرارات الهيئة اإلدارية في حدود  ىمراقبة مد

الرقابة قد يكون رقابة سابقة على التصرف من خالل سلطة الرئيس اإلداري في 
  )1(.له من سلطة منحها له القانون إرشادهم بماو مرؤوسيهتوجيه 

التي يمارسها الرئيس اإلداري و وهناك الرقابة الالحقة على التصرف اإلداري
خطأ قانونيا أو  اكتشففإذا ما ، اإلدارية تالقرارامالئمة و مشروعية ىلرقابة مد

 فللرئيسالظروف المحيطة به و قدر أن التصرف غير مالئم بسبب األوضاع
سامة لجو إلغاء القرار أو تعديله جزئيا وفقا لظروف الحالةاإلداري في هذه 

   )2(.المخالفة
قرار جديدا يحل محل القرار الذي ألغي  اتخاذكما أن القانون منحه سلطة 

ال يجوز إلغائه و يةالقرار العيب حصانه قانون اكتسبإال و القانونية اآلجالوهذا في 
   . إال بدعوة اإللغاء

                                                
 .22علي يوسف محمد العلوان، مرجع سابق، ص )1(
دار الفكر العربي، الطبعة  ،ي الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعيةالرقابة على األعمال اإلدارة فالحكيم سعيد،  )2(

 . ص322، 1987الثانية، القاهرة، 
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  على تظلمبناء بة الرقا: لفرع الثانيا
   

 التي يرفعها صاحب الصفة الشكوىو االلتماسالتظلم اإلداري هو ذلك 
المتضرر منه بهدف إلغائه أو تعديله  لقرارلالمصلحة أمام الجهة اإلدارية المصدرة و

   )1(.مبدأ المشروعيةو بما يتماشي
 محرك للرقابة اإلدارية ووسيلة من الوسائلو ويعد التظلم اإلداري باعث

  . التي تسمح بإصدار قرار إداري يتماشي مع مبدأ المشروعية القانونية
المصلحة بطلب التظلم يصبح لزوما على اإلدارة و ا يتقدم صاحب الصفةمفعند

  .عنها ةمراجعة تصرفاتها الصادر
هنا تكون أمام و والتظلم اإلداري قد يكون أمام نفس الجهة المصدرة للقرار

د يكون أمام الجهة الرئاسية على الجهة اإلدارية المصدرة كما ق، تظلم إداري والئي
اط ينوقد يكون التظلم أمام لجنة إدارية ، هنا نكون أمام تظلم إداري رئاسيو للقرار

أننا نشير في األخير و بها قانونا صالحية الفصل في طلبات التظلم إيجابا أو سلبا
رس على الهيئات اإلدارية الرقابة التي تما آليةهذا المطلب  لسنتناول من خال

  .المستقلة
  

   التظلم اإلداري الوالئي: أوال
  

المصلحة بتظلمهم إلى نفس و هذه الرقابة أن يتوجه ذوي الصفةى ومقتض
الجهة مصدرة القرار المتظلم منه مطالبين بإعادة النظر فيه قصد سحبه أو تعديله أو 

  )2(.يهايستند إل اب التيغائه على أن يبين في تظلمه األسبإل

                                                
الجزء الثاني، ديوان المطبوعات  النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القانوني الجزائريعمار عوابدي،  )1(

 .172، ص 1998الجزائر،  ،الجامعية
 .173بق، ص عمار عوابدي، مرجع سا)2(
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لجنة الوالئية لسحب العن  ومثال ذلك القرار سحب رخصة القيادة الصادر
حيث أن المتضرر من قرار سحب رخصة القيادة له الحق في الطعن في  ،الرخصة

إصدار قرار جديد و تهالتي تعيد برمجة ملفه لتتم دراسو هذا القرار أمام ذات اللجنة
  . أو تثبيت القرار السابق

  
   ظلم اإلداري الرئاسيالت: ثانيا

  

الشأن إلى الرئيس اإلداري في الجهة  واهذه الرقابة أن يتوجه ذو ىمقتض
رفع الضرر الذي لحق و منه اإلنصاف ينطالبماإلدارية مصدرة القرار المتظلم منه 

 وشك الوقوع إذا تم التصرف فعلى الرئيس في هذه الحالة ىأو الذي يكون عل، مبه
كشف الفحص  إذاف، مرؤوسيه بما له من سلطة رئاسيةيراجع أعمال و يفحص أن

على غلو بسبب الظروف يحتوي مته أو أنه ءعدم مشروعية التصرف أو عدم مال
 المحيطة به فإن على الرئيس اإلداري إلغاء أو تعديل أو سحب عمل المرؤوس

  )1(.قرار جديد يحل به محل القرار المعيب اتخاذو
المالية  اإلداريةله الخصب في الجزاءات تجد هذا النوع من الرقابة مجاو

على كل مكلف  الضرائبالتي تفرضها مديرية خاصة في مجال الغرامات الجبائية 
  بالضريبة

 العام ، حيث يعتبر التظلم من النظامال يحترم الشروط القانونية الواردة في القانون
حيث نجد ، ماثلةالمباشرة والرسوم الم الضرائبمن قانون  337و 334للمادتين  طبقا

 ىيجب أن توجه الشكاو: على أنه ائية تنصبمن قانون اإلجراءات الج 71المادة 
حسب  70الغرامات المذكورة في المادة و الحقوقو رسومالو بالضرائبالمتعلقة 

رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز  والحالة إلى المدير الوالئي للضرائب أ
  .فرض الضريبة الجواري للضرائب التابع له مكان

                                                
 .79اعاد محمود على القيسي، مرجع سابق، ص  )1(
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يتضح لنا من خالل المادة السابقة أن كل فرد متضرر من غرامة فرضها 
 بشكوىمصلحة الضرائب أن يطعن فيها  ىالتابع لدو عليه العون المؤهل قانونا

تمثل في كل من الم، ووالموضح في المادة أعاله، )1(توجه إلى الرئيس اإلداري
ضرائب أو رئيس مركز الجواري للضرائب أو رئيس مركز ال المدير الوالئي

للضرائب هذا األخير له الحق في مراجعة الغرامة اإلدارية المفروضة على 
   .المخالف

في الشكاوى المتعلقة باألعمال التي  توبالتالي فإن مدير الضرائب للوالية يب
من  02الفقرة (ال يتجاوز مبلغها اإلجمالي للحقوق والعقوبات عشرة ماليين دينار

من قانون الضرائب  334/02والمادة  2002من قانون المالية لسنة  117 المادة
من قانون المالية لسنة  116/02المادة (يتعدى أربعة أشهر ال أجل في، )المباشرة

  )2( .)من قانون الضرائب 134/01، المادة 2002
االختصاص للمدير  يعقدمن خالل ما سبق نجد بأن األساس الذي من خالله 

  .ضرائب هو قيمة الغرامة في حد ذاتهاالوالئي لل
رئيس مركز ت يب "...من نفس القانون 03الفقرة  76حيث تنص المادة 

المدير الوالئي في الشكاوي  باسمرئيس مركز الجواري للضرائب و الضرائب
  . "اختصاصهماالغرامات التابعة لمجال و الحقوقو الرسومو المتعلقة بالضرائب

  إلغاء القرار يبالتالو ذه الحالة إما بقبول التظلمفي ه ةويكون قرار اإلدار
  .ضمنياأو تعديله أو قد يكون يرفض التظلم سواء رفضا صريحا أو 

ورائه  نالرئاسي يستهدف مو يظلم اإلداري بنوعيه الوالئعموما فإن الت
السلطة في و أن لإلدارة الصالحية، وقرار إداري لصالح مقدم التظلم استصدار
ب التظلم أو رفضه فقد تستجيب اإلدارة للتظلم بتعديل القرار اإلداري لطل االستجابة

  السابق
                                                

 .48، ص2009، دار المعرفة، الجزائر، قانون اإلجراءات الجبائيةيحيي محيوت،  )1(
، ععد خاض )مجلة مجلس الدولة( عن الشكوى الضريبية في منازعات المباشرة،عبد العزيز أمقران،  )2(

 .07، ص2003بالمنازعات الضريبية، 
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قراره الصادر بتاريخ ، وهو ما أكده مجلس الدولة الجزائري في )1(أو تصحيحه
، حيث اعتبر أن التظلم اإلداري من النظام 6509في قضية رقم  25/02/2003

  .العام
 القواعد احترامثر رجعي مع كما تستطيع اإلدارة سحب القرار اإلداري بأ

الذي و كحالة عدم جواز سحب القرار المشروع ،المبادئ التي تحكم سحب القرارو
هذا يعني أن الجهة اإلدارية تملك حق رفض التظلم صراحة كما أنها و راثرتبا أ

عدم الرد عليه صراحة، ما تجعله ضمانة حقيقية لحقوق و الصمت التزامتملك قانونا 
  )2( .األفراد

 

   ظلم أمام لجنة إداريةالت: ثالثا
  

قد يتطلب الطعن في الجزاء اإلداري أن يكون بناءا على تظلم يقدم أمام لجنة 
 عالية الكفاءة ةوتشكل من عناصر إدارية متعدد، إدارية ينص عليها القانون صراحة

 ةقطعي اقراراتهتكون  ع أو األغلبية وغالبا ماجماباإل اقراراتهتصدر و متخصصةو
  . يحدد المشرع عادة صالحياتهاو

إال أنه يمكن أن  اختياريوالتظلم اإلداري كما ذكرنا من حيث األصل هو 
التظلم  توجيه يكون إجباريا عند وجود نص قانوني يلزم صاحب الشأن بضرورة

 ىعوفي هذه الحالة يكون شرطا شكليا لقبول الد، وأوال إلى الجهة اإلدارية المختصة
                                                

 .11، ص2005الجزائر،  ،، دار الهدى، عين مليلةالجنائية في التشريع الجزائري تالمنازعاأمزيان عزيز،  )1(
  :حيث جاء في قرار مجلس الدولة ما يلي. 75ص 2003مجلة مجلس الدولة عدد خاص بالمنازعات الضريبية  )2(

إجراء غير ملزم بل أنه ألغي بموجب  حيث أن إجراء التظلم المسبق الذي شكل تسبيب القرار المطعون فيه،... 
المتضمن تعديل قانون اإلجراءات المدنية، وحيث أن بالرجوع إلى القانون  18/08/1990المؤرخ في  13/90قانون 

مكرر فإنه يجوز رفع الدعوى اإلدارية مباشرة أمام الجهات القضائية اإلدارية  169و 169المذكور في مادتيه 
من نفس القانون تنص صراحة أن المنازعات  168لكن حيث أن المادة . نظام مسبق االبتدائية دون حاجة إلى

الخاصة ومن بينها المنازعات الضريبية تحكمها إجراءات خاصة، وحيث أن التظلم المسبق في مادة الضرائب من 
لي نجد أن مجلس من قانون الضرائب، وبالتا 337و 334اإلجراءات الجوهرية وهي من النظام العام طبقا للمادتين 

 .الدولة قد أقر إلزامية التظلم المسبق في مادة الضرائب



  الرقابة اإلداریة على الجزاءات اإلداریة وضمانات مشروعیتھاالرقابة اإلداریة على الجزاءات اإلداریة وضمانات مشروعیتھا                                                                              الباب األول       الباب األول       
ــزاءات اإلداریـــــــــــــــــــــــــــة                                                                              األولاألول  الفصلالفصل ــزاءات اإلداریـــــــــــــــــــــــــــةالرقابة اإلداریة  على الجــــــــــــــ     الرقابة اإلداریة  على الجــــــــــــــ

  

  

113 
 

يعني أن المشرع يمنح اإلدارة فرصة  هو ماو جوبيال التظلم والقضائية مما يجع
  . اقراراتهلمراجعة  إضافية

أن  اعتبارالقضاء على و عد حلقة وصل بين اإلدارةيالتظلم أمام اللجان  إن
عن  ضوع الخالف فإنها بذلك تزيح العبءهذه اللجان إذا ما وصلت إلى تسوية لمو

  .القضاء في ذلك
الشكاوي المقدمة من ذوي  في تدارية المختصة في البومن بين اللجان اإل

التي تبت في و الشأن نذكر على سبيل المثال لجان الطعن في مواد الضرائب
الشكاوي المقدمة من ذوي الشأن حول الغرامات اإلدارية التي تفرضها مديرية 

نشأة  على )1(ائيةبمكرر من قانون اإلجراءات الج 41الضرائب حيث تنص المادة 
  : لجان الطعن التالية

الرسم على و الرسوم المماثلةو تنشأ لدي كل دائرة لجنة طعن للضرائب المباشرة -
 : تشكل منتو القيمة المضافة

  رئيس الدائرة أو األمين العام للدائرة رئيسا . 

  رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه لمكان ممارسة المكلف بالضريبة
 لنشاطه 

 ضرائب المختص إقليما أو حسب الحالة مسوؤل مصلحة رئيس مفتشية ال
 . المنازعات للمركز الجواري للضرائب

 عضوي مستخلفين لكل بلدية تعينهم الجمعياتو عضوين كاملي العضوية  
  .يةالمهن االتحاداتأو 

ؤساء المجالس اختيار األعضاء من طرف رالء يتم حالة غياب هؤوفي 
بالضرائب للبلدية الذين يحوزون معلومات كافية بين المكلفين  نالشعبية البلدية م

أن و يجب أن يكون األعضاء من جنسية جزائرية، ولتنفيذ األشغال المسندة للجنة
تكون مدة عهدتهم هي نفس "و بحقوقهم المدنية أن يتمتعو على األقل 25يكون سنهم 

                                                
 .54يحي محيوت، مرجع سابق، ص )1(
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على يقوم بمهام الكاتب موظف للضرائب له ، ومدة عهدة المجلس الشعبي البلدي
األقل رتبة مفتش يعينه حسب الحالة المدير الوالئي للضرائب أو رئيس المركز 

  : يأتي رأيها حول ما وتبدى هذه الجنة ...الجواري للضرائب
 "الغرامات و الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي يقل مجموع مبلغها من الحقوق

 ...".عن مليونين دينار جزائري

 تشكيلةهي ذات و تنعقد على مستوي الدائرة هانما يالحظ على هذه اللجنة أ
تبت في الشكاوي حول الغرامات التي ال يزيد و استقالليتهاو متنوعة لضمان حيادها

  . قيمتها عن مليوني دينار جزائري
 تنشأ على مستوي الوالئية نصت عليها المادة ذاتها ىأخروهناك لجنة طعن 

تنشأ لدي كل والية لجنة  2الفقرة  81دة هي لجنة الطعن الوالئية حيث جاء في الماو
  : تتشكل منو طعن للضرائب

 قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليما رئيسا . 

  ممثل عن الوالي 

 عضو من المجلس الشعبي الوالئي . 

 ل اإلدارة الجنائية للوالية أو حسب الحالة رئيس مركز الضرائبؤومس . 

 في حالة غيابه المختص إقليما في و ي الواليةممثل عن غرفة التجارة على مستو
 . الوالية

 أعضاء مستخلفين تعينهم الجمعيات أو  5و خمسة أعضاء دائمي العضوية
 . المهنية االتحادات

األعضاء فهي نفس الشروط  فيلشروط الواجب يوفرها افيما يخص  أما
  )1(.الدائرةى الواردة في لجنة الطعن على مستو

  : يها حولتبدي هذه اللجنة رأ

                                                
، منشورات دحلب، الطبعة لسنة اإلجراءات اإلدارية والقضائية لمنازعات الضرائب المباشرةحسين فريجة،  )1(

 .65، ص1994
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 الغرامات و الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق
أن و التي سبقو تقل عن عشرين مليون دينار جزائريو مليوني دينار جزائري

  . أصدرت شأنها اإلدارة قرار بالرفض الكلي أو الجزئي
  ت يكون صوت في حالة تعادل األصواو باألغلبية قراراتهاتتخذ هذه اللجنة

 . الرئيس مرجحا

  سبق الطعن أمامها يه حول هذه اللجنة أنها أشارة إلى أنه يجب أن قولوما يمكن
أنها ال تختص ، وة المختصةيتظلما أمام اإلدارة الضريب ىأن يكون المعني قد أجر

تقل عن عشرون و مات التي يفوق مبلغها عن مليونين ديناراحول الغر بالشكاويأال 
  )1(.ارمليون دين

  هي لجنة مركزية و لطعن تنشأ لدي الوزير المكلف بالماليةلوهناك لجنة ثالثة
حيث نجد المادة السابقة تنص  ،تعتبران لجان محلية اللجنتين السابقتين اللتان سعك

 . منها 03في الفقرة 

تشكل و الضرائبالوزير المكلف بالمالية لجنة مركزية للطعن في  ىتنشأ لد
  : من
 لمكلف بالمالية أو ممثلة المفوض قانونا رئيساالوزير ا . 

 ممثل عن وزارة العدل تكون له على األقل رتبة مدير . 

 ممثل عن وزارة التجارة تكون له على األقل رتبة مدير . 

  أو ممثل عنه تكون على األقل رتبة مدير للميزانيةالمدير العام . 

 األقل رتبة مدير المدير المركزي للخزينة أو ممثل عنه تكون له على . 

 إذا تعذر األمر ممثل عن الغرفة و مدير عن غرفة التجارة للوالية المعنية
 .الوطنية للتجارة

 ممثل عن اإلتحاد المهني المعني . 

 ممثل عن الغرفة الفالحية للوالية المعنية . 

                                                
 .68ن فريجة، المرجع نفسه، صيحس )1(
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  الكبرىمدير المؤسسات ممثل عن . 

 بصفة مقررا لعامة للضرائبنائب المدير المكلف باللجان الطعن لدي المديرية ا . 

تبدي اللجنة رأيها في القضايا التي يفوق مبلغها اإلجمالي عشرون مليون 
  . التي سبق أن أصدرت بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئيو دينار جزائري

فلقد أوجب المشرع  ،أو التظلم أمام هذه اللجان الشكوىأما فيما يخص شكل 
 نةمعلومات معيو أن تحتوي على بياناتو في شكل معين الشكوىأن تقدم  الجزائري

من قانون  73حيث نصت المادة ،دراستها و لكي تتمكن اإلدارة من اإلطالع عليها
المتمثلة و حددت شروط قبولهاو ائية على القواعد المتعلقة بالتظلمباإلجراءات الج

  :في والتي تعد بيانات عامة هو وارد من المادة المذكور أعاله حسب ما
 يجوز للمكلفين الذين  استثناءاو غير أنه، فردية كأصل عام الشكوىتكون  أن

 . فرض عليهم غرامات جماعية أن يقدم تظلمات جماعيةت

 مفردة عن كل قضية دم الشكوىأن تق . 

  اسمو رف عليهااألساسية منها نوع الغرامة المعت المعلوماتأن تتضمن بعض 
 . عنوان المتظلمو لقبو

 ن المتظلمين موطيتع . 

أما تحريرها فإنه يمكن تحريرها على ورق عادي فهي غير خاضعة لحقوق 
  .ج ج إ ق 02/ 72نص المادة ب الطابع
 1(.إمضاء المعني حيث يجب أن تكون موقعة من المكلف شخصيا( 

من خالل هذه األمثلة السابقة يتضح لنا كيف أن المشرع الجزائري قد حرص 
إلدارية التي تصدرها في صورة جزاءات إدارية مالية هات االج تقراراعلى سالمة 

التي تتميز و السابقة ةإلى التظلم أمام اللجان اإلداري ءاللجوبأن نص على ضرورة 
 ءاللجويعتبر إجراء التظلم أمامها إجراء شكلي قبل و ،)2(شفافيةالو بالحياد اقراراته

                                                
 .34، مرجع سابق، صن فريجةيحس )1(
المادة (وجوب اختيار الشاكي المقيم في الخارج موطنا له في الجزائر : وهناك بيانات خاصة فتتمثل أساسا في )2(

 =ويكون شرط وجوب اختيار) 2002قانون المالية لسنة  115من قانون اإلجراءات الجبائية، المادة  04الفقرة  75
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هذا فيما يخص تلك  اقراراتههي عبارة عن فرصة لإلدارة لمراجعة و إلى القضاء
إدارية تقليدية فقد أباح المشرع الجزائري  جهاتالجزاءات اإلدارية التي تصدر عن 

إال أن السؤال المطروح هو هل يجوز التظلم من ، الطعن فيها بواسطة تظلم إداري
  الجزاءات اإلدارية الصادرة عن هيئات إدارية مستقلة؟

صادرة عن الهيئات اإلدارية المستقلة أشرنا إلى أن القرارات اإلدارية الو سبق
عليه فأننا سنحاول و ال تخضع للرقابة اإلدارية أنما تخضع فقط للرقابة القضائية

أو كيف تعمل رقابتها على هذه  ةالتنفيذيالتطرق إلى كيف يمكن أن تمارس السلطة 
 هيو جان على سبيل المثال ال الحصرلمن هذه ال ةلذلك سنتطرق إلى واحدو اللجان

 . مجلس المنافسة

صالحيات  12/ 08لقد منح المشرع الجزائري مجلس المنافسة في القانون 
ه مناسبا من يرا كل ما اتخاذلمنافسة فله لواسعة من أجل ضمان السير الحسن 

يتمتع مجلس :" منه بنصها 34المادة  يجاء ف وهو ما ،قرارات لتحقيق أهدافه
بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف  لرأياإبداء و القرار اتخاذالمنافسة بسلطة 

ضمان الضبط الفعال للسوق بأية و بالتجارة أو كل طرف أخر معني بهدف التشجيع
حسن القرار في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير ال اتخاذوسيلة مالئمة أو 

  .ترقيتهاو للمنافسة
مجلس المنافسة من  التي يتمتع بها االستقالليةإال أنه على الرغم من هذه 

التي  الرقابية اآللياتإال أن هذا ال يمنع من وجود بعض  تالقرارامجال إصدار 
  ؟اآللياتهي هذه  فما الهيئةتمارسها السلطة التنفيذية على هذه 

                                                                                                                                              
تقديم شكوى من طرف محام باسم مكلف بالضريبة مقيم من : التالية موطن في الجزائر مستوفي من الحاالت=

الخارج ،وتقديم الشكوى من طرف وكيل قرينة على اختيار الموطن بعنوان الموقع وصدور الشكوى من شخص 
طبيعي أو معنوي مقيم في الخارج، وله في الداخل مركز أو عدة مراكز بمعنى اختيار المكلف بالضريبة موطنه 

، 12أنضر، عبد العزيز أمقران، مرجع سابق، ص. راكزه بالداخل وطلب االستفادة من التأجيل القانوني للدفعبأحد م
13. 
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إال أن  الهيئةهذه  باستقالليةعلى الرغم من أن المشرع الجزائري أقر 
من خالل  ةالتنفيذيسلطة لية هذه الهيئة لجده ينص على تبعيالمتصفح لقانون المنافسة 

  . الرقابة المختلفة آلياتمجموعة من 
 االستقالليةراجع عن تيجدر بنا اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري قد كما 

نصت علية  هو ماو 06/ 95التي كان يتمتع بها مجلس المنافسة في ظل األمر 
لب صفي  ىة إدارية مستقلة تدعتنشأ سلط" بتوليها  03/ 03من القانون  23المادة 

المالي توضع لدي  االستقاللو النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية القانونية
  . بالتجارةالوزير المكلف 

كما ذكرنا بالعودة  12/ 08القانون في لكن سرعان ما تدارك المشرع نفسه 
 ك نوعينعلى مجلس المنافسة يمكن القول أن هنا ةالتنفيذيلموضوع رقابة السلطة 

  .المجلس تقرارارقابة على و رقابة على أعمال المجلس: من الرقابة هما
  

   على أعمال مجلس المنافسةالتنفيذية رقابة السلطة : أوال
  

على أعمال مجلس المنافسة من خالل صورتين  ةالتنفيذيتظهر رقابة السلطة 
  : أساسيتين هما

يظهر هذا المعيار من و في مهام مجلس المنافسة التنفيذيةتدخل السلطة ت .1
لوزير التجارة و 10عضوا بنص المادة  12حيث يتشكل من ، خالل تشكيلة المجلس

في أشغال  نشاركايمجلس المنافسة  ىممثل مستخلف له لدو أن يعين ممثال دائما له
مجلس ى ن لديعلى أنه يتم تعي 26جاء في المادة  أضف إلى ذلك ما، المجلس

ن هؤالء األشخاص يقررين بموجب مرسوم رئاسي فتعيخمس مو المنافسة أمين عام
يقصد منه التدخل  – اعتقاديحسب - التنفيذيةفي مجلس المنافسة من قبل السلطة 

 )1(.استقالليةبالتالي التأثير على و المجلس اختصاصاتفي 

                                                
، )المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية(،  قانون المنافسة وحماية المستهلكهجيرة دندوني،  )1(

 .18، 17ص ص  ،2002، 39الجزء 
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لسلطة لحيث أن  ميزانيةمجلس المنافسة أثناء إعداد  استقالليةالتأثير على  .2
 الماليةو ير عليه أثناء إعداد الميزانية من خالل منحة الوسائل الماديةالتأث التنفيذية

بالتالي تؤثر و التنفيذيةهي المقدمة من قبل السلطة و التي تمكنه من مباشرة أعمالهو
 . تحد من فعاليتهو على أعمال المجلس

  
 

 

  . مجلس المنافسة تقراراعلى  ةالتنفيذيرقابة السلطة : ثانيا
  

ق منح بسلطة الحلول محل مجلس المنافسة خاصة عن طري تتمتع الحكومة
أو بناءا على طلب ، المصلحة العامة ذلك اقتضتإذا ترخيص سواء من تلقاء نفسها 

  . ذلك بناءا على تقرير من الوزير المكلف بالتجارةو من األطراف المعنية
 هتقرارا اتخاذ فيوعليه فإن األمر ال يخص فقط الحلول محل مجلس المنافسة 

مجلس  باستقالليةهذا مساس واضح و اتخذهاالتي  تالقراراإنما يتعلق بمخالفة 
  )1(.المنافسة

وبالرغم من هذا التدخل إال أننا نعتبره نوعا من الرقابة التي تمارسها 
 هذه الهيئة اإلدارية المستقلة خاصة ما تقراراالسلطات اإلدارية المركزية على 

  . تعلق منها بسلطاتها الردعية
طا بحسن نية نوالرقابة اإلدارية يبقي م ىترتيبا على ما سبق ذكره فإن جدو

عليها لوحدها  االعتماد فيال يجب أن نبالغ ، ورغبتها في إصالح أخطاءهاو اإلدارة
لذا كان لزاما  ،الحكم في نفس الوقتو خاصة أن اإلدارة في هذه الحالة تعد الخصم

اصة في مجال الجزاءات اإلدارية اإلدارة خ تقراراالمشرع أن يضبط  ىعل
الموضوعية ليضمن بقدر و أو اإلجرائية الشكليةبمجموعة من الضمانات القانونية 

                                                
، كلية )المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية(، مدى استقاللية وحياد مجلس المنافسة وت، جالل مسعد محت )1(

 .238،ص  2005الحقوق جامعة تيزي وزي، 
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سلطاتها في  عدم تعسف اإلدارة في استعمالو امشروعيتهو اإلمكان سالمتهما
   . الفصل الثاني من هذا الباب سنتناوله من خالل اهو مو األفراد ةمواجه
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  انيـلثالباب ا
 الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة في تحديد الجزاء اإلداري

  
ضمانات و لرقابة اإلداريةلالمخصص و من هذه الرسالة األولرأينا في الباب 

كيف أن هذه األخيرة تلعب دورا بارزا في حماية ، مشروعية الجزاءات اإلدارية
المتضمنة  القراراتهدارة أثناء إصدارها من تعسف اإل حقوق األفرادو مصالح

كيف أن المشرع قد وضع مجموعة من الضمانات القانونية التي ، وجزاءات إدارية
إال ، ضمان مشروعية القرار اإلداريو صون حقوق األفرادو تؤدي كلها إلى حماية

أن الفرد المخاطب بالجزاء عادة ماال و أن هذه الضمانات ال تكفي لوحدها خاصة
 ىأخرلهذا كان لزاما علينا البحث عن ضمانات ، ال بالضمانات اإلداريةو نع بهيقت

، السلطة العامة امتيازيشعر الفرد من خاللها أنه بعيد عن سلطة اإلدارة صاحبة 
هي التي ال تكون إال من خالل الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة فكما هو معلوم و

بة القضاء اإلداري سواء كانت صادرة ضمن أن جميع تصرفات اإلدارة تخضع لرقا
يستطيع القضاء إبطالها إذا ما كانت مخالفة لمبدأ ، والتقديرية أوسلطتها المقيدة 

وثيقا  ارتباطاالمشروعية خاصة تلك الصادرة في إطار سلطتها المقيدة حيث ترتبط 
اري غير اإللغاء ال ترفع إال في مواجهة قرار إد ىأن دعو ىمعنبمبدأ المشروعية ب

  . مشروع لمخالفته عنصر من عناصر القرار
كما تمتد رقابة القاضي اإلداري أيضا إلى السلطة التقديرية حيث يكون 

القرار أو التصرف الذي تراه مناسبا دون غيره إعماال لمبدأ  اتخاذالحرية في  لإلدارة
 ة حقوقحاسما في حمايو وهنا يلعب القاضي اإلداري أيضا دورا بارزا، المالئمة

سلطتها التقديرية في  استعمال تأساءمن تعسف اإلدارة إذا ما  األفرادمصالح و
 ديد اإلدارة للجزاء المناسب األرضيةحتقدير الجزاء المناسب حيث يعد موضوع ت

أن بالتالي ال بد للقاضي اإلداري هو اآلخر ، والخصبة إلعمال سلطتها التقديرية
منحها المشرع لإلدارة فكيف يمارس القاضي  يفرض رقابته على هذه السلطة التي
  اإلداري رقابته على أعمال اإلدارة ؟
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التي عرفت تطورا  األخيرةاإلدارة بالسلطة التقديرية هذه  تمتعخاصة في ظل 
في نطاقها ما جعل األمر بسط رقابة القضاء اإلداري عليها يعرف الكثير من التطور 

من زاويتين  ةالتقديرياإلداري على السلطة  رتاينا أن نتناول رقابة القاضيإلذلك 
  :أساسيتين من خالل هذا الباب على النحو التالي

   
  . حدود الرقابة القضائية التقليدية على السلطة التقديرية لإلدارة :األولالفصل 

  .لإلدارةأساليب الرقابة القضائية الحديثة على السلطة التقديرية  :الفصل الثاني
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  األولالفصل 
  السلطة التقديرية لإلدارة ود الرقابة القضائية التقليدية علىحد 

 
لها هامش من الحرية  القانون يكون يهعندما تمارس اإلدارة نشاطها بما يقتض

 أنها الزمةو منحها المشرع خاصة فقا مبدأ سلطتها التقديرية التيفي التصرف و
أ المشروعية في نطاقه اإلدارة بمبد التزامإلى أن  إضافة، اإلدارة عمل لحسن سير

مصالح األفراد على و عرقل مصالحهابالتالي يو يقيد تصرفاتهاو لهاالضيق يثقل كاه
ال تتعسف اإلدارة في  ذا ال يعني أيضا اإلفراط فيها حتىكما أن ه، حد السواء

  . سلطتها استعمال
ارة فكيف إذا يعمل القاضي اإلداري رقابته التقليدية على السلطة التقديرية لإلد

  اهر هذه الرقابة ؟هي مظ أو ما
على  نرئيسيالإلجابة على هذا السؤال إرتاينا أن نقسم هذا الفصل إلى مبحثين 

  :النحو التالي
  . الرقابة القضائية على الحدود الخارجية لسلطة التقديرية :المبحث األول
  . الرقابة القضائية على العناصر الداخلية لسلطة التقديرية :المبحث الثاني
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  المبحث األول
  ةالرقابة القضائية على الحدود الخارجية لسلطة التقديري 

  
الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة في  آلياتقبل الخوض في 

لضرورات البحث أن نتطرق إلى تعريف و يجب علينا،تحديد الجزاءات اإلدارية 
ارئ أن يكون صورة أو فكرة للق يتسنى ىأساسها القانوني حتو يريةالسلطة التقد

  . تهاارالقرتمتع بها اإلدارة أثناء إصدارها عامة عن هذه السلطة التي ت
  

  المطلب األول
  أساسها القانونيو مفهوم السلطة التقديرية

  

حريات األفراد يدفعنا إلى القول بأن السلطة و مال مبدأ ضمان حقوقعإن إ
خضوعها و تهااروعية قرارتضمن مش ألنهاالمقيدة هي أفضل وضع لإلدارة 

  )1(.للقانون
ن الواقع عكس إال أ، وعليه تظهر السلطة المقيدة أفضل من السلطة التقديرية 

ارة يجب أن ال تظل حبيسة السلطة المقيدة بل يجب أن تتحرر ذلك تماما إذ أن اإلد
سلطة لعليه فما المقصود باو ،)2(لكي تمارس نشاطها على أفضل وجه ما انوع

 أساسها القانوني ؟ ية وما هوالتقدير

  
  

                                                
، مجلس النشر )مجلة الحقوق(، دارةمن امتيازات اإل زالسلطة التقديرية ومفهوم المالءمة كامتيالندة يشوي، ) 1(

 .289، ص 2010، يونيو 1431، جمادى اآلخرة 34، السنة 02العلمي، جامعة الكويت، العدد 
على خطار شطناوي، تسمح لإلدارة بحرية . يوجد نظريات قانونية تخفف من حدة مبدأ المشروعية بحسب د) 2(

عية أهمها السلطة التقديرية، نظرية الظروف الحركة و التصرف حيث تعد نظرية موازية لمبدأ المشرو
لمزيد من التفصيل انظر على خطار شطناوي، القضاء األردني، دون مكان . االستثنائية نظرية أعمال السيادة

 .، وما بعدها67، ص 1995النشر، طبعة 
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  يف السلطة التقديريةرتع :الفرع األول
  

قد تكون سلطة مقيدة كما قد تكون  السلطة التي يمنحها المشرع لإلدارة إن
 اتخاذوتكون سلطة اإلدارة مقيدة عندما يفرض القانون على اإلدارة  ،سلطة تقديرية

 –في هذه الحالة  -مقصور دارةاإل ردوف، اتخاذهقرار معين إذا ما توافرت شروط 
ارة قدرا معينا لمشرع لإلدالكن عندما يترك و آليةالقانون بطريقة  على مجرد تنفيذ

على الرغم من توافر شروطه ،اإلجراء من عدمه  اتخاذبين  من الحرية في االختيار
كون أمام سلطة نفي الوقت الذي يراه مناسبا أو في الشكل المالئم عندها  اتخاذهأو 

  )1(.تقديرية
بقوله أن سلطة اإلدارة تكون  Bounar بونار هذه األخيرة عرفها الفقيه

بصدد عالقتها مع  اختصاصات معينةتقديرية حينما يترك لها القانون الذي يمنحها 
 طريقتهو وقت هذا التدخلو تدخلالالحرية في أن تتدخل أو أن تمتنع عن ، األفراد

دارة تتمثل لإل التقديريةأي أن السلطة ، الشأن مضمون القرار الذي تصدره في هذاو
 ماو أن تفعله ىي يعطيها المشرع لإلدارة لكي تحدد ما لذي ترفي حرية التقدير الت

غير أن يحدد لها المبررات التي تلتزم بممارسة  نلذي تري أن تتخلى عنه ما
  )2(.تها على أساسهاختصاصا

الذي  التقدير ىيرية هي مدفيري أن السلطة التقد M.Dubissonأما الفقه 
فيري أن ) ليناف(Walineأما الفقيه ، في ظل التنظيم القانوني يمكن ممارسته

الجهة اإلدارية يؤدي إلى تمتعها بسلطة القيام بأعمال معينة في داخل  اختصاص
أن السلطة التقديرية تعني الطريقة التي تمارس بها الجهة و االختصاصحدود ذلك 

   )3(.تهااختصاصا ةاإلداري
                                                

بيروت، لبنان، ، الدار الجامعية، دروس في قانون القضاء اإلداري في لبنان وفرنسا ومصرحسين عثمان، ) 1(
 .320، ص1989

الطبعة األولي، المؤسسة  الرقابة القضائية على التناسب في القرار اإلداري،مايا محمد نزار أبو دان، ) 2(
 .55، ص2010الحديثة للكتاب، لبنان، 

 .291، مرجع سابق، صيشويلندة ) 3(
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ة هي حق أعمال فيعرفها بأن السلطة التقديري) ميشو(Michoudأما الفقيه 
فعندما يترك القانون لإلدارة حرية  .االختصاصفي ممارسة  حرية االختيارو اإلدارة

يد عندما يق، ون يقال أن لها سلطة تقديرية في هذا الشأنؤوالتصرف في شأن من ش
يع أن تتصرف فيه إال على نحو معين فإن تستط حريتها في أمر من األمور فال

  )1(.في هذا األمر يكون مقيدا اختصاصها
أن السلطة التقديرية هي القدر من الحرية  رىيف أندري ديلو باديرأما الفقه 

  )2(.اإلدارية على أكمل وجه اوظيفتهو الذي يتركه المشرع لإلدارة كي تباشر
لمشرق العربي عرفوا السلطة دول او وبدورهم فقهاء القانون العام في مصر

أو ، التقديرية بأنها قدرة اإلدارة على إعمال إرادة حرة في مباشرة النشاط اإلداري
في ما إذا كان  اختيارهاو إرادتها إلدارة شيء من الحرية لتفرض بمحضلهي ترك 

 . من المصلحة أن تتدخل أو تمتنع فإذا تدخلت فبأي الوسائل

قائع معينة بإزاء وأنه  يقصد بالسلطة التقديرية"  ةتفيعرفها الدكتور توفيق شحا
القرار  اختيارأو في  اتخاذهعن  االمتناعالقرار أو في  اتخاذتكون اإلدارة حرة في 

أي أن القانون ال يفرض عليها مقدما سلوك طريق معين ال ، )3("الذي تراه مناسبا
  . تستطيع أن تحيد عنه

الواسع  امعناهبلإلدارة السلطة التقديرية الدكتور سامي جمال الدين أن  ىو ير
بحيث ، القانونية اختصاصاتهابقسط من الحرية عندما تمارس اإلدارة  هي تتمتع

على نحو معين أو  اتخاذهأو  اتخاذهعن  االمتناعالتصرف أو  اتخاذتقدير  لهايكون 
  )4(.محلهفي الوقت التي تراه مناسبا للتصرف أو السبب المالئم أو في تحديد  هاتخاذ

                                                
بة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، الطبعة األولى،  مكتالقضاء اإلداري دراسة مقارنةعمر الشوبكي،  )1(

 .70، ص2001األردن، 

Gacqueline Morand – Devili , op cit. )2(  
 .56مايا محمد نزار أبو دان، مرجع سابق، ص ) 3(
ط، .س.، منشأة المعارف، اإلسكندرية، دالرقابة على أعمال اإلدارة والقضاء اإلداريسامي جمال الدين، ) 4(

 .104ص
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 انتفاءأن السلطة التقديرية تعني " زيد فيعرفها بأنها  كتور فهمي أبودأما ال
  )1(."السلطة المقيدة تعني وجود القيودو القيود

، ص مكتوبةتتضمنها نصو أو الئحية وهذه القيود تكون دستورية أو تشريعية
 العترافاأحكامه على  استقرتالقضاء اإلداري نفسه  أعمالقيود من  قد تكونو

كما عرفها الدكتور شفيق حاتم تتمتع اإلدارة بالسلطة ، اإلدارةبوجودها لتنظيم عمل 
تتخذ التدبير  أنعندما تكون لإلدارة الحرية أمام حالة واقعية معينة ) *(ستنسابيةاال

يكون كل و عندما تكون غير مقيدة بقواعد مسبقة ىخرأوبعبارة ، الذي تراه مناسبا
أو عندما ال ، على أحكام القانون اتخاذها شرعيا النطباقهيمكنها  من التدابير التي

يمكن بفعل القانون أو غيره إجراء رقابة قضائية على تدبير المتخذ أو عندما يعطي 
  )2(.ستنسابيةالقانون نفسه لإلدارة السلطة اإل

كتور فؤاد مهنا فيعرفها بأنها قدرة اإلدارة على أعمال إرادة حرة في دأما ال
  )3(.اشرة النشاط اإلداريمب

القضاء الجزائري حول السلطة التقديرية فلم يخرج عن و أما موقف الفقه
من خالل التعريف المقدم من طرف رئيس  هو ما نستشففهو نطاق التعريفات السابقة

هي أن تكون اإلدارة حرة " مجلس الدولة الجزائري األستاذة فريد أبركان بقولها 
شرط فهي  أليبدون أن تكون خاضعة و االتجاه أو ذلكذا تماما في التصرف في ه

ئيس مثال ذلك سلطة رو قادرة على تقدير الشروط التي تتخذ في ضوئها قرارها
إنشاء أو ، طريقة تسير المرافق العامة اختيار، واألوسمة العفو الجمهورية في منح

  )4(.تعديل سلك من أسالك المؤظفين
                                                

، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، الوسيط في القانون اإلداريفهمي أبو زيد،  مصطفي) 1(
 .776، ص 2000

 . يطلق على السلطة التقديرية في لبنان اصطالح السلطة اإلستنسابية )*(
 .57مايا محمد نزار أبو دان، مرجع سابق، ص ) 2(
 .197، ص 2009، بيروت، ة، منشورات الحلبي الحقوقييالقضاء اإلدارمحمد رفعت عبد الوهاب، ) 3(
، 01، العدد )مجلة مجلس الدولة(، رقابة القاضي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارةفريدة أبركان، ) 4(

 .37، ص2002الجزائر، 
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 ن جل التعريفات السابقة تتفق حول عناصريا أجلترتيبا على ما سبق يتضح 
التصرف في  در من حريةهي أن تمتلك ق، ومقومات السلطة التقديرية لإلدارةو

جوب و نشاطها المنوط بها دون أن يفرض عليها القانونو ممارسة اختصاصها
 .رف على نحو معينصالت

ساسية وعليه فإن السلطة التقديرية بالمفهوم السابق أضحت من الركائز األ
التي يقوم عليها العمل اإلداري في مختلف الدول حيث أدركت أن تقييد اإلدارة له 

القضاء الجزائري كما رأينا على لسان و أقر الفقه كما، يشل حركتهاو عواقب كثيرة
األستاذة فريدة أبركان فكرة السلطة التقديرية لإلدارة مقررا أن المصلحة العامة 

يقتصر  نحيث ال يجب أ، هذه السلطة في بعض األحيانلإلدارة ب االعترافتقتضي 
ية في ها هامش من الحرحدورها على تنفيذ القانون تنفيذا حرفيا بل ينبغي من

  . رافق العامةالتصرف بما يكفل حسن سير م
  مبررات السلطة التقديرية لإلدارة :الفرع الثاني

 األسس القانونيةو ة لإلدارة هي المبرراتين المقصود بأساس السلطة التقديرإ
فالسلطة التقديرية ، )1(العملية التي تستوجب منح اإلدارة سلطة التقدير للقيام بأعمالهاو

لتخفيف من أثاره في حين أن ليرد علي مبدأ المشروعية  استثناءكما رأينا هي 
بمبدأ  لتزامالامن ثم و وسيلة لتطبيق القانون األمرالسلطة التقديرية هي في حقيقة 

في األمر أن المشرع قدر أن منح  غاية ما، عية مثلها مثل السلطة المقيدةالمشرو
أنفع لتحقيق الهدف منه و ىالتصرف في موضوع ما هو أجدة اإلدارة قدرا من حري

 أسانيد قانونيةو عليه فإن لمبدأ السلطة التقديرية مبررات، ومما لو قيده بأسلوب معين
  :هي تتمثل في األتيو جودهاو تحتمو منطقية تبرر بلو فنيةو عمليةو

                                                
ائي و المبدع إلى الدور االنش 2001/2002لقد اشارت السيدة فريدة أبركان بمناسبة افتتاح السنة القضائية ) 1(

الذي يجب أن يتصف به القاضي اإلداري، إضافة إلى وجوب كونه منصفا، محايدا، شجاعا، باحثا عن الحقيقة 
ونزيها،كما أكد مدير تحرير مجلة مجلس الدولة السيد مختاري عبد الحفيظ أثناء تقديمه للعدد األول من 

ار والقضايا التي يطرحها تطبيق القانون اإلداري المجلة،على دور هذه األخيرة في المساهمة في تبادل األفك
 .18و 16، ص 2002، سنة 1المتميز خاصة قيامه على االجتهاد القضائي، انظر مجلة مجلس الدولة، العدد 
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 :ضع قواعد عامة لكافة تفاصيل الحياة اإلداريةو صعوبةو استحالة .1

عدم و سرعة التطورو كلنا نعلم أن من خصائص القانون اإلداري المرونة
 إلى صعوبة جمع عناصر ىما أد ب طبيعة النشاط اإلداريبهذا بس، ويننالتق
لهذا ، دارةل المسائل التي تتعرض لها اإللم كيعمل اإلدارة في قانون واحد و أنشطةو

جهة الواقع رية بحكم خصائصها السابقة من أجل مواحكان لزاما منحها هامشا من ال
  )1(.المتجددو نوعالمتو اليومي المتشعب

 . السلطة التقديرية كضمان لفاعلية العمل اإلداري .2

نا لضمان يأخذ زمو أخذ زمنا معينا بالذاتيوضع التشريع  إنكما هو معلوم 
ورات التطو ىهو ما ال يتماشو األمر تعديله استلزمإذا ما طرأ جديد و استقرارها

 في حاجة إلى –اإلدارة  –ن دائما والتي تك، وداريالسريعة التي تميز العمل اإل
ور التشريع خاصة ددون انتظار ص،من سلطة تقديرية  تغطية تلك التطورات بما لها

إجراءات سريعة للحفاظ على المصلحة  تتطلب اتخاذفي الحاالت المستعجلة التي 
  تمتع اإلدارة بالسلطة عليه فإن فعالية العمل اإلداري تستلزم و النظام العامو العامة

   )2( .التقديرية
  
 :تفادي عيوب السلطة المقيدة .3

لإلدارة بالسلطة التقديرية حيث ال يمكن أن  االعترافامة تقتضي المصلحة الع
منفذا للقانون بل يتعين منحها القدرة و رة على مجرد أن تكون تابعايقتصر دور اإلدا

معه و لهذا نجد أن مجلس الدولة الجزائري، د نشاطهاتجمال ي حتى االختيارعلى 
لهذا ، هي بصدد ممارستهاو المصري ذهب إلى منح اإلدارة سلطة تقديريةو الفرنسي

  .العمل اإلداري لتيسيرة بهذه السلط عترافالاأحكام مجلس الدولة على  تراستق

                                                
، مجلة العلوم اإلدارية، السنة )الرقابة القضائية على حدود السلطة التقديرية لإلدارة (محمد مصطفي حسين، ) 1(

 .118، ص 1980القاهرة، جويلية،  ،01، العدد 22
 .298ليندة يشوي، مرجع سابق ، ص ) 2(
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مجلس الدولة الفرنسي لإلدارة بسلطة تقدير إنشاء أو عدم أنشاء  اعترفحيث 
في إلغاء  اإلدارةإال أنه قيد سلطة ، طالما لم يلزمها القانون بذلك المرافق العامة

بضرورة أن تكون  بها مصالح األفراد ارتبطتو المرافق التي وافقت على إنشائها
نتهجه مجلس الدولة اوهو نفس المنهج الذي ، )1(لمصلحة العامةذلك لضرورة ا

قد أكدت و ،دارة بالسلطة التقديريةاته حيث اعترف لإلالجزائري في كثير من قرار
المستقر عليه أن القاضي  نم" :الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا هذا المبدأ بقولها

ملكية ارة لألراضي محل نزع الاإلد اختيارمة ءمال ىاإلداري غير مؤهل لمراقبة مد
على القرار المطعون فيه بأن ت النعمن ثم و عامة قصد إنجاز مشروع فيه منفعة

  )2(.صفة المنفعة العامة غير مقدرة في غير محله
السلطة التقديرية ضرورة بة لإلدار االعترافغيرها نجد أن و لهذه األسباب

دها هشيري في ظل التطورات التي العمل اإلداو ظروف المصلحة العامة ملحة أملتها
  . نشاط اإلدارة

التطرق  ىلنا سو ىبقتبعد كل ما تناولناه حول موضوع السلطة التقديرية لم ي
  . الرقابة التي يمارسها القاضي اإلداري عليها إلى مظاهر

  
  المطلب الثاني

  ريالقرار اإلداري المتضمن جزاءا إدالعدم المشروعية الخارجية الرقابة على أوجه 
 

لما كان الجزاء اإلداري يصدر في شكل قرار إداري فإن القاضي اإلداري 
عندما يبسط رقابته على المشروعية الخارجية يتعامل مع قرار إداري ذو طابع 

                                                
، كلية الحقوق، جامعة )مذكرة ماجستير(، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارةحاحة عبد العالي، ) 1(

 .17، 16، ص ص 2005محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 02المجلة القضائية العدد ( 1990أفريل  21الصادر في  669060رقم قرار الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا ) 2(

 .158، ص 1992الديون الوطني لألشغال التربوي، الجزائر، ) قسم المستندات والنشر بالمحكمة العليا، 
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 الشكلو االختصاصالمشروعية الخارجية للقرار نعني بها الرقابة على و ،ردعي
  )1(.اإلجراءات في إصدارهو

 .الل هذا المطلبسنتناوله من خا وهو م 
  

  االختصاصعيب عدم  :الفرع األول
   

الهيئة اإلدارية في  اختصاصيقوم القانون العام الحديث على فكرة تحديد 
بر حول حهذا األخير الذي أسال الكثير من ال، إطار مبدأ الفصل بين السلطات

 كونها تشكل خرقا لهذا المبدأ إلى أن فصل في ىمدو موضوع الجزاءات اإلدارية
شرعية  ىحول مدالمجلس الدستوري و لدولة الفرنسيهذا األشكال مجلس ا

   )2(.الجزاءات اإلدارية
هو عدم القدرة قانونا على  االختصاص من المستقر عليه فقها أن عيب عدمو

سلطة آخري طبقا  اختصاصحيث جعله المشرع من ، قانوني معين ،)3(مباشرة عمل
اإلدارة بفرض جزاءات  اختصاصس ذلك أن أسا، و)4(لالختصاص للقواعد المنضمة

يجب أن يراعي الضمانات و المحدد لكل سلطة االختصاصإدارية يدخل ضمن 
التي تكفل قيام هذه الجهة بمباشرة  -التي سبق اإلشارة إليها  - القانونية الخاصة 

ضمن سالمة حقوق األفراد من يو اختصاصها على نحو يحقق الهدف من وراءه
 . قدر الذي يحقق المصلحة العامةبها بال ساسالم

                                                
 .راجع ما قلنا، حول دستورية الجزاءات اإلدارية في بحثنا) 1(
 .299ليندة يشوي، مرجع سابق ، ص ) 2(
بعنصر االختصاص تخويل القانون فردا معنيا أو هيئة إدارية معينة سلطة إصدار القرار اإلداري على يقصد ) 3(

سبيل التحديد ، فال يجوز ألي فرد أو هيئة أخرى التدخل في اختصاصها وإال أصيب القرار بعيب االختصاص، 
مشروع، قابال  لإللغاء أيا ذلك أن القرار يكون قد صدر ممن ال يملك الحق في إصداره ويصبح من ثم غير 

أم بسيطا موضوعيا كان " اغتصاب السلطة"كان نوع العيب الذي شابه ، سواء كان جسيما وهو ما يطلق عليه 
 . أم مكانيا أو زمنيا

، 05، مجلة مجلس الدولة، العدد جزاء مخالفة القرارات اإلدارية لقواعد المشروعيةبودريوة عبد الكريم، ) 4(
 .115، 103، ص 2004
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 :البسيط االختصاصعيب عدم  .1

  . هي األكثر شيوعاو ويكون عندما يقع داخل النطاق اإلداري لنفس الجهة
 االختصاصورة عدم صور فقد يكون في صالبسيط ثالث  االختصاصولعيب عدم 
ليس  موضوع في تتحقق هذه الصورة إذ أصدرت جهة إدارية قرار، والموضوعي

الصادر عن الغرفة اإلدارية بالمجلس  ه القرارهو ما أكدو صالحياتها القانونيةن م
أن رئيس المجلس الشعبي  1980/ 01/02/بتاريخ  44497األعلى في الطعن رقم 

اتخاذه قرار الغلق النهائي آلن الوالي هو المعني في النص  بصالحيةالبلدي ال يتمتع 
  )1(.المالئمة اإلجراءاتالتخاذ  34-74من المرسوم رقم  السيما المادة األولى

ة الجزائري في القضية التي كانت بين لوهو نفس المبدأ الذي أكده مجلس الدو
حيث قام رئيس المندوبية ، رئيس مندوبية بلدية قسنطينة ضد السيد كباش سليم

أنه مبني على قطعة أرض عمومية  اعتبارهمن كشك على  االستفادةبسحب رخصة 
المحدد  454/ 91من المرسوم  164الدولة أنه بناءا على المادة  حيث قضي مجلس

رها تنص على يتسيو األمالك العامة للدولةو لشروط إدارة أمالك الدولة الخاصة
 األمالك العامة ريرخصة الطريق تسلم أو ترفض من طرف السلطة المكلفة بتسي

مرفق األمالك العامة  يريإذا كان تس يسلمها رئيس المجلس الشعبي أو الوالي بقرارو
يث أنه بناء على هذه المادة فإن الوالي هو ، ح)2(ىخرأالمعني ال تتواله سلطة إدارية 

 يص بشغل قطعة من األمالك العامةالمختص لمنح رخصة الطريق أي الترخ
من  165حيث أنه بناء على المادة ، الجميع شغال خاصا الستعمالالمخصصة 

األشكال نفسها التي ال الرخصة أو سحبها يتخذ حسب أعاله فإن قرار إبط المرسوم
ئها أو لذي منح الرخصة فهو المختص بإلغاأن الوالي هو ا اعتبارعلى ، وتم تسليمها

  .سحبها دون غيره

                                                
، مجلة ملتقى قضاة الغرف اإلدارية، )مبدأ المشروعية ورقابة القضاء على األعمال اإلدارية (محمد تقية، ) 1(

 .149، ص 1992الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 
 وما 153، ص 2002، الجزء األول، دار هومة، المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسين بن الشيخ أن ملويا، ) 2(

 .بعدها
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هو عيب عدم و البسيط االختصاصوهناك النوع الثاني من عيب عدم 
ن قابال أو جهة إدارية يكو أي موظف اختصاصالزماني ومعناه أن  االختصاص

الزماني  االختصاصبالتالي فإن عيب عد و شاغال لمنصبه ظل رسة طالماللمما
  :يظهر في حالتين هما

  الرابطة الوظيفية انتهاءصدور القرار قبل تقلد المهام أو بعد . 

  انتهاء المدة الزمنية لإلصدارصدور القرار بعد. 

ل في عيب عدم المتمثو البسيط االختصاصوهناك النوع الثالث من عيب عدم 
متضمنا  إدارية جسد عندما يصدر قرار إداري عن جهةيت، والمكاني االختصاص

فإن تجاوز هذا النطاق  وعليه، ال يخضع لسلطتها إجراء معين داخل إقليم اتخاذ
 اختصاصمن جانب مصدر القرار على  ات اإلدارية يعد اعتداءالمكاني في القرار

ذلك كأن يقوم رئيس المجلس و در بشأنه القرارالجهة التي يتبعها المكان الذي يص
  )1(.ة تقع بإقليم بلدية آخريم بنايده قرارالشعبي البلدي لبلدية ما بإصدار 

 :الجسيم االختصاصعيب عدم  . 2

درجة من الجسامة إلى حد أنها  االختصاصوهنا تبلغ مخالفة القرار لركن 
 االختصاصيؤدي عيب عدم  وال، )2( تحوله إلى عمل ماديو تفقده صفته اإلدارية

الجسيم عدة  االختصاصيأخذ عيب عدم و )3(انعدامهإلى إلغاء القرار بل  الجسيم
اإلداري أو أن يكون حاالت كأن يقوم فرد عادي ال صلة له باإلدارة بإصدار القرار 

  )4( .السلطة القضائية أو التشريعية اختصاصاتعلى  التنفيذيةالسلطة  في شكل اعتداء

                                                
 .98عزري الزين، مرجع سابق، ص) 1(
 .151محمد تقية، مرجع سابق، ص) 2(
، الطبعة الثالثة، التيسير للطباعة، )دراسة مقارنة(تدرج البطالن في القرارات اإلدارية رمزي طه الشاعر، ) 3(

 . 329، ص2000القاهرة، 
لى اختصاص سلطة أخرى في إصدار يطلق كذلك على هذا العيب اغتصاب السلطة أي أن تعتدي سلطة ع)4(

، القضاء اإلداريسليمان محمد الطماوي، أنظر .يذية على القضائية أو التشريعيةالقرار كاعتداء السلطة التنف
 .207مرجع سابق، ص
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  تاإلجراءاو عيب شكل :الثاني الفرع
   

بإصدار  اختصاصاتهال يكفي أن يلتزم رجل اإلدارة المؤهل قانونا في حدود 
 التيبل يجب أيضا أن يصدره وفقا لإلجراءات ، يصبح القرار سليم ىالجزاء حت

بأنه عدم  اإلجراءاتو يعرف عيب الشكل، وفي الشكل المحدد لهو المشرع حددها
 المحدد إلصدار القرارات اإلدارية في القوانين جرائية أو الشكليةحترام القواعد اإلا
 ويأخذ عيب الشكل، )1( ئيازجواللوائح سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو و
  :اإلجراءات صورتين أساسيتينو

  
  
 :القرار اإلداري اتخاذعلى  ةءات السابقامخالفة اإلجر .1

نص عليها المشرع أو  راءات معينةالجزاء اإلداري إتباع إج إصداريستلزم 
أنها تشكل ضمانات أساسية لحماية  اعتبارتقتضيها المبادئ العامة للقانون على 

، للجزاء اإلداري المتضمنيؤدي عدم إتباعها إلى بطالن القرار اإلداري ، واألفراد
بإلغاء قرار وزير الداخلية ومن  األعلىالغرفة اإلدارية بالمجلس  به هو ما قضتو
إن القرار الوالئي " الالزمة قانونا حيث قضت )2(ألنه لم يستوفي اإلجراءات ،عهم

تخذ بصورة غير اعذار المخالف يكون قد إالذي يسبقه و بغلق المحل التجاري نهائيا
 ."مما يتعين معه النطق بإبطاله ...شرعية

 :مخالفة الشكليات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار اإلداري .2

شكل هو أن تصدر اإلدارة قرارها المتضمن جزاءات إدارية في بال المقصود
يدة في اإلفصاح عن قمحدد قانونا على الرغم من أن اإلدارة غير مو شكل معين

إال أن القرار الصادر بجزاء معين يجب أن يكون ، إرادتها عن طريق صفة معينة
 قراراتهابتسبيب  صل أن اإلدارة غير ملزمةاألمكتوبا في ما يتعلق بتسبيب القرار ف

                                                
  .207ليندة يشوي، مرجع سابق ص )  1(
 .207، مرجع سابق، صالقضاء اإلداريسليمان محمد الطماوي، )2(
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إذ أن المشرع الجزائري ، إال أن هذه القاعدة ال يعمل بها في مجال الجزاء اإلداري
يلزم اإلدارة بتسبيب الجزاء  في جل النصوص التي تناولناها من خالل بحثنا نجده

   . ألن هذا التسبيب يعد ضمانة جوهرية لحماية حقوق األفراد
المشرع الفرنسي الذي أصدر القانون  وحذالجزائري المشرع  ذوأن يحونأمل 

تها خاصة تلك المنظمة اب جميع قراريالذي أوجب اإلدارة بتسب 587/ 79رقم 
  . للجزاءات اإلدارية

  
  
  

  لمطلب الثالثا
  سلطتها استعمالالرقابة القضائية على تعسف اإلدارة في 

  

ا السلطة األرضية الخصبة التي يعمل فيه استعماليعتبر عيب التعسف في 
تمثل  األخيرةأن هذه و القاضي اإلداري رقابته على السلطة التقديرية لإلدارة خاصة

ى توسع مجال رقابة القاضي اإلداري لمد ىيدل عل هو ماو نوايا مصدر القرار
 استعمالاإلدارة فما هو المقصود بعيب التعسف في  تصرفاتو مشروعية أعمال

  ؟ إثباته يمكن كيفو ههي صور ماو السلطة
  . ه التساؤالت سنجيب عليها من خالل هذا المطلبهذ

  
  السلطة استعمالتعريف عيب التعسف في :الفرع األول

   
 اآلراءفلقد تعددت  من أهمية السلطة استعمالعيب التعسف في  يلعبهنظر لما 

 استخداميتمثل في واقعة  بأنهيعرفه  فنجد الفقيه جورج فيدل، الفقهية التي تعرفه
  . دارية لسلطاتها لتحقيق هدف آخر خالف الهدف المعهود به إليهاالسلطات اإل إحدى
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رجل اإلدارة سلطته  استعمالاوي فيعرفه بأنه مأما الدكتور سليمان الط
  )1(.التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به

 تستعملبالسلطة عندما  انحرافر أحمد محيو بقوله يكون هناك ويعرفه الدكتو
  )2(.لذلك الذي منحت من أجله السلطة مغايرغرض إدارية سلطتها ل هيئة

 استعمالمن خالل ما سبق يتضح لنا أن الرقابة الفضائية على التعسف في 
تصرفاتها حيث و هذه الرقابة على أعمال اإلدارة اتساعالسلطة تشكل أحد مظاهر 

 استعمالهي صور التعسف في  غايات القرار اإلداري فماو أصبحت تشمل أهداف
  ؟ السلطة

  
   السلطة استعمالصور التعسف في  :لفرع الثانيا
  

هما أن يأخذ أو و السلطة صورتين أساسيتين استعماليأخذ عيب التعسف في 
قاعدة  ن المصلحة العامة أو إذا خالفتيهدف القرار اإلداري تحقيق مصلحة بعيدة ع

  . تخصيص األهداف
  

  صلحة العامةأن يهدف القرار إلى تحقيق مصلحة بعيدة عن الم :أوال
  

هي و من شروط صحة القرار أن يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة لإلفراد
الذي يجب ، والقاعدة العامة التي تحكم مبادئ القانون اإلداري المنظم لنشاط اإلدارة

ن القانون عندما منح اإلدارة إإذ ، أنشطتهاو به في جميع تصرفاتها االلتزامعليها 
هي المصلحة و تغي من وراء ذلك تحقيق الغاية األساسيةالسلطة العامة كان يب امتياز
مفهوم المخالفة إذا كانت اإلدارة تبتغي من وراء إصدار القرار اإلداري ب، العامة

                                                
، 1978، مطبعة عين الشمس، الطبعة الثالثة، نظرية التعسف في استعمال السلطةطاوي، سليمان محمد ال) 1(

 .68ص
 .191، ص1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المنازعات اإلداريةأحمد محيو، ) 2(
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هذه الحالة تعد من أخطر و ،)1(تحقيق مصلحة شخصية أو بعيدة عن المصلحة العامة
  . صورتين األخيريأخذ هذا و السلطة استعمالحاالت التعسف في 

  
 . تحقيق أغراض تجانب المصلحة العامة - 1

السلطة ألسباب  استعمالر صور التعسف في تعتبر هذه الصورة من أخط
أشرنا فالمصلحة العامة هي و كثير أهمها أن العيب هنا يكون مقصود كما سبق

عليه فإن أي قرار ال يهدف لتحقيق و المبرر لمنح رجل اإلدارة سلطة إصدار القرار
 )2(.السلطة ووجب إبطاله يعد مشيبا بعيب التعسف في استعمالالمصلحة العامة 

  
 . االنتقامالسلطة بقصد  استعمال - 2

له لخدمة  ةسلطته الممنوح استعمالويكون ذلك عندما يعمد رجل اإلدارة إلى 
ج في نفسه فيجد لتخالذي ي االنتقامقة أو استعمالها بقصد المضايالمصلحة العامة إلى 

  )3(.الغير عن طريق الجزاء اإلداريفرصته إللحاق الضرر ب

  
  . مخافة قاعدة تخصيص األهداف :ثانيا

  

إذا كان األصل أن كل قرار إداري يجب أن يهدف إلى تحقيق المصلحة 
بعيب التعسف في  اوبشإال كان مو أال يخرج عن مقتضاهو العامة الذي أراده المشرع

تحقيق لر من أعمال اإلدارة أن القانون قد ال يكفي في كثي ىبمعن، السلطة استعمال
داري خصص هدفا معينا تجعله نطاق لعمل إل يالمصلحة العامة في نطاقها الواسع ب

ففي هذه الحالة بل يجب أال يستهدف القرار اإلداري المصلحة العامة فحسب ، معين
  )4(.بل أيضا الهدف الخاص الذي بينه القانون عمال بقاعدة تخصيص األهداف

                                                
 .663، مرجع سابق، صالقضاء اإلداريعبد الغني بسيوني عبد اهللا، ) 1(
 .393، مرجع سابق، ص اإلداريالقضاء ماجد راغب الحلو، ) 2(
 .388، ص 2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، القضاء اإلداريفهد عبد الكريم أبو العثم، ) 3(
 .117عزري الزين، مرجع سابق، ص) 4(
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س الدولة الجزائرية في قضية السيد مكي ضد بلدية أوالد أكده مجلوهو ما 
بإبطال قرار البلدية بإقصاء السيد مكي من ملكية قطعة األرض  ىحيث قض، ايتف

تحقيق غرض بعيد عن األهداف  أليالقرار اإلداري يهدف  اعتباراتعلى 
  )1(.المخصص لإلدارة

  
  . السلطة استعمال إثبات عيب التعسف في :فرع الثالثال
  

اتية تتصل ة ذالسلطة يستند إلى طبيع استعمالذكرنا سابقا أن التعسف في 
الفقه من العيوب الخفية  اعتبرهمن أجل ذلك ، ومباشرة بنية مصدر القرار اإلداري

جعل إثباته ياهر المشروعية مما ظتخفيه مو الذي تسترهو المتصلة بالقرار اإلداري
إلى أن  إضافة إثبات أوجه اإللغاء األخرىب نروق إذا ما، الدقةو غاية في الصعوبة

المستندات التي تثبت و اإلدارة بالتعسف عادة ما ال يملك الوثائقيتهم المدعي الذي 
وسيلة  اعتبربناءا عليه فقد ، التي من خاللها يكتشف القاضي هذا العيبو حقه

 عية األخرىأوجه عدم المشرو الوحيدة من بيننت احتياطية ال يتم اللجوء إليها إذا كا
  )2(.ال مضطراإال يلجأ إليها القاضي و

فرض رقابة جدية على ممارسة  ألسباب فقد حرص مجلس الدولة علىلهذه ا
، النوايا الخفية لإلدارة من كافة المصادر الممكنة استقراءضرورة و اإلدارة لسلطتها

قد السلطة من نص القرار اإلداري ذاته حيث  استعمالفيمكن إثبات التعسف في 
 استعماليكشف القاضي من نص القرار المطعون فيه أنه موسوم بالتعسف في 

أسبابه  أما إذا لم تفصح عن، السلطة خاصة عندما تفصح اإلدارة عن أسباب القرار
  . خلوه من التعسفو ليتأكد من صحتهيلزم اإلدارة بتسبب قرارها يتدخل القاضي ل

خالل اللجوء إلى ملف التعسف من  يستشف أنكما يمكن كذلك للقاضي 
 بظروفأو من خالل القرائن المحيطة ، مستنداتو ما يشمله من وثائقو ىالدعو

                                                
 لمزيد من التفاصيل في هذه القضية ارجع إلى لحسين بن شيخ أن ملويا، قضاء مجلس الدولة مرجع سابق،) 1(

 .109ص
 .396فهد عبد الكريم أبو العثم، مرجع سابق، ص ) 2(
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الفرنسي على السواء من خالل و هو ما أقره مجلس الدولة الجزائريو النزاع
  )1(.السلطة استعمالعلى القرائن كوسيلة إلثبات عيب التعسف في  اعتماده

حيث وصلت ،الخارجة عن النزاع  روفالظكما يمكن إثباته أيضا من خالل 
جلس الدولة الفرنسي إلى أبعد الحدود في وسائل البحث عن عيب التعسف أحكام م

البحث عن دليل للتعسف في استعمال ه إلى ؤالسلطة لما ذهب قضا استعمالفي 
التي ال تمت له بأي صلة مباشرة و عن النزاع، الخارجية الظروففي  السلطة حتى

ارة رفضت منح ترخيص ألحد المواطنين لممارسة مهنة معينة في كأن تكون اإلد
أنها منحت  اتضحمنطقة ما بحجة عدم حاجة سكان تلك المنطقة إلى تلك المهنة ثم 

  )2(.ترخيص للمواطن األخر لممارسة نفس المهنة في نفس المنطقة
يث رفض ح Costingوهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في قضية السيد 

ة األبيار في قسكان منح المدعي ترخيصا بفتح صيدلية في منطالو صحةوزير ال
عندما طعن في قرار الوزير أمام مجلس الدولة الفرنسي قضي هذا األخير و الجزائر

 كتشفا وذلك عندما السلطة استعمالفي  االنحرافبإلغاء القرار المذكور بسبب 
في  Costingلسيد المجلس أن الوزير بعد أن رفض الطعن المقدم من قبل ا

 لثالثو 07/12/1950في  خر في نفس المكانآوافق لصيدلي  02/02/1950
  )3(.السكان لم تتغير في تلك الفترة احتياجاتمع أن  10/12/1950بتاريخ 

                                                
مبادئ أنظر لحسين بن الشيخ أن ملويا، . لمزيد من التفصيل حول نقل عبئ اإلثبات ودور القاضي في ذلك )1(

 .2002، دار هومة، الجزائر، اإلثبات في المنازعات اإلدارية
 .399فهد عبد الكريم أبو العثم، مرجع سابق، ص )2(
 .59حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص ) 3(
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  المبحث الثاني
  قضائية على العناصر الداخلية لسلطة التقديريةالرقابة ال

  

ارة في شكل قرار إداري أشرنا أن الجزاء اإلداري يصدر من اإلدو سبق
، هو بصدد الرقابة على الجزاءات اإلداريةو لما كان القاضي اإلداريو منفرد

  . فبالمقابل فإنه يمارس رقابته على قرار إداري مكتمل األركان
وإذا كان القاضي في رقابته التقليدية على القرار اإلداري في نطاق السلطة 

إلى الرقابة على  باإلضافةفإنه ، ساساألب المقيدة لإلدارة يمارس رقابة مشروعية
لتشمل الحدود  الحدود الخارجية للقرار التي سبقا بيانها له أيضا أن يبسط رقابته

 اعتمدتالتي تتمثل أساسا في الرقابة على السبب الذي و ،الداخلية القرار اإلداري
اإلدارة  لتزاما ىإلى الرقابة على مد إضافةاإلداري  عليه اإلدارة في إصدار الجزاء

  . هي بصدد تقرير الجزاء اإلداريو بالنصوص القانونية
   .خالل هذا المبحث سنتناوله من وهذا ما

  
  المطلب األول

  الرقابة على السبب
يقصد بعيب السبب الحالة الواقعية أو القانونية التي تتم بعيدا عن رجل اإلدارة 

 ة أو الواقعية التي تسبق القرارأو أنه العناصر القانوني، قراره  باتخاذي له حفتو
من خالل هذا التعريف يتضح أن  ،)*)(1(القرار باتخاذتدفع اإلدارة إلى التصرف و

رقابة القضاء اإلداري على ركن السبب ترتكز على دعامتين أساسيتين هما الرقابة 

                                                
 .102محمد عبد الطيف مرجع سابق ص  )1(
وفقا لهذا التعريف فإن السبب يختلف عن التسبيب، فالتسبيب هو بسط ألسباب القرار اإلداري عند إصداره،   )*(

أن القرار لو كان غير واألصل أن اإلدارة ال تلتزم لتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وهو ما يعني 
 .مسبب فإنه يجب أن يبني دائما على السبب
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 ولها سنتناهو مو على الوجود المادي للوقائع ثم الرقابة على التكيف القانوني للوقائع
  . يينمن خالل هذا المطلب في فرعين رئيس

  
  الرقابة على الوجود المادي للوقائع :لفرع األولا
   

صريح و على سبب معين ىيبن نأشرنا في القرار اإلداري ال بد أو كما سبق
قرار لل إال أن التساؤل الذي يطرح هنا في حالة ما إذا كان، نقول انه مشروع ىحت

هو ما يتحقق عادة في ظل السلطة و ألخر معيباو عدة أسباب بعضها صحيح
إمكانية تصحيح القرار من خالل السبب الصحيح محل ى وحول مد، التقديرية لإلدارة

تقدر أن  نففي حالة تعدد األسباب يمكن لإلدارة بما لها من سلطة تقديرية أ، المعيب
أن و اتخاذهء لرئيسة من ورايها القرار اإلداري هي األسباب ااألسباب التي بنت عل
ليس لها تأثير كبير في و يةي في حقيقة األمر إال أسباب ثانواألسباب المعيبة ما ه

جميع األسباب  يفحصهنا ينبغي على القاضي اإلداري أن ، وتهاامشروعية قرار
هنا يمارس القاضي قدرا من حرية التقدير و يصل إلى قصد مصدر القرارحتى  بدقة

  )1(.اآلخر بإلغاءعادة بالنسبة ألوجه الطعن  أو سع من القدر الذي يملكه
إال أنه من المعلوم أن األصل العام في أعمال اإلدارة أن جميع األسباب التي 

  . ةرئيسير القضاء أسباب تند إليها هذه األخيرة تعد في نظتس
تها ااإلدارة إبطال قرار تتفادى ىحت، وها إلبطال القراريكفي عدم صحة بعض

  )2(.ابع الثانوي لسبب يوضح من خالل عبارات القرار نفسهيجب أن يظهر الط
ضوح أن األسباب المعيب كانت ثانوية أما في الحاالت التي ال يتبين فيها بو

القرار بمجرد العيب في أحد غى خذ بالقاعدة العامة بأن يلمن حيث األهمية فهنا يؤ
  . أسبابه

                                                
 .67حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص ) 1(
 .212، مرجع سابق، ص أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة، )2(
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ها القرار المطعون فيه وقد يحدث أن يتبين للقاضي أن األسباب التي بني علي
عليها لتبرير القرار  االستنادإال أن هناك أسباب آخري يمكن ، أسباب غير صحيحة

الل السبب الصحيح محل حمحل الطعن فهل يجوز للقاضي أن يصححه من خالل إ
  السبب المعيب ؟

  هذه الحالة تختلف عن حالة تعدد األسباب إذا أن دور القاضي في هذه الحالة
، ةرئيسييقتصر على فحص األسباب التي تعد ثانوية أو التي تعد  -سبابتعدد األ -
في هذه الحالة ال يستطيع القاضي و ليس إحالل سبب صحيح محل سبب معيبو

الحكم بإلغاء القرار إذا ثبت و القيام بذلك ألن سلطته تقتصر فقط على فحص األسباب
 جديدة لم تذكرها اإلدارةأسباب  اكتشافسلطته إلى  امتدادذلك أن ، أنها معيبة

إلى أن القاعدة  إضافة، لمبدأ الفصل بين السلطات انتهاك هفي ةإحاللها محل المعيبو
ت بنلسبب الذي لقرارها دون ذكر  اإلدارةالعامة التي تنص على أنه إذا أصدرت 

مشروع إلى أن و صحيح عليه فاألصل أن قرارها يفترض فيه أنه مبني على سبب
  .يثبت العكس

ت اإلدارية فأن القاعدة العامة تقضي بأن اإلدارة اا فيما يتعلق بتسبيب القرارأم
  . تها إال إذا ألزمها القانون صراحة بذلكاقرار ملزمة بتسبيب غير

 نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم موضوع الجزاءات اإلدارية إلىوبالعودة 
المتضمنة جزاءات  اتهقراراجهة اإلدارة سواء كانت تقليدية أو مستقلة بتسبيب 

يجب أن تعلل  :ئية تنصبامن قانون اإلجراءات الج 81إدارية فنجد مثال المادة 
  . ..".جانلالصادرة عن ال اآلراء

التعمير و من قانون التهيئة 62التعمير نجد المادة و وأيضا في مجال التهيئة
يكون معلال  على أن السلطة المختصة يبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته ..".تنص 
  ".قانونا
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أما فيما يخص الجزاءات الصادرة عن هيئة إدارية مستقلة فلقد أشرنا سابقا 
مر اس المنافسة أويتخذ مجل"  نص علىمن قانون المنافسة ت 45كيف أن المادة 

  .."..ةمعلل
 يتضح أن المشرع الجزائري قد ألزمغيرها و من خالل النصوص السابقة

ضمانة  باعتبارهاهذا ، والمتضمنة توقيع جزاءات إدارية اقراراتهاإلدارة بتسبيب 
لتمكين القاضي اإلداري في أعمال رقابته بصورة و أساسية لحماية حقوق األفراد

 . جديةو أكثر فاعلية

  
  الرقابة على تكليف القانوني للوقائع :الفرع الثاني

  

رقابة على للإذا كانت الرقابة على الوجود المادي للوقائع هي المظهر األول 
، لرقابةليف القانوني لهذه الوقائع هي المظهر الثاني يالسبب فإن الرقابة على التك

يقوم ركن السبب فيه فإنه  ىمؤداها أن القرار اإلداري المتضمن الجزاء اإلداري حتو
فإنه يجب أن تتضمن هذه ، عد أن يتحقق قيام الوقائع المادية على النحو الذي بيناهب

 أن اإلدارة إذا قدرت الوقائع ىبمعن، الدوافع التي يتطلبها القانونو ئصالوقائع الخصا
يفا غير صحيح فإن القاضي اإلداري له سلطة مراقبتها في هذه يغت عليها تكبأصو

عليه فإننا سنتطرق من ، وصحيحاليف غير يالحكم بإلغاء القرار بسب التكو الحالة
الرقابة على تقدير  ةللوقائع ثم إلى طبيعف القانوني يخالل هذا الفرع إلى مفهوم التكي

  . مالئمة سبب القرار
  

  ف القانوني للوقائعيمفهوم التكي: أوال
  

الرقابة و من المسلم به أن محور كل نزاع قضائي يدور حول الوقائع
بالغة لمشروعية  أهميةف القانوني لهذه الوقائع له يلتكياالموضوعية على القرار ف
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ج حالة دراإخضاع الواقع لقاعدة قانونية معينة أو هو إ :بهيقصد و القرار اإلداري
   )1(.واقعية داخل إطار فكرة قانونية

يف القانوني للوقائع تقتضي من القائم بها يجورج فيدل أن عملية التك ىوير
فبالنسبة لعنصر القانون ، القانونو الوقائع في خصوص عنصري اجهدا مزدوج

الالئحية لتعريف  أويد في النصوص التشريعية نالحظ أنه مهما بلغت درجة التحد
يف أن يسعي لتوصل يالتجريد على من يقوم بالتكو الوقائع فإنها تظل تتسم بالعمومية

هو يتوصل إلى ذلك ، والمجردو قاعدة تطبيقية من هذا النص العام استخالصإلى 
  )2(.أقل عموميةو أكثر تحديدا ىعن طريق تخصيص النص أي إعطائه معن

نسبة لعنصر الواقع فإنه على العكس يجب العمل على تجريد الحالة وبال
طريق إغفال  عن عمومية النص القانوني ىرفعها إلى مستوو الواقعية الفردية

تجريد و هكذا فإنه عن طريق تخصيص القاعدة القانونية، والعناصر عديمة الجدوى
  )3(.المادية يمكن التوصل إلى قيام التطابق بينهما ةالواقع

وهنا نود أن نشير إلى القرار الصادر عن القضاء المصري في القرار رقم 
إن الجزاء اإلداري ينبغي أن يقوم على نقل يستوجب  30/06/1994بتاريخ  90/94

تؤدي إلى و األوراقفي  ةأن يستفاد الجزاء في هذا الشأن من أصول ثابتو المؤاخذة
 انتزعتفإذا كانت إدانة المدعي قد ،زاء جإليها القرار الصادر بال انتهىالنتيجة التي 

من أصول ال تحتملها أو من مقدمات ال تؤدي إلى تلك النتيجة فيكون القرار  انتزاعا
 أساسه القانوني انعدامومن ثمة يكون الجزاء اإلداري قدم ...قد فقد أساسه القانوني

  )4(.يتعين إلغائهو
ذلك في و لهذه الرقابة هو اآلخر أسس رأىوبالنسبة للقضاء الجزائري فقد 

توفر شروط  قرار معين إلى ضرورة اتخاذكل حالة تخضع فيها سلطة اإلدارة في 
                                                

 .14، ص 1997ية، القاهرة، ، دار النهضة العربفكرة الغلط البين في القضاء الدستوريزكي محمد النجار، ) 1(
 .236، مرجع سابق، صأوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة، )2(
 .263، ص 2003، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الدعوى اإلداريةسامي جمال الدين، ) 3(
 .371فهد عبد الكريم أبو العثم، مرجع سابق، ص ) 4(
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 فهنا للقاضي أن يراقب جانب الوجود المادي للوقائع، واقعية ينص عليها القانون
  .التكييف القانوني الذي تضيفه اإلدارة عليهو

  
  القرارمالئمة سبب و الرقابة القضائية على تقدير :ثانيا

   
  

ذلك و أشرنا أن للقضاء اإلداري أن يبسط رقابته على الوقائع الماديةو سبق
 من سالمة الوصف القانوني لهذه الوقائع عند وجودهاو صحتهاو لتحقق من وجودها

 ىال تتعداه إلى بحث مدو من ثم فإن هذه الرقابة تقف عند هذا الحد، وصحتهاو
بهذا ، وضي مشروعيةألن القاضي اإلداري هو قا ع نظرامالئمة القرار بالنسبة للوقائ
قانونية أعمال اإلدارة دون أن يكون له الحق في بحث ى األساس يلتزم بمراقبة مد

 )1(.عنصر المالئمة في العمل اإلداري

إال أن هذا الوضع لم يبقي على حاله حيث عرف تطورا جذريا نتيجة لعدة 
ما دفع بمجلس الدولة  ،القضائيةأتساع نطاق الرقابة  ظروف أدت إلىو عوامل

معه الجزائري إلى عدم حصر هذه الرقابة في بحث األسباب القانونية و الفرنسي
نفسه الحق في مراقبة ما إذا كانت هذه األسباب كافية لتبرير  ىإنما أعط، وللقرار
من ، وإذا ما كانت خطورة القرار متناسبة مع أهمية األسباب التي أدت إليه، والقرار

ف القانوني يتكيالعن التساؤل المطروح حول طبيعة الرقابة على  اإلجابةنا يمكننا ه
ال يعتبر القاضي اإلداري هنا ، وليست رقابة مشروعيةو للوقائع بأنها رقابة مالئمة

 ىال يعد ذلك خروجا منه عن حدود مهمته في الرقابة علو قاضي مشروعية فقط
 فيخاص محل تقدير اإلدارة إال أنه يفعل ذلك ال هالمشروعية ألنه إذا كان يحل بتقدير

  )2(.قصد المشرع الذي ألزم اإلدارة بمراعاة هذه الشروطمضوء تفسيره ل
  المطلب الثاني

                                                
 .265، مرجع سابق، ص الدعاوى اإلداريةمي جمال الدين، سا) 1(
 .76حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص ) 2(
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  الرقابة القضائية على عيب مخالفة القانون في الجزاء اإلداري
  

عيب مخالفة القانون هو العيب الذي يتعلق أساسا بركن المحل في القرار 
وأن  محله مشروعا مشروعية القرار اإلداري أن يكونو إذا يشترط لصحةاإلداري 

استحال محل القرار من يكون ممكنا من الناحية الواقعية أو القانونية أي أنه إذا 
  )1( .ية القانونية أو الواقعية عد هذا القرار منعدماالناح

قانونية القواعد ال القانون أن يخالف محل القرار إحدىويقصد بعيب مخالفة 
يمكن القول بأن عيب مخالفة القانون  ىالمعن بهذاو اء كانت مدونة أو غير مدونةسو

ألن القانون هو الذي يحدد قواعد ، على إطالقه يتناول الجميع أوجه الطعن بإلغاء
 استعمالإساءة و اإلجراءاتو قواعد الشكلو هصور اختالفعلى  االختصاص

فإذا ما خولفت هذه القواعد كان ذلك مخالفة  ،األسباب القانونية انعدامو السلطة
مصطلح مخالفة  استخدامالقضاء اإلداري سلكا مسلك و للقانون إال أن الفقه القانوني

يؤخذ عيب مخالفة و القانون في حالة العيب المنحصر على محل القرار اإلداري
  :ةسنتناوله في هذا المطلب من خالل الفروع التاليا هو مو القانون عدة صور

  
  المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية :الفرع األول

  

فتصدر ، تقع هذه المخالفة عندما تتجاهل اإلدارة القواعد القانونية الملزمة لها
عليه فإن و قرارات مخالفة لهذه القواعد أو تمتنع عن القيام بعمل يلزمها بها القانون

  )2( .المخالفة يمكن أن تكون إيجابية
مثل و ،لة خروج اإلدارة بطريقة عمدية على القاعدة القانونيةوتتمثل في حا

هذه المخالفات يكون واضحا في الواقع العملي كأن تلجأ اإلدارة إلى التنفيذ المباشرة 
  . في حالة لم ينص عليها القانون

                                                
، 1999، دار هومة، الجزائر، اإلدارية بين علم اإلدارة والقانون اإلداري تنظرية القراراعمار عوابدي، ) 1(

 .76ص
 .568، ص1990عربية، القاهرة، ،  الطبعة السابعة، دار النهضة الالقضاء اإلداريمحمود حافظ، ) 2(
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وفي هذا الحالة ال تتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية ألن سلطتها مقيدة سلفا 
القيام  اإلدارة عن امتناعأن تكون المخالفة سلبية في حالة  يمكن، وبنصوص القانون

اإلدارة  اتخذتفإذا ، إجراء مفروض عليها بموجب قاعدة قانونية اتخاذبعمل أو 
، ها بذلك تكون وقد وقعت في عيب مخالفة القانوننفإ االلتزامموقفا سلبيا إزاء هذا 

اإلدارة عن إصدار  امتناعيعد و لكن هل  .)1( بالتالي يكون قرارها قابال لإللغاءو
  في المجاالت التي تتصرف فيها بسلطتها التقديرية قرار سلبيا ؟ تالقرارا

اإلدارة عن التعبير عن إرادتها يعتبر قرار إداريا مثل أي  امتناعنقول أن 
 اآلجالقرار آخر فعدم رد اإلدارة مثال على طلب الحصول على ترخيص ما في 

  . لهذا الطلب القانونية بعد ذلك رفضا
  

  . الخطأ في تفسير القاعدة القانونية:الفرع الثاني
  

هذه و، الذي قصده المشرع ىغير المعنى ويقصد به إعطاء القانون معن
 خفية ذلك أن اإلدارة هنا ال تتنكر الصورة أدق وأخطر من الحالة السابقة ألنها

  . صود قانوناما تعطيها معني غير المقإنو قاعدة القانونية أو تتجاهلهالل
إنما يبرره غموض النص و قد يكون غير متعمد من اإلدارة وهذا الخطأ

أو قد يكون متعمد حين ، ىتأويله إلى أكثر من معن احتمالو عدم وضوحهو القانوني
 حيث ال تحتمل الخطأ في التفسيرالقانونية على درجة من الوضوح بتكون القاعدة 

ل بعيب الغاية فيتعين حقد يختلط عيب المو ،لكن اإلدارة تتعمد التفسير الخاطئو
 انحرافهنا يظهر و ئمن وراء هذا التفسير الخاط اإلدارةالبحث في حقيقة قصد 

 .السلطة اإلدارية عن الغرض القانوني لتحقيق غرض آخر غير ذلك المحدد قانونا
)2(  

                                                
 .76حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص )1(
 .253، ص 1985دار النهضة العربية،  رقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة،طعيمة الجرف، ) 2(
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لنسبة لفة القانون يقوم بدور الكابح باتيبا على ما سبق نجد أن عيب مخارت
تها افيجب عليها أن تتحري عدم مخالفة القانون في قرار ،للسلطة التقديرية لإلدارة

  . ألن أي مخالفة للقانون ستؤدي بالقرار إلى اإللغاء ما قبل القاضي اإلداري
بأن الرقابة القضائية التقليدية على السلطة التقديرية لإلدارة  ىفي األخير نرو

قابة مالئمة وهذه األخيرة أصبحت تعد السمة ليست رو هي رقابة مشروعية باألساس
الغالبة في التطور الذي برز في الرقابة القضائية الحديثة على السلطة التقديرية 

 . سنتطرق إليه بالدراسة في الفصل الثاني من هذا البابا لإلدارة وهو م
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  الفصل الثاني
  ماهية الجزاءات اإلدارية العامة 

 

وهو بهذا المعني ، ردعية بصفة أساسية الجزاء اإلداري كأي جزاء له طبيعة إن
ولعل أهم ما يميز الجزاء اإلداري هو ، )1(ما فرض عقوبة على مخالفة هيكون موضوع

ما  - رةمتمثلة في اإلدا - قضائيةالجهة التي تصدره أي أنه يصدر عن جهة غير 
  )2(.يضفي عليه صفة القرار اإلداري المنفرد

 التي تستعين بها األساليبالعقود اإلدارية من أبرز و اإلدارية القراراتو تعتبر 
 كما نعلم فإن القرار اإلداري هو إفصاح جهة اإلدارة، واإلدارة أثناء ممارستها لنشاطها

، بمالها من سلطة عامةحسب الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة و
ا زجائو كان ممكنا متىبقصد إحداث مركز قانوني معين  ئحلوالاو بمقتضي القوانينو

  )3(.قانونا بهدف تحقيق المصلحة العامة
من ف، ة وفقا للزاوية التي ينظر إليهااإلدارية تنقسم إلى أنواع عديد القراراتو

ومن حيث ، أعمال السيادةو ةضوعها لرقابة القضاء تنقسم إلى قرارات اإلدارخحيث 
 قراراتمن حيث أثارها إلى و تنظيميةقرارات و مداها إلى قرارات فرديةو تهايعموم
قرارا إداريا صادر بجزاء ينتمي  الجزاء اإلداري بوصفه، و)4( منشئة قراراتو كاشفة

أو مجموعة  بالذاتإلى القرارات الفردية التي تتناول حاالت فردية تتعلق بفرد معين 
خضع لرقابة تهي بهذا الوصف و أو بحالة أو حاالت معينة، بذواتهمأفراد محددين 

   )5(.القضاء

                                                
(1  ) Georges dupuis , marie josé guedon, institution administratives, 2éme édition, Armand 
colin, collection U , 1998 , p .396. 

 .72، ص 2009، 2008، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، القرار اإلداريشريف يوسف خاطر،  )2(
 .25، ص 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، ةالقرارات اإلداريأنس جعفر،  )3(
، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء المغرب، )دراسة مقارنة (نون اإلداري القامليكة الصروخ،  )4(

 .وما بعدها 303، ص 1992
(5  ) Jean Révero jean waline , Droit administratif , 18 en édition , Dalloz , p 115. 
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كالجزاء  تأديبياوالجزاء الصادر بقرار إداري فردي من اإلدارة قد يكون جزاءا 
ألخطاء يعاقب عليها قانون  اقترافهمالذي توقعه الجهة اإلدارية على موظفيها في حال 

جزاء تعاقديا كالذي توقعه اإلدارة أو المصلحة المتعاقدة مع المتعامل أو ، الوظيفة العامة
الذي توقعه اإلدارة و إداريا عاما جزاءأو ، التعاقدية د إخالله بالتزاماتهنتعاقد معها عالم

ء وظيفية أو تعاقدية كالغرامة أو سحب اتربطهم بها أية عالقة سو على األفراد الذين ال
  . نوع من الجزاءات هو موضوع دراستناهذا الو غيرهاو الترخيص

هذه الجزاءات اإلدارية مرت بمراحل تطور عديدة ففي البداية كان اللجوء إليها 
ظلت محل جدل فقهي كبير و اليةأساسا على العقوبات الم تصرقاو الحدود أضيقفي 
ع تلك تسحيث لم يكن الفقه ليقبل أن ت، بداية األربعينيات من القرن الماضي حتى

التي من و، دعةار أخريتوقيع جزاءات  لإلدارة بسلطة االعترافجزاءات إلى حد ال
 اختصاصهاالسلطة القضائية  -متمثلة في اإلدارة - خاللها نشاطر السلطة التنفيذية

  . الفصل بين السلطات لمبدأصارخا  انتهاكا -همبسح –هو ما يمثل و األصيل
إلى البروز في أعقاب الحرب لبث أن عادت الجزاءات اإلدارية  إال أنه ما

تضمنها في نصوصها القانونية و حيث بدأت التشريعات المختلفة تقرها، العالمية الثانية
ما تطلب إخضاعها لمجموعة من الضانات سواء الموضوعية أو اإلجرائية لضمان 

  .تلك المقررة في القانون الجنائيب أسوةسالمتها 
الل هذا الفضل التطرق إلى تعريف ترتيبا على ما سبق فإننا سنحاول من خ

بين ما يشابهه من الجزاءات األخرى من خالل المبحث و يز بينهيالتمو الجزاء اإلداري
بعض و، تطبيقاتها في التشريع الجزائري خصوصاو ثم نتطرق إلى أنواعها، األول

  .المقارنة في المبحث الثاني األنظمة
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  المبحث األول
  يز بينها وبين ما يشابههايالتمو امةمفهوم الجزاءات اإلدارية الع

  

سنحاول تسليط الضوء على فكرة الجزاءات اإلدارية من  ثالمبحمن خالل هذا 
خاصة بالنظر إلى حداثتها على  ،خالل تناول كل ما من شأنه أن يزيح الغموض عليها

أن الجزاء و خاصة يتجاذبهاالزال و إلى الصراع الفقهي الذي كانو الساحة القانونية
الما أن هدفه العقاب على أي ط ،يأخذ الطابع العقابي آخراإلداري شأنه شأن أي جزاء 

القانونية إضافة إلى ذاتيته المستمدة من كونه صادر عن  االلتزاماتتقصير في أداء 
  .جهة غير قضائية

وعليه كان لزاما علينا في هذا المبحث أن نتناول بالدراسة تحديد كل من تعريف 
ثم بيان خصائصها إضافة إلى ، الولوج في تطورها التاريخيو داريةالجزاءات اإل

 . أخيرا التطرق إلى مدى دستوريتهاو هاهبين ما يشابو التميز بينها
  

  المطلب األول
  مفهوم الجزاءات اإلدارية العامة

    
تحديد مفهوم  هدفب وتضافرتاألسباب و لقد تدخلت العديد من العوامل

نشأتها على و حداثة بروزها إلى فباإلضافة، ة تحديدا دقيقاللجزاءات اإلدارية العام
 ها خاصةيتمشروعو الساحة القانونية نجد كذلك الخالف الفقهي حول تحديد مفهومها

 خرق لمبدأ الفصل بين السلطات أنهاأن هناك جانب من الفقه كان ينظر إليها على و
للحريات العامة في الدولة  أهم ضمانة –مبدأ الفصل بين السلطات  –الذي يعد حسبهم و

  )1( .الحديثة
بمجموعة من  لذا فإن تحديد مفهوم الجزاءات اإلدارية العامة يحتم علينا اإلحاطة

، مجال تطبيقهاو ىير التي ساهمت كلها في وضع تعريف يحدد لنا معنيالمعاو العوامل

                                                
، الجمعية )مجلة القانون واالقتصاد(،  اء اإلداريحفظ الدعوى الجنائية إكتفاءا بالجزنجوى محمد الصادق مهدي،  )1(

، 1984أكتوبر  7- 1المصرية للقانون الجنائي، بحث مقدم في المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات، القاهرة 
 .5ص
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دارية وعليه فإننا سنحاول من خالل هذا المطلب التطرق إلى تعريف الجزاءات اإل
 .خصائصهاو إلى نشأتها بإضافةالعامة 

  

  ة العامةيتعريف الجزاءات اإلدار: الفرع األول 
  

، جديدة ااألخيرة أخذت فكرة الردع اإلداري أبعاد اآلونةأشرنا أنه في و سبق
التعاقدية على و ةالتأديبييحصرها بوجه عام الجزاءات  II .ع. ح حيث كان الفقه قبل

 مبررا لقبولهاو اإلدارة مسوغاو الرابطة القائمة بين األفراد وجه الخصوص متخذا عن
وبالتالي فإن الفقه في تلك المرحلة لم يكن ليقبل أن تتسع تلك ، )1(مشروعيتهاو

ذلك من  انرة بسلطة توقيع جزاءات على اعتبارلإلدا االعترافالجزاءات إلى حد 
وما  II .ع. ح ـبعد الو اتمبدأ الفصل بين السلطبعمال ، والسلطة القضائية اختصاص

 فضت إلىفرضت نفسها على الواقع القانوني أ اجتماعيةو اقتصاديةخلفته من أثار 
إلى تعالي أصوات تنادي  افةظإ، حلول أخرى محلهاو ر مبادئ كانت مستقرةيتغي

من  بضرورة أن توسع الدولة من نطاق تدخل أجهزتها اإلدارية عندها صدرت العديد
تعطي لإلدارة الحق في توقيع جزاءات على بعض المخالفات التي التشريعات التي 

الغلق و وكان من أبرزها الغرامة اإلدارية ،)2(االقتصاديتهدف إلى تحقيق األمن 
كما صدرت تشريعات المرور التي ، غيرهاو إلغاء أو سحب الترخيصو اإلداري
كسحب رخصة  تاءاالجزمجموعة من  اتخاذلإلدارة في حالة مخالفة أحكامها  اعترفت

  )3(.حجز المركبةو القيادة
لإلدارة  اعترفو بعد الجديدقه تحت تلك الضغوطات إلى هذا الالف استجابولقد 

هذه  ازدادتوفي بداية السبعينيات ، بسلطة الردع على أن يكون ذلك في أضيق الحدود
 اتجاهلمه امع كان من أبرزو حيث أخذت بعدا أخر غير مسبوق، اتساعاالفكرة 

                                                
ر ، دار الجامعة الجديد للنشالرقابة القضائية على شرعية الجزاءات اإلدارية العامةمحمد باهي أبو يونس،  )1(

 .8، ص 2000اإلسكندرية،
 .41غسان رباح، مرجع سابق، ص  )2(

(3  ) Poulet gilbot , la suspension administrative de permis de conduire, R.F.D, 1992, P12 .  
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التشريعات في تلك الفترة في العديد من الدول إلى التوسع فيها من خالل نطاقين النطاق 
 .النطاق الموضوعيو يضوالع

جزاءات على قيع بسلطة اإلدارة بتو االعترافمن الناحية العضوية لم يتوقف 
 أجهزةنما أنشأت فرنسا مثال إو سلطاتها النحو التقليدي الذي كانت تمارس به اإلدارة

، اإلدارية المستقلة تحدد ذاتيتها بما جمعته من خصائص نجالارية جديدة عرفت بالإد
لها خصائص الهيئات القضائية من جهة و من جهة هحيث تتسم بأنها جهة إدارية بحت

فس لهم نو االستقاللع أعضاؤها بذات يتمتلكن ، وفهي ذات تشكيل إداري، )1(أخرى
  )2(.ضمانات رجال القضاء
اللجان تأخذ على عاتقها ضمان تطبيق  هذه بدأتخصائص المن خالل هذه 
 )3(.محددو القانون في مجال معين

ان في فرنسا لجنة أعمال البورصة في لجومن أبرز األمثلة على ذلك تلك ال
التعددية في قطاع الصحافة الصادر و افيةفلجنة الش، وسوق األعمالو االستثمارنطاق 
المجلس األعلى ، واق التسويق للسلع والمنتجاتمجلس المنافسة في نط، و1984عام 

جزائري فنجد أن المشرع أما في التشريع ال، نطاق اإلعالم يات فيئرمالو للصوتيات
لتنظيم بهدف جان اإلدارية المستقلة من خالل إنشائه لبعضها لالجزائري قد أخذ بفكرة ال

قواعد  احترامو قبعض القطاعات نذكر منها مجلس المنافسة في مجال تنظيم التسوي
الموصالت لتنظيم و نجد هناك سلطة الضبط للبريد أيضا، وقمع الغشو االستهالك

  )4( .االتصاالتقطاع 

                                                
دار النهضة العربية القاهرة، ) دراسة مقارنة، (، السلطات اإلدارية المستقلةأنضر في ذلك، عبد اهللا حنفي،  )1(

2001. 
(2 ) Jean chevallier, Réflexions sur l’institution des autorités administratives, J.C.P, 1986, 
p256. 
(3)Jean Autin , le pouvoirs répressif d’une autorité administrative Independent devant le 
juge administrative, R.F.D ,1992, P 10,16. 

) مجلة المحاكم المغربية( ،سحب رخصة السياقة في القانون المغربي سعيد الناوي ،:ظر وللمزيد من التفصيل أن
 و ما بعدها 106، ص  2002،سبتمبر أكتوبر  96،الدار البيضاء ،العدد 

 .10محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص )4(
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ثره القيام بها أ اإلدارةتعدد األنشطة التي تتولي لومن الناحية الموضوعية كان 
 برزت في قطاعات مختلفة كالمرور، وعلي تعدد الجزاءات التي يناط بها توقيعها

األخيرة تدخل  ونةاآلفي  ىأضح، واالتصاالتقطاع و التخطيط العمرانيو مجال البناءو
اإلدارة بسلطة الردع يصل إلى العديد من المجاالت التي لم يكن مسموح لها التدخل 

 )1( .فيها سابقا
وبالرغم مما قدمناه إال أن األمر مازال يكتنفه الغموض سواء بالنسبة للفقه أو 

الفقه تقديم العديد من التعريفات التي كانت تتفق على أن  بعض ولقد حا، والقضاء
أو هو ذلك ، الجزاء اإلداري يكون على خطأ ما يصدر من جانب السلطة اإلدارية

توقعه سلطة إدارية عادية أو مستقلة بواسطة و رهدالجزاء ذو الخاصية العقابية الذي تص
فراد بغض النظر عن ها تجاه األوهي بصدد ممارستها لسلطت ةإدارية محدد إجراءات

 عبارةأو هي ، )2(ئحاللواو هويتهم الوظيفية بهدف ردع بعض األفعال المخالفة للقوانين
 التزاماعهد المشرع بسلطة توقيعها إلى جهة إدارية على كل من يخالف يعن عقوبة 
  )3( .القرارات اإلدارية ألحدل يمتثقانونيا أو 
ات اإلدارية يتضح لنا أنها تجمع بين كل من خالل هذه التعريفات للجزاء من

حد إن كان هذا الجزاء في الماضي يعكس أ، والمعيار الموضوعيو المعيار العضوي
، السلطة اإلدارية فإنه أضحي اليوم مستقال عنها له موجبات تستلزمه امتيازات

  .في تطبيقه ما يجعله مستقل عن الجزاء الجنائي االنحرافضمانات تحول دون و
  

  نشأة الجزاءات اإلدارية العامة: الفرع الثاني 
  

تنوعت منذ و لقد نشأة الجزاءات اإلدارية منذ زمن ليس طويل حيث تضاعفت
خير دليل على ذلك هو تنظيم نوع جديد من ، والنصف الثاني من القرن الماضي

 هلهذالصحيح  ىلعل المعن، وإلى الجزاء الجنائي أال وهو الجزاء اإلداري إضافةالجزاء 

                                                
 .7نجوى محمد الصادق مهدي، مرجع سابق، ص  )1(
 .66 محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص)2(
 .13محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص )3(
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في  المنعقدةو الجزاءات جاء في المؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات
الصادرة عن سلطات و أنها تلك التدابير ذات الطابع الجزائي ىأي بمعن 1989فينا سنة 

   )1( .إدارية
هذا النضج القانوني لفكرة الجزاءات اإلدارية لم يكن بتلك و إال أن هذا التطور

مر بها  التطوربل كان نتيجة لمراحل من ، ة أو بذلك الوضوح من الوهلة األولىالبساط
ور تطو انتقلنشاط اإلدارة من مرحلة النشاط التقليدي في ظل الدولة الحارسة ثم 

سنحاول ا نهو متجانسا مع تطور دور الدولة كانف، نشاطها في ظل الدولة المتدخلة
  .توضحه من خالل هذا الفرع

 

  لإلدارة التقليدية كامتيازاتزاءات اإلدارية الج: أوال 
  

خاصة في فرنسا بعدم وجود حدود فاصلة بين و النظام اإلداري القديم اشتهر
ولما جاءت الثورة الفرنسية  ،)2(خاصة في ظل مرحلة اإلدارة القاضية، السلطات

، داريالجزاء اإلحاولت القضاء علي معالم النظام السابق لم تستطع القضاء على فكرة 
 بفرض جزاءات خاصة في المجال التأديبي باختصاصاتها اإلدارة حيث احتفظت

التعاقدي كما كانت الجزاءات اإلدارية تفرض كذلك على األشخاص المنتفعين و
حيث تجور سحبها نتيجة لتقصيرهم في أداء ، بتراخيص لشغل المرافق العامة

أن اإلدارة التي منحت الترخيص  كان هذا الجزاء اإلداري يوقع من مبدأو التزاماتهم
من حقها سحبها أو إيقافها إذا لم يحترم أصحاب الشأن الشروط الموضوعية لحظة 

   )3(.تسليمها
أيضا بسلطات عقابية في حالة مخالفة الممولين  ةالضريبياإلدارة  كما احتفظت

عن أية  ىبمنأعلى الرغم من أن اإلدارة تطبق الجزاء و، ةالضريبي التزاماتهمفي أداء 
القانونية  االلتزاماتيعاقب على التقصير في أداء و بين الممولينو عالقة سابقة بينها

                                                
 .49محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص )1(
، 2007الطبعة الثانية، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  الوجيز في القانون اإلداريعمار بوضياف، )2(

 .77ص
 .20،26ص ، مرجع سابق،النظرية العامة لقانون العقوبات اإلداري، ىمحمد أمين مصطف )3(
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 ةالضريبيهذا الجزاء بالسلطة  بارتباطإال أن مجلس الدولة الفرنسي قضي ، العامة
  )1(.السلطة العامة امتيازاتبوصفه أحد 

ألمثلة عن جود العديد من او يالحظ على هذه المرحلة أنه بالرغم من ام
ول لها خالسلطة العامة الذي ت امتيازاتمن بين  اعتبرهاالجزاءات اإلدارية إال أن الفقه 

إلى ما كان ليسمح أن تتسع سلطة اإلدارة إلى غاية إصدار  إضافةهذا التصرف 
الهيئة  اختصاصعلى  اعتداءأصيل لما في ذلك من  كاختصاصالعقوبات اإلدارية 

  )2( .لمبدأ الفصل بين السلطات انتهاكابشكل  أنهاعتبار القضائية على 

 

  الجزاءات اإلدارية في الدول المتدخلة: ثانيا 
  

 ارتبطو نالعالميتيالجزاءات اإلدارية في الفترة مابين الحربين  اتسعتو تزايدت
تحت غالف حماية  االجتماعيةو االقتصاديةتدخل الدولة في المهام  بازديادهذا التوسع 

اللجوء إلى الجزاءات اإلدارية كبديل عن  من الدول إلى دبالعدي ىما أد، المصالح العامة
ووصل ، تهابساطة إجراءاو ل للخزينة العموميةالجزاءات الجنائية لما تدره من أموا

هو قانون و ،)3(نصوصهو ببعض الدول إلى إصدار تشريع مستقل بأحكامه األمر
أخذ في البداية في تشريعاته الصادرة  فنجد أن المشرع األلماني قد، العقوبات اإلداري

أي  ،)4(بفكرة اإلزدواجية 1954جويلية  9و 1952 مارس 25و 1949جويلية  26في 
ماي  24وفي ، القانون اإلداري الجنائي في أن واحدو الجنائي لقانوناالجمع بين 

أصدر المشرع  1975آوت  20أصدر قانون بشأن الجريمة اإلدارية وفي  1968
 انتهجههو نفس المنهج الذي و متكاملو قانون العقوبات اإلداري كقانون مستقلاأللماني 

                                                
 .09محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص )1(
 .183عبد الحفيظ بلقاضي، مرجع سابق، ص )2(
 .55محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص )3(
 . 332محمد أمين مصطفي، نفس المرجع السابق، ص) 4(



  تأصیل الجزاءات اإلداریة العامةتأصیل الجزاءات اإلداریة العامة                                                                                                                                                                الباب التمھیديالباب التمھیدي
                                                                                                                                                                                                                                                          ةةــــــــــــــــــــــــــــــــاھیة الجزاءات اإلداریاھیة الجزاءات اإلداریمم                                                                                                                                                                            الفصل الثانيالفصل الثاني

                                                                                                                                                                                            

  

48 
 

في و )1(1971ماي  20حدث في بولندا في  نفس الشيء، 1981لمشرع اإليطالي عام ا
  )2( .1984سويسرا عام 

بل ، م متكامل للجرائم اإلداريةتلك الدول التي أخذت بنظا ىولم يقتصر األمر عل
 اعترفتمتكامل كفرنسا التي و لم تأخذ بهذا النظام كقانون مستقل تلك الدول التي حتى

هيئات إدارية  استحداثفي ذلك من خالل  اجديد اتجهت اتجاهابها في تشريعاتها بل 
هي الهيئات اإلدارية المستقلة التي برزت في فرنسا في فترة و ومنحتها سلطة الردع

 )3( .وسائل التدخل العاممن  سيلة مستحدثةوالتي أضحت تشكل و السبعينيات
التي سبق لنا اإلشارة إليها و بعض القطاعات يمجان أنشأتها فرنسا لتنظلال هوهذ

حيث ضمن العديد  ،نفس المنهج الذي تبناه المشرع الفرنسي تبناه المشرع الجزائري
على كل من يخالف النصوص  استخدامهامن تشريعاته جزاءات إدارية تلجأ اإلدارة إلى 

ول هيئة في ستقلة حيث أنشئت أاعتماد فكرة الهيئات اإلدارية المإلى  إضافة، )*(يةالقانون
وفي مجال البورصة ، )4(كيفها على أنها هيئة إدارية مستقلةو في مجال اإلعالم 1990

المؤرخ  93/10بموجب المرسوم التشريعي مراقبة عمليات البورصة و أنشأ لجنة تنظيم
 اعتبرهو ،المنافسةأيضا أنشأ مجلس و القيم المنقولةة المتعلق ببورص 23/05/1993في 

المالحظ أن المشرع الجزائري قد أوكل لهذه الهيئات اإلدارية و هيئة إدارية مستقلة
الردعي بهدف الحفاظ على  ذات الطابعو المستقلة مجموعة من الصالحيات القمعية

نظمة له من طرف القواعد الم احترامالسهر على و في السوق االقتصاديالتوازن 
على صعيد المؤتمرات الدولية أخذت الجزاءات اإلدارية ، و)5(االقتصادييناألعوان 

 ناييفون العقوبات المنعقد في فجاء المؤتمر الدولي الرابع عشر لقان، مساحة ال بأس بها
                                                

 .1958لإلشارة فإن أول تقنين للقانون اإلداري الجنائي كان قد صدر في النمسا عام  )1(
 .6غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص  )2(
 .48عبد اهللا حنفي، مرجع سابق، ص  )3(
 .هو ما سنوضحه من خالل المبحث الثاني من هذا الفصلو )*(

(4) Rachid Zouaimia , Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, édition Houma, Algérie, 2005, p 13. 

، كلية )المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية(جالل مسعود محتوت، مدى استقاللية وحياد مجلس المنافسة،  )5(
 .238، ص2005الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
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العملية و أفرد أحد موضوعاته للمشكالت القانونية حيثالذي سبق لنا اإلشارة إليه و
قانون العقوبات اإلدارية من ، ويز بين القانون الجنائي من ناحيةيرضها التمالتي يف

 )1(.ناحية أخرى
رة إخراج الجرائم البسيطة من وأشار المؤتمر في ديباجة توصياته إلى ضرو

أيضا بضرورة تحديد نطاق  ىكما أوص، رائم إداريةاعتبارها جو إطار قانون العقوبات
لفة اسامة المخجو التناسب بين العقوبة من جهة نحو يخلققانون العقوبات اإلداري على 

بإخضاع  أوصيكما ، العقوبات السالبة للحرية من نطاقها استبعادمن ناحية أخرى مع 
  )2( .الشرعيةلمبدأ  اإلدارية الجزاءات

من تلك  انتقلتأن الجزاءات اإلدارية قد  كيف سبق نالحظ ترتيبا على ما
نظام قانوني  إلى، يعات المختلفة في ظل اإلدارة التقليديةفي التشر المتناثرةالنصوص 

للسلطة  امتيازاتأيضا من كونها و متكامل للعقوبات اإلدارية في ظل الدولة المتدخلة
  . اإلدارة الحديثةو العامة في اإلدارة التقليدية إلى هيئات إدارية مستقلة في الدولة

  

  عامةخصائص الجزاءات اإلدارية ال: الفرع الثالث 
  

أصبح ظاهرة فرضتها و القانون لتنفيذ طريقا مألوفاأصبح الجزاء اإلداري اليوم 
متطلبات التوازن في الحياة اليومية ألنشطة اإلدارة المختلفة بين واجب اإلدارة في أداء 

، القانون من حقوق هذا حق األفراد في التمتع بما يكفل لهمو دورها في تنفيذ القانون
هي و أهداف تستوجبهو تحدده معالمإنما له و فدلم ينشأ عبثا بال ه فالجزاء اإلداري

 ةرئيسيهذه الذاتية تتمثل في ضوء ثالث خصائص ، تمثل ذاتيتهو التي تحدد خصائصه
 االختصاصفهو من الناحية العضوية يعقد ، منهتتباين تبعا للزاوية التي ينظر إليها 

يهدف إلى الردع على مخالفة ما هو من  هي الناحية الغائيةو إدارية إلى جهة باتخاذه

                                                
 .255راشد علي، مرجع سابق، ص )1(
 .170أيمن رمضان الزيني، مرجع سابق، ص )2(



  تأصیل الجزاءات اإلداریة العامةتأصیل الجزاءات اإلداریة العامة                                                                                                                                                                الباب التمھیديالباب التمھیدي
                                                                                                                                                                                                                                                          ةةــــــــــــــــــــــــــــــــاھیة الجزاءات اإلداریاھیة الجزاءات اإلداریمم                                                                                                                                                                            الفصل الثانيالفصل الثاني

                                                                                                                                                                                            

  

50 
 

ين على وجود رابطة تقوم ب اتخاذهجهة نطاق التطبيق يتصف بالعمومية فال يتوقف 
  )1(.اإلدارة واألفراد المحاطين به

  

   لجزاء اإلداري توقعه سلطة إداريةا: أوال 
  

يجمع المختصون في علم الجزاء الجنائي على أن من أبرز خصائص هذا 
 يميزما  هوو بتوقعيه إلى السلطة القضائية االختصاص إسنادضوية هو األخير الع

وهو  -حيث أن الجهة المختصة هي الجهة اإلدارية، الجزاء اإلداري من نظيره الجنائي
 اختصاصفاألول من  -الجنائي و يعد من أدق مظاهر التبيان بين الجزاء اإلداري ما

  )2(.القضاء صاختصااإلدارة ومن أعمالها بينما الثاني من 
يكتسب هذه الصفة أن نتأكد  اري حتىوال يفوتنا هنا أن نشير إلى أن الجزاء اإلد

السلطة العامة من  امتيازاتمن أن كان يدخل في نطاق ما تتمتع به اإلدارة من 
  )3(.عدمه

وهي التي تعد مسألة جوهرية حرص على التأكيد عليها المجلس الدستوري  
ريب ثحيث قرر أنه ى ت، ى دستورية الجزاءات اإلداريةالفرنسي وهو بصدد يحث مد

ي جهة إدارية بسلطة الردع طالما كانت مقررة في نطاق مالها على المشرع أن يعهد أل
 )4( .السلطة العامة امتيازاتمن 

مصدره الجزاء من اللجان  ةاإلداريالجهة  تكون أن مالالزوعليه فال يكون من 
من هذا الشأن أن تكون جهة إدارية تقليدية أو هيئة  حيث يستوي ،اإلدارية المستقلة

أن الجزاء اإلداري ال يرتبط ظهوره تاريخيا بظهور اللجان المستقلة و مستقلة خاصة
 )5( .التي بدأت مع مطلع الثمانينيات بل هي أقدم من ذلك بكثير

  

 

                                                
 .196يونس، مرجع سابق، ص محمد باهي أبو )1(
 .95، ص 1978-1977، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، موجز مبادئ القانون اإلداريمحمود حلمي،  )2(
 .601، ص 1995، منشأة المعارف، اإلسكندرية، القانون اإلداريفهمي أبو زيد، ى مصطف )3(
 .32غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص )4(
 .60مرجع سابق، صمحمد أمين مصطفى،  )5(
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  الجزاء اإلداري ذو طبيعة ردعية: ثانيا
  

الجنائي في أن كليهما له خاصية الردع الذي خل الجزاء اإلداري مع الجزاء ايتد
لمصلحة  اعتداءطوي على الموجب لكليهما ين يوقع على كل سلوك آثم كما أن السلوك

ليس بالضرورة أن تكون المصلحة الواقع ، وها القانون بغض النظر عن طبيعتهايمحي
ميتها في نظر على مصلحة بلغت أه االعتداءإدارية تحته فالعبرة بوقوع  االعتداءعليها 

  )1(.كان صاحب تلك المصلحة االمشرع حدا يستوجب حمايتها أي
إداريا بسبب السكر يمثل جزاء عن فعل هدد مرتكبه  فمثال سحب رخصة القيادة

 في حياته السائق، والعمومية قتتمثل في حق مستعملي الطر باالعتبارمصلحة جديرة 
ورغم ذلك يبقي الجزاء  تباراعفالمالحظ هنا أن المصلحة اإلدارية ليست محل 

  )2(.إداريا

 التزام حتى يضمن تطبيقهيتميز بالنزعة الردعية  وعليه فإن الجزاء اإلداري
 العبرة من فرض الجزاء إذا لم يتمتع بخاصية الردع اإال م، وأحكامه باحتراماألفراد 

الجزاء العقابية التي يخضع لها  المبادئاإلداري لذات  لزم خضوع الجزاءتسيهو ما و
كان القصد منه ضمان  أو ،)3(الموضوعيةشرعيتها بعموما سواء ما تعلق منها الجنائي 
هذا ولعل ، غيرهاو التناسبو شخصية الجزاءو مثل مبدأ الشرعية اإلجرائية تهمشروعي

ما عناه المجلس الدستوري الفرنسي عندما أشار إلى ضرورة إخضاع الجزاء اإلداري 
يحكم بها  أن هذه المبادئ ال تتعلق فحسب بالعقوبات التي... : "لتلك المبادئ بقوله 

لو عهد  حتىلزم توافرها بالنسبة لكل جزاء ذو طبيعة ردعية تسينما إو القضاء الجنائي
  ".إلى جهة غير قضائية  اتخاذهالمشرع بسلطة 

 

                                                
 .8نجوى محمد الصادق مهدي، مرجع سابق، ص) 1(
 .19محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص )2(
 .43محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص )3(



  تأصیل الجزاءات اإلداریة العامةتأصیل الجزاءات اإلداریة العامة                                                                                                                                                                الباب التمھیديالباب التمھیدي
                                                                                                                                                                                                                                                          ةةــــــــــــــــــــــــــــــــاھیة الجزاءات اإلداریاھیة الجزاءات اإلداریمم                                                                                                                                                                            الفصل الثانيالفصل الثاني

                                                                                                                                                                                            

  

52 
 

  عمومية الجزاء اإلداري: ثالثا 
  

على فئة معينة من يتصف الجزاء اإلداري بالعمومية أي أنه ال يقتصر 
يخالفون النص  ننما تمتد سلطة اإلدارة بتوقيعه على جميع األفراد الذيإ، والمواطنين
أو القرار المتعلق بهم بحيث ال يتوقف توقيعه على رابطة ، المتخاطبين بهو القانوني

  )1(.له الخاضعينة معينة تربط اإلدارة باألفراد قخاصة أو عال

  
  المطلب الثاني

  شابههايزاءات اإلدارية عما ز الجيتمي
  

أشرنا أن المقصود بالجزاءات اإلدارية في نطاق بحثنا تلك الجزاءات و سبق
هي بصدد ممارستها لسلطتها و ها سلطات إدارية تقليديةعذات الخاصية العقابية التي توق

الوظيفية أو  مسلطات إدارية مستقلة بغض النظر عن هويته أو   العامة تجاه اإلفراد
بناءا على هذا التحديد ، و)2(اللوائحو عاقدية كطريق أصلي لردع خرق بعض القوانينالت

 األخرىغيرها من الجزاءات و فانه كان لزاما علينا أن نميز بين الجزاءات اإلدارية
  المطلبهذا  هو ما سنتناوله من خاللو تتشابه معها في عدة مجاالتو التي تتداخل

  

  الجنائيالجزاء اإلداري : الفرع األول
 

 يز بين الجزاء الجنائيييبدو أن المعيار الشكلي في التم ىمن الوهلة األول
السلطة التي تتولى توقيع الجزاء األول  أنضوحا حيث أكثر وعد يالجزاء اإلداري و

غير أن هذا ، )3(إصدار النوع الثانيو تنفيذ ةالتنفيذيالسلطة القضائية بينما تتولي السلطة 
بالمعيار  االستعانة أهميةمن هنا ظهرت و يز بينهمايافيا لوحده للتمعيار لم يعد كمال

يز يير للتميأستند أصحاب هذا المعيار على عدة معا، والموضوعي للتفرقة بينهما
                                                

 .83، 82محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص ) 1(
(2  )  George Aubert – Hubrecht , Sanction administratives , J.C. A .D, 1993 p04. 
(3  ) René chapus , droit administrative général, tome 01, 14éme édition , Montchrestien , 
2000, p 685. 
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المصلحة التي يحميها  كانتمعيار الضرر فإذا و المصلحة المحمية معيارأهمها ، بينهما
إذا كانت هذه ، وتكون جنائية انتهاكها ىالتجريم أساسية فإن العقوبة التي توقع عل

فإن المخالفة هنا ترتب عليها جزاءات  االجتماعيةالمصلحة غير أساسية من الناحية 
  )1( .إداري

كان الفعل  فإذاهو معيار الضرر و آخرلى هذا المعيار معيار عويضاف 
ن إذا كاو جسيما لزم توقيع عقوبة جنائية كان هذا الضررو المقترف يرتب ضررا

يمثله الفعل من  درجة ما آخربمعني ، الضرر غير جسيم فإن الفعل يعاقب عليه إداريا
الضرر المترتب و زادت جسامة الخطأ المنسوب إلى الفاعل فمتى اجتماعي استهجان

 )2(.العكس صحيحو عليه كانت العقوبة جنائية
 د حجملتحدي عليه االعتمادالمطروح هنا ما هو المعيار الذي يمكن اإلشكال و

لهذا ظهر  ؟هذا الضرر جسيم من عدمه إننقول  أخر متى ىبمعن أو ؟جسامة الضررو
يوقع عليها الجزاء عمديه فإذا كانت المخالفة ، المعنويالركن يرتكز على  آخرمعيار 

المعيار الموضوعي  أنيبدو و يوقع عليها جزاء إداريعمديه الجنائي أما إذا كانت غير 
   . االختالف ةبيعأكثر دقة للتعبير عن ط

 االستنادالتي يمكن  بادئترتيبا على ما سبق يتضح لنا أنه يمكن تقديم بعض الم
  :هيو السابق الذكر الشكليمعيار ال إلى باإلضافةإليها لتطبيق الجزاء اإلداري 

  جوهرية االجتماعيةغير خطيرة على المصالح  االنتهاكاتإذا كانت . 

   لكن لمصالح غير جوهريةو غير خطيرة االنتهاكاتإذا كانت . 

  خاصة و الية من الناحية العملية من الجزاء الجنائيفعإذا كان الجزاء اإلداري أكثر
 .للحرية لباساأن ال يكون الجزاء و فيما يتعلق بالردع العام

 
  يز الجزاء اإلداري عن الجزاء التأديبييتم: الفرع الثاني 

  

                                                
 .141غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص )1(
 .227، ص النظرية العامة من القانون العقوبات اإلداريةمحمد،  ىأمين مصطف )2(
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 اجودوبالوظيفة العامة حيث ترتبط معها  كامال ارتباطا ةالتأديبيترتبط العقوبة   
العكس و ةالتأديبيجدت العقوبة و الوظيفة العامة جدتو بمعني أنه إذا ما، اأو عدم
تأديبي متعلق بالوظيفة  ال توقع إال بمناسبة خطأ ةالتأديبيمرد ذلك أن العقوبة ، وصحيح

هي جزاء  ةالتأديبية فالعقوب، تهوظيف ان الموظف مما يتمتع به من مزايافيؤدي إلى حرم
الوظيفية من جانب الموظف  االلتزاماتب إخاللفرض لمواجهة ما يقع من يظيفي و

  )1(.بمناسبة قيامه بأداء المهام الوظيفية المكلف بهاو أثناء
 االمتيازاتتتركز أساسا حول حرمان الموظف من  ةالتأديبيوعليه فإن العقوبة 

 يخرجهاما ، ةأو نهائي ةظيفة ذاتها بصفة مؤقترمانه من الوأو ح تخفيضهاالوظيفية أو 
التي كما أشرنا أنها و من نطاق بحثنا المتركز أساسا على الجزاءات اإلدارية العامة

  . تتميز بالعمومية تطبق على جميع األفراد بغض النظر عن هويتهم الوظيفية
  

  الجزاءات التعاقديةو الجزاءات اإلدارية العامة: الفرع الثالث 
   

خذ اإلدارة من العقد اإلداري أساسا لتوقيع الجزاءات اإلدارية ذات الطابع تت
قد تصل هذه الجزاءات و التعاقدية بالتزاماتهل خمتعاقد معها أ التعاقدي على كل متعامل

  )2( .التنفيذ على حسابه أوسخ العقد فإلى حد 
ظهرا تمثل م السمة هذهو ولما كان الجزاء اإلداري يتسم بخاصية العمومية

فال  بالتالي، والجزاءات التعاقدية من جهة أخرىو بين الجزاء اإلداري من جهة للتباين
 بالتزاماتهمعلى المتعاقدين معها لعدم قيامهم  اإلدارةالتعاقدية التي توقعها  الجزاءاتتعد 

 ألن، دراستنا في الدقيق المراد ىتجاهها من قبيل الجزاءات اإلدارية العامة بالمعن
تلك الجزاءات التعاقدية مقصور فقط على تلك الطائفة من األفراد المتعاقدين مع تطبيق 
  )3( .عليه إداريا معها اتفقوافي حدود ما و اإلدارة

                                                
 104محمد سعد فوده ، مرجع سابق ، ص   )1(
 .18، ص 2005 ،دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابه ،العقود اإلدارية، يمد الصغير بعلمح )2(
 105محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص  )3(
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حيث يمكن أن تنجم عن تطبيق قواعد عامة متعلقة بالعقود اإلدارية فهي 
ات المتعاقد بعهد عكس الجزاءو جزاءات تقوم على خصوصية الرابطة بين اإلدارة

  . أشرناو اإلدارية العامة كما سبق
  

  تدابير الضبط اإلداريو الجزاءات اإلدارية: الفرع الرابع 
   

خل مع الجزاءات اإلدارية العامة امما ال شك فيه أن تدابير الضبط اإلداري تتد
حتم علينا إخراج تبينهما  اختالفمن حيث عموميتها إال أن هذا لم يمنع من وجود نقاط 

وقع تفالجزاءات اإلدارية العامة ، دابير الضبط اإلداري من نطاق بحثناتو إجراءات
نما تدابير بي، معين التزاممثل عقابا على مخالفة تشخص أي أنها  ارتكبهعلى خطأ 

قائية من أجل الحفاظ على هدف إلى منع وقوع التصرف الضار بصورة وتالضبط 
عليه سلبا بحرمانه من  انعكستلو و فهي ال ترمي إلى عقاب المعني بها، النظام العام

ندما يتضح ع عن البالد األجنبيبعض الحقوق أو تقيد ممارستها كحضر التنقل أو إبعاد 
فإن  ىوبعبارة أخر، بقائه خطورة على األمن العام اري أن فيلسلطة الضبط اإلد

ي أغراضه بعكس أوجه النشاط اإلداري الت دبتحدي الضبط اإلداري ال يمكن تعريفه إال
يز بينهما نتائج هامة ييترتب علي هذا التم، و)1(ليبهاايدها بموضوعها أو بأسديمكن تح
  : أبرزها 
  مبدأ الشرعية عندما يتعلق األمر بسلطة اإلدارة في توقيع  احترامو جوب

بناء  اتخاذهاتملك اإلدارة  التي عكس تدابير الضبط اإلداري، الجزاءات اإلدارية العامة
على وجه الدقة كما  لها هذا الحق دون تحديد ماهية هذه التدابير خوليعلى نص عام 

  )2( .هو الحال بالنسبة للجزاءات اإلدارية

  وجوب  ىمبدأ المواجهة قبل توقيع الجزاءات اإلدارية بمعن احترامضرورة
م بينما ال تلز، نه من الدفاع عن نفسهيمكتو لشأن بالتهمة الموجهة إليهإخطار صاحب ا

                                                
 .لمزيد من التفصيل حول هذه التدابير أنظر )1(

رسالة ( – حرية التنقل واإلقامة في القضاء اإلداري المصري –الحماية القضائية لحقوق اإلنسان أحمد منصور جاد، 
 .وما بعدها  34، ص 1997.جامعية عين شمس ) .دكتوراه

 .78، ص 2008، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية البوليس اإلداريعادل السعيد محمد أبو الخير،  )2(
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حجج بأن ة إذ ال تقبل من صاحب الشأن أن يتبير الضبطيذلك عندما تتخذ التدااإلدارة ب
 )1( .دون تمكينه من الدفاع عن نفسهو صدر دون علمه يالقرار الضبط

 ة بالحرية على العكس من الجزاءات ماساإلداري أنها  كما تتميز تدابير الضبط
قهر  ىينصرف إلى معن ا يستفاد من صيغته اللغويةم حسب الضبط فمفهوم، اإلدارية

دها بغية الحفاظ على النظام العام أما الجزاءات اإلدارية يتقيو ظاهر النشاط الفرديم
  )2( .العامة فهي ليست كذلك

  من حيث التأقيت فتدابير  اإلدارية الجزاءاتكذلك تختلف تدابير الضبط عن
على النظام  الحفاظ من أجلر قبل وقوع الفعل الضا ئية تصدرها اإلدارةاقالضبط و

التي توقع على شخص مرتكب مخالفة يعاقب عليها  عكس الجزاءات اإلدارية، )3(العام
  . بعقوبة إدارية

بأن الباعث على إصداره هو تحقيق  نخلص مما سبق أن الجزاء اإلداري يتميز
ات لعام الذي يعد األولوية في إجراءا النظامقاية ليس وو العقاب بالدرجة األولىو الردع
  . بط اإلداريالض

  

  مطلب الثالثال
  دستورية الجزاءات اإلدارية العامة

  

ع اإلدارة بسلطة توقيع جزاءات إدارية تخرج عن اإلطار تأثار موضوع تم
 ىالتعاقدية جدال كبيرا حول مدو ةالتأديبيالتقليدي لسلطات اإلدارة في مجال الجزاءات 

 مبدأ شرعية الجرائمو سلطاتبين ال الفصلأنها تتعارض مع مبدأ و خاصةدستوريتها 
 اعترافا إلى هجميع تالتطورات أدو بروز العديد من األفكار إلىى ما أد، العقوباتو

المجلس الدستوري الفرنسي بسلطة اإلدارة في توقيع جزاءات إدارية تتسم بالعمومية 
                                                

 ، السنة األولى)مجلة مجلس الدولة(،  أساليب الضبط اإلداري والقيود الواردة عليهمحمود سعد الدين الشريف،  )1(
، )رسالة دكتوراه(، رقابة القضاء علي المشروعية الداخلية ألعمال الضبط اإلداريحلمي عبد الجواد الدقدوقي،  )2(

 .85، ص 1987جامعة القاهرة 
الطبعة  ،نظرية الضبط اإلداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة اإلسالميةعبد الرؤوف هاشم بسيوني،  )3(

 35، ص 2007إلسكندرية، األولى، دار الفكر الجامعية ا
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من خالل  إليهسنحاول التطرق  هو ما، وبغض النظر عن هويتهم على جميع األفراد
ها في فرنسا وفي الثاني في يتلمطلب في فرعين أساسين نتناول في األول دستورهذا ا

 .الجزائر
  

  في فرنسا دستورية الجزاءات اإلدارية العامة: الفرع األول
  

تجاه الجزاءات  مواقفهعرف المجلس الدستوري الفرنسي تحوال كبيرا في 
  :هي و حصرها في ثالث مراحل أساسية اإلدارية العامة يمكن

  
  

  مرحلة القول بعدم دستورية الجزاءات اإلدارية العامة: المرحلة األولي
 ترف بسلطة توقيع جزاءات إدارية على األفراد مهما كانتسابقا لم يكن ليع

عندما عرض أمر الجزاءات ، و)1(مع مبدأ الفصل بين السلطات هاضالعتراطبيعتها 
المجلس الدستوري الفرنسي في الجنائي ألول مرة على و اإلدارية ذات الطابع الردعي

 منو قدر أن هذه الجزاءات تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات 1984أكتوبر  11
ملكية  انتقالتعلق األمر في هذا الحكم بنص تشريعي يخص  وقد، )2(عدم دستوريتهاثمة 

قد أنشأ هذا القانون لجنة إدارية ، والصحف اليومية اإلخبارية سياسة كانت أو عامة
إصدار خول لها سلطة و أحكام القانون المنظم لهذه العملية احترامق في يتقلة للتحقمس

البريدية في حالة مخالفة هذا القانون و لضريبيةلحرمان الصحيفة من المزايا ا تقرارا
  )3( .من جانب مالك الصحيفة

فرنسي يعارض عاما للمجلس الدستوري ال اتجاهاوقد فسر هذا القرار بأنه يمثل 
فيه  استندجزاءات إدارية إلى الصيغة العامة للقرار الذي  فرض فيسلطة اإلدارة  فيه

  . على مبدأ الفصل بين السلطات

                                                
 .72محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص )1(
 .32غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص )2(
 .72، مرجع سابق، ص محمد سامي الشوا )3(
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  . في مجاالت محددةإقرار دستورية الجزاءات اإلدارية : المرحلة الثانية

  
أقر المجلس الدستوري الفرنسي شرعية هذه الجزاءات في المجاالت التي توجد 

 1987جانفي  23فقد قرر في حكم صدر له في  الشأنصاحب و اإلدارة فيها عالقة بين
تعارض هذه الجزاءات  عدم،التلفزيون و في قضية اإلذاعة 1989جانفي  19في  آخرو

ضد أشخاص كانت الجزاءات  إذاالفصل بين السلطات  مبدأمع  اإلدارةالتي تفرضها 
  )1(.المهني نشاطهمممارسة  من رخص نالمستفيديو تربطهم باإلدارة عالقة كالموردين

  .إقرار دستورية الجزاءات اإلدارية بشكل عام: المرحلة الثالثة
تطور قضاء المجلس الدستوري نحو إقرار عدم تعارض الجزاءات اإلدارية مع 

 28الصادر في  في قراره ىتأرافقد ، حق في التقاضيمنها الو الحقوق الدستورية
خول اإلدارة بسلطة فرض  عندماالمالية  قورافي قضية بورصة األ 1989ة يجويل

  )2( :مالين فرنك حيث جاء قراره كالتالي 6جزاءات تصل إلى حد 
  المتيازاتهايوجد مبدأ دستوري يمنع السلطة اإلدارية من خالل ممارستها ال 

به ال يتضمن الحرمان من  أن تفرض جزاءات مادام الجزاء الذي تأمر كسلطة عامة
إلى حماية  ترميتحوطه بتدابير عليها أن ة لهذه السلطة رسة اإلدارمما في أن، والحرية
 )3(."الحريات التي يحميها الدستورو الحقوق

المجلس الدستوري أن تنحصر سلطة اإلدارة في فرض الجزاءات  استبعدوقد 
بل تكون على جميع األفراد بشرط ، على األشخاص الذين تربطهم باإلدارة عالقة معينة

                                                
 .38، صالنظرية العامة لقانون العقوبات اإلداري، ىمحمد أمين مصطف )1(
 .88، مرجع سابق، صمحمد سامي الشوا )2(

(3  ) Louis favreu , Droit administratif et droit constitionnel, Rev droit administratif,1989, 
P678. 
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 مبدأ التناسب بين الخطأو مبدأ المواجهة احترامانات الدستورية خاصة الضم احترام
  )1( .الحق في الطعنو الجزاءو

تعارض مشروع  1987جانفي  23وقد سبق أن قرر المجلس الدستوري في 
جزاءات عن  فرضمجلس المنافسة الذي نقل سلطة ب الخاص 20/12/1986قانون 

 استندقد ، وإلى لجنة إدارية االقتصادزير و اختصاصالمخالفات لقواعد المنافسة من 
ذلك أن مشروع ، رية إلى اإلخالل بالحق في الدفاعالمجلس في قراره بعدم الدستو

ال و رغم الطعن عليها أمام القضاءون كان يجعل قرارات تلك اللجنة واجبة النفاذ بالقان
يشكل إخالال المجلس أن ذلك  ىرأ قد، ومستقلة ىا بطلب أو بدعويسمح بوقف تنفيذه
إلى حرمان القاضي  باإلضافةتجعل المتقاضى في مركز ضعف  ألنهابالحق في الدفاع 

لهذا تم تعديل ، )2(الفصل في الموضوع حينمن سلطة الحكم بوقف تنفيذ هذه القرارات ل
هذه  االعتباريأخذ بعين  1987ة يجويل 6صدر قانون جديد في و مشروع القانون

هذا التأكيد علي أن مبدأ الفصل  مجلس الدستوري في قرارهقد حرص الو، االعتراضات
  )3(.القضاء هو حارس الحرية الفردية أنبين السلطات مكفول ما دام 

مبدأ و كما أن هناك جانب من الفقه فرق بين مبدأ الفصل بين نشاطات السلطة 
 لطاتالفصل بين أجهزة الس مبدأ أنحيث يرى هذا المبدأ ، الفصل بين أجهزة السلطات

 )4(.من المبادئ الدستورية بينما مبدأ الفصل بين نشاطات السلطات ليس كذلك

تقيد بقواعد هذه تب أن قضائيا يج اختصاصامارس تفالجهة اإلدارية عندما 
مبدأ و حترم مبدأ حياد أعضاء اللجنةتفيجب أن ، فقا للمعيار الموضوعيالوظيفة و
  .المرن بين السلطات هذا ما يسمي بالفصلو مبدأ الطعنو المواجهة

                                                
 – 1999دار النهضة العربية، القاهرة،  ،حدود سلطات اإلدارية في توقيع عقوبة الغرامةزكي محمد النجار،  )1(

 .119، ص 2000
 .88محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص )2(

(3  ) Bruno genevois, réforme de droit de la concurrence et respect des règles et principes de 
valeur constitutionnelle ), Revue français du droit administrative, 1987, p .287. 

 .35غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص  )4(
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إال أن  ،وبالرغم من إقرار المجلس الدستوري الفرنسي لدستوريه تلك الجزاءات
على غرار ما فعله  ،للعقوبات اإلدارية تكاملالمشرع الفرنسي لم يأخذ بنظام قانوني م

  .أشرنا إليهاو التي سبقو روبيةوغيرهما من الدول األو االيطاليو المشرع األلماني
  

  

  ئري من الجزاءات اإلدارية العامةموقف المشرع الجزا: لثاني الفرع ا
  

حيث  االستقاللالمشرع الجزائري فكرة الجزاءات اإلدارية العامة غداة  ىتبن
من ، وثة دورا كبيرا في إرساء هذه الفكرة من جهةولعبت النصوص الفرنسية المور

 االقتصادالمتمثل في و تقاللاالسته الدولة بعد بنالذي ت االقتصاديجهة أخرى فأن النهج 
 إحالله محل الجزاء الجنائي خاصة في مجاالت الضرائبو هبنيإلى ت ىالموجه أد

  .المرورو األسعارو
مع دور الدولة  يتالءمويلها دورا ختو كما تم إنشاء السلطات اإلدارية المستقلة

في مختلف  التحكمو تنظميهو مراقبة السوقو االقتصاديالجديد خاصة في مجال القطاع 
قمعية كانت من  اتسلط الهيئاتهذه  حمنو ما حتم تخويل، االقتصاديةالمصالح 
  .القاضي الجنائي اختصاص

من  146سيما أن المادة الولقد أثير نقاش حول دستورية الجزاءات اإلدارية 
عليه فبأي و الجزاءاتو القضاء بإصدار األحكام باختصاصالدستور الجزائري تقضي 

  دارة هذه السلطة الردعية ؟حق تمارس اإل
الحق لإلدارة فيما  حالنصوص القانونية في التشريع الجزائري نجده يمن باستقراء

سواء ، سلطة عامة حق إصدار مجموعة من الجزاءات ذات الطابع اإلداري لها من
بسحب التراخيص أو الغلق اإلداري أو  األمرتعلق األمر بالغرامة اإلدارية أو تعلق 

  .لهدما تقرارا
والمالحظ أن هذه الجزاءات اإلدارية تتعلق كلها بالذمة المالية للمخاطب بها أو 

ل إلى تصال و الموكلة إليه بموجب ترخيص معين االمتيازاتبحرمانه من بعض 
  .السلطة القضائية اختصاصا من صميم المساس بحريته آلن هذ
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م يعترف صراحة بالرغم من أنه لو مجلس الدولة الجزائري أن ربالذكوجدير 
لإلدارة سلطتها في فرض  نكربالمقابل لم ي هإال أن، الجزاءات اإلدارية باستقاللية

من  بعضهذا في و المعمول بهالتنظيم  أويخالف القانون ن جزاءات إدارية على كل م
عليه فيمكننا القول بأن المشرع الجزائري قد و، التي سنتناولها أثناء الدراسةو هقرارات

ذلك من خالل إصداره و نهج الفرنسي في التعامل مع الجزاءات اإلدارية العامةالم ىتبن
لمجموعة كبيرة من النصوص القانونية التي تمنح اإلدارة سواء كانت تقليدية أو مستقلة 

هو ما سنحاول توضحيه من خالل و إصدار جزاءات إدارية على األفرادو اتخاذسلطة 
  .المبحث الثاني من هذا الفصل

  
  
  

  لمبحث الثانيا
  دارية العامة في تشريع الجزائريصور الجزاءات اإل

  

 ىالمشرع الفرنسي لم يتبن مثل أشرنا سابقا إلى أن المشرع الجزائري مثله
 األنظمةقائم بذاته كما هو الحال في بعض و الجزاءات اإلدارية كنظام قانوني مستقل

ت قانون العقوبات اإلداري تبناأللماني التي و كالتشريع اإليطالي األخرىالقانونية 
هذه الوضعية حتمت علينا أن نبحث في مختلف النصوص ، قائم بذاتهو كقانون مستقل
  . على معيار السلطة العامة استناداصور هذه الجزاءات  استخالصالقانونية بغية 

حصر هذه  استطعناالنصوص القانونية في مختلف المجاالت  باستقراءو
 ىأخرو ساسين تتمثالن بالتحديد في عقوبات إدارية ماليةالجزاءات في صورتين أ

  .من التفصيل من خالل هذا المبحث سنحاول دراسته بشيء هو ماو شخصية غير مالية
  

  المطلب األول
  الجزاءات اإلدارية المالية
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ليس و للمحكوم عليه بها تنصب الجزاءات اإلدارية المالية على الذمة المالية
التي تستعين بها و أكثرها شيوعاو ن أهم الجزاءات اإلداريةهي تعد م، وعلى شخصه

اللوائح كما أنها على قدر كبير من التنوع و اإلدارة لمواجهة خرق بعض القوانين
  .لدرجة أصبح يتعذر معها حصرها

وبالعودة إلى النظام القانوني الجزائري نجد أن الجزاءات اإلدارية المالية تجد 
كذلك و نين نذكر منها على سبيل المثال قانون المنافسةمجالها الخصب في عدة قوا

على أكثر  لذا سنحاول من خالل هذا المطلب تسليط الضوء،المرور و الضرائب
المصادرة اإلدارية و من جهة هي الغرامة اإلداريةو دارية المالية شيوعاالجزاءات اإل

  .من جهة ثانية في الدول التي تبنتها
  
  
 

  اإلدارية الغرامة: الفرع األول
  

تين أساسيتين نتناول ييقتضي منا دراسة الغرامة اإلدارية تناولها من خالل زاو
 .الثانية شكلهاو في األولي مفهومها

  

  مفهوم الغرامة اإلدارية: أوال
  

يقصد بالغرامة اإلدارية كل مبلغ من النقود تفرضه اإلدارة على المخالف بدال من 
  )1( .جنائيا عن الفعل المقترف تهمتابع

عندئذ من شأن دفع الغرامة المالية في بعض و فقد يحتفظ الفعل بوصفه الجنائي
أحيانا تمثل الغرامة اإلدارية الجزاء الوحيد للفعل ، والدعوى الجنائية انقضاءاألحوال 

                                                
القومي للسجون االجتماعية والجنائية  دراسة مقارنة المركزالغرامة كبديل عن الحبس قصيرة المدة، عطية مهنا،  )1(

 .25، ص 2004قسم بحوث المعاملة الجنائية، القاهرة، 
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بحق الفرد في الطعن أمام القضاء على الضرر الصادر بفرض  االحتفاظمع 
  )1(.الغرامة

امة اإلدارية تعد كالغرامة الجنائية جزاءا ماليا يتمثل وعلى الرغم من أن الغر
وجود من  إال أن هذا ال يمنع، في دفع مبلغ من النقود لمصلحة الخزينة العامة للدولة

  )2( :لعل أهمهاو فوارق بينهما ال بد من الوقوف عليها
 ئح للواو فقا للقوانينو هي التي تحدد مقدارهاو الغرامة اإلدارية تصدرها اإلدارة

 .المعمول بها أما الغرامة الجنائية فال تقرر إال عن طريق القضاء

  وعليه فهي  هبها أو سوابق المخاطب فورظالغرامة اإلدارية الجزائية بال تأخذ
 اهتمامهافالغرامة اإلدارية تهتم بعنصر الردع أكثر من ، تختلف عن نظريتها الجنائية

فإنه ال بد من توافر عنصر التناسب بين ومع ذلك ، بتحقيق تفريد المعاملة العقابية
  )3( .الخطأو الغرامة
 وفقا للقواعد و مع ذلكو ال يرد عليها وقف التنفيذ على خالف الغرامة الجنائية

لة لحين الفصل جالمستع األمورفق تنفيذ القرار اإلداري من قاضي و العامة يمكن طلب
 )4( .في الطعن على القرار اإلداري الصادر بالغرامة

  
 

  شكل الغرامة اإلدارية: ثانيا 
   

تمنح قدرة اإلدارة في فرض جزاءات إدارية عضو اإلدارة المختص حق فرض غرامة 
ذلك عن طريق مجموعة من و مالية إدارية عند وقوع أي مخالفة ترتب توقيعها

قبل الخوض في شكل الغرامة اإلدارية ، و-د بعالتي سنتعرض لها فيما  -اإلجراءات 
                                                

، كلية )مجلة القانون واالقتصاد(، حديثةالسجن كجزاء جنائي في ضوء السياسة الجنائية المهدي عبد الرؤوف،  )1(
 .299 ،231، ص ص1987، العدد األول والثاني مارس 48الحقوق، جامعة القاهرة، سنة

، دراسة مقارنة، منشورات المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، الغرامة الجنائيةسمير الجنزوري،  )2(
 .517،  ص1967

، 1970، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، ةخففالنظرية العامة للظروف المحسنين إبراهيم صالح،  )3(
 .343ص 

 .14.ع سابق، صزكي محمد النجار، مرج )4(
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لضرورات البحث أن نعرج على شكل و أنه لزاما علينا نرىع الجزائري في التشري
   . ت نظام قانون العقوبات اإلداريبنفي األنظمة القانونية التي ت اإلداريةالغرامة 

ال تقل الغرامة اإلدارية عن  OWIGففي قانون العقوبات اإلداري األلماني 
العملة " 01الفقرة  17للمادة تزيد كأصل عام عن ألف مارك طبقا  الو خمسة ماركات

 ةبالنسبتزيد قيمة الغرامات اإلدارية خاصة  أنيمكن  أو" إلى يوروتحولت فيما بعد 
هذا غالبا ما يكون ، وجريمة إدارية اقترفتالتي و للمؤسسات التي تحقق فوائد مرتفعة

هو نفس و مليون مارك إذ يمكن أن تصل قيمة الغرامة إلى االقتصاديفي المجال 
  )1(.أقصي للغرامات اإلداريةو ىالذي تبناه المشرع اإليطالي حيث حدد حدا أدن تجاهاال

فق المشرع الفرنسي حيث ومو ىأما فيما يخص المشرع الجزائري فنجده يتماش
 عإال أن المشر، أنه على الرغم من عدم تبني كل منهما لنظام قانون العقوبات اإلداري

ذلك كطريق أصلي لمواجهة و ة في مواضع مختلفةالجزائري يستعين بالغرامة اإلداري
المشرع الجزائري  اهتماماللوائح على نحو يظهر معه و المخالفة للقوانين األفعالبعض 

األخيرة إلى إنشاء  اآلونةالمشرع في  اتجاهبتوظيف هذه الجزاءات اإلدارية خاصة بعد 
 منية على كل إدار جزاءاتفرض منحها سلطة و بعض اللجان اإلدارية المستقلة

عليه نجد أن المشرع الجزائري على ، واللوائح المعمول بهاو يخالف األنظمة القانونية
 الحد من التجريم خاصة في مجال المنافسةو غرار الفرنسي تأثر بنظام الحد من العقاب

 على الغرامة اإلدارية كبديل عن العقوبات الجنائية االعتمادمن خالل ، البيئةو المرورو
نستعرض لبعض األمثلة عن الغرامة  يوفيما يل ىحد أقصو ىها بين حد أدنحصرو

  .اإلدارية
 )2(09/03خر تعديل له الوارد باألمر آ بالعودة إلى أحكام قانون المرور حسبو

حيث تنص المادة  اإلداريةعلى تضمنه على مجموعة من العقوبات صراحة نجده ينص 
 "اإلدارية المنصوص عليها في هذا القانون دون اإلخالل بالعقوبات"... منه على  86

                                                
 .23مرجع سابق، ص  النظرية العامة لقانون العقوبات اإلداري، ىمحمد أمين مصطف )1(
المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسالمتها وأمنها  2009جويلة  22المؤرخ في  03 – 09األمر  )2(

 .2001غشت  19ل  الموافق 1422 ىاألول ىجماد 19المؤرخ في  14/ 01المعدل والمتمم للقانون 
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علي الجزاءات  اعتمادهصريحا من المشرع الجزائري على  ااعترافعد هذا النص يو
المتمثل في و اإلدارية ومنح جهة اإلدارة هذه السلطة بغية تنظيم أحد أوجه نشاطها

قانون نجده في هذا ال اإلداريةبالعودة إلى الغرامة ، وتنظيم حركة المرور عبر الطرق
ينص عليها في القسم األول من الفصل السادس تحت عنوان المخالفات والعقوبات حيث 

تصنف المخالفات للقواعد الخاصة : العقوبات بقولهاو منه المخالفات 66صنفت المادة 
  .بحركة المرور إلى أربع درجات

 دج  2500 إلى 2000يعاقب عليها بغرامة جزائية من .األوليالمخالفات من الدرجة  -أ 

 دج  3000إلى  2000يعاقب عليها بغرامة جزائية من .المخالفات من الدرجة الثانية - ب 

 . دج 4000إلى  2000المخالفات من الدرجة الثالثةيعاقب عليها بغرامة جزائية من  -ج 

 دج 6000إلى  4000يعاقب عليها بغرامة جزائية من  المخالفات من الدرجة الرابعة - د 

)1( 

وقيع عقوبة الغرامة اإلدارية تتمتع اإلدارة بسلطة توهناك مجاالت أخرى 
  لرجوع فبا

والمتعلق بشروط ممارسة  )2(.08/ 04مثال إلى الباب الثالث من القانون 
منه على مجموعة مختلفة  41إلى المادة  30نجده ينص من المادة ، األنشطة التجارية

أيضا ، واجر ال يلتزم بهاكل تعلى  ترتب عقوبات ماليةو من األفعال التي تعد مخالفات
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية نجده ينص  )3(04/02نجد القانون 

إلى  31العقوبات نجده ينص في المواد و تحت عنوان المخالفاتو في الباب الرابع منه
التي ترتب غرامات إدارية مختلفة تنطلق من حد  األفعالعلي مجموعة مختلفة من  38

  . دج 100000قد تصل إلى و أالف دج 5 ىدنأ

                                                
 . 03/  09من األمر  66لمزيد من التفصيل في أنواع المخالفات أربع إلى المادة  )1(
المتعلق  20014غشت سنة  14: ه الموافق لـ  1425الثانية عام  ىجماد 27المؤرخ في  08/  04القانون رقم  )2(

 . 52بشروط ممارسة األنشطة التجارية، الجريدة الرسمية عدد 
المحدد للقواعد  2004يونيو  23: ، الموافق لـ 1425جمادي األول عام  5المؤرخ في  02- 04نون رقم قا )3(

 . 06/10المعدل بالقانون 41المطبقة على الممارسات التجارية الجريدة الرسمية رقم 
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مات اإلدارية الواردة في قانوني اإدراج الغر ىوقد يتساءل القارئ عن جدو
القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على و 04/08شروط ممارسة األنشطة التجارية

نقول أن  ،أن القضاء العادي هو المختص بالفصل فيهاو الممارسات التجارية خاصة
ويل جهة اإلدارة خأن العبرة تتمثل أساسا في ت فياب على هذا التساؤل يمكن الجو

 مات اإلدارية بدال عن الجهات القضائيةاالغر فرضممثلة في مديرية التجارة في 
كما أن اختصاص القاضي العادي بها ، مات اإلداريةابالتالي فهي تعد من قبيل الغرو

 . جاء من باب االستثناء
المتمم و المعدل )1(08/12مات اإلدارية في القانون رقم اعن الغركما نجد أمثلة 

 45المتعلق بقانون المنافسة حيث نجده بنص من الفقرة الثانية من المادة و 3/03لألمر 
 اآلجالأما في و ذة فوراية إما نافعقوبات مال) مجلس المنافسة(يمكن أن يقرر " على 

  ".التي يحددها 
من خالل فصل في هذه العقوبات المالية تل 62إلى  56المواد من في ولقد جاء 

ير هنا إلى أن الغرامات شن، واألفعال المترتبة لهاو األقصىو األدنىحدها  تحديد
ة مباشرة عبارة عن غرامات مالي -على سبيل المثال ال الحصر-اإلدارية الواردة سابقا 

خالف يعلى كل من  ما لها من سلطة عامةبالمنفردة  بإرادتهاو داريةتفرضها اإل
 62نفس المبدأ جاء في المادة، األنظمة المعمول بها في هذا المجالو النصوص القانونية

بغرامة جبائية يتراوح مبلغها  يعاقب":تنص على أنه  )2( من قانون اإلجراءات الجبائية
ى الدفاتر لدج كل شخص أو شركة ترفض منح حق االطالع ع 5000 إلى 500من 

أعاله والتي يتعين عليها  61إلى  45لوثائق المنصوص عليها في المواد وا والمستندات
  )3(...".هذه الوثائق تقديمها وفقا للتشريع أو تقوم بإتالف

                                                
 28مؤرخ في ال 03/03يونيو والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتميز للقانون  25المؤرخ في  12/08القانون  )1(

 .43الجريدة الرسمية العدد . 2003جويلية  20: الموافق لـ: هـ 1424جمادي األول 
 .149، ص2003مجلة مجلس الدولة عدد خاص بالمنازعات الضريبية،  )2(
الحديث عن تحديد األعوان المؤهلين قانونا، الذين يسمح لهم القانون باالطالع  61إلى  45جاء في المواد من  )3(

 .الوثائق وتفحصها وتحديد مهامهم وصالحياتهمعلى 
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حول  االتفاقمن الغرامات اإلدارية يكون فيما لألفراد دور في  خرآوهناك نوع 
لى التوصل هي عبارة عن محاولة من المخاطب بها إو ،قيمتها وهي غرامة المصالحة

 االتفاقيتم  هبموجبو اإلى أتفاق مع اإلدارة المعنية عندما تفوق قيمة الغرامة حدا معين
إمالء  إال األمر ةحقيقهي في  الواقع أن غرامة المصالحة ما، وديد الغرامةتسعلى 

إال أنه يصدر في شكل قرار إداري  باتفاقمع أن األمر يتعلق و إلرادة طرف على أخر
تجد غرامة المصالحة مجالها الخصب في مجال ، وه أمام القضاءفييجوز الطعن 

على  ردم الوااظنتناول الن مايما بعد في بحثنا عندسنتطرق إليها فو المنافسةو الضرائب
فرض الغرامة اإلدارية فقد  في اإجراءاتهلكي تضمن اإلدارة سالمة ، والجزاء اإلداري

ة سبالغرامة المناو حرر محضر المخالفةنصت القوانين المنظمة لها على ضرورة أن ي
ثال في فممن الناحية القانونية باطال  قرارها عد الإو له العون المؤهل قانون للقيام بذلك

المؤهلين لمعاينة  لألعوانالسابق الذكر نجده خصص الفصل السابع منه  03/09األمر
حيث  138مادة إلى ال 130المخالفات الخاصة بسالمة المرور في الطرق من المادة 

، هايتمشروعو يضمن سالمتها حتىر محضر المخالفة بصفة قانونية يينبغي عليهم تحر
كبيرا  اهتماماترتيبا على ما سبق نجد أن المشرع الجزائري قد أولى الغرامة اإلدارية 

الحفاظ على و المصلحة العامة حقيقبين ت التوازنكأسلوب تحقق من خاللها ضرورات 
إلى ألن الغرامة اإلدارية تعد أسلوب ناجعا في تحقيق الردع  اإلضافةبمصالح األفراد 

  . لي تحقيق الهدف من وراء الجزاء اإلداريابالتو العام
 

   المصادرة اإلدارية: الفرع الثاني
  

 ملك إلى تهافظإو المصادرة هي نزع ملكية مال معين من صاحبه بغير مقابل
مصادر خاصة فالمصادرة العامة محلها و ةنوعان مصادرة عام ةالمصادر، و)1( الدولة

معين يكون  أما المصادرة الخاصة فمحلها شيء، دستورا محظورةهي و كل ثروة الفرد

                                                
 .314ص  ،2008/2009 ،الجزائر ،الطبعة الثالثة، دار هومة المنازعات الجمركيةأحسن بوسقيعة،  )1(
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هي التي تطبق عليها أحكام و فيها أو يحصل منها استخدميكون قد  أداة الجريمة أو
  )1(.قانون العقوبات

تعد غالبا  أنهاكما ، معين مال عينية ترد علىو وتعد المصادرة عقوبة مالية
عندئذ تكون لها خصائص التدبير و جوباو عقوبة تكميلية يكون الحكم بها أحيانا

 )2(.تكون لها خصائص العقوبةو ها جوازيابيكون الحكم  ىأحيانا أخرو االحترازي
وقبل الخوض في المصادرة اإلدارية في التشريع الجزائري إرتأنيا لضرورة البحث أن 

نظاما قانونيا مستقال للعقوبات اإلدارية  بنتالتشريعات التي تنبين كيف تناولت 
إذا كان األصل أنه ال يحكم بالمصادرة كعقوبة جنائية إال بواسطة ، المصادرة اإلدارية

 ةاإلداري يكون لإلدارة أن تقرر المصادر العقوبات المحاكم الجنائية أال أنه طبقا لقانون
  . لجرائم اإلداريةل لمواجهة بعض يأصلأو  يإداري تكميلي أو تبع كجزاء

منه  202بالتحديد في المادة و فبالعودة إلى قانون العقوبات اإلداري األلماني
بشأن الجرائم اإلدارية بشرط النص  يتنص على تطبيق المصادرة كجزاء تبعنجدها 

ور القرار ذا طبيعة تسبب دوقت ص للمخالف المملوك يءعليها صراحة إذا كان الش
  . عمجتمللأخطار 

 )3(.689/1981رقم  اإليطاليمن قانون العقوبات اإلداري  20كما تنص المادة 
توقيع الجزاء اإلداري حق المصادرة اإلدارية كجزاء و بمنح اإلدارة المختصة بإصدار

دارة في تلتزم اإل، ومشروعالالفعل غير  ارتكابلألشياء المستخدمة في  اختياريتبعي 
، )4(ذلك على سبيل الوجوبو اإلداريةكل األحوال بمصادرة ما ينتج عن الجريمة 

وهو ما  جوازيهأو  وجوبيهقد تكون ففي هذه الدول عدة صور للمصادرة اإلدارية و
أو ، احترازيشكل تدبير  حيث قال بأنه قد تكون المصادرة في اإليطاليره المشرع قأ

أو  تهأو حياز هأو حمل استعمالهأو يء فيها صناعة الشجوبية عندما يشكل أن تكون و
                                                

، ص 1979القاهرة،  ،الطبعة الثانية ،، الجزء األولالجرائم االقتصادية في القانون المقارن، ىمحمود مصطف )1(
 .73،74ص

 .791حسني، مرجع سابق، ص  محمود نجيب )2(
 .233، مرجع سابق، ص النظرية العامة لقانون العقوبات اإلداري، ىمحمد أمين مصطف )3(
 .126محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص  )4(
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كما يمكن أيضا في نفس القانون أن تكون المصادرة بديال ، التصرف فيه مخالفة إدارية
من نفس القانون خالفا للنوع السابق حيث  21عن الغرامة اإلدارية حيث جاء في المادة 

ز لها أن تأمر جالية هنا يفترض أن تكون اإلدارة أصدرت جزاءا بتوقيع غرامة ما
بمصادرة سيارة أو وسيلة نقل ذات محرك التي يملكها الفرد الذي صدرت في حقه 

  )1(. الغرامة المالية كجزاء للمخالفة اإلدارية إذا لم يقم بدفعها
التي يطلق و ةنوعا أخر من المصادر 1985ونجد في القانون األلماني لعام 

منه على أن لإلدارة أن تأمر  25نص المادة تحيث عليها المصادرة النقدية البديلة 
  . الذي كان من المقرر مصادرته يءبمصادرة مبلغ من المال يساوي قيمة الش

التي ال توقع إال من و بناء على ما تقدم نستطيع أن نميز بين المصادر الجنائية
، إجراءات جنائيةو ىبناءا على دعوو السلطة القضائية بواسطة حكم قضائي

 ألحكاممؤهل قانونا طبقا و مصادرة اإلدارية التي يقررها عضو إداري مختصالو
 عقابيةال تخرج عن كونها جزاءا إداريا له خاصة و قواعد قانون العقوبات اإلداريو

  . مال المعني تمس
مستقل فكيف نظم  كقانونبالنسبة للدول التي تأخذ بنظام العقوبات اإلدارية  اهذ

  اإلدارية ؟ ةهل تبني فكرة المصادرو المصادرة المشرع الجزائري مسألة
قوبات تأخذ بقانون الع لم م القانونية التييعتبر التشريع الجزائري من بين النظ

 لقد حرص المشرع الجزائري دائما على حق الملكية لألفرادو، اإلداري كقانون مستقل
ي فإن المصادرة بالتالو ،حة على أنه ال مصادرة إال بحكم قضائيارصلذا فإنه ينص و

ليس من صالحيات اإلدارة في توقيعها بل و بالشكل الذي عالجناه سابقا غير موجودة
  . تبقي من صالحيات الجهات القضائية

  

  لمطلب الثانيا
  الجزاءات اإلدارية المقيدة أو المانعة للحقوق

  

                                                
 .56غنام محمد غنام، مرجع سابق،  )1(
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 تعد الجزاءات المقيدة أو المانعة للحقوق أقسى في وقعها من الجزاءات المالية
ولهذا فإن تبرير سلطة اإلدارة في توقيع جزاءات إدارية ذات طبيعة مقيدة ، بصفة عامة

عسيرا بالمقارنة مع تبرير سلطتها بفرض جزاءات و أو مانعة للحقوق يبدو صعبا
المخالف أكثر من مساسها بذمته  أن هذه الجزاءات تمس بشخصو خاصة، مالية إدارية
سلطة اإلدارة تقييد  إلىع الجزائري التشريو ات المقارنةالذي دفع بالتشريع األمرالمالية 

  . رض تلك الجزاءات بضمانات قانونية متعدد لضمان مشروعيتهافب
يدة للحقوق قالمو وعليه كيف نظم المشرع الجزائري الجزاءات اإلدارية المانعة

  ما هي هذه الجزاءات ؟و القانونية تهفي منظوم
لتشريع الجزائري نجده ينص على مجموعة النصوص القانونية في ا باستقراء

التي و أكثرها شيوعاو سنركز من خالل دراستنا على أهمهاو من الجزاءات اإلدارية
 دم في مجال العمرانهال تقراراو الغلق اإلداريو اسا في سحب التراخيصتمثل أست
  . سنتناوله من خالل هذا المطلب هو ماو

  
  
  
  

  

  سحب التراخيص: الفرع األول
عد سحب الترخيص أيا كانت طبيعته توقعه السلطة العامة على كل من يمارس ي    

ل قد يتمث و  )1( .اللوائحو له هذا الترخيص على نحو مخالف للقوانين الحق الذي خوله
  )2(.لمدة مؤقتة تهسحب التراخيص في إنهاء ممارسة الحق بصفة نهائية أو وقف ممارس

                                                
لحقوق، جامعة عين ، كلية ا)رسالة دكتوراه( الترخيص اإلداري دراسة مقارنة،محمد جمال عثمان جبريل،  )1(

 .328، ص 1992شمس، القاهرة، 
دار الكتب القانونية، القاهرة،  ،المشكالت العملية للتراخيصخالد عبد الفتاح محمد، حسين محمود سيد أحمد،  )2(

 .33، ص 2004
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أنه من المفيد أوال  ارتأينادارية وقبل الخوض في سحب الترخيص كعقوبة إ
  . سحبه كعقوبة إداريةو الترخيص انتهاءالتميز بين 

  

  الترخيص انتهاء: أوال
  

هي تفي شكل قرار إداري منفرد فإنه ين ح للفرديمن اإلداريلما كان الترخيص 
هنا ال يثير نهاية الترخيص أي إشكال ، والترخيص بأجل محدد لنفاذه أقترنتلقائيا إذا 

، نفاذ أجله القانونيا الترخيص اإلداري دون هفي ىنوني إال أنه في بعض الحاالت ينهقا
بالترخيص أو في  االستفادةأو  االنتفاعرخص له نظرا لتماطله في وهي مرتبطة بالم

  : هو ما سنوضحهو الترخيص بشرط فاسخ تضعه اإلدارة ارتباطحالة 
 :التماطلو نهاية الترخيص نتيجة اإلهمال .1

من حيث تماطل  نأساسيتيي هذه الحالة لنهاية الترخيص من زاوتين ينظر ف
   )1( .المرخص له ومن حيث التبعات القانونية لذلك

 
 :الجانب األول - أ 

أثره القانوني إهمال  انتهاءو قضاء الترخيص اإلداريانفمن بين أسباب 
ية ها خالل مدة زمنبالترخيص بعدم مباشرة األعمال المرخص  استعمالالمرخص له 

، لب نهاية قانونيةاهي في الغو عنها بعد الشروع في ممارستها فعال التخليأو ، معينة
ط المرخص به عدم ممارسة النشا اعتبارحيث ينص القانون في بعض الحاالت على 

، )2(يالقانون أثره انتهاءو ثابة إهمال يستوجب إنهاء الترخيصلمدة زمنية معينة بم
 1991سنة  416/ 41رقم  يالتنفيذمن المرسوم  10ومثال ذلك ما قضت به المادة 

ة أمن انه يعلن عن افتتاح المنش استغاللهاو الرياضية المنشآتالمحدد لشروط إحداث 
 تجريهابعد المراقبة الميدانية التي  الواليبقرار من  الشروع في استغاللهاو الرياضية

من نفس  03في المادة  ةدالمحدو المؤهلة لذلك حليالم ىالمصالح المختصة على المستو
                                                

 .253، ص1999دار النھضة العربیة، القاھرة،  ،نھایة القرار اإلداري عن غیر القضاءحسین درویش عبد الحمید،  )1(
، جامعة بن عكنون، الجزائر، )رسالة دكتورة ( الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري،عزاوي عبد الرحمان،  )2(

 .301، ص 2005/2006



  تأصیل الجزاءات اإلداریة العامةتأصیل الجزاءات اإلداریة العامة                                                                                                                                                                الباب التمھیديالباب التمھیدي
                                                                                                                                                                                                                                                          ةةــــــــــــــــــــــــــــــــاھیة الجزاءات اإلداریاھیة الجزاءات اإلداریمم                                                                                                                                                                            الفصل الثانيالفصل الثاني

                                                                                                                                                                                            

  

72 
 

ترسل لهذا الغرض و بتنفيذ الشروط الوارد في دفتر الشروط االلتزامو ،المرسوم
تعين على صاحب المنشأة المرخص يو أيام 8للمؤسس مذكرة مسببة في ظرف أقصاه 

 للمنشأة الفعلي االستغاللسقط حقه في إال و أشهر 6لها في مدة ال تتجاوز  االمتثالله 
  . از الوالي إلغاء الترخيص الممنوحجو من ثم  ،الرياضية

 )1(.2000/46ذي يمن المرسوم التنف 26ومن األمثلة أيضا ما نصت عليه المادة 
المؤسسة  استغالليجب على صاحب رخصة  الذي يعرف المؤسسات الفندقية من أنه

و "ه إيا ابتداء من تاريخ استالمهأشهر  6الفندقية الشروع في النشاط في أجل أقصاه 
أعاله  دحدمالرخصة في النشاط في األجل ال إذا لم يشرع صاحب"  27تضيف المادة 

 6المؤسسة الفندقية في أجل  استغالليتعين على السلطة المانحة إعذاره للشروع في 
لم يمتثل لألوامر المنصوص عليها في أحكام الفقرة و هذا األجل انقضيإذا و أشهر

  ".حب الرخصة بنفس األشكال التي منحت بهاالمذكورة أعاله تعلن السلطة س
 المرخص له ارتكبهاليس لمخالفة  إنهاؤهيالحظ أن سحب الترخيص أو  ماو

  . المال العامو الرخص ما يشكل عبئا على النظام العام استغاللإهماله و ا لتماطلهمنإو
 : الجانب الثاني  -ب 

أكثر من  يءلترخيص هو مكنة للمرخص له بفعل شمع القول بأن قرار ا حتى
ي عنه عكس القاعدة العامة بالنسبة يمكنه التخل أنهو ،)2(قانونيا التزاماأن يرتب في ذمته 

  :قانونية أهمها تفإن هذا التخلي ال يمر دون تبعا للقرار اإلداري
 نالحقا كمستند قانوني م به الترخيص بالترك أو اإلهمال ال يصلح للتمسك انتهاءإن * 

  )3(.في مواجهة اإلدارة المانحة الو مواجهة الغيرقبل المستفيد ال في 
يلزم المشرع المرخص له في بعض الحاالت تبليغ الجهة المانحة قبل التخلي عن * 

لذي تقوم به اإلدارة في التنظيمي او قابيالترخيص بالدور الر اتصالالترخيص بسبب 

                                                
الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها  2000-03- 01المؤرخ  2000/46المرسوم التنفيذي رقم  )1(

 .2000لسنة  10سمية العدد وسيرها وكيفيات استغاللها الجريدة الر
 .35حسن محمود سيد أحمد خالد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص  )2(
 .330محمد عثمان جبريل، مرجع سابق ص  )3(
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النشاط  التصالم أو بحماية النظام العا اذلك لعالقتهو لبعض أنشطتهم ممارسة األفراد
  )1(.المال العام باستعمالالمرخص به 

سبب تماطل المرخص له على بمن خالل ما سبق يتضح لنا أن نهاية الترخيص 
 أنه في حقيقة إال، إداري بإنهاء الترخيص كأنه جزاءو الرغم من أنه في الظاهر يبدو

ستقبال ما يدخله في م تماطله تفادىتلجأت إليه اإلدارة حتى قائي إجراء و األمر هو
الترخيص بالصورة  انتهاءفال يعد  اليبالتو الضبط اإلداري تقرارادائرة إجراءات أو 

  . ء وقائي من إجراءات الضبط اإلدارياهو جز السابقة جزاءا إداريا عاما بل
  :تحقق الشرط الفاسخ - 2 

ن فيها الترخيص بإجراء فاسخ حيث يعد هذا م يرتبطوهذا في الحاالت التي  
ضمان جدية تعتمدها اإلدارة المانحة للرخص ل التي االحتياطيةالترتيبات و بين المسائل

تعلق و فمن الشروط الفاسخة أن تمنح اإلدارة ترخيصا، التزامهالمرخص له في 
أثر  انقضى نفاذه على بقاء حالة واقعية أو قانونية معينة فإذا زالت تلك الحالة استمرار

رار قرط التزام المرخص له بالشروع في تنفيذ محل ن تضع شأك، )2(الترخيص
 االستغاللتوقف عن ممارسة نشاط  أولم يشرع فيه فإن هو  االستمرارالترخيص و

قرار الترخيص بذلك لتحقق واقعة عدم الشروع في التنفيذ أو فيسقط تاركا له  اعتبر
  . الترك

رخيص كعقوبة بعد تفصيلنا في نهاية التراخيص سنحاول التفصيل في سحب الت
  .المرخص له يقترفهاإدارية على كل مخالفة 

  جزاء إداريكالتراخيص سحب : ثانيا
   

متنوعة لذلك و نشير في البداية إلى أن األمثلة عن سحب الترخيص متعدد
سنحاول التطرق إلى بعض األمثلة عن سلطة اإلدارة في سحب الترخيص كجزاء 

                                                
 24/12/2002المؤرخ في  02/469من المرسوم التنفيذي  25ذكر على سبيل المثال ما نصت عليه المادة ن )1(

صاحب رخصة أن يتخلى عن نشاطه دون أي ترخيص له الوكالة الوطنية  المتعلق بالنشاط ألمنجمي من أنه يمنع
 والمراقبة المنجمية بذلك اللجيولوجي

 .303عزاوي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  )2(
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ب حثم سنحاول التركيز على س ،ليديةتقإدارية مستقلة أو  هيئة صادر عن إداري
  . أنها تمس شريحة واسعة من األفرادو أنها األكثر شيوعا اعتباررخصة القيادة على 

 : سلطات الهيئات اإلدارية المستقلة في سحب الترخيص - 1

المتعلق بالقواعد  2000أوت  5المؤرخ في  2000/03بالعودة إلى القانون 
  :منه  35لالسلكية نجده في المادة او لكيةالس االتصاالتو العامة للبريد

شبكات عمومية  استغاللو لم يحترم متعامل مستفيد من رخصة إقامة إذا
فإن ، التنظيميةو الشروط التي تفرض عليه من خالل النصوص التشريعية لالتصاالت

تقيد المتعامل يإذا لم و يوم 30سلطة الضبط تقوم بإعذاره بضرورة التقيد في مدة 
 اترالمبريعلن عبر قرار يتضمن  باالتصاالتشروط الرخصة فإن المكلف و ذارعإلاب
ق العام يقها منها التعلتعلى عاو من سلطة الضبط إجراءات عقابية من حقها باقتراحو

من شهر إلى  تتراوحيوم أو أكثر أو تعليق الرخصة لمدة  30أو الجزئي للرخصة لمدة 
المتعامل في  استمرإذا ، وسنة على األكثرمدة الرخصة إلى  تخفيضأو  أشهرثالثة 
 الكلى حبقرار الس اتخاذمن نفس القانون تؤكد على إمكانية  36فإن المادة  تهمخالف

هذه الحالة يتم  فيو، هاالظروف التي منحه إياو نفس اإلطارفي النهائي للرخصة و
، مينالخدمة حماية لمصالح المستخد استمراريةأخطار سلطة الضبط بضرورة ضمان 

المعني باألمر بالمخالفات التي قام  إشعارتطبيق العقوبات يتم بعد  "37بينما تؤكد المادة 
 لعل هذه المادة جاءتو "رير األمرإتاحة الفرصة له لتبو إطالعه على الملفو بها

ما يمكن ، الدفاعو مبدأ المواجهة باحترامذلك و لتضمن مشروعية قرار سحب الترخيص
بصالحيات  زودت لنصوص السابقة أن السلطة ضبط البريد قدمالحظته من خالل ا

وقيع الجزاء اإلداري بل سلطة ت تمتلك ال اإال أنه، ردعيو واسعة ذات طابع رقابي
ذا بتقديري أن هذا األمر يجعل هو تقترحه على الوزير المكلف الذي يقوم بتوقيعها

  . قاصرة ظيفة سلطة الضبطو
المؤرخ في  93/10م التشريعي رقم كه في المرسوهذا األمر تم تدار

الذي و المتعلق ببورصة القيم المنقولةو 03/04المتمم بالقانون و المعدل 23/05/1993
مراقبة و على الطبيعة اإلدارية للجنة تنظيم 03/04من القانون  12نص في المادة 
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نظيم التو التشريعبتتكفل بدراسة كل أخالل ، عمليات البورصة بأنها سلطة ضبط مستقلة
طلب من المراقب المنصوص عليه في بالمعمول بها في هذا المجال من تلقاء نفسها أو 

تتولي اللجنة إصدار العقوبة و طلب من الوسطاء في عمليات البورصةبأو ، 45المادة 
التوبيخ ، هي أما اإلنذارو 55التي جاء النص عليها في المادة و التي تراها مناسبة

ا أيضا أن تفرض هيمكنو االعتماديا مؤقتا أو نهائيا أو سحب ر النشاط كليا أو جزئحض
تمل تحقيقه بفعل الخطأ حغرامات تقدر بعشرة ماليين دينار أو بمبلغ يساوي الربح الم

  )1( .المرتكب
هو سحب االعتماد في و يتشابه مع سحب الترخيصو يتداخل أخر إجراءوهناك 

المؤسسة المالية  أوالبنك  بإعالم تقوم اللجنة المصرفية،حيث القرض و مجال النقد
 إلىترسل و بالوصول اإلشعاربموجب رسالة موصى عليها مع  إليهاالمنسوبة  باألفعال

 03/11 األمرمن  107حيث تنص المادة  التأنيبتكون مرفقة بقرار و ممثلها القانوني
راتها القرض فان اللجنة المصرفية تتخذ قراو المتعلق بالنقد 26/08/2003المؤرخ في 

تصدر قراراها  أنيمكن لها و، يرجح صوت الرئيس األصواتالة تساوي حو باألغلبية
ذلك بتعيين و 116كيفية تصفيتها طبقا للمادة و مؤسسة مالية أوبسحب اعتماد بنك 

ا من ممارسة الرقابة بموجب المادة همن أجل تمكينمصفي الذي يعد تقريرا للجنة 
أصدرت عقوبات إدارية طعن فيها أمام مجلس  قد سبق للجنة المصرية أنو)2(114
 االعتمادقامت من خالله بسحب  21/08/2003قرار بتاريخ  أصدرتحيث  الدولة
 98/08للبنك التجاري الصناعي الجزائري بصفة بنك بمقتضي المقرر رقم  حالمنو

ن مصفي للقيام يتعيو قيد التصفية هحكمت بوضعو الصادر عن محافظ بنك الجزائر
المعني إلغاء قرار  ألتمسعليه و القرار قت التصفية مع إعالم الجمهور بمنطوبعمليا

هو الطلب الذي رفض و القرارتنفيذ  قفو بصفة مستعجلةو السحب من مجلس الدولة

                                                
، جامعة مولود )مذكرة ماجستير( ، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاتواتي نصيرة،  )1(

 2002/2003جزائر معمري، تيزي وزو، ال
يعتبر االعتماد قرار إلنشاء المؤسسات المالية ولوجودها القانوني وسحبه يعني وضع حد لحياة المؤسسة المالية  )2(

 لها المؤسسة ضعقوبة إدارية يمكن أن تتعر ىوبالتالي فهو يعد أقص
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 االعتماداللجنة منه  تبالنسبة لبنك الخليفة حيث سحب يءنفس الش، )1(لعدم التأسيس
طعن المعني في و 03/2003رقم  تحت 29/05/2003بموجب القرار المؤرخ في 

  )2( .السحب أمام مجلس الدولة الذي قضي بعدم قبول الطعن شكل
وترتيبا على ما سبق ذكره نجد أن اللجان اإلدارية المستقلة لها سلطات واسعة 

فهل  المعنوية التي تخل بالتزاماتها األشخاصخاصة على  سحب التراخيص في مجال
 .لنفس الصالحياترية التقليدية للسلطات اإلدا

 .دور السلطات اإلدارية التقليدية في مجال سحب التراخيص - 2

سلطتها  استعمال ح لإلدارةيربما يعتبر قانون المرور من أكثر القوانين التي تت
ليق رخص القيادة في مواجهة اإلفراد الذين ال يحترمون قواعد عتو في مجال سحب

  .العموميةق ملي الطرسالمة مستعو التي تحافظ على أمنو المرور
 ارتكابفي حالة  على نجدها تنص 03/ 09من األمر  92فبالعودة إلى المادة  

اقة في جميع يها قانونا األعوان المؤهلون يجب أن تكون رخص السينمخالفات يعا
 ثم جاء،طبقا لإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون  احتفاظالحاالت موضوع 

برخصة القيادة بقولها في حالة المخالفات  االحتفاظاالت تفصل في ح 93المادة  في
 22إلى  11الحاالت و من النقطة ب 8إلى 1الحاالت و من النقطة أ 3و 2و 1للحاالت 

                                                
البنك التجاري الصناعي  بين مساهمي 30/12/2003بتاريخ  19452أنظر قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  )1(

ما يالحظ على هذا القرار أنه بالرغم من أن اللجنة المصرفية قد أسندت مهمة تصفية البنك إلى  .واللجنة المصرفية
ما دفع بالمساهمين في  ،لكنه يعمل ببنك يوجد في نزاع قضائي مع البنك محل التصفية وهو محافظ حسابات،مصفي 

نة المصرفية على اعتبار أنه يتعارض مع مبدأ حياد المصفي ويعيق التسيير المنصف البنك إلى الطعن في قرار اللج
وعلى الرغم من أن اللجنة المصرفية تحججت بأن السيد أ ب بالرغم من كونه محافظا للحسابات  ،لعمليات التصفية

ال ينص على أي تعارض بين القانون  وأن ،بالبنك الخارجي إال أنه ال يخضع سوى للقانون ولقواعد أخالقيات المهنة
بين البنك الخارجي الذي يعمل له المصفي  نزاعوجود  أنإال ،مهمة محافظ الحسابات لدى بنك وبين مهمة المصفي 

وهو ما قضى به مجلس الدولة الجزائري إذ قضى  ،والبنك التجاري الصناعي من شأنه أن يقدح في حياد المصفي
مجلة مجلس الدولة الجزائري، .(الصادر عن اللجنة المصرفية 21/08/2003 المؤرخ في 09بوقف تنفيذ القرار رقم 

وبالتالي نجد أن مجلس الدولة الجزائري أقر للجنة المصرفية سلطة توقيع ).73، 72، ص2003سنة  06العدد رقم 
 .عقوبات ادارية على كل هيئة مالية التحترم االلتزامات الواردة في قانون النقد و القرض

بين عبد المومن خليفة  04/01/2006الصادر بتاريخ  018296قرار المجلس الدولة الجزائري رقم  أنظر )2(
 . واللجنة البنكية
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من هذا القانون  66من النقطة د من المادة  22إلى  18الحاالت من و من النقطة ج
  . أيام 10دة ال تتجاوز برخصة السياقة فورا لم باالحتفاظيقوم العون محرر المحضر 

ا وقفبرخصة السياقة في الحاالت المنصوص عليها أعاله م االحتفاظال يكون 
  . للقدرة على السياقة خالل نفس المدة

من النقطة  10إلى  1فتنص على أنه في حالة المخالفات للحاالت  94 المادةأما 
من هذا  66ة من النقطة د المنصوص عليها في الماد 17إلى  1الحاالت من و ج

تثبت ثيقة رخصة السياقة فورا مقابل تسليم وب االحتفاظالقانون يقدم العون المحضر مع 
 قفابرخصة السياقة من الحاالت المنصوص عليها مو االحتفاظفي الحال يكون  االحتفاظ

  . ساعة 48للقدرة على السياقة بعد أجل 
المخالفات نالحظ من خالل النصوص السابقة أن أي سائق يقترف أحد 

إال أن  ،ترتب عليه السحب الفوري لرخصة السياقة 66المنصوص عليها في المادة 
الفوري مع إمكانية  السحب فقد يكون الفعل يرتب جسامتهاهذه األفعال تختلف من حيث 

قد تكون المخالفة جسمية و أيام 10مكنه من قيادة السيارة لمدة تالحصول على وثيقة 
ساعة إلى حين الفصل في أمر سحب  48السيارة ألزيد من بحيث ال يمكنه قيادة 

  .خصة القيادة من قبل اللجنة المختصةر
األحكام و رةانهي مخالفة أحكام اإل 93فالحاالت المنصوص عليها في المادة 

أحكام السرعة  وثائق المركبة أو الشهادة المهنية التي ترخص بقيادتها أالمتعلقة بتقديم و
  كام المرور في األماكن الخاصةمخالفة أحو ه الصوتييالتنباستعمال أجهزة  وأ

مخالفة أحكام السير و مخالفة األحكام المتعلقة بلوحات التسجيلو تخفيض السرعة أو
الهاتف  استعمالأو ،) فقرة د(عدم وضع اإلشارة لسيارة التعليم و على الخط المتواصل

الفة قواعد األولوية ومنع نقل األطفال مخو النقال أثناء القيادة أو تجاوز السرعة المحددة
 مخالفة األحكام المتعلقة بوضع شريط بالستيكي على زجاج المركبةو سنوات 10دون 

التي كلها و، 66 غيرها من الحاالت الواردة في المادةو حزام األمان استعمالعدم و
  . الفوري لرخصة القيادة تؤدي إلى السحب
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إنه تتم من خالل تحرير محضر بالمخالفة من أما فيما يتعلق بإجراءات السحب ف
من هذا القانون الذي يبلغ  130المنصوص عليه في المادة و قبل العون المؤهل قانونا

  .137نص المادة بذلك و الوالي نسخة منه تبلغ إلىو دون تأخير إلى وكيل الجمهورية
ة الذي يحدد قواعد حرك 381/ 04المرسوم التنفيذي  أحكاموبالرجوع إلى 

التي جاءت تحت عنوان و 285إلى  279بالتحديد من المادة و المرور عبر الطرق
 279لفوري حيث تنص المادة سحبها او منع تسليمهاو إلغائهاو تعليق رخصة السياقة

يمكن للوالي أن يصدر في حالة معاينة مخالفة التعليق المؤقت لرخصة " ى أنه منه عل
لجنة خاصة تسمي لجنة تعليق رخصة  رأيخذ ذلك بعد أو السياقة أو منع تسليمها

حيث تنص  يبقرار من الوال اللجنةتنشأ هذه و "جنة تدعي في صلب النص باللو السياقة
تتكون و يرأسها ممثلةو المختص إقليما يتنشأ اللجنة بقرار من الوال"  280المادة 

  )1(:من
 ضابط من الدرك الوطني. 

 موظف من األمن الوطني. 

 ة النقلممثلة عن مديري . 

 ممثل عن مصلحة المناجم . 

  ممثل عن مديرية األشغال العمومية . 

  الشؤون العامةو ممثل عن مصلحة التنظيم . 

  ممتحنين رخصة السياقة . 

 ممثل عن المركز الوطني لرخصة السياقة . 

  في الوالية المهنية االتحادات هلمحترفين في سياقة السيارات تعينممثل عن ا. 

 ذلك بهدف ضمان حيادهاو لطةتشكيلة اللجنة أنها تشكيلة مختما يالحظ عن 
سنوات قابلة للتجديد بنص  3 تعين اللجنة لمدةو اقراراتهالمشروعية على  إلضفاءو

  .281المادة 

                                                
 03/ 09من األمر  66لمزيد من المعلومات التفصيل ارجع إلى المادة  )1(
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اللجنة  ىأما من حيث طريقة عملها فبعد أن يصل محضر المخالفة تستدع
للمعني  استدعاءويرسل ، أيام من تاريخ وصول الملف للوالية 10في أجل  لالنعقاد

عن طريق التصويت بين  اقراراتهألقواله تتخذ اللجنة  االستماعو للمثول أمامها
وات يرجح لفة وفي حالة تساوي األصاأعضاءها حول العقوبات المقررة حول كل مخ

ر اللجنة قرارها المتضمن الجزاء اإلداري المتفق عليه بعد أن تصد، وصوت الرئيس
أما ، بعد نفاذ المدة المحدد كعقوبة إلىال يستردها و حب رخصة القيادةيبلغ المخالف بس

 الحصول امتحانإذا كان المخالف ال يملك رخصة سياقة فإنه يعاقب بالمنع من إجراء 
  .285على رخصة القيادة بنص المادة 

أن المطلع على قانون المرور والتعديالت الواردة عليه يلمس كيف أن المشرع 
كل هذا ،تشدد في العقوبات اإلدارية المطبقة على كل ما يخالف أحكامه  الجزائري قد

على العقوبات البديلة عن  اعتمادهمن أجل التقليل من حوادث المرور في إطار 
إال أن هذا ال يعني أنه الجهات القضائية ال تتدخل في مجال سحب ، العقوبات الجنائية

 القضائية يمكن أن تأمر الجهات 03/09من األمر  98رخصة القيادة حيث تنص المادة 
للجهات القضائية  يمكن "تنص على  103/02أيضا المادة و بتعليق رخصة القيادة

ضمن الشروط نفسها المذكورة في الفقرة األولى أعاله الحكم بإلغاء رخصة  ةالمختص
هذه  هذه الحالة ال تطبق فيو "منع مرتكب المخالفة من الحصول عليها نهائيا و السياقة

العقوبة إال إذا تسبب سائق السيارة في حادث أدي إلى موت أحد األفراد هنا يقدر 
  .القاضي السحب للرخصة السياقة حفاظا على األمن العام في الطريق العمومي

 

  الغلق اإلداري: الفرع الثاني
   

ه األخيرة خطرا المؤسسة عندما تشكل هذ استغاللعني بالغلق اإلداري منع نو
المخالفات المنصوص عليها في  اعندما يثبت األعوان المؤهلون قانونف، ظام العامعلى الن

بناءا على ، والمكلف بالتجارة يهذا القانون تبلغ محاضر المخالفات إلى المدير الوالئ
 يوما 60قرار الغلق اإلداري لمدة  باتخاذهذا التقرير يقوم الوالي المختص إقليميا 

ي حالة العود فو ،اإلدارية الصادرة عن الوالية تراراقرار في مجلة القالينشر و
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الذي تصدره الجهة القضائية المختصة أو  يتضاعف العقوبة لتصل إلى حد الغلق النهائ
 . الشطب النهائي من السجل اتجاري

المؤسسات قد يكون و نستشف أن الغلق الخاص بالمحالت ترتيبا على ما سبق
السلطة  اختصاصحد الغلق النهائي للمحل وهو من  غلقا قضائيا وهذا األخير يصل إلى

 بينما الغلق اإلداري فيكون مؤقت، طورة على المخالفحسب لما يشكل من خالقضائية ف
كل من يخالف على  هو من صالحيات اإلدارة تصدره في صورة جزاء إداري يوقعو

غلق سنحاول أن نتناول موضوع الفيم يلي و ةالتنظيميالنصوص و القانون أحكام
 . اإلداري من خالل بعض النصوص القانونية التي تناولت مسألة الغلق اإلداري

المؤسسات الموجهة أساسا و المشرع الجزائري بمسألة تنظيم المحالت اهتملقد 
شدد مع كل من تقد  نجده لذا ،زودهم بما يحتاجونه من أساسيات الحياةتلألفراد والتي 

من القانون  31فبالعودة إلى المادة ، ه أو مؤسستهاألمن في محلو يخالف شروط النظافة
يقوم األعوان "  :على المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية نجدها تنص 04/08

 اعتباريأعاله بغلق محل كل شخص طبيعي أو  30المؤهلون المذكورين في المادة 
وية تسغاية لسجل التجاري إلى لقارا دون التسجيل في المركز الوطني  يمارس نشاطا

  . "مرتكب الجريمة لوضعيته
المحدد للقواعد المطبقة على المتمم و المعدل 04/02جاء في القانون  المبدأنفس 

يمكن للوالي المختص إقليميا بناءا على  46تنص المادة  يف الممارسات التجارية فنجده
ق إدارية المكلف بالتجارة أن يتخذ بموجب قرار إجراءات غل ياقتراح المدير الوالئ

مخالفة القواعد المنصوص عليها في  حالة يوما في 60التجارية لمدة اقصاها للمحالت
  .53المادةو 28 إلى 23المواد منو مكرر 22والمادة  22 إلى 04من  أحكام المواد

إلى هذه النصوص القانونية نجدها كلها تتناول األفعال المنافية  ةوبالعود
كل و بها دبنص القانون التزامات على التاجر التقي التي تشكلو للممارسات التجارية

جميع و إخالل منه بها سيؤدي به ال محالة إلى تسليط عقوبة الغلق اإلداري على محله
هذه األفعال ترتب على كل من يخالفها عقوبات إدارية أقصاها هو الغلق اإلداري والتي 

  .ما بعدهاو 31جاءت في المواد
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من قبل األعوان المؤهلون  فإنها تتم ات السابقة الذكرمعاينة المخالف فيما يخص 
  :تهم فيرحصو المعدل 04/02من القانون  49الذين جاء ذكرهم في المادة و قانونا

 أعوان الشرطة القضائيةو ضباط. 

 التابعون لإلدارة المكلفة  المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالمراقبة
 .بالتجارة

 صالح اإلدارة الجبائيةاألعوان التابعون لم. 

  14أعوان اإلدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف. 

على  وحفاظا، تهم الزمهم القانون تأدية اليمينوضمانا لنزاهتهم في أدائهم لمهم  
أي معارضة و الكشف عن هويتهم أثناء قيامهم بالمعاينة نسالمة إجرائهم الزمهم القانو
تجعله تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة  من البائع أو تعطيل لمهامهم

  .54و 53
المخالفات المنصوص عليها في هذا  اعندما يثبت األعوان المؤهلون قانون

بناءا على هذا ، والقانون تبلغ محاضر المخالفات إلى المدير الوالئي المكلف بالتجارة
ينشر و يوما 60ق اإلداري لمدة التقرير يقوم الوالي المختص إقليميا أن يتخذ قرار الغل

ي حالة العود ف، واإلدارية الصادرة عن الوالية تقرار الغلق اإلداري في مجلة القرارا
الذي تصدره الجهة القضائية المختصة و يتضاعف العقوبة لتصل إلى حد الغلق النهائ
  ...47أو الشطب النهائي من السجل اتجاري المادة

تنص على أن  التيمن لقانون اإلجراءات الجبائية  146لمادة ا المبدأ أكدتهنفس 
المدير الوالئي و قرار الغلق المؤقت يتخذ من طرف المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى

  .أشهر 6ال يمكن أن تتجاوز مدة الغلق و ...كل حسب مجال اختصاصه
كل قانونيا لق يبلغ من طرف عون المتابعة المونفس المادة أن قرار الغ تضيفو

يكون نتيجة  أن قرار الغلق ئية علىباينص قانون اإلجراءات الجو القضائي المحضر أو
غير أن :"... على 145لعدم تسديد المخالف للمستحقات الضربية حيث تنص المادة 

غه بعد يوم كامل من ييجب أن يسبقه وجوب إخطار يمكن تبل.. .قرار الغلق المؤقت
  ." الضريبة استحقاقتاريخ 
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يجب أن قرار الغلق اإلداري حتى يكون صحيحا  لى أنإإلشارة وما ينبغي ا
يكون مرتبطا بتحصيل الضريبة، وليس بدين مدني وهو ما أكده مجلس الدولة 

 011010غى قرار الغلق اإلداري الصادر عنه في القضية رقم الجزائري عندما  أل
ي لصالح لعيب تجاوز السلطة ذلك بأنه يخض تحصيل دين مدن 18/11/2003بتاريخ 

  )1( .بلدية سكيكدة المؤجرة بواسطة قابض البلدية وليس دين ضريبي
ترتيبا على ما سبق يتضح لنا جليا بأن قرار الغلق اإلداري هو عبارة عن جزاء 
إداري تصدره اإلدارة المعنية لمواجهة األفعال التي ترى بأنها تشكل خطرا على النظام 

 أشهر كأقصى تقدير وهو ما أكده 6مدة ال تتجاوز إال أن هذا الغلق يكون مؤقت ل، العام
مجلس الدولة الجزائرية في قراره المتعلق بغلق المحالت إداريا في القضية القائمة بين 

إذ قرر المجلس أن والي ) ش ع ، ل م، ش ج، م ر، ب م(السادة و والي والية الجزائر
أحكام األمر رقم  إلىد استن 06/06/2000والية الجزائر باتخاذه المقرر المؤرخ في 

وأنه حسب ، المتعلق باستغالل المشروبات الكحولية 17/06/1975المؤرخ في  75/41
 6من هذا األمر يمكن للوالي األمر بغلق المخمرة أو المطعم لمدة ال تتجاوز  10المادة 

إما بغرض الحفاظ على و القواعد المتعلقة بهذه المؤسساتو أشهر إما لمخالفة القوانين
فان  يلاوبالت )2( .وأن السلطة القضائية وحدها تملك األمر بالغلق النهائي، لنظام العاما

  .قرار الوالي لم يحترم القانون
ويعتبر قرار الغلق اإلداري للمحل قرار إداري يجوز الطعن فيه أمام القضاء  

أنه  ية علىائبمن قانون اإلجراءات الج 145منه المادة  04اإلداري حيث تنص الفقرة 

                                                
ب لبلدية حيث قضى مجلس الدولة بأن قرار مديرية الضرائ. 189، ص2004سنة  5عددمجلة مجلس الدولة ال )1(

المتخذ من طرفها كان من أجل أن القرار على الرغم من احتجاج بلدية سكيكدة ،سكيكدة معيب بعيب تجاوز السلطة 
معتبرة قرار الغلق المؤقت من إجراءات التحصيل بالنظر إلى القائم بالعملية ، تحصيل دين لفائدة الخزينة العمومية 

وحيث أن الغلق اإلداري . مطلوب تحصيله الذي وصفته بأنه دين ضريبيالتحصيل، أي القابض وبالنظر إلى الدين ال
قانون الضرائب،  من 139المؤقت كإجراء من إجراءات التحصيل متى كان الدين ذو طابع ضريبي حسب المادة 

 .تجاوز السلطة ببعييبا عما كان الدين محل النزاع مدني فإن قرار مديرية الضرائب كان ملو
لعام  03، مجلة الدولة، العدد 23/09/2002بتاريخ  006195أن قرار مجلس الدولة الجزائري رقم أنظر هذا الش )2(

 .96ص  2003
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مقدمة إلى رئيس المحكمة  الصادر بالغلق بواسطة عريضة يجوز الطعن في القرار
  . أن هذا الطعن ال يوقف تنفيذ قرار الغلق اإلدارية المختص إقليميا إال

على ما سبق يتضح لنا جليا بأن قرار الغلق اإلداري هو عبارة عن جزاء  اترتيب
على النظام  ابأنها تشكل خطر ىل التي ترعافإداري تصدره اإلدارة المعنية لمواجهة األ
  تقدير  أشهر كأقصى 6تتجاوز  العام إال أن هذا الغلق يكون مؤقت لمدة ال

  

  قرار الهدم: الفرع الثالث
   

 رخصة دون الحصول على ال يجوز قانونا ألي شخص البدء في إنجاز بناء
إن مباشرة أي إنجاز " لى ع )1( .التعميرو التهيئةمن قانون  52المادة تنص البناء حيث 

تخضع إلى ضرورة الحصول على .... لبناية جديدة أو ترميم بناية قديمة أو هدم
  " رخصة البناء 

ى رخصة البناء بعد إجراء ل عليتضح من خالل نص المادة أعاله أن الحصو
وأن أي فرد يشرع في بناء دون ، )2(ضروري قبل القيام بأي أشغال البناءو شكلي

هات على الج صادر اء يعد مقترف لمخالفة إدارية يترتب عليها جزاء إداريرخصة البن
  . قرار الهدم فييتمثل في أشد الحاالت  ةالمختص

 المذكورةالقارئ إلى أنه في المادة  انتباهوقبل التطرق إلى قرار الهدم نلفت 
عن رخصة  عبارةأعاله إلى أن الهدم المقصود فيها هو ليس جزاء إداري بل هو 

 .طلبها المعني بغية هدم كل أو جزء من البناء تصدر في شكل قرار إداريي

ما يميزها عن قرار و كيف عرفها المشرع الجزائريو فما المقصود برخصة الهدم
  الهدم الصادر في صورة جزاء إداري؟

لم يتطرق المشرع إلى تعريف رخصة الهدم لذا كان لزاما علينا الرجوع إلى 
  . تحديد مفهومهاالتعريفات الفقهية ل

                                                
والمعدل والمتمم بالقانون  05/ 04المعدل والمتمم بالقانون  1990ديسمبر  1المؤرخ في  29/ 90القانون  )1(

 . 52المتعلق بالتهيئة والتعمير، جريدة رسمية عدد  08/15
قرارات العمران الفردية وطرق الطعن عزري الزين، : زيد من التفاصيل حول موضوع رخصة البناء أنظرلم )2(

 .وما بعدها 09، ص 2005الطبعة األولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،فيها
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هي : " عزري الزين حين عرفها بأنها  دكتورولعل أبلغ تعريف هو الذي قدمه ال
التي تمنح بموجبه للمستفيد حق إزالة و القرار اإلداري الصادر عن الجهة المختصة

هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في طريق  كأنالبناء كليا أو جزائيا متي 
  )1( "التصنيف

ذا التعريف يتضح لنا أن رخصة الهدم هي عبارة عن قرار إداري من خالل ه
يكون ذلك ، ويصدر عن جهة مختصة يكون موضوعه إزالة كلية أو جزئية لبناء معين

 كيال بموجب وكالة رسمية طبقا ألحكامو أوبطلب من المعني الذي يكون مالكا لبناء 
في طلب رخصة الهدم أن  يشترط، والبناية ةهيئة عمومية صاحب القانون المدني أو

كما أن الجهة المختصة التي تصدر رخصة الهدم حصرها ، )2(يكون البناء آيال للسقوط
رئيس المجلس في المتمم و المعدل 29/ 90للقانون  68المشرع الجزائري طبقا للمادة 

ر سواء بالموافقة أشه 3ى طلب الهدم في مدة أقصاها له حق الرد علو البلدي يبعالش
 .التحفظفض أو أو الر

ال و ترتيبا على ما سبق يتضح لنا جليا أن رخصة الهدم ليست جزاءا إداريا
أنها رخصة يطلبها المعني أو وكيله أو مؤسسة  اعتبارتدخل في نطاق بحثنا على 

 بالتالي، وآيل للسقوط بناء عمومية مخصص لها البناء بموجب عقد إداري بغية إزالة
خص قرار الهدم في نطاق بحثنا ي يماع الجزاء أما ففهي ال تشكل أي نوع من أنوا

  : جزاء إداري فستناوله فيما يلىك
 15/ 08المتمم بالقانون و المعدل 05/ 04مكرر من القانون  76تنص المادة 

من خالل هذا النص يتضح أن ، ..."يمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة" على 
ستؤدي بالفرد إلى الوقوع تحت طائلة  مخالفة إجراء الحصول على رخصة البناء

يتعرض للعقاب المتمثل أساسا في هدم البناء بالعودة إلى نص  بالتالي، ومخالفة القانون
فات في مجال لون قانونا لمعاينة المخالخوالمادة السابقة نجدها تحدد لنا األشخاص الم

                                                
 . 57عزري الزين، مرجع سابق، ص )1(
 .102، ص 2002نهضة العربية، القاهرة، دار ال تراخيص أعمال البناء والهدمالسيد أحمد مرجان،  )2(
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في التشريع ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها  الوة علىع البناء حيث تنص
  :معاينة المخالفات ألحكام هذا القانون كل من و ل للبحثخوالمعمول به ي
 مفتش التعمير . 

 أعوان البلدية المكلفين بالتعمير . 

 الهندسة المعماريةو موظفي إدارة التعمير . 

األعوان العموميين بالقوة  هؤالء استعانة 01مكرر الفقرة  76المادة  تكما أجاز
هذا من أجل ، ولة تعرضهم للعرقلة في تأدية مهامهم من قبل األفرادالعمومية في حا

بمعاينة المخالفات التي تدخل في  الحفاظ على سالمتهم بعد قيام األعوان المؤهلين قانونا
الذي يجب أن و ضر يثبتون فيه هذه الحاالتحيقومون بتحرير م، اختصاصهمنطاق 

 ذا التصريحات التي يدلى بها المخالفكو قائع المخالفة المرتكبةيتضمن بالتدقيق و
هذا  امتناعفي حالة و، المخالفو يوقع في المحضر كل من العون المؤهل قانوناو

أما فيما يخص حجية هذا المحضر فقد ، األخير عن التوقيع يسجل ذلك في المحضر
حاالت يبقي المحضر صحيحا إلى الفي كل " على أنه  02مكرر فقرة  76نصت المادة 

ثائق تنقضها ملزمة قانونا إلى حين تقديم وو بالتالي فهي صحيحةو "ثبات العكس حين إ
  .فيها بالتزوير أو يطعن

من نفس المادة نجدها تنص على أنه  04فيما يخص قرار الهدم فإنه طبقا للفقرة 
عندما ينجز البناء دون رخصة بتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر إثبات 

الوالي المختصين في أجل ال و رئيس المجلس الشعبي البلدي إلىله إرساو المخالفة
هدم البناء  هذه الحالة يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرار في، ساعة 72يتعدي 

هذه المدة  انتهاءعند و ،إثبات المخالفةو محضر استالممن تاريخ  ابتداءأيام  8في أجل 
بي البلدي أو الوالي حسب الحالة قرار يصدر قرار الهدم من قبل رئيس المجلس الشع

 30بالقوة العمومية في أجل أقصاه  باالستعانةو الذي ينفذ من قبل مصالح البلديةو الهدم
  . يوما
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الذي و من خالل ما سبق يتضح لنا جليا الفرق بين قرار الهدم كجزاء إداري
الهدم  رخصةو في إنجاز البناء دون رخصة عيصدر أساسا من حق الشخص الذي يشر

 . التي يلجأ إليها المعني إلزالة مباني آيلة للسقوط
ترتيبا على ما تناوله في هذا الفصل من الدراسة يتضح جليا أن الجزاءات 

 امتيازرها اإلدارة صاحبة ارة عن قرارات إدارية منفردة تصداإلدارية العامة هي عب
كما أن الجزاء ، ل بهالسلطة العامة على كل من يخالف القانون أو التنظيم المعمو

التي و اإلداري المقصود في نطاق بحثنا يتداخل مع بعض الجزاءات المتشابهة له
حتى يتسنى و ميز بينها حتى تتجلى الصورة أكثر للقارئنينا لضروريات البحث أن أإرت

إال أن هذه الجزاءات قد ، أعمق للجزاء اإلداري العام المقصود في بحثناو له فهم أكبر
أنها تتعارض مع مبدأ الفصل بين و خاصة االستفهاملكثير من عالمات أثارت ا

، أشرناو السلطات إال أن المجلس الدستوري الفرنسي أقر بدستوريتها كما سبق
 وااأللماني قد أقرو بعض المشرعين على غرار المشرع اإليطالي إلى أن باإلضافة

نريد أن نوضح نقطة مهمة فيما ، ومستقال للعقوبات اإلداريةو أصدروا قانونا متكامالو
يخص موقف المشرع الجزائري من الجزاءات اإلدارية بأنه لم يصدر قانونا مستقال 

ملة من إلدارة بسلطة الردع اإلداري من خالل جلف عترللعقوبات اإلدارية إال أنه أ
 لمجموعة مختلفة من الجزاءات اإلدارية كالغرامة اإلدارية هإقرارو النصوص القانونية

الهدم كلها من أجل تمكين اإلدارة  أيضا قراراتو الغلق اإلداريو صسحب التراخيو
كان هذا الجزاء  سواء، واحترام القانونألفراد من أجل اإلزام و من القيام بنشاطاتها

إدارية مستقلة نفس الشئ نلمسه في قضاء  هيئةصادرا عن هيئة إدارية تقليدية أو 
ده في العديد من المناسبات يقضي بشرعية تصرف الذي نج ،مجلس الدولة الجزائري

فرض جزاءات إدارية على كل من يخالف القانون أو التنظيم إال أن هذا  فياإلدارة 
التفصيل أكثر من الضمانات و البحث االمشرع الجزائري يقتضي منمن الموقف 

فما هي  ،سلطتها استعمالالقانونية التي فرضها على اإلدارة كضمان لعدم تعسفها في 
 من تعسف اإلدارة في فرض الجزاءاتالضمانات القانونية القضائية التي تحمي األفراد 

   ؟ اإلدارية
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الباب و األولهذه الضمانات هي التي سنحاول التطرق إليها من خالل الباب 
 . من هده الرسالة انيالث
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  الثانيالفصل 
  الضمانات القانونية لمشروعية الجزاءات اإلدارية العامة 

بينا خالل بحثنا كيف أن لإلدارة سلطة توقيع الجزاءات اإلدارية على و سبق
يجب  االختصاصإال أنه ينبغي اإلشارة إلى أن ممارسة هذه السلطة أو هذا ، األفراد

أيضا المشروعية و رائيةأن يكون في إطار من المشروعية الشكلية أو اإلج
  .الموضوعية 

من خالله إلى  نسعىالذي و وهو ما سنحاول التفصيل فيه من خالل هذا الفصل
المقررة ، وءا كانت شكلية أو إجرائية أو موضوعيةالضمانات القانونية سوتحديد 

ردع مرتكبي و ية منهالتوقيع تلك الجزاءات من أجل ضمان الوصول إلى الغا
  .اريةمخالفات اإلدال

الموضوعية الواجب مراعاتها أثناء و اإلجرائيةو هي هذه الضمانات الشكلية فما
وكيف نضمها المشرع الجزائري؟ ، توقيع الجزاء اإلداريو قيام اإلدارة بإصدار

اإلجراءات و بين قواعد الشكل االنفصالأنه ذهب جانب من الفقه إلى تأكيد و خاصة
  .وضوعها من جهة ثانية مبين و اإلدارية من جهة تالقرارافي 

يمثل اإلجراء و ر الخارجي للقرارة لألولى تمثل قواعد الشكل المظهفبالنسب
بينما يتمثل ، قانونية التي ينطوي عليهالأساس العمل القانوني في ذاته أو العملية ا

أم  اتخاذهالثاني في موضوع القرار نفسه هل راعت فيه اإلدارية المبادئ العامة في 
 )1(ال ؟ 

على  رئيسينسنحاول التفصيل فيه من خالل هذا الفصل في مبحثين  وهو ما
  :النحو التالي

  .كلية لمشروعية الجزاءات اإلداريةالشو الضمانات اإلجرائية: المبحث األول
  .الضمانات الموضوعية لمشروعية الجزاء اإلدارية : المبحث الثاني

                                                
دراسة مقارنة، الطبعة األولى، مطابع البيان  ،ارية غير قضائيةالمبادئ العامة لإلجراءات اإلدعفيفي،  ىمصطف )1(

 .وما بعدها 124، ص 1990التجارية، دبي اإلمارات العربية المتحدة، 
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  المبحث األول
  شروعية الجزاءات اإلداريةالشكلية لمو الضمانات اإلجرائية 

  
وقعة للجزاء في عالقة السلطة اإلدارية الم لالهتماممن الموضوعات المثيرة 

ما تحوزه األولى في مواجهة هذا األخير من صالحيات  هو، بالفرد المخاطب به
الردعي من أجل سالمة الجزاء اإلداري من و دورها الرقابي وسلطات في سياق

  .الناحية القانونية
 إجراءاتاإلداري بناءا على  هي أن يتم توقيع الجزاء اإلجرائيةضمانات لاف

سواء بالنسبة للعون المؤهل قانونا ، ةالتنظيميو معينة تحددها النصوص القانونية
جهة معينة قبل إصدار الجزاء  يرأستطالع اخالل ن مو أ بتحرير المخالفة اإلدارية

هي التي تعد ، وجزاء اإلداريلنة لاإلدارية المتضم تالقراراتسبيب  إلى إضافة
سنحاول التفصيل فيه من خالل  هو ماو اإلدارة تقرارالمشروعية  ةضمانه شكلي
  :و التالي على النح نمن خالل مطلبين رئيسيي هذا المبحث

  
  .الضمانات اإلجرائية لتوقيع الجزاء اإلداري: المطلب األول
  .ء اإلداريالضمانات الشكلية لتوقيع الجزا: المطلب الثاني
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  المطلب األول
  الضمانات اإلجرائية لتوقيع الجزاءات اإلدارية 

  

نود أن نشير في البداية إلى أنه ليست هناك إجراءات موحدة في مجال 
توقيع و تعتمد عليها اإلدارة في إصدار ةرئيسيإنما هناك خطوط  ،الجزاءات اإلدارية

لقانونية المكتوبة أو من المبادئ من المصادر ا استخالصهاالجزاءات اإلدارية يمكن 
التي أرساها القضاء اإلداري خاصة أن اإلجراء في مجال ، والعامة للقانون

يتمثالن و الضمانو الفاعلية بين أمرين يعتبر محاولة للتوفيق الجزاءات اإلدارية
  أساسا في 
 ط بها قانونياالتنفيذية المنو بوظيفتهالية قيام اإلدارة افع. 

 1(.فها في مواجهة األفرادضمان عدم تعس( 

وعليه فإننا سنحاول من خالل هذا المطلب التطرق إلى هذه الضمانات 
  .كيف نضمها إلى المشرع الجزائري و اإلجرائية
 

  إجراءات ضبط المخالفات اإلدارية : الفرع األول
 

ال يتم ضبط المخالفة اإلدارية إال بواسطة العون المؤهل قانونا في حدود 
  .في هذا المجال ةالتنظيميو قا للنصوص القانونيةفاختصاصه و

ختلفة صوص القانونية المبعض الجزاءات المالية نجد أن النفلو رجعنا إلى 
بة لغرامة مالية يجب أن تحرر من قبل الموظف المؤهل ى أن المخالفة المرتعلتنص 
 فيلتجارية الممددة للقواعد المطبقة على الممارسات ا 02/ 04مثال القانون ف ،قانونا

منه ينص على األفراد أو الموظفين المؤهلين قانونا للقيام بتحرير  49المادة 
  )2(.على سبيل الحصرو الوظيفةيذكرهم بصفتهم و المخالفات

                                                
  . 169محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص  )1(
على  قواعد المطبقةلالمعدل والمتمم المحدد ل 02/ 04من القانون  49إلى المادة  ارجعلمزيد من التوضيح  )2(

 .الممارسات التجارية
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المتعلق بالشروط ممارسة األنشطة  08/ 04نفس األمر الذي أكده القانون 
لقيام بتحرير المخالفات التجارية حيث حدد األفراد أو الموظفون المؤهلون قانونا ل

   )1(.الغرامات المناسبة لهاو اإلدارية
  .منه  130تعلق بتنظيم حركة المرور في المادة الم 03/ 09فس األمر أكده القانون ن

ن الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئات اإلدارية عوهناك أيضا أمثلة عديدة 
حيث ، لجزاءات اإلداريةبواسطة أعوانها المؤهلون قانونا بهدف ضمان مشروعية ا

 2004ماي  19ادر بتاريخ الص 150/ 04نجد على سبيل المثال المرسوم التنفيذي 
القانون الخاص بشرطة المناجم الذين يعملون تحت سلطة الوكالة الوطنية  الذي يحدد

منه على أهم المهام  04حيث حددت المادة ، )2(المراقبة المنجميةو ولوجيايللج
التقنية المتعلقة بممارسة و المراقبة اإلدارية منها خاصةو لسلك المهنيهذا الاإلدارية 

كل تدبير تحفظي على السلطات العمومية المحلية  اقتراح، والمنجمي النشاط
الممتلكات و المنشآتالمختصة إقليميا للوقائية من أي خطر من شأنه تعريض أمن 

  .لها  ةالمجاور.
دارية المانحة للرخص في المجال يمكن ذكره عن السلطة اإل نفس الشيء

من القانون  73 حيث تنص المادة، بناءالالرقابي كما هو الحال بالنسبة لرخص 
رئيس  ىلعلى أنه يجب ع ،التعميرو بالتهيئةالمتعلق )3(المعدل والمتمم 90/29

القيام و طور اإلنجاز ياتااألعوان المؤهلين قانونا زيارة البنو المجلس الشعبي البلدي
اإلطالع عليها في و طلب الوثائق الخاصة للبناءو معاينات التي يرونها ضروريةبال

  .كل وقت 

                                                
  .المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية 08/ 04من القانون  30إلى المادة  ارجعلمزيد من التوضيح  )1(
تحديد  10إلى  02حيث جاء في المواد من  2004لسنة  32أنظر نصه كامال منشورا في الجريدة الرسمية العدد  )2(

  .طبيعة مهمة شرطة المناجم
 .الذي سبق اإلشارة إليه 15/ 08ل هذا القانون بموجب األمر عد )3(



  مشروعیتھامشروعیتھاضمانات ضمانات إلداریة وإلداریة والرقابة اإلداریة على الجزاءات االرقابة اإلداریة على الجزاءات ا  الباب األولالباب األول
  ةةــــــــــــــــــالضمانات القانونیة لمشروعیة الجزاءات اإلداریة العامالضمانات القانونیة لمشروعیة الجزاءات اإلداریة العام  الفصل الثانيالفصل الثاني

  

  

123 
 

المذكورة أعاله كقيام  المعاينةوعليه فإن أي مخالفة تثبت بناءا على أعمال 
 -ل في قرار الهدم ترتب عليه توقيع جزاء إداري يتمث، بناء بدون رخصةبالفرد 

  .-شارة إليه والذي سبق اإل
 14الرياضية جاءت المادة  المنشآت استغاللو ءد أيضا في مجال إنشاكما نج
ط أحداث المحدد لشرو 2/11/1991: مؤرخ فيال 416/ 91 يالتنفيذمن المرسوم 

التفتيش التي و بأن تخضع كل مؤسسة للرقابة، )1( استغاللهاو الرياضية المنشآت
ت المادة جاء حيث، مدنيةمفتشو الحماية الو حةمفتشوا الصو الرياضة اجريها مفتشوي

ها صاحب المنشأة ل ضمن نفس المرسوم لتحديد الجزاءات اإلدارية التي يتعر 15
س يالمتعلق بالمقايو مقابل كل تقصير في تطبيق األحكام الواردة في هذا المرسوم

هي عقوبات ، واألخالق الرياضيةو األمنو بشروط النظافةو لالستغاللالتقنية 
 التزامهفي حالة عدم و أشهر 6التوقيف النشأة لمدة و الكتابي تتراوح بين اإلنذار

  )2(.ئينهايمكن أن يتحول إلى غلق  المؤقت بعد الغلقو لشروط السابقة
من خالل هذه األمثلة وغيرها يتضح لنا جليا أن الجزاء اإلداري ال بد من أن 

أن أي و ،هذه المهمة ةحارص العون أو الموظف الذي خوله القانون قبليوقع من 
جزاء تصدره اإلدارة بناءا على إجراءات ال تحتوي على محضر المخالفة المعد من 

 احترامهو عيب عدم و يعد قرار معيب بأحد عيوب المشروعية األخيرهذا  قبل
 .اإلجراءات في إصدار القرار اإلداري و الشكل

  الدفاعو مبدأ المواجهة احترام: الفرع الثاني
  

قانونا فقد حرصت و األساسية المكفولة دستورا لمبادئويعد هذا المبدأ من ا
القضاء  الحق في الدفاع كما أكدو مبدأ المواجهة احترامكافة القوانين على ضرورة 

  .على ذلك في العديد من أحكامه 

                                                
 . 991لسنة  54العدد .أنظر نصه كامال في الجريدة الرسمية  )1(
من المرسوم التنفيذي  03و 02و 01الفقرة  15لمزيد من التفصيل في هذه الجزاءات اإلدارية أنظر المادة  )2(

91/416.  
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 يالتأديبالجنائي أو  ىليس على المستو يةفلقد أصبح هذا الحق ضمانه جوهر
قبل  هاحترامبد من ال ف، )1( ة العامة كذلكالجزاءات اإلداري ىمستو ىفقط بل عل

 اقترفهاضرورة أخطار المعني بالمخالفة التي  ىتوقيع الجزاءات اإلدارية العامة بمعن
وقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي القيمة الدستورية ، من الدفاع عن نفسهنه يتمكو

فلم يعد ، جزاء أييع لهذا المبدأ باعتباره واحدا من المبادئ الواجب توافرها عند توق
، توسع ليشمل كافة صور الجزاء إنمامقتصرا على العقوبات الجنائية فحسب  األمر

كفالة حق  اإلداريعندما توقع الجزاء  اإلداريةوبالتالي يكون لزاما على السلطة 
من المبادئ المعترف بها " :هو ما أكده المجلس الدستوري بقولهو المواجهةو الدفاع

 في ظل احترام مبدأ الشرعية إالجمهورية أنه ال يمكن اتخاذ عقوبة في قوانين ال
مبدأ كفالة و للمتهم األسوأمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي و مبدأ ضرورة العقوبةو

مبدأ المواجهة هذه المبادئ ال تتعلق بالعقوبات التي يختص القضاء حقوق الدفاع 
جزاء له طبيعة ردعية حتى لو استند  إنما تمتد لتشمل كل، والجنائي بتوقيعها فحسب

وهو ما قضى به مجلس لدولة الفرنسي في ، "المشرع اتخاذه إلى سلطة غير قضائية
عندما قام محافظ السين بسحب ترخيص كشك بيع ، قضية أرملة ترومبييه جرافييه

ودون أن يمكن  المجالت الخاص بها بحجة مخالفة شروط الترخيصو الصحف
نظرا لجسامة الجزاء " قضى المجلس بما يلي و ن الدفاع عن نفسهاذكورة ممالسيدة ال

ترومبييه جرافييه من مناقشة  ما كان يمكن اتخاذ مثله دون تمكين السيدة األرملة
دفاعها لها الحق في  أوجهلم تستدعى مقدما لبيان  أنهاكما  إليها المنسوبةالمطاعن 

كما ، "ز السلطة ما يجعله باطالالتمسك بأن القرار المطعون فيه مشوب بعيب تجاو
ال يفرض أي جزاء إال إذا كان ":أقر المجلس الدستوري الفرنسي مبدأ المواجهة بقوله

 مسموحا لصاحب الشأن أن يبدي مالحظاته عن األفعال التي يؤاخذ عليها من ناحية
  . أن يطلع على الملف الخاص به من ناحية أخرىو

                                                
  .178محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص  )1(
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نجده  زاءات اإلدارية في التشريع الجزائريوبالعودة إلى النظام القانوني للج
 كما فسحب ترخيص القيادة مثال، مبدأ المواجهة احترامينص صراحة على ضرورة 

حرر العون المؤهل قانونا إذ ينبغي عندما ي ،ذكرنا أنه يتم أمام اللجنة المختصة
المختصة بعدها تقوم الجهة و إليهيعلم السائق بالمخالفة المنسوبة  أن خالفةمحضر الم

تقوم الوالية و كيل الجمهوريةو يرسل نسخة إلىو برسالة إلى الوالية بإرساله
 استدعاءهي لجنة تعليق رخصة القيادة التي تقوم بتوجيه و اللجنة المعنية باستدعاء

عند حضوره يقوم المقرر باللجنة بإعالم المعني بالمخالفة ، وللمعني للمثول أمامها
جزاء  وأي، )1(النطق بالجزاء اإلداري عن نفسه قبل الدفاع تمكينه منو اقترفهاالتي 

إداري متعلق بسحب رخصة القيادة ال يحترم هذا اإلجراء الجوهري يعد باطال من 
   .أمام القضاء المختص بإلغاءيجوز الطعن فيه و الناحية القانونية

سبق يتضح لنا أن مبدأ المواجهة يعد من بين الضمانات  ترتيبا على ما
ناع المخالف بحجم الجزاء تساسية الممنوحة لألفراد لما لها من تأثير على إقاأل

  .اإلداري الموقع عليه من عدمه 
  . توقيع الجزاء اإلداري من قبل الهيئة اإلدارية المختصة: الفرع الثالث

  

أشرنا في بحثنا أن توقيع الجزاءات اإلدارية ال بد أن يكون من قبل و سبق
سوء كانت هذه الهيئة تدخل من نشاط اإلدارة التقليدية أو كانت هيئة إدارية مختصة 

  .عبارة عن هيئة إدارية مستقلة 
  ضرورة أن توقع الجزاءات اإلدارية من قبل هيئة إدارية تقليدية : أوال

 

وقع هذه تاإلدارة المتضمنة جزاءات إدارية ال بد أن  قراراتلسالمة 
جان التي سبق اإلشارة إليها كلجنة لهي تلك الو الجزاءات من قبل لجنة إدارية تقليدية

 )2(.طعن في مواد الضرائبالتعليق رخصة القيادة أو لجنة 

                                                
 الجزاءات التي توقعها اإلدارة بمناسبة النشاط اإلداري في غير مجال العقودثامر حسين محسن أبو جمة العجمي،  )1(

  .293، ص 2010كلية الحقوق جامعة القاهرة، ، ) رسالة دكتوراه(، والتأديب
  .تناولناه في هذا الشأن في بحثنا راجع ما )2(
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الفرع على الجزاءات اإلدارية  رار في البحث فإننا سنركز في هذاوتفاديا للتك
  .الموقعة من قبل هيئة إدارية مستقلة 

 

   .أن توقع الجزاءات من قبيل هيئة إدارية مستقلة: ثانيا
  

في موضوع الجزاءات اإلدارية التي تفرضها الهيئات اإلدارية  ضوخقبل ال
قدم تأصيال لفكرة نالمستقلة من حيث سالمتها من الناحية اإلجرائية إرتيانيا أن 

ثم بعد ذلك نتناول مجلس المنافسة كنموذج ،الهيئات اإلدارية المستقلة في الجزائر 
  .لخاصية القمعيةته ذات االلدراسة من خالل دراسة قرار

 .السلطات اإلدارية المستقلة  مفهوم - 1

السلطات اإلدارية المستقلة فقهي المنشأ يستعمل للداللة على تلك  ن مصطلحإ
المشرع الفرنسي عند  استخدمقد ، وعن سلطة الدولة باستقالليتهاالهيئات التي تتميز 

 حيث 1978/ 01/ 06الحريات بمقتضي قانون م وإنشائه للجنة الوطنية لإلعال
  )1(.جنة بأنها سلطة إدارية مستقلةلصف هذه الو

حيث أنه من ، يولعل هذا الوصف بأنها سلطة هو ما أثار الجدل الفقه 
 سلطات تقليدية فهل يمكننا القول أنه تم إنشاء سلطة رابعة ثالث دالمستقر عليه وجو

  )2( هي السلطات اإلدارية المستقلة ؟و
أن الفقه الفرنسي متفق على أن المشرع لم يقم  هذا الشأن في ما يمكن قوله

 وان أطلق عليها المشرع، بإنشاء سلطة رابعة بجوار السلطات الثالثة المعروفة
إخراجها من و وراء ذلك بيان الطبيعة الخاصة لها نصف السلطة فإنه يبتغي مو

ديد لها إطار إدارات الدولة التقليدية لبيان أنها ليست كباقي اإلدارات جاء بنعت ج
   )3(.يبرر هذا التميز أال وهو المستقلة

                                                
  René chapus , op cit , p 188. )1(  

  .11، مرجع سابق، ص السلطات اإلدارية المستقلةعبد اهللا حنفي،  )2(
، العدد األول مركز )مجلة دراسات قانونية(، نطاق اختصاص السلطات اإلدارية المستقلةعبد الهادي بن زيطة،  )3(

  .25، ص 2008 ، جانفي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع الجزائرةالبصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمي
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أنما و سبق فإن السلطات اإلدارية المستقلة ليست سلطة رابعة ترتيبا على ما
فهي ال تنتمي إلى السلطة  ،تعتبر من اإلدارات التابعة للدولةو هي سلطة إدارية

ذه األخيرة القضائية فبالرغم من المشرع خولها سلطة توقيع جزاءات إدارية إال أن ه
  .إدارية تقراراليست أحكام أنما هي 

 العضوي استقاللها الىع جذلك راو كما أنها ال تنتمي إلى السلطة التشريعية
  )1(.الوظيفي عن البرلمانو

يمكن تعريف الهيئات اإلدارية المستقلة بأنها هيئات إدارية  سبق با على ماترتي
 ةتأثير خول لها القانون مهم أو أي،غير خاضعة لسلطة الحكومة و غير قضائية

بعض حقوق  احترامكذا ضمان و مالياو اقتصادياالحساسة  بعض القطاعات ضبط
  )2(.مستعملي اإلدارة

 .السلطات اإلدارية المستقلة في النظام القانوني الجزائري .2

أسعار البترول  انهيارالجزائر غداة  التي عرفتها االقتصاديةأدت األوضاع 
 هو ما، وجدواه ىاالقتصادي القائم ومدة النظر مليا في النظام إلى إعاد 1986سنة 

 االقتصاديترجمته اإلصالحات التي قامت بها السلطات العمومية في المجالين 
  )3(.حراقتصاد موجه إلى  اقتصادمن  االقتصادالتي تتوافق مع تغير نمط و الماليو

ديد لتنظيم السوق بروز مفهوم ج اقتصادوكان من مقتضيات الدخول إلى 
بظهور هيئات إدارية  تالتي تجل،تطبيقاتها و يناالقتصادي المعامالت يبن المتعاملين
السلطات اإلداري التقليدي وهي  التسييرعملها عن نمط و جديدة تختلف في شكلها

سنحاول أن و ة تغلغل نشاطها في العديد من المجاالتهذه األخير، اإلدارية المستقلة
يخي أهم الهيئات اإلدارية المستقلة التي ظهرت في النظام نقدم وفق تسلسل تار

  .القانوني الجزائري

                                                
  .13عبد اهللا حنفي، مرجع سابق، ص  )1(
  .26بن زيطة، مرجع سابق، ص  عبد الهادي )2(
  .29، ص 1992الهيئة العامة للكتاب،  .جرائم استعمال السلطة االقتصاديةمصطفي منير،  )3(
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المؤرخ في  07-90لقد كان المجلس األعلى لإلعالم المنشأ بموجب القانون 
 عالم الهيئة األولى التي وصفت بالسلطة اإلداريةإلاالمتعلق ب 03/04/1990

  :نذكر منهاو ،تقلة تباعاوتوالي إنشاء السلطات اإلدارية المس، )1(المستقلة
 14/04/1990المؤرخ في  10-90بمقتضي القانون  القرض المنشأو مجلس النقد 

 )2(.القرضو المتعلق بالنقد

  22/ 92المرصد الوطني لحقوق اإلنسان المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي 
 االستشاريةجنة لحلت محلة الو وقد حل هذا المرصد)3(22/02/1992المؤرخ في 

 )4(.ة لترقية حقوق اإلنسانالوطني

 التشريعي رقم  ة بموجب المرسوممراقبة عمليات البورصة المنشأو لجنة تنظيم
 .المتممو المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل 23/05/1993ؤرخ في مال 93/10

  المتعلق  25/01/1995المؤرخ في  95/06مجلس المنافسة المنشأ بمقتضي األمر
 )5( .03/03األمر المعدل بو بالمنافسة

  التي تأسست بموجب و سلكيةالالو صالت السلكيةاالموو للبريدسلطة الضبط
 لبريدالمتعلق بالقواعد العامة ل 05/08/2000المؤرخ في  02/03القانون رقم 

 .سلكيةالالو صالت السلكيةاالموو

 يمكن قوله حول السلطات اإلدارية المستقلة في الجزائر أنها الزلت فتية ما
 هذه الهيئات أال ستنا علي نموذج واحد مناسنحاول التركيز في درو لي فإننااالتبو
 اختصاصاتهو تشكيلتهو مفهومه من حيث هو مجلس المنافسة من خالل دراستهو
 .الجزاءات الصادر عنه ةنات مشروعيضماو

                                                
 .09، ص 2001، 01لعدد ، ا11، المجلد ) مجلة اإلدارة( ، اإلدارية المستقلة تاالسلطناصر لباد،  )1(
المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية  26/08/2003المؤرخ في  03/11قد ألغي هذا القانون بموجب األمر  )2(

 .27/08/2003بتاريخ  52رقم 
 .1992- 02-26بتاريخ  15الجريدة الرسمية رقم  )3(
أحداث اللجنة الوطنية االستشارية  المتضمن 25/03/2001المؤرخ في  01/71بمقتضي المرسوم الرئاسي  )4(

 .28/03/2001بتاريخ  18لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها، الجريدة الرسمية رقم 
 . 2008يونيو  25المؤرخ في  08/12وقد عدل هذا القانون بالقانون  )5(
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تكريس مبدأ حرية و االقتصاديالدولة الجزائرية من النشاط  انسحابإن 
الدولة  انتهاجمبدأ المنافسة الحرة كلها كانت عوامل تعبر عن و رةالتجاو الصناعة
مارسات فبعدما قام المشرع بإزالة صفة التجريم عن الم، السوق اقتصادلنظام 

قمع و زاما عليه أن ينشئ سلطة تختص بضبط السوقالمنافية للمنافسة أصبح ل
عليه أنشأ ، و)1(رةالممارسات التي من شأنها عرقلة أو القضاء على المنافسة الح

يحل محل و االقتصاديمجلس المنافسة ليحل محل السلطة التنفيذية في مجال الضبط 
المنافية و يدةقالمحاكم الجنائية في الفصل في المنازعات التي تثيرها الممارسات الم

يتمكن من القيام بهذه المهمة منح له المشرع مركزا متميزا  حتى، وللمنافسة الحرة
د في تحقيق األهداف التي خول له صالحيات خاصة تساعو تقلةية مسكسلطة إدار

  )2(.استقالليةو أنشأ من أجلها بكل حياد

 
  الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة: أوال

  

مجلس يكلف " على أنه )  ىالملغ(المتعلق بالمنافسة  06/ 95عرف القانون 
 اعتبرلذلك فلقد " إلخ ...لمالاو باستقالل اإلدارةيتمتع و حمايتهاو بترقية المنافسة

المعاقبة و حمايتهو االستثمارمجلس المنافسة بأنه هيئة إدارية مستقلة مكلفة بترقية 
بصدور  06/ 95 األمر إلغاءبعد ، وتخل به أو تعرقله يتعلى كل الممارسات ال

للقانون السابق لم يقدم نفس التعريف لمجلس المنافسة حيث  اخالفو 03/03القانون 
صلب  في ىتنشأ لدي رئيس الحكومة سلطة إدارية تدع" منه  23في المادة نص 

   ...."المالي  واالستقالل لشخصية القانونيةاتمتع بيالنص مجلس المنافسة 
 وما يالحظ على مجلس المنافسة في هذه المادة أنه الحق برئاسة الحكومة

 استقالليتهض على ما يضيف الغمو، لم يكن معموال به في القانون السابق هو ماو

                                                
(1  )  Zouaimia Rachid , op Cit , p , 28.  

، ) مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة( ،سات المنافية للمنافسةمن الممار حماية المستهلكمحمد الشريف كتو،  )2(
 .69، ص 2002، الجزائر، 23العدد
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" جاء فيه و 2008و يوني 25 :المؤرخ في 08/ 12صدر القانون  2008في عام و
لب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية ص في ىارية مستقلة تدعتنشأ سلطة إد

  ..." .المالي  االستقاللو القانونية
ا كان سائدا في م ىتبنو قد راجع نفسه الجزائري ونالحظ كيف أن المشرع

اعتبره سلطة إدارية و لطبيعة القانونية للمجلسيث حدد بوضوح اح 06/ 95لقانون ا
  .المالي االستقاللو بالشخصية القانونية مستقلة تتمتع

ترتيبا على ما سبق يتضح لنا أن مجلس المنافسة يتمتع لمجموعة منه 
  :لكي يكون سلطة إدارية مستقلة وهيالخصائص تؤهله 

 :خاصية السلطة  -أ 

فهو ليس هيئة  - اإلدارية  تالقرارا اتخاذأن له سلطة فعلية في مجال  باعتبار
عليه فأن ، و)1(ةالتنفيذيالسلطة  اختصاصهذه السلطة كانت سابقا من  - استشارية

 منع كل اإلختالالت التي تعرقل السوقتدخله في  فكرة السلطة تظهر من خالل
العقاب التي و اسطة سلطة القمعبو ،حمايته من كل األفعال المنافية للمنافسة الحرةو

  )2(.السلطة القضائية التي كانت في السابق من اختصاصو مجلسمنحت لل
 :سلطة الضبط   -ب 

لسوق من خالل ليتمتع كذلك مجلس المنافسة بسلطة ضمان الضبط الفعال 
 لو كانت قمعية من شأنها ضمان السير الحسن للمنافسةو مالئمة استعمال أي وسيلة

هيئة  يا كانت طبيعته الصادر عن أيكل إجراء أ 18تنص المادة  حيث، ترقيتهاو
 حرية المنافسةو سوقللضمان توازن قوي و عمومية يهدف بالخصوص إلى تدعيم

لسماح بالتوزيع اكذا و سيرها المرنو رفع القيود التي بإمكانها عرقلت الدخول إليهاو
  )3(."موارد السوق بين مختلف أعوانها األمثل ل االقتصادي

                                                
(1) Zouaimia Rachid, Le conseil de la concurrence et la régulation des marche en droit 
algérien, édition Houma Algérie, p .13.  

، كلية الحقوق، )أطروحة دكتوراه ( ،منافسة في القانون الجزائريالممارسات المنافية للكتو محمد الشريف،  )2(
 .268، ص 2004جامعة تيزي وزو، 

 .27عبد الهادي بن زطة، مرجع سابق، ص )3(
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 :الطابع اإلداري لمجلس المنافسة  -ج 

يعتبر مجلس المنافسة مؤسسة لها طابع إداري بعد أن وصفه القانون بذلك 
إدارية  تقراراتعتبر عليه فإن األعمال الصادرة عنه و .." سلطة إدارية مستقلة"...

  )1(.السلطة العامة امتيازو اختصاصيجسد من خاللها 
 تالقراراعات الناشئة عن تلك وعليه من المفروض أن تخضع المناز

 تالقراراغير أنه بالعودة إلى قانون المنافسة نجد أن ، القاضي اإلداري الختصاص
التي تثور بشأنها منازعات يطعن فيها أحيانا أمام و التي يصدرها مجلس المنافسة

مجلس  تقراراتكون "  من قانون المنافسة 63حيث تنص المادة  ،القضاء العادي
 "قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجاريةالمنافسة 

 ."منه  19لقضاء اإلداري حيث تنص المادة يطعن فيها أمام ا ىخرأأحيانا و

يمكن رد هذا و ،)2(ع أمام مجلس الدولةييمكن الطعن في قرار رفض التجم
كان  فإذا، نافسةقرارات مجلس المو أعمالتنوع  إلىالتنوع في االختصاص القضائي 

المتعلقة بقواعد المنافسة الحرة عقد االختصاص  باألمورع النزاع متعلق وموض
  .للقاضي اإلداري  االختصاصعقد إدارية كان متعلقا بقرارات  إذاو للقضاء العادي

يتمتع ) مجلس المنافسة (وبالرغم من هذا التنوع إال أننا نقول أن هذا األخير 
جاء على لسان المشرع الجزائري بقوله بأنه هيئة  هو ماو بالطابع اإلداري عموما

  )3(.إدارية مستقلة

                                                
 .17هجيرة دندوني، مرجع سابق، ص  )1(
  :"يتم التجميع في مفهوم هذا األمر" من هذا القانون بقولها  15يقصد بالتجميع ما جاء في المادة  )2(

 .اندماج مؤسسات أو أكثر كانت مستقلة من قبل -

لهم نفوذ علي مؤسسة على األقل أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات  نحصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيي -
على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة، وغير مباشرة عن طريق أخذ أسهم في رآس 

  .أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخري  المال أو عن طريق شراء عناصر من
 .أنشئت مؤسسة الشركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف المؤسسة االقتصادية المستقلة  -
  .71مرجع سابق، ص . حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسةمحمد الشريف كتو،  )3(
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 : االستقالليةخاصية  - د 

ما ، ومن عدمه لسلطة الرئاسيةليقصد بها من الناحية القانونية خضوعه 
 اعتبرهقد مر بثالث مراحل حيث  في هذا الشأن انه يالحظ على مجلس المنافسة

 باعتباره اكتفىو 03/03تراجع في القانون  ثم سلطة إدارية مستقلة 95/06األمر 
ما لبث أن تراجع أنه  إال ،المالي االستقاللو سلطة إدارية تمتع بالشخصية القانونية

من أهم أثار ، وسلطة إدارية مستقلة اعتبرهو 08/12ف في قانون قوعن هذا الم
من سلطة إدارية  استبدالهاال يجوز تعديلها أو  هقراراتمجلس المنافسة أن  استقاللية

 ىلرغم أنه أثار التساؤل حول مدبوزارة التجارة فبا إلحاقهمسألة  اأم، أعلى منه
 17هو ما جاء في المادة و ةبالميزانيألغراض خاصة  ذلك كان إال أن استقالليته

ذلك طبقا و تسجل ميزانية مجلس المنافسة ضمن أبواب وزارة التجارة" التي تنص و
  ...."المعمول بها  ةالتنظيميو لإلجراءات التشريعية

من القانون  10عضوا بنص المادة  12لإلشارة يتكون مجلس المنافسة من 
 03/03من القانون  24أعضاء بنص المادة  9بعدما كان يتكون من  08/12

يتكون " السابقة  10سنوات بصفة دائمة حيث تنص المادة  4يمارسون مهامهم لمدة 
  ".لية ائات التنتمون إلى الفعضوا ي 12نافسة من مجلس الم

  الخبراء الحائزين على األقل على و ضمن الشخصيات أعضاء يختارون) 6(ستة
سنوات على األقل في  8خبرة مهنية مدة و شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة

 .التي لها مؤهالت في مجال المنافسةو االقتصاديو المجال القانوني

  المؤهلين الحائزين على شهادات  المهنيينمن ضمن أعضاء يختارون ) 4(أربعة
 .الحرةالمهن و التوزيعو في مجال اإلنتاج األقلسنوات على  5لهم خبرة و جامعية

  على  11 المادة ضيفتو، يمثالن جمعيات حماية المستهلكين مؤهالن) 2(عضوان
 .بموجب مرسوم رئاسي اآلخريناألعضاء و نائبهو المجلس رئيس أن يعين

ف مجلس المنافسة الجزائري عن مجلس المنافسة الفرنسي من حيث التشكيلة ويختل
 همو سنوات قابلة لتجديد 6عضوا يعينون لمدة  16حيث أن هذا األخير يتكون من 
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أو المنافسة أو  االقتصادي اختصاصهمشخصيات يختارون ال  4و قضاة 7
  )1(.نيأعضاء من المهني 5و االستهالك

  
  :معية لمجلس المنافسةالصالحيات الق: ثانيا

  

تقرر العقوبات المنصوص عليها "  08/12ن القانون مكرر م 62تنص المادة 
من خالل ..." من هذا األمر من قبل مجلس المنافسة 62ى إل 56أحكام المواد من 

تنفيذها ما يعني أنه و هذا النص نجد أن مجلس المنافسة هو الذي يقوم بتقرير العقوبة
أن و خاصة، االقتصاديةن رفضه التدخل القضائي في القطاعات المشرع ع منتعبير 

في )2(مع نظام القمع الجنائي نظرا لخصوصية المخالفات المرتكبة يتالءمضبطها ال 
بالتالي منح مجلس و -التي سبق اإلشارة عليها  -الجنائي الحد من العقابإطار 

 .لمنافسة الحرة المنافية ل األفعالالمنافسة صالحيات واسعة في مكافحة كل 

نصوص قانون المنافسة نجد أن مجلس المنافسة ضبط األفعال  باستقراءو
للقيام بذلك ، و)3(وقرر لها جزاءات عن كل مخالفة سوقلالمعرقلة لو المنافية للمنافسة

الجزاءات اإلدارية الالزمة  ضفر فيواسعة  زود المجلس بصالحيات تقديرية
  .هذا القانون  فية للتصدي إلى كل المخالفات الوارد

كلها تنص  62إلى  56وبالعودة إلى أحكام قانون المنافسة نجد المواد من 
على عقوبات إدارية متمثلة أساسا في الغرامات اإلدارية التي يفرضها المجلس على 

يعاقب على الممارسات المقيدة "  56مادة فمثال تنص ال، كل من يخالف أحكامه
من هذا القانون بغرامة ال تفوق  14عليها في المادة هو منصوص  للمنافسة على ما

وغيرها من  ..."من مبلغ رقم األعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر % 12

                                                
(1) boutard la barde , Marie chantal , conivet guy , Droit Français de la concurrence , 
 L .G.D.G , paris , p 173. 

) مذكرة ماجستير( ،السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي والماليعز الدين عيساوي،  )2(
 .13، ص 2006/ 2005 ،كلية الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر

 . 12/ 08من القانون  14إلى  6وارد من أنظر ال )3(
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إال أن التساؤل ،المنافسة  المواد التي تنص صراحة على السلطة القمعية لمجلس
 ية بالحيادإلى السلطة القمع اإلضافةبأال يجب أن يتمتع مجلس المنافسة  المطروح

  .المجلس ؟ فما المقصود بحياد مجلس المنافسة تقراراحياد و نضمن مشروعية حتى
  

  :حياد مجلس المنافسة :ثالثا
 

موقف سابق يخص  اتخاذالقرار دون  اتخاذيقصد بمبدأ حياد مجلس المنافسة 
عليه فإن المشرع ، وبعيدا عن أية مصلحة كانتو أحد أطراف النزاع بكل موضوعية

ئري حاول قدر اإلمكان الحفاظ على مصالح األفراد من خالل تكريس مجموعة الجزا
التنحي كما ألزم المشرع و التنافيوهي نظام ، المجلس دمن القواعد التي تضمن حيا

هو ما سنحاول و القمعية هقراراتهيئة إدارية مستقلة يتسبب  باعتبارهمجلس المنافسة 
  .توضحيه 

 :التنافي -أ 

أعضاء و الهيئة اإلدارية المستقلة بصفة عامة أعضاءة يقصد به تنافي وظيف
في القطاع العام أو  سواء ىخاصة مع أي وظيفة أخرمجلس المنافسة بصفة 

من  انخراطهم آلنو مهام في المجلس ألداءحيث يجب عليهم التفرغ التام  ،الخاص
   )1(.مؤسسة ما قد يؤثر على حيادهم في حالة ما أثير حولها نزاع

 

  
 :التنحي  - ب 

إذا كان نظام التنافي على النحو السابق يمنع العضو من ممارسة بعض 
فإن نظام ، النشاطات المهنية التي قد تؤثر سلبا على حياده عند النظر في النزاع

ضو من المشاركة في مداولة نظرا لوجود مصالح معينة تربطه بأحد عالتنحي يمنع ال
ال يمكن ألي عضو في مجلس " بقولها  29هو ما جاء في المادة ، واألطراف

                                                
 .25عز الدين عيساوي، مرجع سابق، ص  )1(
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بين و المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه
أو يكون قد مثل أو يمثل أحد األطراف  أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة

  " .المعنية 
سبق يتضح أنه يجب على العضو الذي يملك فوائد في مؤسسة  من خالل ما

عن المداولة التي يكون ه ن يخطر رئيس المجلس بذلك إلبعادنزاع أطرف في ال
  )1(.طرف أخرو موضوعها نزاع بين المؤسسة المذكورة

 :التسبيب  - ج 

عليها  ىاألدلة الواقعية التي يبنو يعرف التسبيب بأنه بيان الحجج القانونية
 تقرارادار عليه فلما كان القانون قد منح لمجلس المنافسة سلطة إص، والقرار المتخذ

يتخذ مجلس "  45حيث تنص المادة ،تبريرها و قمعية فإنه بالمقابل ألزمه بتسبيبها
المنافية للمنافسة و معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المقيدة رأوامالمنافسة 

جوهرية لضمان حياد مجلس المنافسة إذ يمكن و سبيب بعد ضمانه هامةتوهذا ال..."
  .ع المذكورة في القرارحياده من الوقائ استخالص

ترتيبا على ما سبق ذكره في هذا المطلب يتضح لنا كيف تلعب الضمانات 
  .في ضمان مشروعية الجزاءات اإلدارية  ماها اإلجرائية دورا

إال أنه ما يمكن قوله أن مجلس المنافسة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير 
ون ينص على كل المخالفات التي من أن القانو خاصة،األفعال التي تشكل مخالفات 

اسعة في تقرير عل المجلس يتمتع بسلطة تقديرية وجيشأنها عرقلة المنافسة الحرة ما 
 ىضمانات أخربلزاما أن ترفق الضمانات اإلجرائية  لذا كان الجزاءات اإلدارية

  .هي التي سنتناولها في المطلب الثاني و
  

  المطلب الثاني
  ).التسبيب(ءات اإلدارية شكلية للجزاالضمانات ال

  
                                                

 .240جالل مسعد محتوت، مرجع سابق، ص  )1(
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لما كانت الجزاءات اإلدارية تصدر في صورة قرار إداري كان لزاما على 
لعل و توقيعها للجزاء اإلداريو اإلجراءات الشكلية في إصدارها احترامجهة اإلدارة 

  .أهمها هو تسبيب القرار اإلداري
دارية أن اإل تالقراراإال أن األشكال المطروح هو أن القاعدة العامة في 

كان  المو، إال إذا ألزمها القانون بذلك صراحة اقراراتهاإلدارة ليست ملزمة بتسبيب 
  .اإلدارة غير ملزمة بتسبيبه لالجزاء اإلداري في األصل هو قرار إداري فه

نقول أن اإلدارة في مجال الجزاءات اإلدارية خرجت عن القاعدة العامة إذا 
ألزمها بتسبيب هذه  بالمقابل ،طة توقيع الجزاءمنح اإلدارة سل اأن القانون لم

  .ضمانا لمشروعيتها تالقرارا
  .سنتناوله من خالل هذا المطلبا هو مو
  

  . مفهوم التسبيب: لفرع األولا
  

إصداره ليحاط  لمبرراتر اإلدارة في صلبه يعني تسبيب الجزاء اإلداري ذك
  )1(.إداريا عوقبواالمخاطبين به بالدوافع التي ألجلها 

 في القرار اإلداري كنبين السبب كر ختالفاويجدر بنا اإلشارة إلى أن هناك 
 فالسبب هو الحالة الواقعية أو القانونية المشروعة التي تجعل اإلدارة تتدخل، تسبيبهو
بالتالي فهو ركن فيه ال و تصدر القرار اإلداري أي أنه عنصر خارجي موضوعيو

  )2( .يقوم صحة القرار بدونه

                                                
، 2008، منشأة المعارف اإلسكندرية، ضمانات مشروعية العقوبات اإلدارية العامةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  )1(

 .44ص 
، في قضية والي مستغانم ضد الجمعية المسماة 31/01/2000لغرفة الرابعة بتاريخ مجلس الدولة، ا وهو ما أكده )2(

الذي تم إلغاؤه من طرف قضاة منتجي الحليب، يتعلق األمر بإصدار الوالي قرار بوقف نشاط جمعية منتجي الحليب 
ر شرعي وساير  ر أي سبب مما يجعله عيالوالي جاء خاليا من ذكمعللين قضاؤهم بأن قرار ، الدرجة األولى 

لحسين بن  لمزيد من التفصيل أنظر. مخالفه لمبدأ قانوني عاممجلس الدولة هذه القراءة معتبرا عدم ذكر السبب 
 .193، ص 2004، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومة، الجزء الثاني، آت  ملوياالشيخ 
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ثر يؤ الو المنصب على مبررات إصدارهو اإلداري تسبيب القرارفي حين 
أن القاعدة العامة أن اإلدارة ال تلتزم بتسبيب و صحة القرار خاصة ىتخلفه عل
 على سبب صحيح ىاإلدارة تبن تقراراأن  افتراضهذا راجع إلى ، واقراراته

  )1(.على من يدعي العكس إثبات ذلكو مشروعو
 اللغوي بين تسبيب القرار شتقاقااله رغم اإلتحاد في مكننا القول أنوعليه ي

مرجعه أن سبب القرار هو ركن من أركان ، سببه إال أن ثمة فارق جوهري بينهماو
تخلفه على  به القائم على مبررات إصداره ال يؤثريصحة القرار في حين أن تسب

فترضة توافرها لقرينة الصحة الم إعماالالمشرع اإلدارة به  صحة القرار ما لم يلزم
ا بالتالي فإن جميع القرارات اإلدارية يفترض إنشائهو ،)2(في كافة القرارات اإلدارية

  )3(.ظاهرة يقوم عليها قائعمحدد بوو مشروعو لسبب قائم
 ةللنتيج استخالصهاو استقراءها ىعن مد القراراتهويكشف تسبيب اإلدارة 

 )4(.صحيحا استخالصا اقراراتهالمترتبة عن 

عة جزائية من شأنها المساس يالجزاءات اإلدارية تحمل في طياتها طبن وأل
 فهل يعد تسبيب القرار الصادر بجزاء أمرا شكليا، حرياتهمو بحقوق األفراد

  يؤدي تخلفه إلى إبطال القرار أم يخضع للقاعدة العامة ؟و االحترامجوهريا واجب و
إال أن  اقراراتهيب إذا كانت القاعدة العامة أن اإلدارة غير ملزمة بتسب

المشرع الجزائري قد خرج عن هذه القاعدة في مجال الجزاءات اإلدارية لما لها من 
إذا حاول أن يقف موقفا وسطا بين تحقيق المصلحة ، حريات األفرادو مساس بحقوق

العامة بالمقابل الحفاظ على مصالح األفراد لذلك لما منح اإلدارة سلطة توقيع العقوبة 
ففي مجال ة األمثلة على ذلك عديد، واقراراتهبالمقابل ألزمها بتسبيب اإلدارية 

                                                
 .59، مرجع سابق، ص ت اإلداريةراالقراأنس جعفر،  )1(
، 2003، 06مجلة مجلس الدولة، العدد  ،الواقع و اآلفاق: ري في الجزائرالقضاء اإلدا، يوة عبد الكريمبودر )2(

 .21ص
 .100، ص 1996، دون مكان النشر، تسبيب القرارات اإلداريةمحمد عبد اللطيف،  )3(
 .487ص، 2003سكندرية، منشأة المعارف اإل، النظرية العامة في القانون اإلداريعبد الغني بسيوني عبد اهللا،  )4(



  مشروعیتھامشروعیتھاضمانات ضمانات إلداریة وإلداریة والرقابة اإلداریة على الجزاءات االرقابة اإلداریة على الجزاءات ا  الباب األولالباب األول
  ةةــــــــــــــــــالضمانات القانونیة لمشروعیة الجزاءات اإلداریة العامالضمانات القانونیة لمشروعیة الجزاءات اإلداریة العام  الفصل الثانيالفصل الثاني

  

  

138 
 

يتخذ مجلس المنافسة "  تنص من قانون المنافسة 45المنافسة نالحظ كيف أن المادة 
  ....".ةمر معللاأو

أقر أن أوامر الهدم أو  التعمير نجد كيف أن المشرعو وفي مجال التهيئة
، التعميرو من قانون التهيئة 62معلل مصة البناء يجب أن تكون رفض منح رخ

غيرها من و ت سحب رخصة القيادة في قانون المروراكذلك ضرورة تسبيب قرارو
 األفراد لها اطمئنانولتسبيب الجزاءات اإلدارية أهمية بالغة في ...األمثلة

  .مشروعيتهاو
  

  .أهمية تسبيب الجزاءات اإلدارية : الفرع الثاني
  

يب الجزاءات اإلدارية ال تخلو من األهمية من عدة مما ال شك فيه أن تسب 
إال إفصاح عن إرادة اإلدارة  أن القرار المتضمن الجزاء ما هو فبالنظر إلى، جوانب

لهذا أهمية من عدة جوانب و معلالو الملزمة وهذا اإلفصاح يجب أن يكون مبررا
  :يمكن ذكرها على النحو التالي 

 تظهر أهمية التسبيب في إحاطته  إلداريبالنسبة لمن صدر في حقه الجزاء ا
أن يحدد موقفه ، والتي من خاللها يعرف مركزه القانونيو بدوافع إصدار هذا القرار

 )1( .أو رفضا ااقتناعتجاه القرار إما 

 فمن جهة  ،األفراد على حد سواءو تظهر أهمية التسبيب بالنسبة لجهة اإلدارة
 هئعممحصة لوقاو سة قراراتها بعين فاحصةاإلدارة مصدرة القرار يؤدي بها إلى درا

من جهة و بطالنللبعيب يؤدي به  شوبهو مو تجنبها إصداره إلى)2(ل دقيقبشك
على ، عد تسبيب ضمانه جوهرية لهم في مواجهة اإلدارةياألفراد المخاطبين به 

                                                
، )تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق اإلداري (ضوابط العقوبة اإلدارية العامة، عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  )1(

 .46، ص2008دار الكتاب الحديث، 
ارية دار النهضة السادات للعلوم اإلد ة، أكاديمياإلدارة بالشفافية الطريق إلى اإلصالح والتنميةسامي الطوخي،    )2(

 .671، ص2006العربية، القاهرة، 
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بالتالي يحدد موقفه منه كم أن لعدم و أن الفرد سيكون على علم بسبب القرار اعتبار
 )1(.مشاعر مضادة ضد اإلدارة األفرادسبيب القرار أو الجزاء يخلق لدي لت

  لتسبيب الجزاءات اإلدارية أهمية خاصة بالنسبة للقاضي حال أعماله لرقابته
 إصابة اإلدارة من خطئها في إصدارها للجزاء ىحيث يتأكد من مد،على مشروعيته 

  .لما ذكرته من أسباب استناداذلك و
سبق يتضح لنا أنه إذا كان لتسبيب قرار الجزاء اإلداري تلك األهمية  ما ىترتيبا عل

فإنه ال يخلو ، القاضي على حد السواءو لإلدارةو لمن صدر في حقه الجزاء اإلداري
التي قد يعرقلها الطعن فيها ممن و كذلك من أهمية بالنسبة لفاعلية الجزاء اإلداري

الذي يولد لديه قناعة بعدم  األمر، صدرت في حقهم بسبب عدم علمهم بسبها
هو ما كان باإلمكان تفاديه من خالل و مشروعيتها طالبا إلغائها أو وقف تنفيذها

  .تضمين العقوبة بدوافع توقيعيها
وهناك فائدة عملية كبيرة تتجلى في منع تكدس الطعون بإلغاء الجزاءات   

  .رد مع اإلدارة كما يؤدي إلى تحسين عالقة الفو اإلدارية أمام القضاء اإلداري
 تالقرارايلزم اإلدارة لتسبيب  1979يوليو  1في  لهذه األسباب أصرت فرنسا قانونا

 تحسين العالقة بين اإلدارةو تسبيب القرارات اإلدارية باسمالقانون  ىيسمو اإلدارية
حيث يجب أن يكون ، على األخص تلك التي تنطوي على جزاء إداريو الجمهورو
 واقعيةو يحتوي على حيثيات قانونيةو من هذا القانون مكتوبا 03ة تسبيب وفقا للمادال
من ثم عدم و ى بطالن القرارتسبيب إل انعداميؤدي و التي تمثل أساس القرارو

  .عية الجزاءات اإلدارية مشرو
 1990أكتوبر  11 ية في أحكام صادرة فيكما أقرت محكمة النقض الفرنس 

أو لقصور  خاصة بسحب رخص القيادة النعدامال ات اإلداريةاربعدم مشروعية القر
  )2(.التسبيب بالنظر إلى شروط القانون المذكور

                                                
 .672سامي الطوخي، مرجع سابق، ص )1(
 .233.ص 232محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  )2(
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فإن تسبيب الجزاء اإلداري هو وسيلة لبلوغ غاية  سبق ذكره ترتيبا على ما
 القرار اإلداري لصحةومن ثمة فال يكفي ، فعالية تطبيق العقوبة اإلداريةو وحسن

بل يجب ، صلب القرار فيمن الناحية المادية المشرع  هاستلزمجود تسبيب الذي و
حمل القرار بمعني أن يكون منتجا آلثره لأن يكون هذا التسبيب كافيا ليكون مبررا 

 معاصرا لصدوره هإليها القرار كما يجب أن يكون تسبيب انتهيالتي  النتيجةفي 
إلى إضافة لها  إلى العقوبة المقررة باإلضافةطبيعة المخالفة و مفصال لنوعو

تتجلي منه المبررات التي ألجلها أقدمت اإلدارة على إصدار  حتى تحديدهو وضوحه
  )1(.دقيقةو القرار في عبارات واضحة
ضح لنا أنها ضرورية تية يئاإلجراو لضمانات الشكليةلمن خالل دراستنا 

إال أنها ال تكفي لوحدها إذا ال بد من أن  ،مشروعية الجزاءات اإلداريةو لسالمة
تتمثل أساسا في الضمانات الموضوعية لمشروعيتها  يالتو أخرى ا ضماناتترفقه

  .خالل المبحث الثاني من هذا الفصل  سنتناوله منا وهو م

                                                
 .102محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  )1(
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  المبحث الثاني
 الضمانات الموضوعية لمشروعية الجزاءات اإلدارية 

  
اإلجرائية يتضح لنا كيف تلعب هذه و لضمانات الشكليةلستنا امن خالل در

إال أن دورها يبقي ، ورا هاما في ضمان مشروعية الجزاءات اإلداريةاألخيرة د
 تناسب بين الجزاء اإلداريالقاصرا إذا لم تصحبها ضمانات موضوعية تضمن 

لضمانات الموضوعية يقصد بها تلك الضمانات التي تضمن اف، مقتضيات العدالةو
دأ شرعية وشخصية اإلدارة لمب احترامذلك من خالل و مشروعية الجزاءات اإلدارية

سنتناوله من ا هو مو عدم رجعيتهاو إلى تناسبها مع المخالفة المقترفة إضافةالعقوبة 
  : لياعلى النحو الت ةرئيسيخالل هذا المبحث في ثالث مطالب 

  
 شرعية الجزاء اإلداري: المطلب األول. 

 شخصية ووحدة الجزاء اإلداري: المطلب الثاني. 

 ء اإلداري مع المخالفةتناسب الجزا: المطلب الثلث.  
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  المطلب األول
  شرعية الجزاءات اإلدارية

  

 أي حصر مصادر التجريم، )1(يقصد بمبدأ الشرعية أنه ال عقوبة بغير قانون
  )2(.العقاب في نصوص القانونو

العقوبات المقررة لها هو من و أركانهابيان و ديد األفعال التي تعد جرائمحفت
يضع  هذا المبدأ عليه فإنو فهو المختص بتطبيقهاأما القاضي ، المشرع اختصاص

أهميته كبيرة لهذا المبدأ ، واختصاص القضاءو فاصال بين اختصاص المشرع حدا
هو  لحدود فاصلة بين ما هر ضمانه أساسية لحقوق األفراد من خالل وضععتبحيث ي

ن هو غير مشروع كما يعطي للعقوبة أساسا قانونيا يجعلها مقبولة م ماو مشروع
  )3(.ة عامةديدعم الدور الرقابي للقانون كقاعو داألفرا

أما بالنسبة لشرعية الجزاءات اإلدارية فالمقصود به أنه ال يجوز لإلدارة 
إذا كان مبدأ أنه ال ، ونيالمعاو انوني واضح األلفاظيرد بشأنه نص قلم توقيع جزاء 

جنائية فإنه بالمقابل ال ئم الغير قانون متفق عليه في نطاق الجراال عقوبة بو جريمة
 رادأنها تمس بحقوق األفو خاصة، ات اإلداريةيجوز التغاضي عنه بالنسبة للجزاء

ري وجود نص قانوني حة األمر الذي يتعين معه تقد تنتقص من حرياتهم العامو
 )4(.يقرر الجزاء اإلداري

رصت حرياتهم فقد حو ية حقوق األفرادوألن هذا المبدأ يهدف إلى حما
أنه يهدف في و خاصة احترامهمعه المشرع الجزائري على و ريعات المقارنةالتش

  )5(.بالقانون التزامهاو اإلدارة احتراماإلدارية إلى تأكيد  الجزاءاتمجال 

                                                
 .من قانون العقوبات الجزائري 01أنظر المادة  )1(
 .109محمد نجيب حسني، مرجع سابق، ص  )2(
 .29، ص 1993لم العقاب، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، عد نجيب حسني، محم )3(
 .25أبو يونس، مرجع سابق ص  يهبامحمد  )4(
 .55أنس جعفر، مرجع سابق، ص  )5(
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ترتيبا على ما سبق سنحاول التطرق في دراستنا لمبدأ شرعية الجزاءات 
في هذا و هذا المبدأبأنها تزيح الغموض عن  ىاإلدارية إلى مجموعة من النقاط نر

نتائج هذا و الجهة المخولة بتحديد الجزاءات اإلدارية لىالمجال من خالل التركيز ع
 .المبدأ

 

  .ديد الجزاء اإلداريحسلطة ت :الفرع األول
  

ديد العقوبات حالمشرع بت اختصاصأشرنا سابقا إلى أن األصل العام هو 
 اركته في ممارسة هذا االختصاصدارة بمشقد تقوم اإل استثناءاإال أنه ، اإلدارية

هو و طور السريعبالت يزالذي يتم ةنشاط اإلدار ضمنعملية تدخل  العتباراتذلك و
  : التالية قاطسنحاول التطرق إليه في هذا الفرع من خالل النا م

  

 يد الجزاء اإلداري حدالمشرع بت اختصاص: أوال
 

ي فإن القانون هو الذي يحدد بالتالو بغير قانون العقوبة الاألصل أنه ال جريمة و
على حقوق األفراد  الوطءديد شن هذا الجزاء ينطوي على إجراء أل ،الجزاء اإلداري

  )1(.الجنائية من العقوبةقعا و لدرجة يكون أثره أكثر
، المشرع بإصدار الجزاء اإلداري يعد ضمانه أساسية لألفراد اختصاصوعليه فإن 

يد الحريات العامة يدالته ما يحول دون تقعو عموميتهو خالل ضمان شفافيته من
 الحقوق احترامالدستورية القوانين من تأكيد على فضال عم تكفله الرقابة 

  )2(.الحرياتو

  

  ديد الجزاءات اإلداريةبتحلإلدارة  االستثنائي االختصاص: ثانيا
  
 

                                                
 .03، مرجع سابق، صحفظ الدعوى الجنائية إكتفاءا بالجزاء اإلدارينجوى محمد الصادق مهدي،  )1(
، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس )رسالة دكتوراه( ، انب الدستورية لحقوق اإلنسانالجومحي الدين شوقي،  )2(

 .297، ص 1982القاهرة، 
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األصل أن المشرع هو المختص بتجديد الجزاءات اإلدارية على نحو ما سبق 
الفقهية التي تنادي  االتجاهاتموضوعية زادت و عملية العتباراتإال أنه  ، بيانه

  بجواز 
تغير و أن النشاطات اإلدارية في تطورو اإلدارة بهذا التحديد خاصة اطالع

  )1(.سريعين
المجاالت التي يرتادها األفراد و إلى أن اإلدارة أكثر خبرة باألنشطة باإلضافة

تقدير الجزاء و المخالفة في ممارستهاو االنحراف ما يجعلها أكثر قدرة في تقرير
من  ةإال أن هذا ال يعفي اإلدار، غيره زجرو الذي يضمن ردع المخالفو لهالفعال 
ال ينال  ديد الجزاء محدد على نحوحبت اختصاصهابالضمانات القانونية فيظل  االلتزام

فسيره لهذا أكده مجلس الدولة الفرنسي في ت هو ماو المشرع اختصاصمعه منه 
  )2(.الئحةالمبدأ بقوله أنه ال جزاء إداري إال بنص سواء كان قانونا أو 

التي جعلت لالئحة و فرنسا في 1958من دستور  34وهو ما أكدته المادة 
  )3(.العقابو دورا في مجال التجريم

 اإلداري يلقي على اإلدارة باعتبارهاالمشرع بتحديد الجزاء  اختصاصأن في 
 اإلدارة احترامتتمثل أساسا في ضرورة ، كثيرة التزاماتصة بتطبيقها الجهة المخت

بحجة  ىأخربعقوبة مقرر لواقعة  استبدالهللنص المقرر للمخالفة حيث ال يجوز لها 
 االختصاصلعيب عدم  إال وقع تصرفها تحت طائلة البطالن، وأنها أكثر فعالية

 )4(.الجسيم

 ديد المخالفاتحاألصيل بت اصاالختصسبق يتضح لنا أن  ترتيبا على ما
في هذا الشأن  اإلدارةدور  ىال يتعدو المشرع اختصاصالعقوبات اإلدارية هو من و

                                                
 .58، مرجع سابق، ص ضوابط العقوبة اإلدارية العامةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  )1(
 ،لرابع عشر، العدد الثالث والرابع، السنة ا) مجلة الحقوق( ،  القانون بالالئحة دراسة مقارنةعالقة محسن خليل،  )2(

 .11، ص 1969سنة 
 .18، ص 2003، منشأة المعارف اإلسكندرية، اللوائح اإلدارية وضمانة الرقابة القضائيةسامي جمال الدين،  )3(
  .60، مرجع سابق، ص ضمانات مشروعية للعقوبات اإلدارية العامةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  )4(
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إال أن األخذ بهذا القول قد ، بما جاء في النص القانوني االلتزامو تنفيذ القانون إال
ع البعض بالقول إلى ضرورة دفعرقلة نشاط اإلدارة األمر الذي و يؤدي إلى تجميد

ديد الجزاء حبت اختصاصهايقصد به  هو ماو تح هامش لإلدارة في التصرفف
  .زيادة فعالية العمل اإلداري و و هذا لتسهيل.اإلداري 
  

  تحديد الجزاء اإلداري ب لالختصاصضوابط ممارسة اإلدارة : ثالثا
 

اإلدارة في تحديد الجزاء  باختصاصهناك العديد من الضوابط التي تحيط 
التي ال يجوز المساس بها و ا الحفاظ على حقوق وحريات األفراداإلداري أساسه

  هي هذه الضمانات ؟ فما، بنص قانوني أو الئحي
 : من نطاق التحديد اإلداري للجزاء خروج العقوبات السالبة للحرية -أ 

اإلدارة بتقرير عقوبات إدارية يدخل في نطاق  اختصاصأن لى وهذا راجع إ
فيه المشرع لنفسه بحق تحديد تلك العقوبات  ذي يحتفظاالستثناء عن األصل العام ال

اإلداري في و القضائي االختصاصوهو ما يشكل حد فاصل بين ، السالبة للحرية
اإلدارة من حق تقرير عقوبات  لعل السبب حضر ومنعو ،)1(ءاتتلك الجزا اتخاذ

 صاديةاالقتاإلدارية هو طبيعة تلك المخالفات  المخالفاتسالبة للحرية لمجابهة 
  )2(.تناسب معها العقوبات السالبة للحريةت التي الو التنظيميةو االجتماعيةو
 : الجزاء اإلداري على مصادرة ألحد الحقوق احتواءعدم   - ب 

دارة مصادرة حق دستوري أو فرض قيود توقف أو ور على اإلمن المحظ
ممارسة  ها توقيع الجزاءات على مخالفة شروطل تعطل ممارسته بقرار إداري إال أن

أو  ر الحرمان من ممارسة الحقن إطاعحيث تخرج تلك الجزاءات ، حقهذا ال

                                                
  .181الزيتي، مرجع سابق، ص أيمن رمضان )1(
 .64، مرجع سابق، ص ضمانات مشروعية للعقوبات اإلدارية العامةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  )2(
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تحقيقا و في إطار القانون تهضبط ممارسو تدخل في إطار محاولة تنظيمو تعطيله
  .سبيل المثال لىع ةكسحب التراخيص أو الغلق المؤقت للمنشأ )1(العامة للمصلحة
  
  
  
  
  :نتائج مبدأ الشرعية: انيـالفرع الث

  

عقوبة  الو أشرنا إلى أن المقصود بمبدأ الشرعية هو أنه ال جريمةو سبق
السلطات  التزامبغير قانون فإن نتائج مبدأ الشرعية في مجال الجزاءات اإلدارية هو 

  .أحكام القانونو متماشية اقراراتهسواء كانت تقليدية أو مستقلة أن تكون ، اإلدارية
ة تخضع عند ممارستها لسلطتها بتوقيع لهذا المبدأ فإن اإلدار استناداو

لم يوجد  يكون القضاء اإلداري هو المختص ماو الجزاءات اإلدارية لرقابة القضاء
   .االختصاصجهة  ن يحددنص قانو
  

  مطلب الثانيال
  شخصية ووحدة الجزاء اإلداري

  

إذا كان من سمات العقوبة الجنائية أنها شخصية أي أنها توقع على شخص 
 ما هوو أيضا عدم جواز توقيع عقوبتين أصليتين على نفس الفعلو يمةمرتكب الجر

فإن العقوبة اإلدارية تنطبق عليها نفس المبادئ حيث يعد ، حدة العقوبةو يعني به
، الجزاء اإلداري شخصيا فال يوقع إال على الشخص مقترف المخالفة أو المساهم فيها

الف أو نشاطه يخضع لذات أن األثر الذي يرتبه سواء على مال المخو خاصة
  .هو ما سنتناوله من خالل هذا المطلبو األحكام المقرر في العقوبة الجنائية

                                                
 .231محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص  )1(
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  شخصية العقوبة اإلدارية :الفرع األول

  

، التي ارتكبها األفعالعن  إاليمكن معاقبة الشخص  أنه ال المبدأيعني هذا 
دستوري على كافة ال المبدأيسري هذا و بالتالي ال يعاقب عن فعل لم يرتكبهو

ذلك لما يشكله من ضمانة ، العامة فقط اإلداريةليس فقط على الجزاءات و الجزاءات
 أيا اإلداريةفهو أحد المبادئ التي تحكم الجزاءات  األفرادحريات و حقيقية لحقوق

معنى مبدأ شخصية العقوبة وفقا لقضاء المجلي  ال يقتصر، وكانت الجهة التي توقعها
، نسي على مجرد توقيع العقوبة أو الجزاء على مرتكب الفعل المجرمالدستوري الفر

فال ، يفيد كذلك ضرورة أن يحدد نص التجريم الشخص الذي يوقع عليه الجزاء إنماو
يجب تحديد الشخص  إنماما يقابله من جزاء و يحدد النص الفعل المخالف أنيكفي 

  )1(.يعاقب أنالذي يجب 
سواء كان فاعال أو مساهم بفعله السلبي أو وبالتالي يتصل بشخص المخالف 

مقتضيات العدالة المجردة التي ترفض أن و يتماشىهو ما و اإليجابي في اقترافها
  .فيه يتحمل شخص نتيجة فعل لم يقترفه أو لم يشارك

الجنائية  ةالمسؤوليسري كأصل عام في نطاق يقوبة وإذا كان مبدأ شخصية الع
، من ردع عام عقوبة اإلدارية إلتحاد غايتهمااليشمل فإن نطاق سريانه يمتد أيضا ل

حده الطبيعة بين و التي يحكم تطبيقهاو ذلك بوصفه من مبادئ النظام العقابي العامةو
عنه حين  االمتناعاإلداري ألن أساسيهما هو القيام بفعل أو و نظامي العقاب الجنائي

بعدم دستورية القانون وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي ، يشكل ذلك خطأ محل عقاب
 أنملكية الصحف في فرنسا بدعوى  بتنظيموالمتعلق  23/10/1974الصادر في 

 كبالتالي يمكن قد انتهو النص قد خال من تحديد الشخص الذي تطبق عليه العقوبة
 )2( .العقوباتو خرق مبدأ شرعية الجرائمو مبدأ شخصية العقوبة

                                                
 .246، ص 2004دار الشروق، الطبعة الثالثة، ، القانون الجنائي الدستورياحمد فتحي سرور،  )1(
  .373محسن أبو جمة العجمي، مرجع سابق، ص ثامر حسين  )2(
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قوبة اإلدارية العامة يتسم بالعينية وعليه يمكننا القول بأن مبدأ شخصية الع
لفقدانه ركن السبب ى بطالن القرار الصادر بالعقوبة حيث يؤدي مخالفته لها إل

عليه ال يجوز المساءلة في المجال العقابي إال في مواجهة شخص ، وإلصدارهالمبرر 
فيفري  18هو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في و مخالف
بعدم جواز  ىقض نمبدأ شخصية العقوبة اإلدارية حي احترامث أكد على حي، 1954

إصدار قرار بغلق صيدلية لمخالفة أحد العاملين بها للقانون طالما لم يثبت تقصير 
  )1( .إشرافهو الصيدلي في رقابته

 تقصيره في الرقابةو وأساس ذلك هو الخطأ الشخصي لصاحب العمل
سأل عن مخالفة سلبية يتمثل ركنها المادي في اإلشراف على التابع فهو هنا يو

عن الرقابة في حين يقوم ركنها المعنوي في العمد أن كان قصد ذلك أو  االمتناع
 )2( .القصد في إهماله انعدامالخطأ إذا ما ثبت 

  
  حدة العقوبة اإلداريةو: الفرع الثاني

  

ين أصليتين المقصود بوحدة الجزاء اإلداري عدم جواز توقيع عقوبتين إداريت
على الغرض من  اعتداءااإلدارة لهذا المبدأ يشكل  احترامعدم ، والفة واحدةخعلى م

الفة خأن فرض عقوبتين عن م اعتبارالعقوبة الموقعة من السلطة المختصة على 
  .)3( صارخ عن مبدأ المشروعية انحرافواحدة يعد 

ض من الفقه حدة الجزاء اإلداري فقد ذهب بعو احترامونظرا لخطورة عدم 
السلطة حيث أن ثنائية الجزاء  استعمالفي  نحرافاالذلك أشد خطرا من  اعتبارإلى 

                                                
 .70، مرجع سابق، ص ضمانات مشروعية العقوبات اإلدارية العامةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  )1(
 .86محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص  )2(
 .8مرجع سابق، ص  ،مبدأ المشروعية وضوابط خضوع اإلدارة للقانونطعيمة الجرف،  )3(
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فأن  أما إذا كانت هذه الثنائية تحدث تجاه خطأ واحد، الخطأ في  ازدواجهاتفرض 
  )1(.طابعها التسلطيإلى أوج صول سلطة الردع و ذلك يمثل

أساسها القانوني في احترام جد تويجدر اإلشارة إلى أن ضمانه وحدة العقوبة 
موقعة بقرار إداري فإن العقوبة الثانية  ىاألولالمقضي فيه فإذا العقوبة  األمرحجية 

اإلشارة إلى أن هناك بعض اإلسثناءات التي ترد  يجدرو ةيتمثل مساسا بتلك الحج
  :تمثل أساسا فيتو على هذا المبدأ

 :ةحدة العقوبو عدم تعارض العقوبة التبعية مع مبدأ -أ 

ورة تكرارها عن فعل واحد هي العقوبة األصلية التي ة المحظالمقصود بالعقوب
الجزاء اإلداري  ناقتراعليه يجوز ، وقررها المشرع لمواجهة المخالفة بصفة أساسية

 انعدامعقوبة هدم بناء ال  ناألصلي بأخر تبعي أو تكميلي عن نفس المخالفة كأن تقتر
  )2(.ي كالهدم على نفقة المخالفرخصة البناء بعقوبة إدارية آخر

 ):العود(المخالفة  استمرار - ب 

الغير مشروع بالرغم من  تصرفهفي  االستمرارإذا لم يرتدع المخالف عن 
أن العقوبة األولى لم باعتبار ، از لإلدارة توقيع عقوبة أشدجالجزاء الموقع عليه 
 ا يعد ذلك تعددال، وتهفي مخالف االستمرارعن العدول عن  هتحقق أهدافها في دفع

في العمل الغير مشروع عود من المخالف يرتبا جزاءا  االستمرارعقابيا حيث يعد 
   )3(.أكثر شدة اجديد

رقابة القضاء لالجزاء الجديد و خالفةستمرار الماير اإلدارة في دضع تقويخ
 قضاستمرار السلوك المخالف ناا ىكان الجزاء الموقع بدعو انعدامهفإذا ثبت لديه 

  )4(.السبب انعدامبالتالي يكون باطال ال و دهلسن
  

                                                
 .22يونس محمد العلوان، مرجع سابق، ص  على )1(
 .714، مرجع سابق، صضوابط العقوبة اإلدارية العامةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  )2(
 .27م، مرجع سابق ص غناام محمد نغ )3(
 .21، مرجع سابق، ص ء اإلداري في الجزائر واقع وآفاقالقضابورديوة عبد الكريم،  )4(
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  المطلب الثالث
  .رجعيتهعدم و ء اإلداري مع المخالفةتناسب الجزا

  

 يبين مبدأ نةمبدأ التناسب بين الجزاء اإلداري مع المخالفة يقتضي المواز
 سيلةستخدم وتن من حق اإلدارة أن فإذا كا، الضمان في الجزاءات اإلداريةو الفاعلية

يقتضي فإن واجبها ، اب التي منحها المشرع لضمان حسن أداء جهازها اإلداريالعق
األفراد في أال يتم توقيع عقوبة أشد من الفعل ة أال تهدر بهذا الحق ضمان منها

، لى المخالفة المقترفةاإلدارية ع )1(ية العقوبةعدم رجع نةبإالظافة إلى ضما المقترف
يجب  اإلدارية على المخالفة المقترفة قوبةالقرار المتضمن الع إصدارفيجب عند 

ليس القانون الذي كان و فعول وقت صدور القرارمراعاة تطبيق القانون الساري الم
  .بي سنتناولها من خالل هذا المطلهذه المبادئ هي الت .وقوع المخالفةساريا وقت 

  
  ء اإلداري مع المخالفة المقترفة تناسب الجزا: الفرع األول

  

إنما ، واختيارهناسب أال تغلو السلطة المعنية بتوقيع الجزاء في الت ىمقتض
 يا لمواجهة المخالفة اإلداريةاللزوم ضرورعليها أن تتخذ ما يكون على وجه 

   )2(.أثارهاو
 ىارتكابه ومدظروف و كما أن تقدير المخالفة اإلدارية أمر يستنتج من طبيعة

حد اأن يكون إال  والمخالفة ال يغدو ءالتناسب بين الجزا، وأضراره بالمصلحة العامة
االبتعاد بالعقوبة الرغبة في و القواعد العقابية الحديثة التي تفرضها مقتضيات العدالة

من خالل تعسفها في العقاب بشكل غير مبرر ، سيلة للتنكيل بالمخالفمن أن تكون و
ة لفقدانه الثقة في د لمعاودة إثبات المخالفة نتيجناألمر الذي قد يدفع المخالف إلى الع

سراف في فراط في الشدة فقط إنما يشمل اإلال يعني عدم التناسب اإل، واإلدارة
                                                

 .75، ص 2008، دار الفتح، التناسب بين الجريمة التأديبية و العقوبة التأديبية محمد سيد أحمد محمد، )1(
  ، دار النهضة على مدى صحة القرار اإلداري وأثرهلو في الجزاء غالحسن عبد المجيد،  علي )2(
 .75، ص 2007،  العربية، القاهرة 
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ى علالذي يغريه  األمربحيث ال يردعه الجزاء ، الغير مبرر مع المخالف هلالتسا
، ال تفريطو بالتالي فأن مبدأ التناسب يقتضي العمل بقاعدة ال إفراطو معاودة المخالفة

يشكل ضمانة و دأ التناسب يعد أهم المبادئ التي تحكم النظم العقابيةمب أن بمعنى
هو ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي في ، واألفرادحريات و أساسية لحماية حقوق

ال يقتصر تطبيق مبدأ " حين قضى  1989جويلية  28قراره الصادر بتاريخ 
ل جزاء يتسم بصفة إنما يمتد تطبيقه إلى كو التناسب على الجزاءات الجنائية

 )1(." حتى لو عهد بسلطة توقيعه إلى جهة غير قضائية، الردع
بهذه  اإلفرادحريات و نجده قد أحاط حقوق يوبالعودة للمشرع الجزائر

 مجال ففي، في مواجهتهم اإلدارةالتي تضمن عدم تعسف  األساسيةالضمانة 
، به اإلدارة ينا تلتزمجزاءا مع إداريةنجده يحدد لكل مخالفة  اإلداريةالجزاءات 

يترك  أخرىوفي أحيان ، متماشيا مع العقوبة الجنائية اإلداريبذلك يكون الجزاء و
، اإلداريةحرية االختيار بين أكثر من جزاء في مواجهة المخالفات  لإلدارةالمشرع 

في هذه الحالة أن تختار من بين هذه الجزاءات ما يتناسب مع ما  اإلدارةعلى و
التوازن بين درجة تقيم  إنماالفات دون شدة أو تساهل مع المخالف ارتكب من مخ

 أنعليها  اإلداريعند توقيعها للجزاء  اإلدارةبمعنى أن ، درجة الجزاءو المخالفة
 اإلداري القضاءتكون خاضعة لرقابة  ألنهاالمخالفة و تتقيد بمبدأ التناسب بين الجزاء

والتي تخوله يبسط رقابته  اإلداريةرات القرا مالئمةالذي امتدت سلطته لتقصي مدى 
فمبدأ التناسب من المبادئ الدستورية التي ، على مدى تناسب الجزاء مع المخالفة

المتضمن عقوبة  اإلدارييكون القرار و اإلداريةتطبق على كافة الجزاءات بما فيها 
  .غير مشروع إذا تضمن مخالفة لهذا المبدأ إدارية

  
  ة الجزاء اإلداريعدم رجعي: الفرع الثاني

  

                                                
 386ثامر حسين محسن أبو جمة العجمي، مرجع سابق، ص  )1(
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دارية مع العقوبة الجنائية في الطبيعة الردعية ما يجعلها تشترك العقوبة اإل
الذي بمقتضاه ال و من أهمها عدم الرجعية، وتخضع للقواعد العامة في النظام العقابي

من وقائع قبل نفاذ النص العقابي الذي يجرمها حيث  اكتمليسري الجزاء على ما 
عه تحت طائلة والشخص بوق جأفايال  حتىو ة من قبل هذا النفاذكن مجرمأنها لم ت

  )1(.له تيانهعقوبة إدارية عن فعل كان مباحا حال إ
و قد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في تبريره لسريان مبدأ عدم الرجعية على 

أنما و أصال ال يقتصر على النصوص الجنائية فحسب باعتبارهالجزاء اإلداري 
لو حدد في إطار غير جنائي في قراره الصادر  عقابي حتى ينصرف إلى كل نص

 )2(.1982مارس  2في 

صيانة للحرية الفردية في كل نص  إعمالهإلى أن هذا المبدأ يجري  إضافة
الجزاء اإلداري إن لم يكن سلب الحرية فإنه على األقل يكون ، ويمكن أن ينال منها

  . جنائيوة من الجزاء الأشد قسد الحرية بل أحيانا يكون يقيله أثر بالغ في ت
دها في الطبيعة المزدوجة للجزاء اإلداري نوعليه فإن هذه الضمانة تجد س

من ثمة فهي تخضع لقاعدة عدم رجعية و إدارية تقرارافهي من حيث الشكل 
مضمونها عقوبة فالبد أن تخضع و اإلدارية كما أنها من حيث أثارها تالقرارا

  .شرعيةلل
 :  صرها فيدة وردت عليها بعض اإلسثناءات يمكن حإال أن هذه القاع

  
  لطبيعة المخالفة استنادايد الجدرجعية القانون  أوال

  

 تسمىو هناك من المخالفات اإلدارية ما تتعدد فيها مراحل سلوك المخالف
إن كانت تتم على ، وهي تشكل في مجموعها جريمة واحدةو ةقببالجرائم المتعا

  .شكل في ذاته مخالفة مراحل متتابعة كل منها ي
                                                

 .81مرجع سابق، ص ضمانات العقوبة اإلدارية العامة، زيز عبد المنعم خليفة، عبد الع )1(
 .81محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص  )2(
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مراحلها من ظل قانون  امتدتو المخالفة في ظل قانون قديم ارتكاب كانفإذا 
دون  مثال ذلك الشخص الذي يقيم ببناءو فتسري عليها قانون األحكام الجديد، جديد

لو كان قد تشدد في و ديم يطبق عليه القانون الجديد حتىترخيص في ظل قانون ق
  .هذه المخالفة  استمرتالجزاء طالما 

  
  

  رجعية العقوبة األصلح للمخالف:ثانيا 
  

رفض رجعية الجزاء اإلداري هو بمثابة ضمانة لصالح المخالف  إذا كان
للمخالفة  ةفإنه يمكننا القول أن عدم الرجعية تكون منتفية إذا ما كانت العقوبة المقرر،

في ظله  ارتكبيم الذي طأ من تلك المقررة في القانون القدو في القانون الجديد أخف
   )1(.رجعية العقوبة مادامت أصلح للمخالف األمر الذي يجوز معه إقرارات ،خالفةالم

ترتيبا على ما سبق يتضح لنا كيف أن المشرع الجزائري حاول قدر اإلمكان 
أن يوازن بين سلطة اإلدارة في توقيع الجزاء اإلداري مع المحافظة على حقوق 

متنوعة من الضمانات التي تضمن و لمجموعة كبيرة هإقرارل ذلك من خال، واألفراد
اإلدارة خاصة أن هذه األخيرة تمتع بسلطة تقديرية واسعة في مجال  تقراراسالمة 

  .تقرير الجزاء المناسب 
الذي يعني و مبدأ المشروعية احترامهذه الضمانات تتمثل أساسا بضرورة  

 قانون من خالل إلزام اإلدارةلل اقراراتهو ضرورة خضوع اإلدارة في تصرفاتها
سواء من كان منها عن طريق الرقابة ، ءات الرقابيةاراإلجإتباع مجموعة من و

 اإلدارية الذاتية التي تمارسها جهة اإلدارة مصدرة الجزاء على تصرفاتها أو كانت
  .لم من ذوي الشأنرقابة إدارية تمارس بناءا على تظ

هي و احترامالمشرع اإلدارة بضرورة  إلى هذه الضمانات فقد ألزم افةضإ
 اإلجرائيةو وعة من اإلجراءات الشكليةإصدار الجزاءات اإلدارية مجم دصدب

                                                
 .82، 83، مرجع سابق، ص ص، ضوابط العقوبة اإلدارية العامةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  )1(
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أيضا حفاظا على حقوق و ت اإلداريةعلى سالمة القراراالموضوعية حفاظا و
لما كانت اإلدارة تلجأ إلى سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء المناسب كان ، وداألفرا

ن المشرع الجزائري أن يحمي حقوق األفراد من أي تعسف قد يحصل أثناء لزاما م
ممارسة اإلدارة لهذه السلطة التقديرية هذه الحماية ال تأتي إال من خالل الرقابة 

  .التي سنتناولها بتفصيل من خالل الباب الثالث من هذه الرسالةو القضائية



  زاء اإلداريزاء اإلداريــــــــــد الجد الجــــــــقدیریة لإلدارة في تحدیقدیریة لإلدارة في تحدیة القضائیة على السلطة التة القضائیة على السلطة التــــــــــــــــــــــــــــــــالرقابالرقاب  الباب الثانيالباب الثاني
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  الفصل الثاني
  لسلطة التقديرية لإلدارة الرقابة القضائية الحديثة على ا أساليب

  ديد الجزاء اإلداريحفي ت
 
دائرة ن المتتبع للقضاء اإلداري يدرك أنه قضاء متطور حيث يوسع من إ

تها اقرارو أعمالهاو الوثيق بأنشطة اإلدارة هذا الرتباطه، واختصاصه يوما بعد يوم
كبيرا في مجال السلطة التقديرية عجزت معه وسائل الرقابة  عااتساوالتي عرفت 

على الرقابة القضائية  انعكسوهو ما ، القضائية التقليدية عن إستعابه أو اإلحاطة به
لوحدها تصب في ي كيف أن الرقابة على المشروعية حيث أدرك القضاء اإلدار

ما حتم عليه البحث ، حقوق األفراد وحرياتهمو مصلحة اإلدارة على حساب مصلحة
حقوق و عية العمل اإلداريها التوازن إلى نصابه بين مشروبيعيد  ارتكازعن نقطة 

من خالل التوسع في الرقابة  جهود رجال القضاء من هذا الشأن تتعددو ،دااألفر
من الرقابة آخر على رقابة المشروعية نوعا  إضافةعلى أعمال اإلدارة لتشمل 

رقابة القاضي اإلداري  امتدتو بل ،التناسبو لى المالئمةهو الرقابة عو القضائية
سنتناوله في هذا ا هو مو قناعة مصدر الجزاء اإلداري حد الرقابة على لتصل إلى

  :الفصل من خالل المباحث التالية
  

  .مضمون الرقابة القضائية الحديثة على السلطة التقديرية لإلدارة: المبحث األول
 .رقابة القضائية الحديثة على السلطة التقديرية لإلدارةوسائل ال: المبحث الثاني
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  المبحث األول
  مضمون الرقابة القضائية الحديثة على السلطة التقديرية لإلدارة 

  
قرارات  في االحتراماألساسية الواجبة  يعتبر مبدأ المشروعية أحد المبادئ

و كان ، أ المشروعيةللقانون يمثل أهم نتائج مبد ال ريب أن خضوع اإلدارةو اإلدارة
نشاط اإلدارة تعارض نشاطها في بعض األحيان مع المفهوم الضيق  اتساعمن نتيجة 

يسهل  اامتيازما دفع بالمشرع إلى منح اإلدارة ، يقيد نشاطهاو لهذا المبدأ الذي يحد
يتمثل في السلطة التقديرية  نجاعتهيزيد من مرونة العمل اإلداري وو الها أداء مهامه

.  
فعالة و بدت ضرورة العمل على تنظيم الرقابة القضائية بصورة مجدية وهنا

 خاصة، هذه السلطة التي تتمتع بها اإلدارة لضمان عدم مخالفتها للقانونو تتماشي
لم يعد  ،)أوجه عدم المشروعية الخمس(المشروعية بمفهومه التقليدي مبدأ أن و

  .المالئمة نصيب في ذلكو تناسبللبل أصبح ، المبرر الوحيد إللغاء القرار اإلداري
 أهميتها من حيث في تقدير الواقعةواسعة للقاضي اإلداري سلطة  فأصبح

وهي التي أطلق عليها ، لقرار الذي أصدرته اإلدارةلمتها مالءو تناسبها ىمدو
المالئمة للقرار اإلداري كأساس و رقابة التناسب اسمالقضاء اإلداري الفرنسي 

سنتناوله من خالل ا هو مو ئية الحديثة على السلطة التقديريةلمضمون الرقابة القضا
  .هذا المبحث 
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  المطلب األول
  رة التناسب في القرار اإلداريفك

  

تعتبر فكرة التناسب من الوسائل الحديثة التي يستخدمها القضاء اإلداري في 
 1978مجلس الدولة الفرنسي سنة  اعتمدهابسط رقابته على السلطة التقديرية حيث 

  )1(.تعددت تطبيقات المجلس لهذا المبدأو في حكم ليبون
إن كان لم يستقر بعد على هذا المبدأ إال أن و أما القضاء اإلداري الجزائري

  .لألحكام هذا المبدأ االستثنائيةذلك لم يمنعه من التطرق لبعض التطبيقات 
 وعليه سنحاول من خالل هذا المطلب أن نتناول تعريف فكرة التناسب

  .أساسها القانونيو
  تعريف فكرة التناسب: الفرع األول

  

وجبه أال ذلك السلوك الذي تلتزم اإلدارة بم" يعرف الفقيه فيدل التناسب بأنه 
أو أضرارا أكثر مما تطلبه مهمة المحافظة على المصلحة  تفرض على األفراد أعباء
   ."العامة المنوط بها تحقيقها

عندما يبسط القضاء اإلداري رقابته " أنه كما عرفه مصطفي فهمي أبو زيد ب
فهو يتحقق مما إذا  )*(على السبب في القرار اإلداري فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة منه

اإلجراء المتخذ أي ما إذا كانت هذه الوقائع كافية و كان هناك تناسب بسن السبب
   )2(."لتبرير القرار المتخذ

                                                
 .332، ص 2002، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، قانون القضاء اإلداريمحمد محمد عبد الطيف،  )1(
الرقابة على الوصف القانوني  -2.الرقابة على الوجود المادي لسبب -1:ثة وهيمراحل الرقابة على السبب ثال )*(

 .الرقابة على التناسب 3-.لسبب 
، الجزء األول، قضاء اإللغاء، دار المطبوعات الجامعية، القضاء اإلداري ومجلس الدولةمصطفي فهمي أبو زيد،  )2(

 .764، ص 1999اإلسكندرية، 
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 في المرحلة الثالثة من الرقابة على" الدكتور عبد الغني بسيوني بأنه  ىوير
بين الوقائع المادية التي و م بين شدة القرارالسبب يجب أن يوجد تناسب أو تالء

  )1(".اتخاذهدفعت اإلدارة إلى و حدثت

نشير هنا إلى األستاذ عبد الغني قد أشار إلى التناسب كمرادف للمالئمة إال أن 
  .ما بعدهو ما سنوضحه فيو الواقع أنهما مختلفان

إن مقتضي التناسب بين المخالفة " أما األستاذ محمد باهي أبو يونس فيقول
ال ، واختيارهديد الجزاء في حالسلطة المعنية بت لوغالجزاء اإلداري أال تو اإلدارية

ما يكون على وجه اللزوم  إنما عليها أن تتخيرو تركب متن الشطط في تقديره
اقترافها من ما يترتب على و المخالفة اإلدارية ضروريا لمواجهة الخرق القانوني أو

زجر غيره عن أن يرتكب و ما فيه القدر المتيقن من معقولية الردع المخالفو أثار
  )2(.ذات فعله

 الجزاءو الوقائعو من خالل التعريفات السابقة نجد أنها تربط بين محل القرار
بين  توازنب هو إيجاد كما نلمس أنها تتفق حول أن القصد من التناس،المخالفة و

، في القرار اإلداري) النتيجة أو الجزاء(عنصر المحل و )الواقعة(عنصر السبب 
مدي تبريرها و عليه يمكن القول أن مبدأ التناسب يعني تقدير الواقعة في أهميتهاو

لقرار الذي أصدرته اإلدارة بعد تعريفنا لفكرة التناسب تنتقل إلى األساس القانوني 
  .رة لهذه الفك
  

  األساس القانوني لفكرة التناسب في الجزاء اإلداري:الفرع الثاني
  

ول أنه أصبح واقعا لسابقة لمبدأ التناسب يمكننا القمن خالل التعريفات ا
لذا كان لزاما علينا البحث في مسألة األساس القانوني ، ملموسا أمام القضاء اإلداري

ي فكرة التدرج في ذكر الجزاءات لتبرير متمثل ف يالذي نجد له سند فقهو لهذا المبدأ
                                                

 .664، مرجع سابق، ص القضاء اإلدارياهللا، عبد الغني بسيوني عبد  )1(
 .113، مرجع سابق، ص الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات اإلدارية العامةمحمد باهي أبو يونس،  )2(
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حيث رأوا أن قصد  ،أساسا قانونيا لها باعتبارهارقابة القاضي اإلداري على التناسب 
لذلك ، ةأن يقاس الجزاء بمقدار المخالفة المقترف المشرع من تدرج الجزاءات اإلدارية

داري إنما كان رقابة القاضي اإلداري على التناسب في الجزاء اإل إعمال يفسرون أن
  )1(.تماشيا مع قصد المشرع في تدرج الجزاءات

عقوبات اإلداري نجدها تنص على قانون ال ىوبالعودة إلى الدول التي تتبن
من قانون  03الفقرة  17فتنص المادة ، التدرج في العقوباتاحترام مبدأ ورة ضر

يق الجزاءات العقوبات اإلداري األلماني على عدة معايير يجب مراعاتها عند تطب
درجة خطأ الفاعل هذا و تتمثل في خطورة الفعل الغير مشروعو، اإلدارية المالية

للفاعل إال إذا كان الخرق  االقتصاديبالموقف  االعتبارفضال عن األخذ بعين 
  .االقتصاديد بذلك في الموقف تاإلداري طفيفا فال يع

وضع كثيرا عن القانون فلم يختلف ال االيطاليقانون العقوبات اإلداري  فيأما 
للجزاء اإلداري  األقصىالحد و األدنىفبعد أن حدد هذا القانون الحد ، األلماني

منه على عدة معايير لتنظيم السلطة التقديرية لإلدارة  11المادة  في فإنه نص ،لماليا
  .االختياريةالجزاءات اإلدارية التبعية و في تقرير الجزاءات اإلدارية المالية

مجلس الدستوري في فرنسا بأنه ال ىا يخص المشرع الفرنسي فقد قضأما فيم
إلى كل  أنما يمتد تطبيقهو، ال يقتصر تطبيق مبدأ التناسب على الجزاءات الجنائية

أكده  و هو، لو أعلن بواسطة سلطة غير قضائية جزاء يتسم بصفة الردع حتى
حيث اعتبر مبدأ  2002جوان 14مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 

السيما فيما يتعلق بالغرامة بشكل ، التناسب شرطا جوهريا لصحة الجزاء اإلداري
فالجزاء اإلداري العام يجب ، يتناسب مع قدر الضرر المترتب على المخالفة اإلدارية

أن يكون متناسبا مع خطورة الذنب المرتكب ألنه إن لم يمكن كذلك كان غير 
  )2(.مشروع

                                                
 .27مايا محمد نزار أبو دان، مرجع سابق، ص  )1(
 .277،278، مرجع سابق، صالنظرية العامة لقانون العقوبات اإلداري، ىمين مصطفأمحمد  )2(
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على مبدأ التدرج في  اعتمدالمشرع الجزائري نجده هو اآلخر  أما فيما يخص
فعلى سبيل المثال ، لم يغفل هذه النقطة في العديد من النصوص القانونيةو الجزاءات

"  االتصاالتو المحدد للقواعد العامة للبريد 2000/ 03من القانون  35تنص المادة 
 لالتصاالتشبكات عمومية  لاستغالو إذا لم يلتزم متعامل مستفيد من رخصة إقامة

فإن سلطة  ةالتنظيميو الشروط التي تفرض عليه من خالل النصوص التشريعية
 وإذا لم يتقيد المتعامل، يوما 30الضبط تقوم بإعذاره بضرورة التقيد في مدة 

يعلن عبر قرار يتضمن  باالتصاالتر المكلف باإلعذار شروط الرخصة فإن الوزي
سلطة الضبط إلجراءات عقابية في حقها على عاتقها منها من  باقتراحو المبررات

أو أكثر أو تعليق الرخصة لمدة يوما  30التعليق العام أو الجزئي للرخصة لمدة 
  .األكثرراوح من شهر إلى ثالثة أشهر وتخفيض مدة الرخصة إلى سنة على تت

سحب المعني بالمخالفة يجوز للوزير المعني إصدار قرار ب استمراروفي حالة 
  .من نفس القانون 36النهائي لرخصة حسب المادة و الكلي

هنا نالحظ كيف أن المشرع الجزائري من خالل هذا المثال قد تبني فكرة 
الجزاء من خالل و مبدأ التناسب بين الخطأ احترامالتدرج في الجزاءات اإلدارية مع 

 .راجعة خطئهإعطاء المخالف أكثر فرصة لم

ئ للقاضي اإلداري منشيتمثل في الدور الو التناسبوهناك أساس ثان لفكرة 
لذلك ، يعتمد على أحكام القضاءو غير مقننو مرنو النشأةفالقانون اإلداري حديث 

علية فإن القاضي اإلداري يتمتع بسلطات واسعة لجدية و يوصف بأنه قانون قضائي
حة تحكمها في ال يجد لها قاعدة قانونية واض التي قد، وتهاثحداو المشاكل اإلدارية

قد تصل هذه السلطة إلى حد و كثير من األحيان مما يدفعه إلى البحث عن حل لها
تقريرها من خالل سلطته في تفسير إرادة المشرع و إنشاء قواعد قانونية جديدة

هو ما يؤكده العميد فيدل بقوله أن القاضي اإلداري ال يزال ، والضمنية أوالصريحة 
أن الحدود بين السلطة و ،القواعد التي يخلقها القاضي هي تشملو قاضي المشروعية
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المالئمة  فالذي يستطيع أن يضيو التقديرية يضعها القاضي بنفسه السلطةيدة وقالم
   )1( .اإلنشائية تهلسلط الإلى المشروعية أعما

أما الفقيه ديلو بادير فيري أنه إلى جانب السلطة المقيدة بواسطة القانون 
تحرمها سلطتها التقديرية في و اإلدارة اختصاصتحدد  ةعد جديدقوا ئفالقاضي ينش
بعدما  مقيدا اختصاصاإلدارة طبقا لهذه القواعد  اختصاصفيصبح  ،نطاق معين

  )2(.كانت تتمتع بسلطة تقديرية
ن أساسا في كمسبق نجد أن األساس القانوني لفكرة التناسب ي من خالل ما

 األخيرهذا ،دور المنشئ للقاضي اإلداري إلى ال إضافةالتدرج في ذكر الجزاءات 
أنه هو الذي و مة خاصةءالمالو إليه الفقهاء لتبرير بسط رقابته على التناسب استند

إذا فاألجدر به أن يبسط رقابته على جميع  ،ير عليها اإلدارةسيبتني القواعد التي ت
  .تصرفات اإلدارة التي يحكمها مبدأ المشروعية أو المالئمة 

  
  الثاني مطلبال

  القرار اإلداري للوقائع الرقابة على مالئمة
  

تقتضي منا دراسة الرقابة على المالئمة التطرق إلى تعريفها ثم عالقتها بفكرة 
أخيرا نتناول بعض التطبيقات القضائية لهذه الفكرة الحديثة هي الرقابة و التناسب
  .القضائية
 

  تعريف المالئمة:الفرع األول 
  

حق القاضي اإلداري في  ىالئمة يجرنا إلى الحديث عن مدأن الحديث عن الم
أنه في ظل المذهب المقيد يعتبر و خاصة، رقابته على األعمال اإلدارية ضفر

                                                
 .184، مرجع سابق، ص النظرية العامة للقرارات اإلداريةسليمان محمد الطماوي،  )1(

(2) Andreé delaubadere , yeves gudmet , op cit , p 226  
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و  ،)1(بين رقابة المشروعية ة إال أن األصل أنه ال يوجد تناقضقاضي مشروعي
 شروعيةجوز رقابة المالئمة بشكل مستقل عن رقابة المتأنه ال و رقابة المالئمة

المشروعية يلزم في بعض األحيان  على رقابته إعمال دهو بصدو فالقاضي اإلداري
مة تعد عنصرا من عناصر ءيؤكد أن المال هو ماو ءمةإلى رقابة المال ءبااللتجا

  )2(.المشروعية
أن عملية اإلدارة تتمثل أساسا في "حسب األستاذ فالين  بالمالئمةويقصد 

قانونا ذلك القرار الذي يتفق  اتخاذهاالقرارات التي يتم في نطاق مجموعة  االختيار
و إذا سمح القاضي لنفسه بمراجعة ، لح العاماالص احتياجاتأكثر من غيره مع 
إلغاء القرارات التي يقدر أنها ال تخدم الصالح العام بدرجة و اإلدارة لتقديرها هذا

  )3( ."ا على اإلدارةإنما رئيسو كافية فإنه في هذا الغرض ال يصبح قاضي إداري
 ضوابط تكون بتوافر يفة للقرار اإلدارمة صءأن المال ىير نوهناك م

  )4(.شروط معينة تراعها اإلدارة في القرار اإلداريو

 مة التصرف من حيث الزمانءويضيف األستاذ سامي جمال الدين أن مال
  )5(.المحيط به االعتباراتو الظروفو المكانو

لنا أن القصد من المالئمة ليس تقدير اإلدارة  سبق يتضح ترتيبا على ما
مالئم اختيار اإلجراء المن التصرف بل  االمتناعلمالئمة إقدامها على التصرف أو 

 .يناسب مع أهمية الوقائعو الذي يتفق
 
  

                                                
، المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية، ةوالعقوبة التأديبي ةالتناسب بين الجريمة التأديبيمحمد سيد أحمد محمد، )1(

 .56ص، 2008
 .89حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص )2(
دار الجامعة الجديد ، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديبخليفة سالم الجهمي، )3(

 .24، ص 2009لنشر اإلسكندرية، 
 .14،19مرجع سابق، ص الرقابة على األعمال اإلدارة،سامي جمال الدين،  )4(
 15ل الدين ، مرجع سابق ، ص ،سامي جما )5(
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  عالقة التناسب بالمالئمة: الفرع الثاني
  

أنه توافق و رارمتخذ مع سبب القهو توافق اإلجراء الشرنا سابقا إلى أن التناسب أ
و كما عرفنا المالئمة ، ليس في كل جوانبهو في أحد جوانب القرار اإلداري فقط

 المكانو بأنها التصرف الذي يكون مناسبا أو موافقا أو صالحا من حيث الزمان
  .ة بهالمحيط االعتباراتو الظروفو

أن هناك من يري بأن و خاصةو ومع ذلك فإن هناك خلط بين المصطلحين
  .محلهو اإلدارية هي التناسب بين القرار تالقرارائمة في المال

أنه كغيره و مة ليست هي التناسبءكما يري الدكتور محمد عبد العال أن المال
داري ذلك أن رقابة القضاء اإل، بتقديرهاالتي تنفرد اإلدارة  األخرىمن األمور 

يح لهذا القرار للقرار الصادر من جهة اإلدارة تقف عند التحقق من وجود سبب صح
طتها مالئمات اإلدارة التي تخضع لسل فمن متى قام خطورتهأما أهمية السبب أو 

   )1(.التقديرية
 أهممن  اعتبرأن و القرار اإلداري عليه فإن التناسب هو أحد عالماتو

 التي تتكون من ثالث عناصر هي تقدير،عناصر المالئمة في القرار اإلداري 
ناسب توقت التدخل وأخيرا تقدير اإلجراء الذي ي اختيارو عاالمتنا أوجوب التدخل و

   )2(.مع خطورة السبب
، ر المالئمةنصعلى ع اعتمدالقضاء اإلداري الجزائري حيث  أكدهوهو ما 

ب م ضد وزير  في قضية مثال ذلك قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلىو
مع المخالفة  يالتأديباء مالئمة الجز ىحيث راقب المجلس األعلى مد ،)3(الداخلية

                                                
، 1971دار النهضة العربية، القاهرة،  ،فكرة السبب في القرار اإلداري ودعوي اإللغاءمحمد حسين عبد العال،  )1(

 .72ص 
، إصدار الشعبة المصرية )مجلة العلوم اإلدارية( ، ةالرقابة القضائية على مالئمة القرارات التأديبيالسيد سليمان،  )2(

 .225الدولي للعلوم اإلدارية، السنة الخامس، العدد الثاني، ص  للمعهد
المجلة القضائية العدد  07/12/1985الصادر بتاريخ  42568أنظر قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى رقم  )3(

 .215ص ، 1990، تصدر عن قسم المستندات والنشر المحكمة العليا الديوان الوطني لألشغال التربوية الجزائر 01
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التناسب بين المخالفة  ىإلى أن اإلدارة كانت محقة في تقديرها لمد انتهىو المرتكبة
هذا الحكم متعلق بجزاء تأديبي أال أنه  أن على الرغم من، والجزاء المقدرو المرتكبة

 دارةيقدم لنا نموذج لتبني القضاء اإلداري في الجزائر لفكرة المالئمة في قرارات اإل
 .الجزاء اإلداري إللغاءد عليها تمأن يع ررضيستطيع المتو
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  المبحث الثاني
  وسائل الرقابة القضائية الحديثة غلى السلطة التقديرية

  

مع تزايد السلطة التقديرية لإلدارة التي تزيد معها إمكانية تعسف اإلدارة في 
يبتدع مجموعة و ددأصبح لزاما على القاضي اإلداري أن يح،مواجهة حقوق األفراد 

هرت الرقابة على الغلط البين ظف، قابته عليهان األساليب الرقابية من أجل بسط رم
رقابة القاضي و األضرارو نظرية الموازنة بين المنافعو نظرية الغلوو في التقدير

ظهرت كلها من أجل تدعيم رقابة ،اإلداري على قناعة مصدر الجزاء اإلداري 
هو ما سنتناوله و لتطور الذي أصاب السلطة التقديرية لإلدارةالقاضي اإلداري على ا
  .من خالل هذا المبحث

  
  المطلب األول

  نظرية الغلط البين في التقدير
 

قرار اإلداري قابة القضائية على اليستعمل مجلس الدولة وهو بصدد الر
 مفادها أن اإلدارة عندما تمارس سلطتها،معادلة جديدة  اإداري المتضمن جزاءا

فإن القرار الذي تتخذه يجب أن ال يكون مرتكزا على وقائع غير صحيحة  التقديرية
ال يكون مشيبا و ال إلى غلط بين في التقديرو ال إلى أسباب قانونية خاطئةو ماديا

  )1(.السلطة استعمالفي  االنحرافبعيب 
عليه تقتضي و يعني أن اإلدارة يمكن أن ترتكب خطأ في التقدير وهو ما

نا لهذا المطلب الوقوف عند التعريف الغلط البين في التقدير ثم التطرق إلى دراست
 .ليها القاضي في تطبيق هذه الفكرةمعايير التي يلجأ إال

  
 
 

                                                
(1  ) Renie chapus, op cit .p935 . 
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  تعريف الغلط البين في التقدير: الفرع األول
  

به حاالت  ليواجهأقر مجلس الدولة الفرنسي فكرة الغلط البين في التقدير 
 اختيارهاو لينفذ إلى تقدير اإلدارة نفسه بلو ف القانوني للوقائعييعن التك امتناعه
ة التقديرية التي تكون للجهة عليه يمكن القول أنه أيا كانت السلط، والقراراته

  )1(.يرها يخضع لرقابة الغلط البينتقدتصة فإن المخ
ولهذا أصبحت فكرة الغلط البين في التقدير عنصرا أساسيا من عناصر القدر 

للرقابة ذلك القدر الذي يراقبه القاضي اإلداري في كل دعوي ترفع أمامه أيا  ىناألد
  )2(.كان موضوعها

يعرفه  Braibantوبالرجوع إلى تعريف الغلط البين في التقدير نجد الفقيه 
حتميته مما تجعل األبطال مصير و بأنه الخطأ الذي يتصف في الوقت ذاته بخطورته

  )3(.ب بمثل هذا العيبوشلما عمل السلطة اإلدارية
عدم  علىلط البين في تقدير يقوم في الحقيقة غأن ال COSTAاألستاذ  ىوير

يجب أن يكون عدم تناسب ظاهرا أي و محتوي القرارو التناسب بين وقائع القرار
  .جسيماو بينا

أن الغلط البين في التقرير بالنسبة إلى  ىفير VINCENTأما األستاذ 
الذي يظهر و اإلدارة في تقديرها للوقائع عند إنشائها لقرارها خطأ اقترفته القضاء هو

 .ال يترك مجاال لشكو واضحا

جليا للشخص العادي و واضحا األستاذ فيدل بأنه الخطأ الذي يكون ىير اكم  
لمن له عقل مستنير أو هو الذي يكون  في وجوده أو هو الذي ال يوجد أدني شك

 جليا 

                                                
مجلس ( ، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين لإلدارة في تكيف الوقائع في دعوى اإللغاءمحمد سالمة جبر،   )1(

 .210، ص 1993، القاهرة، مارس 01العدد  37السنة ، ) هيئة قضايا الدولة
 . .114حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص )2(
االتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة اإلدارة التقديرية وموقف ضان بطيخ، رم )3(

 .232، ص 1996دار النهضة العربية، القاهرة، ، لمصري منهاالدولة امجلس 
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  )1(.ينه ظاهر لغير القانونساطعا لدرجة أو بيناو واضحا
 لط البين في التقدير بأنه الخطأ الواقعغوقد عرف مجلس الدولة الفرنسي ال

يخضع للرقابة القاضي خصوصا عندما ، والجسيم في التقدير القانون للوقائعو
مثل هذه باالت التي تكون متمتعة فيها حتمارس اإلدارة سلطتها التقديرية في ال

  )2( .السلطة
تعريفات سابقة يمكن القول بأن القاضي اإلداري أثناء ممارسته  من خالل

لط الذي شابه غإنما على ال، لط البين ال يحكم على تقدير اإلدارة نفسهغلرقابته على ال
وز للقاضي أن يحل بتقديره محل كما ال يج ،جلياو خاصة عندما يكون الخطأ واضحا

إنما يكون دور القاضي عند بسطه و عةدير اإلدارة عندما تتمتع بسلطة تقديرية واستق
  .اإلدارة فسأساسية لحماية األفراد في تع لط البين كضمانةغللرقابة على ال

  
  لط البين في التقديرغمعيار تطبيق ال: الفرع الثاني

  

كون أمام قسوة من جانب اإلدارة أو نلط البين في التقدير عندما غيتحقق ال
األفراد على و تين إلى األضرار بمصالح اإلدارةإفراط في الشفقة ما يؤدي في الحال

  .السواء
! أو ال يشرط فيه ذلك واضحاو لط جسيماغط البين أن يكون الغلفهل يعني ال

 ما هي المعاير التي يمكن للقاضي االعتماد عليها لتحديد الغلط البين في التقدير؟ أو

 من الفقه موقف كلالوقوف على  تكون من خاللالتساؤل على هذا  اإلجابة 
  .القضاء في ذلكو
  

 .لط البينغموقف الفقه في معيار ال .1

                                                
 .70مايا محمد نزار أبو دان، مرجع سابق، ص )1(
 .211محمود سالمة جبر، مرجع سابق، ص )2(
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على  االعتمادلط البين إال أنه يمكن غالفقه في تحديد معيار مميز لل فلاخت
  .لطغالمعيار الثاني عدم معقولية الو لطغجسامة ال ىمعيارين أساسيا هما مد

ين هو لبلط اغول يرون أن أساس تحقق الفبالنسبة لألصحاب المعيار األ
في  ئإذا كان لإلدارة أن تخط BRAIBANTالوضوح فيقول األستاذ و الجسامة

  .ها مطلقا أن ترتكب خطأ جسيمالممارسة سلطتها التقديرية فإنه ال يجوز 
و تقاس درجة الوضوح ، لط جلياغأما من ناحية الوضوح فيجب أن يكون ال

لط غستاذ فيدل إذا يري أن المعيار الرجل العادي وهو ما ذهب إليه األباالعتماد على 
 )1( .البارز هو الذي ال يحتاج إلى خبرة كبيرة

غتهم له بالتطبيقات األولى اأثروا في صياالتجاه قد توالواقع أن أصحاب هذا 
  .لط جسيما وجلياغال لط البين في مجال القضاء اإلداري أين كانغلفكرة ال
أخر وهو معيار عدم  رمعياعلى  االعتمادجانب ثان من الفقه إلى  اتجهو
سلطتها  استخدامسئ اإلدارة عمدا تلط يتحقق عندما غأن ال ىبمعن، المعقولية
أو وضوح هذا  ةجسام ىن في مدكمال ي لط البينغفهم يروا أن معيار ال، التقديرية

م التي كانت تحت يفي عناصر التقي االنضباطفي درجة عدم  الط أنما يكون أساسغال
 عتمادالاوالواقع أن كل من المعيارين يمكن ، ميرائها هذا التقينظر اإلدارة عند إج

لط على درجة معينة من غانه يجب أن يكون ال ةفحقيق بأخرىعليه بدرجة أو 
 ضي على التأكد مناعدم معقوليته كلها أمور تساعد القو واضحاو بيناو الجسامة

فيمكن أن  اجليو حاضاو كانلط غأشكال طالما أن ال يهذا ال يثير أ إال أن، جودهو
 اإلدارية حتى ىث المتعمق في الدعولط خفيا ما يستلزم على القاضي البحغيكون ال

  .لطغموقع الو يقف عند مضمون
 :لط البين غموقف القضاء اإلداري من ال .2

 لطغفي مجال الرقابة على اللقد عرف القضاء اإلداري الفرنسي تطورا كبيرا 
الرقابة التقليدية على مشروعية الجزاء اإلداري إلى من  انتقلحيث  ،تقديرالالبين في 

                                                
 . 230خ، مرجع سابق، ص رمضان بطي )1(
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التناسب  خضعن اأب، خرج من تحفظه المعهودوالجزاء اإلداري  الرقابة على مالئمة
 بين على خطأ ارتكازهو بين الجزاء الموقع مع الخطأ المقترف لرقابته في حالة قيامه

 االنطالقة 1978ة جويلي 09في  )1(عد حكم مجلس الدولة في قضية ليبونيو ،جليو
حيث أصبح القاضي اإلداري في هذا الصدد ،لط البين غالرقابة على ال الفعلية ألعمال

بل وصل ، ما إذا كانت تنطوي على مخالفة من عدمهو ال يتعرض لوصف األفعال
ما و التقدير فيالخطأ الواقع  باستخالصالتي تسمح له و إلى الجسامة التي طبعت بها

  .ينتج عنه من جزاء
األستاذة فريدة أبركان أن هذا  ىفتر أما فيما يخص القضاء اإلداري الجزائري

النوع من الرقابة يعد صمام أمان بالنسبة للحاالت التي تتعسف فيها اإلدارة صراحة 
إذا و إذ أن اإلدارة ملزمة بإتباع السلوك المعتدل بحيث أنها، بسلطتها التقديرية

لمعقول في حكمها المنصب على عناصر لطا واضحا يتجاوز حدود اغ ارتكبت
  .ة على التكيف القانوني خففالمالئمة فإن القاضي يقوم لرقابة م

لط البين من خالل غوعليه حسب األستاذة فريدة أبركان تتحقق الرقابة على ال
  :اإلجابة على السؤال الثاني

  ؟ أال يعد الجزاء اإلداري المسلط مبالغا فيه
فإن اإلدارة في هذا المجال تتمتع بالسلطة دة فريدائما األستاذة  حسب 

لقاضي يمارس رقابة دنيا عندما ير أن اغ، الجزاء اختيارالتقديرية بخصوص 
 الهرف الممنوحة صوصل إلى وجود خطأ ناجم من تعسف اإلدارة في حرية التيت
  )2( .عن تجاوزها حدود المعقول في الحكم الذي تبنته بخصوص عناصر المالئمةو

                                                
 ،)مجلة هيئة قضايا الدولة (، التطورات القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاءمحمد سالمة جبر،  )1(

 .82، ص1991القاهرة مارس  01، العدد35السند 
 .40فريدة أبركان، مرجع سابق، ص )2(
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 ىالمجلس األعلو س ضد وزير العدل ده في قضية السيديتم تأك وهو ما
قرار الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا على إبراز عدم التناسب  اعتمدلقضاء حيث 

  )1(.الجزاء النهائي مع األخطاء المرتكبة

 
  المطلب الثاني

  وـــــــــــــــة الغلــــــــــنظري
  

لى نفس المسلك القضاء اإلداري ار القضاء اإلداري الجزائري عسلقد 
 التخاذتناسب بين الوقائع المبررة االلتزام بمراعاة الضرورة بالفرنسي فيما يتعلق 

تحقق  ىمحل هذا القرار فيمتد عمل القاضي إلى الرقابة على مد، والقرار اإلداري
رقابته أساسا  فتكمن، هذا التناسب دون المساس بحدود وظيفته كقاضي للمشروعية

تناسبها مع و خطورتهاو ت عليها اإلدارة قرارهابنتقدير صحة األسباب التي  على
تكيفها و إلى رقابته على صحة الوجود المادي للوقائع باإلضافة ،الجزاء المتخذ
 سواء كان باإلفراط في ما يعرف برقابة القاضي اإلداري على الغلو القانوني وهو

  .ين البالتشدد أو اإلفراط في 
  

  تعريف نظرية الغلو: ولالفرع األ
  

أن يكون و جزاء إداري هناكيقصد برقابة الغلو تلك الرقابة التي تفترض أن 
  )2(.هذا الجزاء غير مالئم للذنب سواء اإلسراف في الشدة أو اإلفراط في اللين

عيب الغلو هو العيب الذي يكون فيه الجزاء اإلداري غير متناسب بشكل "أهو 
ألن اإلدارة لم ، نحرافالبادون أن يوصف القرار ظاهر مع الذنب المرتكب 

  )1(".تستهدف تحقيق غرض أخر غير الواجب عليها إستهدافه
                                                

 .40،41ركان نفس المرجع، ص ص لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية ارجع لفريدة أب )1(
دار النهضة العربية، ، الغلو في الجزاء وأثره على مدى صحة القرار اإلداريعلى حسن على عبد المجيد،  )2(

 .379، ص 2007القاهرة، 
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قعته التناسب الشديد من الجزاء الذي ويعرف الغلو بأنه عدم  نوهناك م
 )2(.المخالفة التي وقع في شأنها هذا الجزاءو السلطات اإلدارية

بين سبب  التناسبصور عدم  عريفه بأنه صورة واضحة منكما يمكن ت
    )3(.مالئمة القرار اإلداري ىمحله يباشر القاضي من خالله رقابته على مدو القرار

السابقة يتضح لنا أن الغلو يقصد به إما إسراف اإلدارة من خالل التعريفات 
 اختيارفي  أشرنا في بحثنا إلى أن سلطة اإلدارةو كما سبقو، في الشدة أو اللين

متعددة و إنما تدور في نطاق جزاءات متنوعةو داري المالئم ليست مطلقةالجزاء اإل
بالتالي يكون لإلدارة أكثر من جزاء يجوز لها ، وىالحد األقصو األدنىبين الحد 

من بين الجزاءات في حدود  اختارتمعقوال فإن هي و توقيعه بشرط أن يكون مناسبا
 بأن فيه غلو أما إذ تجاوزتقرارها فهنا ال يوصف ، ما هو مرخص لها قانونا

يؤدي  خرج عن نطاق السلطة التقديرية ماتالمعقول فهنا و اإلدارة التقدير السليم
الجزاء اإلداري  اختيارحت طائلة اإللغاء لما فيه من غلو في تبقرارها إلى الوقوع 

  .المناسب
  

  .معيار تطبيق نظرية الغلو :الفرع الثاني
  

إنما هو معيار و غلو ليس معيارا شخصيامشروعية في الالإن معيار عدم 
الذنب أو المخالفة اإلدارية المقترفة  موضوعي يقوم باألساس على درجة خطورة

لحالة تخرج القرار وهو في هذه ا، مقدارهو وع الجزاءالتي ال تتناسب تماما نع ن
ء يقوم التقدير السليم للجزاو ن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعيةماإلداري 

اإلداري المناسب للمخالفة عندما تقوم اإلدارة بصورة موضوعية بتقدير ظروف 
ال يتعرض  بالتالي فإن القاضي اإلداري في هده الحالة و، إصدار الجزاءو المخالفة

                                                                                                                                              
 .220ص ، 1991، مطبعة األطلس، القاهرة، قضاء المالئمة والسلطة التقديرية لإلدارةسامي جمال الدين،  )1(
 .185، مرجع سابق، ص فكرة السبب في القرار اإلداريسنين عبد العال، محمد ح )2(
 .92مايا محمد نزار أبو دان، مرجع سابق، ص  )3(
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إنما يتعرض للظروف التي أحاطت به فإن تبين له و إلى تقدير اإلدارة في حد ذاته
 .الذي يشوبه وطاله لعيب الغلبإ أن تلك الظروف ال تستلزم الجزاء جاز

  الثالث المطلب
  مبدأ الموازنة بين المنافع واألضرار

 

يعتبر عنصر الموازنة بين المنافع واألضرار من بين أهم مواضيع رقابة 
على اعتبار ، القاضي اإلداري على السلطة التقديرية في مجال الجزاءات اإلدارية

، لهدف المراد تحقيقه من وراء تقريره أنها تقدر مدى تحقيق الجزاء اإلداري ل
فالرقابة القضائية على هذا العنصر ذات أهميه بالغة ألنها تقرر مدى مشروعية 

خاصة وأنه ال توجد ، القرار اإلداري المتضمن توقيع جزاء إداري في شقه المعنوي
، معايير موضوعية يمكن للقاضي اإلداري االعتماد عليها الكتشاف هذا العيب 

ما يجعل  ة إلى أنه يتداخل بشكل كبير مع عيب االنحراف في استعمال السلطةإضاف
فامتداد سلطة رقابة القاضي ، التمييز بينهما بالغ الصعوبة واألهمية على حد سواء

مالها تحقيق رضا وثقة عاإلداري إلى هذه المسائل له أهمية كبيرة خاصة أن في إ
اضي سلطات أوسع تجعله يقف على جميع األفراد بالعمل القضائي من جهة ومنح الق

  .علقة بالجزاء اإلداري من جهة ثانيةتاألمور الم
وعليه فإننا سنتناول دراسة هذا العنصر من زاويتين أساسيتين تتمثل األولى 

  .في تحديد مفهوم هذا المبدأ والثانية في تطبيقاته بالقضاء اإلداري الجزائري
  

  بين المنافع واألضرار مفهوم مبدأ الموازنة: الفرع األول
  

يشكل هذا المبدأ خطوة متقدمة وهامة في مجال توسيع سلطات القاضي 
ويعود الفضل في إرسائه ، اإلداري في مجال الرقابة على السلطة التقديرية لإلدارة

إلى مجلس الدولة الفرنسي إذ قرر أنه يجب أن تتم المقارنة بين المزايا التي يحققها 
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تي يمكن أن تنشأ عنه وال يكون القرار مشروعا إال إذا رجحت القرار والعيوب ال
  )1( .كفة المزايا على كفة العيوب

من خالل هذا المبدأ يمكن للقاضي اإلداري أن يأخذ في عين االعتبار لتقرير 
مشروعية الجزاء اإلداري من عدمه آثار القرار اإلداري لتحديد ما إذا كان يحقق 

ولقد طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ الموازنة بين ، المصلحة العامة من عدمه
في قضية المدينة الجديدة  28/05/1971األضرار في قراره الصادر في و المنافع

هذه القضية عندما حاولت الحكومة الفرنسية ممثلة في  وقائع وتتلخص، )2( الشرقية
وسط المدينة بداعي االكتظاظ ونقلها إلى  نجامعة ليل م إخراجوزارة التعليم العالي 

هناك مجمع  فرأت أن، مقر جديد له القدرة على استقبال أكثر من ثالثين ألف طالب
ومثل هذا المشروع قدر له في ، عمراني جامعي جديد يستطيع أن يستقبل هذا العدد

م البداية أنه يحتاج إلى مساحة كبيرة من األرض تبلغ خمس مائة هكتار إال أنه
منزل تم إنشاؤها طبقا  100منزال منها حوالي  250اصطدموا بضرورة نزع ملكية 

 وقايةما دفع بأصحاب هذه المنازل إلى تشكيل جبهة اجتماعية ل، لترخيص بناء حديثة
 88تصر الهدم على قمنازلهم من الهدم وهو ما دفع الحكومة إلى االستجابة لهم وا

ن باإللغاء في القرار اإلداري الصادر بنزع منزال وأصرت جمعية الدفاع على الطع
  .ملكية هذه العقارات للمنفعة العامة

من أجل ذلك ال يمكن االكتفاء بمعرفة ما  :الدولة كما يلي مفوضوجاء تقرير 
إذا كانت العملية تتمثل بنفسها منفعة عامة بل يجب أو يوضع في ميزان مضارها 

  .ومزاياها وتكاليفها مع عائدها
مجلس الدولة هذا المبدأ في حكمه في هذه القضية الذي أسس من وقد أكد 

ال يمكن قانونا اعتبار عملية ما ذات منفعة عامة إال إذا كان ما تضمنته  بقولهخاللها 

                                                
 .328، مرجع سابق، ص قانون القضاء اإلداريمحمد محمد عبد اللطيف،  )1(

 Jacqueline Morand, op cit, p 28. )2(  
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من مساس بالملكية الفردية والتكاليف المالية والمضار المالية على المستوى 
  )1( .االجتماعي غير باهظة بالنسبة للمصلحة التي تحميها

وتؤكد هذه النظرية مدى اتساع رقابة القاضي اإلداري ألعمال اإلدارة فهي 
  إال أنها تعد أشد وقعا في مجال الرقابة، وأن اتفقت مع نظرية الغلط البين في التقدير

بها القاضي اإلداري خاصة عندما يتعذر عليه الوقوف على إثبات الغلط  يستأنسإذ 
الموازنة بين المنافع و بين الغلط البين في التقدير االختالفما يعني أن  ،البين

، واألضرار هو اختالف في تقدير مدى حجم الرقابة ودرجتها وليس في طبيعتها
وألن القاضي اإلداري ال يلغي قرارات اإلدارة في هذا الشأن إال أذا كانت األضرار 

هو جوهر نظرية  المترتبة عنه ال تتناسب مع المزايا أو المنافع الناجمة عنه وهذا
  )2(.الغلط البين

ترتيبا على ما سبق يتضح لنا أن مجلس الدولة وإن طبق هذه النظرية في 
مجال نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة إال أن هذا ال يعني اقتصارها 

ب قد يكون في مجال الجزاءات صعلى هذا الجانب بل يمكن القول أن مجالها الخ
التراخيص الواجب الحصول و ديد في مجال مخالفة مخطط العمرانوبالتح، اإلدارية

عليها لممارسة بعض األنشطة التي تستوجب الحصول عليه لهذا نقول أن أعمال 
  .األضرار تضمن مشروعية الجزاءات اإلداريةو نظرية الموازنة بين المنافع

  
  تطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع واألضرار: الفرع الثاني

  

الرغم من أن نظرية الموازنة بين المنافع واألضرار يفترض أن مجالها على 
الخصب في مجال الجزاءات اإلدارية إال أننا لم نلمس لها تطبيقا واضحا في قضاء 

لبعض تطبيقات هذا  تطرقلذا فإننا سنحاول من خالل هذا المطلب ال، مجلس الدولة

                                                
 .132حاحة عبد العالي مرجع سابق، ص )1(
الديوان الوطني  ،)مجلة ملتقى قضاة الغرف اإلدارية( ، مدى رقابة القضاء على أعمال اإلدارةريدة أبركان، ف )2(

 .118ص  ،1992 ،لألشغال التربوية، الجزائر
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ل نزع الملكية من أجل المنفعة والتي جاءت في مجا،المبدأ في قضاء مجلس الدولة 
العمومية ومن خاللها نحاول استنباط بعض المبادئ التي ينبغي أن تؤخذ في عين 

  .االعتبار في مجال الجزاءات اإلدارية
وبالعودة إلى تطبيقات مجلس الدولة الجزائري فإننا نقف عند ما جاء على 

ين االجتهاد القضائي للغلط يمكننا التفرقة ب" لسان األستاذة فريدة أبركان بقولها 
 -نظرية الموازنة بين المنافع واألضرار -الواضح في التقدير وبين نظرية الحصيلة

   )1( .المطبقة في نزع الملكية ألجل المنفعة العامة
ثبت هنا من مدى تحقق الشرط المتعلق بالمنفعة تفقاضي تجاوز السلطة ي

وفي الواقع ، القرار بعين االعتبار العامة ومن جهة أخرى يستخلص ويأخذ نتائج هذا
العملي فإن المسعى الملموس للقاضي عندما يقرر هذا القرار قريب جدا من ذلك 
المسعى الذي يستعمله بخصوص نظرية الغلط الواضح في التقدير بمعنى أن القاضي 

  .المبالغ فيها بصورة كبيرةومعقولة اليراقب العمليات غير 
القاضي لرقابته في هذا المجال إذا شاب القرار  من هنا نفهم أن مدى إعمال

وبالتالي يربط القاضي اإلداري الجزائري بين  ،اإلداري غلط فادح وبارز في التقدير
نظرية الغلط البين ونظرية الموازنة فال يطبق نظرية الموازنة إال إذا شاب القرار 

  .خطأ بارز في التقدير
داري الجزائري ما قررته الغرفة ومن تطبيقات هذه النظرية في القضاء اإل

   .)2(13/01/1991اإلدارية بالمحكمة العليا في قرارها الصادر في 

                                                
النظرية التقسيمية كأسلوب حديث لمراقبة ) بين المنافع واألضرار(مبدأ الموازنة بين التكاليف العربي زروق ،  )1(

  .138، ص 2006، 08، العدد )مجلة مجلس الدولة الجزائري( ارات اإلدارية،مالءمة القر
دون القاضي اإلداري في مراقبة مدى احترام اإلدارة لإلجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة ، قيوليلى زر )2(

يملك حيث تقول بأن القاضي . 18، 10، ص ص، 2003سنة  03، عدد )مجلة مجلس الدولة(، للمنفعة العامة
الرقابة الكاملة لتحقيق من وجود المنفعة العمومية، بغض النظر عما توصلت إليه لجنة التحقيق من مدى فعالية 

كما تضيف في مقالها أنه ليس هناك ما يمنع القاضي اإلداري الجزائري أي يأخذ بنظرية الموازنة . المنفعة العمومية
دخل في المالءمة و ال يراقب المسائل التي تدخل في السلطة بين المنافع و األضرار ما دام أن القاضي ال يت

  =التقديرية لإلدارة  ،و كل ذلك يتم عن طريق عملية  تكييف الوقائع  فقط أنظر في ذلك قرار الغرفة اإلدارية
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في الغلط الفادح  مشوبا بعيبحيث قضت إلغاء قرار النزع الملكية ألنه جاء  
  )1( .التقدير

في بعض المبادئ التي استقر  جإضافة إلى المبادئ التي أشرنا إليها نود أن نل
وذلك في مجال الضبط اإلداري لما لها من تداخل مع ، قه والقضاء عليها الف

الجزاءات اإلدارية والتي على القاضي اإلداري أن يأخذها بعين االعتبار في مجال 
  :بسط رقابته على تقدير الموازنة بين المنافع واألضرار والتي تكمن أساسا في

  :مبدأ ضرورة اإلجراء -1
اإلداري أن يمد رقابته لتشمل مدى مالءمة في هذه الحالة يجوز للقاضي 

بمعنى أن تمتد رقابة القاضي اإلداري ، اإلجراء اإلداري مع الوقائع المستند عليها
الجزاء اإلداري  اتخاذللتحقق من إذا كانت الوقائع تمثل خطرا كافيا يتيح لإلدارة 

  )2( .العامة باعتباره الحل الوحيد لمواجهة هذه المخاطر التي تهدد فعال المصلحة
النزاع اتخذ بهدف  محلفبعد أن يتحقق القاضي اإلداري من أن اإلجراء 

يتعين عليه البحث في كافة الظروف والمالبسات المحيطة به ، تحقيق مصلحة عامة
للتأكد من أن هذا الجزاء اإلداري كان ضروريا لتحقيق الهدف من ورائه فإذا تبين له 

كن تستلزم هذا التدخل فإن إجراء اإلدارة يكون أن درجة خطورة هذه الظروف لم ت
  .العكس صحيحو غير مشروع

  :مبدأ الحيطة -2
وفقا لهذا المبدأ فإنه يجب على اإلدارة اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة بهدف 
الوقاية من المخاطر الجسيمة والتي يستحيل تداركها إذا لم تأخذ اإلدارة كافة 

ر مجلس الدولة الفرنسي صراحة هذا المبدأ عنصرا وقد اعتب، االحتياطات الالزمة
الذي يتضمن ، من عناصر مشروعية القرار وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير الزراعة

                                                                                                                                              
أن  القرارو محتوى هذا  138صفحة  1992سنة  02المجلة القضائية رقم  21/04/92بالمحكمة العليا الصادر في =

  . القاضي  اإلداري ليس مؤهال لرقابة تقدير اختيار اإلدارة لألماكن محل النزاع وذلك لنجاز مشاريع المنفعة العامة 
 .40ص  ،، مرجع سابقرقابة القاضي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارةفريدة أبركان،  )1(
 .299، مرجع سابق، ص الدعاوى اإلداريةسامي جمال الدين، ) 2(
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نظرا ألن رأي اللجنة  االترخيص باالتجار في ثالثة أنواع من الذرة المهندسة وراثي
األمر ، ملفالمختصة الذي استند إليه القرار قد صدر على الرغم من عدم اكتمال ال

الذي ال يسمح بتقويم أثر هذه المنتجات على الصحة العامة وقرر مجلس الدولة أن 
تنفيذ القرار المطعون فيه نظرا للنتائج التي يمكن أن  فوقل كسبب هذا السبب جاء

 )1(.يؤدي إليها

  
  

  الرابعلمطلب ا
  اإلدارير الجزاء دالرقابة القضائية على قناعة مص

  

بما لها  اإلدارة عن إرادتها المنفردة إفصاحداري عموما هو لما كان القرار اإل
 كان ذلك ممكن تىم، ن بقصد أحداث أثر قانوني معينمن السلطة بمقتضي القانو

داري منفرد لذا يتعين اإلداري في األصل هو قرار إ ما كان الجزاءلو جائزا قانوناو
فالقناعة أمر ، اية منهة من أجل تحقيق الغتإدارية ثاب أن يكون صادرا عن قناعة

ملموس لكنها تؤدي دورا جوهريا في تقدير األسباب و ال يظهر بشكل مادي داخلي
ال شك أن لمصدر القرار و غايتهو همحل تحددو لتي عملت على إصدار القرارا

  .لكن ليست إلى درجة التعسف اإلداريو اقتناعهو في تكوين عقيدته الحرية التامة
 الجزاء اإلداري بأهمية كبيرة في نشاط اإلدارةقناعة مصدر  تحظىهكذا 

على الرغم من أن القضاء اإلداري لم يستقر بعد على مسألة بسط رقابته على و
مشروعيتها أن تكون و لكنه أقر لصحة القناعةو، ر الجزاء اإلداريدقناعة مص
موجودة فتلك هي مظاهر رقابة القضاء على قناعة مصدر و قائمة أصولمستمد من 

تحديد  أوضع تعريف لهذه القناعة و إال أن القضاء لم يستقر على، زاء اإلداريالج
عليه فإننا سنحاول من خالل هذا و، ترك األمر للفقهو مجاالتهاو معالمهاو حدودها

                                                
 .333، مرجع سابق، ص قانون القضاء اإلداريعبد اللطيف،  محمد محمد )1(
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المطلب التركيز على التعريف القناعة اإلدارية ثم نتطرق إلى مظاهر رقابة القضاء 
  .دارياإلداري على قناعة مصير الجزاء اإل

مقارنة بنظيره الجزائري  ترتيبا على ما سبق يتبين لنا أن مجلس الدولة
الفرنسي ال زال دوره محتشما في مجال الرقابة على السلطة التقديرية أو رقابة 

بأن القاضي الجزائري لم يتأثر كثيرا بهذا : يمكننا القول المالءمة، وبالتالي
  )1(.التطور

خاصة في مجل الجزاءات  ثر بدرجة كبيرةخالفا لنظيره المصري الذي تأ
ال يمكننا الجزم على اإلطالق اإلدارية جعلته يواكب هذا التطور بكل مرونة، إال أنه 

أن القاضي الجزائري لم يتدخل في مراقبة مالءمة القرارات اإلدارية عموما، سواء 
جال في الظروف الغير العادية في م  روف العادية كنزع الملكية مثال ظفي ال

إجراءات وتدابير الضبط اإلداري خاصة عندما يتعلق األمر بحماية حقوق وحريات 
 )2( .في مواجهة تعسف اإلدارة باستعمالها المتيازات السلطة العامة األفراد

  
  تعريف القناعة اإلدارية :األول الفرع

  

 اقتناعهبقا يتمتع مصدر الجزاء اإلداري لحرية تامة في تكوين ساكما أشرنا 
 فهو ملزم بأن يتحري المنطق السليم استعمالهال أن هذا ال يعني مطلقا التعسف في إ
فإذا كانت القناعة ، يقوده ذلك إلى تكوين قناعته العقالنية في تفكيره حتىو الدقيقو

ال يعد يقينا ألن مصدر  فالقتناع، ليس على مجرد الظنو ليقيناو تبني على الحزم
حالة ذهنية مرتبطة بالحقيقة دون أن  باعتبارهاليقين  كاإدرالجزاء ال يملك وسائل 

جهل أو الغلط على المستوي الشخصي أو بال ىي شكل على المستوتختلط بأ

                                                
التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية ومدى تأثر القضاء اإلداري زروق العربي،  )1(

 .125، ص2006، 8، العدد)مجلة مجلس الدولة الجزائري(، الجزائري
دور القاضي اإلداري في مراقبة مدى التزام اإلدارة لإلجراءات ، ليلى زروقي، أنظر في هذا التطور القضائي )2(

 .17، ص2003، 03، عدد)مجلة مجلس الدولة(، المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة
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ألن مصدر القرار ال يقرر بناءا على  االقتناع ال يعد اعتقادكما أن ، الموضوعي
ينظر إليه من ناحية  ثأسباب شخصية يراها صالحا لتقرير الجزاء في حي

 االعتقادو نقييالموقفا وسطا بين  االقتناععية من جانب الغير لهذا يقف موضو
  )1(.يختلف عن اليقين في قوتهو ة تقربه من اليقيناالعتقاد ألنه يقوم على أدلفيتجاوز 

يقينا أو جزما بالمعني العلمي ألن الجزم عبارة  االقتناعوبناءا عليه ال يعد 
هو مجرد  فاالقتناععليه ، وولد لديه اليقينعن حالة موضوعية ال تولد الشك لمن ت

من  استنباطهاو الحقيقة استقرارقائم على أدلة موضوعية أو يقين قائم على  اعتقاد
عليه فإن مسألة القناعة اإلدارية تعد من صميم السلطة و علميةو وقائع مادية معنية
  .التقديرية لإلدارة
ذه األهمية فكيف تظهر في كانت قناعة مصدر الجزاء اإلداري به اوعليه لم

   .أركان القرار اإلداري
 :دور قناعة مصدر القرار بخصوص أسباب القرار  -أ 

لقرار في تقدير خطورة األفعال التي أقدم عليها المخالف قناعة مصدر اتتجلي 
تكيفها القانوني أن تتصدي و في السلطة المختصة بعد ثبوت الوجود المادي للوقائع

حسب  أخرىيختلف من حالة إلى و التقدير الذي يتباينهو و ،لتقدير جسامتها
   .الظروف الخاصة بكل حالة على حده

 :دور قناعة مصدر القرار إزاء محله  - ب 

يعد المحل ركنا الزما من أركان القرار فال يقوم دونه وهو الزم لصحة 
في الجزاء و محل هو األثر القانوني الذي يحدثه القرارفال، مشروعيتهو القرار

قناعة مصدر  رعليه فأن دوو اري هو العقوبة اإلدارية الموقعة على المخالفاإلد
ضرورة إصدار الجزاء  ىالجزاء اإلداري بخصوص ركن المحل تتمثل في مد

بمعني أن تتوفر لدي مصدر الجزاء اإلداري قناعة بأن األسباب الواقعة ستلزم ، نفسه

                                                
، المجلد الثامن   )مجلة جامعة دمشق (،  الرقابة القضائية على قناعة مصدر القرار اإلداريعلى شطناوي،  )1(

 .315، ص 2002عشر، العدد األول، 
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تلعب قناعة مصدر القرار دورا  عليهو إجراء ال بد منه باعتبارههذا القرار  اتخاذ
 إلىاإلدارة  دفعتمدي تناسبها مع األسباب التي و كبيرا في تحديد مضمون الجزاء

لهذا يتعين عليها أن تكون الجزاءات المتخذة من شأنها تحقيق الردع  ، )1(إصداره
  .عن الفعل الذي تم اإلخالل به اإلداري

 :دور قناعة مصدر القرار بصدد غاية القرار  - ج 

يظهر دور قناعة مصدر القرار جليا وواضحا بخصوص غاية القرار فيجب 
الجزاء اإلداري على وجه و أن يكون مصدره مقتنعا أن الجزاء قرار اإلداري عموما

سبب ذلك أن مسألة الغاية من ، وإصدارهو هالخصوص يحقق الغاية من تقرير
ء اإلداري في كثير من ليس ظاهرا لهذا يلجأ القضاو اإلدارية أمرا خفيا القرارات

 استهدافهااألحيان إلى تحديد الغاية التي يريدها المشرع بغية تقدير الغاية التي 
  )2(.مصدر القرار

جد أرضيتها ت تإن كانو سبق نخلص إلى أن القناعة اإلدارية ترتيبا على ما
ير الذي إال أنها ال تختلط بها في التقد ،الخصبة في ممارسة اإلدارة لسلطتها التقديرية

 أخرىبعبارة و األساس بينما القناعة اإلدارية هي النتيجةو هو المقدمة تجريه اإلدارة
 .يتوصل مصدر الجزاء اإلداري إلى تكوين قناعته من ممارسته لسلطته التقديرية

  
  ية على قناعة مصدر الجزاء اإلداريمظاهر الرقابة القضائ: رع الثانيالف

  

على قناعة مصدر الجزاء اإلداري ثالث  تظهر عناصر الرقابة القضائية
  : عناصر أساسية هي

 ذاتية القناعة. 

   منه اإلدارة قناعتها في أصول ثابتة استمدتضرورة وجود األدلة التي. 

  السائغ للقناعة اإلدارية ستخالصالاضرورة.  

                                                
 .241، مرجع سابق، ص قضاء المالئمة والسلطة التقديرية لإلدارةسامي جمال الدين،  )1(
 .320علي شطناوي، مرجع سابق، ص )2(
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  .سنتناوله من خالل هذا الفرعا و هو م
  
 :ذاتية القناعة .1

 االختصاصري أن يكون صدر عن صاحب تقتضي مشروعية القرار اإلدا  
بعيب  شوبام إال كان القرارو مجسدا لها فقطو معبرا عن قناعته الذاتيةو ،القانوني

قرار إداري معين دون أن يكون مصدره  هكذا فال يتصور إصدار، ومخالفة القانون
  .جدواه وضرورتهو مقتنعا بإصداره

  
  
 :قناعتها اإلدارة منها استمدتضرورة وجود األدلة التي  .2

فال ، أمرا ضروريادارية دلة التي تستمد منها القناعة اإلال شك أن وجود األ
ن اجلفال يمكن تكوين مثال قناعة ال، أو من الفراغ العدميمكن أن يستمد قناعته من 
عرض و االنعقادالتي سبقا تناولها إال إذا دعيت إلى و اإلدارية التقليدية أو المستقلة

اإلداري على ضاء الق استقرالقرار بعد ذلك لهذا  اتخاذو، لمداولةاو الموضوع للنقاش
تحترم اإلجراءات  ال التيو نالصادرة عن هذه اللجا اتعدم مشروعية القرار

فالقرار الذي يصدر دون تمحيص أو دراسة أو ، مداولتهاو انعقادهاالشكلية في 
ئة ياللجنة أو اله هنا ال يمكن القول بأنو مناقشة هو قرار صوري يخالف القانون

المناقشة و القرار من عدمه خاصة عند تلك الدراسة التخاذالمستقلة كونت قناعتها 
 .نقناعة هذه اللجاكبير في تكوين  تساهم بشكل

 :اإلداريةالسائغ للقناعة  االستخالصضرورة  .3

سائغا أي أن  استخالصان القناعة اإلدارية أن تكون مستخلصة ييقتضي تكو
، لتي تحقق القضاء من وجودها إلى النتيجة التي وصلت إليها اإلدارةتؤدي األدلة ا
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مؤدية منطقيا لنتيجة ) ة في أصولها تاألدلة الثاب(مقدمات الوبعبارة أخري أن تكون 
  )1(.التي توصلت إليها اإلدارة

سبق يتضح لنا كيف تعد قناعة مصدر القرار خالصة ونتيجة  ترتيبا على ما
حالة ذهنيا ترتبط  محله وغايته فالقناعةو دير أسباب القرارلممارسة سلطاته في تق

  .في الذهن على تحوال يثير الشك فيه حقيقة الشيء
في تكوين قناعة بشرط أال يتعسف  الحرية وال شك أن لمصدر القرار كامل

ال تخضع للرقابة القضائية إال  القراربالرغم من أن مسألة قناعة مصدر ، وفي ذلك
ائية حددت مظاهر الرقابة على قناعة مصدر القرار في ثالثة أن السلطة القض

مشروعة يستمد منها مصدر و ةجود أدلة صحيحو ثانيه، ومظاهر أولها ذاتية القناعة
السائغ للقناعة أي أن تؤدي األدلة التي  االستخالصثالثها ضرورة و القرار قناعته

  .ها مصدر القرارتحقق القضاء من وجودها إلى نفس النتيجة التي نوصل إلي
إن نصت و أمر ضروري حتىرقابة القضاء على تلك المظاهر  أنشك  الو

عليه فإن هذه الرقابة و هذه الرقابة على مظاهر خارجية تتعلق بتكوين القناعة ذاتها
  .حرياتهمو فعالة لحقوق األفرادو ةيتحقق حماية حقيق

على سلطة اإلدارة  سبق يتضح لنا كيف تلعب الرقابة القضائية يبا على ماتتر
في فرض جزاءات إدارية عامة على األفراد دورا كبير وهاما في حماية حقوق 

  .سلطتها استعمالحرياتهم من تعسف اإلدارية في و األفراد
السلطة  امتيازا كان الجزاء اإلداري يصدر من جانب اإلدارة صاحبة ولم

داري عليه هي رقابة العامة في شكل قرار إداري منفرد فإن رقابة القاضي اإل
بجعل القاضي  المذهب المقيد اإلدارة الذي يناديمشروعية باألساس خاصة في ظل 

عليه تمتد سلطته الرقابية إلى مراقبة عدم توافر ، واإلداري قاضي مشروعية فقط
  :هيو المشروعية الخمس في القرار اإلداري عيوب
  االختصاصعيب عدم. 

                                                
 .322،325علي شطناوي، مرجع سابق، ص ص )1(
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  اإلجراءاتو عيب الشكل. 

 السلطة استعمالعسف في عيب الت. 

 عيب السبب. 

 عيب مخالفة القانون. 

في إلزام  ةالمتمثلتؤدي أغراضها و وعلى الرغم من كون هذه الرقابة فعالة
يتمتع به النشاط اإلداري من  اإال أنها مع م، اقراراتهشروعية احترام ماإلدارة على 

ستعاب الكم اعلى سرعة في العمل أصبحت هذه الرقابة قاصرة و كيةيدينامو تطور
 اإلدارةتتمتع به  الكبير من التطور الذي أصاب العمل اإلداري خاصة في مجال ما

إال  إذا يمكن أن يكون القرار اإلداري سليما من الناحية الخارجية، من سلطة تقديرية
  .أنه بطياته يتضمن عيب خفيا يوثر على مصالح األفراد

ألساسي لحقوق األفراد كان لزاما امي اولما كانت السلطة القضائية هي الح
خاللها ما بسط رقابتها على جميع  جديدة تتمكن من ةغإيجاد صيو عليها التدخل

ع به اإلدارة من سلطة تقديرية متتت خاصة كما قلنا في ظل ما، األعمال اإلدارية
فالمقصود بالتناسب ، المالئمةو فظهر ما يسمي برقابة القاضي اإلداري على التناسب

سببه أن يحمل و المتضمن لجزاء إداري متناسبا في محلهو كون القرار اإلداريأن ي
  .الجزاء اإلداري الموقعو تناسبا بين المخالفة المرتكبة

 حيث أن أي عدم تناسب بينهما يجعل قرار اإلدارة معيبا بعيب عدم التناسب
سائق كأن يقوم عون المرور المؤهل قانونا بتحرير مخالفة ل، ستوجب إبطالهيو

قع عليه و المركبة في الواقع أن عقوبتها هي غرامة مالية إدارية إال أن عون المرور
فهنا نالحظ كيف أن ،جنة المعنية لأحالها إلى الو سحب رخصة القيادةو عقوبة مالية

لجنة سحب الرخص قراره جاز للمعني  تإذا أقرو هذا العون لم يراعي مبدأ التناسب
  .هذا القرار لعدم التناسبأن يطعن أمام القضاء في 

 لظروفمالئمة القرار اإلداري  ىالمقصود به مدو وهناك أيضا مبدأ المالئمة
الجزاء المالئم بين مجموعة من  اختيارالوقائع أي أن لإلدارة حرية التصرف في و
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 ذلك في إطار ماو ل المقترفتتالءم مع الفعالتي و الجزاءات المتاحة أواإلجراءات 
 القضائيةهذه الرقابة ، -أشرنا إليها في البحث و سبق -جزاءات التيتدرج ال ىيسم

ة وإن لم يستقر عليه بعد أسو داري الجزائريانتهجه القضاء اإلتعد مسلك حديثا 
  .بالقضاء اإلداري الفرنسي

ئمة عكس ما مالو قاضي مشروعية بأنه يوصفحيث أصبح القاضي اإلداري 
لكي يمارس و بأنه قاضي مشروعية فقط، ارةكان عليه في ظل المذهب المقيد لإلد
بمجموعة من األساليب  االستعانةالمالئمة له والقاضي اإلداري رقابته على التناسب 

األدلة  استنباطالتي يتمتع من خاللها بقدر واسع من السلطة قصد و القضائية الحديثة
 داريالتي تساهم في تكوين قناعته حول مشروعية أو عدم مشروعية القرار اإل

الذي يقصد به أن رجل ، وأساسا في تقدير الغلط البين في التقدير التي تتمثل الو
 اإلدارة المؤهل قانونا عندما يصدر قرار إداريا معينا قد قع في خطأ في تقدير األدلة

فالقرار من ، الوقائع ما تجعله يقع في خطأ قد يكون بينا وواضحا وجليا لكل الناسو
قع فيها و ليم إال أن تقدير األدلة التي جعلت رجل اإلدارة يصدرهالناحية الخارجية س

إذا تبين له و غلط فهنا للقاضي اإلداري أن يمد من سلطاته الرقابية إلى هذا الجانب
  .الغلط ألغي القرار

 معناه أن رجل اإلدارة يغالي في تقدير األدلة سواءو هناك أيضا عيب الغلو
اللين فإذا تبينا للقاضي أن اإلدارة في قرارها كانت إفراط في الشدة أو اإلسراف في 

  .له أيضا له تغالي جاز
التي على الرغم من أن سلطة القاضي و وهناك نوع حديث من الرقابة

 عليها إال أنه لم يتركها دون رقابة بل حدد مظاهر الرقابة، اإلداري ال تمسه في ذاته
م من أن مسألة فعلى الرغ، ارينقصد هنا الرقابة على قناعة مصدر القرار اإلدو

في حد ذاته ال يدخل في نطاق الرقابة القضائية بمعني أن القاضي  القناعة أو االقتناع
داري المؤهل قانونا مقتنع أو غير مقتنع بالقرار اإلداري ال يراقب إذا كان عون اإل

هي و، إنما وضع بعض المظاهر التي من خاللها يستطيع الوقوف على مسألة القناعة
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مشروعة يستمد و ضرورة وجود أدلة صحيحةو كما أشرنا تتمثل في ذاتية القناعة
عليه نالحظ أن و، السائغ للقناعة االستخالصضرورة و منها مصدر القرار قناعته

إن كانت ليست هي القناعة في حد ذاتها إال أنها تدخل مباشرة في و هذه المظاهر
 سالمة ىرقابته عليها لتأكد من مد بالتالي للقاضي القدرة على بسطو تكوينها

  .ت اإلدارة امشروعية قرارو
 آليتهسبق يتضح لنا كيف أن القضاء اإلداري قد طور من  من خالل ما

بسط و مالئمةو الرقابية فمنذ أن كان قاضي مشروعية أصبح قاضي مشروعية
ال و فلم يترك كبير، الجوانب المتعلقة بالقرار اإلداريو رقابته على كل النواحي

حرياتهم من و بته كل هذا في سبيل حماية حقوق اإلفرادبسط عليها رقاو صغيرة إال
  .بما تتمتع به من سلطة تقديرية تعسف اإلدارة
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مما ال شك فيه أن موضوع الرقابة على الجزاءات اإلدارية العامة في النظام 
إلى المزيد من البحث والتعمق خاصة حتاج يالقانوني الجزائري حديث وخصب والزال 

أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة الجنائية في الدولة الحديثة، التي تبنت نهجا جديدا يقوم 
حدود العقوبة الجنائية من خالل البحث عن بدائل  نق مباألساس على محاولة التضيي

خاصة فيما يتعلق منها باألفعال التي ال ترقى في جسامتها إلى درجة كبيرة تصل ، عنها
حد المساس والتأثير على المصالح االجتماعية األساسية التي يسعى القانون الجنائي 

ا التركيز على هذه النقطة من وعليه فلقد ارتأينا من خالل بحثن، عموما إلى حمايتها
التي لجأت إليها التشريعات  ، التطرق إلى نظرية الحد من العقاب الجنائي خالل

المقارنة الحديثة و االعتماد عليها في تحديد معالم سياستها الجنائية بهدف التخفيف من 
لتي وا،السالبة للحرية قصيرة المدة أثر العقوبة الجنائية خاصة في مجال العقوبات 

كثيرا ما تكون آثارها سلبية على كل من الفرد المخاطب بها أو على عائلته أو المجتمع 
عموما، وعليه كان لزاما على الدولة الحديثة االستعانة والبحث عن بدائل لها والتي 
تمثلت أساسا في الجزاءات اإلدارية العامة تطبق على جميع األفراد دون حاجة إلى 

تعاقدية أو معينة بين الفرد واإلدارة مهما كان نوعها سواء كانت  وجود رابطة قانونية
وظيفية، وهو ما يميزها عن غيرها من الجزاءات وكجعلها قادرة على تحقيق الهدف 

  .المتوخى من تقريرها لتحل محل العقوبة الجنائية
من حيث  وبالعودة للجزاء اإلداري، رأينا كيف أنه يمثل في طبيعته القانونية

قرارا إداريا منفردا مهما كان نوعه أو طبيعته تصدره اإلدارة صاحبة امتياز  الشكل
و من حيث موضوعها و ، السلطة في حدود ما خولها القانون لتحقيق المصلحة العامة 

كل فرد مخالف القوانين والتنظيمات المعمول بها في مختلف مضمونها هو ردع 
ا عن هيئة إدارية تقليدية أو مستقلة وفقا سواء كان هذا الجزاء صادر،نشاطات اإلدارة 

المقارنة لتنظيم لمنظور القانون اإلداري والتي أقرها المشرع الجزائري أسوة باألنظمة 
مجاالت محددة من نشاط اإلدارة، والتي أقرها المجلس الدستوري الفرنسي كما سبق 

لجزاءات األخرى و هو ما أعطى للجزاء اإلداري كيانا مستقال عن كافة صور ا وأشرنا
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و بالتالي كان لزاما أن يكون لها نضام قانوني خاص بها يحكمها و ينضم مجاالت 
  .التي تحكم سائر الجزاءات  مةظناألتطبيقها يختلف عن 

ترتيبا على ما سبق يتضح لنا كيف أن المشرع الجزائري أقر صراحة سلطة 
لك في مجموعة متنوعة ونص على ذ، اإلدارة مهما كان نوعها سلطة الردع اإلداري

من النصوص القانونية التي تبين لنا كيف اعتمد المشرع تقسيم معين لها الجزاءات 
وبالرغم من اعتراف ، يدة للنشاط قسواء كانت جزاءات مالية أو جزاءات إدارية م

المشرع والقضاء بسلطة اإلدارة من توقيع الجزاء اإلداري إال أنه لم يترك الباب 
إنما قيدها بمجموعة من الضمانات ، ة ولم يبسط لها سلطة مطلقة في ذلكمفتوحا لإلدار

التي تسعى كلها إلى حماية حقوق ومصالح األفراد األساسية وذلك من خالل ضرورة 
وسالمة قراراتها حتى يضمن سالمتها ،إخضاع اإلدارة في تصرفاتها لمبدأ المشروعية 

سواء كانت ذاتية تلقائية ، قابة اإلداريةإضافة إلى ضرورة أن تمارس اإلدارة عملية الر
فكلما رأت اإلدارة ، ذوي الشأن نم تظلمقراراتها أو تلك التي تتحرك بناءا على على 

أن قرارها المتضمن توقيع جزاء إداري معيب بأحد عيوب المشروعية كان لزاما عليها 
روعية وقد يصل وبما يتماشى ومبدأ المشأن تتدخل بما تملكه من سلطة لتعديل القرار 

  .األمر إلى حد استبداله بقرار جديد
الضمانات سواء ما كان منها متعلقا  نإضافة إلى إقرار المشرع لمجموعة م

ية أو الموضوعية التي أشرنا إليها والتي تهدف جميعها إلى ئبالضمانات الشكلية واإلجرا
أشرنا يصدر في ولما كان الجزاء اإلداري كما سبق و،ضمان مشروعية هذه الجزاءات 

منفرد بما تملكه اإلدارة من سلطة عامة فإنه كان لزاما خضوع هذه  صورة قرار إداري
التي تعد الحامي األصيل والتقليدي لحقوق األفراد، ، القرارات إلى الرقابة القضائية

القضائية في حدود المذهب المقيد و الذي يجعل من رقابة سواء ما تعلق منها بالرقابة 
اإلداري رقابة مشروعية، بمعنى أن يبسط رقابته على قرارات اإلدارة في شقه القاضي 

ر أركان القرار من عدمه فكلما كان القرار معيبا بأحد فتوالمادي بمعنى رقابة مدى 
ولما ، عيوب المشروعية جاز إلغاؤه من قبل القاضي اإلداري عن طريق دعوى اإللغاء

كان ارتباطا وثيقا بالسلطة التقديرية لإلدارة كان موضوع الجزاءات اإلدارية يرتبط 
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لزاما أن تمتد كذلك رقابة القاضي اإلداري إلى أركان  السلطة التقديرية لإلدارة ممثلة 
  .في الرقابة على مالئمة الجزاء اإلداري و تناسبه مع المخالفة المقترفة

زاءات على الج الرقابةترتيبا على ما سبق ذكره ومن خالل دراستنا لموضوع 
عملية البحث الدقيق في النصوص وبعد ، اإلدارية في النظام القانوني الجزائري

عتماد على إلى االالقانونية المختلفة و المتنوعة في التشريع الجزائري باإلضافة 
وبالوقوف عند موقف القضاء الجزائري والقضاء ، هم في التشريعات المقارنةئنظرا

لنتائج سواء ما تعلق منها بالنص القانوني أو العمل المقارن وقفنا عند مجموعة من ا
القضائي والتي تتمثل أساسا في غياب تشريع موحد للجزاءات اإلدارية قد يدفع ببعض 
، الجهات اإلدارية بما تملكه من سلطة تقديرية إلى االنحراف في استعمال سلطتها

وبالتالي اإلضرار بمصالح األفراد خاصة فيما يتعلق بالجزاءات اإلدارية الصادرة عن 
شكل تتخضع قراراتها لوقف التنفيذ وبالتالي قد ال الهيئات اإلدارية المستقلة التي 

  .قراراتها ضررا كبيرا على مصالح األفراد
ة على عدم عدم استقرار النص القانوني على تحديد مفهوم للجزاء اإلداري إضاف -

خاصة ما تعلق منها  ،تحديد صالحيات الجهات اإلدارية المخولة بتحديد الجزاءات
 أنعل الرغم من  بالجهات اإلدارية المستقلة التي تعد التوجه الحديث لسلطة اإلدارة

له ما يبرره خاصة و أنها أقدر من  اإلداريو توقيع الجزاء  إصدارسلطة  اإلدارةمنح 
مصلحة من وراء تقرير هذه السلطة لقربها و معرفتها بتفاصيل غيرها في تحقيق ال

  .الحياة اليومية
على الرغم من تعدد الضمانات القانونية سواء ما تعلق منها بالضمانات الشكلية  -

واإلجرائية والموضوعية إال أن ما يمكن مالحظته هو عدم وضوح مدى نجاعتها في 
وللحفاظ على مصالح ،جزاء اإلداري من هذا ال تحقيق التوازن بين تحقيق الهدف

األفراد يولد لدى األفراد شعورا بعدم الرضا عن ما تفرضه اإلدارة من جزاءات 
سواء من خالل التظلمات المرفوعة ،والدليل على ذلك كثرة االعتراضات الواردة عليها 

 .لجهة اإلدارة مصدرة الجزاء أو الطعون المرفوعة أمام الجهات القضائية المختصة
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خضوع الجزاءات اإلدارية لذات المبادئ العقابية التي تحكم مختلف صور  -
إنما ، الجزاء فهذه المبادئ و الضمانات ال يقتصر تطبيقها على صور محددة من الجزاء

تسري على كافة صور الجزاءات األخرى أيا كانت الجهة التي توقعه حتى لو كانت 
  غير قضائية

العملية الرقابية التي تمارسها اإلدارة بغية  عدم تحكم اإلدارة في ميكانزمات -
خاصة فيما يتعلق بالرقابة الذاتية ، ومبدأ المشروعيةتصحيح قراراتها وجعلها تتماشى 

التي كثيرا ما ال تأتي بالشيء الجديد فيما يتعلق بالجزاء اإلداري و بالتالي يكرس 
و بالتالي يلجأ مباشرة ، عن اإلدارة الشعور باالحتقان لدى الفرد من كل جزاء صادر

دون المرور بالتظلم  إلى القضاء بغية إلغاء القرار اإلداري المتضمن الجزاء اإلداري
  .أمام اإلدارة

تحكم القاضي اإلداري في رقابته على السلطة التقديرية لإلدارة في مجال   عدم -
له يدل على ذلك هو عدم تبينه لموقف واضح يحدد من خال اوم ،الجزاءات اإلدارية

ما يجعل من القاضي اإلداري في الجزائر ، هذه السلطة ممارسة علىالآليات الرقابة 
بعيدا نوعا ما عن التطورات القضائية التي لحقت باألنظمة القضائية المقارنة خاصة 

  .في فرنسا في مجال التعامل مع موضوع الجزاءات اإلدارية
ارتأينا من ،اإلشارة إليها بق لنا ولتجاوز تلك المالحظات التي سترتيبا على ما سبق 

العمل بها إلى تحقيق الموازنة يؤدي خالل بحثنا تقديم مجموعة من التوصيات التي قد 
بين تحقيق الهدف من الجزاءات اإلدارية والمحافظة على مصالح األفراد والتي تتمثل 

  :أساسا في
الجزاء اإلداري نهيب بالمشروع الجزائري أن يتدخل من أجل ضبط وتحديد مفهوم  -

بغرض كشف ، والمخالفة اإلدارية وذلك من خالل مراجعة النصوص القانونية
المضمون الحقيقي للمصالح االجتماعية التي ينوط بالجزاء اإلداري التدخل من أجل 

فإذا كان القانون الجنائي كما أشرنا يتدخل لحماية المصالح األساسية فله أن ، حمايتها
نهيب  يهوعل ،للتدخل من أجل حماية المصالح الغير أساسيةيواجه بأساليب أخرى 

بالمشرع الجزائري للتدخل لوضع معيار دقيق يحدد من خالله مجال تدخل الجزاء 
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اإلداري في هذا الشأن لما لهذا من أهمية في تخفيف العبء عن الجهاز القضائي من 
ار الشرعية فال وأن يكون تدخل اإلدارة في إط ىوعلى األفراد من جهة أخر،جهة 

   .بناء على نص قانوني يكون لإلدارة توقيع الجزاء اإلداري إال
لما لها  الجنائي نهيب بالمشرع الجزائري أن يولي اهتماما بنظرية الحد من العقاب -

وذلك ليتفرغ للفصل في الجرائم التي  ،من دور في تخفيف العبء على الجهاز القضائي
  .ساسية لألفرادتشكل اعتداءات على المصالح األ

إذا كان المشرع الجزائري قد وضع الجزاءات اإلدارية المالية في مرتبة الصدارة  -
فإننا نهيب به أن يتدخل لضبط الجزاءات اإلدارية المقيد أو المانعة من ممارسة النشاط ،

خاصة وأنها أضحت ال نرى ضررا من دفع مبلغ مالي معها مهما  ،لطائفة من األفراد
  .نشاطها لما له من تبعات سلبية على األفرادقف بقدر ما يهمها أال يتو كان حجمه

ضرورة تحديد مهام األعضاء المؤهلون قانونا بتوقيع الجزاء اإلداري وذلك من  -
خالل توفير الحماية الالزمة والضمانات الكافية واإلمكانيات الضرورية التي تسهل 

 يتحجج األفراد بذريعة التعسف في عليهم القيام بوظائفهم وضمان حيادهم حتى ال
  .استعمال السلطة

ضرورة توسيع رقابة القاضي اإلداري على جميع تصرفات اإلدارة من مجال  -
مجلس الدولة الجزائري للتدخل بأحكامه ب ونهيب، للجزاءات اإلدارية توقيعها وإصدارها

ضمن تحقيق واجتهاداته لتكريس هذا التوجه الضروري وحتى يسهل مهمة القضاة وي
المعادلة الصعبة بين تحقيق أهداف الجزاء اإلداري بالمقابل الحفاظ على مصالح 

  .األفراد
  تم بحمد اهللا ونسأل اهللا التوفيق
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  :المراسيمو القوانين :أوال
 التشريع العادي 

 قانون العقوبات الجزائري .1

 2012قانون المالية لستة  .2

 المتعلق بالنقد و القرض 04/1990/ 14المؤرخ في  90/10القانون  .3

 المتعلق بالنقد و القرض 26/08/2003المؤرخ في  03/11القانون  .4

تنظيم حركة المرور المتعلق ب 2009ة يجويل 22المؤرخ في  09/ 03القانون  .5
جمادى  19المؤرخ في  14/ 01المتمم للقانون و أمنها المعدلو سالمتهماو عبر الطرق

 .2001غشت  19:األولى الموافق ل 

 140: الموافق لـ: هـ  1425المؤرخ في جمادي الثاني  08/ 04القانون  .6
 .52المتعلق بشروط األنشطة التجارية الجريدة الرسمية عدد  2004غشت ا

 23: الموافق لـ: هـ  1425جمادي األول عام  25المؤرخ في  04/02نون قا .7
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية الجريدة الرسمية رقم  2004ينونيو 

41. 

 مالمتمو ة المعدلفسالمتعلق بالمناو يونيو 25المؤرخ في  08/ 12القانون  .8
جويلية  20: الموافق لـ: هـ 1424جمادي األول  28 المؤرخ في 03/ 03للقانون 

 .43الجريدة الرسمية العدد . 2003

 05/ 04المتمم بالقانون و المعدل 1990ديسمبر  1في  المؤرخ 29/ 90القانون  .9
 .المتممو المعدلو

 .90/29 المتمم للقانونو المعدلو 05/ 04القانون  .10

 52عدد ،الجريدة الرسمية  04/05المتمم للقانون و المعدلو 15/ 08القانون  .11
 .2008عام 

السلكية و الالسلكية  المواصالتالمتعلق بالقواعد العامة للبريد و  02/03القانون  .12
  05/08/2000المؤرخ في 
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 :المراسيم التشريعية

المتعلق ببورصة القیم  23/05/1993المؤرخ في  10/ 93المرسوم التشریعي  .13
 المنقولة المعدل و المتمم

 
المنشئ للمرصد الوطني  22/02/1992المؤرخ في  92/22رئاسي المرسوم ال .14

 لحقوق اإلنسان
المتضمن احداث اللجنة  25/03/2001المؤرخ في  01/71المرسوم الرئاسي  .15

 الوطنیةاإلسستشاریة لترقیة حقوق اإلنسان و حمایتھا
  

 :التنفيذية المراسيم

 أحداثشروط المحدد ل 02/11/1991المؤرخ في  416/ 91المرسوم التنفيذي  .16
 . 1991سنة  54جريدة الرسمية عدد  استغاللهاو الرياضية المنشآت

الذي يعرف  2000-03-01المؤرخ  2000/46المرسوم التنفيذي رقم  .17
كيفيات استغاللها الجريدة الرسمية العدد و سيرهاو يحدد تنظيمهاو المؤسسات الفندقية

 .2000لسنة  10
 المتعلق بالنشاط المنجمي 24/12/2002المؤرخ في  469/ 02المرسوم التنفیذي  .18
 المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 25/01/1995المؤرخ في  95/06األمر  .19
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  :قائمة المراجع 
  :الكتب باللغة العربية :  ثانيا

  :المراجع المتخصصة باللغة العربية  -أ
 ،دار النهضة العربية، تراخيص أعمال البناء والهدم، السيد أحمد مرجان - 01

  .2002، القاهرة
 ،القاهرة، دار النهضة العربية، أصول السياسة الجنائيةأحمد فتحي سرور،  - 02

 . 1972طبعة 

النظرية العامة لقانون العقوبات اإلدارية لظاهرة الحد من ، محمد ىأمين مصطف - 03
  .2008 اإلسكندرية،، دار الجامعة الجديدة للنشر ،العقاب

، الطبعة بدائلهاو العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدةأيمن رمضان الزيني،  - 04
  .2005 ،القاهرة، الثانية دار النهضة العربية

، دار النهضة العربية، مبدأ الشرعيةو اإلداريةتدرج القرارات ، ثروت بدوي - 05
  .2007، القاهرة

، القضائية لمنازعات الضرائب المباشرةو اإلجراءات اإلدارية، حسين فريجة - 06
  .1994الطبعة لسنة ، منشورات حلب

، المشكالت العملية للتراخيص، حسين محمود سيد أحمد، خالد عبد الفتاح محمد - 07
  .2004، القاهرة، دار الكتب القانونية

في  الجريمةو الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة، خليفة سالم الجهمي - 08
  .2009، اإلسكندرية ،لنشرلدار الجامعة الجديد ، مجال التأديب

دار النهضة ، رقابة القاضي الجنائي لمشروعية القرار اإلداري، رفعت رشوان - 09
 .2005، العربية القاهرة

الطبعة ) دراسة مقارنة(ن في القرارات اإلداريةتدرج البطال، رمزي طه الشاعر - 10
 .2000، القاهرة، التسيير للطباعة، الثالثة
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للحد من  االتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، رمضان بطيخ - 11
، موقف مجلس الدولة المصري منها، دار النهضة العربيةو السلطة اإلدارة التقديرية

  .1996، القاهرة
دار ، حدود سلطات اإلدارية في توقيع عقوبة الغرامة، جارزكي محمد الن - 12

 .2000 – 1999 ،القاهرة، النهضة العربية

، مطبعة األطلس، السلطة التقديرية لإلدارةو قضاء المالئمة، سامي جمال الدين - 13
 .1991، القاهرة

منشأة المعارف ، ضمانة الرقابة القضائيةو اللوائح اإلدارية، سامي جمال الدين - 14
  .2003، ندريةاإلسك

منشأة ، القضاء اإلداريو الرقابة على أعمال اإلدارة، سامي جمال الدين - 15
  .ط.س.د، اإلسكندرية، المعارف

الطبعة ، ضوابط الخضوع اإلدارة للقانونو مبدأ المشروعية ،طعيمة الجرف - 16
  .1976، دار النهضة العربية، الثالثة

 دار النهضة العربية، ،رقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة، طعيمة الجرف - 17
  .1985، القاهرة

دار النهضة العربية  ،)دراسة مقارنة(السلطات اإلدارية المستقلة، عبد اهللا حنفي - 18
  .2001، القاهرة

، ضمانات مشروعية العقوبات اإلدارية العامة، عبد العزيز عبد المنعم خليفة - 19
 .2008، منشأة المعارف اإلسكندرية

تدرج العقوبة من ( ضوابط العقوبة اإلدارية العامة ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة - 20
 .2008، ، دار الكتاب الحديث)الغرامة إلى الغلق اإلداري 

صحة القرار  ىأثره على مدو الغلو في الجزاء، حسن على عبد المجيد يعل - 21
 .2007، القاهرة، دار النهضة العربية، اإلداري

المركز  ،)دراسة مقارنة(الغرامة كبديل عن الحبس قصيرة المدة، عطية مهنا - 22
 .2004، القاهرة، قسم المعاملة الجنائية ،الجنائيةو القومي للسجون االجتماعية
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دار ، الطبعة األولى، طرق الطعن فيهاو قرارات العمران الفردية، عزري الزين - 23
  .2005، القاهرة، التوزيعو الفجر للنشر

  .ط .س.العربية د دار النهضة، القانون اإلداري الجنائي، غنام محمد غنام - 24
 .بيروت، منشورات يحسون الثقافية، االقتصاديقانون العقوبات ، غسان رباح - 25

، الرقابة القضائية على التناسب في القرار اإلداري، مايا محمد نزار أبو دان  - 26
  .2010الطبعة األولي المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،

دار  ،)حد من العقابظاهر ال(القانون اإلداري الجزائي ،لشواامحمد سامي  - 27
  .ط.س.د القاهرة،، النهضة العربية

- 2006، دون مكان نشر، النظام القانوني للعقوبات اإلدارية، محمد سعد فودة - 28
2007.  

، الجنائية المسائل غيراختصاص القاضي الجنائي بنظر  ،محمد عبد الحميد مكي - 29
  .2007، القاهرة، دار النهضة العربية

، بة القضائية على شرعية الجزاءات اإلدارية العامةالرقا، محمد باهي أبو يونس - 30
  .2000، دار الجامعة الجديد للنشر اإلسكندرية

  .1996، دون مكان النشر، تسبيب القرارات اإلدارية، محمد عبد اللطيف - 31
دار ، دعوي اإللغاءو فكرة السبب في القرار اإلداري، محمد حسين عبد العال - 32

  .1971، القاهرة، النهضة العربية
، األولالجزء  ،المدخل القانون اإلداري الخاص، حمود عبد المجيد المغربيم - 33

 .1994لبنان ، طرابلس، المركبة الحديثة للكاتب

دراسة ، المبادئ العامة لإلجراءات اإلدارية غير قضائية، عفيفي ىمصطف - 34
  .1990، دبي اإلمارات العربية المتحدة، مطابع البيان التجارية، الطبعة األولى، مقارنة

 .2009 الجزائر،، دار المعرفة ،قانون اإلجراءات الجبائية، يحيى محيوت - 35

  
 :الكتب العامة باللغة العربية-ب
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 ،لبنان بيروت، الدار الجامعية، القانون اإلداري، عبد العزيز شيحا إبراهيم - 36
1994.  

 ،الجزائر ،هومة دار، الطبعة الثالثة، المنازعات الجمركية، أحسن بوسقيعة - 37
2008/2009.  

النظم و دارة في الشريعة اإلسالميةإالالرقابة على أعمال ، الحكيم سعيد - 38
 .1987 القاهرة،، الطبعة الثانية، دار الفكرة العربي، الوضعية

 الطبعة الثالثة، ،دار الشروق، الدستوريالقانون الجنائي  حمد فتحي سرور،أ   - 39
2004.  

 في القانون اإلنجلوهامي التطبيقات المعاصرة للنظام اإلت، أحمد عوض بالل - 40
  .1992، القاهرة، ، دار النهضة العربيةأمريكي

 .1994، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، المنازعات اإلدارية، أحمد محيو - 41

دار ، الطبعة األولى، قضاء المظالمو القضاء اإلداري، اعاد على محمود القيسي - 42
 .1999 ،عمان، وائل للنشر

عين ، دار الهدي، ئية في التشريع الجزائريباالمنازعات الج، أمزيان عزيز - 43
  .2005، مليلة الجزائر

 .2004، القاهرة، دار النهضة العربية، القرارات اإلدارية، أنس جعفر - 44

دار المسيرة ، الطبعة األولى، القانون اإلداري دراسة مقارنة، الظاهر خالد خليل - 45
  .1998، عمان األردن، التوزيعو للنشر

 العربية، دار النهضة ،العقابعلم و علم اإلجرام، ثمانأمال ع، تيسير أنور - 46
1985. 

القسم ، العقابو علمي اإلجرام ،علي محمود علي حمود جودة حسين جهاد، - 47
  . 2005 الطبعة األولي،، األول علم اإلجرام أكاديمية شرطة دبي

ترجمة منصور ، الجزء الثاني، القانون اإلداري، بيار دلقولقية، جورج فيديل - 48
  . 2001، لبنان، التوزيعو المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، القاضي
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دار النهضة ، نهاية القرار اإلداري عن غير القضاء، حسين درويش عبد الحميد - 49
  .1999، القاهرة، العربية

الدار ، مصرو فرنساو دروس في قانون القضاء اإلداري في لبنان، حسين عثمان - 50
  .1989، الجامعية بيروت لبنان

 ،مطبعة التوني، تنظيم القضاء اإلداريو مبدأ المشروعية، خليل محسن - 51
  . 1993، اإلسكندرية

، الطبعة السادسة مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري، رؤوف عبيد - 52
  .1985 ،القاهرة، عشر

  .1986 ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف، التقويمو علم الوقاية، رمسيس بهنام - 53
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 الملخص
 

الدولة من أجل تحقيق أهدافها مثل أي  إليهاالتي تلجأ  اآللياتأحد  دارياإليعد الجزاء 

التزام معين أمر به القانون ، و تنبع  أداءبهدف العقاب على أي تقصير في  آخرجزاء 

 إداريةذاتية هذا الجزاء في الجهة التي تنطق به فهي ليست جهة قضائية و لكنها سلطة 

مستقلة ،  إداريةتقليدية تتمتع بامتياز السلطة العامة أو كانت هيئة  إدارةسواء كانت 

.منفرد  إداريتصدره في رداء قرار   

الرقابة التي أقرها المشرع  آلياتوتكمن أهمية موضوع البحث في الوقوف على 

في توقيع  اإلدارةسلطة  إقرارالجزائري التي تضمن الموازنة بين تحقيق الهدف من وراء 

 اإلداريخاصة و أن الجزاء  األفراد، بالمقابل الحفاظ على مصالح  اإلداريةالجزاءات 

رابطة  إلىدون الحاجة  األفرادمية يطبق على جميع موضوع  الدراسة  يتسم بالعمو

بالمبادئ الدستورية و أهمها  اإلخاللقانونية سواء كانت تعاقدية أو وظيفية لتبريرها دون 

القانونية أهمها احترام مبدأ التناسب بين الجزاء اإلداري و مبدأ الفصل بين السلطات  و 

لى ضمان حياد اإلدارة و عدم تعسفها في المخالفة اإلدارية، هذه المبادئ تهدف كلها إ

.مواجهة األفراد  

                                                 

 



 الملخص
 

272 
 

                                                                     

Résumé 

La sanction  administrative des mécanismes employés par l'Etat afin d'atteindre des 

objectifs tels que toute sanction autre aux fins de la peine pour tout manquement dans 

l'exécution d'une obligation particulière de par la loi, et d'en tirer de soi cette sanction 

dans le corps qui décide , il n'est pas un organe judiciaire et, mais une autorité 

administrative, si Gestion conventionnelle a le privilège de l'autorité publique ou de 

l'organisme administratif indépendant, a publié dans la robe d'une seule décision 

administrative.  

L'importance du sujet de recherche de se tenir sur les mécanismes de contrôle mis en 

place par le législateur algérien à faire en sorte que l'équilibre entre l'objectif d'origine 

de l'adoption de l'autorité de gestion à signer les sanctions administratives, à la 

différence de préserver les intérêts des individus, surtout que le sujet pénalité 

administrative de l'étude était générale s'applique à tous les individus sans la nécessité 

de association légale, contractuelle ou fonctionnelle justifiée sans préjudice des 

principes constitutionnels et le principe le plus important de la séparation des pouvoirs 

et le respect du principe le plus important de la proportionnalité entre la sanction 

administrative et la violation des procédures administratives, ces principes, qui visent 

toutes à assurer l'impartialité de l'administration et l'absence d'arbitraire dans le visage 

des individus.  
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