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المشرف
األستاذ الدكتور محمد الجبور
الملخص
هدفت الدراسة إلى بيان اثر الضبط اإلداري في الحريات العامة ،كما هدفت إلى مناقشة
مفهوم الضبط اإلداري وحدوده وسلطاته وخصائصه ،وتحديد الظروف العادية واالستثنائية التي
تخول اإلدارة ممارسة سلطات الضبط اإلداري.
ولتحقيق هذه األهداف تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول ،حيث تناول الفصل األول
مقدمة عامة للدراسة توضح المشكلة واألهمية من الدراسة واألهداف المراد ت حقيقها ،كما توضح
منهجية الدراسة وعرضًا ألهم الدراسات السابقة .في حين تناول الفصل الثاني مفهوم الضبط
اإلداري وخصائصه وأهدافه .أما الفصل الثالث من الدراسة فقد تناول حدود الحريات العامة
ومالمحها ،في حين تناول الفصل الرابع حدود سلطات الضبط اإلداري .أما الفصل الخامس
واألخير من الدراسة فقد تضمن خاتمة للدراسة ،إضافة ألهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها
الدراسة.
الكلمات المفتاحية :الضبط اإلداري ،الحريات العامة.
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Abstract
The study aimed to demonstrate the impact of the administrative
control in public freedoms, also aimed to discuss the concept of
administrative control and limits the powers and characteristics, and
identify

normal

and

exceptional

circumstances

which

authorizes

management to exercise administrative control authorities.
To achieve these objectives the study were divided into five chapters,
where the first chapter dealt with a general introduction to the study
describes the problem and the importance of the study and the objectives to
be achieved, and describes the methodology of the study and a presentation
of the most important previous studies. While the second chapter the
concept of administrative control and its properties and the most important
objectives. The third chapter of the study dealt with the limits of public
freedoms and features, while the fourth chapter discusses the limits of
administrative control authorities. The fifth and final chapter of the study
included the conclusion of the study, in addition to the most important
findings and recommendations of the study.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
المقدمة:
تعتبــر الحريــة أســمى شــيء فــي الوجــود ،ويســعى كــل إنســان للتمتــع بهــذه الحريــة التــي وجــدت
بوجــوده ،فمنــذ القــدم ســعى اإلنســان للحصــول علــى حريتــه واالســتمتاع بهــا ،وقــد دعــت كــل الش ـرائع
السماوية إلى صيانتها والمحافظة عليهـا ،نظـ ًار لتكـريم بنـي اإلنسـان وجعلـه فـي مرتبـة عاليـة عـن بقيـة
المخلوقات األخرى ،ومنها الشريعة اإلسالمية التي أولت اهتماماً بالغـاً للحريـة وتناولـت كـل تقسـيماتها
المعروفــة .ومــع تطــور المجتمــع وتــدخل الدولــة الحديثــة فــي مختلــف منــاحي الحيــاة ،شــغل موضــوع
الحري ــات العام ــة اهتم ــام الفك ــر الق ــانوني ف ــي مختل ــف ال ــنظم الحديث ــة ،وأص ــبح ل ازمـ ـًا عل ــى اإلدارة أن
ت ارعــي حقــوق وحريــات األف ـراد فــي كــل تصــرفاتها ،فظهــرت اإلعالنــات والمواثيــق التــي تنــادى بحمايــة
حقوق اإلنسان والحريات العامة وعدم انتهاكها ،وتبلور ذلك بـأن قامـت معظـم الـدول بتبنـي إعـالن أو
وثيقــة تتعلــق ببيــان الحقــوق والحريــات العامــة أو بــالنص علــى حمايــة الحريــات العامــة فــي تش ـريعاتها
س ـواء فــي مــتن الدســاتير أو فــي ق ـوانين خاصــة ،وهــذا يعنــي إل ازم ـًا لــلدارة بــأن تتقيــد بهــذه التش ـريعات
المنظمة للحريات العامة وعدم إساءة استعمال سلطاتها إزاء حقوق وحريات األفراد.
ـاء عليــه ،يقــع علــى عــاتق اإلدارة مهمــة المحافظــة علــى النظــام العــام فــي الدولــة ،وذلــك
وبنـ ً
بواســطة أجه ـزة متخصص ــة تــنظم عمله ــا ق ـوانين أو لـ ـوائح وق ـ اررات إداري ــة .وبمــا أن الض ــبط اإلداري
ضرورة اجتماعية ال غنى عنهـا ألنـه يحـافظ علـى النظـام العـام ويكفـل للفـراد تنظـيم حريـاتهم العامـة،
إال أنــه قــد يترتــب علــى ذلــك اتصــال وظيفــة الضــبط اإلداري بالحريــات العامــة ،ووجــود عالقــة وثيقــة
بينهما ،ألن الحريات العامة تنظم بإجراءات مقيدة بحدود أبرزها تلـك الحـدود التـي تفرضـها مقتضـيات
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إجراءات الضبط اإلداري .إال أن اإلدارة قـد تميـل إلـى تجـاوزات فـي بعـض األحيـان ألن تـدخلها كثيـ اًر
مــا يقيــد الحريــات العامــة ،نظ ـ اًر لمــا تملكــه مــن وســائل الضــبط إزاءهــا ،فهــي تســتطيع أن تلــزم األف ـراد
بإرادتهـا المنفـردة ،وأن تقـوم بإصـدار قـ اررات تكـون نافــدة دون توقفهـا علـى قبـول األفـراد لهـا ،وقـد تلجــأ
أحياناً إلى تنفيذ ق ارراتها بالقوة عند الضرورة(.)1
وحرصـاً مـن المشــرع الكـويتي علــى الحريـات العامــة وحقـوق األفـراد فـي ظــل سـلطات الضــبط
اإلداري فق ــد أورد ف ــي الم ــادة ( )21م ــن الم ــذكرة اإليض ــاحية للق ــانون رق ــم  34لس ــنة  2113الخ ــاص
بالموافقـة علـى الميثـاق العربـي لحقـوق اإلنسـان أنـه "لكـل شـخص الحـق فـي الحريـة وفـي األمـان علـى
شخصه ،وال يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفاً وبغير سند قانوني."....
إال أن هذا الميثاق سابق الذكر وان اتسم بالمثاليـة إال أن التطبيـق العملـي علـى أرض الواقـع
هــو المقي ــاس الحقيقــي لم ــدى التـ ـزام تلــك ال ــدول ببنــود ه ــذا الميث ــاق ومــا ورد في ــه ،وتحديــد م ــدى ه ــذا
االلتزام والتطبيق والمساءلة في حال عدم االلتزام مناط في نهاية المطاف برجال القانون.
ـاء علــى مــا تقــدم ،جــاءت هــذه الد ارســة لتنــاق
وبنـ ً

واقــع الضــبط اإلداري وأث ـره فــي الحريــات

العامــة ،وذلــك مــن خــالل تســليط الضــوء علــى بعــض التش ـريعات العربيــة واألجنبيــة التــي تناولــت هــذا
الموضوع.

مشكلة الدراسة:
فــي المحــاوالت الجــادة التــي ق ــام بهــا القــانونيون علــى مــر الس ــنين إليجــاد الت ـوازن بــين ح ــق
المجتمــع فــي البقــاء ومن ـًا وبــين حــق الفــرد فــي عــدم المســاس بحقوقــه وحرياتــه األساســية ،أصــبح مــن
الصعوبة في بعض الحاالت عد المساس في بعض الحريات الفرديـة علـى حسـاب المصـلحة العامـة،
()1

مدحت الصناديلي ،الحقوق والحريات وسلطات الضبط اإلداري ،مجلة كلية الشرطة ،العدد التاسع والعشرون ،القاهرة،

 ،2115ص .31
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وهنــاك بعــض التصــرفات التــي تقــوم بهــا اإلدارة قــد تنــال مــن تلــك الحريــات ،وفــى الوجــه اآلخــر نجــد
بع ــض األفـ ـراد ال ــذين يس ــتغلون تل ــك الحري ــات ف ــي اإلس ــاءة إل ــى المجتم ــع ،ل ــذلك س ــوف تح ــاول ه ــذه
الدراسة أن نبحث عن الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك التوازن بين أمن المجتمع وحريات األفراد.

عناصر المشكلة:
تمثلت عناصر مشكلة الدراسة فيما يلي:
 .1ما الضبط اإلداري وحدوده وسلطاته؟
 .2ما األطر القانونية والمعاهدات الدولية التي ترسم مالمح الحريات العامة وحدودها؟
 .3ما أثر الضبط اإلداري في الحريات العامة؟

أهداف الدراسة:
سعت هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف على النحو اآلتي:
 .1مناقشة مفهوم الضبط اإلداري وحدوده وسلطاته وخصائصه.
 .2تحديد الظروف العادية واالستثنائية التي تخول اإلدارة ممارسة سلطات الضبط اإلداري.
 .3توضيح األطر القانونية التي تناولت مفهوم الحريات العامة.
 .4تحليل أثر الضبط اإلداري في الحريات العامة.
 .5الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات.
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أهمية الدراسة:
تعد الحريات العامة األساس ال ذي يحدد أهمية هذه الدراسة ،فالحرية هي المفهوم الذي
كفلته الشرائع السماوية والتشريعات القانونية منذ بدء اإلنسان تنظيم حياته في أطر اجتماعية
وقانونية ،إال أن هذا األمر يقابله على نفس القدر من األهمية ما يعرف بالضبط اإلداري ،ودوره
المهم في المحافظة على أمن ال مجتمعات واستقرارها وحماية أفرادها ،وضمان عدم تجاوز البعض
وبناء عليه  ،تمثلت أهمية الدراسة في
للحريات العامة على حساب الحريات الشخصية الفردية،
ً
تحديد واقع الضبط اإلداري وأثره في الحريات العامة.

مصطلحات الدراسة:
الضبط اإلداري:
مجموعة من االجراءات واألوامر والق اررات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على
النظام العام بمدلوالته الثالثة :األمن ،والصحة ،والسكينة(.)1
الحريات العامة:
قدرة اإلنسان على إتيان أي عمل ال يضر باآلخرين ،وان الحدود المفروضة على هذه
الحرية ال يجوز فرضها إال بالقانون(.)2

()1

عبد الغني بسيوني ،القانون اإلداري :دراسة تطبيقية ،منشورات منشأة المعارف للطباعة والنشر ،االسكندرية،2115 ،

ص .31مارسو لون ،وبروسيرفي جي بريبان ،أحكام المبادئ في القضاء اإلداري الفرنسي ،الطبعة الثامنة ،ترجمة الدكتور
احمد يسري ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية ،1111 ،نقالً عن اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن الصادر عام .1131

()2

مارسو لون ،وبروسيرفي جي بريبان ،مرجع سابق.
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منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة في بناء فصولها على المناهج اآلتية:
 .1المنهج الوصفي :وذلك عبر مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت كالً من
الضبط اإلداري والحريات العامة بهدف بناء إطار نظري شامل حول الضبط اإلداري
والحريات العامة.
 .2المنهج التحليلي :وذلك عبر بيان أثر الضبط اإلداري في الحريات العامة في بعض
التشريعات العربية واألجنبية التي تناولت هذا الموضوع ،إضافة لموقف بعض المواثيق
والمعاهدات الدولية.

محددات الدراسة:
اقتصرت محددات الدراسة موضوعياً على تناول الضبط اإلداري وأثره في الحريات العامة،
أما مكانيًا قامت الد ارسة باستعراض بعض التشريعات العربية واألجنبية إضافة لبعض المواثيق
والمعاهدات الدولية التي تناولت الحريات العامة وحقوق األفراد ،أما زمانيًا عبر تطبيق الدراسة في
العام الجامعي .2115/2114

الدراسات السابقة:
يتناول هذا الجزء من الدراسة عرضًا للدراسات السابقة التي تناولت الضبط اإلداري في
عدد من القوانين والتشريعات ،وتم ترتيبها تصاعديًا من األقدم إلى األحدث ،وعلى النحو اآلتي:
دراسة راضي ( )9002بعنوان " دور القضاء اإلداري في حماية حقوق اإلنسان".
هدفت الدراسة إلى توضيح دور القضاء االداري في حماية الحقوق والحريات من خالل
نشاط السلطة االدارية في تقييد هذه الحقوق والحريات من خالل اصدارها لق اررات الضبط االداري،
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وناقشت الدراسة الظروف االستثنائية التي تحدد معالم سلطات الضبط اإلداري في القانون العراقي،
وأظهرت الدراسة في نتائجها أن القضاء االداري يمارس دو ًار مهمًا في الرقابة على سلطات االدارة
في الظروف االستثنائية ،مع أن هذه السلطات تتسع بشكل كبير لمواجهة ما يهدد النظام العام
وحسن سير المرافق العامة ،فقد وضع القضاء االداري في فرنسا ومصر حدوداً لسلطات الضبط
االداري في ظل الظروف االستثنائية ،حتى ال تتعسف االدارة في استعمال سلطاتها تلك او تنتهك
حقوق وحريات االفراد .وقد أوصت الدراسة بضرورة دعم استقالل القضاء االداري العراقي الن
استقالل القضاء عنص ًار هامًا في شرف القضاء واعتباره وبدوره يفقد النظام القضائي فعاليته في
حماية الحقوق والحريات ،كما أوصت الدراسة بأهمية الغاء االستثناءات الواردة على والية محكمة
القضاء االداري بإلغاء الق اررات االدارية والمراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية أو تنفيذاً لتوجيهاته،
واعتبار القضاء االداري صاحب الوالية العامة في نظر طلبات االفراد في الغاء الق اررات االدارية
لما في بقاء هذه االستثناءات من تجاوز على مبدأ المشروعية وضرورة خضوع االدارة للقانون،
ويفتح المجال امام تعسفها وانتهاك حقوق االفراد وحرياتهم.
وتختلف الدراسة الحالية عن هذه دراسة راضي ( )1002من حيث تناولها ألثر الضبط
اإلداري في الحريات العامة ،وهو ما لم يتم التعرض له في هذه الدراسة.
دراسة السنيدي ( )9002بعنوان "الضبط اإلداري والعملية اإلدارية".
هدفت الدراسة إلى توضيح أن الضبط اإلداري يدخل في العملية اإلدارية من حيث مراقبة
األداء في العمل وحركة اإلنتاج وسلوك الموظفين وانضباطهم في الدوام وتنفيذ التعليمات والتعامل
مع المراجعين في التشريع السعودي ،وأظهرت الدراسة في نتائجها حدود الظروف االستثنائية التي
توجب منح صالحيات لسلطات الضبط اإلداري من خالل وجود وضع غير عادي وخطير كالحرب
واألزمات العامة حتى وان لم يشمل ذلك كل أجزاء الدولة .وأوصت الدراسة بضرورة التدخل السريع
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لحماية المصلحة العامة في مثل هذه الظروف غير العادية بأن يكون هناك مصلحة واضحة
تتطلب اتخاذ اإلجراءات االستثنائية ،بحيث لو لم يتم التصرف وفقًا لذلك ألدى إلى اختالل النظام
العام وتوقف سير المرافق العامة.
وتختلف الدراسة الحالية عن دراسة السنيدي ( )1002من حيث تناولها لبعض التشريعات
العربية واألجنبية والمواثيق الدولية حول حماية الحريات العامة.
دراسة الجالل ( )9002بعنوان " الضبط اإلداري وأثره في الحريات العامة".
هدفت الدراسة إلى استعراض نشأة الضبط اإلداري ومراحل تطوره ،كما سعت إلى توضيح
الحدود الدستورية والقانونية على سلطة الضبط وتأثيره على الحريات العامة ،وأظهرت نتائج الدراسة
أن ممارسة الدولة لوظيفتها اإلدارية ال شك في أنها ستتجاوز القانون أو المشروعية وبالتالي يجب
أن تحتكم للقانون عند مجاوزتها تلك ،شأنها شأن األفراد العاديين ،كما أظهرت نتائج الدراسة أن
الضبط اإلداري اإلسالمي أوسع من نظيره من القانون الحديث ،حيث أوضح الباحث أن الضبط
اإلداري في القانون الحديث يقوم على أساس األغراض المتعارف عليها وهي األمن العام والصحة
العامة والسكينة العامة ،أما أغراض الضبط اإلداري اإلسالمي فهي تشمل فوق ذلك أغراض
المحافظة على الدين والنفس والنسل والعقل والمال .وأوصت الدراسة بضرورة قيام هيئات الضبط
اإلداري من أجل تحقيق غاياتها ووقاية النظام العام بأسلوبين متميزين ،إما تصرفات قانونية مثل
الق اررات التنظيمية ،ق اررات الضبط الفردية أو الجزاءات اإلدارية .واما أعمال مادية ،فال يحق لهيئة
الضبط اإلداري استخدام سلطاتها لتحقيق أهداف أخرى وان تعلقت بالمصلحة العامة.
وتختلف الدراسة الحالية عن دراسة الجالل ( )1005كونها تتناول موقف بعض التشريعات
العربية واألجنبية والمواثيق والمعاهدات الدولية حول حدود الضبط اإلداري واآلثار التي قد تترتب
على ممارسة هذه الصالحيات على الحريات العامة ،وهو ما لم تتعرض له هذه الدراسة.
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دراسة الجبوري ( )9002بعنوان "حدود سلطات الضبط االداري في الظروف العادية واالستثنائية".
هدفت الدراسة إلى توضيح حدود سلطات الضبط االداري في الظروف العادية
واالستثنائية ،كما تناولت الدراسة ماهية الضبط االداري وخصائصه ،وأظهرت نتائج الدراسة ان
الض بط االداري يختلف عن الضبط القضائي كون األول هو اجراء وقائي والثاني اجراء زجري
ورادع يأتي بعد وقوع االخالل بالنظام العام ،ويختلف الضبط االداري عن الضبط التشريعي كون
الضبط التشريعي يقوم بها المشرع بوضعه القوانين التي تنظم الحقوق والحريات العامة المرسومة
لها وفقا للدستور بينما الضبط االداري هي مجموعة من االجراءات والتعليمات التي تصدر من قبل
السلطة التنفيذية والمرسومة وفقا للدستور والتشريع ،كما أوضحت نتائج الدراسة ان الدولة وبواسطة
سلطات الضبط االداري تهدف الى حماية أمن المواطنين من المخاطر وسالمة حياتهم وايضًا
يهدف الى حمايتهم من مخاطر االمراض وانتشارها والمحافظة على الهدوء في المدن واالماكن
العامة .وأوصت الدراسة بضرورة منح سلطات أوسع لمواجهة الظروف االستثنائية مع ضمان رقابة
القضاء االداري لسلطة الضبط االداري في اثناء الظروف االستثنائية ولكن بطريقة مختلفة عن
رقابته في الظروف االعتيادية.
وتختلف الدراسة الحالية عن دراسة الجبوري ( )1001من حيث تناولها لعدد من التشريعات
العربية واألجنبية التي عالجت موضوع الضبط اإلداري في حدود حريات األفراد في المجتمعات.
دراسة يوسف ( )9002بعنوان " صيانة النظام العام ونظرية الضبط اإلداري :دراسة تأصيلية
بالتركيز على حالة السودان".
هدفت الدراسة إلى توضيح الضوابط الالزمة للحفاظ عليه والحريات العامة والحريات
السياسية وصور الضبط االداري في القانون السوداني من حيث نشأته وتطوره ومظاهره في
نصوص الدستور والقوانين المتعاقبة واجراءاته في القانون الجنائي لسنة  .1111وأظهرت نتائج
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الدراسة ضرورة مساهمة افراد المجتمع في النظام االداري وتنظيمه في شكل هيئات تتولى شؤون
الفكرة ،ووضع خطة تهدف الى تعميق التنظيم االجتماعي وترتيب كافة االنشطة االنسانية بهدف
تحقيق المصلحة العامة .وأوصت الدراسة بضرورة التطبيق بالحسنى تحقيقًا لمبدأ االمر بالمعروف
والنهى عن المنك ر من خالل مساهمة المجتمع في بناء إطار الحريات العامة الواجب المحافظة
عليه واحترامه بما يضمن الحرية للمجتمع ككل.
وتختلف الدراسة الحالية عن دراسة يوسف ( )2114من حيث المنهج المستخدم إضاف ًة
للمكونات حيث أن الدراسة الحالية تسعى إلى مناقشة واقع الضبط اإلداري وأثره في الحريات العامة
في بعض التشريعات العربية واألجنبية إضافة للمواثيق والمعاهدات الدولية.
بعد أن أنتهينا من اإلطار العام للدراسة والذي خصص الفصل األول من هذه الدراسة له،
سنعمل على دراسة مفهوم الضبط اإلداري وخصائصه وأهدافه في الفصل الثاني ،ونخصص
الفصل الثالث للوقوف على حدود الحريات العامة ومالمحها .ونقف على حدود سلطات الضبط
اإلداري في الفصل الرابع ،وسنخصص الفصل الخامس للخاتمة والنتائج والتوصيات.
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الفصل الثاني
مفهوم الضبط اإلداري وخصائصه وأهدافه
يتناول هذا الفصل مفهوم الضبط اإلداري وخصائصه وأهم أهدافه كما تناولته بعض
التشريعات العربية واألجنبية والمعاهدات والمواثيق الدولية ،وذلك على النحو اآلتي:

المبحث األول :مفهوم الضبط اإلداري
بما أن وظيفة الضبط اإلداري تعتبر من أقدم واجبات الدول وأهمها ،فلقد كانت هذه
الوظيفة بحق عصب السلطة وجوهرها ،وكانت مهمتها مقدمة على سائر وظائف الدولة األخرى،
فالضبط ضرورة اجتماعية ال غنى عنها نلمسها في كل المجتمعات القديمة والحديثة ،ونظ اًر ألهمية
البحث في مفهوم الضبط اإلداري وأنواعه ،فقد تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ،يتناول المطلب
األول تعريف الضبط اإلداري ،أما المطلب الثاني يتناول أنواع الضبط اإلداري ،وعلى النحو اآلتي:

المطلب األول :تعريف الضبط اإلداري
إزاء عدم وضع تعريف محدد للضبط اإلداري في التشريع ،اتجه الفقهاء إلى محاولة وضع
تعريف محدد له ،إال أنهم اختلفوا في ذلك ،ويرجع ذلك إلى تباين النظرة إلى وظيفة الضبط
اإلداري ،فقد ذهب جانب من الفقه مثل الفقيه هوريو إلى أن الضبط اإلداري غاية في ذاته تسعى
إليه سلطات الدولة ،بينما اتجه جانب وخر مثل دي لوبادير إلى القول بأن الضبط اإلداري قيد على
الحريات العامة ،وذهب فريق ثالث مثل مسكوني إلى االهتمام بأساليب الضبط اإلداري وصور
نشاطه وأغراضه ،وفيما يلي تفصيل لهذه االتجاهات السابقة على النحو اآلتي:
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الفرع األول :تعريف الضبط اإلداري من حيث األهداف
ذهب الفقيه هوريو إلى أن الضبط اإلداري هو "سيادة النظام والسالم وذلك عن طريق
التطبيق الوقائي للقانون"(.)1
فالضبط اإلداري طبقًا لهذا الرأي يعد غاية تسعى إليها سلطات الدولة إلقرار النظام
واألمن ،مع ما يترتب على ذلك من ضرورة وجود جهة أو هيئة معينة تعمل على استتباب األمن
والطمأنينة والسالم بين األفراد ،حتى لو تطلب األمر اللجوء إلى استخدام القوة العامة لتحقيق ذلك،
فالضبط اإلداري وفقًا لهذا الرأي يشمل كافة أوجه النشاط اإلداري ألنه الغاية النهائية من نظام
الدولة(.)2
غير أن هوريو سرعان ما عدل عن هذا التعريف بعد أن وجهت إليه سهام النقد واعتبر أن
الضبط اإلداري هو "كل ما يستهدف به المحافظة على النظام العام في الدولة"(.)3
أما دي لوبادير يعرف الضبط االداري بانه "مظهر من مظاهر عمل االدارة يتمثل في
تنظيم حريات االفراد حماية للنظام العام"(.)4
بينما يعرفه مسكوني بأنه " مظهر من مظاهر نشاط االدارة العامة يراد به ممارسة هيئات
ادارية معينة اختصاصات فرض قيود على حريات االفراد وحماية النظام العام"(.)5

()1

عبد الغني بسيوني ،نظرية الضبط اإلداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة اإلسالمية ،الطبعة الثانية ،دار

()2

عبد العليم عبد المجيد مشرف ،دور سلطات الضبط اإلداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة :دراسة

()3

عبد الغني بسيوني ،مرجع سابق ،ص.1

النهضة العربية ،القاهرة ،2114 ،ص.1

مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1998 ،ص .3

()4

طعيمة الجرف ،القانون االداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات االدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة1113 ،

()5

صبيح بشير مسكوني ،القضاء االداري ،منشورات جامعة بنغازي ،ليبيا ،1114 ،ص.31

ص .411
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وأياً كان االمر فان الضبط االداري نظام وقائي تتولى فيه االدارة حماية المجتمع من كل
ما يمكن ان يخل بأمنه وسالمته وصحة افراده وسكينتهم ،ويتعلق بتقييد حريات وحقوق االفراد
بهدف حماية النظام العام في الدولة .ويتميز الضبط االداري عن الضبط التشريعي الذي يلجأ
المشرع فيه الى اصدار القوانين التي تقيد حريات االفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام،
والضبط القضائي الذي يتضمن االجراءات التي تتخذها السلطة للتحري عن الجرائم بعد وقوعها
والبحث عن مرتكبيها للقبض عليهم وجمع االدلة الالزمة للتحقيق معهم ومحاكمتهم.
إذًا ،ف الضبط االداري يصدر من جانب االدارة في شكل ق اررات تنظيمية أو فردية يترتب
عليها تقييد حريات االفراد وهو وان كان يصدر في اطار القوانين والتشريعات وتنفيذا لها ،غير ان
ذلك ال يمنع االدارة من اتخاذ اجراءات مستقلة تتضمن قيوداً على الحريات الفردية بواسطة ما
تصدره من لوائح الضبط(.)1
الفرع الثاني :تعريف الضبط اإلداري من حيث األساليب
ذهب جانب من الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه فيدال إلى أن الضبط اإلداري هو "مجموع
األنشطة الفردية التي يكون موضوعها إصدار القواعد العامة أو التدابير الفردية واإلجراءات
الضرورية للمحافظة على النظام العام"(.)2
وفي الفقه المصري نجد أن الضبط اإلداري هو "وظيفة من أهم وظائف اإلدارة تتمثل
أصالً في المحافظة على النظام العام بعناصره الثالثة ،األمن العام والصحة العامة والسكينة
العامة ،عن طرق إصدار الق اررات الالئحية والفردية واستخدام القوة المادية"(.)3

()1

عبد الغني بسيوني ،القانون االداري ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،1111 ،ص.311

()3

ماجد راغب الحلو ،مرجع سابق ،ص33

()2

عبد العليم عبد المجيد مشرف ،مرجع سابق ،ص8
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وذهب رأي وخر إلى أن الضبط اإلداري هو "اإلجراء الوقائي لكل األعمال التي تخل
باألمن العام والسكينة العامة والصحة العامة والقيم والمبادئ العامة األخالقية"(.)1
وهنالك من رأي أن الضبط اإلداري هو "السلطة التنفيذية ممثلة في هيئاتها اإلدارية
وموظفيها الذين يضطلعون بمزاولة هذا النشاط لتقرير األمن العام وتوفير السكينة العامة والصحة
العامة"(.)2
وذهب رأي وخر إلى أن الضبط اإلداري هو "سلطة البوليس عمومًا هي عبارة عن الوسائل
القانونية السليمة نفسها ،والمقصود بها عادة مجموع السلطات العامة التي تهدف إلى المحافظة
على األمن والصحة والسكينة وتحقيق الرفاهية ،والتي تتيح للدولة في سبيل ذلك أن تقيد الحقوق
والحريات الخاصة"(.)3
بناء على التعريفات السابقة يمكن القول بأن الضبط اإلداري من حيث األساليب هو من
ً
أهم وظائف اإلدارة المتمثلة في المحافظة على األمن العام والسكينة والصحة ،إضافة للمحافظة
على جمال الرونق والمظهر الجمالي المتناسق.

()1

حسن دروي

()2

فؤاد العطار ،القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1972 ،ص.32

عبد الحميد ،الضبط اإلداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة اإلسالمية ،مجلة المحاماة المصرية،

العدد الثامن ،سلسلة رقم ) ،1135 ،(65ص.1

()3

أحمد كمال أبو المجد ،الرقابة على دستورية القوانين في الواليات المتحدة األمريكية واإلقليم المصري ،مكتبة النهضة

المصرية ،1151 ،هام

رقم ( ،)2ص.2
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الفرع الثالث :تعريف الضبط اإلداري من حيث القيود على الحريات
يرى الفقيه (اندريه دي لوبادير) أن الضبط اإلداري هو "صورة من صور التدخل من جانب
السلطات اإلدارية تتمخض عن فرض قيود على حريات األفراد بهدف المحافظة على النظام
العام"(.)1
ويرى الفقيه (مارسيل فالين) أن الضبط اإلداري هو "قيد تقتضيه المصلحة العامة تفرضه
السلطة العامة على نشاط المواطنين"(.)2
وفي المادة ( )31من الدستور الكويتي أوضح المشرع أنه "ال يجوز القبض على إنسان أو
حبسه أو تفتيشه أو تحديد إ قامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون".
مما سبق يتضح أن هناك غموضًا وعدم تحديد في تعريف الضبط اإلداري من حيث كونه
غاية في ذاته أم هو نشاط إداري ،أم أنه قيد من القيود المفروضة على الحريات العامة كما يراه
بعض الفقه .وويرجع هذا الغموض وعدم التحديد إلى إسناد مفهوم الضبط اإلداري إلى فكرة النظام
العام بأنها فكرة مرنة ومتغيرة ،فالضبط اإلداري ال يعرف عن طريق غايته فقط وانما عن طريق
وسائله وأساليبه .فاالتجاه الذي عرف الضبط من زاوية الغاية التي يهدف إليها وهو الحفاظ على
النظام العام هو تعريف أوضح عالقة الضبط اإلداري بالنظام العام ،ولكنه أغفل عالقة الضبط
اإلداري بالحريات العامة للمواطنين ولم يضع الضبط في القالب اإلداري الصحيح.
كما يتضح مما سبق أن الضبط اإلداري يرتكز على أحد عناصر النظام العام دون أن
يستهدف تحقيق جميع العناصر ،وبذلك يكون ملتزمًا بهدف وقائي محدد .وعلى سبيل المثال يمكن

()1

صالح يوسف عبد العليم ،أثر القضاء اإلداري على النشاط اإلداري للدولة ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،2111 ،

()2

عبد الغني بسيوني ،مرجع سابق  ،ص.1

ص.51
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ال بالضبط
أن يسمى الضبط اإلداري بالمجال الوقائي الذي يقوم بمراقبته في المجال البيئي مث ً
اإلداري البيئي.
ويتضح مما سبق عرضه من تعريفات للضبط اإلداري بأن المشرع في أية دولة يسعى إلى
ضمان حريات األفراد ما أمكن ذلك ،ولعل المشرع األردني كان واضحاً في ذلك حين أكد أنه يجب
أن يبنى القرار اإلداري الصادر بالتوقيف على وقائع صحيحة وثابتة ،فإذا بني القرار اإلداري
الصادر بالتوقيف على وقائع غير موجودة أو غير صحيحة ،فانه يكون – والحالة هذه  -مخالفًا
للقانون ،وتطبيقًا لذلك قضت محكمة العدل العليا األردنية بإلغاء قرار إداري صدر بتوقيف أحد
األشخاص نظ ًار النتفاء الواقعة التي بني عليها القرار حيث تقول ....( :القرار اإلداري يجب أن
يستند إلى أساس واقعي سليم ...وأن األمر الذي أصدره وزير الداخلية بتوقيف شخص ألجل غير
مسمى بحجة انه سلك سلوكًا يتعارض ومصلحة األمن العام مع إن هذا الشخص محكوم بموجب
قانون مقاومة الشيوعية وموجود في السجن لم يطلق سراحه ولم يتم مدة محكومتيه جدير باإللغاء
ألنه ال يستند إلى أساس واقعي سليم).

()1

كما قضت في حكم وخر بإلغاء القرار اإلداري الصادر بالتوقيف نظ ًار النتفاء الوقائع حيت
تقول ...( :لم نجد في اضبارة المستدعي ما يشير إلى صحة الوقائع المادية التي أسندت إليه..
ولهذا وحيث أنه يشترط لصحة القرار اإلداري أن يكون مؤسساً على وقائع صحيحة ال على مجرد
الشكايات والشائعات وأن يكون تقدير هذه الوقائع على أساس سليم)( .)2وتضيف ذات المحكمة في
حكم وخر ( بأنها لم تجد فيما أوردته النيابة العامة من أدلة ما يثبت إن المستدعيين يعتنقان
الشيوعية أو إنهما قاما بالدعاية لها ،إذ كل ما جاء بهذا الخصوص ال يخرج عن دائرة الشبهات
()1
()2

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 1155/12مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 1155ص .353
حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،1153/53مجلة نقابة المحامين لسنة  ،1154ص14
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التي ال يبنى عليها حكم .....فإذا لم تتوافر مثل هذه البينات فان القرار اإلداري يكون حقيقا باإللغاء
ألنه ال يقوم على أساس سليم  )1()...ولم تعتبر المحكمة تحريات الشرطة سبباً كافيًا إلصدار القرار
ال مرسلة وخلت من تحديد الوقائع التي تفيد خطورة
اإلداري القاضي بالتوقيف ،إذ تضمنت أقوا ً
الشخص على األمن العام.

()2

ويجب أن تكون الوقائع المؤدية إلى التوقيف صادرة عن صاحب الشأن دون غيره ،وذلك
ال لمبدأ شخصية العقوبة المطبق في القانونين الجنائي والتأديبي ،فال يتم توقيف إال الشخص
إعما ً
الذي يشكل خط ًار على األمن العام ،ومن ثم ال يجوز توقيف من لهم صلة بهذا الشخص ،سواء
تعلق األمر بقرابة أو صداقة أو غيرها من الروابط ،طالما لم يصدر عن هؤالء ما يبرر توقيفهم
قانوناً( .)3وتطبيقًا لذلك ألغت محكمة العدل العليا األردنية القرار اإلداري الصادر بتوقيف أحد
األشخاص كون توقيفه كان وسيلة ضغط من أجل تسليم أحد األشخاص ،وال يوجد ما يبرر توقيفه
من الناحية القانونية حيث تقول (....إذا لم يكن توقيف المستدعي لغرض تأمين السالمة العامة
والدفاع عن المملكة وانما من أ جل الضغط عليه ليقوم بتسليم السائق -الذي أوقع حادث الصدم-
للسلطات األردنية وحمل أصحاب الشركة مالكة السيارة الصادمة على مصالحة ذوي ضحايا هذا
الحادث فإن قرار التوقيف يكون غير مستند إلى أساس سليم).

()1

()4

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 1153/51مجلة نقابة المحامين لسنة ، 1154ص  ، 131وتقرر المحكمة

اإلدارية العليا المصرية نفس االتجاه  ،إذ تجد عدم كفاية الشبهات لتأسيس قرار االعتقال  ،انظر  :حكمها الصار بتاريخ

 ، 1135/5/1مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة السنة القاضية  ، 31ص  ، 1133انظر كذلك د .محمد حسنين عبد
العال ،الرقابة القضائية على ق اررات الضبط اإلداري  ،ط ،2دار النهضة العربية  ،القاهرة ،1111 ،ص . 41-33

()2

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 1151/5مجلة نقابة المحامين لسنة  ،1151ص .33

()4

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 2281/88مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 2281ص . 2281

()3

د .فتحي فكري ،االعتقال ،مرجع سابق  ،ص . 88
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المطلب الثاني :أنواع الضبط اإلداري
يقصد مصطلح الضبط االداري معنيان وهما :الضبط االداري العام والضبط االداري
الخاص ،أما الضبط االداري العام فيقصد به المحافظة على النظام العام بعناصره الثالثة االمن،
والصحة ،والسكينة العامة ،وحماي ة جميع االفراد في المجتمع من خطر انتهاكه واالخالل به ،في
حين يقصد بمصطلح الضبط االداري حماية النظام العام من زاوية او ناحية معينة من نشاط االفراد
من ذلك الق اررات الصادرة بتنظيم نشاط صيد الحيوانات النادرة ،وتنظيم عمل بعض المحالت العامة
المضرة بالصحة او المقلقة للراحة ،أو في أماكن محددة على سبيل المثال ،حيث يعهد بتولي سلطة
الضبط في هذه االماكن الى سلطة ادارية معينة ،كأن يعهد الى شرطة االثار بمهمة المحافظة
على النطام في االماكن االثرية(.)1
ومن ثم فان الضبط االداري الخاص قد يستهدف اغراضاً اخرى بخالف اغراض الضبط
االداري العام التقليدية ،اذ يمكن ان يفرض القيود التي يراها لتحقيق اهداف او اغراض اخرى
خالف النظام العام كالقيود التي تفرض على االفراد لحماية االثار او تنظيم السياحة وتجميل
المدن(.)2
ويالحظ أن الضبط اإلداري الخاص قد يستهدف أغراضًا أخرى بخالف أغراض الضبط
اإل داري العام التقليدية ،إذ يملك أن يفرض القيود التي يراها لتحقيق أهداف أو أغراض أخرى
خالف النظام العام كالقيود التي تفرض على األفراد لحماية اآلثار أو تنظيم السياحة وتجميل
المدن.

()1
()2

سامي جمال الدين ،اللوائح االدارية ،منشاة المعارف ،االسكندرية ،1134 ،ص. 313

شوقي شحاته ،مبادئ القانون االداري ،دار النشر بالجامعات المصرية ،القاهرة ،الجزء األول ،1155 ،ص 343وما

بعدها.
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ومن ثم فإن الضبط اإلداري الخاص أضيق حدوداً من نطاق الضبط اإلداري العام لتقيده
بمكان أو نشاط أو أغراض معينه .إال أن ذلك ال يعنى محدودية تأثيره في المجاالت التي يتوالها،
بل أن االتجاه التشريعي في بعض الدولة ينحو إلى استبعاد نظام الضبط اإلداري العام وانفراد
هيئات الضبط اإلداري الخاص في تنظيم نشاطات معينة ،مثلما هو الحال في الضبط الخاص
بشؤون السكك الحديدية والمنشآت الخطيرة والمقلقة للراحة والصحة في فرنسا(.)1
والضبط اإلداري الخاص قد يكون مختصًا بمكان معين أو بنشاط معين:

()2

 الضبط اإلداري الخاص بمكان معين :هو الذي تتواله سلطة إدارية ضبطية معينة من أجلتحقيق الحماية للنظام العام في مكان أو أماكن محددة ،ومثال عليه الضبط اإلداري
الخاص بمكافحة التلوث في شاطئ أحد البحار أو في منطقة صناعية معينة.
 أما الضبط اإلداري الخاص بنشاط معين :فيقصد به القيام بمراقبة وضبط ممارسة وجوهمعينة من النشاط ،من خالل تشريعات خاصة تعطى للجهات المختصة بالضبط سلطة
اكبر من سلطة الضبط اإلداري العام .وتعتبر القوانين واألنظمة المختصة بالمحالت
العامة ،والتشريعات الخاصة بالمحافظة على الثروة الحيوانية والسمكية من التلوث
واالستنزاف نوعا من أنواع الضبط اإلداري الخاص بنشاط معين.
يتضح مما سبق ،أن الضبط اإلداري سواء كان مكانيًا أم موضوعياً فإنه يقوم على مبدأ
التركيز على أحد عناصر النظام العام فقط دون األخذ باالعتبار كافة العناصر ،أي أن تعريف
الضبط اإلداري وفقًا ألنواعه قد يكون أفضل أنواع التعريفات الممكنة من حيث شموليته لطبيعة
أغراض الضبط اإلداري.
()1
()2

عاشور شوايل ،مسؤولية اإلدارة عن أعمال وق اررات الضبط اإلداري ،جامعة قاريونس ،ليبيا ،1111 ،ص.11

محمد المحروقي ،الضبط اإلداري :وسائله وحدود تنفيذه ،ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر علوم الشرطة ،أكاديمية شرطة دبي،

اإلمارات العربية المتحدة ،2115 ،ص.1-5
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المبحث الثاني :خصائص الضبط اإلداري
يختص الضبط اإلداري بمدلولين عضوي ومادي ،حيث يختص المفهوم العضوي للضبط
اإلداري إلى دراسة الهيئات التي تتكفل بعملية الضبط اإلداري ،أما المفهوم المادي فيختص بالنشاط
الذي تمارسه هذه الجهات وغيرها في ضبط أمور ادولة من الناحية اإلدارية كالحفاظ على النظام
العام والصحة العامة والسكينة العامة ،وقد أجمعت وجهات النظر المختلفة للباحثين

()1

بأن للضبط

االداري عدد من الخصائص تتمثل فيما يلي:
 .1ان وظيفة الضبط ضرورية ذلك ان وقاية النظام العام من خطر االخالل به ال يمكن ان
تتم اال بضبط حدود ممارسة الحريات المختلفة .إال انه طبقًا لتص وير الفقه الديمقراطي فان
من الضروري االعتداد بأمرين في وضع قيود على الحريات الفردية:
 اوال :ضرورة تفسير تدابير الضبط االداري متى كانت مرسومة تشريعيًا ،وتفسي ًارضيقا لصالح الحرية.
داع من دواعي حفظ النظام
 ثانيا :ان ال تمس الحرية الفردية اال اذا كان هناك ٍالعام.
 .2ان وظيفة الضبط االداري هي وظيفة محايدة ال تصطبغ بصبغة سياسية وال يجب ان يفهم
من هذا المعنى لحياد سلطة الضبط االداري على انها وظيفة ال تخص حماية السلطة على
نحو مطلق ،الن النظام العام في ظاهره امن الشوارع وسكينتها فانه في الحقيقة امن
السلطة الحاكمة.

()1

نواف كنعان ،القانون اإلداري ،الكتاب األول ،دار الثقافة للتوزيع والنشر ،عمان ،2113 ،ص .25وعبد اهلل طلبة ،مبادئ

القانون االداري ،الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،منشورات جامعة دمشق ،1111 ،ص .211وخالد الظاهر ،القانون االداري:

دراسة مقارنة ،الجزء الثاني ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،1111 ،ص.53
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 .3خضوع الضبط االداري لسيادة القانون :ال بد ان تكون وظيفة الضبط االداري وظيفة
قانونية تستمد اساسها القانوني من نصوص الدستور والخضوع لمبدأ المشروعية.
 .4اعتماد الضبط االداري على وسيلة السلطة العامة :فال بد لوقاية النظام العام وهو هدف
النشاط الضبطي ان يعتمد هذا النشاط على وسيطة السلطة العامة والمتمثلة في المقدرة
على اصدار اعمال قانونية من جانب واحد لها قوة ملزمة وتنفيذ تمكن السلطة المعهودة
اليها باتخاذها من تأكيد مضمونها طوعًا او كرهًا.
وقد تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي تطو ًار ملحوظًا حيث سمح لسلطات الضبط
اإلداري بالتدخ ل في بعض الحاالت لحماية النظام العام األدبي بحد ذاته ،وحتى لو لم يترتب على
اإلخالل به مساس بالنظام العام في مظهره المادي .وكان هذا القضاء بمناسبة عرض بعض
األفالم السينمائية حيث أجاز لسلطات الضبط اإلداري منع عرض فيلم بسبب الصفة غير
األخالقية لهذا الفيلم كم ا في حكمه الشهير الصادر بتاريخ  2252/21/28في قضية أفالم شركة
(لوتسيا) وقد استمر مجلس الدولة على هذا النهج حيث قرر مشروعية القرار القاضي بحظر
عرض فيلم الزفاف األخضر في عام .)1(2222
وقد ثار الجدل في فقه القانون العام حول الطبيعة القانونية للضبط اإلداري ،وانقسم الفقه
()2

إلى اتجاهين متناقضين:

 االتجاه األول :يرى أن الضبط اإلداري وظيفة إدارية محايدة ،حيث يرى أنصار هذااالتجاه أن الضبط اإلداري وظيفة ضرورية محايدة من وظائف السلطة العامة تهدف إلى
وقاية النظام العام في المجتمع بوسائل القهر في ظل القانون ،حيث ذهب األستاذ
()1

مارسو لون ،وبروسيرفي جي بريبان ،أحكام المبادئ في القضاء اإلداري الفرنسي ،الطبعة الثامنة ،ترجمة الدكتور احمد

()2

محمد تاج الدين ،الضبط إدارياً وقضائياً ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،االسكندرية ،1113 ،ص.243

يسري ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية ،1111 ،ص.553
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 Bernardإلى أن الضبط اإلداري وظيفة محايدة هدفها حفظ النظام العام في المجتمع،
ويترتب على ذلك من وجهة نظره النتائج اآلتية:
 oان النظام العام بالمعنى التقليدي ال يمتد إلى النظام السياسي ،ألنه إذا حدث ذلك
فسوف تزول فكرة النظام العام باعتبارها فكرة قانونية في المقام األول.
 oأن القاضي ال يجوز له أن يكون في خدمة النظام ،وانما يتعين عليه أن يكون في
خدمة القانون.
 أما االتجاه الثاني :فيرى أن الضبط اإلداري وظيفة سياسية ،حيث يذكر أنصار هذااالتجاه أن الضبط اإلداري وظيفة سياسية ال شبهه فيها ،بل لقد ذهب أحد أنصار هذا
ا التجاه إلى اعتبار الضبط اإلداري سلطة رابعة من سلطات الدولة ،ومن انصار هذا
االتجاه االستاذ .Pascu

المبحث الثالث :أهداف الضبط اإلداري
يتمثل الهدف الرئيس للضبط اإلداري في حماية النظام العام ومنع انتهاكه واإلخالل به.
وتمارس اإلدارة سلطة الضبط اإلداري متى وجدت ذلك ضروريًا ولو لم ينص القانون على إجراء
معين لمواجهه هذا االنتهاك أو اإلخالل( .)1والنظام العام فكرة مرنة تختلف باختالف الزمان
والمكان فما يعتبر مخالفًا للنظام العام في زمان أو مكان معينين قد ال يعد كذلك في زمان أو مكان
وخرين :كما يختلف باختالف الفلسفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة في الدولة .لذلك
يجمع الفقه على ضرورة ربط فكرة النظام العام بالمصلحة العامة العليا للمجتمع في كل دولة على
حده .غير أن معظم الفقهاء يتفقون على أن النظام العام يهدف إلى تحقيق ثالثة أغراض رئيسية

()1

ماهر الجبوري ،مبادئ القانون االداري :دراسة مقارنة ،دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد ،1115 ،ص .11
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هي :األمن العام والصحة العامة والسكينة العامة( .)1وعليه تم تقسيم هذا المبحث إلى ثالثة
مطالب ،يتناول المطلب األول األمن العام ،في حين يتناول المطلب الثاني الصحة العامة ،أما
المطلب الثالث يتناول السكينة العامة ،وعلى النحو اآلتي:

المطلب األول :األمن العام
يقصد باألمن العام تحقيق كل ما من شأنه اطمئنان اإلنسان على نفسه وماله من خطر
االعتداءات واالنتهاكات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع وقوع الكوارث الطبيعية كالكوارث واألخطار
العامة كالحرائق والفيضانات والسيول ،واالنتهاكات التي قد تسبب بها اإلنسان كجرائم القتل والسرقة
والمظاهرات واحداث الشغب وحوادث المرور(.)2
إال أن اإلدارة ال تملك توقيف احد األشخاص لمجرد كونه من أرباب السوابق ،الن ماضي
اإلنسان السيئ ال يمكن إن يالحقه إلى ما نهاية ،وعليه ،البد من وجود وقائع كافية لدى اإلدارة
عند صدور قرار التوقيف تنبئ بان هذا الشخص يشكل خط ار على األمن العام .وتطبيقًا لذلك
قضت المحكمة اإلدارية العليا المصرية ( ...ولئن كان ال يشترط في النشاط الذي يضفي على
القائم به حالة من االشتباه أو الخطورة على األمن والنظام العام أن يكون سابقا على االعتقال
مباشرة ،ألنها حالة تقوم في الشخص بماضيه البعيد والقريب على السواء ،إال انه ينبغي أن تكون
هذه الحالة قائمة بالشخص وقت صدور قرار االعتقال ،فال يمكن التسليم بأن من قامت به هذه
الحالة في وقت معين يفترض أن تستمر معه إلى ما النهاية ،ويكون عرضة لالعتقال كلما أعلنت

()1
()2

إبراهيم شيحا ،إبراهيم ،القضاء االداري :مبدأ المشروعية ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،2115 ،ص.151

عبد اهلل طلبة ،مرجع سابق ،ص.151
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حالة الطوارئ ،وانما يتعين أن تتوافر الدالئل الجدية على استم ارر ال حالة المذكورة به وبوقائع جديدة
تكشف عنها)(.)1
ويتضح مما سبق أن محكمة العدل العليا المصرية أعملت رقابتها على الوجود المادي
للوقائع التي تدعيها اإلدارة سبباً لق ارراتها الصادرة بالضبط ،إذ أن القرار اإلداري الصادر يجب أن
يستند إلى وقائع صحيحة وثابتة ،ويجب أن تكون هذه الوقائع صادرة عن الشخص المراد توقيفه
دون غيره ،وينبغي أن تكون هذه الوقائع قائمة بالشخص وقت توقيفه ،وبخالف ذلك فان المحكمة
تقضي بعدم مشروعية القرار اإلداري الصادر بالتوقيف.
أما المشرع الكويتي قد أورد أنه " لكل شخص الحق في الحرية وفي األمان على شخصه،
وال يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني .وال يجوز حرمان أي شخص من
حريته إال لألسباب واألحوال التي ينص عليها القانون طبقًا للجراء المقرر فيه .ويجب إبالغ كل
شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فو اًر بالتهمة أو
التهم الموجهة إليه وله الحق في االتصال بذويه .ولكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو
االعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب إبالغه بذلك .ويقدم الموقوف أو
المعتقل بتهمة جزائية أمام احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونًا مباشرة وظائف قضائية،
ويجب أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو يفرج عنه .ويمكن أن يكون اإلفراج عنه إذا كان توقيفه أو
اعتقاله غير قانوني .ولكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة
مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر باإلفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير

()1

حكم محكمة اإلدارية العليا المصرية ،الصادر بتاريخ  ،1135/3/12الموسوعة اإلدارية الحديثة ،ج  ،13قاعدة رقم .34
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قانوني .ولكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول
()1

على التعويض"  .

أي أن كل من المشرع المصري والمشرع الكويتي قد حرصا على وضع أسس واضحة
ومحددة لحريات األفراد في ضوء مفهوم األمن والنظام العام ،وذلك حرصاً من المشرعين على
ضمان حرية اإلنسان وكرامته ،وبما يضمن عدم المساس باألمن العام للدولة في ذات الوقت.
ولكن تطور المجتمعات الحديثة ،وتنوع نشاط الدولة واتساع مجاالته أدى إلى التوسع في
أغراض الضبط اإلداري ،فلم يعد المفهوم التقليدي للنظام العام كافيا لتغطية كافة أغراض الضبط
اإلداري ،حيث ظهرت عناصر جديدة في إطار فكرة النظام العام ،وهي عناصر ذات طابع معنوي،
ومنها:
 جمال الرونق :ويقصد به المحافظة على المظهر الفني والجمالي للشارع العام الذي يرتادهالمارة ،فهناك جانب من الفقه يرى بان المحافظة على جمال الرونق في الشارع تندرج في
فكرة النظام العام ،كون اإلدارة مسؤولة عن حماية مشاعر الفن والجمال لدى المارة،
كمسؤوليتها عن حماية حياتهم وسالمتهم ،وأ ن للنسان الحق في حماية حياته األدبية
والثقافية والروحية ،عالوة على حياته المادية ،باعتبارها كلها جوانب الزمة للوجود البشري
المتكامل( .)2وقد قصرت محكمة العدل العليا األردنية مفهوم المنظر العام على المنظر
العام للمدينة وليس المنظر العام ألي حي من أحياء المدنية ،وذلك ألن القانون هو قانون
تنظيم للمدن وليس قانون لتنظيم أحياء المدن( .)3وعليه ،فقد أجازت المحكمة للسلطات
()1
()2

المادة ( )14من المذكرة اإليضاحية للقانون رقم  34لسنة  2113الخاص بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.

محمود البنا ،حدود سلطة الضبط اإلداري ،مجلة القانون واالقتصاد ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،العددان الثالث والرابع،

السنة الثامنة واألربعون ،1113 ،ص.541

()3

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 1114/34مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 1114ص . 1231
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التنظيمية إصدار أمر بمنع إشغال أي إنشاء إذا كان مشوها للمنظر العام( ،)1كما اعتبرت
القرار الصادر عن رئيس البلدية برفض تجديد ترخيص لمزاولة مهنة قص الحجر وصناعة
الطوب ،واغالق تلك اإلنشاءات ألنها تشوه المنظر العام يتفق واحكام القانون( ،)2ولكنها –
أي المحكمة -لم تجيز إزالة األبنية وهدم العقارات إال إذا كانت مشوهة للمنظر العام
للمدينة أو ذات منظر منفر وبشع ،واذا لم يستند القرار اإلداري الصادر بإزالة األبنية إلى
ذلك ،وانما استند إلى كون األبنية ترابية وقديمة فان القرار يكون مخالفا للقانون( ،)3ويكون
المجلس البلدي ،والحالة هذه ،ملزمًا بتعويض المالك عن الضرر الذي لحق به من جراء
هدم ملكه(.)4
 النظام العام الخلقي أو األدبي :الفكرة التقليدية التي كانت سائدة عن النظام العام انهالنظام العام المادي المحسوس والذي يعتبر – كما يقول الفقيه هوريو – حالة مناقضة
للفوضى ،وال يشمل الحفاظ على النظام العام األدبي وما يحتويه من أفكار ومعتقدات
وأحاسيس ،إال إذا اتخذ اإلخالل بالنظام العام األدبي مظه اًر خطي اًر من شأنه اإلخالل
بالنظام العام المادي أو تهديده تهديدا مباش ًار ،عندها ال بد من تدخل سلطات الضبط
اإلداري لوقف هذا التهديد ،وتطبيقًا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنه ال يجوز
لسلطات الضبط اإلداري أن تحظر عرض فيلم سينمائي حتى لو كان منافياً لألخالق أو
اآلداب العامة ،إذا لم يثبت إن هذا العرض سيؤدي إلى إثارة المظاهرات أو أعمال
()1

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 1134/34مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 1134ص . 1525

()3

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 1151/11مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 1151ص  ،315كذلك حكمها في

()4

حكم محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية في القضية رقم  ، 1115/ 435مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 1111ص

()2

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 1134/11مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 1135ص .11

القضية رقم ، 1112/51مجلة نقابة المحامين لسنة  1112ص . 1451

513

26

العنف( .)1وقد أقرت محكمة العدل العليا األردنية مشروعية الق اررات اإلدارية الصادرة
حفاظًا على األخالق واآلداب العامة ،وقد جاء في احد أحكامها إن ( ...إحراز صور
ماجنة بقصد البيع أو التوزيع من شانه أن يشكل خط ًار على اآلداب واألخالق العامة.
ويكون قرار محافظ العاصمة بربط الشخص محرز هذه الصور ،بكفالة حسن سلوك ،متفقًا
وأحكام القانون ،)2()...كما قضت في حكم وخر ( ...ما دام الثابت من األوراق إن
المستدعية  ...الجنسية ومتزوجة من أردني ولم تحصل على الجنسية األردنية ولم تحصل
على إقامة بصورة مشروعة وتقوم بإعمال مخلة باآلداب العامة فان القرار المطعون فيه
"قرار اإلبعاد" يكون متفقاً وأحكام القانون ،)3()....ولكي يتم االعت ارف باألخالق واآلداب
العامة كعنصر إضافي من عناصر النظام العام تشترط المحكمة بأن تتسم هذه األفعال
بالعمومية بحيث تؤدي هذه األفعال إلى اإلضرار بالمصلحة العامة فإذا كانت أألفعال (..
من شأنها اإلضرار بمصالح إفراد معينين بذاتهم فان منع مثل هذه األعمال ال يدخل في
اختصاص الضبط اإلداري الن وظيفة الضبط اإلداري تقتصر على المحافظة على النظام
العام ،واإلضرار بمصالح أفراد معينين بذواتهم ال تعتبر إخالال بالنظام العام)( ،)4وتطبيقًا
لذلك قضت المحكمة (..بأن اإلخالل بالسالمة العامة واألمن العام الذي يتعين على سلطة
الضبط اإلداري منعه مقصور على األفعال المادية التي تؤدي إلى اإلضرار بالمصلحة
العامة ،أما األفعال التي من شأنها اإلضرار بإفراد معينين بذاتهم ال يعتبر إخالال بسالمة
()1

رمضان بطيخ ،الوسيط في القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1111 ،ص.142

(( ))2انظر :محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 1111/11مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 1111ص .1115

()3

محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 13/433المجلة القضائية ،ع ،1لسنة  ، 1111ص  ،411كذلك حكم محكمة

()4

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 1131/145مجلة نقابة المحامين لسنة  ،1132ص 1131

العدل العليا في القضية رقم  1113/523والصادر بتاريخ  ، 1111/2/23مجلة نقابة المحامين لسنة  ،1111ص 335
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المملكة ...وعليه فان توقيف المستدعي من قبل المتصرف الرتكابه فعل الزنى مخالف
للقانون ألن ارتكابه فعل الزنى هو جرم عادي معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات الذي
يعود تطبيقه إلى المحاكم القضائية.)1()...
بناء على ما تقدم أن المشرع منح الحق لسلطات الضبط اإلداري بتوقيف كل
يمكن القول ً
من يشكل خط ًار على النظام العام ،ولكن المشرع لم يضع تعريفًا محدداً لمفهوم النظام العام ،كون
فكرته مرنه ومتطورة ،ولكن مدلول النظام العام له معنى محدد لدى فقهاء القانون العام ،فهو يشمل
– على أقل تقدير -األمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ،ولعل هذا ما يشكل إطا ًار عامًا
لدى المشرع كأساس لتعريف النظام العام.
ويتفق الباحث مع موقف التشريع األردني من التوقيف بحق األشخاص الذين يقومون على
إتيان أفعال مخلة بالنظام العام والصحة العامة والسكينة العامة ،فهي في نهاية المطاف تشكل
عناصر األمن العام الذي يجب على المشرع الحفاظ عليه بالوسائل الممكنة ،ولكن بضمان أن
يكفل المشرع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور للمواطن.

المطلب الثاني :الصحة العامة
تتمثل في حماية صحة األفراد من كل ما من شأنه أن يضر بها من أمراض أو أوبئة ،إذ
تعمد اإلدارة إلى تطعيم األفراد من األمراض المعدية وتتخذ اإلجراءات التي تمنع انتشارها .كما
تشرف على توفير المياه الصالحة للشرب وتراقب صالحية األغذية لالستهالك البشرى ومدى تقيد
المحال العامة بالشروط الصحية .والشك أن وظيفة الدولة في مجال الصحة العامة قد توسعت إلى
حد كبير بفعل انتشار التلوث وكثرة االعتماد على المواد الكيماوية في الصناعة وتأثير ذلك على

()1

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  1135/111والصادر بتاريخ  -1135/11/31منشورات مركز عدالة.

28

صحة األفراد( .)1وفي ذلك قد نصت المادة  35من قانون المرور الكويتي رقم  51لسنة 1115
على " منع استعمال األنوار العالية المبهرة أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن
استعمالها .كما نصت المادة الثالثة من مرسوم األسواق الكويتي لعام  1111عل "منع استخدام
األنوار المبهرة في األسواق".
ومحكمة القضاء االداري المصرية وبخصوص المحافظة على الصحة العامة قررت ما
يلي " :ان و ازرة الصحة اذا كانت تملك اصدار الق اررات ادارية ضبطية تنظيمية وفردية للمحافظة
على الصحة العامة ومنع نشوء االمراض وانتشارها اال ان هذه الق اررات بوصفها تصرفات بوليسية
"اي ضبطية" تخضع لرقابة ه ذه المحكمة التي لها سلطة واسعة في تحري اسبابها ،ومالبساتها لكي
تتأ كد من موافقتها لظروف الحال ،وانها كانت الزمة وضرورية لصيانة الصحة العامة ،وانها وليدة
ضرورة وقاية هذه الصحة في الظروف الخاصة التي تقررت من اجلها ،وبمعنى اخر للمحكمة في
مثل هذه الحالة سلطة بح ث مالءمة هذه الق اررات للظروف والمالبسات التي ادت اليها"(.)2
وقد أعطى المشرع األردني عناية كبيرة لموضوع الصحة العامة ،نظ ًار لزيادة عدد السكان،
وسهولة المواصالت  ،األمر الذي أدى إلى سرعة انتشار اإلمراض ،حيث حظر المشرع التدخين في
األماكن العامة أو بيع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما( ،)3كما أناط المشرع
بالمجلس البلدي اتخاذ جميع االحتياطات واإلجراءات الالزمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع
تفشي األوبئة بين الناس( ،)4وأجاز المشرع للسلطات التنظيمية إصدار أألمر بإزالة أية إنشاءات

()1
()2
()3
()4

خالد الظاهر ،مرجع سابق ،ص.11

الحكم الصادر في  1141/5/15تحت عدد  ،551السنة .5

المادتان ( )53و( )55من قانون الصحة العامة رقم  41لسنة . 2113

المادة (/41أ )11/من قانون البلديات رقم  14لسنة .2111
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بالية أو خطرة أو تشكل مكرهة صحية( ،)1كما أجاز المشرع للحاكم اإلداري إقفال المحالت
التجارية التي تعرض للبيع أية مادة غذائية قابلة للتلويث (مكشوفة) أو كانت تالفة غير صالحة
لألكل أو فقدت عناصرها الغذائية أو عرضت للبيع شرابا غير صحي.

()2

المطلب الثالث :السكينة العامة
ويقصد بها توفير الهدوء في الطرق واألماكن العامة ومنع كل ما من شأنه أن يقلق راحة
األفراد أو يزعجهم كاألصوات والضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت والباعة المتجولين ومحالت
التسجيل ومنبهات المركبات .ومن الجدير بالذكر أن مفهوم النظام العام قد اتسع ليشمل النظام
العام األدبي واألخالق العامة .وأمكن بالتالي استعمال سلطة الضبط اإلداري للمحافظة على اآلداب
واألخالق العامة ،فتجاوز بذلك العناصر الثالثة السابقة .وفي هذه االتجاه تملك اإلدارة منع عرض
المطبوعات المخلة باآلداب العامة ،وكذلك حماية المظهر العام للمدن وحماية الفن والثقافة(.)3
وفي ذلك ال يجوز تقديم العروض المسرحية أو التمثيلية أو الموسيقية أو الراقصة أو
الغنائية في المالهي أو المحال العامة إال بعد الترخيص بها من الجهة المختصة بو ازرة الداخلية
والحكم المحلى وال يجوز الترخيص بالعروض الخليعة أو الفاضحة أو المخلة بالحياء أو التي يقصد
بها اإلثارة الجنسية أو التي تنطوي على ذلك.
وفي ذلك قد نصت المادة  35من قانون المرور الكويتي رقم  51لسنة  1115على "منع
استعمال األنوار العالية المبهرة أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
()1

المادة ( )54من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم  11لعام 1155وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا بان

(( ...إن القرار الصادر بإزالة األبنية بحجة إنها تشكل مكرهة صحية ال يستند إلى أساس واقعي سليم بعد أن ثبت بالكشف
الحسي إن األبنية بذاتها ال تشكل مكرهة صحية وانم ا وجود الحالل في السوق هو الذي يشكل تلك المكرهة .))...حكمها في

القضية رقم  1135/141الصادر بتاريخ  ،1135/5/31منشورات مركز عدالة.

()2
()3

المادتان ( )1و( )11من قانون الحرف والصناعات رقم  15لسنة .1153

نواف كنعان ،نواف ،القانون االداري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،1113 ،ص.35
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كما نصت المادة الثالثة من مرسوم األسواق الكويتي لعام  1111على "منع استخدام األنوار المبهرة
في األسواق".
هذا وقد أقر المشرع المصري هذا االتجاه إذ ينص في القانون رقم  111لسنة  1111على
أن تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على اآلداب واألعراض كما نص في المادة  23من القرار
بقانون رقم  311لسنة  1155في شأن المحال العامة من أنه "يحظر في المحال العامة ارتكاب
أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو اآلداب أو التغاضي عنها ،كما يحظر عقد اجتماعات
مخالفة لآلداب والنظام العام".
وتطبيقًا لما تقدم قضت محكمة العدل العليا األردنية بأن..( :تعاطي مهنة النجارة والحدادة
في محالت المستدعين الواقعة في مناطق سكنية وتجارية من شأنه إقالق الراحة العامة وعليه فان
قرار لجنة التنظيم المتضمن منعهم من مزاولة مهنهم المذكورة متفق وأحكام القانون.)..

()1

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،1134/51مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 1135ص . 13
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الفصل الثالث
حدود الحريات العامة ومالمحها
يتناول هذا الفصل الحريات العامة وحدودها ومالمحها الرئيسة كما تناولتها الشرائع
والقوانين والمعاهدات ،على النحو اآلتي:

المبحث األول :حدود الحريات العامة
يتناول هذا المبحث الحدود الدستورية للحريات العامة ،حيث تم تقسيمه إلى مطلبين يتناول
المطلب األول منه الحدود القانونية للحريات العامة في الدستور ،في حين تناول المطلب الثاني
التنظيم القانوني للحريات العامة ،وعلى النحو اآلتي:

المطلب األول :الحدود القانونية للحريات العامة في الدستور
تتضمن الدساتير مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها أفراد المجتمع داخل
الدولة ،لكفالة احترامها وتحقيق ضمانات ممارستها ،ووضع القيود التي تحد من تقييد السلطات
العامة لها ،بشرط أن تبقى في حدود عدم مساسها بحقوق وحريات اآلخرين وعدم األضرار
بالمصالح األخرى للمجتمع(.)1
ومن أجل أن ال تتجاوز السلطة على هذه الحقوق والحريات ،كان ال بد من وجود ضابط
لتلك السلطة يتمثل في نص الدستور على احترام تلك الحقوق والحريات وأن يتم إدراج المبادئ
الرئيسة التي تنظم الحريات العامة في صلب الوثيقة الدستورية ،وأن ال يترك للسلطة التنفيذية أن

()1

EUGENE. F. MILLER, Hayek’s The Constitution of Liberty, Printed and bound in Great

Britain by Hobbs the Printers, 2010, p.34.
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تنظيمها عن طريق األنظمة أو المراسيم فتتوغل في تلك الحريات وتجعل ممارستها استثناء من
المنع(.)1
لذلك فإن تقرير الحقوق والحريات العامة في نصوص الوثيقة الدستورية يسبغ عليها من
القوة ما للنصوص الدستورية األخرى ،األمر الذي يحول دون تالعب السلطتين التشريعية والتنفيذية
فيها من خالل تقييدها أو مصادرتها .ومن ثم جعل كل تشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور
من حقوق وحريات يعد غير دستوري وواجب اإللغاء.
وتعمد الدساتير المقارنة النص على الحريات العامة في متونها أو في مقدماتها أو
بإعالنات الحقوق الملحقة بها ،ويرتب ذلك أث ار مهما يتمثل في أن تكون لها القيمة القانونية نفسها
المقررة لسائر النصوص الدستورية وبمرتبتها نفسها في سلم البناء القانوني للدولة( ،)2ولكن األساليب
التي تسلكها الدساتير في تنظيم الحرية ليست واحدة وانما تسلك في ذلك إحدى الطرائق اآلتية-:
 أوال :إن المشرع الدستوري عندما يعترف بالحقوق والحريات في متن الدستور ،فإنه قدينص أيضا على القيود الواردة عليها بما ال يخل بالنظام العامة واآلداب ،وبذلك فإن
السلطة التشريعية في الدولة عندما تنظم أحد أشكال حرية التعبير مثل حرية الصحافة
فإنها ملزمة بالنص على ذلك القيد في متن التشريع ،أي أن النص يتضمن قيداً على
السلطة التشريعية بعدم سن قانون يجيز التعبير عن الرأي إذا كان مخالفا للنظام العامة
واآلداب ،وواجب ا على اإلدارة منع األفراد من القيام بأي صورة من صور التعبير عن الرأي
إذا كانت مخالفة للنظام العامة واآلداب.

()1
()2

مازن ليل و راضي ،ضمانات احترام القواعد الدستورية في العراق ،األكاديمية العربية في الدنمارك ،2111 ،ص.3

نجيب شكر محمود ،سلطة اإلدارة في حماية األخالق العامة وأثرها في الحريات العامة :دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه
غير منشورة ،كلية القانون ،جامعة بغداد ،2115 ،ص.155
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 ثانيا :أن ينص الدستور على الحريات والحقوق من دون أن يشير إلى قيود معينة مفروضةعليها فضال عن إغفاله اإلشارة إلى جواز تنظيمها من المشرع ،ومن ثم ال يمكن المساس
بها إال عن طريق تعديل دستوري.
 ثالثا :تنص الدساتير على بعض الحقوق والحريات وتجيز تنظيمها بتشريع ،وهذا هواالتجاه السائد في الدساتير المقارنة.
وتختلف الحدود القانونية للحريات العامة باختالف طبيعة الدساتير التي تتضمنها ،واذا
نظرنا إلى القواعد الدستورية من حيث طرق تعديلها أو إلغائها فسنجد أننا أمام نوعين من
الدساتير(:)1
 .1الدساتير المرنة :إذا أطلق مصطلح الدستور المرن فإنه يعني أن الدستور قابل لتعديل
أحكامه عن طريق السلطة التشريعية بذات القواعد واإلجراءات المتبعة التي تعدل بها
القوانين العادية ،بمعنى وخر فمرونة الدستور تعني أن إجراءات وطرق تعديله ال تختلف
عن إجراءات تعديل القوانين العادية ،فالمرونة تعني سهولة التعديل وبساطته( .)2وهذا النوع
من الدساتير ال يثير أية مشاكل فيما يتعلق بموضوع دستورية القوانين العادية ،وذلك بسبب
سهولة تعديله ،فهو دستور متجدد ومتطور بتطور الظروف السياسية واالجتماعية
واالقتصادية السائدة في كل عصر.
 .2الدساتير الجامدة :المقصود بالدستور الجامد ،أنه الدستور الذي ال يمكن تعديل أحكامه
وقواعده إال بإجراءات وطرق تختلف عن تلك التي يتطلبها تعديل أحكام القوانين العادية،
واالختالف هنا اختالف في درجة الصعوبة والتعقيد في إجراءات التعديل .وال يعني وصف
()1
()2

إحسان المفرجي وكطران نعمة ورعد ناجي ،النظرية العامة في القانون الدستوري ،التعليم العالي ،بغداد ،1131 ،ص.211

إحسان المفرجي ووخرون ،المرجع السابق ،ص.211
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الدستور بالجامد ،ثباته واستعصاء قواعده ونصوصه على التعديل واإللغاء وانما يعني
اشتراط إجراءات معينة وأغلبية معينة لتعديل نص فيه أو أحد أحكامه .والجمود بهذا
المعنى يحقق للدستور سموًا شكليًا فوق مرتبة القوانين العادية( .)1والهدف من جعل الدستور
جامدا ،هو كفالة نوع من الثبات ألحكامه عن طريق تنظيم يجعل تعديله عسي ار .وكون
الدستور جامدا يحمي مواده من العبث والتغيير المستمر ،لسبب ولغير سبب.
لذلك نرى أن الدستور الجامد هو الذي يوفر الحماية الكافية للحريات العامة لتكون بمنأى
عن التعديل أو التالعب من السلطة التشريعية من خالل تقييدها أو حتى إلغائها .إذ أن في جمود
الدستور يتحقق سموه ،وسمو قواعد الدستور يعني علوها على باقي القواعد القانونية على تدرجها
من تشريعات وقوانين ولوائح وق اررات إدارية ،فإذا إذا انتظمت التشريعات في شكل هرمي فإن
القواعد الدستورية بما فيها من حقوق وحريات تعتلي قمة هذا الهرم وتهيمن على كافة التشريعات
والقواعد األخرى التي يتكون منها هذا الهرم(.)2
وألجل تحقيق الحماية الكافية للحريات العامة ،يجب أن يشدد الدستور على أن جميع
حقوق وحريات األفراد المدنية وال ثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية تتمتع بالحماية وهي غير
قابلة للتجزئة .من خالل النص في الدستور على أن جميع الحقوق تتمتع بنفس القدر من الحماية
في الدستور ،وتكون فيه مكفولة وقابلة للعمال على قدم المساواة .وهذا سيعكس الوضع المتساوي
لجميع حقوق وحريات األفراد(.)3
()1

عبد الحميد متولى وسعد عصفور ومحسن خليل ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية،1131 ،

()2

عبد الحميد متولي ووخرون ،مرجع سابق ،ص.31

()3

ص.15

ينص إعالن فيينا وبرنامج العمل على أن "جميع حقوق اإلنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعضها

اآلخر ويرتبط به .إياد خلف محمد جويعد ،أثر منهج تعليم حقوق اإلنسان على البيئة التعليمية في العراق ،مقدم للمؤتمر
العلمي الثاني لمادتي حقوق اإلنسان والديمقراطية ،المعهد الوطني لحقوق اإلنسان ،بغداد.2111 ،

35

وفي القانون الدولي ،هناك عدد من الحقوق التي ال يجوز صراحة وقف العمل بها أبدًا
حتى خالل حاالت الطوارئ .فوفقًا للمادة ( )4من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
ال يجوز اتخاذ تدابير طارئة تستلزم االنتقاص من حقوق اإلنسان إال:
 في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة. في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع. والمعلن قيامها رسميًا. إعالم الدول األطراف األخرى في العهد فو ًار.وال يجوز أن تتعارض التدابير الطارئة مع الواجبات األخرى المترتبة بموجب القانون الدولي
وال يجوز أن تتضمن التمييز فقط بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل
االجتماعي .لذلك يجب أن يكون الدستور واضحًا إزاء إعالن حاالت الطوارئ ،وازاء الحقوق التي
يسمح بوقف العمل بها .ويجب أن تتماشى كلياً مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
ومن ضمن الحقوق غير الخاضعة لالنتقاص :الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة
المهينة وحظر التجارب الطبية أو العلمية بدون موافقة ،وحظر الرق وتجارة الرق والعبودية وحظر
الزج بالسجن بسبب عدم القدرة على الوفاء بواجب تعاقدي ومبدأ القانونية في حقل القانون الجنائي،
االعتراف بكل إنسان كشخص أمام القانون وحرية الفكر والوجدان والدين .ويقتضي مبدأ القانون
وسيادة القانون وجوب احترام الشروط األساسية للمحاكمة العادلة خالل حالة الطوارئ .وال يجوز
ال عن ذلك ،ال يمكن في أية ظروف
ممارسة التمييز في تنفيذ التدابير خالل حالة الطوارئ .وفض ً
التذرع بحالة الطوارئ كمسوغ للت صرف في انتهاك للقانون اإلنساني أو معايير القانون الدولي
كالحرمان التعسفي من الحرية أو االنحراف عن المبادئ األساسية للمحاكمة العادلة ،بما فيها
افتراض البراءة.
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وبما أ ن حرية اإلنسان مقيدة بعدم المساس بحرية اآلخرين ،فإنه إذا أتسمت هذه التصرفات
بالخطورة ،أو اتجهت إلفساد اآلخرين ،فإن على السلطة التدخل لتقييدها ،وايقاف كل مخترق لها
عند حده ،ويقتضي أن تكون تصرفات السلطة اإلدارية لتحقيق هذه الغاية خاضعة لقواعد
المشروعية ،لذلك فأن تقييد الحريات في الواقع تعد مشكلة كبيرة وتدخل مجال التعارض بين
متطلبات اإلدارة الحديث ة والمحافظة على النظام العام من جهة ،وبين االحترام الواجب للحقوق
والحريات العامة من جهة أخرى.
والمحافظة على النظام العام واآلداب العامة شيء حضاري يتطلب منا جميعا الوقوف
بجانبه .ولكن اتخاذ النظام العام كذريعة ترتكز عليها سلطة اإلدارة لكبح الحريات هو غير مقبول
على وفق مبادئ الديمقراطية والتي يجب على السلطة أن تتمسك بهذه المبادئ لتحافظ على
مشروعيتها( .)1وبما أن كلمة النظام العام غير واضحة وهي كلمة واسعة المفهوم وتخضع للتأويل
والتفسير وخشية استغاللها من سلطة اإلدارة الستعمالها لهذا الحق في تصرفاتها التعسفية ،لذا
يتطلب وضع نص دستوري ينص على ( كل تقييد لحرية أو حق أساس تسوغه المصلحة العامة
يجب أن يخضع لمراقبة القضاء).
ولما كانت مسؤولية صيانة الحريات العامة وضمانها وحمايتها ملقاة على عاتق الدولة،
فإنه ال مناص من خيارين:
 الخيال األول :يفسح المجال لممارسة الحرية بدون أي شرط أو إجراء مسبق ،لكن هذا اليعني أن الحرية مطلقة وأن ممارستها غير خاضعة ألي حد .فالحدود معينة بالقانون
ومعلومة مسبقا وتجاوزها يؤدي إلى إيقاع الجزاء .إال أنه وفي صورة تسجيل تجاوزات
()1

حاتم فارس الطعان ،مشروعية سلطة اإلدارة على تقييد الحريات العامة :دراسة مقارنة ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية
الجامعة ،العدد الثاني والعشرون ،2113 ،ص.22
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لحدود الحرية ،كاالعتداء على حرية الغير ،أو عدم احترام القانون ،تلجأ الدولة إلى فرض
عقوبات جزائية ،وتسمى هذه الطريقة بالنظام الجزائي ،والرقابة في هذا النظام رقابة الحقة
ذات طبيعة قضائية.
 الخيار الثاني :فهو يضع شروطا واجراءات سابقة لممارسة الحرية .فهذه األخيرة ال تمارسإال إثر إجراء رقابة سابقة ذات مرمى وقائي ،وتسمى هذه الطريقة النظام الوقائي والرقابة
رقابة سابقة ذات طبيعة إدارية(.)1
وقد ادخل الفقه الفرنسي ثالث قواعد أساسية تحكم تدخل اإلدارة في ممارستها للحريات
العامة وهي(:)2
 أوال :قاعدة حرية األفراد في اختيار الوسيلة المناسبة الحترام النظام العام :يعود للدارةالحق في تحديد ماه ية االضطراب الذي يجب على األفراد تفادي وقوعه وتعيين الغاية من
نشاطاتها ،إال أنه ليس لها -مبدئيا -أن تفرض عليهم الوسائل المناسبة أو المعنية بالذات
لتفادي اإلضراب ،فيمكن مثال أن تفرض على السيارات أو المحالت العامة اتخاذ
احتياطات ضد الحرائق (المطافئ مثال) ،ول كن ليس لها أن تفرض أجهزة معينة بالذات أو
ذات عالمة تجارية خاصة ،ذلك أن مثل هذا العمل يشكل تعديا على الحريات الفردية.
ومع ذلك ،يمكن استبعاد قاعدة حرية األفراد في اختيار الوسيلة المناسبة في حالة الطوارئ
أو عندما ال توجد سوى وسيلة واحدة لتجنب االضطراب أو عندما تكون اإلجراءات متمثلة.

()1
()2

رافع بن عاشور ،الحريات العامة في النظم الديمقراطية ،مجلة التسامح ،العدد الخامس والعشرون ،تونس ،1111 ،ص.1
أحمد سليم سعيفان ،الحريات العامة وحقوق اإلنسان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2111 ،ص.331
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 ثانيا :قاعدة ضرورة التدخل :وتعني هذه القاعدة أوال أن موضوع تدخل اإلدارة يجب أنيكون لتجنب تهديد حقيقي أو على األقل محتمل ناجم عن االضطراب .كما تعني أيضا أن
اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة يجب أن تكون ضرورية للحفاظ على النظام العام.
 ثالثا :قاعدة التناسب :تتحقق هذه القاعدة بتناسب مقدار تدخل السلطة الماس بالحرية معجسامة الخطر الذي يهدد النظام العام ،وفي جميع األحوال ،وعند وجود حرية يكفلها
القانون ال يجوز لتدخل اإلدارة ،أن يحرم الفرد من أجل تالفيه ،ولكن إذا كان الخطر
جسيما ،كان للسلطة أن تحد من الحرية بقدر أكبر ،وعناصر التناسب الواجب اعتمادها
بين الحرية والتنظيم تحدد تبعا لخطورة االضطراب وألهمية الحرية وقيمتها القانونية
ولجسامة االعتداء على الحرية.

المطلب الثاني :التنظيم القانوني للحريات العامة
إن التنظيم القانوني للحريات العامة يخضع لشقين ،يتناول الشق األول التنظيم القانوني في
الظروف العادية ،أما الشق الثاني يتناول التنظيم القانوني في الظروف االستثنائية ،وعلى النحو
اآلتي:
الفرع األول :التنظيم القانوني للحريات العامة في الظروف العادية
يميز في مواجهة نشاط األفراد بين فئتين من األنظمة لتدخل اإلدارة :النظام العقابي أو
الزجري ،والنظام الوقائي( .)1وفي جميع األحوال ،فإنه يجب على اإلدارة أن تحترم المبادئ األساسية
في تدخلها لمواجهة مختلف التصرفات أو أفعال األفراد .واللجوء إلى هذا النظام أو ذاك هي مسألة

()1

BRAUD (ph ) - La notion de la liberte publique en droit francais- LGDJ- paris 1968-

p.273.
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تتحكم فيها اعتبارات عديدة تجعل من الوسائل المعتمدة من اإلدارة أما عقابية أو رقابية ،وفيما يلي
تفصيل بذلك:
أو ًال النظام العقابي أو الجزائي
يفترض هذا النظام ترك الفرد يمارس نشاطه فو ار وبحرية ،وال تتدخل السلطة إال لمعاقبة
تجاوز األفراد للحدود التي رسمها القانون لمباشرة نشاطاتهم وممارسة حرياتهم .بمعنى وخر ،يرتكز
هذا النظام على منع بعض األعمال التي يعدها تجاوزات يقابلها عقوبات ،وينتج عن ذلك أن النظام
العقابي هو -في المبدأ -تطبيق للقاعدة األساسية التالية :الحرية هي القاعدة ،ووضع قيود عليها
هو االستثناء ،فكل ما ال يمنعه القانون الجزائي هو شرعي .ويبدو أن الن ظام العقابي هو النظام
األكثر مالءمة لمتطلبات الحريات العامة ،وذلك ألنه إذا كان المشرع والسلطة التنظيمية هما،
حسب الحاالت ،أصحاب الصالحية في تحديد التجاوزات ،فإن العقوبات ال يمكن أن تفرض مبدئيا
إال من قبل السلطة القضائية ،وأمام هذه السلطة يتمتع الفرد الذي يخالف القانون بكل الضمانات
التي تحول دون انتهاك حقوقه(.)1
أما من الناحية العملية للنظام الجزائي ،فإن تخصص وضع حدود الحرية وقيود لها يرجع
بالنظر إلى المشرع نفسه الذي يجرم بعض األفعال ويحجرها بقوانين سابقة الوضع غير رجعية،
تعين بوضوح الجزاء المرتقب في حال ارتكاب المخالفة .وهذه الطريقة لها محاسن عديدة منها(:)2
 أوال :إعالم الشخص ،فقبل ارتكاب الفعل يكون الشخص على علم يقيني بما ينتظره منعقاب.

()1
()2

أحمد سليم سعيفان ،مرجع سابق ،ص.331
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 ثانيا :هذا النظام يجنب تدخل اإلرادة وال يجعلها رقيبة على الحرية .فممارسة الحرية غيرمشروطة بالقيام بإجراءات إدارية ،بل تمارس مباشرة مع العلم بأنها مقيدة ولها حدود.
 ثالثا :إذا تم تجاوز الحدود الموضوعة بصفة قانونية فإن القاضي الجزائي هو المكلفبمالحظة المخالفة أوالً ،وبإيقاع الجزاء ثانياً.
 رابعًا :في تكليف القاضي الجزائي بهذا الدور ضمان للحرية ،فالقاضي هو الحارسوالحامي الطبيعي للحريات الفردية وال يقضي إال إثر محاكمة تكفل فيها جميع الضمانات
اإلجرائية وهي ضمانات مفقودة أمام اإلدارة.
 خامساً :ال سلطة تقديرية للقاضي الجزائي في التجريم ،بل إنه خاضع لمبدأ شرعيةالمخالفات والعقاب ،ومن الحريات الخاضعة لهذا النظام في النظم الديمقراطية أغلب
الحريات األساسية مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية المسكن التي ال تحتاج
ممارستها القيام بإجراءات ،لكن ممارستها بطريقة مخالفة لألمن العام واألخالق الحميدة
يفتح الباب للتتبعات القضائية.
على أن النظام الجزائي برغم جعله المشرع والقاضي رقيبين على ممارسة الحرية ،وهذا في
حد ذاته ضمان مهم ،إذا علمنا أن المشرع والقاضي هما من بين أجهزة الدولة الحليفين الطبيعيين
للحرية ،إال أن هذا الضمان قد يكون نسبيا ،فالمشرع هو في الواقع أغلبية سياسية أو حزب سياسي
يملك األغلبية في البرلمان وال يمثل أحيانا إال أقلية في الرأي العام( .)1من أجل هذا لم تعد القاعدة
القانونية تعبر عن إرادة الشعب ،بل أصبحت في الواقع إرادة فئة سياسية معينة لها نظرة خاصة

( )1رافع بن عاشور ،شروط تحقيق الحرّيات العامة وطرق تنظيمها ،مجلة التسامح ،العدد الثالث والثالثون ،تونس،2111 ،
ص.1
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للصالح العام وقد تنحرف بالسلطة التشريعية .ولذلك فال مناص من إخضاعها لرقابة قضائية تسهر
على مطابقة القوانين للدستور واحترامها للحريات وحقوق المواطنين.
ومن جهة أخرى ،فكما تقدم ،من ميزات هذا النظام تكليفه القضاء بمراقبة شرعية ممارسة
الحرية .إال أن هذه الميزة قد تنقلب جو ار على الحريات إذا لم يكن القضاء يتمتع باستقاللية فعلية
عند استخدامه لمآرب سياسية.
وأخي ًار ،ال بد من اإلشارة إلى أن تحرر النظام الجزائي مرتبط إلى حد بعيد بمدى دقة
تعريف المخالفة وتقييد السلطة التقديرية للقاضي ،وكذلك بالمحكمة المتخصصة التي يتعين أن
تكون محكمة حق عام ال محكمة استثنائية ال ضمانات إجرائية أمامها.
ثانياً :النظام الوقائي
بموجب النظام الوقائي ،يمكن للدارة أن تتدخل في مسألة تنظيم ممارسة الحريات العامة
وفقا لوسائل تحدد بمقتضى الدستور والقانون ،وهي:
أ .األنظمة والتعليمات:
تتضمن األنظمة والتعليمات قواعد عامة مجردة تهدف إلى المحافظة على النظام العام،
وتتضمن كذلك تقييد لحريات األفراد ،كونها تعد من أهم أساليب الضبط اإلداري وأقدرها في حماية
النظام العام( ، )1وتتخذ هذه اللوائح مظاهر عدة في تقييدها لنشاط األفراد منها المنع ،والترخيص
المسبق والتصريح المسبق وتنظيم النشاط.
ال أو جزئيًا.
 .1المنع :يقصد بالمنع أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منعًا كام ً
واألصل أن ال يتم الحظر ال مطلق لنشاط ما ،ألن ذلك يعني انتهاك للحرية ومصادرة
ال بالنظام العام
للنشاط .ولكن أجاز القضاء
استثناء المنع الكامل للنشاط عندما يشكل إخال ً
ً
()1

مازن ليلو راضي ،القانون اإلداري ،الطبعة الثالثة ،مطبعة جامعة دهوك ،العراق ،2111 ،ص.12
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كمنع إنشاء مساكن للبغاء أو لعب الميسر( .)1وفي إطار نظام المنع الحرية -كما في
النظام العقابي -تبقى القاعدة .ولكن بإمكان اإلدارة أن تتدخل عفويا لمنع مسبق لممارسة
الحرية العامة إذا قدرت أن ذلك يؤدي إلى اضطراب يهدد النظام العام .ولكن تشكل هذه
الصالحية في تدخل اإلدارة خط ار على الحريات ،ألنه حتى وأن تمت مراقبة هذا التدخل
من القاضي اإلداري فإنه يسبب دائما ضر ًار كبي اًر يطال األف ارد ،ذلك أن الطعن أمام
القضاء اإلداري ليس له مفعول توقيفي للمنع ،وابطال العمل اإلداري يحصل الحقا بعد أن
يتحقق الضرر نهائيا .وعمليا ،يستعمل نظام المنع بشكل واسع ،ويمكن أن يشار إليه في
النصوص القانونية ،ويمكن أن يقرر نظام المنع في ظل غياب النصوص القانونية.
 .2الترخيص المسبق :في إطار نظام الترخيص المسبق ،ال يسمح لألفراد بممارسة حرية
معينة إال بعد تقديم طلب للدارة والحصول منها على إجازة بذلك .وحسب النصوص التي
تنظم الترخيص المسبق ،يمكن أن يكون الترخيص بممارسة الحرية صريحا أو ضمنيا
ويتحقق الترخيص الضمني نتيجة سكوت اإل دارة عن الرد بالموافقة أو الرفض على طلب
الترخيص .ويجب الرجوع أيضا إلى النصوص التي تنظم الترخيص المسبق لمعرفة درجة
خطورة هذا النظام فإذا كانت النصوص تترك للدارة الحرية برفض إعطاء الترخيص ألي
سبب كان ،فإن نظام الترخيص المسبق ينفتح على سلطة إدارية استنابية من الصعب
مراقبتها ،وقد تصل إلى حد التعسف ،واذا حددت النصوص القانونية أسباب الرفض ،فإن
رقابة القاضي اإلداري تصبح أكثر مصداقية ،وحرية اإلدارة أكثر قبوال بالرغم من أنها تكون
دائما مهددة ،واذا فرضت النصوص على اإلدارة إعطاء التراخيص عند استيفاء الشروط

()1

مازن ليلو راضي ،المرجع السابق ،ص.12
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التي تنص عليها القانون ،فإن نظام الترخيص المسبق ال يمثل نظريا أية خطورة ألن سلطة
اإلدارة تصبح مجرد صالحية مقيدة(.)1
 .3التصريح المسبق :يفرض نظام التصريح المسبق على الفرد أو مجموعة األفراد التقدم
بإعالم اإلدارة مسبقا بممارسة نشاط معين أو حرية معينة ويقترب هذا النظام في محتواه
من النظام العقابي لناحية اتخاذ اإلدارة التي جرى إعالمها موقفا سلبيا فهي تتكفل بتسجيل
قرار الفرد أو المجموعة واعطائه إيصاال يفيد عن إتمام عملية اإلعالم .وفي جميع األحوال
ليس ،للدارة أن ترخص أو ترفض الترخيص لممارسة نشاط األفراد ،إذ يبقى دورها عند
حد ود أخذ العلم ،وال يسمح لها أن تبادر إلى منع ممارسة هذا النشاط أو الحد منه إال حين
يشكل إخالال باألمن العام أو النظام العام في البالد ،كما يحدث بالنسبة لحرية التجمع
والتظاهر وحرية العمل المسرحي والتأليف ،كذلك األخطار عن تنظيم اجتماع عام(.)2
 .4تنظيم النشاط :قد ال تتضمن الق اررات التنظيمية على منع نشاط معين أو اشتراط الحصول
على أذن مسبق أو األخطار عنه .وانما قد تكتفي بتنظيم النشاط الفردي وكيفية ممارسته،
كما لو تم تحديد سرعة المركبات في الطرق العامة أو تحديد أماكن وقوفها.
ب .الق اررات الفردية:
وهي عبارة عن أوامر ون واه فردية صادرة عن اإلدارة قد تلجأ إليها لتطبق على فرد أو أفراد
معينين بذواتهم .وقد تتضمن هذه الق اررات أوامر بالقيام بأعمال معينة كالقرار الصادر بهدم منزل

()1
()2

رافع بن عاشور ،مرجع سابق ،ص.13

أحمد سليم سعيفان ،مرجع سابق ،ص.331
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ويل للسقوط أو نواهي باالمتناع عن أعمال أخرى ،مثال ذلك األوامر الصادرة بمنع عقد اجتماع
عام أو القرار الصادر بمنع عرض فلم سينمائي(.)1
واألصل أنه يجب أن تستند هذه الق اررات إلى القوانين واللوائح فتكون تنفيذًا لها .إال أنه
استثناء من ذلك قد تصدر الق اررات اإلدارية دون أن تكون مستندة إلى قانون أو الئحة تنظيمية
عامة .فالالئحة أو التشريع ال يمكن أن ينصا على جميع التوقعات أو التنبؤات التي قد تحدث .كما
أن مفهوم النظام العام متغير ،فإذا ظهر تهديد أو إخالل لم يكن التشريع أو الالئحة قد توقعاه فإن
طلب أن يكون القرار الفردي مستندًا إلى قاعدة تنظيمية يؤدي إلى تجريد سلطة الضبط من
فاعليتها( .)2ولكن بال شك سيؤدي في الوقت ذاته إلى تقييد الحريات العامة أن لم تصادرها.
وبما أن التوقيف إجراء احترازي وقائي تقوم به اإلدارة من أجل الحفاظ على األمن العام،
لذا يجب أن ال يحل محل األنظمة القانونية األخرى التي أوجدها المشرع من أجل مجابهة السلوك
اإلجرامي ،ومن ثم ال يجوز التوقيف –حفاظاً على األمن العام -إذا كان الفعل المرتكب يشكل
جريمة يعاقب عليها القانون .ولعل واجتهاد محكمة العدل العليا مستقر بهذا الخصوص ،حيث
القررات اإلدارية الصادرة بالتوقيف ،إذا كان الفعل المرتكب -حسب تكييف
ألغت العديد من ا
()3

المحكمة -يشكل جريمة عادية ،فقد اعتبرت المحكمة عرض فيلم مخل باآلداب في دار السينما
وممارسة البغاء والدعارة

()4

وارتكاب جرائم االحتيال واعطاء شيك بدون رصيد

()5

وارتكاب جريمة

()1

علي بدير وعصام البرزنجي ومهدي السالمي ،مبادئ وأحكام القانون اإلداري ،دار الكتاب العربي ،بيروت،1113 ،

()2

شوقي شحاته ،مرجع سابق ،ص.343

ص.221

()3

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،2228/28المجلة القضائية لسنة  ، 2228ص . 210

()5

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،2282/1الصادر بتاريخ  – 2285/20/10منشورات مركز عدالة.

()4

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،2282/288مجلة نقابة المحامين لسنة ، 2222ص. 58
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الزنى

()1

()2

وارتكاب جريمة اإلهمال المسبب لوقوع حريق

المخدرات ولعب القمار

()3

واتخاذ مقهى وك ًار للنساء وتعاطي

وحيازة العقاقير الخطرة( ،)4كلها جرائم عادية معاقب عليها بمقتضى

قانون العقوبات الذي يعود تطبيقه للمحاكم النظامية ،ويكون القرار اإلداري الصادر بالتوقيف ،في
مثل هذه الحاالت مخالفًا للقانون ،ألنه يعد تعديًا على اختصاص القضاء صاحب الوالية العامة في
مثل هذه الحاالت.
لذا فان محكمة العدل العليا األردنية تقرر عدم مشروعية القرار اإلداري الصادر بالتوقيف
إذا كان الفعل المرتكب من الشخص المتهم محل تحقيق قضائي حيث تقول..( :ال يجوز للمحافظ
أن يتعقب المستدعي الذي أحيل من الشرطة إلى المدعي العام بجرائم محددة ،ويستعمل صالحياته
المخولة إليه بموجب قانون منع الجرائم ،قبل أن يفصل القضاء فيما اسند إليه من جرائم ،وعليه
فيكون قرار المحافظ مخالفا للقانون ،))5(...وتؤكد هذا االتجاه ذات المحكمة في حكم وخر حيث
تقول...( :ال يسوغ للحاكم اإلداري أن يوقف المستدعين عن فعل هو محل تحقيق قضائي إذ إن
المبادئ العامة المقررة أن ال يحاكم الشخص الواحد عن الفعل الواحد لدى مرجعين وتفرض عليه
عقوبة من كل جهة وانما تفرض عقوبة واحدة وفق القانون)( .)6وهذا ما يؤكده نص المادة ()58
من قانون العقوبات األردني رقم  28لسنة .2280
ويسقط كذلك في دائرة عدم المشروعية توقيف شخص مباشرة بعد قضاء فترة العقوبة في
جريمة ما ،ألن الشخص في مثل هذه الحالة لم يصدر عنه ما يشكل خط ًار على األمن العام ،وال
()1

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،2285/202الصادر بتاريخ  – 2282/1/15منشورات مركز عدالة.

()2

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،2280/25مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 2282ص. 151

()4

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،2282/18مجلة نقابة المحامين لسنة  ،2282ص . 12

()6

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 2281/281مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 2285ص . 182

()3

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم ،،2282/1مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 2282ص. 201

()5

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 2221/18مجلة نقابة المحامين لسنة  ،2221ص 1012
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يوجد ما يسوغ قانوناً توقيفه ،والتوقيف في هذه الحالة يخالف مبدأ وحدة الجزاء ،فال يجوز معاقبة
الشخص عن الفعل الواحد مرتين .فالخطورة على األمن العام ال تفترض من جريمة أدين فيها
شخص ،ونفذ العقوبة المحكوم بها ،ألن المفروض أن العقوبة التي نفذت بحقه ،قد حققت غايتها
في ردعه وزجره ،وانما تستشف الخطورة من وقائع منسوبة إليه يكون ارتكبها بعد تنفيذ هذه
العقوبة.

()1

وقضاء محكمة العدل العليا األردنية مستقر بهذا الخصوص ،فهي تذهب في حكم حديث
نسبيًا إلى القول (...بأن التوقيف اإلداري للمحافظة على األمن والسالمة يتم بعد التحقيق مع
الشخص المطلوب ويكون وجوده ح اًر طليقًا يشكل خط ًار على الناس...وحيث أن الثابت من أوراق
الدعوى أن المستدعي كان قد ارتكب جريمة قتل وقد صدر حكم بحقه قضى بوضعه باألشغال
الشاقة لمدة ( )25سنة وقد أنهى المستدعي مدة محكوميته عن جريمة القتل ولم يرد من خالل
أوراق الدعوى ما يشير إلى أن المستدعي يشكل خطورة على حياة الناس أو سيقوم بأي فعل من
شانه اإلخالل باألمن وال يوجد في قانون منع الجرائم الذي استند إليه المستدعى ضده ما يوجب
توقيف المستدعي لألسباب المومأ إليها بق ارره األمر الذي يجعل االستمرار في توقيفه وعدم إطالق
سراحه مخالفا للقانون.)..

()2

ولكن المحكمة خرجت على االجتهاد السابق في حكم وحيد ،ربما للطبيعة الخاصة للجريمة
المرتكبة حيث تقول (....إذا كان المستدعي قد أدين بجرم التجسس وحكم عليه باإلشغال الشاقة
وقضى مدة العقوبة ،وفي اليوم الذي تقرر فيه اإلفراج عنه النتهاء مدة محكوميته أصدر محافظ

()1
()2

حكم محكمة اإلدارية العليا المصرية ،الصادر بتاريخ .2285/1/21

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،1005/122والصادر بتاريخ -1005/22/10منشورات مركز عدالة .كذلك

حكمها في القضية رقم  1005/188الصادر بتاريخ -1005/22/ 10منشورات مركز عدالة.
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العاصمة ق ار ًار باعتقاله استنادا للمادة التاسعة مكررة من نظام الدفاع رقم  1لسنة  2212حفظًا
لألمن والسالمة العامة ،فإن هذا القرار يتفق واحكام القانون.)1()...
ثالثاً :استخدام القوة
قد تستخدم اإلدارة القوة المادية إلجبار األفراد على تنفيذ القوانين واألنظمة والق اررات
اإلدارية لمنع اإلخالل بالنظام العام .وتعد هذه الوسيلة أكثر وسائل الضبط شدة وعنفاً بكونها
تستخدم القوة الجبرية وال يخفي ما لذلك من خطورة على حقوق األفراد وحرياتهم.
ومن الحاالت التي يمكن فيها اللجوء إلى القوة التي يبيح القانون أو اللوائح استعمال هذه
الوسيلة ،أن يرفض األفراد تنفيذ القوانين واللوائح وال يوجد أسلوب أخر لحمل األفراد على احترام
القوانين واللوائح غير القوة المادية أو القس ر ،كما يتم اللجوء إلى هذا األسلوب في حالة الضرورة(.)2
ولكن يشترط في جميع الحاالت أن يكون استخدام القوة المادية متناسبًا مع جسامة الخطر الذي من
الممكن أن يتعرض له النظام العام .فضال عن أن استخدام القوة المادية ال يعني حتماً مجازاة
األفراد عن أفعال جرمية ارتكبوها .وانما يقصد بالقوة المادية تلك القوة المستخدمة لمنع وقوع أي
إخالل بالنظام العام.
بناء
وال يكفى أن يكون قرار التنظيم أو التقييد للحريات العامة جائ اًز قانوناً أو أنه قد صدر ً
على أسباب جدية ،إنما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختيار اإلدارة الوسيلة المالئمة للتدخل،
فيجب أن ال تلجأ إلى استخدام وسائل قاسية أو ال تتالءم مع خطورة الظروف التي صدر فيها.
ومن الضروري أن نبين أن سلطة القضاء في الرقابة على المالئمة هي استثناء على القاعدة العامة
قرراتها ،لكن بالنظر
في الرقابة على أعمال اإلدارة فاألصل هو استقالل اإلدارة في تقدير مالئمة ا
()1
()2

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،1151/31مجلة نقابة المحامين ،لسنة  ،1151ص .113
علي بدير ووخرون ،مرجع سابق ،ص.221

48

لخطورة ق اررات الضبط على الحقوق والحريات فإن القضاء يبسط رقابته على المالئمة .وفي هذا
ال لرجال األمن أن يستخدموا إطالق النار لتفريق تظاهرة في الوقت الذي كان
المجال ال يجوز مث ً
استخدام الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه كافيًا لتحقيق هذا الغرض(.)1
الفرع الثاني :التنظيم القانوني للحريات العامة في الظروف االستثنائية
تتم معالجة تنظيم الحريات العامة في الظروف االستثنائية من خالل بيان ماهية تلك
الظروف واعالن حالة الطوارئ والنظام القانوني لها واآلثار والقيود المترتبة عليها ،وعلى النحو
اآلتي:
أوالً :الظروف االستثنائية (حالة الطوارئ)
قد تط أر ظروف استثنائية تهدد سالمة الدولة كالحروب والكوارث الطبيعية ،وتجعلها عاجزة
عن توفير وحماية النظام العام باستخدام القواعد واإلجراءات السابق بيانها .وفي هذه الحالة ال بد
أن تتسع سلطات هيئات الضبط لمواجهة هذه الظروف من خالل تمكينها من اتخاذ إجراءات
سريعة وحازمة لمواجهة الظرف االستثنائي .على أن الظرف االستثنائي أيا كانت صورته حربا أو
كوارث طبيعية ال يجعل اإلدارة في منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق ،فال يعدو أن يكون األمر
توسعا لقواعد المشروعية ،فاإلدارة تبقى مسؤولة في الظروف االستثنائية على أساس الخطأ الذي
وقع منها ،غير أن الخطأ في حالة الظروف االستثنائية يقاس بميزان وخر غير ذلك الذي يقاس به
الخطأ في الظروف االعتيادية(.)2

()1
()2

مازن ليلو راضي ،مرجع سابق ،ص.15
مازن ليلو راضي ،مرجع سابق ،ص.15
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أي إن الظروف االستثنائية أو ما تدعى بحالة الطوارئ هي عبارة عن توافر مجموعة من
الظروف الموضوعية التي تنطوي على مخاطر عامة تمس األمن والنظام العام واستقرار المواطنين،
والتي تستلزم تطبيق التدابير المنصوص عليها في قانون الطوارئ.
وقد حرص مجلس الدولة المصري منذ السنوات االولى إلنشائه على تسليط رقابته على
ق اررات الضبط االداري سواء في الظروف العادية او في ظل الظروف االستثنائية (حاالت الطوارئ
او اعالن األحكام العرفية) وهكذا أ صدرت محكمة القضاء االداري وهي احدى اقسام مجلس الدولة
المصري حكمًا كرس هذا االتجاه بتاريخ  1152/5/31قررت فيه أنه" :مما ال شك فيه ان للمحكمة
التعقيب على االسباب التي تقدمت بها الحكومة تبري ًار لتحديد مكان االقامة للمدعي (وهو وزير
سابق وسكرتير عام حزب الوفد المصري) فالحاكم العسكري حتى فيما يمارسه من سلطة تقديرية
يخضع أل حكام الدستور والقانون وللمحكمة الرقابة عليه في ذلك ،واذا ثبت للمحكمة أنه ال توجد
أسباب جدية تبرر تصرفات الحاكم العسكري وجب عليها الغاء القرار المطعون فيه"(.)1
والقاعدة العامة التي يمكن القول بها في هذا الشأن هو أن أثر الظروف االستثنائية يتمثل
في التزام اإلدارة بركن الغاية والسبب في كل التصرفات الصادرة في مواجهة الظروف االستثنائية،
بحيث يجب عليها دائمًا أن تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة من ناحية ،وأن يقوم تصرفها على
سبب واقعي أو قانوني يبرر هذا التصرف ،فيراقب القضاء الوجود المادي للسبب كما يراقب
التكييف القانوني له من ناحية أخرى(.)2

()1
()2

القرار عدد  1125الصادر بتاريخ  1152/5/31ص  5مجموعة السنة السادسة ،ص 1331
أنوار رسالن ،أنوار وسيط القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1111 ،ص.133
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ثانياً :إعالن حالة الطوارئ
إعال ن حالة الطوارئ نظام استثنائي شرطي مسوغ بفكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني
ال أو جزءًا ضد األخطار الناجمة عن
يسوغ اتخاذ تدبير أو تدابير قانونية مخصصة لحماية البالد ك ً
عدوان مسلح داخلي أو خارجي يمكن التوصل إلى إقامته بنقل صالحيات السلطات المدنية إلى
السلطات العسكرية .هذه التدابير التي تتسم باالستثنائية والتضييق الشديد على الحريات العامة
والتدخل في حياة األفراد والمساس بممتلكاتهم تدعى بإعالن حالة الطوارئ( .)1ومن ثم يمكن القول
أن إعالن حالة الطوارئ هي الحالة التي تلجأ فيها السلطات إلى تطبيق قانون الطوارئ بما ينطوي
عليه من تدابير خاصة لمواجهة خطر عام أو كارثة عامة .وعليه ،يمكن تعريف إعالن حالة
الطوارئ بأنها نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني يسوغ اتخاذ
السلطات المتخصصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي
ال أو جزءًا ضد األخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي أو
الدولة وبحارها وأجوائها ك ً
كوارث طبيعية ،غير أن هذه السلطات من شأنها أن تقيد الحريات العامة إن لم تكن تصادرها.
ثالثاً :النظام القانوني إلعالن حالة الطوارئ
لما كان نظام الظروف االستثنائية من شأنه المماس المباشر بحقوق وحريات األفراد التي
يكلفها الدستور ،فال بد أن يتدخل المشرع بتحديد ما إذا كان الظرف استثنائيًا أو ال ،ويتم ذلك
بإتباع أسلوبين :األول أن تصدر قوانين تنظيم السلطات اإلدارة في الظروف االستثنائية بعد
وقوعها ،ويتسم هذا األسلوب بحماية حقوق األفراد وحرياتهم ألنه يحرم السلطة التنفيذية من اللجوء
إلى سلطات الظروف االستثنائية إال بعد موافقة السلطة التشريعية ،ويعيبه أن هناك من الظروف
االستثنائية ما يقع منها بشكل مفاجئ ال يحتمل استصدار تلك التشريعات باإلجراءات الطويلة
()1

توفيق شحاته ،مرجع سابق ،ص.351
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المعتادة ،بينما يتمخض األسلوب الثاني عن وجود قوانين منظمة سلفا لمعالجة الظروف االستثنائية
قبل قيامها ويرخص الدستور للسلطة التنفيذية بإعالن حالة الظروف االستثنائية والعمل بمقتضى
هذا القوانين.
وبطبيعة الحال فإن لهذا األسلوب من العيوب مما يتمثل في احتمال إساءة اإلدارة سلطتها
في إعالن حالة الظروف ا الستثنائية في غير أوقاتها لالستفادة مما يمنحه لها المشرع من
صالحيات في تقييد الحريات األفراد وحقوقهم  ،ولعل األمثلة عديدة في العالم العربي في العقود
الماضية على كيفية إساءة استخدام هذا األسلوب من قبل العديد من األنظمة.

المبحث الثاني :مالمح الحريات العامة
وضع الفقه أبعاداً لمالمح الحريات العامة وذلك من خالل التنظيم القانوني الذي يحدد
القيود الواجب عدم تجاوزها من قبل سلطات الضبط اإلداري ،وذلك على النحو اآلتي:
الفرع األول :عدم جواز الحظر المطلق للحريات
يعتبر هذا المبدأ عام وأساسي ويشكل أهم القيود على سلطات الضبط اإلداري ألنه ال
يجوز الحظر المطلق للحريات ،إال إذا كان ال توجد وسيلة أخرى لضمان النظام أو إعادته وبصفة
مؤقتة ،واألصل أن السلطة التشريعية وحدها هي صاحبة االختصاص األصيل في إلغاء أو تقرير
ممارسة إحدى الحريات ،ومن ناحية أخرى فإن صيانة النظام العام في معظم الحاالت ال تستلزم
بالضرورة أن يصل تقييد الحرية إلى درجة الحظر المطلق ،ألن مهمة اإلدارة ليست فقط كيفية
حماية النظام العام ،وانما هي أيضًا كيفية السماح بممارسة الحرية دون اإلخالل بالنظام ،وعلى
ال ،ال سلطة منع أو تحريم أو
ذلك فإن سلطة اإلدارة في مواجهة الحرية تعتبر سلطة تنظيمية أص ً
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إلغاء( .)1كما ال يجوز للمشرع في تنظيمه للحريات أن يمنع ممارستها منعاً مطلقًا مما يعني إلغاء
هذه الحرية المكفولة دستوريًا واال ُعد التشريع غير دستوري وجب الحكم من القضاء الدستوري
بإلغائه(.)2
وال بد من اإلشارة بأن عدم صالحية سلطة الضبط اإلداري بحظر ممارسة إحدى الحريات
العامة بشكل مطلق ،ال يقف حائالً دون قيام تلك السلطة بحظر ممارسة إحدى الحريات بشكل
جزئي أو نسبي ،إذ أن مقتضيات المحافظة على النظام العام قد تتطلب أحيانًا حظر ممارسة
الحرية في مكان محدد أو زمان معين ،وذلك من األمور التي يجوز اتخاذها ،طالما كانت
اإلجراءات المتخذة محددة بزمان معين ومكان معين ،األمر الذي يترتب عليه أن تكون اإلجراءات
الصادرة عن سلطة الضبط اإلداري بهذا الصدد مشروعة وموافقة للقانون(.)3
الفرع الثاني :عدم فرض وسيلة معينة لمواجهة الخطر
تقييد الحريات العامة هو استثناء وممارسة الحرية هو األصل ،لذلك يكون تقييد الحريات
العامة على أقل الوسائل ضر ًار ومشقة مادامت الوسيلة المتبعة من شأنها أن تحقق استقرار النظام
العام(.)4
فهيئات الضبط اإلداري تقوم بتحديد كل ما من شأنه تهديد النظام العام والعمل على إزالة
أسباب هذا التهديد ثم تترك لألفراد حرية اختيار الوسيلة لدرء الخطر أو منع حدوث االضطراب

()1

عبد العليم مشرف ،مرجع سابق ،ص.241

()3

حبيب الدليمي ،حدود سلطات الضبط اإلداري في الظروف العادية :دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة

()4

محمد الوكيل ،حالة الطوارئ وسلطات الضبط اإلداري :دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2113 ،ص.121

()2

مدحت الصناديلي ،مرجع سابق ،ص.34

بابل ،العراق ،2111 ،ص.225
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بالنظام العام ،أما اإلجبار على فرض وسيلة معينة ،فهو يعني اإلمعان في التدخل في مجال
النشاط الفردي الحر وتقييدًا للحريات دون أن يكون له مبرر من مقتضيات النظام العام(.)1
غير أنه وان كانت سلطة الضبط اإلداري تسمح لألفراد باختيار وسائل تفادي الخلل الذي
قد يلحق بالنظام العام كقاعدة أصولية مقررة من جانب القضاء اإلداري الفرنسي ،إال أن هذه
القاعدة ليست مطلقة فثمة ظروف ومالبسات وأوضاع ال تطبق فيها تلك القاعدة على إطالقها،
ويمكن إيجازها باآلتي:

()2

 .1ال يمكن تطبيق القاعدة عند الخشية من اضطراب خطير أو مواجهة خطر محقق جسيم،
إذ لو تركت حرية اختيار الوسيلة لألفراد لكان من شأنه أن يعرضهم للخطر ،مما يؤدي
إلى حرمان هيئات الضبط من تنفيذ الوسائل الفعالة التي تجدي في دفع هذا الخطر
الجسيم.
 .2ال تطبق قاعدة حرية اختيار الوسيلة عندما يكون من الواجب اتخاذ تدابير موحدة التقاء
الخطر والحفاظ على النظام العام ،ذلك أن من إجراءات الضبط ما ال يكون فعاالً إال إذا
استهدف ضبط سلوك المخاطبين به بطريقة موحدة.
 .3ال تطبق القاعدة السابقة في حالة االستعجال حيث ال تدع الظروف فرصة تدبير الوسيلة
الصالحة ،لذا يتعين على هيئات الضبط اإلداري أن تتخذ من الوسائل ما يكفي لدرء
الخطر.
 .4ال يجوز أن تترك لألفراد حرية اختيار الوسيلة عندما ال توجد إال وسيلة واحدة فعالة.

()1
()2

محمد أبو زيد ،أثر التفويض في اإلصالح اإلداري :دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1111 ،ص.53
محمود البنا ،حدود سلطات الضبط اإلداري ،مكتبة القاهرة الحديثة ،القاهرة ،1131 ،ص.13
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 .5ال تطبق القاعدة السابقة إذا وجد نص يلزم استخدام وسيلة محددة لتالفي خطر اإلخالل
بالنظام العام.
واستنادًا لما سبق فإن القيد الثاني للجراء الضبطي هو عدم فرض وسيلة معينة لمواجهة
الخطر ،وتطبيقًا لذلك فقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي ق اررات الضبط التي كلف بها جهة اإلدارة
مالك المباني غير الصحيحة باستخدام أجهزة محددة في حكمه الصادر في .)1(1135/11/23
الفرع الثالث :تغاير سلطة الضبط مع تنوع الحريات الفردية وأهميتها
إن الحريات ليست كلها بنفس األهمية والدرجة ،فبعض الحريات تعتبر جوهرية وذات قيمة
أساسية بالنسبة لحريات أخرى ،تبعاً لذلك نجد أن سلطة الضبط تتغير تبعاً لقيمة الحرية ،فكلما
كانت قيمة الحرية وضرورتها للفرد هامشية كلما تضخمت سلطة الضبط إزاءها ،وهو ما يعني
وجود تناسب عكسي بين سلطة اإلدارة التي تندرج تصاعديًا وقيمة الحرية التي تندرج تنازليًا(.)2
ولهذا السبب فإن سلطة الضبط تكون ضعيفة في مواجهة حرمة الحياة الخاصة ،فهي ال
تستطيع فرض إجراءات إيجابية تحد بها من حق الفرد في أن تكون له حياته الخاصة ،وأن كل ما
تملكه سلطات الضبط في هذا المجال هو تحديد هدف معين لألفراد أال يحيدوا عنه ثم يترك لهم
حرية التصرف بشرط عدم المساس بالهدف الموضوع ،فعلى سبيل المثال حرية استعمال المسكن
يكون إلزامًا سلبيًا يمكن الوصول إليه دون فرض إجراءات ايجابية على األفراد تحد من حريتهم أو
تهدد حرمة حياتهم الخاصة( .)3ففي إطار القوانين الدولية ،نص الفصل  12من اإلعالن العالمي

()1

ممدوح السيد ،سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية :دراسة مقارنة ،كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة،

()2

عادل أبو الخير ،الضبط اإلداري ،مجلة مركز بحوث الشرطة ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة ،1131 ،ص.351

القاهرة ،1111 ،ص.235

()3

سعاد الشرقاوي ،القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2111 ،ص.111
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لحقوق اإلنسان أن لكل شخص الحق في عدم التدخل في حياته الخاصة وعائلته ومسكنه
ومراسالته أو االعتداء على شرفه وسمعته ،ويتمتع كل فرد بالحماية القانونية ضد هذه الممارسات.
ويعتبر التعرف على نية المشرع عنص ًار أساسيًا في تحديد سلطة الضبط اإلداري في
عداء لحرية معينة فإن هذا يسمح
مواجهة الحرية ،ومن ثم إذا كان المشرع قد أبدى أو أظهر
ً
باتساع سلطة الضبط في مواجهتها ،والعكس صحيح أيضًا إذا كان المشرع يشجع ممارسة حرية
من الحريات ،ففي هذه الحالة نجد أن سلطة الضبط في مواجهة الحرية يضيق نطاقها(.)1
ولقد طبق مجلس الدولة الفرنسي المبدأ السابق بمناسبة حرية التظاهر ،فقد قرر أن نية
المشرع ال تحبذ بل وتعارض التظاهر ،فمنح سلطات واسعة لسلطة الضبط اإلداري إزاءها ،وعلى
العكس من ذلك ،فإن مجلس الدولة الفرنسي قد استشعر أن المشرع يميل إلى تشجيع حرية ممارسة
الشعائر الدينية ،فكان دائمًا بجانب هذه الحرية بحيث يضيق تدخل سلطة الضبط في شأنها ،وعليه
فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم جواز الترخيص للدارة بأن تعمد إلى اتخاذ إجراءات تحدد
بموجبها مواعيد لفتح واغالق الكنائس ،وأيضاً فلقد قضى بأنه ليس لجهة الضبط أن تمارس سلطتها
الضبطية داخل دور العبادة إال استثناء وفي أضيق الحدود(.)2
الفرع الرابع :احترام حق الدفاع إذا كان إجراء الضبط يتضمن عقوبة
المبدأ العام أن ق اررات سلطات الضبط ال يتعين إبالغ أصحاب الشأن بها قبل صدورها،
أما إذا كان اإلجراء عقوبة فيتعين إعالم صاحب الشأن حتى يتمكن من إعداد دفاعه ،ولتطبيق هذا
المبدأ يتعين أن يكون إجراء الضبط ذا صبغة عقابية أي اتخذ بنية توقيع جزاء ،فاإلجراء الذي يتخذ
اء حتى لو نتج عنه ضرر على أحد األفراد طالما أن النية لم
لتفادي خطر أو اضطراب ال يعد جز ً
()1
()2

عبد العليم مشرف ،مرجع سابق ،ص .51

سعاد الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص.113
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تتجه إلى معاقبة شخص معين( .)1وترتيبًا على ما تقدم ،إذا تأكد قاضي المشروعية من فحص ما
تستهدفه إجراءات الضبط وأنها صدرت بقصد توقيع العقاب على تصرفات األفراد ،فهو في هذه
الحالة يقضي بإلغاء هذه اإلجراءات لو تبين عدم احترام حقوق الدفاع(.)2
الفرع الخامس :أن يكون التدبير الضابط ضرورياً وفعاالً
يشترط في التدبير الضابط أن يكون ضروريًا والزماً ،أي ال يقصد منه التحكم المجردالخالي
من الغاية ،بمعنى أن تكون غايته تفادي خطر حقيقي يهدد النظام العام ،فالخطر البسيط الذي قد
يلحق بالنظام العام ال يرخص للداري مشروعية اتخاذ التدبير الضابط ،طالما كان لها اتخاذ
االحتياطات المناسبة بالحفاظ على النظام العام ،وحتى يكون اإلجراء ضروريًا يجب أن تكون هناك
ال يتعين على القاضي
حالة استعجال أو تهديد باضطراب ،وبغير استعجال يكون إجراء الضبط باط ً
إلغاؤه(.)3
واستوجب القضاء اإلداري أن يكون التدبير الضبطي مبنيًا على أسباب جدية تبرر اتخاذه
ويتمثل ذلك حينما تنشأ حالة واقعية أو قانونية تدعو اإلدارة للتدخل ،ومن ثم يجب مالحظة أن
السبب ال بد أن يكون حقيقيًا ال وهميًا أو صوريًا ويجب أن يكون صحيحًا مستخلصًا سائغًا من
أصول ثابتة منتجة واقعاً قانونياً .وحيث يشترط في إجراءات الضبط اإلداري أن تكون ضرورية،
فإن الضرورة بهذا الصدد تقدر بقدرها ،أي أن ضرورة اإلجراء الضبطي ال بد أن تقدر بحسب
جسامة التهديد الفعلي الحاصل للنظام العام ،بحيث يكون اإلجراء المتخذ من قبل سلطة الضبط هو
الواجب القيام به دون غيره من اإلجراءات األخرى لتجنب األخطار المهددة للنظام العام ،المتاحة
أمام سلطة الضبط اإلداري ،وباإلضافة إلى ما تقدم ،يشترط في التدبير الضابط أن يكون فعاالً،
()1

سعاد الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص.111

()3

عادل أبو الخير ،مرجع سابق ،ص.255

()2

عادل أبو الخير ،مرجع سابق ،ص .354
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بمعنى أن يكون منتجاً وحاسمًا في توقي الخطر على النظام العام ،فإذا لم يكن من شأنه تحقيق
هذا الهدف بإبعاد الخطر أو االضطراب فإنه يكون إجراء غير الزم وبالتالي غير مشروع( .)1فال
يكفي نسبة وقائع محددة للشخص من أجل توقيفه ،بل أن الوقائع المنسوبة للشخص المراد توقيفه
يجب أن تشكل خطورة على األمن العام ،واستخالص خطورة الوقائع يتوقف على أمرين )2(:األول
أن يفصح مسلك الشخص عن احتمال القيام بفعل مستقبالً ،وعلى ذلك ال يجوز توقيف شخص
ال ،فالتوقيف هو إجراء وقائي ،يهدف إلى منع شيء
عن أفعال دون تقصي احتمال القيام بها مستقب ً
ما  ،فإذا لم يكن من الوارد أن يحدث هذا الشيء ،افتقد اإلجراء إلى ما يبرره ،أما الثاني فيمثل
بخطورة هذا السلوك أو الفعل ،أي يجب أن يكون هذا الفعل (المحتمل) يشكل خط اًر على األمن
العام .وحتى تشكل الوقائع خطورة على األمن العام فإن المحكمة تقرر الضوابط التالية لغايات
القول بمشروعية القرار اإلداري الصادر بالتوقيف:
 أوال :أن تبرر الوقائع إصدار قرار التوقيف :استقر اجتهاد محكمة العدل العليا األردنيةعلى رقابتها للتكييف القانوني للوقائع ،وقد استثنت المحكمة من رقابتها المسائل المتعلقة
بطرد األجانب من إقليم المملكة ،ولم تعمل المحكمة رقابتها على التكييف القانوني للوقائع،
إذ أجازت لوزير الداخلية طرد األجانب بدون إبداء األسباب( .)3وفيما إذا كانت هذه الوقائع
تبرر إصدار القرار اإلداري من قبل اإلدارة أم ال ،فالقضاء اإلداري –حسب

تعبير

ال
المحكمة -يحل تقديره محل تقدير اإلدارة فيما يتعلق باألسباب التي تشك إخال ً

()1

حبيب الدليمي ،مرجع سابق ،ص.212

()3

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 1111/334الصادر بتاريخ  ،1111/12/11المجلة القضائية لسنة ،1111

()2

د .فتحي فكري ،االعتقال ،المرجع السابق ،ص .22-28

ص .115

58

بالنظام العام والوسائل التي تراها مالئمة لمنع هذا اإلخالل.

()1

وعلى ذلك فقد اعتبرت

المحكمة ،ومن خالل تكييفها القانوني للوقائع ،إن التشهير بالعرض بين أفراد مجتمع
يحافظ على تقاليد الشرف العائلي

()2

وتحريض الموظفين على اإلضراب

قتل وادعاء باالعتداء على عرض إحدى الفتيات
والمؤدية إلى إيجاد فتنه بين الناس

()5

()4

()3

ووقوع حادث

وارتكاب احد األفعال الماسة باألخالق

كلها وقائع وأسباب تبرر مشروعية القرار اإلداري

الصادر بالتوقيف.
الفرع السادس :أن يكون التدبير متناسباً مع طبيعة وجسامة الخلل واالضطراب المراد تفاديه
يقصد بذلك أنه على سلطات الضبط اإلداري مواجهة الوقائع والحاالت التي تهدد النظام
العام بما يالئمها ويناسبها من الوسائل واإلجراءات ،فال يجوز لها استخدام وسائل صارمة شديدة
لمواجهة إخالل بسيط ال يمثل خطورة كبيرة على النظام العام ،فإذا كان إجراء الضبط يضيق على
الحرية فإنه يتعين أن يكون التضييق على الحرية متناسبًا مع طبيعة الخطورة الذي يهدد النظام
العام ،ويعتبر هذا التناسب عنص اًر هامًا في تحديد مدى سلطات الضبط(.)6
وتعد فكرة التناسب بين إجراءات الضبط اإلداري وجسامة االضطراب الحاصل من األفكار
الهامة التي من الواجب االلتزام بها من قبل سلطة الضبط اإلداري ،ذلك أنه ال يكفي أن يكون
اإلجراء المتخذ جائ ًاز قانونيًا أو أنه بني على أسباب صحيحة وانما يجب باإلضافة إلى ذلك أن
يكون متالئماً مع سبب التدخل أي مع جسامة اإلخالل أو االضطراب الذي تهدف اإلدارة إلى
()1

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،22 81/221مجلة نقابة المحامين لسنة  ،2281ص . 188

()3

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم ،22 22/28مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 1980ص . 888

()5

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ، 2225/8مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 2225ص. 522

()2

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،22 81/21مجلة نقابة المحامين لسنة ،1983ص. 812

()4

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،22 28/18مجلة نقابة المحامين لسنة  ، 2228ص.812

()6

هاني الطهراوي ،القانون اإلداري ،دار الثقافة للنشر ،عمان ،2115 ،ص.251
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تفاديه ،وعلة ذلك تتحصل في الرغبة في إحداث نوع من التعادل أو التوازن بين رعاية حقوق
األفراد وحرياتهم من جانب وحماية النظام العام من جانب وخر ،ولهذا يتدخل القاضي اإلداري
لمراقبة مالئمة القرار للظروف التي صدر فيها ومدى لزومه لمواجهة هذه الظروف ،ويتثبت من
ذلك بقيامه تقدير اإلدارة لمدى جسامة االضطراب ومدى خطورته على النظام العام ،ثم ينتقل بعد
ذلك لتقدير اإلجراء المتخذ من قبل اإلدارة لمواجهة هذا االضطراب ،فإذا ثبت أن هناك مغاالة أو
سوء في تقدير درجة جسامة أو خطورة االضطراب أو في اإلجراء المتخذ لمواجهة هذا االضطراب
حكم ببطالن التصرف اإلداري(.)1
الفرع السابع :أن يكون التدبير الضابط متصفاً بالعمومية محققاً للمساواة
تخضع الحريات العامة والحقوق لمبدأ أساسي وجوهري هو مبدأ المساواة ،ومفاده أن األفراد
متساوون في الحريات والحقوق ال تفرقة بينهم في ذلك ألي سبب من األسباب ،ومن نقطة االرتكاز
هذه يعتبر مبدأ المساواة حجر الزاوية في كل تنظيم قانوني للحريات العامة والحقوق ،فبغيره ينتفي
معنى الديموقراطية ،وينهار كل مدلول للحرية ،لذا فقد قيل "إذا كانت الديموقراطية ال تقوم دون
الحرية ،فهي ال تقوم دون المساواة بين األفراد"(.)2
بموجب ما تقدم ،يجب أن تلتزم سلطات الضبط اإلداري عند تنظيمها للحريات الفردية ،أن
يكون هذا التنظيم عامًا أي غير موجه إلى فرد معين بالذات أو إلى مصلحة محددة ،وانما إلى
مجموعة من أفراد الجمهور أو إلى عدد غير محدد من المصالح ،ذلك أن النظام الذي تحميه
تدابير الضبط اإلداري هو النظام العام وبالتالي فمثل هذه التدابير ال تكون مبررة إال إذا كان
الخطر الذي يتهدده عاماً أيضًا ،ولذلك إذا قصد بالتدبير الضبطي فرد معين بالذات دون بقية
()1
()2

رمضان بطيخ ،مبدأ المشروعية وعناصر موازنته ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2115 ،ص.153
عادل أبو الخير ،مرجع سابق ،ص.315
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األفراد الذين تتماثل مراكزهم معه ،أو تعلقت بمصلحة طائفية أو حزبية معينة ،فإن ذلك يعد انحرافاً
في استخدام سلطات الضبط اإلداري ومن حق القضاء اإلداري إبطاله(.)1
ويالحظ بان المساواة الواجب تحققها في إجراء الضبط ،ال يمكن أن تكون مساواة مطلقة
بقدر ما هي مساواة نسبية ،لذا فإنه يشترط أن تطبق المساواة على كافة أفراد المجتمع ،بل إن
وبناء على ذلك فإنه ال يوجد ما
تطبيقها يتم على األفراد الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة قانونًا،
ً
يمنع من قيام سلطة الضبط اإلداري من إجراء نوع من التمييز أو التفرقة في المعاملة بين األفراد،
وذلك من خالل منح طائفة من األفراد امتيا ًاز معينًا أو أن تفرض عليها قيداً خاصًا بواسطة أساليب
الضبط اإلداري ،طالما كان الغرض من ذلك هو المحافظة على النظام العام ،وأن تلك التفرقة
تسري على كافة المتواجدين بذات الموقف والظروف(.)2

()1
()2

عبد الغني بسيوني ،مرجع سابق ،ص.221
عبد العليم مشرف ،مرجع سابق ،ص.241
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الفصل الرابع
حدود سلطات الضبط اإلداري
يتناول هذا الفصل حدود سلطات الضبط اإلداري ،حيث تم تقسيم هذ الفصل إلى مبحثين،
يتناول المبحث األول حدود سلطات الضبط اإلداري في الظروف العادية ،أما المبحث الثاني يتناول
حدود سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية ،وعلى النحو اآلتي:

المبحث األول :حدود سلطات الضبط اإلداري في الظروف العادية
تخضع سلطة الضبط اإلداري في الظروف العادية لمبدأ المشروعية الذي يستدعى أن
ال
تكون اإلدارة خاضعة في جميع تصرفاتها للقانون ،واال كانت تصرفاتها وما تتخذه من ق اررات باط ً
وغير مشروعًا .وقد تم تقسيم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب ،حيث يتناول المطلب األول أهداف
الضبط اإلداري بشكل موجز دون تكرار لما ورد في الفصل الثاني من هذه الدراسة ،في حين
يتناول المطلب الثاني أسباب الضبط اإلداري ووسائله ،والمطلب الثالث حول مالءمة ق اررات
الضبط اإلداري ،وعلى النحو اآلتي:

المطلب األول :أهداف الضبط اإلداري
يجب أن تتقيد اإلدارة بالهدف الذي من أجله قرر المشرع منح هيئات الضبط هذه
السلطات ،فليس للدارة تخطى هذا الهدف سواء كان عاماً أم خاصًا ،فإذا استخدمت سلطتها في
تحقيق أغراض بعيدة عن حماية النظام العام ،أو سعت إلى تحقيق مصلح عامة لكي ال تدخل
ضمن أغراض الضبط التي قصدها المشرع فان ذلك يعد انحرافًا بالسلطة ويخضع قرار اإلدارة
لرقابة القضاء المختص.
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المطلب الثاني :أسباب الضبط اإلداري
يقصد بأسباب الضبط اإلداري الظروف الخارجية التي دفعت اإلدارة إلى التدخل واصدار
قرارها ،وال يعد تدخل اإلدارة مشروعاً إال إذا كان مبنياً على أسباب صحيحة وجدية من شأنها أن
تخل بالنظام العام بعناصره الثالثة ،األمن العام والصحة العامة والسكنية العامة.
أما فيما يتعلق بوسائل الضبط اإلداري يجب أن تكون الوسائل التي استخدمتها سلطات
وهيئات الضبط اإلداري مشروعة ،وفي القيود التي استقر القضاء على ضرورة اتباعها واستخدام
اإلدارة لوسائل الضبط اإلداري ال يجوز أن يترتب على استعمال هذه الوسائل تعطيل التحريات
العامة بشكل مطلق الن ذلك يعد إلغاء لهذه الحريات ،والحفاظ على النظام العام ال يلتزم غالباً هذا
اإللغاء وانما يكتفي بتقيدها ،ومن ثم يجب أن يكون الحظر نسبياً ،أي إن يكون قاص اًر على زمان
أو مكان معينين.
وعلى ذلك تكون الق اررات اإلدارية التي تصدرها سلطة الضبط اإلداري بمنع ممارسة نشاط
عام منعاً عاماً ومطلقًا غير مشروعة(.)1

المطلب الثالث :الضبط اإلداري ووسائله بمقتضى قانون منع الجرائم
لعل من أكثر القوانين التي طالت الحد من الحريات في التشريع األردني قانون منع الجرائم
رقم ( )1لسنة  1154الذي اعطى الحاكم اإلداري (المحافظ والمتصرف) صالحية توقيف
األشخاص إداريًا والزامهم بتقديم تعهدات حسن سيرة وسلوك وفرض اإلقامة الجبرية عليهم ،وقد

()1

رمضان بطيخ ،مرجع سابق ،ص.311
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حددت المادة الثالثة من هذا القانون األصناف الخطرة على األمن العام والتي يحق للحاكم اإلداري
()1

اتخاذ مثل هذه اإلجراءات بحقهم ،وهذه األصناف هي:

 .1كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك
ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه.
 .2كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة األموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص
أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء األموال المسروقة أو التصرف فيها.
 .3كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا بال كفالة خط ًار على الناس.
ففي حالة تبليغ أي شخص من األصناف المذكورة أعاله مذكرة للحضور أمام المتصرف
ولم يمثل أمامه خالل مدة معقول ،فيجوز للمتصرف أن يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص
على أن تجري محاكمته خالل أسبوع من تاريخ إلقاء القبض عليه.
وهناك صور أخرى يملك معها الحاكم اإلداري صالحية التوقيف بمقتضى هذا القانون،
وهي الحالة التي يتخلف فيها الشخص الذي صدر قرار بتكليفه أن يعطي تعهداً عن تقديم التعهد
في التاريخ المحدد يسجن ،وأن كان مسجونا يبقى إلى أن يقدم التعهد المطلوب أو تنقضي المدة
المضروبة في قرار إعطاء التعهد .والحاكم اإلداري ال يتخذ مثل هذا اإلقرار إال بناء على إخبار أو
تقرير من رجال األمن العام الذي يمارسون صالحية مزدوجة كضابطة عدلية ورجال ضبط

إداري ،

اال أن صالحية الحاكم اإلداري بموجب هذا القانون مقيدة بعدة قيود استنادًا إلى نص المادة ()4/5
من قانون منع الج ارئم ،على النحو اآلتي:

()1

باتر وردم ،تقرير حقوق االنسان في األردن  :2115الحق في الحياة والسالمة الجسدية ،منشورات المركز الوطني لحقوق

االنسان ،عمان.2111 ،

64

أ .يتوجب على الحاكم اإلداري اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في قانون أصول
المحاكمات الجزائية من حيث سماع واستجواب الشهود وحضور المحامين ..الخ.
ب .بعد إصدار قرار التوقيف يجب إصدار مذكرة توقيف خاصة بالشخص الموقوف وال يكتفي
بالقرار الصادر عنه.
ج .يجب إيداع الشخص الموقوف إلى أحد المراكز اإلصالح المعترف بها كمركز إصالح
وتأهيل ،وال يجوز توقيف أي شخص في أحد مراكز التحقيق.
أما الدستور الكويتي فقد تبنى مبدأ أ ن يتطلب الدستور صدور قانون بتنظيم إعالن األحكام
العرفية ويكفي عندها صدور قرار أو مرسوم بإعالن هذه األحكام ،فنص في المادة ( )51منه على
أنه' :يعلن األمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ،وباإلجراءات المنصوص
عليها فيه .ويكون إعالن الحكم العرفي بمرسوم ،ويعرض هذا المرسوم على مجلس األمة خالل
الخمسة عشر يومًا التالية له للبت في مصير الحكم العرفي .واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب
عرض األمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له .ويشترط الستمرار الحكم العرفي أن يصدر
بذلك قرار من المجلس بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم .وفي جميع األحوال يجب أن يعاد
عرض األمر على مجل س األمة بالشروط السابقة ،كل ثالثة أشهر".
ويترتب على هذا األمر ما يلي:
ال :إن الدستور لم يحدد بنفسه األحوال التي تبيح الحكم العرفي وانما أحال في ذلك إلى قانون
أو ً
عادي .هو قانون األحكام العرفية ،ولكن ذلك القانون العادي ليس مطلق اإلرادة في تحديد األحوال
واألسباب التي تبيح إعالن الحكم العرفي ،إذ يجب أن تكون تلك األحوال واألسباب مما يدخل في
مفهوم عبارة 'أحوال الضرورة' فهي ليست أحواالً عادية وال قريبة من العادية وانما هي أحوال
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ضرورة تلك التي تبرر إعالن الحكم العرفي .وقد حددت المادة األولى من القانون رقم  22لسنة
 1151في شأن األحوال التي يجوز فيها إعالن الحكم العرفي بأنها:

()1

 .1إذا تعرض األمن والنظام العام في الدولة أو جهة منها للخطر .
 .2وقوع عدوان مسلح على الدولة .
 .3خشية وقوع ذلك العدوان وشيكًا .
 .4وقوع اضطرابات داخلية.
 .5تأمين سالمة القوات المسلحة الكويتية وضمان تموينها وحماية طرق مواصالتها وغير ذلك
مما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج األراضي الكويتية .
هذه هي األحوال التي يجوز فيها إعالن الحكم العرفي وفقاً لما حدده القانون ،ويستطيع
القانون العادي أن يضيف إليها حاالت أخرى .والواقع أن كثي ًار من الدساتير ال تترك أمر تحديد
األسباب الداعية إلعالن الحكم العرفي للمشرع العادي نظ ًار لما يحمله الحكم العرفي نفسه من
تعطيل الكثير من أحكام الدستور ،وكأن الدستور بذلك ترك امكانية تعطيل كثير من أحكامه
للمشرع العادي ولذلك تعمد تلك الدساتير إلى أن تحدد هي األسباب التي تبرر إعالن الحكم العرفي
وال تتركها إلرادة المشرع العادي.
ثانيًا :إذا كان الدستور قد ترك للمشرع العادي تحديد حاالت الضرورة التي تجيز إعالن الحكم
العرفي ،واذا كان قد جعل إعالن ذلك الحكم العرفي في يد السلطة التنفيذية بمرسوم ،فإن الدستور
حرص على أن ال يظل ذلك المرسوم بعيدًا عن رقابة مجلس األمة فترة طويلة ،بل نص الدستور
على ضرورة عرض ذلك المرسوم على المجلس خالل الخمسة عشر يوماً التالية إلصداره ،وذلك
ليبت فيه سواء بالموافقة على إعالن الحكم العرفي أو بعدم الموافقة على إعالنه وانهاء حالة
( )1عادل الطبطبائي ،النظام الدستوري في الكويت :دراسة مقارنة ،الطبعة الثالثة ،منشورات جامعة الكويت ،1113 ،ص.33
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األحكام العرفية التي أعلنت .ونصت المادة  51من الدستور على أن يكون إعالن األحكام العرفية
بمرسوم مراعاةً لضرورة السرعة في عمليات الدفاع ولكن ذلك ال يمنع رئيس الدولة والحكومة من
أخذ رأي المجلس في األمر مقدمًا إذا سمحت الظروف بذلك ،وهذا أمر متروك لتقدير األمير
وحكومته دون الزام ،بل لعل شعبية الحكم تحبذ مثل هذا اإلجراء ما دام مستطاعًا .كذلك اشترطت
تلك المادة عرض مرسوم الحكم العرفي على مجلس األمة خالل خمسة عشر يوماً ،وهذه المدة هي
الحد األعلى لمهلة العرض ،ولكن هذا اليمنع من إجراء العرض قبل ذلك ،بل أنه من المستحسن
أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة -على حسب تعبير المذكرة التفسيرية للدستور.

()1

ثالثاً  :بالنسبة ألجل الخمسة عشر يوماً فإن إعماله يفترض أن المجلس إما أن يكون في دور
االنعقاد فعالً أو فيما بين أدوار االنعقاد:

()2

أ .إذا كان المجلس في حالة انعقاد ولجأت السلطة التنفيذية إلى إعالن األحكام العرفية ففي
هذه الحالة فإن روح الدستور ومذكرته التفسيرية توجبان عرض المرسوم بغير تأخير على
مجلس األمة ،دون انتظار لنهاية الخمسة عشر يوماً ،وهذه المدة هي الحد األعلى لمدة
العرض ولكن هذا ال يمنع من إجراء العرض قبل ذلك بل إنه من المستحسن أن يتم ذلك
في أقرب فرصة ممكنة.
ب .إذا صدر مرسوم إعالن األحكام العرفية بين أدوار اإلنعقاد فإنه يجب دعوة المجلس لدور
انعقاد غير عادي خالل مدة الخمسة عشر يومًا ليعرض عليه المرسوم.
ال ،أو إذا كان الفصل التشريعي قد انتهى نهاية عادية وجب عرض
ج .إذا كان المجلس منح ً
األمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له .وهذا يعني أن حالة الحكم العرفي قد تظل
()1
()2

عثمان عبدالملك ،النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت ،مطابع الخط ،الكويت ،1131 ،ص .123
يحي الجمل ،النظام الدستوري في الكويت ،المطبعة الوطنية ،الكويت ،1111 ،ص.41
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قائمة في حالة الحل ما يقرب من ستين يوماً لحين إجراء االنتخابات الجديدة واجتماع
المجلس الجديد قبل أن يتم عرضها عليه.
رابعًا :والمجلس عندما ينظر في أمر الحكم العرفي ليبت فيه يملك ان يوافق على إعالنه فيستمر،
ويملك أن ال يوافق على إعالنه فتنتهي حالة الحكم العرفي من وقت عدم موافقة المجلس عليها،
ويكون استمرار األحكام العرفية بموافقة أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم المجلس .وفي جميع
األحوال يجب أن يعاد عرض األمر على مجلس األمة بالشروط السابقة كل ثالثة أشهر .ويالحظ
أن سلطة مجلس األمة تقتصر على االستمرار أو عدم االستمرار في العمل بالحكم العرفي ،فليس
للمجلس أن يقرر إلغاء مرسوم إعالن األحكام العرفية بأثر رجعي ،أو انهاءه بالنسبة للمستقبل مع
التغيير في وثاره التي ترتبت بالفعل .وبذلك تختلف سلطة المجلس في حالة مرسوم األحكام العرفية
عن سلطته بالنسبة للمراسيم بقوانين الصادرة في حالة الضرورة.

()1

المطلب الرابع :مالءمة ق اررات الضبط اإلداري
بناء على أسباب
ال يكفي أن يكون قرار الضبط اإلداري جائ از قانونًا أو انه قد صدر ً
جدية ،إنما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختيار اإلدارة الوسيلة المالئمة للتدخل ،فيجب أن ال
تلجأ إلى استخدام وسائل قاسية أو ال تتالءم مع خطورة الظروف التي صدر فيها .ومن الضروري
بيان أن سلطة القضاء في الرقابة على المالءمة هي استثناء على القاعدة العامة في الرقابة على
أعمال اإلدارة فاألصل هو استقالل اإلدارة في تقدير مالءمة ق ارراتها ،لكن بالنظر لخطورة ق اررات
الضبط على الحقوق والحريات فان القضاء يبسط رقابته على المالئمة .وفى هذا المجال ال يجوز

()1

عادل الطبطبائي ،مرجع سابق ،ص.31
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مثالً لرجال األمن أن يستخدموا إطالق النار لتفريق تظاهره في الوقت الذي كان استخدام الغاز
المسيل للدموع أو خراطيم المياه كافياً لتحقيق هذا الغرض.

المبحث الثاني :حدود سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية
لقد أخذ المشرع الفرنسي بمبدأ وجود قوانين منظمة سلفًا لمعالجة الظروف االستثنائية قبل
قيامها ،ويرخص الدستور للسلطة التنفيذية بإعالن حالة الظروف االستثنائية والعمل بمقتضى هذه
القوانين ،إذ منحت المادة السادسة عشر من دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام  1153رئيس
وبناء عليه تم تقسيم
الجمهورية الفرنسية سلطات واسعة من أجل مواجهه الظروف االستثنائية(.)1
ً
المبحث إلى أربعة مطالب ،حيث يتناول المطلب األول السند الدستوري لسلطات الضبط في
الظروف االستثنائية ،في حين يتناول المطلب الثاني السند القانوني لسلطات الضبط في الظروف
االستثنائية ،ويتناول المطلب الثالث السلطة التقديرية لتدابير الضبط اإلداري ،في حين يتناول
المطلب الرابع مجال السلطة التقديرية في ق اررات الضبط اإلداري ،وعلى النحو اآلتي:
المطلب األول :السند الدستوري لسلطات الضبط في الظروف االستثنائية
إن فرض حالة الطوارئ أو إعالن األحكام العرفية من الجانب الدستوري ليست بهذه
السهولة وتخضع لالجتهاد ولها شروطها ،وان كان بعض هذه الشروط فضفاضًا .حيث ينص
الدستور األردني في مادتيه  124و  125على فرض حالة الطوارئ واعالن األحكام العرفية والفرق
بينهما ،ويبين الدست ور أن فرض حالة الطوارئ تحتاج إلى إصدار قانون يحمل اسم قانون الدفاع
ويجوز من خالله اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتأمين الدفاع عن الوطن بما في ذلك تعطيل
القوانين .ولكن يتبقى موافقة مجلس األمة على قانون الدفاع ،حيث أن التعديالت الدستورية األخيرة

()1
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منعت السلطة ا لتنفيذية من إصدار القوانين المؤقتة إال في ثالث حالت وهي الكوارث العامة،
النفقات المستعجلة ،والحرب واعالن الطوارئ؛ واعالن الطوارئ هنا تعني بعد إقرار قانون الدفاع(.)1
وتنص المادة  124على " :إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة طوارئ
فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصالحية إلى الشخص الذي يعينه القانون التخاذ
التدابير واإلجراءات الضرورية بما في ذلك صالحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن
الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار
من مجلس الوزراء" .أما إعالن األحكام العرفية وهي الحالة األكثر تطو ًار من حالة الطوارئ فال
بناء على قرار من مجلس الوزراء ويحصل من خاللها الملك
تحتاج إلى قانون بل إلى إرادة ملكية ً
والسلطة التنفيذية على صالحيات مطلقة بغض النظر عن التشريعات النافذة.
ويتجلى إعالن األحكام العرفية في المادة  125من الدستور والتي تنص -1" :في حالة
حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير واإلجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور
بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية األحكام
غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك ً
العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها -2 .عند إعالن األحكام العرفية للملك أن
يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها أغراض الدفاع عن المملكة بقطع
النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع األشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة
للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية
بقانون خاص يوضع لهذه الغاية".

()1

حمزة السعود ،سيناريو الطوارئ أو األحكام العرفية بين االستبعاد واإلمكانية ،منشورات المرصد البرلماني ،عمان،2112 ،
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قانون الدفاع رقم ( )13لسنة  1112أكد في ادته الثانية (/2أ) على أنه "إذا حدث ما
يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد األمن الوطني أو السالمة العامة في جميع
أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ،أو قيام حالة تهدد بوقوعها ،أو حدوث
اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار وفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون
بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء" ،وهذا ما يشكل انسجامًا مع المادة ()124
من الدستور سابقة الذكر.
ولكن يبقى التساؤل حول حدود رئيس الوزراء في حال تم تفعيل قانون الدفاع في حاالت
الطوارئ ،وفي هذا الصدد أوردت المادة ( )4من قانون الدفاع األردني حزمة من الصالحيات التي
تخول رئيس الوزراء كالً مما يلي:
أ .وضع قيود على حرية األشخاص في االجتماع واالنتقال واإلقامة ،والقاء القبض على
المتشبه بهم أو الخطرين على األمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
ب .ت كليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.
ج .تفتي

األشخاص واألماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون وخر  ،واألمر باستعمال

القوة المناسبة في حالة الممانعة.
د .وضع اليد على األموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين وااللتزامات المستحقة.
ه .منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى وخر ،وتحديد
التعامل بها وحظر إخفائها أو إتالفها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.
و .االستيالء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشئ
عليها أعماال تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ،وأن يأمر بإدارتها
واستغاللها أو تنظيم استعمالها.
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ز .إخالء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.
ح .تحديد مواعيد فتح المحالت العامة واغالقها كلها أو بعضها.
ط .تنظيم وسائل النقل والمواصالت وتحديدها بين المناطق المختلفة ،واغالق أي طريق أو
مجرى ماء او تغير اتجاهه و منع حركة السير عليه او تنظيمها.
ي .مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية
واإلعالن قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغالق أماكن أعدادها.
ك .منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط ألي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع
االحتفاظ بجوار هذه األماكن واألشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم
والخرائ ط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه األماكن دون عذر مشروع.
ل .إلغاء رخص األسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة لالنفجار أو التي تدخل في
صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها واألمر
بتسليمها وضبطها واغالق محالت بيعها وخزنها.
م .منع صنع أجهزة االتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها واألمر بتسليمها وضبطها.
وأما هذا الكم من الصالحيات المطلقة تتضح أهمية البحث في هذا القانون نظ ًار لما يعطيه
من صالحيات أشبه ما تكون بالسلطة المطلقة التي من شأنها الحد من الحريات العامة بشكل
واضح وم لموس ،إن لم يكن إلغاء هذه الحريات ،وهذا األمر يتطلب نظرة جادة من قبل المعنيين
في هذا القانون وما يجب أن يط أر عليه من تعديالت تتناسب وواقع الحياة الديمقراطية التي تعيشها
المملكة األردنية الهاشمية.
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المطلب الثاني :السند القانوني لسلطات الضبط في الظروف االستثنائية
حيث أن نظام الظروف االستثنائية من شأنه المساس المباشر بحقوق وحريات األفراد التي
يكفلها الدستور ،فال بد أن يتدخل المشرع لتحديد ما إذا كان الظرف استثنائيًا أو ال ،ويتم ذلك
باتباع أسلوبين:

()1

 األول أن تصدر قوانين تنظيم سلطات اإلدارة في الظروف االستثنائية بعد وقوعها ،ويتسمهذا األسلوب بحماية حقوق األفراد وحرياتهم ألنه يحرم السلطة التنفيذية من اللجوء إلى
سلطات الظروف االستثنائية إال بعد موافقة السلطة التشريعية ،ويعيبه أن هناك من
الظروف االستثنائية ما يقع بشكل مفاجئ ال يحتمل استصدار تلك التشريعات باإلجراءات
الطويلة المعتادة.
 بينما يعبر األسلوب الثاني عن وجود قوانين منظمة سلفًا لمعالجة الظروف االستثنائية قبلقيامها ،ويرخص الدستور للسلطة التنفيذية بإعالن حالة الظروف االستثنائية والعمل
بمقتضى هذه القوانين .وال يخفى ما لهذا األسلوب من عيوب تتمثل في احتمال إساءة
اإلدارة سلطتها في إعالن حالة الظروف االستثنائية في غير أوقاتها لالستفادة مما يمنحه
لها المشرع من صالحيات في تقييد حريات األفراد وحقوقهم.
وقد أ خذ المشرع الفرنسي باألسلوب األخير إذ منحت المادة السادسة عشر من دستور
الجمهورية الخامسة الصادر عام  1153رئيس الجمهورية الفرنسية سلطات واسعة من أجل مواجهه
الظروف االستثنائية.

()1
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المطلب الثالث :السلطة التقديرية لتدابير الضبط اإلداري
تقﺭ كل ﺍلﺩسـ اتيﺭ للسلﻁاﺕ ﺍلعامة في ﺍلﺩﻭلة بحﺭية ﺍلتقﺩيﺭ في مباشﺭﺓ ﺃعمالها على نحﻭ
يضيﻑ ﺃﻭ يتسع بحسﺏ ﺍلسـلﻁة ﺍلتي تباشﺭ ﺍلعمل ﻭﻁبيعة هﺫﺍ ﺍلعمل ،وان مﺩلﻭل ﺍلسلﻁة
ﺍلتقﺩيﺭية ﺃمﺭ يتصل بتﻁبيﻕ ﺍلقﻭﺍعﺩ ﺍلقانﻭنية ﻭمﻥ تﻡ فإنها تﺭجـع بالﺩﺭجـ ة ﺍألﻭلى ﺇلى مﻭقﻑ
ﺍلمشﺭﻉ عنﺩ سﻥ ﺍلقﻭﺍعﺩ ﺍلقانﻭنية ،فقﺩ يصيغها في صﻭﺭﺓ جامﺩﺓ بحيﺙ ال يملﻙ ﺃحﺩ سلﻁة
تقﺩيﺭية في تﻁبيقها ،ﻭقﺩ يصيغها في صﻭﺭﺓ مﺭنة بحيﺙ تنﻁبﻕ على ﺍلحـاالﺕ ﺍلخاصـة ﻭفقـا
للسلﻁة ﺍلتقﺩيﺭية لمﻥ يتﻭلى هﺫﺍ ﺍلتﻁبيﻕ سواءﺀ كان قاضياً ،ﺃﻭ ﺭجل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺃحـﺩ ﺍألفـﺭﺍﺩ
ﺍلعـ اﺩييﻥ ﺍلمخاﻁبيﻥ بأحﻜاﻡ هﺫه ﺍلقﻭﺍعﺩ ﺍلقانﻭنية ﻭبﺫلﻙ نﻜﻭﻥ ﺃماﻡ ﺍختصاﺹ مقيﺩ ،ﺃﻭ
ﺍختصاﺹ تقﺩيﺭﻱ(.)1
ﻭبﺫلﻙ فاإلﺩﺍﺭﺓ تتمتع بقسﻁ مﻥ حﺭية ﺍلتصﺭﻑ عنﺩما تماﺭﺱ ﺍختصاصاتها ﺍلقانﻭنيـ ة
بحيـ ﺙ يﻜﻭﻥ لها تقﺩيﺭ ﺍتخاﺫ ﺍلتصﺭﻑ ﺃﻭ ﺍالمتناﻉ عﻥ ﺍتخاﺫه ﺃﻭ ﺍتخاﺫه على نحﻭ معين ﺃﻭ
ﺍختباﺭ ﺍلﻭقﺕ ﺍلﺫﻱ تﺭﺍه مناسبا للتصﺭﻑ ﺃﻭ ﺍلسبﺏ ﺍلمالئﻡ ﺃﻭ في تحﺩيﺩ محله ،ﻭلﺫلﻙ فإﻥ ﺍلسلﻁة
ﺍلتقﺩيﺭية هي عباﺭﺓ عـ ﻥ ﻭسيلة لتﻁبيﻕ ﺍلقانﻭﻥ ﻭﺍاللتﺯﺍﻡ بمبﺩﺃ ﺍلشﺭعية ،غاية ما في ﺍألمﺭ ﺃﻥ
ﺍلمشﺭﻉ قﺩﺭ ﺃﻥ مـنح قـﺩﺭ مـ ﻥ ﺍلحﺭية للﺩﺍﺭﺓ في ﺍلتصﺭﻑ في مﻭضﻭﻉ ما هﻭ ﺃجﺩﻯ ﻭﺃنفع
لتحقيﻕ ﺍلهﺩﻑ مﻥ هﺫﺍ ﺍلمﻭضﻭﻉ مما لـﻭ قيﺩها بتﻭقيﺕ ﺃﻭ ﺃسلﻭﺏ ﺃﻭ تصﺭﻑ معيﻥ(.)2
وﺍلسلﻁة ﺍلتقﺩيﺭية ال تعني بأﻱ حال مﻥ ﺍألحﻭﺍل ﺃنها خﺭﻭﺝ عﻥ مبﺩﺃ ﺍلشـﺭعية مـا ﺩﺍمـﺕ
ﺍإلﺩﺍﺭﺓ تتصﺭﻑ في حﺩﻭﺩ ﺍلقانﻭﻥ ،ﻭهﺫه مﻥ خالل مماﺭستها لهﺫه ﺍلسلﻁة تﻁبيقا للقـانﻭﻥ

()1
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ﻭﺍلتﺯﺍماتـه ،ﻭفي هﺫﺍ يقﻭل ﺍألستاﺫ  Riveroﺃﻥ ﺍلسلﻁة ﺍلتقﺩيﺭية ليسﺕ مناقضة لمبﺩﺃ ﺍلشـﺭعية،
فـاإلﺩﺍﺭﺓ عنـ ﺩما تتصﺭﻑ بصفة تقﺩيﺭية فهي ال تخﺭﺝ عﻥ ﺍلشﺭعية(.)1
و ال يﻭجﺩ خﻁﺭ يأتي مﻥ تمتع ﺍإلﺩﺍﺭﺓ بحﺭية ﺍلتقﺭيﺭ في مالئمة ﺃعمالها ﻭقﺭﺍﺭﺍتهـا
ﺍإلﺩﺍﺭيـة ،حيﺙ ﺍستقﺭ ﺍألمﺭ على ﺃﻥ ﺍلسلﻁة ﺍلتقﺩيﺭية ليسﺕ ﺍمتياﺯﺍً ،بقﺩﺭ ماهي ﻭﺍجﺏ يهﺩﻑ
ﺇلى تحقيﻕ ﺍلصالح ﺍلعاﻡ ،ﻭمﻥ ثﻡ فإنها ليسﺕ سلﻁة تحﻜمية ﺃﻭ تعسفية ،ﻭﺇنما هي سلﻁة قانﻭنية
تخضع للﺭقابـة ﺍلقضـائية على مشﺭﻭعيتها ،ﻭال تتحقﻕ هﺫه ﺍلشﺭعية ﺇال بالتأكد مﻥ ﺃنها ﺍستهﺩفﺕ
ﺍلمصلحة ﺍلعامة ،ﻭهـﻭ ﺍلـ ﺩﻭﺭ ﺍلﺫﻱ يتﻭاله ﺍلقاضي ﺍإلﺩﺍﺭﻱ في حﺩﻭﺩ خبﺭته ﻭقﺩﺭﺍته ﻭمﺩﻯ
ﺍتصاله باإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلعامة ﻭنشاﻁها.
وللﺩﺍﺭﺓ سلﻁة تقﺩيﺭية في ﺍتخاﺫ قﺭﺍﺭﺍتها ،ﻭبما ﺃﻥ ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ يصـﺩﺭ في شﻜل
قﺭﺍﺭﺍﺕ ،فيعني ﺫلﻙ ﺃﻥ تﺩﺍبيﺭ ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ كذلك يصﺩﻕ عليها مﻥ سـلﻁة تقﺩيﺭيـة فـي ﺍتخاﺫها
مﻥ ﻁﺭﻑ سلﻁاﺕ ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ.
وا ﻥ ﺍلسلﻁة ﺍلتقﺩيﺭية في تﺩﺍبيﺭ ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ تﻜمﻥ في بعﺽ ﺍلعناصﺭ ﻭﺍلعﻭﺍمل ﺍلتي
تـتحﻜﻡ في تقﺭيﺭ هﺫه ﺍلتﺩﺍبيﺭ قبل ﺍتخاﺫها ﻭتﻜمﻥ كذلك في عناصﺭ ﺍلقﺭﺍﺭ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﺍلضبﻁي
ﺍلمتخﺫ ،من خالل ﺍلعﻭﺍمل ﺍلمتحﻜمة في سلﻁة ﺍلتقﺩيﺭ ،حيث تﻜمﻥ هﺫه ﺍلعﻭﺍمل في ﺍلنصﻭﺹ
ﺍلقانﻭنية ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍلﺯماﻥ ﻭﺍلمﻜاﻥ ،وعلى النحو اآلتي:
أ .النصوص القانونية :إ ﻥ ﺍلسلﻁة ﺍلتقﺩيﺭية تستمﺩ مﻥ ﺍلنصﻭﺹ ﺍلقانﻭنية فإﺫﺍ قيﺩ ﺍلنﺹ
ﺍلقانﻭني ﺍلتصﺭﻑ فال مجـال للحﺩيﺙ في سلﻁة تقﺩيﺭية ،ﺃما ﺇﺫﺍ كان ﺍلعﻜﺱ فالسلﻁة
ﺍلتقﺩيﺭية جائﺯﺓ ،ﻭال شﻙ ﺃﻥ ﻭجﻭﺩ ﺍلنصـﻭﺹ ﺍلقانﻭنية ﺍلمنﻅمة لمماﺭسة ﺍلحﺭية مﻥ شأنه
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ﺃﻥ يحﺩ من سلﻁة ﺍإلﺩﺍﺭﺓ في ﺍلتعامل مع هﺫه ﺍلحﺭية ،فمنح ﺍلتﺭخيﺹ مثال بالشﺭﻭﻁ
ﻭﺍألﻭضاﻉ ﻭﺍلقيﻭﺩ ﺍلتي حﺩﺩتها ﺍلقﻭﺍنيﻥ ،يجعل كل إجراء تتخﺫه سلﻁة ﺍلضبﻁ متجاﻭﺯ تلﻙ
ﺍلنصﻭﺹ ﺍلقانﻭنية ،يعتبﺭ منﻁﻭيا على تجاﻭﺯ ﺍلسلﻁة( .)1ﺇلى جانﺏ ﺍلتقييﺩ فيحﺩﺙ ﺃﻥ
تتﺭﻙ ﺍلنصﻭﺹ ﺍلقانﻭنية قﺩﺭﺍ مﻥ ﺍلتقﺭيﺭ لسلﻁاﺕ ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ باعتباﺭها مسﺅﻭلة عﻥ
ﺍلمحافﻅة على ﺍلنﻅاﻡ ﺍلعاﻡ .فأﻭل عامل يتحﻜﻡ في ﺍلسلﻁة ﺍلتقﺩيﺭية في مجال ﺍلضبﻁ
ﺍإلﺩﺍﺭﻱ هﻭ ﺍلنﺹ ﺍلقانﻭني فﻜلما ﻜاﻥ ﺍلنﺹ ﻭﺍﺭﺩ على سبيل ﺍلتقييﺩ ﻜلما ﺍنعﺩمﺕ ﺍلسلﻁة
ﺍلتقﺩيﺭية ﻭكلما ﺃجاﺯ ﺍلنﺹ ﺫلﻙ كلما كان لسـلﻁة ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ مجال ﺍلتقﺩيﺭ.
ب .عامل الزمان والمكان :يعتبﺭ عامل ﺍلﺯماﻥ ﻭﺍلمﻜاﻥ ﻭمﻥ ﺍلعﻭﺍمل ﺍلتي تتحﻜﻡ في ﺍلسلﻁة
ﺍلتقﺩيﺭية لسـلﻁاﺕ ﺍلضـبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ فبالنسبة لﻅﺭﻭﻑ ﺍلمﻜاﻥ فتختلﻑ مﺩﻯ سلﻁة ﺍلضبﻁ
ﻭما تﻭﺭﺩه مﻥ قيﻭﺩ على ﺍلحﺭيـاﺕ تبعـا للمﻜاﻥ فال تتفاﻭﺕ بحسﺏ ﺍألﻭضاﻉ ﺍلخاصة
باإلقليﻡ ﺍلﺫﻱ تماﺭﺱ فيه ﻭما يتعﺭﺽ له مﻥ ﺍضﻁﺭﺍﺏ ﺃﻭ تهﺩيﺩ للنﻅاﻡ ﺍلعاﻡ .فنجﺩ
سلﻁاﺕ ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ تتﺩخل في ﺍلمناﻁﻕ ﺍلتي يﻜﻭﻥ فيها ﺍضﻁﺭﺍﺏ مثال فـي عنصـر
ﺍألمﻥ ،فتصبح فيها ﺍلحﺭياﺕ ﺍلعامة تماﺭﺱ بأكثر مﻥ تقييﺩ مثل ﺍلتجمعاﺕ ﻭﺍلمسـيﺭﺍﺕ
حيـﺙ تصـبح سلطات ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ تخضع لهﺫه ﺍلحﺭياﺕ لتقييﺩ أكبر مما هﻭ مﻭجﻭﺩ في
مناﻁﻕ ﺃخﺭﻯ .كذلك بالنسبة لألنشﻁة ﺍلتي تتﻡ في ﺍلﻁﺭيﻕ ﺍلعاﻡ ،فالﻁﺭﻕ ﻭﺍلمياﺩيﻥ ﺍلعامة
تحتاﺝ أكثر مـﻥ غيﺭها للمحافﻅة على ﺍلنﻅاﻡ ﺍلعاﻡ ،فمقتضاﺕ ﺍلنﻅاﻡ ﺍلعاﻡ تﻜﻭﻥ أكثر
عﺭضة لالضﻁﺭﺍباﺕ مﻥ جراء ما يقع في ﺍلﻁﺭﻕ ﻭﺍألماﻜﻥ ﺍلعامة مما يبﺩﺭ ﺍلتﻭسع في
سلﻁة ﺍلضبﻁ ﺇال ﺃﻥ هﺫﺍ ﺍلتﻭسع يتﻭقـﻑ مـ ﻥ ناحية ﺃخﺭﻯ على نﻭﻉ ﺍلنشاﻁ ﺃﻭ ﺍلحﺭية ﺍلتي
تماﺭﺱ في ﺍلﻁﺭيﻕ ﺍلعامة ﻭما يتﺭتﺏ على مماﺭستها مﻥ تهﺩيﺩ للنﻅاﻡ ﺍلعاﻡ ،فحﺭية ﺍلتنقل
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تختلﻑ عﻥ حﺭية ﺍلتجمع( .)1ﺃما بالنسبة لﻅﺭﻭﻑ ﺍلﺯماﻥ فنجﺩ ﺃنه في ﺍلﻅﺭﻭﻑ ﺍالستثنائية
تصبح ﺍلتﺩﺍبيﺭ غير الشرعية فـي ﺍلحاالﺕ ﺍلعاﺩية شﺭعية في هﺫه ﺍلﻅﺭﻭﻑ ﻭتعﻁي
ﺍلﻅﺭﻭﻑ ﺍالستثنائية لسلﻁاﺕ ﺍلضـبﻁ متسـع مـ ﻥ ﺍلتقﺩيﺭ للمحافﻅة على ﺍلنﻅاﻡ ﺍلعاﻡ،
ﻭخاصة ﺍلجانﺏ ﺍألمني منه .حتى في ﺍلﻅﺭﻭﻑ ﺍلعاﺩية فالسلﻁة ﺍلتقﺩيﺭية تتأثﺭ بعامل
ﺍلﺯماﻥ ،فسلﻁة ﺍلضبﻁ تتسع لـيال ألﻥ ما يحﺩﺙ فيه مﻥ ﺍضﻁﺭﺍﺏ يﻜﻭﻥ أكثر ترويعًا
لألمﻥ ﺃﻭ ﺇقالقاً للﺭﺍحة ﻭﺍلسﻜينة ،ﻭلﻜﻥ قﺩ يختلﻑ ﺍألمﺭ في ﺍلنهاﺭ ﻭيﺩخل كذلك في عامل
ﺍلﺯمﻥ ﺍلمﺩﻯ ﺍلﺯمني للجراء ﺃﻭ ﺍلتﺩبيﺭ ،فالتـﺩبيﺭ يمﻜـﻥ أﻥ يﻜـﻭﻥ منشﻭﺩﺍ ،ألنه قﺩ ﺩعﺕ
ﺇليه ﻅﺭﻭﻑ خاصة مﺅقتة ألﻥ ﺍلسبﺏ لﺫلﻙ قﺩ يﺯﻭل بعﺩ مﺩﺓ ﻭجيﺯﺓ ،ﺃما ﺇﺫﺍ كان لتﺩبيﺭ
صفة ﺍلﺩﻭﺍﻡ ﻭﺍالستقﺭﺍﺭ ﻭجﺏ ﺃﻥ يﻜﻭﻥ ﺃقل شﺩﺓ ألنه ينﻁﻭﻱ على تهﺩيﺩ ﺩﺍئﻡ للحﺭياﺕ.
ج .عامل طبيعة النشاط :يتﺩخل عامل ﻁبيعة ﺍلنشاﻁ ﺍلمماﺭﺱ مﻥ ﻁﺭﻑ ﺍألفﺭﺍﺩ في تحﺩيﺩ
ﺍلسـلﻁة ﺍلتقﺩيﺭيـة لسـلﻁة ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ،فمﻥ ﺍألنشﻁة ﺍلخاصة ما ال يعتبﺭ حﺭية مﻥ
ﺍلحﺭياﺕ ﺍلفﺭﺩية ﺍلمعتﺭﻑ بهـا ﻭﺇنمـ ا ال يعﺩﻭ ﺃﻥ يﻜﻭﻥ مماﺭسة لﺭخﺹ ﺃﺫﻥ بها ﺍلقانﻭﻥ
لألفﺭﺍﺩ ،كما ﺃﻥ مﻥ ﺍألنشﻁة ما يﻜﻭﻥ غيـﺭ مشـﺭﻭﻉ بحيﺙ ال تجﻭﺯ مماﺭسته قانﻭنا،
ﻭﺃخيﺭ ﺍ مﻥ ﺍألنشﻁة ما يعتبﺭ مماﺭسة لحﺭية مﻥ ﺍلحﺭياﺕ ﺍلعامة .فبالنسبة لنشاﻁ ﺍلغيﺭ
مشﺭﻭﻉ فيﻜﻭﻥ محﺭﻭساً قانﻭناً قﺩ يصل ﺇلى حﺩ تجﺭيمه جنائياً ،ﻭمﻥ ثﻡ ال يمﻜﻥ ﺃﻥ تعتبﺭ
للفﺭﺍﺩ حﺭية ﺍﺭتﻜاﺏ ﺍلجﺭﺍئﻡ ﻭلسلﻁة ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﺃﻥ تمنع مثـل هـﺫه ﺍألعمـال،
فالسلﻁة هنا ال تتمتع بأﻱ سلﻁة تقﺩيﺭية في تكييف هﺫﺍ ﺍلنشاﻁ غير المشروع ،ﻭﺩﻭﺭها هنا
هﻭ منع هـﺫﺍ ﺍلنشاﻁ ﻭعﺩﻡ االكتفاء بالتذكير بما يمنعه ﺍلقانﻭﻥ .أما بالنسبة لنشاﻁ ﺍلمماﺭسة
بﺭخﺹ ﺃﻭ ﺃﺫﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ينﺹ ﺍلﺩستﻭﺭ ﺃﻭ ﺍلقـانﻭﻥ علـى ﺃنهـا مـﻥ ﺍلحﺭياﺕ ﺍلفﺭﺩية فتﻜﻭﻥ
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سلﻁة ﺍلضبﻁ هنا ﻭﺍسعة إزاء هﺫﺍ ﺍلنشاﻁ ،بحيﺙ يمﻜﻥ ﺃﻭ يجﻭﺯ لها ﺃﻥ تﻜتفـي بتنﻅيﻡ هﺫﺍ
ﺍلنشاﻁ ،كما يمﻜﻥ لها ﺃﻥ تقيﺩ مماﺭسته باشتﺭﺍﻁ ﺍلحصﻭل على ﺇﺫﻥ سابﻕ ،ﺃﻭ ﺃﻥ تمنعـه
ﺇﺫﺍ ﺍقتضى ﺍلحال ﺫلﻙ .ﺃما بالنسبة للنشاﻁاﺕ ﺍلتي تماﺭﺱ على ﺃساﺱ ﺍلحﺭياﺕ ﺍلعامـة
ﺍلمعتـﺭﻑ بهـا ﺇﺫﺍ ﺍلسـلﻁة ﺍلتقﺩيﺭية لسلﻁة ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ في عنصﺭ ﺍلسبﺏ تﻜمﻥ في
تقﺩيﺭ ﺍلسبﺏ ﺃﻱ تقﺩيﺭها لتﻭفيﺭ ﺍلسبﺏ ﺃﻭ عﺩﻡ تﻭفﺭه ،فسبﺏ ﺃﻭ ﺃسباﺏ ﺍلقﺭﺍﺭ منصﻭﺹ
عليها ،ﻭال يمﻜﻥ للﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ تقﺩﺭ سـبﺏ ﺁخـﺭ ،ﻭلﻜـ ﻥ مجال ﺍلتقﺩيﺭ تﻜمﻥ فقﻁ في تﻭفﺭ
ﺍلسبﺏ مﻥ عﺩمه .ﻭيأتي عنصﺭ ﺍلمحل بﺩﺭجة ﺃقل مﻥ ﺍلسبﺏ في مجال ﺍلسلﻁة ﺍلتقﺩيﺭية
لسلﻁة ﺍلضبﻁ في ﺍتخاﺫ قﺭﺍﺭﺍتها فإﺫﺍ كانت ﺍلقﻭﺍعﺩ ﺍلقانﻭنية تفﺭﺽ على سلﻁة ﺍلضبﻁ
ﺍختصاﺹ مقيﺩﺍً بأﻥ لﻡ تتﺭﻙ لها ﺇمﻜانية ﺍالختياﺭ بيﻥ عﺩﺓ حلﻭل فإنها تلتﺯﻡ بمﻁابقة محل
قﺭﺍﺭها مع هﺫه ﺍلقﻭﺍعﺩ ﺍلقانﻭنية ،ﺃما ﺇﺫﺍ كانت تلـﻙ ﺍلقﻭﺍعﺩ تتيح قد ًار مﻥ ﺍلتقﺩيﺭ بحيﺙ
تتﺭﻙ لسلﻁة ﺍلضبﻁ ﺍالختياﺭ بيﻥ عﺩﺓ حلﻭل ،فتسـتﻁيع بـﺫلﻙ ﺃﻥ تحﺩﺩ بحﺭية محل ﺍلقﺭﺍﺭ
ﺍلﺫﻱ خﻭل لها ﺍلقانﻭﻥ حﻕ ﺇصﺩﺍﺭه على ﺃساﺱ ﺃﻥ ﻜافة ﺍلحلﻭل ﺍلمتاحة تعتبﺭ شﺭعية.
فعنﺩما تقﺭﺭ ﺍلنصﻭﺹ ﺍلقانﻭنية ﺃﻥ لسلﻁة ﺍلضبﻁ ﺃﻥ تتخﺫ اإلجراات ﺍلالﺯمة لحماية ﺍلنﻅـاﻡ
ﺍلعاﻡ ﻭحفﻅه ﺇﺫﺍ ما تعﺭﺽ ألﻱ تهﺩيﺩ فإنه بﺫلﻙ تركت سلﻁة تقﺩيﺭية كاملة في تحﺩيﺩ محل
ﺍلقﺭﺍﺭ ﺍلﺫﻱ تتخﺫه سلﻁة ﺍلضبﻁ .أما في عنصﺭ ﺍلهﺩﻑ ،فسلﻁة ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ مقيﺩﺓ
بهﺩﻑ ﻭﺍحﺩ ال تحيد عنه هﻭ حفﻅ ﺍلنﻅـاﻡ ﺍلعاﻡ في عناصﺭه ﺍلثالثة :ﺍألمﻥ ،وﺍلسﻜينة،
ﻭﺍلصحة ،ﻭهﺫﺍ ما ﺍستقﺭ عليه ﺍلفقه والقضاء ،فـال يجـﻭﺯ لسلﻁاﺕ ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﺃﻥ تتخﺫ
إجراءات ﻭتﺩﺍبيﺭ تستهﺩﻑ بها غاية ﺃخﺭﻯ تخﺭﺝ عﻥ حفـﻅ ﺍلنﻅـاﻡ ﺍلعاﻡ ﻭلﻭ كان ﺫلﻙ
ﺍلهﺩﻑ يتعلﻕ بمصلحة عامة.
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وكخالصة لﻜل هﺫﺍ يمﻜﻥ ﺍلقﻭل ﺃﻥ سلﻁاﺕ ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ تتمتع بما قﺩﺭ مﻥ ﺍلسلﻁة
ﺍلتقﺩيﺭية تتحﻜﻡ فيها عﻭﺍمل تﻜمﻥ في ﻭجﻭﺩ ﺍلنصﻭﺹ ﺍلقانﻭنية ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍلﺯماﻥ ﻭﺍلمﻜاﻥ
ﻭﻁبيعة ﺍلنشاﻁ ،ﻭتتجلى كذلك هﺫه ﺍلسلﻁة مﻥ خالل عنصﺭ ﺍلسبﺏ ﻭﺍلمحل في ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ
ﺍلضبﻁي ،ﻭتنعـﺩﻡ هـﺫه ﺍلسـلﻁة ﺍلتقﺩيﺭية في عنصﺭ ﺍلهﺩﻑ .فمﻥ ﺍلﻁبيعي ﺃﻥ نجﺩ سلﻁة ﺍلضبﻁ
هنا مقيﺩﺓ ﺍتجاهها ،مما يحتﻡ ﺍألمـﺭ ﺇيجـاﺩ تناسـﺏ بـيﻥ خﻁﻭﺭﺓ ﺍلمساﺱ بتلﻙ ﺍلحﺭية ﺃﻭ ﺍلنشاﻁ
ﻭخﻁﻭﺭﺓ تهﺩيﺩ ﺍلنﻅاﻡ ﺍلعاﻡ ،غيﺭ ﺃﻥ هـﺫه ﺍلحﺭيـاﺕ ﺍلعامـة ليسﺕ ﻜلها على قﺩﻡ ﺍلمساﻭﺍﺓ بل
تتفاﻭﺕ ﺩﺭجتها تبعا ألهميتها ،فهناﻙ ﺍلحﺭياﺕ ﺍلتي ينصـﺏ ﺍلﺩسـتﻭﺭ بشنها فتﺭﺩ مﻁلقة ﺩﻭﻥ نﺹ
ﺍلﺩستﻭﺭ على تنﻅيماﺕ مﻥ ﻁﺭﻑ ﺍلمشﺭﻉ ﺃﻭ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭتاﺭﺓ نجﺩ حﺭيـاﺕ عامة ﻭلﻜنها منﻅمة مﻥ
ﻁﺭﻑ ﺍلمشﺭﻉ ﺃﻭ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ.
المطلب الرابع :مجال ﺍلسلﻁة ﺍلتقﺩيﺭية في قﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ
يتمثل مجال ﺍلتقﺩيﺭ ﺍلمتاﺡ لسلﻁاﺕ ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ في فيما ﺇﺫﺍ كان هناﻙ تهﺩيﺩﺍ للنﻅاﻡ
ﺍلعاﻡ ﺃﻡ ال ،حتى يمﻜﻥ ﺍلتﺩخل لمﻭﺍجهته بالتﺩﺍبيﺭ ﺍلضبﻁية ،ﻭمﻥ ثﻡ تبني سلﻁة ﺍلضبﻁ قﺭﺍﺭها
على ﻭقائع ماﺩية ﻭﻭﺍقعية ،وتكييف تلﻙ ﺍلﻭقائع تطييفًا قانونيًا لتخﺭﺝ بقﺭﺍﺭ يستنﺩ لﻭقائع حقيقية
ﻭجائﺯ قانﻭنا .ومع أن قﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﺍلمخالفة للﺩستﻭﺭ تﻜﻭﻥ غيﺭ شﺭعية ،غيﺭ ﺃنه
تﻭجﺩ ﺍختالفـاﺕ فـي ﺍلﺭقابة على قﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلضبﻁ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ لمخالفتها للقﻭﺍعﺩ ﺍلﺩستﻭﺭية في
ﺍألنﻅمة ﺍلمقاﺭنة ،ففي مصﺭ ال حاجﺯ ﺃماﻡ القضاء في تقﺭيﺭ ﻭﺇعالﻥ عﺩﻡ شﺭعية عمـل ضـبﻁ
ﺇﺩﺍﺭﻱ يخـالﻑ ﺍلﺩستﻭﺭ ،ﻭيستثنى مﻥ ﺫلﻙ في هﺫﺍ ﺍلشأﻥ ﺍلﺭقابة على ﺩستﻭﺭية ﺍللﻭﺍئح ﺍلتي
ﺍختصـﺕ بهـا ﺍلمحﻜمـة ﺍلﺩستﻭﺭية ﺍلعليا ،حسﺏ ﺍلماﺩﺓ  15مﻥ قانﻭﻥ  18لسنة  2282ﺍلخاﺹ
بالمحﻜمة ﺍلﺩستﻭﺭية ﺍلعليا(.)1
()1

مسعود شيهوب ،دولة القانون ومبدأ المشروعية ،مجلة حوليات ،العدد الرابع ،2111 ،ص.15
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إال أنه ال يجوز لسلطات الضبط اإلداري أن تقرر إال في حدود اختصاصها المحدد قانوناً،
فإذا تجاوزت قواعد االختصاص كان التدبير اإلداري الصادر بالتوقيف مشوباً بعيب عدم
االختصاص .وعليه البد من مراعاة القيدين التاليين للقول بمشروعية القرار اإلداري الصادر
بالتوقيف:
 أوالً :ال بد من صدور القرار ممن يملك حق إصداره :لسلطات الضبط اإلداري التي تملكإصدار قرار التوقيف ممن يملك حق اصداره في ظل الظروف االستثنائية وضع بعض
القيود على حرية األشخاص في االجتماع واالنتقال واإلقامة ،والقاء القبض على المشتبه
بهم أو الخطرين على األمن الوطني والنظام العام واعتقالهم( .)1وقد تكون هذه اإلجراءات
أفعاال مادية أو ق اررات فردية أو ق اررات تنظيمية  ،على أن يكون ثمة تناسب ما بين
الظروف االستثنائية والوسائل المستخدمة من قبل اإلدارة لدرء تلك المخاطر(.)2
 ثانيًا ال توقيف إال بنص :يجب أن تستند سلطات الضبط اإلداري إلى نصوص صريحةفي القانون تخولها التوقيف ،أو أن يكون الشخص مفوضا بذلك ،والنصوص التي خولت
سلطات الضبط اإلداري التوقيف هي نصوص استثنائية ،واذا ابتغى الشارع تقييد الحرية
ال ضيقاً،
نزوالً على مقتضيات النظام العام وجب على اإلدارة تأويل مواطن التقييد تأوي ً
بحيث ُيغلب دائما مبدأ إيثار الحرية في حالة الشك( .)3وهو ما أكدته محكمة العدل العليا
األردنية إذ اعتبرت الحاالت التي تجيز التوقيف في قانون منع الجرائم ،محددة على سبيل
الحصر ،وتعلن عدم مشروعية الق اررات اإلدارية الصادرة بالتوقيف إذا كانت تخرج عن
()1

المادة ( )4من قانون الدفاع األردني رقم  13لسنة .1112

()2

بكر القباني ،الحريات والحقوق العامة في ظل حالة الطوارئ ،مجلة المحاماة المصرية ،العددان ( ،)11 ،1السنة ،54

()3

محمود الشريف ،أساليب الضبط اإلداري والقيود الواردة عليه ،مجلة مجلس الدولة ،المكتب الفني بمجلس الدولة المصري،

 ،1134ص.31

القاهرة ،1154 ،ص.31
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الحاالت المحددة حص ًار في المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم ( )2لسنة .)1(2251
وعليه ،فإن المحكمة تقرر بطالن القرار اإلداري الصادر بالتوقيف استنادًا إلى عرف
عشائري حيث تقول (..إن القانون رقم  11لسنة  2228قد ألغى قانون العشائر ومحكمة
استئناف العشائر وقانون اإلشراف على البدو وهي القوانين التي كانت تجيز إتباع العادات
العشائرية بشأن النزاع الناشئ عن بعض الجرائم وعليه فال يجوز االستناد إلى العرف
اإلداري لتبرير التوقيف اإلداري ألن في ذلك مخالفة صريحة للمادة الثامنة من
الدستور.)..

()2

فالتوقيف يجب أن يتم في مراكز اإلصالح والتأهيل المعتمدة قانونًا لهذه

الغاية ،دون غيرها وبخالف ذلك تعتبر المحكمة القرار اإلداري مخالفاً للقانون وتقرر إلغاؤه
حيث تقول (....إذا تم إدخال المستدعي إلى المركز الوطني للصحة النفسية رغمًا عنه
وبقرار من محافظ العاصمة ومدير المركز المذكور فإنه في حكم التوقيف أو الحبس اللذين
نصت عليهما المادة الثامنة من الدستور األردني...وال يوجد في قانون منع الجرائم وال في
أي تشريع وخر أي نص يخول المستدعى ضدهما صالحية وضع المستدعي تحت العالج
في المركز الوطني للصحة النفسية واالحتفاظ به في هذا المركز األمر الذي يكون معه
الق ارران الطعينان مشوبان بعيب عدم االختصاص وبالتالي فإنهما مخالفان للقانون وحقيقان
باإللغاء.)..

()3

()1

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  2222/558الصادر بتاريخ  -1000/2/10منشورات مركز عدالة.

()3

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،1001/8الصادر بتاريخ  -1001/2/18منشورات مركز عدالة .والقضية رقـم

()2

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  ،2285/81مجلة نقابة المحامين  ،لسنة  ،2285ص . 2288

 2228 / 22تاريخ  - 2228 / 1 / 11منشورات مركز عدالة.
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الفصل الخامس
الخاتمة النتائج والتوصيات
تعد الحرية المطلب األسمى الذي سعت له البشرية لضمان كرامة اإلنسان على مر
العصور ،وهي من المقدسات التي يتوجب إحاطتها بالضمانات الكافية لحمايتها والحفاظ عليها،
ولكنها ال يمكن أن تكون مطلقة بأي حال من األحوال ،إذ يترتب على إضفاء تلك الصفة عليها
حلول الفوضى والمساس بحريات اآلخرين ،األمر الذي يقتضي أن تكون الحرية منظمة في
مضمونها ومحددة في إطارها بشكل يحول دون انحرافها أو إساءة استعمالها .هذا األمر جعل من
وظيفة الضبط اإلداري أمر بالغ األهمية في عملية التوازن بين الحفاظ على النظام العام وتنظيم
الحريات العامة لألفراد(.)1
وقد جاءت هذه الدراسة لمناقشة هذا األمـر ،حيـث تنـاول الفصـل األول مقدمـة عامـة للد ارسـة
توضح المشكلة واألهمية من الدراسة واألهداف المـراد تحقيقهـا ،كمـا توضـح منهجيـة الد ارسـة وعرضـًا
ألهــم الد ارســات الســابقة ،فــي حــين تنــاول الفصــل الثــاني مفهــوم الضــبط اإلداري وخصائصــه وأهدافــه،
أما الفصل الثالـث مـن الد ارسـة فقـد تـم تخصيصـه لحـدود الحريـات العامـة ومالمحهـا ،فـي حـين تنـاول
الفصـل ال اربـع حــدود سـلطات الضــبط اإلداري ،أمـا الفصــل الخـامس واألخيــر مـن الد ارســة فقـد تضــمن
خاتمة للدراسة ،إضافة ألهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة.

()1

ثروت بدوي ،الشرطة والحرية ومبدأ التوازن بين سلطات الشرطة وحريات المواطنين ،مجلة األمن والقانون ،أكاديمية شرطة

دبي ،السنة الثالثة ،العدد األول ،1115 ،ص.55
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النتائج:
ـاء علــى مــا تــم استع ارضــه فــي الفصــول الســابقة مــن الد ارســة ،يمكــن تحديــد مــا توصــل إليــه
بنـ ً
الباحث في هذه الدراسة بالنقاط اآلتية:
 .2لم تتضمن النصوص القانونية في كافة التشريعات إلى تعريف محدد للضبط اإلداري،
حيث أحال المشرع ذلك للفقه القانوني ،ويعود ذلك إلى كون التعريف يرتبط بالغرض الذي
من أجله تمارس اإلدارة سلطة الضبط اإلداري ،كما أن إسناد مفهوم الضبط اإلداري إلى
فكرة النظام العام كونها تعتبر فكرة مرنة ومتغيرة.
 .1اتضح من الدراسة أن مبدأ المشروعية يظل قائمًا وموجوداً في ظل الظروف االستثنائية مع
وقف التنفيذ جزئيًا بالنسبة لما تتطلبه مواجهة الظروف االستثنائية ،أي أن نظرية الظروف
استثناء عليه .وفي حال أحكام المواد
االستثنائية تعد مكملة لمبدأ المشروعية وليست
ً
( )124و ( )125من قانون الدفاع األردني يالحظ أنها طالت من حريات األفراد حيث
منحت الصالحية إلى الشخص الذي يعينه القانون التخاذ التدابير واإلجراءات الضرورية
بما في ذلك صالحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن.
 .1ضرورة أن يصدر قرار التوقيف وفقًا للجراءات المرسومة قانونًا عبر تطبيق كافة ضمانات
المحاكمة العادلة من حيث الطابع الحضوري للجراءات والتحقيق مع الشخص المتهم
ومواجهته واستجوابه والسماح له بتقديم بيناته ،ويجب أن يستند القرار اإلداري الصادر
بالتوقيع على بينات قانونية وسليمة .وهذا يتعارض مع ما ورد في قانون منع الجرائم
األردني الذي أعطى الحاكم اإلداري صالحية توقيف األشخاص إداريًا والزامهم بتقديم
تعهدات حسن سيرة وسلوك وفرض اإلقامة الجبرية عليهم.
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 .1فكرة نظرية الظروف االستثنائية تقوم على أساس وجود خطر معين حال وجسيم ،فهذا
الخطر أو الحالة الشاذة أو الظرف االستثنائي الطارئ بأوصافه التي يتطلبها القضاء هو
الذي يبرر قيام حالة الضرورة ،وهو األساس الذي ينبثق منه أو تستند إليه ،فحالة الضرورة
ال تنشأ وال تقوم أصالً إال بوجود هذا الخطر أو الحالة الشاذة.
 .5من المالحظ ارتباط نظرية الظروف االستثنائية ارتباطًا وثيقًا بعنصر السبب ،فلوال الظروف
االستثنائية لما تواجد سبب التخاذ الق اررات االستثنائية لحفظ األمن ،وهذا يعكس ما تم
بناء على
التطرق إليه في الدراسة من ضرورة وضع تعريف محدد للضبط اإلداري ً
األهداف أو األسباب التي يقوم عليها.

التوصيات:
بناء على ما تم استعراضه في فصول الدراسة وما تم استخالصه من نتائج ،توصي
ً
الدراسة بما يلي:
 .2ضرورة سن تشريعات جديدة تضمن صيانة حقوق وحريات األفراد في ظل الظروف
االستثنائية التي قد تط أر على الدولة وتؤدي إلى المساس بالحريات الفردية للمواطنين.
 .1أهمية ضبط مفهوم النظام العام حيث أن التوسع في هذا المفهوم قد يتولد عنه أخطار تهدد
الحريات العامة وقد تؤدي في بعض الحاالت إلى االستبداد في ظل األحكام العرفية.
 .1ضرورة تفعيل الرقابة القضائية على سلطات اإلدارة فيما يتعلق بالضبط اإلداري ،مع األخذ
بعين االعتبار القيود والضوابط الدستورية والقانونية التي تحدد مالمح حدود سلطة الضبط
اإلداري ،فوجود الظروف االستثنائية ال يعني إطالق يد اإلدارة للعبث في حريات األفراد،
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واعفاءها من الخضوع لقواعد القانون ،لذا يجب على سلطات الضبط استخدام الوسائل
المناسبة لمواجهة الوقائع.
 .1رقابة القضاء على صون حقوق وحريات األفراد في ظل الظروف االستثنائية وفقًا لما كفله
الدستور من ضمانات حقوق وحريات األفراد.
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مجلة األمن والقانون ،أكاديمية شرطة دبي ،السنة الثالثة ،العدد األول.
بدير ،علي و البرزنجي ،عصام و السالمي ،مهدي ( )1113مبادئ وأحكام القانون اإلداري ،دار
الكتاب العربي ،بيروت.
بسيوني ،عبد الغني ( )1111القانون االداري ،منشأة المعارف ،االسكندرية.
بسيوني ،عبد الغني ( )2115القانون اإلداري :دراسة تطبيقية ،منشورات منشأة المعارف للطباعة
والنشر ،االسكندرية.
بسيوني ،عبد الغني ( )2114نظرية الضبط اإلداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة
اإلسالمية ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
بطيخ ،رمضان ( )1111الوسيط في القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
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بطيخ ،رمضان ( )2115مبدأ المشروعية وعناصر موازنته ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
.2115
بن عاشور ،رافع ( )1111الحريات العامة في النظم الديمقراطية ،مجلة التسامح ،العدد الخامس
والعشرون ،تونس.
بن عاشور ،رافع ( )2111شروط تحقيق الحرّيات العامة وطرق تنظيمها ،مجلة التسامح ،العدد
الثالث والثالثون ،تونس.
البنا ،محمود ( )1113حدود سلطة الضبط اإلداري ،مجلة القانون واالقتصاد ،كلية الحقوق،
جامعة القاهرة ،العددان الثالث والرابع ،السنة الثامنة واألربعون.
البنا ،محمود ( )1131حدود سلطات الضبط اإلداري ،مكتبة القاهرة الحديثة ،القاهرة.
تاج الدين ،محمد ( )1113الضبط إدارياً وقضائياً ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،االسكندرية.
الجبوري ،فوزي ( )2114حدود سلطات الضبط االداري في الظروف العادية واالستثنائية ،جامعة
العالقات الدولية ،موسكو.
الجبوري ،ماهر ( )1115مبادئ القانون االداري :دراسة مقارنة ،دار الكتب للطباعة والنشر،
بغداد.
الجرف ،طعيمة ( )1113القانون االداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات االدارية،
دار النهضة العربية ،القاهرة.
الجالل ،نبيل ( )2115الضبط اإلداري وأثره في الحريات العامة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة صنعاء ،صنعاء.
جمال الدين ،سامي ( )1134اللوائح االدارية ،منشاة المعارف ،االسكندرية.
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جمال الدين ،سامي ( )2114الوسيط في دعوى إلغاء الق اررات اإلدارية ،منشاة المعارف،
اإلسكندرية.
الجمل ،يحي ( )1111النظام الدستوري في الكويت ،المطبعة الوطنية ،الكويت.
الدليمي ،حبيب ( )2111حدود سلطات الضبط اإلداري في الظروف العادية :دراسة مقارنة،
أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة بابل ،العراق.
راضي ،مازن ( )2111دور القضاء اإلداري في حماية حقوق اإلنسان ،دار النشر بالجامعات
المصرية ،القاهرة.
راضي ،مازن ( )2111القانون اإلداري ،الطبعة الثالثة ،مطبعة جامعة دهوك ،العراق.
راضي ،مازن ( )2111ضمانات احترام القواعد الدستورية في العراق ،األكاديمية العربية في
الدنمارك.
رسالن ،أنوار ( ،)1111وسيط القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
السعود ،حمزة ( )2112سيناريو الطوارئ أو األحكام العرفية بين االستبعاد واإلمكانية ،منشورات
المرصد البرلماني ،عمان.
سعيفان،أحمد سليم( )2111الحريات العامة وحقوق اإلنسان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.
السنيدي ،عبد اهلل ( )2111الضبط اإلداري والعملية اإلدارية ،الطبعة الثانية ،منشورات دار
النهضة ،القاهرة.
السيد ،ممدوح ( )1111سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية :دراسة مقارنة ،كلية
الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة ،القاهرة.
شحاته ،شوقي ( )1155مبادئ القانون االداري ،دار النشر بالجامعات المصرية ،القاهرة ،الجزء
األول.
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الشرقاوي ،سعاد ( )2111القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
الشريف ،محمود ( )1154أساليب الضبط اإلداري والقيود الواردة عليه ،مجلة مجلس الدولة،
المكتب الفني بمجلس الدولة المصري ،القاهرة.
شوايل ،عاشور ( )1111مسؤولية اإلدارة عن أعمال وق اررات الضبط اإلداري ،جامعة قاريونس،
ليبيا.
شيحا ،إبراهيم ( ،)2115القضاء االداري :مبدأ المشروعية ،منشأة المعارف ،االسكندرية.
شيهوب ،مسعود ( )2111دولة القانون ومبدأ المشروعية ،مجلة حوليات ،العدد الرابع.
الصناديلي ،مدحت ( )2115الحقوق والحريات وسلطات الضبط اإلداري ،مجلة كلية الشرطة،
العدد التاسع والعشرون ،القاهرة.
الطبطبائي ،عادل ( )1113النظام الدستوري في الكويت :دراسة مقارنة ،الطبعة الثالثة ،منشورات
جامعة الكويت.
الطعان ،حاتم فارس ( )2113مشروعية سلطة اإلدارة على تقييد الحريات العامة :دراسة مقارنة،
مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،العدد الثاني والعشرون.
طلبة ،عبد اهلل ( )1111مبادئ القانون االداري ،الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،منشورات جامعة
دمشق.
الطهراوي ،هاني ( )2115القانون اإلداري ،دار الثقافة للنشر ،عمان.
الظاهر ،خالد ( )1111القانون االداري :دراسة مقارنة ،الجزء الثاني ،دار المسيرة للنشر والتوزيع،
عمان.
عبد الحميد ،حسن دروي

( )1135الضبط اإلداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة
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عبد العليم ،صالح يوسف ( )2111أثر القضاء اإلداري على النشاط اإلداري للدولة ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية.
عبدالملك ،عثمان ( )1131النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت ،مطابع الخط،
الكويت.
العطار ،فؤاد ( )1112القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
فوديل ،جورج ودلفولفيه ،بيار ( )2111القانون اإلداري ،الجﺰء الثاني ،تﺮجمة منصور القاضي،
المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع والنشﺮ ،بيروت.
القباني ،بكر ( )1134الحريات والحقوق العامة في ظل حالة الطوارئ ،مجلة المحاماة المصرية،
العددان ( ،)1،11السنة .54
كنعان ،نواف ( ،)1113القانون االداري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.
كنعان ،نواف ( )2113القانون اإلداري ،الكتاب األول ،دار الثقافة للتوزيع والنشر ،عمان.
مارسو لون ،وبروسيرفي جي بريبان ( ،)1111أحكام المبادئ في القضاء اإلداري الفرنسي،
الطبعة الثامنة ،ترجمة الدكتور احمد يسري ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية.
متولى ،عبد الحميد وعصفور ،سعد وخليل ،محسن ( )1131القانون الدستوري والنظم السياسية،
منشأة المعارف ،اإلسكندرية.
المحروقي ،محمد ( )2115الضبط اإلداري :وسائله وحدود تنفيذه ،ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر
علوم الشرطة ،أكاديمية شرطة دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
محمود ،نجيب شكر ( )2115سلطة اإلدارة في حماية األخالق العامة وأثرها في الحريات العامة:
دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية القانون ،جامعة بغداد.
مسكوني ،صبيح بشير ( )1114القضاء االداري ،منشورات جامعة بنغازي ،ليبيا.
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مشرف ،عبد العليم عبد المجيد ( )1113دور سلطات الضبط اإلداري في تحقيق النظام العام
وأثره على الحريات العامة :دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
المفرجي ،إحسان و نعمة ،كطران وناجي ،رعد ( )1131النظرية العامة في القانون الدستوري،
التعليم العالي ،بغداد.
وردم ،باتر ( )2111تقرير حقوق االنسان في األردن  :2111الحق في الحياة والسالمة
الجسدية ،منشورات المركز الوطني لحقوق االنسان ،عمان.
الوكيل ،محمد ( )2113حالة الطوارئ وسلطات الضبط اإلداري :دراسة مقارنة ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.
يوسف ،عاتكة ( )2114صيانة النظام العام و نظرية الضبط اإلداري :دراسة تأصيلية بالتركيز
على حالة السودان ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الخرطوم ،الخرطوم.
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