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دهذاءاال  

 قال تعاىل :

 .39( احلج :بِأ و ّهُمْ ظُلِمُىا وَإِنَّ الل ّهَ عَل ى و صْرِهِمْ ل ق دِيرٌ لِل ّرِيهَ يُق ات لُىنَ ذِنَأ)

اىل الشهداء االبطال ... اىل ادلرابطُت الغيارى الذين افتدوا بدمائهم ارض الوطن و 
محوا شرفو و كربيائو ... و صنعوا لنا اجملد و العزة و الكرامة ... و دافعوا عن 

 لعراق ارضا و شعباا

 اىدي ذلم جهدي ادلتواضع

 عرفانا باجلميل

 

 

 

 

 

 

الباحثة    
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تقديرالالشكر و  

اىل من ىو االحق باحلمد و الثناء اىل اهلل سبحانو و تعاىل اتضرع شاكرة. و شلتنة فسبحانك اللهم 
 راعيا للورى فانت االحف بان ربمد و تشكر...

السبلم ) من ال يشكر الناس مل يشكر اهلل ( اتقدم بوافر االمتنان و و امتثاال لقولو عليو الصبلة و 
التقدير دلشريف االستاذ ادلساعد الدكتور ) عبلء الدين زلمد محدان( على ما بذلو من جهد و حرصو 

 الدائم يف سبيل اتقان ىذا العمل.

ندا السبام ىذا كما ال يفوتٍت ان اتقدم خبالص الشكر و العرفان اىل كل من كان يل عونا و س
 انو نعم ادلوىل و نعم النصَت.البحث. راجية من اهلل عز و جل ان غلزيهم خَت ما غلزي بو عباده 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة
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 المقدمة

يتمتع االفراد يف اجملتمع حبرياهتم وفقا للنصوص الدستورية و القانونية اال ان حدود ىذه احلريات يتم وضعها من 
قبل ادلشرع عادة و ىو خَت ضمانة لؤلفراد و يأيت دور السلطة التنفيذية يف تعُت كيفية شلارسة االفراد حلرياهتم من 

ط و ىو ما يعرف بالضبط االداري. و سبارس سلطات الضبط خبلل القيود و االجراءات اليت تنظم ىذا النشا
االداري اختصاصاهتا طبقا دلبدأ ادلشروعية، اال انو قد سبر الدولة بظروف استثنائية و مل تعد قواعد  ادلشروعية 
العادية قادرة على مواجهة مثل ىذه الظروف فتتسع حينها سلطات الضبط االداري بالقدر الذي يبلئم الظروف 

ستجدة و ىكذا تتعطل قواعد ادلشروعية العادية لتحل زللها مشروعية جديدة ىي مشروعية االزمات على ان ادل
مؤقتا من قواعد ادلشروعية و مسح ذلا بتوسيع سلطاهتا ال يكون  تستحلالظرف االستثنائي الذي اباح لئلدارة ان 

 دبنجى من رقابة القضاء االداري.

ط االداري بشكل عام و السلطات االستثنائية ادلمنوحة ذلا بشكل خاص لو و شلا ال شك فيو ان موضوع الضب
اعلية كربى، حيث تربز اعليتو يف كون ان االمم و اجملتمعات ال تقوم اال من خبلل احملافظة على النظام العام 

 ت.بعناصره ادلختلفة و التمسك هبذا النظام ألنو يعترب من الضروريات ادلهمة جدا لصيانة اجملتمعا

كما ان البحث يف ىذا ادلوضوع من شانو عن حقيقة و دور السلطة القضائية يف ذبسيد محاية احلقوق و احلريات 
 العامة ادلقررة لؤلفراد يف قوانُت الدولة.

و البد ىنا من االشارة اىل االسباب اليت دفعتٍت يف البحث يف ىذا ادلوضوع يكمن يف ان اغلب الباحثُت الذين 
ادلوضوع الظروف االستثنائية، قد تناولوا بإغلاز شديد يف مؤلفاهتم و حبوثهم، و اعتربوا نظرية الظروف تعرضوا ذلذا 

 االستثنائية احدى النقاط السوداء اليت تشوه ادلشروعية و قيد من القيود اليت ترد عليو.

نية العامة اليت ىي و على ضوء ما تقدم فان اذلدف من دراسة ىذا ادلوضوع يكمن يف تشخيص ادلبادئ القانو 
اساس القوانُت الوضعية ادلختلفة للظروف و االحوال االستثنائية، و ىذه ادلبادئ العامة ذبد مكاهنا يف االفكار و 

 النظريات العامة و منها نظرية الظروف االستثنائية.

لية التوازن بُت و كذلك تسليط الضوء على دور القضاء يف مراقبة ىذا النوع من نشاط االدارة و ربقيقو لعم
   احلقوق و احلريات و احملافظة على النظام العام.
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و ال بد االشارة ايضا اىل ابرز الصعوبات اليت واجهتٍت يف البحث هبذا ادلوضوع و تكمن ىذه الصعوبات يف ما 
 الحظناه من قلة ادلراجع احمللية و تشاهبها اىل حد كبَت.

فية يف ىذا اجملال و كل من يتطرق اىل ىذا ادلوضوع بدرسو عرضا يف كما اننا ال صلد الكتابات ادلشخصة الكا
 رلال النشاط االداري.

و على ضوء ما تقدم فقد قمنا بتقسيم ىذا البحث اىل مبحثُت حيث خصصنا ادلبحث االول اىل ماىية الضبط 
اىل بيان السلطات اليت  االداري و تطرقنا يف ادلطلب االول منو اىل بيان مفهوم الضبط االداري و كذلك تطرقنا

 تقوم بو.

اما يف ادلبحث الثاين فقد تكلمنا عن حدود سلطات الضبط االداري حيث خصصنا ادلطلب االول منو للضبط 
االداري يف الظروف االستثنائية و يف ادلطلب الثاين خصصناه للرقابة القضائية على اعمال االدارة يف الظروف 

 االستثنائية.
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 االول المبحث

 ماهية الضبط االداري

يعد الضبط االداري اىم وظيفة من وظائف الدولة هتدف بواسطتها احملافظة على النظام العام يف اجملتمع، و لذا 
فانو ؽلثل احد صور التدخل الرئيسية للسلطات االدارية يف نشاط االفراد دبا تفرضو من اوامر عند شلارستهم 

 اىل التقيد من احلريات الفردية.شلا يؤدي لنشاطاهتم ادلختلفة 

 و تايت قرارات الضبط االداري يف اشكال سلتلفة، و هتدف االدارة من وراء ذلك اىل احملافظة على النظام العام.

 كما ان للضبط االداري سلطات متعددة سواء كان ذلك على ادلستوى ادلركزي او ادلستوى احمللي.

ضلدد مفهوم الضبط االداري و من مث نبُت وسائلو و ذلك يف مطلبُت و   و تقتضي دراسة ماىية الضبط االداري ان
 كما يلي :

 ادلطلب االول : ربديد مفهوم الضبط االداري. -1
 ادلطلب الثاين : وسائل الضبط االداري. -2

 المطلب االول

 مفهوم الضبط االداري

لتحديد مفهوم الضبط االداري يتعُت ان نعرض اوال لتعريفو و من مث بيان انواعو، و بعد ذلك نايت على بيان 
 سلطات الضبط االداري و ذلك يف فرعُت :

 الفرع االول : تعريف الضبط االداري

قيود على يعترب الضبط االداري من اىم وظائف الدولة و اخطرىا، لتعلقو اساسا باستخدام القوة و فرض ال
 احلريات الفردية هبدف محاية النظام العام يف اجملتمع.

و على ضوء ما تقدم فان ادلشرع يف العراق كما ىو احلال يف فرنسا و مصر قد ذبنب من وضع تعريف زلدد 
للضبط االداري و اظلا ترك ذلك للفقو و القضاء. و على ىذا االساس عرفو الدكتور زلمود عاطف البنا على انو 
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مثل ) يف رلموعة اختصاصات زبول جهات االدارة التدخل يف حريات االفراد و نشاطهم اخلاص هبدف محاية يت
 النظام العام(.

راد يف امة تفًتضها سلطات عامة على االفو عرفو الدكتور توفيق شحاتة اىل ان الضبط االداري يكونو )قواعد ع
ه القواعد شكل القرارات ىذ تخذو ت ،النظام العام ةصيان ددلمارسو نشاط معُت بقص او ةاديالع عموم حياهتم

 ة، و يًتتب عليها حتما تقيد احلريات الفردية(.والقرارات الفردي ةالتنظيمي

على  و ذلك لغرض التقيد ةالعام ةيف النشاط الفردي من خبلل االدار  ةشكل من اشكال تدخل الدول او ىو 
 .(1)هبدف محايو النظام العام او فردية ةيتنظيماالفراد عن طريق اجراءات و قرارات  ةحري

يتكون من  فانو الضبط االداري العام اامضبط اداري عام و ضبط اداري خاص ف ىلكما ينقسم الضبط االداري ا
يف سائر نواحي  ةالعام ةو السكين ةالعام ةالصح و الضوابط اليت هتدف اىل حفظ االمن العام و من القيود ةرلموع
 .و تلك ةالناحي من غَت زبصيص ىذه ةالبشري ةاحليا

الضبط االداري  ىتحقيق نفس االغراض اليت يسعل الضبط االداري اخلاص فيعٍت بو ربقيق احد االمرين اما و اما
يف ظل نظام قانوين خاص، و اما ربقيق اغراض اخرى غَت ىذه االغراض السابقة الذكر: مثال  العام ربقيقها ولكن

 .(2)الصادر من سلطة ادارية خاصة بتنظيم نشاط صيد بعض احليوانات النادرةذلك القرار 

و على ضوء ما تقدم اتضح لنا انا الضبط االداري اخلاص اضيق حدودا من نطاق الضبط االداري العام، و ذلك 
 ذو ا ىوىا و اظلتواليف اجملاالت اليت  تأثَتهلتقيده دبكان و نشاط او اغراض معينة. اال ان ىذا ال يعٍت زلدودية 

 .يف سلتلف اجملاالت تأثَت

اجملتمع من كل ما  ةمحاية فيو االدار  توىلتحيث وقائي و نظام ىو على كل حال فان الضبط االداري بشكل عام 
دف هب هماالفراد و حقوق حريات بتقييدحيث يقوم  م،افرادىا و سكينه ةصح و ةيعكر امن وسبلمؽلكن ان 

 .و هبذا ادلعٌت يتميز الضبط االداري عن الضبط القضائي ة.النظام العام يف الدول ةمحاي

                                                           

بَتوت، ، منشورات احلليب احلقوقية، 1د. عدنان الزنكنة، سلطة الضبط االداري يف احملافظة على مجال ادلدن و روائها، ط(1) 
 و ما بعدىا. 23، ص2111

 .162، ص 1992د. مصطفى ابو زيد فهمي، القانون االداري، الدار اجلامعية، االسكندرية، (2) 
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و  ،عن اجلرائم بعد وقوعها للتحري ةالقضائي ةءات اليت تتخذىا السلطاالجرا حيث يقصد بالضبط القضائي،
حبقهم  ةادلناسب قوبةاالدلة ضدىم سبهيدا حملاكمتهم، و انزال الع ومجع ،لقبض عليهمل مرتكبيها سبهيدا البحث عن

 .اعضاء االدعاء العام او القضاء ةيقوم هبذه ادلهمو 

على النظام العام  ةاحملافظ ةنشاط االفراد و توجيو سَته بغي ةعلي مراقب ةتكون وظيفو الضبط االداري مقتصر  بينما 
 ة.التنفيذي ةالسلط ةخبلل وتباشر ىذه الوظيفالااليت كان عليها قبل  ةاىل احلال و اعادتو

جراءات الضبط القضائي يتم بعد ا  انء احًتازي ؽلنع وقوع الفعل يف حُتالضبط االداري هبذا ادلعٌت ىو اجراف 
على  ةن احملافظاالضبط القضائي يتفق مع الضبط االداري يف اهنما يستهدف فانو على اي حال  .وقوع الفعل
 . (1)ومن رضو الغ بإجرائو ةختصادل ةن من حيث السلطااال اهنم ؼلتلف ،النظام العام

وصف الضبط القضائي بانو نظام نظام وقائي يف حُت  بانو ف الضبط االداريصو تبعا لذلك نستطيع ان نو  
 .جيعبل

 بلبدف ،على النظام العام يف اجملتمع ةاالساس احملافظ ةالضبط االداري والضبط القضائي يهدان بالدرجو اذا كان  
مانع كما  يف القانون االداري و ان تضع تعريف جامع ةمن اكثر االمور صعوب لعلبُت ما ادلقصود هبذا النظام نان 

ا يعترب من النظام العام يف دولة قد ال يكون كذلك يف دولة اخرى، كما ان ن فكرة النظام العام فكرة مرنة فمنها
كان من ادلتعذر حىت على الفقو و القضاء من وضع   النظام العام ؼلتلف من زمان ألخر يف نفس الدولة. و اذا

تعريف زلدد للنظام العام. فانو ذلك مل ؽلنع على االقل من وضع ىذه الفكرة يف اطار قانوين معُت و واضح 
 ادلعامل.

و ذلك ألعلية ما ؽلكن ان يًتتب على ذلك من اثار قانونية باعتبارات فكرة النظام العام سبثل االساس لعمل 
 الضبط االداري. سلطات

و كمحاولة من الفقو لوضع تعريف زلدد للنظام العام نظر جانب من الفقو الفرنسي اىل االمر من منظور مادي 
حبت و قالوا بانو )النظام العام ىو حالة واقعية تقابل حالة الفوضى و االضطرابات( اال ان جانبا اخر مل يسلم 

 ن النظام العام من زاوية سلبية تتمثل يف رلرد اختفاء حالة الفوضى.بوجهة النظر ىذه على اعتبار اهنا تتحدث ع

                                                           

 .215، ص2111د. عصام عبد الوىاب الربزصلي و اخرون، مبادئ و احكام القانون االداري، ادلكتبة القانونية، بغداد، (1) 
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و يرون ان فكرة النظام ىي اليوم اوسع من ذلك و امشل حيث تتضمن باإلضافة اىل احملافظة على العناصر 
يف  التقليدية الثبلث ) االمن العام و السكينة العامة و الصحة العامة( احملافظة على مظاىر النظام االخبلقي

لة باآلداب االدارة منع عرض ادلطبوعات ادلخ اجملتمع، حبيث تتجاوز بذلك العناصر السابقة و يف ىذا االذباه سبلك
 .العامة

و ىكذا اصبح اجلانب ادلعنوي جزءا مكمبل للنظام العام بعد ان كان مقتصر على اجلانب ادلادي و ذلك منذ ان 
 .(1)لوتيسيا اصدر القضاء االداري الفرنسي حكمو يف قضية

العامة جزء من النظام العام طبقا  اآلدابو يف العراق قد حسم ىذا ادلوضوع دستوريا حيث اعترب االخبلق و 
الدولة و دبا ال ؼلل بالنظام العام و اآلداب، حرية حيث نصت على )تكفل  2115( من دستور 38لنص ادلادة )

الطباعة و االعبلن و االعبلم و النشر، حرية االجتماع، و التعبَت عن الراي و بكل الوسائل، حرية الصحافة، و 
 .(2)التظاىر السلمي و تنظم بقانون(

منو  412و  411لة باحلياء اصبح معاقبا عليها يف قانون العقوبات العراقي وفقا لنص ادلادة كما ان االفعال ادلخ
كرا كان و انثى، من تعرض ألنثى منو على ) من طلب امورا سلالفة لآلداب من اخر ذ  412حيث نصت ادلادة 

 .(3)يف زلل عام بأقوال او افعال او اشارات على وجو ؼلدش حياءىا(

 الفرع الثاني : سلطات الضبط االداري

ان الدولة ىي ادلسؤولة عن محاية النظام العام يف اجملتمع، و ىذه ادلسؤولية تقابلها سلطة الدولة يف تقييد احلريات، 
اذ ان السلطات االدارية ادلسؤولة عن محاية النظام العام و ادلختصة لتحقيق ىذه احلماية.  القدر الكايفو ذلك ب

ىي ىيئات زلددة قانونا و يقصد هبذه اذليئات االشخاص و اجلهات  دبمارسة سلطات الضبط االداري يف الدولة
و استخدام وسائل الضبط االداري و بتنوع الضبط االداري اىل ضبط اداري قومي اي يشمل  بإصدارادلختصة 

 و ضبط اداري زللي ينحصر نطاقو يف جزء معُت من اقليم الدولة كاحملافظة و ادلدينة. نطاق اقليم الدولة كلو، 

 

 
                                                           

 و ما بعدىا. 117، ص2115، دار الثقافة، عمان، 1يف القانون االداري، ط لة، الوسيطد. زلمد علي اخلبلي(1) 
 .2115( من دستور العراق لسنة 38ينظر الفقرة )أ( من ادلادة )(2) 
 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.412ينظر نص ادلادة )(3) 
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  :و سنتناول يف ما يلي سلطات الضبط الداري يف فرنسا و العراق على النحو التايل

 سلطات الضبط في فرنسا  -1

يف فرنسا تعود سلطة الضبط االداري القومي اىل رئيس اجلمهورية بوصفو رئيسا للسلطة التنفيذية، و قد انتقلت 
انظمة  بإصداررغم ذلك بقي رئيس اجلمهورية ىو ادلختص  .1946ىذه السلطة اىل رئيس الوزراء دبوجب دستور 

الضبط االداري اليت تصدر يف رللس الوزراء حبكم رئاسة ذلذا اجمللس، و كذلك ؽلتلك الوزراء و احملافظُت و مدراء 
 البلديات يف حدود البلدية شلارسة ىذه الصبلحية.

 سلطات الضبط في العراق  -2

االنظمة اليت تصدرىا و يأيت ذلك عن تتوىل احلكومة ادلركزية يف العراق مهام احملافظة على النظام العام من خبلل 
 طريق رئيس اجلمهورية، و وزير الداخلية و كذلك الوزراء دبوجب نصوص خاصة.

اما على صعيد ادلستوى احمللي فانو ذلك مناط اىل شلثلي احلكومة ادلركزية، و ىم احملافظ، و القائم مقام، و مدير 
 .(1) 1969( لسنة 151الناحية و ذلك دبوجب نصوص قانون احملافظات رقم )

اال ان السلطات احمللية يف العراق ال يكون دورىا يف ميدان الضبط االداري اال تنفيذ القوانُت و االنظمة. و غلب 
االشارة ىنا اىل ان السلطة االدارية بشكل عام ؽلكنها مباشرة اختصاصاهتا يف ميدان الضبط االداري حىت يف حالة 

احلق . و ذلك الن احملافظة على النظام العام من االختصاصات الطبيعية للسلطة  غياب النص الذي يبيح ذلا ىذا
 االدارية.

 تعدد سلطات الضبط االداري :

تعارض االختصاصات فيما بينها و ػلدث ذلك عندما لضبط االداري اىل مشكلة تنازع او َت تعدد سلطات اقد يث
حيث تضع كل واحدة منها قواعد و اوامر تتعلق بو، متعددة يف موضوع معُت يكون ىنالك سلطات ضبط اداري 

و يف ىذه احلالة سيواجو ادلكلف عدة قواعد، فبلي قاعدة سيخضع ذلا ادلكلف فيما لو تناقضت ىذه القواعد 
فيما بينها؟ تقضي القواعد العامة بان القواعد و االوامر اليت تضعها سلطة الضبط االداري العليا يف موضوع معُت، 

 دون تطبيق قواعد اخرى يف نفس ادلوضوع الذي يصدر من سلطة الضبط االداري الدنيا،ال ربول 

                                                           

 و ما بعدىا. 138 د. زلمد علي ال ياسُت، القانون االداري، ادلكتبة احلديثة، بَتوت، ص(1) 
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حىت لو كان  اي ان سلطة الضبط الدنيا تستطيع ان تضيف اىل نصوص الضبط االداري الصادر من سلطة عليا.
واعد سلطة ذلك باذباه التشديد، و لكنها ال تستطيع بطبيعة احلال ان تعفي االفراد من مراعاة نصوص او ق

اما يف حالة التعارض او التناقض، فيضحى يف ىذه احلالة يف النصوص الصادرة عن السلطة  الضبط االداري العليا.
االدىن، فاذا كان التعارض مثبل بُت نصوص وضعها زلافظ بوصفو سلطة ضبط اداري عليا، و اخرى وضعها 

 .(1)ب ان يضحى هباعمدة. بنفس الوصف فالنصوص اليت وضعها العمدة ىي اليت غل

 المطلب الثاني

 وسائل الضبط االداري

يف سبيل ربقيق اىداف الضبط االداري و احملافظة على النظام العام، اعطيت سلطات الضبط االداري من 
الوسائل القانونية و ادلادية ما ؽلكنها من ربقيق تلك االىداف، فلها سلطة اصدار قرارات تنظيمية عامة او قرارات 

 اجلزاءات االدارية اذا اقتضى االمر. و ذلا سلطة فرض فردية

 و تشمل ىذه الوسائل فيما يلي : اوال: الوسائل القانونية :

 : انظمة )لوائح ( الضبط -أ 

و ىي رلموعة قواعد تنظيمية عامة تضعها سلطات الضبط االداري ادلختصة حبماية النظام العام يف عنصر او اكثر 
تلجأ االدارة اىل استخدام سلطتها بإصدار قرارات ملزمة تتضمن قواعد عامة هتدف ىذا النظام. حيث من عناصر 

و تتضمن تقييد حريات االفراد، لذلك نشأ خبلف حوا مشروعيتها على اعتبارات تقييد  اىل محاية النظام العام.
غَت ان االذباه السليم  يذ.احلريات اليت ال غلوز اال بقانون و وظيفة االدارة تنحصر بوضع ىذه القوانُت موضع التنف

و ضلن نتفق مع وجهة النظر ىذه اذ تقتضي  يف القضاء و الفقو يعًتف لئلدارة بتنفيذ ىذه القوانُت و تكميلها.
ىذه التكملة اىل تقييد بعض احلريات و ذلك من اجل احملافظة على النظام العام، و من مث تعد لوائح الضبط ىذه 

اقدرىا يف محاية النظام العام و منها لوائح تنظيم ادلرور و تنظيم العمل يف احملال اىم اساليب الضبط االداري و 
 العامة، و تتخذ ىذه اللوائح يف تقييدىا لنشاط االفراد اىل عدة مظاىر منها :

 

                                                           

 .141د. زلمد علي ال ياسُت، ادلصدر السابق، ص(1) 
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 الحظر : -1

احلظر يقصد باحلظر ان تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معُت منعا كامبل او جزئيا. و االصل ان ال يتم 
لنشاط معُت ألنو ذلك يعٍت انتهاك للحرية و مصادرة للنشاط. و ألنو ذلك يعد الغاء للحرية الفردية، و  ادلطلق

لكن القضاء اجاز استثناء احلظر الكامل للنشاط، و ذلك عندما يشكل ىذا النشاط اخبلال بالنظام العام، كمنع 
 .(1)انشاء مساكن للبغاء و للعب القمار

 ترخيص المسبقاالذن او ال -2

على اذن او ترخيص مسبق من  صولاحلو ىو اجراء ضبطي يستهدف تقييد شلارسة نشاط معُت من قبل االفراد ب
السلطة االدارية ادلختصة بقصد محاية النظام العام. كاإلجراءات الضبطية ادلتعلقة باحلصول على ترخيص مسبق 

الًتخيص او االذن ادلسبق يعد من اساليب اذن نستنتج من ذلك ان  للقيام بادلظاىرات و االجتماعات العامة.
مبلئما ما تراه  فرض من خبلل لئلدارةالضبط الوقائية ادلانعة ، اذ قد ينجم عن نشاط معُت بعض االضرار فيكون 

من االحتياطات لتجنب وقوع ىذه االضرار او رفض النشاط اذا وجدت بان ىذه االحتياطات ال تكفي 
و لكن ما غلب مبلحظتو ىنا ان احلصول على الًتخيص او االذن ادلسبق ال يكون قاعدة عامة، النو  .دلواجهتو

من احلريات ما ال يقبل بطبيعتو التقييد او االذن و السيما اذا نص الدستور او القانون على كفالتها، مثل حرية 
 العقيدة و شلارسة الشعائر الدينية.

 االخطار السابق : -3

تشًتط البلئحة ضرورة اخطار السلطة ادلختصة دبزاولة نشاط معُت حىت تتمكن من ازباذ ما يلزم من و ػلصل بان 
ففي مثل ىذه احلالة ال يكون  اجراءات تكفل محاية الناظم العام، مثال ذلك االخطار عن تنظيم اجتماع عام.

 االجتماع زلظورا و ليس من الضروري احلصول على اذن مسبق.

 

 

 

                                                           

 .259، ص2116، مكتبة السنهوري، بغداد، 1د. رياض عبد عيسى الزىَتي، اسس القانون االداري، ط(1) 
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 : تنظيم النشاط -4

و يقصد بو تنظيم شلارسة النشاط الفردي من حيث كيفية و حدود شلارسة مثل ىذا النشاط. ففي ىذا الشكل من 
اشكال القرارات االدارية التنظيمية ان جهة االدارة ال تقوم دبنع او تعلقو على احلصول على ترخيص مسبق او 

 .(1)تنظيمية عامة ربدد دبوجبها كيفية شلارسة ىذا النشاطاخطار او اظلا تقوم تنظيمو و توجيهو بواسطة اجراءات 

و نعتقد ىذه الصورة اقل مساس باحلريات العامة من الصور السابقة و من االمثلة على ذلك تنظيم مرور وسائل 
 النقل الثقيل يف اوقات معينة.

 اوامر الضبط الفردية : -ب 

او اوامر فردية لتطبق على فرد او افراد معينُت بذواهتم. قد تلجأ سلطات الضبط االداري اىل اصدار قرارات ادارية 
و قد تتضمن ىذه القرارات اوامر بالقيام بأعمال معينة او نواىي باالمتناع عن اعمال اخرى. مثال ذلك االوامر 
الصادرة دبنع عقد اجتماع عام او القرار الصادر دبصادرة كتاب او صحيفة معينة. و االصل انو غلب ان تستند 

ذه القرارات اىل القوانُت و اللوائح فتكون تنفيذا ذلا. اال انو استثناء من ذلك قد تصدر القرارات االدارية دون ان ى
 تكون مستندة اىل قانون او الئحة تنظيمية عامة.

ان و ؽلكن  . (2)فالبلئحة و التشريع ال ؽلكن ان ينصا على مجيع التوقعات او التنبؤات اليت قد ربدث يف ادلستقبل
نضيف اىل ذلك ايضا اىل ان مفهوم النظام العام متغَت، فاذا ظهر هتديدا او اخبلال مل يكن التشريع او البلئحة قد 
توقعاه فان طلب ان يكون القرار الفردي مستندا اىل قاعدة تنظيمية يؤدي اىل ذبريد سلطة الضبط االداري من 

 فاعليتو.

 الجزاءات االدارية -ج 

الوقائي الذي تتخذه االدارة التقاء حالة اخلطر الذي يهدد ىو التدبَت  يف رلال الضبط االدارييراد باجلزاء االداري 
النظام العام يف احد جوانبو. لذلك ال يتضمن ىذا اجلزاء معٌت العقوبة و اظلا ينطوي على معٌت التهديد و الوقاية و 

دبوجب نصوص صرػلة غَت ان االدارة ىي اليت لذلك يشًتط يف ىذا اجلزاء ان يتقرر  احليلولة دون وقوع اخلطر .

                                                           

 و ما بعدىا. 91، ص 2111، مطبعة جامعة دىوك، دىوك، 3د. مازن لبلوراضي، القانون االداري، ط(1) 
 .125د. زلمد علي اخلبلبلة، ادلصدر السابق، ص(2) 
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طللص شلا تقدم ان ىذا اجلزاء ىو جزاء وقائي و مؤقت و هتديديا  قيعو دبوجب قرارات ادارية فردية.تستقل بتو 
 بقصد محاية النظام العام. ألوامرىامن اجل االنصياع  لؤلفرادحيث يراد منو هتديد االدارة 

 اشكال الجزاءات االدارية :

يتخذ اجلزاء االداري الضبطي اشكال عديدة و متنوعة تفرضها سلطات الضبط االداري، و قد تطورت ىذه 
 : (1)اجلزاءات بتطور مفهوم النظام العام يف اجملتمع و تتخذ ىذه اجلزاءات االدارية صور عديدة منها 

: و ىو اجراء اداري خطَت تلجأ اليو االدارة اذا الشخص مل يرتكب جرؽلة زلددة و  االعتقال االداري -1
لكن تعتقد االدارة انو يهدد النظام العام خبطر. و دبا ان ىذا االجراء يتخذ صفة و طبيعة القرار االداري 

 فانو يكون خاضعا اىل رقابة قضاء االلغاء.
صب على نزع شيء او مال معُت جربا و بدون مقابل. : و ىو اجراء من اجراءات الضبط ين المصادرة -2

و ؽلكن ان يطبق ىذا اجلزاء على اشياء ػلرم تداوذلا او شلنوعة قانونا كمصادرة صحيفة معينة و مصادرة 
 ادلطبوعات و ادلنشورات اليت هتدد النظام العام.

ىا، لذلك ال بد من نص اال ان خطورة ادلصادرة ىذه، فمن االفضل عدم اطبلق حرية االدارة يف ازباذ
 تشريعي يقررىا و غليزىا و اال عد قرار ادلصادرة باطبل.

زاولة نشاط زلدد بقصد محاية النظام العام. او و يتمثل بسحب ترخيص كان مقرر دل سحب الترخيص : -3
ان الًتخيص فقد احد شروطو التنظيمية او التعاقدية، كما ىو احلال يف سحب رخصة احد ادلصانع اذا  

 استمرار نشاطو يعرض الصحة العامة اىل اخلطر.كان 

 ثانيا : الوسائل المادية : 

ادلادية يف بعض احلاالت اليت ال تسعفها فيها  ة للنظام العام اىل استخدام القوةتلجأ السلطات االدارية الضابط
للقرارات االدارية اليت يكون الوسائل القانونية ادلقررة يف ىذا الشأن ، و يعترب ذلك تطبيقا لنظرية التنفيذ اجلربي 

دبوجبها االدارة احلق يف حاالت زلددة، يف تنفيذ قراراهتا جربا اذا امتنع االفراد عن التنفيذ. و يعترب اللجوء اىل ىذه 
الوسائل اجراء استثنائيا ال تلجأ اليو االدارة اال يف احوال معينة. و تتمثل ىذه االحوال يف وجود نص تشريعي 

 عدم وجود وسيلة قانونية اخرى لتنفيذ القرارات الضبطية و حالة الضرورة. يسمح بذلك او

                                                           

 .262د. رياض عبد عيسى الزىَتي، مصدر سابق، ص(1) 



12 
 

ان اجراء االدارة باستعمال القوة ادلادية ؼلضع اىل رقابة القضاء كما غلعل االدارة او ادلوظف ادلسؤول عن الضبط و 
ىذا االجراء لعدم  بإلغاءاذا حكم  باألفرادالذي امر باستعمال القوة ادلادية مسؤولُت عن االضرار اليت تلحق 

 .(1)مشروعيتو او اذا كان على خبلف الشروط ادلقررة لو
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 المبحث الثاني

 حدود سلطات الضبط االداري

ان ترك سلطات الضبط االداري بدون حدود يؤدي اىل ادلساس حبقوق و حريات االشخاص، و ىنا يتجلى 
نشاطات االشخاص الواجب احًتامها. فهو الصراع التقليدي بُت السلطة الصراع بُت ضرورات النشاط االداري و 

و احلرية، و بالتايل فان سلطات الضبط االداري ليست مطلقة اي بدون حدود بل ىي مقيدة بعدة قيود تتحقق 
و يف رلموعها عملية التوازن بُت سلطات الضبط اذلادفة اىل اقامة النظام العام و بُت مقتضيات محاية حقوق 

 حريات ادلواطنُت، و زبتلف حدود سلطات الضبط يف الظروف العادية عنها يف الظروف االستثنائية.

اال ان الذي يهمنا ىنا ىو سلطات الضبط يف الظروف االستثنائية و ىذا ما سنحاول دراستو يف ىذا ادلبحث 
مث نبحث يف الرقابة القضائية  حيث طلصص ادلطلب االول لدراسة الضبط االداري يف الظروف االستثنائية، و من

 على ىذه السلطات يف ادلطلب الثاين.

 المطلب االول

 الضبط االداري في الظروف االستثنائية

ان السلطة احلاكمة تضطلع يف مسؤوليات ضخمة من اجل النهوض بالببلد و رفع مستواىا يف شىت ادليادين، 
خصوصا يف مثل ىذه الظروف اليت غلاهبها العامل. لذلك مل فليست مسؤولية احلكم ىذه بادلهمة السهلة و اليسرة 

يكن غريب اذا ما تغَتت معايَت ادلثل و القيم اليت تربط الشعوب و االمم، بل و حىت اليت تربط ابناء الشعب 
الواحد. و اذا كانت ادلوازين قد تغَتت فمن االوىل بسلطات احلاكم ان تتغَت لتبلئم مقتضيات الظروف و 

 من اجل احملافظة على النظام العام يف اجملتمع.االحداث 

فاذا ما تعرضت الببلد اىل ظروف معينة مثل احلرب او حدوث ازمة اقتصادية او انتشار االوبئة، ففي ىذه احلالة 
 غلب ان تتوسع سلطات الضبط االداري يف سلتلف اجملاالت دلواجهة مثل ىذه الظروف االستثنائية.

دلواجهة مثل ىذه الظروف و من مث بيان التنظيم القانوين ذلا و   لئلدارةلسلطات ادلمنوحة لذلك يقتضي منا دراسة ا
 كما يلي :
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 اوال : حدود سلطات الضبط االداري في الظروف االستثنائية :

قد تطرأ ظروف استثنائية هتدد سبلمة الدولة كاحلرب و الكوارث الطبيعية و ذبعلها عاجزة عن توفَت االمن و محاية 
لنظام العام باستخدام القواعد و االجراءات العادية. و يف ىذه احلالة ال بد ان تتسع سلطات الضبط االداري ا

دلواجهة مثل ىذه الظروف و ذلك من اجل سبكينها من ازباذ اجراءات سريعة و حازمة دلواجهة مثل ىذه الظروف 
 .(1)االستثنائية

االحكام العرفية و تعلن ىذه االخَتة يف حال تعرض الببلد لغزو ومن ىذه االجراءات اعبلن حالة الطوارئ و 
 خارجي.

اال انو ما ينبغي مبلحظتو ىو ان ىذه الظروف اظلا تقوم على نظرية الظروف االستثنائية اليت ظهرت يف فرنسا يف 
على حاالت  بداية احلرب العادلية االوىل و مسيت ىذه النظرية ب نظرية سلطات احلرب و لو اهنا ليست قاصرة

احلرب و لكنها تعد اقوى صورة للظروف االستثنائية، و ىي نظرية قضائية صنعها و كوهنا قضاء رللس الدولة 
الفرنسي، و مقتضى ىذه النظرية ىي ) ان بعض التصرفات االدارية اليت تعترب غَت مشروعة يف الظروف العادية 

شروعية من نوع خاص ىي مشروعية االزمات( و حجة غلوز اعتبارىا مشروعة يف ظل بعض الظروف فتكون ذلا م
ىذا التوسع يف حرية االدارة يف التصرف دلواجهة مثل ىذه الظروف االستثنائية كما اوضحو رللس الدولة الفرنسي 

احلاجات  إلشباعمكلفة حبماية النظام العام و ضمان سَت ادلرافق العامة بانتظام  فاإلدارةىو ) واجبات االدارة(، 
مة للجمهور فاذا مل تتمكن من القيام هبذا الواجب بسبب وقوع ظروف استثنائية فلها ان تًتك مؤقتا التقيد من العا

 هتا لتتمكن من القيام بواجباهتا يف ظل الظروف االستثنائية ادلستجدة.امشروعية العادية و توسع سلط

دارة يف ظل الظروف االستثنائية يف حُت  لذلك فان رللس الدولة الفرنسي اقر الكثَت من اجراءات و قرارات اال
 كانت مثل ىذه القرارات تعد غَت مشروعة يف ظل الظروف العادية.

و لكن ىذا ال يعٍت ان سلطات االدارة يف الظروف االستثنائية مطلقة و ال زبضع ألي قيد او شرط و اظلا ىي 
 .(2)سلالفتها ذلذه الشروط مقيدة بشروط معينة غلب التقيد هبا و اال تعرضت ادلسؤولية يف حال

 

                                                           

 .86، ص 2111مد علي جواد، مبادئ القانون االداري، مكتبة السنهوري، بَتوت، .زلد(1) 
 .82مبادئ القانون االداري، ادلكتبة القانونية، بغداد، ص د. ماىر صاحل عبلوي اجلبوري،(2) 
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 شروط العمل بنظرية الظروف االستثنائية

قد يتقرر لئلدارة يف ظل الظروف االستثنائية سلطات واسعة، و لكنها على اي حال ليست مطلقة و لكي ال 
يهدف تسرف االدارة يف العمل على توسيع سلطاهتا و ألجل احلفاظ على ادلبدأ االساس، مبدأ ادلشروعية و الذي 

بالدرجة االساس اىل احلد من سلطات االدارة كي ال تتحول تلك الظروف اىل ادارة ربكمية، و نظرا خلطورة 
السلطات اليت تتمتع هبا االدارة يف ظل الظروف االستثنائية فإهنا زبضع نشاطها االستثنائي اىل شروط و قيود 

 ط ىي :حيث يعترب توفرىا ضابطا لتقرير صحة تصرفاهتا و ىذه الشرو 

وجود خطر يهدد سبلمة الدولة، كأن تتعرض الببلد خلطر داىم بسبب غزو خارجي او اضطرابات  -1
داخلية. و يشًتط يف ىذا اخلطر ان يكون حاال اي غَت مؤجل الوقوع و زلدقا و حقيقيا فاخلطر 

اعمال و  اسباب معقولة، ال ينتج اثره يف علىالوعلي الذي ينشا يف ذىن االدارة دون ان يكون مبٍت 
 االستثنائية. احكام نظرية الظروف

استحالة مواجهة الظروف االستثنائية باتباع احكام و اجراءات القواعد القانونية القائمة و ادلقررة  -2
 للظروف العادية.

تناسب االجراء ادلتخذ مع الظرف االستثنائي اي ان تكون االجراءات االستثنائية ادلتخذة بقدر ما  -3
 ستثنائية.تتطلبو احلالة اال

انتهاء سلطة االدارة االستثنائية بانتهاء الظرف االستثنائي، اذ يقتصر اثر الظرف على الفًتة اليت يقوم  -4
 .(1)فيها ذلك الظرف فبل ؽلثل اىل ما بعد انتهائها

ىذه الشروط البلزمة للعمل بنظرية الظروف االستثنائية كان وجد الظرف االستثنائي و عجزت توفرت ما فاذا 
االدارة عن مواجهتو بالوسائل العادية فبلبد ىنا ان تتسع سلطات الضبط االداري دلواجهة ىذه الظروف 

 االستثنائية من خبلل السماح بازباذ اجراءات سريعة و فعالة دلواجهة ىذه الظروف.

 

 

 

                                                           

 .51، ص2115، مكتبة السنهوري، بغداد، 1د. وسام صبار العاين، القضاء االداري، ط(1) 
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 ثانيا : التنظيم القانوني لسلطات الضبط االداري في الظروف االستثنائية

وفق عدة اساليب لتنظيم السلطات و الصبلحيات اليت تناط بسلطات الضبط االداري يف و قد سارت الدول 
 الظروف االستثنائية و ىذه االساليب ىي :

 اسلوب التشريع المعاصر للطوارئ -1

و ىذا النظام معمول بو يف انكلًتا فهو ال ينظم او ػلدد مقدما اي اختصاصات استثنائية للسلطة االدارية يف 
سلطة الطوارئ حق ازباذ التدابَت اليت تستلزمها مواجهة الظروف االستثنائية، و بذلك  و ؽلنحئ بل انحالة الطوار 

تتحدد ىذه االختصاصات بالقدر الذي ربتاجو ىذه الظروف، كما تتنوع التدابَت بتنوع الظروف االستثنائية، و 
الطوارئ ال تتحدد مقدما و اظلا تعترب معاصرة بقيام ان االختصاصات االستثنائية اليت تتمتع هبا سلطة بعبارة اخرى 

 .(1)حالة الطوارئ عن طريق سلطات استثنائية، تصدرىا احلكومة من الربدلان كلما دعت احلاجة

و يتميز ىذا االسلوب بان يتوىل الربدلان فحص كل حالة و يفوض احلكومة يف ازباذ التدابَت االستثنائية لكل حالة 
نون الذي يصدره ذلذه الغاية، كما انو ػلول دون تذرع السلطة االدارية بظروف قد ال تكون بعينها دبوجب القا

 استثنائية لغرض حالة الطوارئ و ىو هبذا يراقب جدية احلكومة بوجود الظرف االستثنائي.

 و ضلن نعارض اصحاب ىذا االذباه و السبب يف ذلك ىو ان ىذا االسلوب انو غلعل االدارة تقف عاجزة يف
بعض االحيان من مواجهة الظروف االستثنائية اليت تقع بطريقة مفاجئة ال تتحمل االنتظار حلُت االلتجاء اىل 
الربدلان و طلب مناقشة ىذه الظروف و اصدار قانون بشأن تنظيم سلطة الضبط االداري و الوسائل اليت غلوز ذلا 

 استخدامها دلواجهة ىذه الظروف.

 للطوارئاسلوب التشريع السابق  -2

و ىذا النظام معمول بو يف فرنسا، و ىو ان ادلشرع ػلدد االختصاصات مقدما على وجو ػلكمو القانون و ػلدد 
اعداد نظام قانوين متكامل يتميز بان ضوابطو بشكل دائم، و يطبق كلما دعت الظروف االستثنائية اليو اي 

ما بنصوص صرػلة و ان االضطرابات و الظروف االختصاصات و السلطات االستثنائية اليت تتوالىا نعدة مقد
 االستثنائية تربر اعبلن حالة الطوارئ.

                                                           

، 1975د. عامر امحد ادلختار، تنظيم سلطة الضبط االداري يف العراق، رسالة جامعية، ساعدت جامعة بغداد على نشره، (1) 
 .229ص
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و شلا يؤخذ على ىذا االسلوب انو يعطي للسلطة االدارية امكانية اللجوء اىل اعبلن حالة الطوارئ بدون ان تكون 
ان تكون ىناك رقابة  ىناك اسباب جدية تستدعي ذلك شلا يؤدي ىذا اىل تقييد حريات االفراد و حقوقهم دون

 .(1)سابقة من قبل الربدلان

باعتقادنا و يف ىذا العصر بالذات عصر االزمات يكون من احلكمة  و ضلن ال نتفق مع وجهة النظر ىذه النو
االعداد للمواجهة، و عدم االنتظار حلُت حلول االزمة او الكارثة، و ان يكون ربت يد االدارة من التشريعات 

 البلزمة ما ؽلكنها دلواجهة مثل ىذه الظروف.

يتم يف ىدوء و بغَت ارتباك، من ذلك الذي غلري كما ان االستعداد حلاالت الشدة و اخلطر يكون اجدى حينما 
يف ظروف العجالة و االنفعال اضافة اىل عامل الزمن الذي قد يكون حامسا يف التغلب و احراز النصر على اخلطر 

 الداىم.

 اسلوب التشريع المختلط -3

قُت، اي انو غلمع بُت و ىذا النظام معمول بو يف الواليات ادلتحدة االمريكية، و ىو غلمع بُت النظامُت الساب
االختصاصات اليت ػلددىا القانون مقدما كما ىو احلال عليو يف فرنسا، و بُت االختصاصات االضافية اليت 
تتخذىا كلما استلزمت الظروف و احلاالت الطارئة. كما ىو احلال عليو يف انكلًتا، اي انو قرر حلالة الطوارئ 

ات زلددة مقدما بالقوانُت والتشريعات العادية، و قبل قيام حالة سلتلطا يزود سلطة الطوارئ اختصاصتشريعا 
الطوارئ، و سبارس عمبل دبجرد اعبلهنا كما يضاف اليها اختصاصات استثنائية تكميلية تقررىا تشريعات استثنائية 

 .(2)تصدر اثناء قيام حالة الطوارئ

 موقف المشرع العراقي من التشريعات االستثنائية:

، 1935( لسنة 18سلوب التشريع السابق للطوارئ فاصدر مرسوم االدارة العرفية رقم )اخذ ادلشرع العراقي بإ
. دلواجهة حالة الطوارئ، و من مث 1956( لسنة 1الذي نظم حالة االحكام العرفية، و مرسوم الطوارئ رقم )

ى مرسوم االدارة العرفية و قرر ان ربل الغ، الذي 1965( لسنة 4صدر قانون الدفاع عن السبلمة الوطنية رقم )
 حالة الطوارئ زلل االحكام العرفية.

                                                           

 .331عامر امحد ادلختار، مصدر سابق، ص(1) 
 .331عامر امحد ادلختار، مصدر سابق، ص(2) 
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. و الذي خول يف ادلادة 2114( لسنة 1اما القانون النافذ حاليا ىو قانون الدفاع عن السبلمة الوطنية رقم )
 .(1)منطقة من العراق(االوىل منو ) لرئيس الوزراء بعد موافقة ىيئة الرئاسة باإلمجاع اعبلن حالة الطوارئ يف اي 

( منو على :       61( حيث نص يف الفقرة التاسعة من ادلادة )2115اال ان ىذا النص مت تعديلو بواسطة دستور )
ادلوافقة اعبلن حالة احلرب و حالة الطوارئ بأغلبية الثلثُت، بناء على طلب مشًتك من رئيس اجلمهورية و  -) أ

 .(2)رئيس رللس الوزراء(

( من قانون الدفاع عن السبلمة الوطنية االثار اليت تًتتب على اعبلن حالة الطوارئ و 3حددت ادلادة ) ىذا و قد
 اليت تؤدي بالتايل اىل منح االدارة اختصاصات استثنائية مقيدة حلرية االفراد و ىي :

تفجَتات و  فرض حضر التجوال لفًتة قصَتة زلددة على ادلنطقة اليت تشهد هتديدا خطَتا لؤلمن و تشهد -1
اضطرابات و عمليات مسلحة واسعة معادية، و عزل تلك ادلنطقة او تطويقها بقوات مناسبة و تفتيشها اذا 

 اثبت او اشتبو حيازة بعض سكاهنا اسلحة، او ربصن هبا اشخاص خارجون عن القانون
 توقيف و تفتيش االفراد دون استعمال مذكرة قضائية -2
 تفتيشهم او تفتيش منازذلم و اماكن عملهم.احتجاز ادلشتبو بسلوكهم و  -3
 فرض قيود على وسائل النقل و ادلواصبلت الربيدية و اجلوية و ادلائية يف مناطق زلددة و لفًتة زلددة. -4
فرض قيود على احملال العامة و التجارية و النوادي و اجلمعيات و النقابات و الشركات و ادلؤسسات و  -5

 غلقها و مراقبة اعماذلا. الدوائر من حيث ربديد فتحها و
ايقاف العمل مؤقتا و بصورة دائمية بإجازات االسلحة و الذخَتة و ادلواد اخلطَتة و ادلفرقعة و ادلتفجرة و  -6

 .(3)الذبار هباحيازهتا و ا

مر يتضمن الوطنية على ان ) حالة الطوارئ بأو يف ىذا السياق اشارت ادلادة الثانية من امر الدفاع عن السبلمة 
الة اليت اعلنت حالة الطوارئ بسببها و ربديد ادلنطقة اليت سبثلها، و ربديد بدء سرياهنا و مدهتا على ان ال سبتد احل

و زوال اخلطر او الظرف الذي استدعى قيامها او ايهما اقل. و غلوز سبديد ( يوما او تنتهي بعذر 61اكثر من )

                                                           

 .2114( لسنة 1( من قانون الدفاع عن السبلمة الوطنية رقم )1ينظر ادلادة )(1) 
 .2115( من دستور العراق لسنة 61ينظر ادلادة )(2) 
 .2114( لسنة 1) ( من قانون الدفاع عن السبلمة الوطنية رقم3ينظر ادلادة )(3) 
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ريري من رئيس الوزراء و ىيئة الرئاسة اذا استدعت الضرورة حالة الطوارئ بصورة دورية كل ثبلثُت يوما ببيان رب
 .(1)ذلك، و ينتهي العمل تلقائيا اذا مل ربدد ربريريا يف اي فًتة سبديد(

و على ضوء ما تقدم اتضح لنا ان اعبلن احلالة االستثنائية يًتتب عليها توسيع سلطات االدارة باالذباه الذي يعزز 
اخلطر احلال، حبيث يتناسب ذلك التوسع مع شدة اخلطر و جسامتو تناسبا طرديا،  قدراهتا و ؽلكنها من مواجهة

 فكلما كان اخلطر جسيما اتسعت سلطات االدارة و العكس صحيح.

 المطلب الثاني

 الرقابة القضائية على سلطات الضبط االداري في الظروف االستثنائية

القانون مع ضمان رقابة قضائية عليها من اجل الغاء تصرفات ان مبدأ ادلشروعية يتطلب اخضاع نشاط االدارة اىل 
االدارة غَت ادلشروعة. اال ان الدولة قد يتعرض امنها الداخلي و اخلارجي للخطر و مل تعد قواعد ادلشروعية العادية 

 احيانا.قادرة على سبكُت االدارة مواجهة ىذه الظروف و تأمُت احلفاظ على النظام العام او حىت وجود الدولة 

لذلك يتدخل ادلشرع يف زبويل االدارة سلطات واسعة يف الظروف االستثنائية، و ىكذا تتعطل ادلشروعية العادية 
 لتحل زللها مشروعية جديدة تسمى )مشروعية االزمات(.

ذا فهل زبضع االعمال و االجراءات يف ىذه الظروف اىل رقابة القضاء كما ىو عليو احلال يف الظروف العادية. ى
 ما سنحاول بيانو عند حبثنا عن الرقابة القضائية على اعمال االدارة يف الظروف االستثنائية.

 الرقابة القضائية على اعمال االدارة في الظروف االستثنائية

لقد كان راي الفقو الفرنسي قدؽلا ان االجراءات الصادرة عن االدارة تنفيذا للتشريعات االستثنائية و خاصة 
لعرفية تعترب زلصنة من اي رقابة قضائية، و لكن عدل ىذا الراي نتيجة االنتقادات اليت وجهت اليو و االحكام ا

خبلف بشأن  حيث ال يوجد ىناك صار من اجملمع عليو فقها و قضاءا خضوع ىذه االجراءات لرقابة القضاء
 امتداد حق القضاء يف رقابة االعمال االستثنائية.

احلالة االستثنائية و العمل  بإعبلنمن االمور ادلختلف عليها ىو خضوع القرار او ادلرسوم ادلتعلق  و لكن
بالتشريعات االستثنائية، كمرسوم اعبلن االحكام العرفية و قرار اعبلن حالة الطوارئ و قرار اعبلن التعبئة، و ىذا 

                                                           

 .2114( لسنة 1( من قانون الدفاع عن السبلمة الوطنية رقم )2ينظر ادلادة )(1) 
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دىا يرى ان ىذا العمل من اعمال السيادة اليت خلبلف موجود يف فرنسا و مصر، و يتحدد اخلبلف يف اذباىُت اح
 قرار اداري خاضع لرقابة القضاء.زبرج عن رقابة القضاء بصورة مطلقة، و االخر يرى انو ليس اال

 .(1)اال ان الرأي الراجح يف الفقو و القضاء الفرنسي يرى بانو قرار اداري خاضع لرقابة القضاء

دلراسيم لرقابة القضاء ال زال زلل خبلف، و لكن االعمال االخرى اليت اما يف مصر فان خضوع ىذه القرارات و ا
 .(2)تتخذ تنفيذ للقوانُت االستثنائية ال خبلف حو خضوعها لرقابة القضاء

حيث يقوم القضاء دبراقبة تصرفات االدارة من حيث التزامها بالضوابط و االمور اليت تتطلبها تلك القوانُت اعمال 
تثنائية. و يكون لو الغاء ىذه التصرفات اذا ما جلئت االدارة اىل سلطاهتا االستثنائية بذريعة لنظرية الظروف االس

و الوسائل اليت  باألساليبدفع الظرف االستثنائي  بإمكاهناوجود الظرف االستثنائي رغم عدم وجوده، او اذا كان 
تقررىا القواعد العادية او اذا مل يكن االجراء الذي جلئت اليو االدارة مناسب مع حقيقة الظرف االستثنائي. او  

 كان االجراء الذي ازبذتو االدارة قد ابتعدت بو عن ربقيق ادلصلحة العامة. فرقابة القضاء تنصب اذا على :

: فرقابة القضاء االداري على عنصر السبب حيث غلب التحقق من وجود الظرف االستثنائي  اوال : السبب
من صحة وجود احلالة الواقعية اليت دفعت االدارة اىل  بتأكدالذي يربر اخلروج على القواعد ادلشروعية و 

 نائيا.استخدامها لسلطاهتا االستثنائية و من صحة وصفها القانوين باعتبارىا سبثل ظرفا استث

 و قد تطلب رللس الدولة الفرنسي ان تتمثل ىذه الظروف يف احلوادث اخلطرة و غَت ادلتوقعة.

كما و تنصب رقابة القضاء االداري على عنصر الغاية يف القرارات على عنصر االدارية الصادرة يف ثانيا : الغاية : 
 غلب ان تستهدف ربقيق مصلحة عامة ال الظروف االستثنائية، شأهنا يف ذلك شأن مجيع اعمال االدارة اليت

يف حالة الظروف مصلحة شخصية او مأرب ذاتية او خاصة على انو غلب ان نضيف ان قرارات االدارة الصادرة 
االستثنائية زبضع دلبدأ زبصيص اذلدف، دبعٌت اهنا غلب ان تكون صادرة بقصد مواجهة اخلطر الداىم و ادلتمثل 

 . (3)بالظرف االستثنائي

 
                                                           

سعدون عنًت اجلنايب، احكام الظروف االستثنائية يف التشريع العراقي، رسالة ماجستَت، ساعدة وزارة الثقافة و االعبلم على (1) 
 .118-117، ص1981نشره، 
 .118در سابق، ص سعدون عنًت اجلنايب، مص(2) 
 .118د. ابراىيم عبد العزيز شيما، القضاء االداري، منشأ ادلعارف، االسكندرية، ص(3) 
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ضبل عن اذلدف فو من مث يراقب القضاء االداري مدى وجود ىذا اذلدف اخلاص يف اعمال االدارة االستثنائية، 
 العام يف ربقيق الصاحل العام.

كما و تنصب رقابة القضاء االداري على شرطي عجز الوسائل العادية عن مواجهة الظروف االستثنائية و ثالثا : 
 تخذ و الظرف االستثنائي.ضرورة التناسب بُت االجراء ادل

من ان اضطرابات مايو  1969يوليو  11و ىو ما عرب عنو قضاء رللس الدولة الفرنسي يف حكمو الصادر يف 
اليت سادت فرنسا كلها و اليت استقال على اثرىا الرئيس دغلول و ان كانت تعد دون شك ظرفا استثنائيا،  1968

دلا تطلبو القانون من ضرورة مراعاة بعض التشكيبلت قبل ازباذ بعض  و ىي هبذه الصفة تربر عدم مراعاة احلكومة
القرارات اال انو مل يكن من شأن ذلك الظرف ان يكون مربرا لتدخل وزير التعليم الوطٍت يف مسالة تطلب القانون 

ب القاضي بق يراقاامر تنظيمها دبرسوم يصدر عن رللس الوزراء نفسو. و تبعا لقضاء رللس الدولة الفرنسي الس
عنصر ادلبلئمة يف تصرف االدارة، و مدى تناسب القرار من حيث الشدة مع الظرف االستثنائي و من مث يقضي 

القرار الصادر من االدارة يف حالة ما اذا ربقق للقاضي عدم التناسب بُت القرار ادلتخذ و الظرف االستثنائي  بإلغاء
ا االلتجاء اىل الوسائل العادية دون الوسائل االستثنائية دلواجهة فعبل، او اذا اثبت لديو ان االدارة كان بوسعه

 .(1)الظرف االستثنائي

اما العناصر االخرى اليت ربكم القرار  االداري فانو ؽلكن ان يتجاوز القضاء االداري عنها يف ظل الظروف 
اعد االختصاص اليت غلب مراعاهتا و عليو ؽلكن للقضاء االداري ان يتجاوز عن عدم التزام االدارة بقو االستثنائية 

وزير الداخلية  و االلتزام هبا يف الظروف العادية، كما لو صدر قرار دبنع مسَتة او مظاىرة من وزير اخر غَت
ادلختص هبذا االمر. كما ؽلكن ان يتجاوز القضاء االداري عن عدم التزام االدارة بقواعد الشكل و االجراءات.  

 .(2)شفوي مع ان القانون يستلزم صدوره مكتوبا يف الظروف العاديةكما لو صدر القرار بشكل 

و على اية حال فان للقضاء االداري دور مهم يف الرقابة على قرار احلكومة اخلاص بإعبلن حالة الطوارئ.  
فالقاضي يف ظل ىذه الظروف يراقب القرار اخلاص بإعبلن حالة الطوارئ و ىنا يبلحظ ان الدستور العراقي قد 

افقة رللس النواب باغلبية ثلثي االعضاء اخضع ىذا القرار لرقابة الربدلان و ذلك من خبلل اشًتاطو حصول مو 
 على ىذا القرار.

                                                           

 .179د. ابراىيم عبد العزيز، مصدر سابق، ص(1) 
 .131لة، مصدر سابق، ص د. زلمد علي اخلبلي(2) 
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ادلختصة يف ظل الظروف االستثنائية اىل رقابة القضاء، و  و ىكذا زبضع االجراءات ادلتخذة من قبل اجلهة االدارية
ضاء ىو ما ؽليز نظرية الظروف االستثنائية عن اعمال السيادة اليت تعد خروجا على مبدأ ادلشروعية و ؽلنع الق

 ادلختص عن الرقابة عليها.

كما اهنا تتميز عن نظرية السلطة التقديرية لئلدارة اليت يكون دور القضاء يف الرقابة عليها زلدودا بادلقارنة مع 
 رقابتو ألعمال االدارة يف الظروف االستثنائية.

لظروف االستثنائية من و قد استقر القضاء االداري يف فرنسا على ان ما تتخذه سلطات الضبط االداري يف ا
 .(1)تدابَت و اجراءات ىي من قبيل االعمال االدارية اليت زبضع للرقابة القضائية

نصت عليو ن حالة الطوارئ، و ىذا ما بلعمن التدابَت ادلتخذة بناء على ا اما يف العراق فقد ميز ادلشرع بُت نوعُت
من امر الدفاع عن السبلمة الوطنية النافذ بقوذلا ) زبضع قرارات و اجراءات الفقرة ) الثانية ( من ادلادة ) التاسعة(

رئيس الوزراء لرقابة زلكمة التمييز، و زلكمة التمييز يف اقليم كردستان فيما يتعلق باجراءات الطوارئ يف نطاق 
القرارات و االجراءات و تقرير االقليم ، و انتهاء باحملكمة االربادية العليا، و للمحاكم ادلذكورة تقرير الغاء تلك 

بطبلهنا و عدم مشروعيتها او اقرارىا، مع مراعاة الظروف االستثنائية اليت صدرت يف ظلها تلك القرارات و 
 .(2)االجراءات(

ع العراقي قد نص على نوعُت من التدابَت اليت ؽلكن االلتجاء اليها يف حالة الطوارئ، اوال : ىي و ىكذا فان ادلشر 
( من امر الدفاع عن 3االدارية اليت يتخذىا رئيس الوزراء اثناء ىذه الفًتة و اليت نصت عليها ادلادة ) القرارات

 .2114( لسنة 1السبلمة الوطنية رقم )

اما النوع الثاين من التدابَت فيتمثل يف االجراءات اليت تتخذ يف اطار الدعوى اجلزائية خبصوص اجلرائم ادلرتكبة اثناء 
، و قد اخضع ادلشرع ىذين النوعُت من التدابَت اىل رقابة القضاء االداري فيما يتعلق بالنوع االول من فًتة الطوارئ

 .(3)االجراءات اىل رقابة القضاء العادي فيما ؼلص النوع الثاين
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ري و و على العموم فان رقابة القضاء على نشاط االدارة يف الظروف االستثنائية ؽلارس على اسباب قراراىا االدا
الغاية اليت ترمي اليها االدارة يف ازباذه و ال يتجاوز يف رقابتو اىل العيوب االخرى، مثل عيب االختصاص و 

 الشكل و احملل و ىو ما استقر عليو القضاء االداري يف العديد من الدول.

كانت صورتو حربا او كوارث طبيعية ال غلعل االدارة يف منأى   نستخلص شلا تقدم على ان الظرف االستثنائي ايا
من رقابة القضاء بشكل مطلق، فبل يعد ان يكون االمر توسعا لسلطات الضبط االداري و قواعد ادلشروعية، 

لة يف فاإلدارة تبقى تعمل يف نطاق ىذا ادلبدأ اال ان كل ما يف االمر ىو توسيع دلبدأ ادلشروعية، فاإلدارة تبقى مسؤو 
 ظل الظروف االستثنائية عن اعماذلا

وىكذا اتضح لنا انو بالرغم من اتساع سلطات الضبط االداري يف حالة الضرورة و الظروف االستثنائية، اال اهنا 
 مع ذلك زبضع لرقابة القضاء للتأكد من مشروعيتها.
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 الخاتمة

 التالية :و تأسيسا دلا سبق دراستو توصلنا اىل االستنتاجات 

على الرغم من التعاريف ادلقدمة بشأن الضبط االداري ىي كثَتة و متنوعة لكن الذين حبثوا فيها قد اذبهوا يف  -
تعريفهم اىل اذباىات متباينة تبعا لتباين وجهات نظرىم يف الضبط و اليت ازبذوىا اساس لتعريفهم فضبل عن 

دف الذي يسعى اليو الضبط االداري واحد ىو اختبلف الصياغة، لكن من رلموعة تعاريف نرى ان اذل
 احملافظة على النظام العام.

كما ان نطاق تطبيق اجراءات الضبط االداري ؼلتلف من حيث انواعو اي انو يوجو اىل ضبط اداري عام و  -
 اخر خاص، فاالول ىو الذي ؼلتص باحملافظة على النظام العام جبميع عناصره.

 ظة على النظام العام بطريقة معينة من ناحية معينة من انواع النشاط.اما الثاين فهو يقوم باحملاف
 ي.هبة لو فهو ؼلتلف عن الضبط القضائان الضبط االداري ؼلتلف و يتميز عن رلموعة من االنظمة ادلشا -
 كما ان للضبط االداري سلطات متعددة سبارسو و تتنوع ىذه السلطات اىل سلطات مركزية و اخرى زللية. -
نسبة للوسائل اليت تستعملها سلطات الضبط االداري فهي متنوعة و سلتلفة اال اهنا مجيعها تستهدف اما بال -

 احملافظة على النظام العام.
كما ان للضبط االداري حدوده اليت ؽلارس خبلذلا نشاطاتو حيث زبتلف ىذه احلدود باختبلف الظروف اليت  -

 ف االستثنائية.سبر هبا الدولة اال ان الذي يهمنا ىنا ىي الظرو 

حيث تركز حبثنا للتشريعات االستثنائية على ثبلث نقاط ىي : اعبلن احلالة االستثنائية و ما يًتتب على ذلك، و 
 اهناء تلك احلالة، و بيان التنظيم القانوين للتشريعات االستثنائية اليت تنظم تلك احلالة.

كما ان للرقابة القضائية فاعلية كبَتة حيال االعمال اليت تباشرىا االدارة يف الظروف االستثنائية، خاصة و اننا  -
امام قاضي ينشأ من ادلبادئ القانونية اليت تعد دبثابة مصدرا جديدا للقانون االداري ادلتصف بادلرونة و قضائي 

طالبة الكثَتين من الفقو و ضلن نؤيد ذلك ال سيما ان رغم ميف نفس الوقت خاصة و انو مل يقنن حىت االن 
ذلك يؤدي اىل اضافة فاعلية اخرى اىل فاعلية الرقابة القضائية و محاية اعمال االدارة و مساعدهتا على اداء 

 رسالتها ضلو الكفاية و الكفاءة يف مباشرة اعماذلا.
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 و من الضروري اخلروج من ىذه الدراسة بالتوصيات التالية:

احلالة االستثنائية ان تعلن انتهائها حال زوال اخلطر و ال غلوز  بإعبلنعلى السلطة ادلختصة  نرى من االفضل -1
فًتة كانت، و يًتتب على االهناء عودة االمور اىل طبيعتها العادية و عدم جواز  أليةبقائها بعد ذلك 

تزول دبجرد صدور  لئلدارةية ادلخولة السلطات االستثنائ ألنواتيان اي اجراء او تدبَت استثنائي و ذلك 
 اعبلن االنتهاء.

ان سبارس رقابة صارمة على السلطات اليت تقوم بوظيفة الضبط االداري حىت ال تتعسق  نرى من االفضل على -2
 يف استعمال السلطة العامة، و حىت ال تتحول محاية ادلصلحة العامة اىل محاية مصلحة شخصية خاصة.

ضائية تعترب من اىم صور الرقابة يف الدولة، ذلك ان القضاء ىو اجلهة ادلخولة محاية مبدأ و دبا ان الرقابة الق -3
ادلشروعية و احلفاظ عليها فنستنج من ذلك ان ىذه الرقابة تعترب ضمانة فعالة تضاف للقيد العام و حىت 

 ال تسئ االدارة استعمال سلطاهتا.
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2111. 
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 ثانيا : البحوث و االطاريح
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 ثالثا : التشريعات

 الدساتَت - أ
 2115دستور مجهورية العراق لعام  -1

 القوانُت - ب
 .2114( لسنة 1م )قانون السبلمة الوطنية رق -1
 قانون العقوبات العراقي. -2


