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 : مـــةقد  امل

والحساسة في حقل القانون اإلداري؛ ملا فيها من  املهمة  تعتبر فكرة الضبط اإلداري وما يتضمنه من إجراءات وأعمال تمارسها اإلدارة من املواضيع  

 من ذلك فقد    ، بأي شكل من األشكالعلى عدم التعرض لها    في املجتمع والتي تحرص الدول   تماس مباشر لحقوق وحريات األفراد 
ً
مع الفقه جأ وانطالقا

العامة القواعد  الخروج عن  اإلداري وعدم  الضبط  بأهداف  اإلدارة  اإلداريين على ضرورة تقيد  التي   ،والقضاء  املنطقية  للقيود والضوابط  وأن تخضع 

 يفرضها عليها مبدأ املشروعية.

الدول اإلداري في  الضبط  أن يتدخل لرقابة هيئات  اإلداري  القضاء   على 
ً
لزاما التوازن مع ما  ومن هنا فقد كان  إجراءاتها بشكل يحقق  ة ويتفحص 

 األفراد التي ينبغي تحقيقه من أهداف ممثلة بالحفاظ على النظام العام للمجتمع بكافة عناصره وأركانه املتفق عليه ومع ما يكفل ضمان حريات وحقوق 

 كفلها الدستور وعدم العبث فيها والتعدي عليها. 
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 امللخص:

جاءت هذا الدراسة البحثية للحديث عن مسألة الضبط اإلداري وما يتضمنه من إجراءات وأعمال تمارسها اإلدارة، وبيان مدى ضرورة  

القضاء   رقابة  حدود  بيان  الدراسة  هذه  من  الهدف  كان  بحيث  فيه،  العامة  القواعد  عن  الخروج  وعدم  اإلداري  الضبط  بأهداف  التزامها 

 بط اإلداري في الظروف العادية واالستثنائية. اإلداري على أعمال الض

ص 
ُ
 للغاية املنشودة فقد تم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي، بحيث خل

ً
في نهاية املطاف إلى عدد من النتائج أهمها،    دراسةال  توتحقيقا

املشروعة   ووسائله  اإلداري  الضبط  بأهداف  تلتزم  ألعمالها  ممارستها  وعند  اإلداري  الضبط  هيئات  واقعية  إن  أسباب  إلى  وتستند  واملالئمة 

 وحقيقية ترتبط بالنظام العام. 

كما أوصت هذه الدراسة إدارات الدولة املعنية بوظائف الضبط اإلداري بتكثيف البرامج التوعوية لزيادة الوعي والدراية لدى أفرادها،  

بحيث يكونوا مؤهلين وبكفاءة عالية على القيام بجميع إجراءات الضبط اإلداري بكل مهنية واحتراف، وبما ال يخل بأحكام القانون، ويضمن  

 قوق وحريات األفراد.  احترام ح

 االستثنائية.  ؛العادية ؛الضبط اإلداري الكلمات املفتاحية: 
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املسألة )سلطات الضبط اإلداري( بين اإلجراءات املتبعة في األحوال العادية وبين تلك التي تمارسها إدارات الدولة في وقد مّيز الفقه اإلداري في هذه  

 .حدد دور القضاء في كلتا الحالتينو ، األحوال االستثنائية

 :  دراسةلا إشكالية

اإلداري للحريات  دراسةال  ه تكمن إشكالية هذ أعمال الضبط  والحقوق العامة لألفراد وهل هنالك ضوابط وقيود   من خالل معرفة مدى مالئمة 

األحوال العادية  تتوقف عندها اإلدارة وتلتزم بها عند ممارستها لوظائفها املتعلقة بإجراءات الضبط اإلداري، وفيما إذا كانت تلك الضوابط هي ذاتها في  

وكذلك معرفة فيما إذا كان هنالك رقابة حقيقية فاعلة للقضاء على أعمال هيئات الضبط اإلداري   ،واألحوال االستثنائية أم أن هناك اختالف فيما بينها

 )األحوال العادية واألحوال االستثنائية(أم ال؟ في كال الحالتين

 : لدراسةأهمية ا

ابة على  تبرز أهمية هذه الدراسة في معرفة حدود الضبط اإلداري في األحوال العادية واألحوال االستثنائية ومدى فاعلية القضاء اإلداري في الرق

الوصول   اإلدارة في كل منها، بحيث نستطيع  املطاف  أعمال  نهاية  املسألة؛ كونها على تماس مباشر   إلى حقيقة واضحةفي  والحريات  بالحقوق    حول هذه 

  املكتسبة لألفراد والتي تحرص كل الدول على صيانتها والحفاظ عليها بشتى السبل.

 : دراسةأهداف ال

 بيان حدود رقابة القضاء اإلداري على أعمال الضبط اإلداري في الظروف العادية واالستثنائية. بشكل أساس ي إلى  دراسةال ه هدف هذت

 :دراسةمنهج ال

هذه   من   
ً
الباحث  دراسةلل  األهميةانطالقا حاول  جاهدانفقد  التحليلي  ان  الوصفي  املنهج  اعتماد  من خالل  فيها  األنسب    ؛البحث  املنهج  كونه 

بغية الوصول إلى النتائج السليمة املرجوة من هذه   للموضوع وتحليلهعلى إيضاح املسألة ويمكن من خالله فهم املضمون العام  - انبرأي الباحث -واألقدر

 الدراسة. 

 منهجية البحث: 

مالئمة   دراسةال  ه تقسيم هذ تم   مدى  مناقشة  العادية من خالل  األحوال  في  اإلداري  الضبط  األول سلطات  املبحث  تناول  رئيسيين  مبحثين  إلى 

ملبد اإلداري  الضبط  العادية )سلطات  الظروف  املشروعية في  ا أ  اإلدار   (،ألول املطلب  الضبط  القضاء في رقابة سلطات  املطلب  )ي فيها وذلك  وبيان دور 

البحث فقد  ،  (الثاني العامة من  للفكرة   
ً
الثاني واستكماال املبحث  ت أما  الظروف االستثنائية من  يصخصتم  اإلداري في  الضبط  ه للحديث عن سلطات 

  االنتهاء بالحديث عن مدى فاعلية القضاء في رقابة سلطات الضبط اإلداري في تلك الظروف  ثم ، )املطلب األول( خالل معرفة ماهية الظروف االستثنائية

 .إليها ول وصم الأهم النتائج والتوصيات التي تالحديث عن ثم ومن ، )املطلب الثاني(

 العادية األحوالاملبحث األول: حدود سلطات الضبط اإلداري في 

بأنه العام  بمعناه  اإلداري  بالضبط  على   يقصد  املحافظة  بهدف  اإلداري  الضبط  سلطات  تتخذها  التي  واألوامر  والقرارات  اإلجراءات  مجموعة 

بأن هيئات الضبط اإلداري تسعى في ممارستها لسلطاتها وتحقيق أهدافها إلى تحقيق الحد عليه املعروف واملستقر  نه ومنأ إذ ، 1النظام العام في املجتمع  

األمر الذي يتطلب أن تكون هيئات   ،وبين حماية النظام العام من جهة أخرى   ،الحريات والحقوق العامة ألفراد املجتمع من جهةاألكبر من املساواة بين  

 .2الضبط اإلداري متماشية مع مبدأ املشروعية 

الباحث  وعليه حاول  يب  ان جاهدانفقد  أن  املبحث  في  في هذا  اإلداري  الضبط  ثم  ين مدى مالئمة سلطات  املشروعية ومن  ملبدأ  العادية  الظروف 

 الوقوف على دور القضاء في الرقابة على سلطات الضبط اإلداري في األحوال العادية. 

 العاديةاملطلب األول: مدى مالئمة سلطات الضبط اإلداري ملبدأ املشروعية في الظروف 

الضبط اإلداري هو سيادة حكم القانون من خالل خضوع اإلدارة ألحكام   يمكن القول بأن مبدأ املشروعية كقيد من القيود التي ترد على سلطة

الدولة  القانون   السلبيةالسائد في  أم  االيجابية كانت  أثناء ممارستها لتصرفاتها  الخروج عليه  املشروعية يقوم بشكل عام على  3وعدم  ، وعليه فإن مبدأ 

 راءات الضبط اإلداري واقعة في حدود القانون.حقيقة الترابط مابين السلطة والقانون بحيث تكون جميع إج

 
 . 268م ، ص2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع  4نواف ، القانون اإلداري ،الكتاب األول ، طكنعان،  1
 . 253م، ص2008، دار وائل للنشر ،  1،ط  1، جحمدي ، القانون اإلداري   القبيالت ، 2
 . 277م ، ص1995عادل السعيد محمد ، الضبط اإلداري وحدوده ،الهيئة املصرية العامة للكتاب أبو الخير ،  3
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ً
 في األحوال والظروف  وانطالقا

ً
 االعتيادية من هذه الحقيقة فإنه يمكن القول بأن اإلدارة وفي معرض ممارستها ألعمال الضبط اإلداري وخصوصا

بالحسبان مسؤوليتها عن تصرفاتها اإلداري ستأخذ  الضبط  الذكر وبالتالي فإن هيئات  املشروعية سالف  ملبدأ  السيما وأن حقوق وحريات      ،ستخضع 

 الخ.4  اإلنسان مصونة وراسخة بموجب أحكام ونصوص الدستور كحق التنقل والتعليم والتعبير عن الرأي والتملك ...

ن نتحدث ونناقش حدود سلطات الضبط اإلداري سواء في األحوال العادية أو في األحوال والظروف االستثنائية أن نقف وال بد لنا حتى نستطيع أ 

 على أهم أهداف ومقاصد الضبط اإلداري،
ً
  ومن ثم االنتقال للحديث عن ضوابط مشروعية قرارات الضبط اإلداري. أوال

 الفرع األول: أهداف الضبط اإلداري 

 نجد أن الهدف األساس ي للضبط اإلداري بمفهومه العام هو الحفاظ على النظام العام للمجتمع.  ملبدأ املشروعية السابقمن خالل التعريف 

الواسع العام بمعناه  اال:  والنظام  املجتمع قتصادية واالجتما هو عبارة عن األسس واملفاهيم  والتي يقوم عليها  الدولة  السائدة في   عية والسياسية 

 بأنه مجموعة األحكام الجوهرية األساسية التي تهدف إلى املحافظة على الجماعة والنهوض بها ،5بشكل أساس ي 
ً
 . 6ويمكن القول أيضا

فهو   اإلداري  للضبط  أسمى  كغاية وهدف  العام  النظام  الفوض ى   -انثالباح  برأي   -أما  انتهاء مظاهر  تسود عند  التي  الواقعية  الطبيعية  الحالة 

 منها السكينة والطم
ً
 من ذلك فإن أهداف الضبط اإلداري تتمثل في الحفاظ على األمن العام   واألمن في املجتمع،  أنينةواالضطرابات وتحل بدال

ً
وانطالقا

 كان وعناصر النظام العام للمجتمع.والتي تشكل بمجلها كافة أر والسكينة العامة واآلداب العامة،  والصحة العامة

 
ا
 العام: األمن  :أوال

إنسان األمن حاجة أساسية ومطلب رئيس ي لكل  الشرائع    ،يعتبر  أكدت عليه جميع  من مقاصد    السماوية، فحفظ األمن هو مقصد مهم وهو ما 

يمك به  والذي  اإلسالمية  والنسل   نالشريعة  والدين  العقل  تعالىحفظ  قال  وقد  ذلك   ،                   :  في 

الطمأنينة لإلنسان على نفسه  .  (82)األنعام:        العام هو مفهوم شامل لكل ما يبعث  ، ومن هنا فقد وعرضه وماله   فاألمن 

إبعاد و  ثناءكان واجب هيئات الضبط اإلداري اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير ووضع الخطط الالزمة لتحقيق األمن العام لجميع أفراد املجتمع دون است

عنهم  الخوف  مظاهر  والفيضاناتسواءً   ،جميع  والبراكين  كالزالزل  طبيعية  املصادر  تلك  كانت  بشرية    واألمراض    مصادر  صورها أو  بشتى  كالجرائم 

 وأنواعها. 

 عن ضرورة الحفاظ على األمن العام
ً
ومثال ذلك ما ورد    اية األرواح واألعراض واملمتلكات،وحم  وفي األردن انفردت بعض القوانين للحديث صراحة

امل نص  )في  العام  4ادة  األمن  قانون  من  من  7(  أن  اعتبرت  األساسية  والتي  القوة  واألعراض واجبات  األرواح  وحماية  العام  النظام  على  املحافظة  هو 

العمل على منع وقوع الجريمة بهدف ضمان سير الحياة الطبيعية داخل املجتمع وذلك من   ،دون تعطيل ملصالح األفراد  واملمتلكات وحثت على ضرورة 

 . 8ام رجال األمن العام بإشاعة األمن واالطمئنان داخل املجتمع خالل قي

 
ا
 الصحة العامة:  :ثانيا

 ت الضبط اإلداري بضرورة املحافظة على صحة الجمهور ومكافحة جميع األمراض ومعالجتها ومنع أسبابها. ويقصد بذلك أن تلتزم هيئا

فجميع اإلجراءات التي تهدف إلى حماية مياه الشرب   ، 9م واألنظمة والتعليمات الالحقة 1971لسنة   21وقد أوضح ذلك قانون الصحة العامة رقم  

العامة والتي هي جزء أساس  الصحة  الحفاظ على  املجتمع هو من قبيل  أفراد  يتعلق بصحة وسالمة  ي من  واألطعمة ومكافحة األمراض واألوبئة وكل ما 

  عناصر النظام العام التي يهدف الضبط اإلداري للتعامل معها واملحافظة عليها.

 ثالث
ا
 السكينة العامة:  :ا

 من عناصر النظام العام، فهي هدف رئيس ي من أهداف الضبط اإلداري ويقصد بها: الحفاظ على الهدوء وم
ً
 آخرا

ً
نع تعتبر السكينة العامة عنصرا

أن هيئات الضبط اإلداري معنية   اإلزعاج واملضايقات في األماكن والطرق والساحات العامة التي يتواجد فيها الناس كاألسواق واألحياء السكنية... حيث

بضرورة تحقيق ذلك من خالل منع استخدام مكبرات الصوت من قبل الباعة املتجولين ومنع إعطاء تراخيص للورش الصناعية ضمن مناطق السكن 

 . العامة لألفراد والسكينةواألماكن العامة وغير ذلك من منع وتنظيم جميع األنشطة التي تتعارض مع ذلك وتحول دون توفير الهدوء 

 

 

 
 م. 1952من الدستور األردني وتعديالته لسنة  7انظر املادة  4
 . 276مرجع سابق ، ص ، القانون اإلداري كنعان،   5
 .   255، ص 1999، 4املدخل إلى علم القانون ، الروزنا للطباعة ، طغالب ، الداوودي ، 6
 .م16/9/1965من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  1873من العدد  1427م ، املنشور على الصفحة 1965لسنة  38قانون األمن العام رقم  7
 . 240ص 239،ص 2، ط 1مطابع زكا، ج أحمد صالح ، إدارة الشرطة املعاصرة ،العمرات ،   8
 . م2008/  8/ 17من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4924من العدد  3450م ، املنشور على الصفحة  2008لسنة  47قانون الصحة العامة رقم  9



 الدرادكة & العمري                                                                                                            مدى رقابة القضاء على أعمال الضبط اإلداري في الظروف العادية واالستثنائية 

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 2(2) (2021), 74-86 
 77 

 

 
ا
 األخالق واآلداب العامة:  :رابعا

 قليل  وإن كان هنالك جانب  
ً
اعتبارها عنصرا الفقه ال يرى  أنهمن  إال  العام  النظام  اإلداري، وفي معرض حدي   من عناصر  الضبط  أهداف  ثنا عن 

الباحث اآلداب    يريان  انفإن  على  الحفاظ  عنصر    العامةبأن  عن    ال  أساس يهو  أهمية  العناصريقل  العام  باقي  للنظام  القيم    ،املكونة  بذلك  ويقصد 

بها وااللتزام  احترامها  على  معين  مجتمع  في  الناس  اعتاد  التي  األخالقية  الدولة10 واملبادئ  في  السائد  الدين  من  نابعة  وهي  واألعراف    ،.  العادات  ومن 

ا هنا أن املشرع األردني اعترف بضرورة الحفاظ على األخالق واآلداب العامة واعتبرها ، وما يعنينوالتقاليد الحسنة التي اعتاد عليها أفراد املجتمع الواحد

 من أهداف الضبط اإلداري وذلك في عدد من التشريعات والقوانين النافذة كنظام التشكيال 
ً
 ت اإلدارية وقانون منع الجرائم. هدفا

اإلدارية رقم   التشكيالت  العام 2000لسنة    47ففي نظام  بالنظام  العامة وقرنها  اآلداب  الحفاظ على  املحافظ بمهمة  املشرع  أناط  وكذلك  ،   11م 

 .12م والذي ألزم الحاكم اإلداري بضرورة املحافظة على اآلداب العامة ضمن حدود اختصاصه  1954لسنة  7األمر في قانون منع الجرائم رقم 

 الفرع الثاني: ضوابط مشروعية قرارات الضبط اإلداري 

 من  
ً
أن ندرك حرٌي بنا  فإنه من ال،  ه وعناصر   هوأهداف  هعن مفهوم  هذا التوضيح املوجزوبعد    اف التي تم ذكرها للضبط اإلداري تلك األهدانطالقا

اإلداري وهي تمارس نشاطاتها لتحقق تلك األهداف الضبط  الهدف األسمى والغاية   ،بأن هيئات  أنها  اعتبار  األفراد على  أن تحترم حقوق وحريات  ال بد 

أثناء االعتبار  بعين  تأخذ  أن  اإلداري  الضبط  فإن على هيئات  ولذلك  بها،  املساس  للحفاظ عليها وعدم  الدول  تسعى  التي  لسلطاتها  العظمى   ممارستها 

اإلداري  الضبط  التي    ،الغاية من  للمجتمع بجميع عناصره  العام  النظام  الحفاظ على  ،وهي 
ً
إلى سبب حقيقي يوجب    تم ذكرها سابقا وكذلك االستناد 

اإلداري إجراء الضب،  الضبط  وسائل  فاستخدام  ومشروعة،  مالئمة  الغاية  تلك  لتحقيق  املستخدمة  الوسيلة  تكون  أن  )األنظمة ومراعاة  اإلداري  ط 

 والقرارات الفردية والتنفيذ الجبري( البد أن تكون مشروعة ومالئمة ولها سبب يبررها. 
 

 
ا
 التقَيد بأهداف الضبط اإلداري: :أوال

التي   األمن العام والصحة العامة  تم ذكرها )فبما أن اإلجراءات التي تتخذها سلطات الضبط اإلداري جاءت للحفاظ على النظام العام بعناصره 

العامة( العامة واآلداب  بأي شكل من األشكال  ،والسكينة  الخروج عليه  الهدف وعدم  بهذا  االلتزام  بالضرورة يفرض عليها  له  ،فإن ذلك  يئات فال يحق 

 بعيب االنحراف باستعمال ا 
ً
لسلطة، الضبط اإلداري أن تتذرع بالحفاظ على النظام العام لتحقيق مآرب وغايات غير مشروعة وإال كان تصرفها معيبا

 آخر غير الغرض الذي من أجله منحت اإلدارة سلطة إصداره   ويقصد بذلك أن يستهدف القرار الضبطي
ً
تسمية   وقد ذهب جانب من الفقه إلى،  غرضا

 . 13وذلك الرتباطه الوثيق بعنصر الغاية أو الهدف من القرار اإلداري  ؛ذلك بعيب الغاية

 
ا
 سبب اإلجراء الضبطي:  :ثانيا

إلى    
ً
اإلدارة مستندا الصادر من  الضبطي  أن يكون اإلجراء  الضبط مرتبط بوجود  فال بد  العام، فعمل  بالنظام   

ً
سبب حقيقي وواقعي يرتبط فعال

العامخلل في   السبب  ،النظام  الخلل وجد     ،فإذا وجد ذلك 
ً
الضبط مشروعا الضبط   ،وبالتالي كان  أمام حالة واقعية من حاالت  وخالف ذلك سنكون 

 اإلداري إبطالها النعدام السبب.  القضاءاإلداري غير املشروعة التي يتعين على 

 
ا
 عة الحدث: أن تكون الوسيلة املستخدمة في الضبط اإلداري مالئمة لطبي :ثالثا

أن تكون  ستتم عملية الضبط اإلداري بإحدى الوسائل الثالث )األنظمة أو القرارات الفردية أو التنفيذ الجبري( وبالتالي فإن هذه الوسائل ال بد  

تحقيق هدف الضبط اإلداري مضبوطة بضابط املشروعية بحيث ال تؤدي إلى إحداث خلل بالتوازن مابين الحريات والحقوق املصونة لألفراد وما بين  

 وهو الحفاظ على النظام العام. 

 من ذلك )التوازن( فال بد أن تكون وسائل الضبط اإلداري وعلى اختالف أنواعها متناسبة مع حماية الحريات
ً
فال تؤدي إلى إحداث منع   ،وانطالقا

 طة املرور لفترة معقولة بحيث ينتهي هذا اإلغالق مع انتهاء السبب. لألفراد بممارسة نشاطاتهم وحقوقهم، كأن يتم إغالق شارع معين من قبل شر مطلق 
 

العام رقم   األمن  التاسعة من قانون  املادة  األردني في  املشرع  أكد  املستخدمة من قبل رجل  1965لسنة    38وقد  الوسيلة  أن تكون  م على ضرورة 

ن أ و   ،التدرج باستعمال القوة وعدم إطالق النار إال بعد استنفاذ جميع الوسائلاألمن العام عند استخدام القوة مالئمة فأكد على أفراد الجهاز ضرورة  

  .14يكون إطالق النار بهدف التعطيل ال القتل وغير ذلك مما يعرف لدى العسكريين بــ )قواعد االشتباك(

 
 . 240، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص 1998،  1هاني علي ، القانون اإلداري ، الكتاب األول ، طالطهراوي ،  10
   .م17/9/2000بتاريخ  4455من عدد الجريدة الرسمية رقم   3702واملنشور على الصفحة ، م 2000لسنة  47ج من نظام التشكيالت اإلدارية رقم /10املادة  11
 .م1/3/1954بتاريخ 1173من عدد الجريدة الرسمية رقم  141، املنشور على الصفحة  1954لسنة  7قانون منع الجرائم رقم  12
 .308، ص 307م ،دار الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية للنشر والتوزيع ، ص2002نواف ، القضاء اإلداري ، الطبعة األولى  انظر في ذلك كنعان،  13
 .252مرجع سابق ، ص القانون اإلداري ، هاني ،  الطهراوي، 14
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استعرضنا   أن  وبعد  يجب  أل ومن هنا  التي  العامة  والقواعد  اإلداري  الضبط  وعناصر ووسائل  الضبط  هداف  قبل هيئات سلطات  مراعاتها من 

عن دور القضاء في رقابة سلطات الضبط  سيكون  فإن السؤال املطروح والضوابط التي البد لها من التقّيد بها في قراراتها، اإلدارية أثناء ممارسة نشاطاتها

 .الثانيفي املطلب  سيتم توضيحهوهو ما ، اإلداري في الظروف العادية

 العادية الظروف سلطات الضبط اإلداري في   في رقابةالقضاء دور املطلب الثاني:  

اإلداري   الضبط  بيانهاكما  -إن إجراءات     تم 
ً
العام وبالتالي    -سابقا النظام  الحفاظ على  املجتمع وهي  رعت لتحقيق غاية أسمى في 

ُ
وإن كانت قد ش

الطبيعية حياتهم  ممارسة  على  األفراد  والحقوق   ،قدرت  الحريات  مباشر  بشكل  تمس  اإلداري  الضبط  إجراءات  بأن  القول  من  يمنعنا  ال  ذلك  أن  إال 

 ها والدفاع عنها ومنع غيره من االقتراب منها. الخاصة لألفراد والتي يحرص كل واحٍد على صيانت

اإلداري من ضمن حدود مسؤولياتهباعتبر  ، بحيث أنه  دوره في حماية حقوق وحريات األفرادلالقضاء اإلداري    تنبهوقد   فهو ،  أن أعمال الضبط 

تلك األعمال   اإلدارة األخرى يراقب  أعمال  أكبر من غيرها من  بين    بشكل  التوازن  التوافق فيسعى لتحقيق  العام بشكل يضمن  العامة والنظام  الحريات 

 كافة، وفيما يلي توضيح موجز لتلك الرقابة. أركانهبينهما، فالقضاء اإلداري يراقب مشروعية قرار الضبط اإلداري بجميع جوانبه ويتأكد من اكتمال 

  
ا
 رقابة ركن االختصاص: :أوال

اإلداري  الضبط  الضبطية، وهناك  ويقصد بركن االختصاص في  القرارات  لها إصدار  املخول  والهيئات  األشخاص  التي تحدد  العامة    ما   القواعد 

 ألحكام القضاء اإلداري بعيب عدم االختصاص
ً
وهو أن تقوم هيئة أو شخص ما بعمل قانوني ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص هيئة   يعرف وفقا

 . أو فرد آخر

وه االختصاص  عيب  من  نوعان  درجة    :ماوهناك  إلى  الضبطي  بالقرار  يصل  والذي  الجسيم  االختصاص  االختصاص   االنعدام،عيب  وعيب 

ه هو البسيط والذي ال يكون فيه عيب عدم االختصاص بتلك الجسامة وإنما يكون بشكل بسيط، وما نريد الحديث عنه في هذا السياق ونأمل في إيضاح

تبين   إذا  أنه  بحيث  الضبطي  القرار  إصدار  في  اإلداري  الضبط  هيئات  اختصاص  من  بالتحقق   
ً
ملتزما سيكون  اإلداري  القضاء  املسألة  أن  في  للقضاء 

 .فإنه يقرر إلغاء ذلك القرار الضبطياملعروضة عليه عدم االختصاص بالنسبة لهيئات الضبط اإلداري 

ذلك    ؛الرأي الذي يقول بأن هذا العيب )عيب عدم االختصاص( يكون نادر الحصول فيما يتعلق بأعمال هيئات الضبط اإلداري   ان ويؤيد الباحث

 ا 
ً
 ختصاصاتها وأعمالها وتتميز بها عن غيرها.  أن كل هيئة تفهم عادة

 
ا
 رقابة القضاء على شكل وإجراء الضبط اإلداري: :ثانيا

إلى جانب ما   اإلداري     معنيٌ   ،تم ذكره فالقضاء 
ً
الشكل وهل هو صادر    أيضا اإلداري من حيث  الضبط  الضبطي الصادر عن هيئات  القرار  برقابة 

أم ال القانون  الذي رسمه  واإلجراء  للشكلية   
ً
الباحث  ؟وفقا فإن  اإلداري  الضبط  لهيئات  العملي  الواقع   من 

ً
وانطالقا  

ً
يريانوحقيقة السبب   ين  بأن هذا 

.كسابقه، نادر الوقوع؛ إذ إن القرارات الضبطي
ً
 أو إجراًء معينا

ً
 شكال

ً
    ة ال تتطلب عادة

ب  الشكل، ما ورد  األردن واملتعلقة بعيب  اإلداري في  القضاء  النظر فيها من قبل  التي تم  الواقعية  األمثلة  املحكمة  ومن    األردنيةالعليا    اإلداريةقرار 

   1972( لسنة  15دسين رقم )( من قانون نقابة املهن14باستقراء املادة )والذي جاء فيه : "   263/2019رقم  
ً
 معينا

ً
وتعديالته يتبين أن املشرع رسم شكال

ي بدوره  والذي  النقابة  إلى مجلس  توصياته  يصدر  الذي  الشعبة  إلى مجلس  ابتداًء  الطلب  تقديم  وهو  املهندسين  لنقابة  االنتساب  طلب  صدر لتقديم 

أن عدم التقيد بهذا اإلجراء يلحق بالقرار املشكو منه عيب في اإلجراءات الواجب اتباعها  القرار اإلداري بقبول الطلب أو رفضه مع بيان األسباب، وحيث 

ولم  ،يملك صالحية إصدار القرار بقبول الطلب أو رفضه حيث أن طلب التسجيل املقدم من املطعون ضدها قدم إلى أمين عام مجلس النقابة والذي ال

حيل إلى الدائرة يقدم لصاحب الصالحية في النظر في الطلب وتقد
ُ
يم التوصية وهو مجلس الشعبة كما أن الطلب لم يعرض على مجلس الشعبة وإنما أ

ب اتباعها مما يجعل القانونية وصدر القرار املشكو منه بناًء على ما جاء بمذكرة الدائرة القانونية مما يلحق بالقرار املشكو منه عيب في اإلجراءات الواج

 أوجبه نص قانوني حدده املشرع وفي الشكل املشار إليه مما يتوجب إلغاؤه لورود أسباب هذا القرار غير صحيح من ح
ً
يث الشكل ملخالفته إجراًء جوهريا

  15 ."الطعن عليه

 على هذا القرار يجد الباحث
ً
 حق الطاعن وقضت بإلغاء القرار اإلداري ملخال  انوتعليقا

ً
فته أن املحكمة التي نظرت في موضوع الدعوى راعت جيدا

األفراد   الشكل واإلجراء، وفي ذلك ضمان واضح لحقوق  اإلدارية  بأن تكون في  األقل من حيث   القرارات  اإلدارة بحقهم قرارات سليمة على  التي تصدرها 

 وجوب اتباع الشكل املنصوص عليه في القانون.

 

 

 

 
 ، منشورات مركز عدالة.  4/12/2019)هيئة خماسية( تاريخ  263/2019قرار املحكمة اإلدارية العليا األردنية رقم  15
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ا
 رقابة القضاء على موضوع الضبط اإلداري )رقابة املحل(: :ثالثا

أي قاعدة قانونية   القانون وخالفت  أحكام  الضبطي عن  القرار  اإلداري مصدرة  الضبط  إذا خرجت هيئة  للقانون   
ً
اإلداري مخالفا الضبط  يعتبر 

 ألحكام القانون 16قائمة 
ً
)دستور    . وبالتالي فإن القضاء اإلداري يراقب مدى انسجام الضبط اإلداري مع أحكام القانون فإذا كان الضبط اإلداري مخالفا

 بعيب مخالفة القانون أو عيب  املحل . أو قانون أو نظام (
ً
 فإنه يكون معيبا

 في إلغاء قرارات الضبط اإلداري وهنالك  
ً
(  ملحكمة العدل العليا  يدة عد  قراراتويعتبر هذا العيب األكثر شيوعا

ً
منها على   ،17في هذا الشأن   )سابقا

عن جريمة القتل التي اقترفها مع آخرين   ال يوجد في قانون منع الجرائم ما يوجب توقيف املستدعي الذي قض ى مدة محكوميته  )سبيل املثال ال الحصر  

 .18  (لحين تقديم صك صلح عشائري وعليه فإن استمرار املحافظ في توقيفه وعدم إطالق سراحة بعد انتهاء محكوميته مخالف للقانون 

 ملا    وإن،  قرار ضبطي مخالف ألحكام القانون   بأنه ال مبرر بأن تقوم هيئات الضبط اإلداري بإصدار أي   انويرى الباحث
ً
صدر مثل ذلك القرار وفقا

التشريع  ،يبرره   في 
ً
   ؛فإن ذلك ُيعّد قصورا

ً
 تماما

ً
   إذ من املفترض أن تكون صالحيات هيئات الضبط اإلداري منسجمة

ً
مع نصوص القانون وذلك احتراما

 الحريات العامة لألفراد وضمان عدم التجاوز عليها. لحقوق و ل

  صور لعيب مخالفة القانون أو عيب املحل نص عليها قانون محكمة العدل العليا وهنالك ثالث
ً
، حيث تكمن الصورة ب(/10في املادة ) املذكور أنفا

الضبط بشكل    بتوقيف شخص ملدة األولى في مخالفة هيئات 
ً
املحافظ مثال القاعدة كأن يقوم  لتلك  الصريح  القانونية وذلك بتجاهلها  مباشر للقاعدة 

الوقت ذات  وفي  الجرم  بنفس  القضائي  للتحقيق  الشخص  ذات  خضوع  من  بالرغم  محاكمة   معينة  جواز  بعدم  تقض ي  القانونية  القاعدة  أن  حيث 

 لوقت وضرورة صدور عقوبة واحدة فقط بحقه عن ذات الجرم.الشخص على ذات الفعل أمام مرجعين في نفس ا 

أو الخطأ في تطبيقها بحيث يتم في  من صور عيب مخالفة القانون فتكون من خالل الخطأ في تفسير القاعدة القانونية  والثالثة  أما الصورة الثانية  

لقاعدة القانونية دون التحقق من وقائع صحيحة تستند إليها الهيئة التي األولى تأويل النص القانوني بشكل غير صحيح وفي الحالة الثانية يتم تطبيق ا 

 .19أصدرت الضبط 

 
ا
 رقابة القضاء على سبب القرار اإلداري: :رابعا

يقوم بالتأكد من وجود  ،  لقاض ي اإلداري عندما تعرض عليه مسألة تتعلق بالطعن بالقرار الضبطي الصادر من إحدى هيئات الضبط اإلداري إن ا 

فإذا  أم ال؟(  اإلجراء  مبرر وسبب واضح التخاذ  )هل هنالك  سببه  والتحقق من  اإلجراء  بهذا  للقيام  بالهيئة  دفع  الذي  الواقعي  الظرف  أن  تبين    وتحقق 

انون، وقد جرت العادة بأن يقوم مصدر اإلجراء املتخذ تم دون وجود سبب حقيقي يستند إليه فإنه عندئٍذ يصدر قراره بمخالفة ذلك اإلجراء ألحكام الق

األسباب    القرار الضبطي بتسبيب القرار )تبرير السبب من اإلجراء( من خالل مشروحاته وعندها فإن القاض ي اإلداري الذي ينظر املسألة يبحث في ذات

أ  إلى  أن يستند  املحافظ تكفيل شخص ما دون  بناًء على ذلك، كأن يرفض  بأن  سباب واقعيويتأكد منها ويصدر قراره  ة حقيقية مبرره فعندها سنقول 

 يستند إلى سبب واقعي مقنع.  ذلك القرار الضبطي  مخالف للقانون كونه ال

(  51أ( من قانون الجمعيات وتعديالته رقم )/19والذي جاء فيه: " حددت املادة ) 213/2020ومن ذلك قرار املحكمة اإلدارية العليا األردنية رقم  

املنتخبة،   2008لسنة   اإلدارية  الهيئة  إدارة مؤقتة لتحل محل  قرار يتضمن تعيين هيئة  التنمية االجتماعية ضمن حاالت محددة إلصدار  سلطة وزير 

تبي الطاعنة لم  أن  يبين سبب إصدارهما. وحيث  أن  املشكو منهما  القراررين  التنمية االجتماعية، عندما أصدرت  ن مبرر وعليه فكان يتوجب على وزير 

تخبة التي وردت ارها للقرارين املشكو منهما ولم تبين الحالة أو الحاالت التي دعته لتعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئة إدارتها املنإصد

 من شروط صحته كما استقر على ذلك القضاء وا 
ً
 من القرار اإلداري وشرطا

ً
لفقه اإلداري حتى على سبيل الحصر في املادة املذكورة بحيث تعتبر جزءا

معي منهما  املشكو  القرارين  من  يجعل  الذي  األمر  السبب،  هذا  ومشروعية  اإلداري  القرار  سبب  مراقبة  في  ممارسة صالحياته  من  القضاء  بين  يتمكن 

  20ملخالفتهما القانون ويتعين إلغاءهما ". 

 في محلة وله وفي املثال السابق صورة واضحة من صور الرقابة القضائية على سبب القرار 
ً
اإلداري وضرورة أن يكون القرار املتخذ من اإلدارة واقعا

 سبب واضح يرتكز إليه، وأنه وبخالف ذلك سيكون مصيره الرد واإللغاء من قبل القضاء.

 
 .296كنعان ، مرجع سابق )القضاء اإلداري ( ، ص  16
لسنة    27، وهو قانون ملغى بموجب قانون القضاء اإلداري رقم م25/3/1992تاريخ   3813من عدد الجريدة  الرسمية رقم   516املنشور على الصفحة    1992لسنة    12رقم  قانون محكمة العدل العليا   17

 م 2014
 ، منشورات مركز عداله.  م2006لسنة  468/2006رقم محكمة العدل العليا قرار  18
 . 302، ص301مرجع سابق )القضاء اإلداري( ، ص كنعان ،  19
 ، منشورات مركز عدالة 6/10/2020)هيئة خماسية( تاريخ  213/2020قرار املحكمة اإلدارية العليا األردنية رقم  20
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هنالك ما يعرف في الفقه اإلداري بمبدأ أو قاعدة السلطة التقديرية لإلدارة، والتي تتمثل  التطرق لها في هذا الخصوص، هو أنوالحقيقة التي البد 

 يمكن للمشرع  بإعطاء اإلدارة حرية أكثر عند ممارسة عملها؛ بغية تمكينها من التصرف الصحيح واتخاذ القرار املناسب في الحالة املعروضة عليها؛ إذ ال 

   أن يبّين كل حالة بشكل منفرد ويضع
ً
 خاصا

ً
 . 21لها حكما

وقد استقر مجلس الدولة الفرنس ي على ضرورة أن تستند اإلدارة في قراراتها إلى أسباب واقعية صحيحة حتى لو صدرت تلك القرارات عن سلطة  

 مع الوقائع املادية التي دفعت التخاذه؛ إذ ال يمكن بأي حال من األحوال 
ً
 عن  أن يكون القرار اإلداري تقديرية، بحيث يكون القرار اإلداري متناسبا

ً
مجردا

 .22سببه

بنظرية   يعرف  ما  الفرنس ي  الدولة  مجلس  لدى  ظهر  اإلداري،  الضبط  أعمال  وزيادة  العشرين  القرن  منتصف  في  الدولة  اتساع وظائف  ونتيجة 

لتقديرية التي تملكها اإلدارة وحماية حقوق األفراد ما بين السلطة ا  "الغلط البين" ؛ وذلك ملجابهة خطر اتساع السلطة التقديرية لإلدارة، وإعادة التوازن 

 .23وحرياتهم

مقدرة   وتقوم هذه النظرية في أساسها على أن التسليم بحق اإلدارة وإمكانية وقوعها بالخطأ بالتقدير بما تملكه من سلطة تقديرية، ال يعني عدم

له   تتيح  الخطأ، بحيث  النظر في حجم وطبيعة ها  املوضوع من  الذي وقعت به قاض ي  الخطأ  التقديرية ذاتها وتقيم  السلطة  أن يدخل في  هذه النظرية 

 في مجال القرارات الضبطية اإلدارة بأن ال يكون ذلك الخطأ من قبيل الخطأ البين أو البارز 
ً
 .24وبالتالي الحد من السلطة التقديرية لإلدارة خصوصا

الباحث الد  انويرى  التي تحسب ملجلس  النظرية  األفراد من خطورة تعسف أن هذه  الفرنس ي، ساهمت بشكل كبير في حماية حقوق وحريات  ولة 

لطة التقديرية اإلدارة في التغول عليها خالل ممارستها ألعمال الضبط اإلداري وتقديرها لألسباب املوجبة لقراراتها، بحيث يمكن للقضاء رقابة هذه الس

    خطأ بّين في التقدير.  وإلغاء القرار الضبطي لإلدارة في حال كان هنالك

 
ا
 رقابة القضاء على غاية وغرض القرار الضبطي:  :خامسا

 
ً
رعت لتحقيق مصلحة عليا للمجتمع وهي الحفاظ على النظام العام  كما تم بيانه سابقا

ُ
وبالتالي   ،بأن غاية الضبط اإلداري ليست عبثية وإنما ش

، وعليه فإن الضبط اإلداري إذا ما تعدى أو تجاوز هدف الحفاظ أن ال تتعدى حدود ذلك  افإن هيئة الضبط اإلداري عندما تصدر قراراتها يجب عليه

 بما يعرف بعيب  ،امعلى النظام الع
ً
 معيبا

ً
 . والذي ينبغي إلغائه في استخدام السلطة  االنحراففإنه يكون قرارا

بحجة أن ذلك يؤثر على السكينة العامة وفي نفس املكان    املناطق  إحدى ومثال ذلك أن يقوم املحافظ بمنع اصدار ترخيص ملحل )كوفي شوب( في  

 نفس املشروع. والزمان يعطي املوافقة لشخص آخر وعلى 

الباحث إلى حد كبير  انوبرأي  إثباته  أمر يصعب  اإلداري  الضبط  السلطة لدى هيئات  إساءة استعمال   بقصد   ؛فإن 
ً
 كبيرا

ً
ارتباطا أنه مرتبط  ذلك 

املظاهر  ونية مُ  السلطة ولكنه يخفي ذلك ببعض  إساءة استعمال  املسبقة في  النية  الضبطي بحيث يكون لديه  القرار  املشروعة كأن يكون شكل  صدر 

 ومحل وسبب الضبط اإلداري واضح
ً
ُم   ا  للشك في نوايا 

ً
اثباتها بحيث ال يدع مجاال التي يصعب  العيب من العيوب الخفية  صدر الضبط اإلداري، فهذا 

 وتقديرها إال من خالل املسألة املطروحة على القاض ي اإلداري. 

اإلدارة ومن ضمنهاالقضائية على  الرقابة  و  ثالثة  أعمال   
ً
تأخذ صورا اإلداري  الضبط  البرملانا :  إجراءات  يمارسها  والتي  البرملانية  والرقابة  ،  لرقابة 

أعمالها فتعمل على تصحيح   ذاتها على  اإلدارة  التي تمارسها  إدارة، وقد   اعوجاجهااإلدارية وهي  أو من خالل لجان  أو والئية  الرقابة رئاسية  وتكون تلك 

 مثل األحزاب والنقابات. 25تكون الرقابة على أعمال الضبط اإلداري من خالل الرقابة الشعبية التي يتوالها لجان شعبية  

الضبطي العادية من خالل تفحص اإلجراء  اإلداري في األحوال  الضبط  أعمال  القضائية على  الرقابة  فإذا ثبت عدم مشروعية اإلجراء    ، وتتحقق 

يعرف بقضاء التعويض    فقد ُيحكم له بالتعويض وهو ما  ،مة وإن حصل وأن لحق ضرر للمدعي جراء أعمال الضبط اإلداري تستبعده املحك    الضبطي

يعرف بقضاء   وقد تصل الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري في األحوال العادية إلى حد إلغاء قرار الضبط اإلداري فيصبح  كأن لم يكن وهو ما

 اإللغاء. 

الظروف االستثنائيةوخالصة   اإلداري في  الضبط  إلى سلطات  ننتقل بحديثنا  أن  بما    ،القول وقبل  اإلداري  الضبط  بأن هيئات  القول  فإنه يمكن 

 للضوابط واملعايير التي  
ً
 لرقابة القضاء وفقا

ً
   تم تبيانهاتقوم به من أعمال وإجراءات تمس بحريات وحقوق األفراد تكون خاضعة

ً
وبذلك نضمن    ،سابقا

في  ا  ما  حٍد  إلى   
ً
يكون مختلفا قد  األمر  أن  إال  اإلنسان،  احترام حقوق  بضرورة  الحال  يقتضيه  ما  وبين  اإلداري  الضبط  إجراءات  بين  الظروف  لتوفيق 

 . هذه الدراسةفي املبحث الثاني من  انسيتناوله الباحثاالستثنائية وهو ما 

 

 
 .38ص  -37م ، دار الثقافة للنشر والتوزيع  ، ص2006كنعان،  نواف ، القضاء اإلداري ، الطبعة األولى  21
 .م2015/2016كلية الحقوق والعلوم السياسية،  –محمد ، خليفي، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية لإلدارة: دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد  22
 . 71، صم1996ربي، القاهرة الحكيم، سعيد عبد املنعم، الرقابة على أعمال اإلدارة في الشريعة اإلسالمية والنظم املعاصرة، دار الفكر الع 23
 .71الحكيم ، املرجع السابق، ص 24
 .93، ص  92م ، ص2005علي عليان ، حقوق اإلنسان وحرياته ودور شرعية اإلجراءات الشرطية في تعزيزها ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، أبو زيد،  و   علي محمد صالحالدباس،  25
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 الظروف االستثنائيةاملبحث الثاني: حدود سلطات الضبط اإلداري في 

عن عناصر الضبط اإلداري والغاية منه والشروط   داري في األحوال العادية، وتحدثفي املبحث السابق سلطات هيئات الضبط اإل   انبين الباحث

 ملعايير وقواعد واضحة. 
ً
 الالزمة لصحة الضبط وأن كل ذلك يخضع لرقابة القضاء اإلداري وفقا

ثمة اختالف أن حول ما إذا كانت سلطات هيئات الضبط اإلداري في األحوال العادية هي ذاتها في الظروف االستثنائية أم   ولكن السؤال املطروح هنا

وهل رقابة القضاء فعالة في تلك األحوال أم أنها معطلة؟ سنستعرض ذلك من خالل بيان ماهية الظروف االستثنائية املقصودة في   ،فيما بين هذه وتلك

 ومن ثم بيان دور القضاء ومدى فاعليته في رقابة أعمال الضبط اإلداري في املطلب الثاني. ، اإلداري وذلك في املطلب األول أعمال الضبط 

 املطلب األول: ماهية الظروف االستثنائية 

وخالفه األصل  نقيض  هو  تؤد  ،االستثناء  التي  الواقعية  الحاالت  مجموعة  هي  العام  مفهومها  في  االستثنائية  قواعد    إلىي  والظروف  تعطيل 

 .26املشروعية العامة واستبدالها بقواعد أخرى استثنائية تتناسب مع الظروف والوقائع املستجدة

 ويقصد بالضرورة أو الظروف االستثنائية في مجال الضبط اإلداري " وجود خطر أو ظرف شاذ يحدق بالوطن ويهدد أمنه وسالمته سواًء كان هذا

 عن غزٍو  
ً
ناجما أو نكبات عامة"الخطر  أو اضطرابات داخليه  أهليه  أو حرب  أو عصيان مسلح  الباحث.27أو عدواٍن خارجي  التعريف؛   انويتفق  مع هذا 

إال حالة شاذة  للمجتمع كالحروب والزالزل واملجاعات   غير طبيعية  فالظروف االستثنائية ما هي  العام  النظام  فيها ما فيها من األخطار والتهديدات على 

 والفتن والقالقل الداخلية.  واألمراض

املسألة لتلك  الدول أخذت في تنظيمها  بأن  القول  الظروف االستثنائية( وجهتين رئيسيتين  ويمكن  اإلداري في  الضبط  الدول من   ،)سلطات  فمن 

ة أو الظرف االستثنائي الطارئ، أخذت باملدرسة أو األسلوب اإلنجليزي والتي تقوم على أساس إصدار قانون خاص ينظم هيئات الضبط اإلداري في الحال

حرب أو  زلزال  حصل  وباء   فلو  تلجأ    أو  الدولة  فإن   
ً
األسلوب-مثال لهذا   

ً
البرملان  -وفقا بقانون    إلى  ويسمى  الحالة  تلك  ينظم  عاجل  قانون  الستصدار 

البرملان من مراقبة وتفحص كل حالٍة على حده ويتأكد من   ن 
ّ
بأنه يمك يمتاز  البعض  الظروف. وهذا األسلوب من وجهة نظر  أو قانون  وجود  الطوارئ 

يكون أكثر قدرة على ضمان احترام حقوق وحريات األفراد    خطر حقيقي وفعلي قبل توسيعه من سلطات الحكومة في أعمال الضبط اإلداري، فهو بذلك 

 . في املجتمع

ومن الدول من انتهجت النهج الفرنس ي والذي يقوم على إعداد قانون مسبق خاص لحاالت الضرورة يتم من خالله بيان أنواع وحدود السلطات  

بحيث يتم فقط اإلعالن عن تطبيق هذا القانون حال حدوث ظرف طارئ  االستثنائية لهيئات الضبط اإلداري واألشخاص الذين يمارسونها وآلية ذلك،  

ومعد  
ً
جاهزا الطوارئ سيكون  قانون  فإن  املنهج  لهذا   

ً
السابق ووفقا املثال  ذلك، ففي   يستدعي 

ً
   ا

ً
الصالحيات    ،مسبقا  جميع 

ً
سلفا فيه  ُحدد  قد  ويكون 

، فكل ما هنالك أن يخرج رئيس الدولة أو الجهة املخو والشروط واإلجراءات وبشكل مفصل فال حاجة الجتماع البرملان ألنه ا 
ً
لة وتعلن جتمع وناقش سابقا

البالد، في  الطوارئ  املشرع    حالة  أخذ  األردن  رقم  وفي  الدفاع  قانون  إصدار  تم  الفرنس ي حيث  األسلوب  قانون  1992لسنة   13بهذا  والذي حل محل  م 

 . م 1935 الدفاع لسنة

الضبطية التي تصدر بموجبه، وقبل الحديث عن هذا القانون ال بد من اإلشارة   القانون والقرارات  السند الدستوري الذي اعتمد عليه هذا  إلى 

 ، استند إلى نصوص دستورية قوية ال يمكن الخروج عنها والعبث في تؤيلها بأي شكل من األشكال انطبأن هذا القانون عندما صدر  مما ال شك فيهف
ً
القا

 من مبدأ علوية القاعدة الدستورية .

( من الدستور األردني والتي تحدث بشكل واضح عن هذا القانون، ففي املادة 128.125.124فقد جاء السند الدستوري لقانون الدفاع باملواد  )

املشرع بصورة عامة 124 القانون    تحدث  أن هذا  منه، بحيث  الدفاع والغاية  أمر طارئ يستدعي  عن مبررات إصدار قانون  إال في حال وقوع  ال يصدر 

 ذلك، وتكون الغاية منه هو اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات التي تكفل الدفاع عن الوطن من تداعيات تلك الحالة الطارئة. 

أنه باإلمكان وقف تنفيذ القوانين العادية املعمول بها في اململ املادة الدستورية،   في نص هذه 
ً
، كما ويكون إعالن هذا القانون كةوقد جاء واضحا

 بإرادة ملكية تصدر بناء على تنسيب من مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

املادة   للحديث عن   125أما  انفردت  اململكة،  فقد  الدفاع عن  يمكن من خاللها  أكثر قوة،  تدابير  تستدعي فرض  التي  الخطيرة  الطارئة  الحاالت 

 لهذه األحكام العرفية،    ويكون ذلك بإرادة ملكية بناء 
ً
يمكن إصدار تعليمات بغض النظر عن أي نصوص قانونية  على تنسيب من مجلس الوزراء، فوفقا

ا  لتلك  املنفذين  بها، ويكون جميع األشخاص  املعمول  القوانين  التعليمات على تعطيل  تلك  القوانين األخرى، وبعبارة أخرى تعمل  لتعليمات موجودة في 

    إزاء أحكام القوانين إلى أن يتم إعفائهم من تلك املسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية. قانونية التي تترتب على أعمالهم عرضة للمسؤولية ال

 
 . 262مرجع سابق ، صالقانون اإلداري، ، القبيالت  26
 . 252مرجع سابق ، ص القانون اإلداري، ،الطهراوي  27
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ً
أكدت محكمة العدل العليا/ سابقا في   ويتضح من النص السابق بأن الغاية من إعالن األحكام العرفية هو الدفاع عن اململكة، وفي هذا السياق 

 .28العديد من قراراتها أن األسباب األمنية تعتبر من قبيل الحاالت التي تستدعي إعالن األحكام العرفية 

 
ً
، وهي ومما ال شك فيه بأن الدستور األردني وإن نص على إمكانية إصدار قانون للدفاع أو استصدار أحكام عرفية للغايات التي تم بيانها مسبقا

يمكن أن تمر بها اململكة، إال أن ذلك ال يعفي من القول بأن حقوق وحريات األفراد لم تغب عن ذهن املشرع عندما وضع  مواجهة الحاالت الطارئة التي  

أ تنّص على هذا  /128(، حيث جاءت املادة 125.124تلك النصوص الناظمة لقانون الدفاع ولألحكام العرفية املنصوص عليها في املادتين سالفتي الذكر )

خالل   األفراد  وحقوق  حريات  على  اإلدارة  تغول  إمكانية  في  الدفاع  بقانون  للتذرع  معها  مجال  ال  قاطعة  بصورة  للقرارات  إ املبدأ  وتنفيذها  صدارها 

 الضبطية في الظروف االستثنائية.

الذكر، الدفاع سالف  قانون  إلى  االستثنائ  وبالعودة  بالظروف  املقصود  تحديد  تم  املادة  فقد  بينت  الحاالت حيث  تلك  في  التطبيق  وإجراءات  ية 

ا  أنحاء  العامة في جميع  السالمة  أو  الوطني  األمن  تهدد  الوطن في حالة وقوع طوارئ  الدفاع عن  إذا حدث ما يستدعي  "أنه  أو في الثانية منه على  ململكة 

انتشار آفة أو    منطقة منها بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات .. يعلن   وباءأو فتنة داخليه مسلحة أو كوارث عامة أو 

 29العمل بهذا القانون بإرادة ملكية سامية تصدر بقرار من مجلس الوزراء". 

 إلى حٍد كبير على تحديد املقصود بالظروف االستثنائية التي يتوجب من خالف
ً
لها اإلعالن من خالل هذا القانون نجد أن املشرع األردني كان حريصا

 للشك بوجود د
ً
وافع أخرى عن بدء تطبيق القانون وكذلك نص على ضرورة بيان الحالة وتحديد املنطقة الجغرافية املشمولة بالتطبيق مما ال يدع مجاال

 نون.تتطلب العمل بهذا القانون، فال يصح لعاقل أن يقول بأن هذه الحالة أو تلك غير واقعيه وال يجب فيها تطبيق هذا القا

الباحث الفرنسية والتي سار على هديها    انويرى  املدرسة  اإلنجليزية  املشرعبأن  املدرسة  أفضل من  املدرسة    ؛األردني تمثل حالة واقعية  وذلك ألن 

 وإجراءات طويلة تتنافى مع حالة االستعجال ا اإل 
ً
كما   ،الظروف االستثنائيةلتي تقتضيها  نجليزية تدرس كل حالة بمفردها وهذه الدراسة قد تتطلب وقتا

لفهم  بالتطبيق  املعنية  الدولة   إلدارات 
ً
مجاال يعطي  ال  قد  الطارئة  الحالة  وجود  أثناء  اإلداري  الضبط  هيئات  وواجبات  إجراءات  تحديد  واجباتها   أن 

 واملطلوب منها بالتحديد.

األفراد؛ فالقانون جرى من الفرنس ي ال يعني ضياع لحريات وحقوق  أن األسلوب  الوقت  كما  بالبرملان وأخذ  الشعب   من قبل ممثلي 
ً
اقشته مسبقا

ومع كل تلك الضمانات فإن ذلك ال يعني أن تمارس هيئات الضبط اإلداري ما يحلوا لها من أعمال في الظروف االستثنائية   ، الكافي في ذلك قبل أن يصدر

مدى رقابة القضاء على أعمال الضبط اإلداري في الظروف    يدور حول هنا    السؤال الذي يطرح  وعليه فإندون أن يكون لديها استشعار برقابة القضاء، 

 بحثه في املطلب األخير من هذا البحث.  سيتم االستثنائية وهو ما 

 املطلب الثاني: مدى فاعلية القضاء في رقابة سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية: 

 ماهية الظروف االستثنائية وطبيعتها وأنها تختلف عن  عن  في املطلب السابق    جرى الحديث
ً
 يحتم من خالل ذلك    الظروف العادية اختالفا

ً
مطلقا

دائ يحتاج  فاالستثناء  العادية؛  األحوال  في  بها  تقوم  التي  والتدابير  اإلجراءات   عن 
ً
تماما وتدابير مختلفة  إجراءات  اتخاذ  اإلدارة  يبرره على  قانون  إلى   

ً
، ما

بأن قانون الدفاع في األردن هو الذي حدد سلطات الضبط اإلداري، وبالتأكيد ستكون هذه السلطات أوسع وأشمل لتمكن الدولة من    انالباحث  اوتحدث

 القيام بباقي وظائفها تجا
ً
 حتى تستطيع الحقا

ً
مع، ه أفراد املجتاإلبقاء والحفاظ على نفسها قدر املستطاع، فمهمة اإلدارة الحفاظ على بقاء الدولة أوال

 
ً
 من هذه الفكرة فإن مبدأ املشروعية والذي تم الحديث عنه سابقا

ً
والذي تتحرك اإلدارة ضمن إطاره وال تتعدى حدوده في األحوال العادية أثناء  وانطالقا

 في الظروف االستثنائية وستتحرك اإلدارة في حدود مشروعية مختلفة  
ً
إلى أهدافها   تمكنها من الوصول   وواسعةممارستها لسلطاتها املختلفة سُيترك جانبا

 ومجابهة األخطار التي تعتري الدولة في مثل تلك الظروف.

ريات العامة  وعليه فإننا نتساءل عّما إذا كان التوسيع من رقعة املشروعية يعطي الحق إلدارات الدولة املعنية في الضبط اإلداري بإلغاء وتقييد الح

 دون أن تكون خاضعة لرقابة القضاء كما في األحوال العادية؟  والحقوق املتفق عليه لألفراد إلغاًء م
ً
 طلقا

الظروف ومهما بلغت األخ  من الجهل؛ إذ ال يوجد ما يبرر ذلك مهما كانت 
ً
طار  إن القول بإلغاء حريات وحقوق األفراد بصورة مطلقة يعتبر ضربا

األمور  تنظيم  هي  اإلدارة  واإل   فمسؤولية  البقاء  من  الدولة  تتمكن  بموجب حتى  لألفراد  مصونة  والحريات  الحقوق  وإن  الظروف،  تلك  زوال  حتى  بقاء 

 
من الدستور ذلك الن عبارة الدفاع عن اململكة الواردة في هذه الفقرة يجب أن يعطى لها نفس املنصوص   2/ 125)إن األسباب األمنية تنطوي تحت أغراض الدفاع عن اململكة باملعنى املقصود من املادة  28

ساس بالدفاع عن اململكة وهي كل نشاط ماس بسالمة الدولة وأمنها الداخلي أو الخارجي أو ضار بأي مرفق من مرافقها وهو القانون الخاص الذي حدد األعمال التي لها م 1935عليه في قانون الدفاع سنة 

املنصوص عليها في هذا القانون وسندا  اسه التدابير االستثنائية  العامة وذلك على اعتبار أن فكرة املحافظة على السالمة العامة واألمن العام هي التي تمثل املعيار الحقيقي السليم الذي ترتكز على أس

من الدستور الذين  125الصادرة بمقتض ى الفقرة الثانية من املادة  1967من تعليمات اإلدارة العرفية لسنة  20لذلك فان محكمة العدل العليا ال تكون مختصة بالنظر بدعوى املستدعين إعماال للمادة 

 منشورات مركز عدالة.  25/10/1987)هيئة خماسية( تاريخ   115/1986رار الصادر عن مجلس التعليم العالي(. قرار محكمة العدل العليا األردنية رقم  أنهيت خدماتهم من جامعة اليرموك بمقتض ى الق

 قرار ذات املحكمة الصادر بهذا الخصوص رقم 
ً
 عدالة. (، منشورات مركز م4/10/1986)هيئة خماسية( تاريخ  171/1985وانظر في ذلك أيضا

م 2020وما وباء كورونا الذي أشغل العام في عام   . م25/3/1992، تاريخ   3815رقم  ، من عدد الجريدة الرسمية  588ـ ــ 586م ، املنشور على الصفحة  1992لسنة   13من قانون الدفاع رقم     2املادة رقم   29

 لتقليل اإلصابات والوفيات من هذا الوباء العاملي.  متعددةع من هذا القرن إال صورة من صور الظروف االستثنائية التي مر بها األردن والتي استدعت من الدولة تطبيق قانون الدفاع وإصدار أوامر دفا
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املعنية بتنفيذ إجراءات الضبط اإلداري أن تحد من تلك الحقوق وتقيدها   ،التشريع األسمى في الدولة وهو الدستور    وبالتالي يكون من صالحية اإلدارة 

والغرض من ذلك، فال يمكن  بشكل معتدل الغاية     وبما يتفق مع 
ً
الدولة وفي   مثال األفراد بشكل كامل في جميع جغرافيا  تنقل  اإلدارة بمنع  تصور قيام 

  بل يكون ذلك محدد  ،جميع األوقات
ً
 كما صدر في األردن  ا

ً
من بمناطق معينه أو بكافة املناطق ولكن ألوقات معينة تتناسب مع الظرف االستثنائي، تماما

األفراد من التنقل بين مناطق اململكة ليوم أو ربما لعدة أسابيع بهدف الحفاظ على الصحة العامة والقليل من أوامر دفاع بموجب قانون الدفاع منعت  

 .خطر انتشار فيروس كورونا الذي ضرب البالد والعباد

وعليه فإن من   ت البشرحقوق وحريا  احتراموحتى ال تستغل اإلدارة مسألة الظروف االستثنائية فتقوم بأعمال ال تتفق مع ما يجب مراعاته من  

 في
ً
الظروف    واجب القضاء أن يراقب جميع تصرفات اإلدارة، وال شك بأن الرقابة القضائية على أعمال وإجراءات الضبط اإلداري ستكون مختلفة تماما

بينّ  التي  تلك  العاديةاالستثنائية عن  الظروف واألحوال   م  ،اها في 
ً
أوال القضاء معني  الظروف االستثنائية  التأكد من وجود ظروف طارئة حقيقية ففي  ن 

في عن وجود وفعلية عاجلة تبرر لسلطات الضبط اإلداري القيام بإجراءات أقل مشروعية بحيث أن القاض ي اإلداري سُيلزم اإلدارة بأن تقدم الدليل الكا 

اإلجراء الضبطي الذي قام به رجل  وبخالف ذلك فإن    ،وأن يتأكد من مدى مالئمة تلك الحالة للقانون   ،حالة طارئة استدعت القيام بمثل ذلك اإلجراء

 وال يستند إلى ظرف استثنائي حقيقي يتفق مع القانون، فقانون الدفاع في األردن والذي أجاز مثل هذه اإلج
ً
راءات اشترط أن اإلدارة املعني سيكون باطال

ذلك   وحدد  طارئة  حالة  هنالك  ،يكون 
ً
اإلدارة    صراحة رجل  تذرع  إن  غير وبالتالي  اإلجراءات  وممارسة  عام  بشكل  بالقانون  اإلداري  بالضبط  القائم 

 املشروعة بحجة أن ذلك العمل متفق مع القانون يلزمه على تقديم الدليل الكافي على أن ما قام به يشكل حالة طارئة واقعية. 

م ( في املادتين الثامنة والتاسعة أنه يحق للشخص الذي تم توقيفه أو 1992لسنة   13وقد بين املشرع األردني في ذات القانون )قانون الدفاع رقم  

أن   اإلدارية  املحكمة  على  وأوجب  بحقه  الصادر  الضبطي  باإلجراء  يطعن  أن  أمواله  على  الحجز  تم  من  أو  عليه  وجه  القبض  على  الطعن  بهذا  تبت 

 .30السرعة 

لقضايا التي ترفع في الظروف االستثنائية واملتعلقة بإجراءات الضبط اإلداري وبذات املشرع استلزم السرعة في البت با  أن  انيجد الباحثومن هنا  

الضبطي الوقت   القرار  إلبطال  الدعوى  يقيم  أن  بحقه  صدر  الذي  الضبطي  العمل  جراء  من  بالظلم  الشعور  ينتابه  من  لكل  املطلقة  الحرية  أعطى 

 واملطالبة بالتعويض.

ن املشرع ألزم  إ كتوف األيدي عن أعمال وإجراءات رجال اإلدارة فيما يصدر عنهم من إجراءات ضبطية، بل  وعليه فإن القضاء اإلداري لم يقف م

أ  الحقيقية والفعلية على جميع  الرقابة  الظروف االستثنائيةعالقضاء بضرورة  )في  اإلداري، والرقابة تكون هنا  الضبط  األولى على  مال  بالدرجة  ( رقابة 

العمل   مالئمة  طارئة مدى  واقعية  حالة  وجود  من  التأكد  حيث  من  اإلداري  الضبط  سلطات  يراقب  فالقضاء  للمشروعية؛  مراقبة  وليس  الضبطي 

 ما 
ً
هي األحوال التي يمكن القول معها بأن هذا الظرف    )استثنائية( توجب القيام بالضبط اإلداري وهو أمر مرده إلى الدستور والقانون الذي حدد مسبقا

 ... استثنائي أم ال

الحالة االستثنائية تلك  الضبطي ولزومه ملواجهة  إلى جانب ذلك يراقب مدى مالئمة وتناسب اإلجراء  اإلداري  القضاء  أن  ، وبعبارة أخرى هل كما 

 ملواجهة تلك الحالة وهل هو الوسيلة الوحيدة ملواجهتها أم كان باإلمكان عالج تلك ال
ً
حالة دون اللجوء إلى اإلجراء الذي قامت به السلطة اإلدارية الزما

 مثل ذلك اإلجراء؟ 

القضاء  األمر فإن على  بين يديه    وكذلك  األمر  أم ال وذلك من  متى ما وضع  السليمة   لإلجراءات 
ً
الطوارئ قد تمت وفقا بأن إعالن حالة  يتأكد  أن 

 من قبل الجهة 
ً
املختصة بإعالنه، وبناًء على ذلك فإنه إذا أعلن تطبيق القانون خالل التأكد من صدور القرار بإعالن تطبيق قانون الدفاع قد صدر فعال

 وتكون اإلجراءات الضبطية ُبنيت على باطل، كما أن القضاء اإلداري يتأكد في املسائل املعروضة عليه م
ً
ن أن هدف  من جهة غير مختصة فيكون مخالفا

 للنظام العامسلطة الضبط اإلداري من الضبط اإلداري االستثنائي لم تكن عبثية وإ 
ً
وعليه فإنه إذا تبين أن الغاية من اإلجراء الضبطي لم   ،نما تحقيقا

الضبطي لعدم مشروعيته وهو ما القرار  القضاء سيلغي ذلك  العام فإن  النظام  الحفاظ على  اإلداري على   تكن حقيقية وبهدف  القضاء  يعرف برقابة 

دل العليا األردنية واملتضمن " بأن الغاية من تولي رئيس الوزراء صالحية أو من يفوضه بموجب ، ومن ذلك ما جاء بقرار محكمة العغاية اإلجراء الضبطي

 على السالمة العامة  م1939لسنة  2مكررة من نظام الدفاع رقم 9املادة 
ً
 ومؤثرا

ً
إنما تهدف للسالمة العامة والدفاع عن اململكة بمعنى أن يكون النزاع عاما

 للقانون أو الكفالة التي تعهد بها بأن يكون حسن السيرة والسلوك"وال يدخل في نطاق 
ً
 مخالفا

ً
 .31السالمة العامة مجرد ارتكاب شخص فعال

 
القانون أو أي أمر دفاع أو جرى االستيالء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو ألي صاحب مصلحة بالنيابة عن ) يجوز ألي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا    8املادة   30

كمة برد الطلب دون اللجوء إلى تقديم ر الصادر عن املحالشخص املذكور ان يطعن باألمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا ب. على املحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة وال يحول القرا

)
ً
 .طلب جديد املرة بعد األخرى طاملا بقي األمر املطعون فيه قائما

 أو أمـر أيهـذا القـانون أو  نقلـه أو إتالفـه ولكـل مـن اتخـذ بحقـه أي إجـراء بموجـب أووضع اليد عليـه  أو)لكل من كلف بأي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال ولكل من تم االستيالء على ماله  9املادة  

 من تقديم الطلب بالتعويض على   إجراء أوعمل    أومال   أيعن  تأديتهيحدد مقدار التعويض وان يقرر  أنتكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء  
ً
يكون  أنخالل مدة ال تتجاوز ستين يوما

  بإقامةض الحق للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة املقررة للتعوي
ً
 . (القوانين النافذة املفعول  ألحكامالدعوى لدى املحكمة املختصة للمطالبة بالتعويض العادل املترتب له وفقا

 . 28/1/1985الصادر عن محكمة العدل العليا )هيئة عادية( بتاريخ  164/1984القرار رقم   31
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وتأكد من مالئمتة من عدمها الضبطي  القرار  من  الحقيقية  الغاية  راقب  القضاء  بأن  للباحث  يتضح  العليا  العدل  ملحكمة  القرار  لهذا   
ً
، فوفقا

ة للقانون ال تتعلق بموضوع السالمة العامة وإنما تتعلق لفتكابة مخاتعدى على السالمة العامة بمجرد ار   وز اعتبار الشخص قدبحيث قض ى بأنه ال يج

 بموضوع أخر وهو الكفالة التي تعهد بموجبها أن يكون حسن السيرة والسلوك.

 الخاتمة:

في هذا البحث عن حدود سلطات هيئات الضبط اإلداري في األحوال العادية ومدى مالئمتها ملبدأ املشروعية ثم انتقلنا بذات الفكرة    جرى الحديث

دارة ومدى للحديث عن تلك الحدود في األحوال والظروف االستثنائية من خالل بيان املقصود بالظروف االستثنائية في مجال الضبط اإلداري وأعمال اإل 

األحوالإ  تلك األعمال واإلجراءات وفي جميع  القضاء وتدخله في  اإلداري   حصول بما يضمن    ،مكانية مراقبة  الضبط  أهداف  من   التوازن مابين تحقيق 

صت  ومابين احترام حقوق وحريات األفراد وعدم التعدي عليها  جهة
ُ
وصيات الدراسة في نهاية املطاف إلى عدد من النتائج والت  من جهة أخرى، بحيث خل

 وعلى النحو التالي: 
 

 
ا
 النتائج:: أوال

حقيقية إن هيئات الضبط اإلداري وعند ممارستها ألعمالها تلتزم بأهداف الضبط اإلداري ووسائله املشروعة واملالئمة وتستند إلى أسباب واقعية و  •

 ترتبط بالنظام العام. 

التي   • الضبطية  اإلجراءات  اإلداري من خالل  الضبط  العامتسعى هيئات  النظام  الحفاظ على  إلى  بها  العام،  تقوم  )األمن  الصحة    بكافة عناصره 

 وبما يضمن عدم التعرض للحريات والحقوق العامة لألفراد.  العامة، السكينة العامة واآلداب العامة(

من ضرورة االلتزام بالقواعد اإلدارة  ي  هدف أسمى للضبط اإلداري ال يعفإن القول بضرورة الحفاظ على النظام العام في الظروف االستثنائية ك •

 والضوابط العامة التي تلتزم بها في األـحوال العادية. 

سواًء    ،تخضع جميع أعمال وإجراءات هيئات الضبط اإلداري إلى رقابة القضاء اإلداري والذي يتأكد من مدى مشروعية تلك اإلجراءات ومالئمتها •

 . في األحوال العادية أم األحوال االستثنائية

إال أنها ومع كل ذلك تخضع لرقابة القضاء    ،كانت سلطات الضبط اإلداري واسعة وأكبر بكثير في األحوال االستثنائية عنها في األحوال العاديةإذا   •

 ة لألفراد. للتأكد من مدى مالئمتها ومشروعيتها و عدم تعديها على الحقوق والحريات املكفول

 
ا
 التوصيات:  :ثانيا

إجراءاتها وتتميز   • ترقى في  أن  اإلداري  الضبط  لهيئات  التغوّ بحتى يتسنى  املشروعية وبالتالي عدم  األفراداحترامها ملبدأ  ، فإن  ل على حقوق وحريات 

يوصانالباحث الدراسة    ان  هذه  خالل  البرامجومن  بتكثيف  اإلداري  الضبط  بوظائف  املعنية  الدولة  إدارات  تقوم  ت واملحاضرا   التوعوية  بأن 

بحيث يكونوا مؤهلين وبكفاءة عالية على  ،مع أهل الخبرة وأساتذة القانون اإلداري لزيادة الوعي والدراية لدى أفرادها وباالشتراك الدورية والندوات

واحتراف مهنية  بكل  اإلداري  الضبط  إجراءات  بجميع  القانون   ،القيام  بأحكام  يخل  ال  احترا   ،وبما  األفرادويضمن  وحريات  حقوق  وبالتالي ،  م 

اإلدارات واملؤسسات  تخلصت اإلداري   بعض  من   فيها  مما علق  تلك  الضبط  التخلف في تطبيق إجراءات  الذي مظاهر  األمر   ينعكس    ، 
ً
على   إيجابا

 إلى جنب احترامواملتمثلة باملحافظة على النظام العام  هتحقيق أهداف 
ً
 . حقوق وحريات األفراد وصون  بصورة تضمن فيها جنبا

 واملراجع: املصادر 

: 
ا
 القوانين والتشريعات:  أوال

 .م19/1/1952بتاريخ  1093 رقم  من عدد الجريدة الرسمية 3( املنشور على الصفحة 1952الدستور األردني وتعديالته لسنة ) .1

 .م25/3/1992تاريخ  3813من عدد الجريدة  الرسمية رقم  516املنشور على الصفحة  1992لسنة  12 رقم  وتعديالته قانون محكمة العدل العليا .2

 .م1/3/1954بتاريخ 1173الرسمية رقم  من عدد الجريدة  141، املنشور على الصفحة  1954لسنة  7قانون منع الجرائم رقم  .3

 . م3/1992/ 25، تاريخ  3815، من عدد الجريدة الرسمية رقم    588  -  586، املنشور على الصفحة م 1992لسنة  13قانون الدفاع رقم  .4

 . م16/9/1965من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  1873من العدد  1427، املنشور على الصفحة م 1965لسنة  38قانون األمن العام رقم  .5

العامة رقم   .6 الصحة  الصفحة   م 2008لسنة   47قانون  املنشور على  العدد   3450،  الصادر   4924من  الرسمية  الجريدة  /    8/ 17الصادر بتاريخ من 

 . م2008

 . م9/2000/ 17بتاريخ  4455من عدد الجريدة الرسمية رقم   3702، واملنشور على الصفحة م 2000لسنة   47نظام الشكيالت اإلدارية رقم  .7

:
ا
 الكتب واملؤلفات: ثانيا
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Abstract: This research study came to talk about the issue of administrative control and what it includes 
from the procedures and actions practiced by the administration, and to indicate the extent to which it must 
adhere to the objectives of administrative control and not deviate from the general rules in it.  
To achieve the desired goal, the descriptive and analytical approach was adopted, so that the research 
ultimately concluded with several results, the most important of which are that administrative control 
bodies, when practicing their work, adhere to the objectives of administrative control and its legitimate and 
appropriate means and are based on realistic and real reasons related to the public system. 
This study also recommended the state departments concerned with administrative control functions to 
intensify awareness programs to increase awareness and know-how among their members, so that they are 
highly qualified and efficient to carry out all administrative control procedures with all professionalism and 
professionalism, and in a manner that does not violate the provisions of the law and guarantees respect for 
the rights and freedoms of individuals. 

Keywords: administrative control; regular; exceptional. 
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