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 وسائل الضبط االداري  م/                   

الداریه بهدف حمایه النظام العام والمحافظة علیه ومعنى :هو مجموعه اإلجراءات والقرارات التي تتخذها السلطه االضبط االداري 

 الضبط اإلداري معنیان عضوي ومادي  

 یعني الضبط اإلداري أنه مجموعة   - العضوي:  -  1

األجهزة و الهیئات التي تتولى القیام بالتصرفات و اإلجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام , و یجرى الحدیث حینئد  

 هیئات التي تتكفل بعملیة الضبط , و عن أعوان الضبط و األشخاص المكلفین بتنفید األنظمة و حفظ النظام.  عن ال

من منطلق هدا المعیار یمكن تعریف الضبط اإلداري على أنه مجموعة اإلجراءات و التدبیر التي تقوم بها الهیئات   - المادي: -2

یكمن في إحدى نشاطات السلطات اإلداریة و هذا المعنى هو األهم في القانون   العامة حفاظا على النظام العام , أو أن الضبط 

اإلداري, و یمثل هدا النشاط مجموع التدخالت التي تجسد في شكل تنظیمات تهدف من جهة إلى رفع القیود على حریة األفراد  

داري لیس الحاله الوحیده لغرض بعض القیود  لممارستهم لبعض النشاطات , و من جهة اخرى إلى حمایة النظام العمام فالظبط اإل

على ممارسه الحریات الفردیه إلى أن هناك بالدرجه األولى القوانین التي تنظم كل نشاط في المجتمع وتضع الحدود والقیود الحریات  

ختلفه وهذا ما یسمى  الفردیه في ممارسه ذالك النشاط مثال النشاط االصطناعي والتجاري والمهني المتمثل في ممارسه المهن الم

بالضبط التشریعي. ولكن دراستنا في هذا المؤلف اقتصرت على الضبط اإلداري ویختلف الضبط اإلداري عن الضبط القضائي الذي  

تقوم به الجهات الضبطیه المختصه بعد وقوع الجریمه للتحري عن فعلها واتخاذ اإلجراءات القانونیة االصولیه لتقدیمه للمحاكمه  

اءه في حال ثبوت ارتكابه وذالك یتضح أن الضبط القضائي إجراء عالجي في حین یكون الضبط اإلداري وقائیاً غایته  لینال جز

ه  حمایه النظام العام قبل وقوع به وانتهاكه واتخاذ التدبیر الكفیلة لمنع مثل هذا االنتهاك واألخالل بنظام ألعام وهذا ال تتعارض وضیف

الضمانات الدستوري والقانونیه الحریات الفردیه الن هذه الحریات یجب أن تمارس في حدود القانون  االدراه في هذا الجانب مع 

وبما یمكن الجمیع ممارسه حریاتهم بانتظام فتنظیم المرور یمكن األفراد من ممارسه حریاتهم في استعمال الطرق وتنظیم الطرائق  

ن تفشي تلك األمراض وسریانها وهكذا الحال بالنسبه لجمیع إجراءات الضبط  الوقایه الصحیه من األمراض الوبائیه یحمي المجتمع م

اإلداري التي تهدف دائما لحمایه النظام العام. ویعرف الفقیه )هوریو( النظام العام بأنه انعدام الفوضى والقالقل والنظام العام هو  

روره سالمتها ویتكون النظام العام من ثالثة عناصر  مجموعه مصالح علیا مشتركه لمجتمع ما في زمن معین یتفق الجمیع على ض

هي األمن العام والسكینه العامه والصحه العامه ویقتضینا األمر بتحدید معنى الضبط اإلداري إیضاح المقصود بالعناصر الثالثه التي  

 یهدف الضبط اإلداري إلى حمایتها وتوفیرها بكونها عناصر النظام العام    

 ري القانونیة  وسائل الضبط اإلدا

قد ال تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب اإلدارة إال وفقا لما حدده القانون  فرئیس الجمهوریة یستند في ممارسه لصالحیاته في  

مجال الضبط على الدستور  نفس الشيء بالنسبة للوزیر األول أما الوزراء یستندون إلى النصوص التنظیمیة في ممارسة بعض  

صدار القرارات بالنسبة للوالى یباشر إجراءات الضبط وفق قانون الوالیة أما رئیس المجلس الشعبي البلدى یمارس  اإلجراءات و إ

صالحیاته من منطلق نصوص قانون البلدیة و كل هده السلطات تلجا إلى وسائل قانونیة یمكن حصرها في إصدار لوائح الضبط أو  

 أو اللجوء إلى إستخدام القوة المادیة ) القسر (    القرارات التنظیمیةإصدار األوامر الفردیة   

 اوالً:القرارات التنظیمیة )اللوائح(   

تلجأ االداره إلى استخدام سلطتها بإصدار قرارات ملزمه تتضمن قواعد عامه تهدف إلى حمایه النظام العام مثل انظمه المرور  

الثلوث ومنع الضوضاء. وتتضمن قرارات  الضبط اإلداري العامه منع والقرارات المتعلقه بحمایه الصحه العامه وحمایه البیئه من 

قیام بنشاط معین او القیام بأجرات معینه وتتضمن تلك القرارت شرط الحصول على اذن مسبق من السلطات اإلداریه المختصه للقیام  

وال یستطیع ممارسه النشاط اال بعد صدور  بنشاط معین ومن تتوفر فیه الشروط الالزمه المحدده بالقرار یستطیع تقدیم طلب ذالك 

موافقه الجهة المختصه فضال عن القرارات التنظیمیة في مجال الضبط اإلداري قد تتضمن اشتراط اخبار االداره ببدء ممارسه نشاط  

یرا فإن القرارت  ما من قبل األفراد فال یشترط اذنا او موافقه مسبقه وإنما ممارسه النشاط جائز بشرط اخبار الجهه المختصه اخ

اإلداریه في مجال الضبط اإلداري قد تكتفي بتنظیم النشاط مثال على ذالك تعلیمات المرور وسیر المركبات في الطرق الداخلیه  

والخارجیه وتعلیمات وزاره الصحه وتنظیم نشاط المحالت العامه بما یتضمن توفیر الصحه للمواطنین ومنع اسباب األمراض.   

 والقرارات اإلداریه والفردیه    ثانیاً:األوامر



قد تلجاً السلطة اإلداریة في ممارسة سلطات الضبط اإلداري عن طریق إصدار قرارات فردیة في شكل أوامر و هي القرارات التي  

تصدرها اإلدارة تمس فردا محددا بداته أو مجموعة من األفراد محددین بدواتهم مثل : األمر الصادر من طرف رئیس المجلس  

من قانون البلدیة( أو األمر الصادر لمن عرض فیلم أو مسرحیة إلحتمال إخاللها   71لشعبي البلدى لهدم منزل آیل للسقوط )المادة ا

بالنظام و األمن العام أو منح اجازه قیاده السیارات او اجازه فتح محل تجاري او اجازه حمل السالح اجازه البناء وهذه القرارت  

 یقاً لقرار تنظیمي بشرط أن ال تخالف القانون او القرارت التنظیمیة.   الفردیه قد تكون تطب 

  

 ثالثاً:استخدام القوه المادیه )القسر(   

قد تستخدم اإلدارة القوة المادیة إلجبار األفراد على تنفیذ   

القوانین واللوائح والقرارات اإلداریة لمنع اإلخالل بالنظام  

 ائل الضبط  العام . وتعد هذه الوسیلة اكثر وس

شدة وعنفاً باعتبارها تستخدم القوة الجبریة وال یخفى ما لذلك من خطورة على حقوق األفراد وحریاتهم. ویمكننا تشبیه حق االداره  

في استخدام هذه الوسیله من وسائل الضبط اإلداري مع الفارق بحق الدفاع الشرعي. ویعد التنفیذ الجبري لقرارات الضبط اإلداري  

یقات نظریة التنفیذ المباشر للقرارات اإلداریة واستناداً لذلك ال یتم الحصول على إذن سابق من السلطات القضائیةلتنفیذه. إال  أحد تطب 

انه یجب أن تتوافر فیه شروط التنفیذ المباشر المنصوص علیها قانونا فالنظام العام یهم عموم المجتمع واالعتداء علیه أو خرقه یملي  

جب اتخاذ اإلجراءات الالزمه المحافظه علیه ویجب عدم استخدام هذه الوسیله اال بعد خیبه جمیع الوسائل األخرى  على االداره وا

لحمایه النظام العام یستخدم في الحاالت التالیة: أن القانون أو اللوائح على استعمال هذا الحق. أو أن یرفض األفراد تنفیذ القوانین 

ویشترط في جمیع الحاالت أن یكون استخدام القوة المادیة متناسباً مع جسامة الخطر الذي من   ٠  ة.واللوائح, أو في حاالت الضرور

الممكن أن یتعرض له النظام العام .  استخدام القوة المادیة ال یعنى مجازاة األفراد عن أفعال جرمیة ارتكبوها . وإنما یقصد بالقوة  

 خالل بالنظام العام بعناصره الثالثة.  المادیة تلك القوة المستخدمة لمنع وقوع أي إ 

  

اوال: في الظروف  حدود سلطات الضبط االداري  

تخضع سلطة الضبط اإلداري في الظروف  العادیه 

 العادیة  

لمبدأ المشروعیة الذي یستدى أن تكون اإلدارةخاضعة في جمیع تصرفاتها للقانون وإال كانت تصرفاتها وما تتخذه من قرارات باطالً  

 مشروعاً وتتمثل رقابة القضاء على سلطات اإلدارة في هذه الظروف فیما یلي:  وغیر 

 أوال: أهداف الضبط اإلداري:  

یجب أن تتقید اإلدارة بالهدف الذي من اجله قرر المشرع منح هیئات الضبط هذه السلطات فلیس لإلدارة تخطى هذا الهدف سواء كان  

قیق أغراض بعیدة عن حمایة النظام العام . أوسعت إلى تحقیق مصلح عامة لكن ال تدخل  عاماً أم خاصاً فإذا استخدمت سلطتها في تح

 ضمن أغراض الضبط التي قصدها المشرع فان ذلك یعدانحرافاً بالسلطة ویخضع قرار اإلدارة للرقابة. القضاءالمختص.  

 ثانیاً : أسباب الضبط اإلداري :  

لتي دفعت اإلدارة إلى التدخل وإصدار قرارهاء والیعد تدخل اإلدارة مشروعاً إال  یقصد بسبب الضبط اإلداري الظروف الخارجیة ا

إذا كان مبنیاً على أسباب صحیحة وجدیة من شأنها أن تخل بالنظام العام بعناصره الثالثة األمن العام والصحة العامة والسكینة  

 العامة.  

 ثالثاً : وسائل الضبط اإلداري:  

ي استخدمتها سلطات وهیئات الضبط اإلداري مشروعة ؛ ومن القیود التي استقر القضاء على ضرورة  یجب أن تكون الوسائل الت 

اتباعها في استخدام اإلدارة لوسائل الضبط اإلداري انه ال یجوز أن یترتب على استعمال هذه الوسائل تعطیل الحریات العامة بشكل  

نظام العام ال یلتزم غالباً هذا اإللغاء وإنما یكتف بتقیدها . ومن ثم یجب أن  مطلق الن ذلك یعد إلغاء لهذه الحریات والحفاظ على ال

یكون الحظر نسبیاً » اي إن یكون قاصراً على زمان أو مكان معینین. وعلى ذلك تكون القرارات اإلداریة التي تصدرها سلطة  

 عاً: مالئمة قرارات الضبط اإلداري :  الضبط اإلداري بمنع ممارسة نشاط عام منعاً عاماً ومطلقاً غیر مشروعة  راب 

ال یكفى أن یكون قرار الضبط اإلداري جائرا قانوناً أو انه قد صدر بناًء على أسباب جدیة  إنما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى  

الظروف التي صدر  اختیار اإلدارة الوسیلة المالئمة للتدخل  فیجب أن ال تلجاً إلى إستخدام وسائل قاسیة أو ال تتالئم مع خطورة 

 فیها.  

ومن الضروري أن نبین أن سلطة القضاء في الرقابة على المالئمة هي استثناء على القاعدة العامة في الرقابة على أعمال اإلدارة  

  فاألصل هو استقالل اإلدارة في قدیر مالئمة قرار ات ها » لكن بالنظر لخطورة قرارات الضبط على الحقوق والحریات فإن القضاء



یبسط رقابته على المالئمة . وفي هذا المجال ال یجوز مثالً لرجال األمن أن یستخدموا إطالق النار لتفریق تظاهره في الوقت الذي  

 كان استخدام الغاز المسیل للدموع أو خراطیم المیاه كافیاً لتحقیق هذا الغرض.  

  

 ثانیاً:في الظروف االستثنائیة  

سالمة الدولة كالحروب والكوارث الطبیعیة  وتجعلها عاجزة عن توفیر وحمایة النظام العام باستخدام   قد تطراأ ظروف استثنائیة تهدد

القواعد واإلجراءات السابق بیانها . وفي هذه الحالة البد أن تتسع سلطات هیئات الضبط لمواجهة هذه الظروف من خالل تمكینها من 

ستثنائي على أن الظرف االستثنائي أیا كانت صورته حرباً أو كوارث طبیعیة ال  اتخاذ إجراءات سریعة وحازمة لمواجهة الظرف اال

یجعل اإلدارة في منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق  فال یعدو أن یكون األمر توسعاً لقواعد المشروعیة فاإلدارة تبقى مسؤولة في  

في حالة الظروف اإلستثنائیة یقاس بمیزان آخر غیر أن    ظل الظروف اإلستثنائیة على أساس الخطأً الذي وقع منهاء غیر أن الخطأ

 ذلك الذي یقاس به الخطأ في الظروف العادیة.  

 أوالً : التنظیم القانوني لسلطة الضبط في الظروف  

د أن  اإلستثنائیة. وحیث أن نظام الظروف اإلستثنائیة من شأنه المساس المباشر بحقوق وحریات األفراد التي یكفلها الدستور فالب 

یتدخل المشرع لتحدید ما إذا كان الظرف استثنائیاً ام ال. ویتم ذلك باتباع أسلوبین : األول أن تصدر قوانین تنظیم سلطات اإلدارة في  

الظروف اإلستثنائیة بعد وقوعها ویتسم هذا األسلوب بحمایة حقوق األفراد وحریاتهم ألنه یحرم السلطة التنفیذیة من اللجوء إلى  

ظروف اإلستثنائیة إال بعد موافقة السلطة التشریعیة  ویعیبه أن هناك من الظروف اإلستثنائیة ما یقع بشكل مفائ ال یحتمل  سلطات ال 

استصدار تلك التشریعات باإلجراءات الطویلة المعتادة . بینما یتمخض األسلوب الثاني عن وجود قوانین منظمة سلفاً لمعالجة  

ویرخص الدستور للسلطة التنفیذیة بإعالن حالة الظروف اإلستثنائیة والعمل بمقتضى هذه القوانین   الظروف اإلستثنائیة قبل قیامها

.وال یخفى ما لهذا األسلوب من عیوب تتمثل في احتمال إساءة اإلدارة سلطتها في إعالن حالة الظروف اإلستثنائیة في غیر أوقاتها  

یید حریات األفراد وحقوقهم.  وقد اخذ المشرع الفرنسي باألسلوب األخیر إذا  لالستفادة مما یمنحه لها المشرع من صالحیات في تق

رئیس الجیهوریة الفرنسیة سلطات واسعة من   158منحث ال مادة الس ادسة عشر ة من دستور الجمهوریة الخامسة الصادر عام 

 اجل  

 مواجهه الظروف اإلستثنائیة.  

 :    ثانیا : حاالت اعالن حالة الطوارىء في العراق

الیجوز اعالن حالة الطوارىء اال في حاالت معینة  

یتعرض. فیها االمن والتظام العام للخطر في جمیع  

ارجاء الدولة او قي جزء منها . وقد حدد المشرع  

العراقي هذه الحاالت في قانون السالمة الوطنیة رقم  

 فیما یلي :    1965لسنة  4

قامث حالة حرب أو ایة حالة تهدد  حدث خطر من غارة عدائیة او اعلنت الحرب او  .1

 بوقوعها .  

 حدث اضطراب خطیر في االمن العام اوتهدید خطیر له .   .2

لسنه رئیس الوزراء بعد موافقة   1.حدث وباء عام او كارثة عامة في حین خول امر الدفاع عن السالمة الوطنیة رقم  3

من العراق عند تعرض الشعب العرفي لخطر حال جسیم   الرئاسة باالجماع اعالن حالة الطوارىء في أیة منطقة  2004هیئه

یهدد االفراد في حیاتهم  وناشئ من حمله مستمرة للعنف من أي عدد من االشخاص لمنع تشكیل حكومة واسعة التمثیل في  

 العراق او تعطیل المشاركة السیاسیة السلمیة لكل  العراقیین او أي غرض اخر.  

عالن حالة الطوارىء یترتب على اعالن حالة الطوارىء مجموعة من االثار وقد حددت المادة الثالثة  ثالثا : النتائج المترتبة على ا

والتي تفضي الى منح االدارة اختصاصات استثنائیة مقید للحریة   2004( لسنة 1من امر قانون الدفاع عن السالمة الوطنیة رقم )

 اهمها مایلي :  

 كرة قضائیة  توقیف وتفتیش االفراد دون استحصال مذ1

.وضع قیود على حریة المواطنین او االجانب في السفر واالنتقال والتجول والتجمع والمرور من وإلى العر اق او استخدام االسا  2

 حة والذخائر والمواد الخطره .  

 .احتجاز المشتبه بسلوكهم وتفتیش منازلهم واماكن عملهم .  3

 ة  . فرض حضر التجوال لفترة محدده على المنطق 4

 التي تشهد تهدیدا خطیرا على االمن او تشهد تفجیرات او اضطرابات وعملیات مسلحة معادیة واسعه .  



 .فرض قیود على االموال وعلى حیازة االشیاء  5

الممنوعة ووضع الحجز االحتیاي على أموال المتهمین بالتامر والتمرد والعصیان المسلح واالضطرابات المسلحة وعملیات االغتیال  

 .اتخاذ اجراءات احترازیة على الطرود والرسائل  6لتفجیر  وعلى اموال من یشترك او یتعاون معهم بایة وا

 والبرقیات ووسائل واجهزة االتصال السلوكیة واالسلكیة كافة . ویمكن فرض المراقبه على هذه الوسائل وتفتیشها وضبطها   

 ویة والمائیة في مناطق محدده لفترة محدده .  .فرض قیود على وسائل النقل والمواصالت البریدیة والج7

.فرض قیود على المحال العامة والتجاریة والنوادي والجمعیات والتقابات والشركات والمؤسسات والدوائر من حیث تحدید مواعید  8

 فتحها وغلقها ومراقبة اعمالها ووضعها تحت الحراسة وحلها وایقافها مؤقتا .  

صوره دائمیة باجازات االسلحة والذخیرة والمواد الخطیرة والمفرقعة والمتفجرة وحیازتها او االتجار  . ایقاف العمل مؤقتا او ب 9

بها.ومن المهم القول ان المادة الثانیه من امرالدفاعزعن السالمة الوطنیه العراقي تنص على ان حالةالطوارىء تعلن بأمر یتضمن  

 الحالة التي اعلنت حالة  

( ستین یوما اوتنتهي بعد   60د المنطقة التي تشملها  وتحدید بدء سریانها ومدتها على ان التمتد اكثر. من )الطوارىء بسببها وتحدی 

زوال الخطر او. الظرف الذي استدى قیامها او ایهما اقل ویجوز تمدید حالة الطوارىء بصورة دوریة كل ثالثین یوما ببیان 

عت الضرورة ذلك وینتهي العمل بها تلقائیا اذا لم تمدد تحریریا في نهایة ایة فترة  تحریري من رئیس الوزراء وهیئة الرئاسة اذا استد

تمدید . ومن الجدیر بالذكر إن للقضاء اإلداري دورمهم في الرقابة على قرار السلطة التنفیذیة بإعالن حالة الطوارئ ؛فالقاضي في  

حظ إن المشرع الدستوري العراقي قد أخضع هذا القرار لرقابة  هذه الظروف یراقب ابتداء" قرار إعالن حالة الطوارئ ومن المال

البرلمان. وذلك من خالل اشتراطه حصول موافقة مجلس النواب بأغلبیة ثلثي األعضاء على هذا القرار وال شك إن هذا الشرط  

أمر مهم حتما إال أنه ال    یفرض شكل من الرقابة السیاسي ة لممثلي الشء ب على قرار رئیس الوزراء بإعالن حالة الطوارئ وهو

یعول علیه دائما السیما عندما یكون البرلمان ضعیف أو عندما یمثل رئیس الوزراء األغلبیة المطلقة ألعضاء البرلمان فتنعدم  

الجدوى من الرقابة البرلمانیة. وعلى العموم فان رقابة القضاء على نشاط اإلدارة في الظروف االستثنائیة یمارس على أسباب  

ارها اإلداري والغایة التي ترمي إلیها اإلدارة في اتخاذه وال یتجاوز في رقابته إلى العیوب األخرى. االختصاص والشكل والمحل  قر

وهو ما استقر علیه القضاء اإلداري في العدید من الدول وال شك ان القضاء اإلداري یمارس دوراً مهماً في تحدید معالم نظریة  

ضع شروط االستفادة منها ویراقب اإلدارة في استخدام صالحیاتهم االستثنائیة حمایة لحقوق األفراد  الظروف االستثنائیة. وی 

 وحریاتهم وهذه الشروط هي:  

وجود ظرف استثنائي یهدد النظام العام وحسن سیر المرافق العامة سواء تمثل هذا الظرف بقیام حرب أو اضطراب أو كارثة  -1

 طبیعیة .  

عن أداء وظیفتها باستخدام سلطاتها في الظروف العادیة فتلجأأ الستخدام سلطاتها االستثنائیة التي توافرها هذه   ان تعجز اإلدارة -2

 النظریة .  

اما على مستوى التشریعات العادیه فقد أصدر المشرع عدد من القوانین لتنظیم سلطات واختصاصات الجهات اإلداریة المختصه  -3

  19651971 لسنه   13لسنه وقانون التعبئه رقم 4وف االستثنائیة منها قانون السالمه الوطنیه رقم بحمایه النظام العام في الظر

 .   1978لسنه   64وقانون الدفاع المدني رقم 

 وملخص على هذا الموضوع  

ن مراسیم تنظیمیة  بالنسبة للوسائل الي تستعملها هیئات الضبط اإلداري لتحقیق هذه األهداف جد لوائح الضبط واليه هي عبارة ع  

تتضمن قواعد عامة بجردة تنظم النشاط الفردي وبعض الحریات الفردیة وذلك بوضع القیود الالزمة للحفاظ على النظام العام»  

باإلضافة إلى القرارات اإلداریة الفردیة والي یقصد بما أن تقوم السلطة اإلداریة المختصة بإصدار قرارات تطبیقیة للقوانین أو  

الضبطیة على أفراد معینین بالذات فهو یخاطب شخصا أو أشخاص محددین باسم أو بذواتهم ویصدر تطبیقا للقواعد العامة   اللوائح

التشریعیة في قانون أو الئحة» وصوال إلى التنفیذ المباشر الجبري والذي یعتبر من بین امتیازات القانون العام الي یجوز لإلدارة  

ستخدامها والي لیس لها مقابل في العالقات بین األفراد طبقا للقانون الخاص» ویعي حق السلطة اإلداریة  العامة أو السلطة اإلداریة ا 

في تنفیذ قراراتها الالئحیة والفردیة وكذلك تنفیذ القوانین بأسلوب مباشر ودون سبق االلتجاء إلى القضاء للحصول على سند تنفیذدي  

   یسمح لها بالتنفیذ المباشر لقراراتهاء.  

 المصادر....    
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