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بین ضرورات الفعالیة اإلداریة وقیود حمایة الحقوق والحریات : الجزاءات اإلداریة
األساسیة

- دراسة مقارنة -
ن  اللصالح ا *بو

الملخص

الضرائب، الضمان االجتماعي، ميدانالجزاءات اإلدارية كافة الجوانب االقتصادية والثقافية واالجتماعية، في شملت 
سلطة العقاب كما ٔان .الصحة العامة، العمل والتكوين المهني، الثقافة، اإلعالم واالتصال، القطاع المالي وأالسواق، النقل والمرور

غير المركزية، بل شملت لم تعد حكرا على اإلدارة التقليدية المتمثلة في الهيائت المركزية وفروعها من هيائت عدم التركيز والهيائت 
.هيائت ٔاخرى وبالذات السلطات اإلدارية المستقلة والهيائت المهنية

تثيره هذه الجزاءات من إشكاالت دستورية ترتبط ٔاساسا بمبدٔا الفصل بين السلطات ومن مساس بالضمانات وبناء على ما 
تدخل اإلدارة بمجموعة من الضمانات من تدعت الضرورةفقد اسالمرتبطة بحماية الحقوق والحريات أالساسية المكـفولة دستوريا، 

طرف الدساتير والفقه الدستوري واالجتهاد القضائي في محاولة لخلق نوع من الموازنة بين اعتبارات الفعالية اإلدارية من جهة، 
.وحماية تلك الحقوق والحريات أالساسية من جهة ٔاخرى 

. ، سلطة العقابالحرياتالجزاء اإلداري، الحقوق، : الكلمات المفتاح

Résumé

Les sanctions administratives constituent l’une des expressions les plus manifestes des prérogatives de

puissance publique dont dispose l’administration. Il s’agit également d’un élément déterminant de régulation

sociale qui s’est renforcé ces dernières années avec le développement des autorités administratives

indépendantes dotées d’un tel pouvoir.

Sous l’influence des jurisprudences constitutionnelle, administrative, le prononcé de sanctions, qu’elles

soient pécuniaires, morales ou privatives de droits, fait toutefois l’objet d’un encadrement croissant, s’inspirant

des principes applicables en matière pénale, afin d’assurer un certain équilibre entre l’efficacité administratif et

une meilleure protection des droits des administrés

Mots clés :Sanctionadministrative, Droits, Libertés, Autorité de la répression.

Summary

In each system of law, the administrative sanctions take a distinct place along the criminal and civil

sanctions. Administrative sanctions are inflicted by administrative bodies to ensure the fulfillment of certain

obligations or restoring some legal conditions, such as withdrawing, suspending or denial of an advantage or

facility provided by law. The punitive character of these sanctions required the applicability of some law

principles from the criminal law into the administrative law, to ensure the protection against abuse in inflicting a

punitive sanction, and also guarantees for each person the right to a fair trial.

Key words:Administrative sanction, Rights, Liberties.Punishment authority.

تاذ حمارض * ني سطیفلكیة احلقوق والعلوم السیاسیة " ب“ٔس 2امعة دمحم ملني 
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، الفاتاإلدارية

ٔاينوضعقانونلمعال1971وبالمثلفعاللمشرعالبلجيكئايضافيعام
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عیة      ج العلوم  سمرب 19العدد 283جم 2014- د

فضالعنعدمإدراجالجزاءاإلداريضمنصحيفةالسوابقالقضائيةللش
، ومقابلذلك.10خصالمعني

ٔانالمخالفاتفيمجالسالمةاب101قانونالمرورالجزائريفيمادتهوردفي
.لمرورفيالطرقتقيدفيصحيفةالمخالفاتالخاصةبالمرور

، ٔاخيرا* 

إرادةالعقابالمباشرلٔالشخاصالمعنويةفيالدواللتيالتتبنىنظامالفإن
مسؤوليةالجنائيةللشخصالمعنوييمكنهأايضأانتفسراللجوءإلىنظ
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، تيازاتالسلطةالعامة

، ولميظهرهذاالنوعمنالسلطاتفيالقانونالجزائري 
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يتدخللمنعالممارساتواالٔ والذي200312جويلية19المؤرخفي03
فعااللمدبرةالتيمنشٔانهااإلخاللبحريةالمنافسةوالهيمنةعلىالسو

. ق
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وحولماإذاكانباإلمكاناعتبارهامنق،بيعةالخاصةكالمنظماتالمهنية

، بياللجزاءاتاإلدارية
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ويظهرعملهاهذاوكٔانهين،مادامتتلكالهيائتتساهمفيتسييرمرفقعام
كمأاكدمنجهتهمجلسالدولةالج.14درجضمنامتيازاتالسلطةالعامة

حيثبينٔانمنظمةالمحام،زائريعلىالطبيعةاإلداريةلهذهالمنظمات
.اختصاصاتهاينهيهيئةمهنيةتتمتعبصالحياتسلطةعموميةبموجب

15 .

النصالعقابيطبيعة- 2

يبقىالشرطأالساسيلتمتعاإلدارةبسلطةالجزاءهؤانيمنحه
. فهذاشرطمسبقيجبٔانيتوافر، االمشرعتلكالسلطة

فبسببمايمثلهمنحاإلدارةلسلطةتوقيعالجزاءمنتهديدللحرياتأالس
، اسية

فإنالمشرعوحدههومنيملكالحقفيمنحاإلدارةوتزويدهابسلطةالجز 
.16اءفيمواجهةٔايمخالفةللقوانينوالتنظيمات

غيرٔانهإذاكانتالسلطةالتشريعيةمنحيثالمبدٔاهيالمخولة
، دستوريابوضعالقاعدةالقانونيةذاتالطبيعةالردعية

. فهذااليمنعمنتدخاللسلطةالتنفيذيةلسنهذاالنوعمنالقواعد

، فيالواقع

، 2004جويلية7يمثلقرارمجلسالدولةالفرنسيالصادربتاريخ

" فيقضية

، 17"ضدالسيدبنقرو وزيرالداخليةوأالمنالعاموالحرياتالمحلية

دليالعلىتمتعالسلطةالتنفيذيةبٔاهليةالتنصيصعلىالجزاءاتاإلداري
، ة

فقدبينالمجلسمنخاللهذاالقرارٔانالسلطةالتنفيذيةوبالذاتالوزيراالٔ 
، وليعدمؤهاللفرضمثلهذهالعقوبة

تمال1995ٔاوت17إذٔانهبموجبمرسومصادرعنالوزيرأالولبتاريخ
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. تنصيصعلىعقوبةسحبالبطاقةالمهنية

قفمجلسالدولةٔانمبدٔاشرعيةالعقوبةيتطلبٔانتكونالعقوبةمفكانمو
. درجةفينصوليسبالضرورةٔانيكونمصدرهذاالنصقانون

فإذاماسمحالقانونلسلطةتنفيذيةبالحقفيتنظيمبعضالمسائاللمت
، علقةبسيرالمهنة

فإنهذهالسلطةالتنظيميةتصبحمؤهلةلفرضجزاءاتإداريةمرتبطةب
، طبيعتهابهذاالتنظيم

. القانونعلىهذهالجزاءاتحتىولولميتمالتنصيصفي

، نتيجةلهذاالتوجه

وجدمجلسالدولةٔانبإمكانالوزيرأالؤالنيفرضعقوبةسحبالبطاقةالم
جانفي20هنيةعلىالرغممنعدمالتنصيصعلىهذهالعقوبةفيقانون

1995 ،

فمادامالنشاطتنظيميبحتفإنالسلطةالتنفيذيةبإمكانهافرضالجزاء
18 .

، معذلك

لحالةالتييكونفيهاإصدارا فإنهيمنععلىالسلطةالتنفيذيةالتدخلفيا
لنصالعقابييندرجضمنالمجااللحصريالختصاصاتالسلطةالتشري

. عية

فيق19/07/2008ففيهذاالصددقضىمجلسالدولةالفرنسيبتاريخ
ضية

فيدراليةاالستشفاءالخاص"
Fédérationdel’hospitalisationprivée "

بٔانشروطممارسةالنشاطبالنسبةللمستشفياتالخاصةيعودإلىالقان
، منالدستور 34المادةونبموجب

فوحدهالقانونمنيحددالعناصرالمشكلةلمخالفةصاحبالترخيصل
.Rإللتزاماتالتيتفرضهاالمادة 6114-

منقانونالصحةالعموميةوالتيينجمعنهاتعليقٔاوسحبالترخيص11
19 .

إالدارةلتوقيعالجزاءومبدٔاالفصلبينالسلطاتٔاهلية- 3

القمبدئيامنطرفالسلطةفرضتطبيقالقانونيمارساختصاص
، ضائية

التيتنصعلىاختصاص1996مندستورالجزائرلعام146حسبالماّدة
. القضاةبإصدارأالحكام

منالدستورنفسهتهدفإل139كمأانالسلطةالقضائيةحسبنصالمادة

، ىحمايةالمجتمعوالحريات

. وتضمنللجميعولكلواحدالمحافظةعلىحقوقهأالساسية

، نتيجةلذلك

اءاتإداريةٔاثيرجدلواسعحولمدىدستوريةمنحاإلدارةسلطةفرضجز 
خارجنطاقسلطتهاالتقليديةفيالمجااللتٔاديبيوحقهافيفرضجزاءات

. علىالمتعاقدينمعهاكالموردين

إذكانالعائـقالدستوريالمثاريتمثلفيمبدٔاالفصلبينالسلطاتذوالطبي
، عةالدستورية

هذاالمبدٔاحينتجتمعلديهاسلطتيالتنظيموالعقابفيالفاإلدارةتخرق
ٔاصيلللسلطةالقضائيبمايمثلهذلكمناعتداءعلىاختصاصنفسهوقت

.ة
إناالعتراضاتالسابقةالتثارمبدئيافيالدواللتيتبنتفكرةالقم

، عاإلداريدستورياكإسبانياوالبرتغال
، قدٔاعطىمكاناللعقوباتاإلدارية1978ّنالدستوراإلسبانيلسنةأ إذ

اليمكنٔانيدانٔاو:"ٔانهعلى25الفقرةأالولىمنالمادةوفيهذاالصددنصت
تمثلجريمةٔاومخالفةإداريةفيايعاقبٔايشخصبمناسبةارتكابٔافعالال

إلىالنصالقانونيالساريالمفعولوقتاوذلكبالنظر ،لوقتالذيارتكبتفيه
. "رتكابها

وفينفسالسياقتحظرالفقرةالثالثةمننفسالمادةعلىاإلدارةتوقيعالع
. قوباتالسالبةللحرية

نالمخالفاتالجزائيةواإلداريْ قبَ رِّ فَ فيُ 1976ٔاماالدستورالبرتغاليلسنة
، ية
منهيعطيالحقللمشرعالوطنئاوالجهوياختصا168/1المادةصنَ فَ 

صافيتحديدالنظامالعامللمخالفاتالتٔاديبيةوأالفعالغيرالمشروعةو
.20اإلجراءاتالواجباحترامها

لكنيبقىاإلشكالمطروحابالنسبةللدواللتيتفتقدنصوصهاا
، فيفرنسامثالف. لدستوريةإلىنصوصصريحةبهذاالشٔان

لمواجهةهذهاإلشكاليةسمحتالفرصةللمجلسالدستورئاكـثرمنمرة
-82مقرارهرق1982حيثٔاصدرفيعام، 

ٔايناعترفالمجلسلإلدارةبحقتوقيعالعقوباتفيالمجااللضريبي155
 ،

مؤكداعلىٔانمبدٔاعدمالرجعيةاليطبقفقطعلىالعقوباتالتيتنطقبهااله
يائتالقضائيةوإنمايشملكلجزاءذيطبيعةعقابيةحتىولؤاسندالمشر 

.21عمهمةاتخاذهإلىجهةغيرقضائية
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/17/01المجلسالدستوريالفرنسيمرةٔاخرىبتاريخعاد
ليؤكدبصورةصريحةعلىدستوريةسلطةتوقيعالعقوباتمنجا1989

، نبالهيائتاإلداريةالمستقلة
بمناسبةالنظرفيدستوريةالقانونالمتضمنإنشاءالمجلسأالعلىلالت

، فقررالمجلس، CSAصااللسمعيالبصري 
مالمبٔانهيمكنٔانيعهدإلىسلطةإداريةمستقلةبمهمةالسهرعلىاحترا

، بادائلواردةفيهذاالقانون
علىٔانتمكنفيسبيلذلكبسلطةعقابيةدونٔانيكونهناكمساسبمبدٔاالف

.22صلبينالسلطات
، ٔاخيرا

فصاللمجلسالدستوريالفرنسيبشكلنهائيفيدستوريةالجزاءاتاإلدا
المتع28/07/1989بتاريخ89/260قرارهرقمٔاكدفيثحي،23رية

الحقوقالدسلقبلجنةعملياتالبورصةعدمتعارضالجزاءاتاإلداريةمع
، توريةومنهاالحقفيالتقاضي

مادامتهذهالسلطةالممنوحةلإلدارةتندرجضمنممارستهاالمتيازات
، السلطةالعامةوالتمسبالحرياتالعامة

. علىاعتبارٔانالسلطةالقضائيةهيالحارسةللحرياتالفردية
، المبدٔاالفصلبينالسلطات" :هليضيفالمجلسٔان

، مبدٔادستوريٓاخروالٔاي
لسلطةاإلداريةالتيتتصرففينطاقماتتمتعبهيمثلعقبةٔاماماالعترافل

.24"منامتيازاتالسلطةبممارسةسلطةالجزاء
، ٔامافيالجزائر

فالمالحظٔانهلميعرضإلىآالنٔايطلببشٔانفحصمدىدستوريةالجزاءا
، تاإلداريةالتيتوقعهاالهيائتاإلدارية

، لكنمعذلك. علىالرغممنكـثرةوتنوعالنصوصذاتالصلة

الجزائرياليرىتعارضابينهذهاليمكنالقولعمومأانالمجلسالدستوري
بشىبهاجزاءاتونصوصالدستورالجزائريعلىأالقلمنخالالٓالراءالتئادل

123المادة(ٔانالقوانينالعضويةالتيتمتالمصادقةعليهامنالبرلمان

/ د.م. ر/ 02المجلستحترقمىبهالرٔايالذئادل، منذلك). منالدستور 

، 2012جانفي08المؤرخفي12

، العضويالمتعلقباإلعالمللدستور والمتعلقبمراقبةمطابقةالقانون

حيثلميبديتحفظاتهبشٔانالصالحياتالتييمكنٔانتخوللسلطةضبطال
نشاطالسمعيالبصريبموجبالقانونالمتعلقبالنشاطالسمعيالبصري

، منالقانونالعضويالمتعلقباإلعالم65إستناداإلىٔاحكامالمادة

يتضمنهذاالقانونعندإعدادهٔاحكاماتمّسبصالحياتٔاالعلىٔانهاشترط
سلطاتٔاخرىواليتطلبتطبيقهإقحامهذهأالخيرةٔاوتدخلهامؤسساتٔاو

25 .

الغرضمنالقرارالصادرعنإالدارةهوالعقاب:ثانيا

تختلفالجزاءاتاإلداريةذاتالطبيعةالقمعيةعنتدابيرالضب
، طاإلداري 

حيثٔانهدفهذهأالخيرةيعدوقائيأاساساللحفاظعلىالنظامالعامبمك
. العاموناتهالثالثةوهيالصحةالعامةوالسكينةالعامةوأالمن

، فالفرقبينهمايقومٔاساساعلىالغرضمنالقراراتذاتالصلة

إذٔانبعضالتدابيريمكنٔانتكونوفقاللظروفمنطبيعةعقابيةوفيظلمع
. طياتٔاخرىقدتعدمجردتدبيرمنتدابيرالضبطاإلداري 

، تمثاللمخالفاتالمروريةفيهذاالصدد

، مثاالمثيرالالهتمام

بيرمنتدابفمجلسالدولةالفرنسييكيفتعليقرخصةالسياقةعلىٔانهاتد
، يرالضبطاإلداريحتىولوكانتمقترنةبارتكابجريمة

، مادامالهدفأالساسيمنهاهوالوقايةومنعارتكابجرائممروريةٔاخرى 

لعقوبةإغيرٔانذاتالمجلسيعتبرٔانخصمالنقاطمنرخصةالسياقةيشكّ 
داريةنتيجةالمخالفةالمرتكبةمنالسائـقٔاكـثرمنهاكوسيلةلمنعالمخ

.26الفةالمستقبليةوتجنبتكرارها

ذلكهناكـتدابيرتهدفإلىالجزاءوإلىالوقايةفيالوقتنٔاكـثرمن
-75منأالمررقم10وردفيالمادةومثالهاما،فسه

المتعلقباستغالاللمشروباتالكحولي17/06/1975المؤرخفي41
، ة

ٔانالوالييملكأالمربغلقإداريللمخمرةٔاوللمطعملمدةالتتعدىسحيث
مخالفةالقوانينوالقواعدالمتعلقةبهذهالمؤسساتلثر كأ تةٔاشهرإما

 ،

27بغرضالحفاظعلىنظاموصحةالسكانوحفاظاعلىآالدابالعامةوإما

.

فئاحيانٔاخرىتصعبالتفرقةبالنظرإلىاختالفوجهةالنظرالق
، ضائيةذاتها

السائـقعلىعقاب(تمنقباللقاضياإلداريجزاءً دفسحبرخصةالسياقةعُ 
، )جريمة

بينمااعتبرهاالقاضيالعاديمنقبياللتدابيرالوقائيةالمخصصةلسال
، يكيفذاتالتدبير، ٔامافيحاالتٔاخرى . 28مةمستخدميالطريق
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، ؤاحيانأاخرىبكونهتدبيراوقائيابكونهجزاءً ، ومنقبلذاتالقاضي

كحالةإعادةالتشجيرالتييمكنٔانتفرضمنقبالإلدارةعلىالمالكبموجب
، منقانونالغاباتالفرنسي313المادة

، )16/12/1987حكم(ٔاوالٔالمرحيثاعتبرجزاءً 

.29)29/01/1988حكم(منقبياللتدابيرالتحفظيةدثمُع 

إنمجلسالدولةالفرنسيفيالحقيقةكانيدركصعوبةالتمييزه
، فركزعلىخطورةاإلجراءالمتخذمناإلدارة، ذه

إحتراممبدٔاالوجاهيةبغضالنظرعنتكييفالتدبيركونهجزاءً لذااشترط
14بتاريخCaquantكاكونحكم(ٔامتدبيرامنتدابيرالضبطاإلداري 

.30)1955جانفي

: المطلبالثاني

الحقوقوالحرياتكضوابطلسلطةفرضالالقيودالمتعلقةبحماية
جزاءإالداري 

يمتدالجزاءاإلداريبٔايحالمنأالحواإللىحرمانٔاالمبدئياينبغي
. 31المجلسالدستوريالفرنسيذلكالفردمنحريتهمثلمابين

وصاحباالختصاصدستورياللتنصيصعلىمفُ فوحدهالمشرعالمكل
. ثلهذهالعقوباتذاتالطبيعةالجنائية

بيةلتلكالهيائتاإلداريةإلىحدإصدارقكمااليمكنٔانتمتدالسلطةالعقا
، راراتإداريةبمصادرةالممتلكاتالخاصة

، إذيبقىهذاالنوعمنالجزاءاتاختصاصأاصيالللقاضيدونسواه
مثلماهوالشٔانفيمصر

. )36المادة، 1971دستورالجمهوريةالعربيةالمصريةلعام(
غيرٔانهتجدرالمالحظةٔانبعضالتشريعاتالترىمانعامنمنحاإلدارةسل

، المصادرةطةإصدارعقوبة
جانفي2الصادربتاريخالقانونومنذلكالمشرعأاللمانيبموجب

، )27المادة(1975
. 198132لعام689وبالمثلفعاللمشرعاإليطاليفيالقانونرقم

، 1996ٔامابالنسبةللدستورالجزائريلعام
جزٔايمحمنهإكـتفتبالتنصيصعلىعدمجوازية38فالمالحظٔانالمادة

اإلعالمإالبمقتطبوعٔاوتسجئالؤايةوسيلةٔاخرىمنوسائاللتبليغو
، ضىٔامرقضائي

تبقىالمصادرةممتهذايعنيبمفهومالمخالفةٔانهخارجإطارهذهالحاال
، وفيالواقع. كنةدونحاجةإلىٔامرقضائي
، إنقانونالضرائبغيرالمباشرة

المعدلوالم1976ديسمبر9بتاريخ76/104الصادربموجبأالمر
، تمم

عنكلمخا525عقوبةالمصادرةإدارياضمنٔاحكامنصالمادةنَ مضَ تَ 
.33مننفسالقانون524و523يتمقمعهابموجبالمادتينلفة

، خارجهذااإلطار

فإننظامالجزاءاتاإلداريةمحكومبمجموعةمنالقيودوالضماناتلحما
) أالولالفرع(يةالحقوقوالحرياتتنقسمإلىضماناتموضوعية

).الثانيالفرع(ؤاخرىإجرائية

الضماناتالموضوعية: الفرعأالول

العقابيةلإلداينبغيعلىالمشرعوهوبصددمنحهذهالسلطة
، رةٔانيراعيالحمايةالواجبةللحقوقوالحرياتالدستورية

وفيهذاالصددتطرحجملةمناإلشكالياتبخصوصكلمنمبدٔايشرعيةا
، )ٔاوال(لتجريموالعقابوعدمرجعيةالقوانين

(قاعدةعدمجوازمحاكمةالشخصمرتينومشكلةالجمعبينالعقوبات

). ثالثا(العقوبةومبدٔاشخصية) ثانيا

التجريموالعقابوعدمرجعيةالقوانينمبدٔايشرعية: ٔاوال

يستندهذاالمبدٔاإلىاإلعالنالعالميلحقوقاإلنسانوالمواطن
والذيبمقتضاهاليمكنٔالحدٔانيعاقبإالبمقتضىقانونيجرمذلكالفعلو

بقيمةإلىجانبذلكيتمتعإنهذاالمبدأ .34صادرقبالرتكابتلكالجريمة
:ٔان1996مندستورالجزائرلعام140إذوردفيالمادة، دستورية

:" مايلي142ؤاضافتالمادة" القضاءالشرعيةوالمساواةٔاساس"
... ". تخضعالعقوباتالجزائيةإلىالشرعية

منجهتهاستهلقانونالعقوباتالجزائريموادهبالتنصيصعلىهذاالمبدأ 
" :نصتالمادةأالولىمنهعلىمايليثحي، 

الجريمةوالعقوبةوالتدابيرٔامنإالبنص
: " منهٔانه46ؤاضافتالمادة،"

".لمجرمنونصادرقبالرتكابالفعال الإدانةإالبمقتضىقا
إنهذاالمبدٔاينطبقعلىالقانوناإلداريمثلماينطبقعلىالقانونا

، لجنائي
إذينبغئانيعلمالشخصمسبقابالجريمةوالعقوبةاإلداريةالمقررةلها

، بموجبنصقانونيصريح
ٔانالعناصرالمكونةللفعاللجرمييجبٔانتكويالتجريميعنفمبدٔاشرعية

، نواضحةودقيقةوكاملة
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. 35"شركةبريجيست" مجلسالدولةالفرنسيفيقضيةمثلمابينذلك
هبٔان1992فيفري 25قررالمجلسالدستوريالفرنسئايضابتاريخاكم

تكونالجريمةمتميزةبالوضوحالكافيوالدقةالستبعادٔايتعسيجبٔان
، ٔاظهرالمجلسبعضالمرونة، معذلك. ف

، نٔانهخارجنطاقالقانونالجنائيبيحينَ 
كافيابالرجدَع داريايُ فإناشتراطوجودتعريفللجرائمالتييعاقبعليهاإ

وعإلىالتزاماتصاحبالترخيصاإلداريالممنوحفيإطارالقوانينوالتنظي
. 36ماتالمعمولبها

فكانهذاماتبناهمجلسالدولةالفرنسيبمناسبةالقرارالصادربتاريخ
" فيقضية، 2004جويلية7

، "وزيرالداخليةوأالمنالعاموالحرياتالمحليةضدالسيدبنقرو 
الجرائماإلداريةيمكنتحديدهااسحيثقضىالمجلسبٔانالمخالفاتٔاو

إلىاإللتزاماتالمحددةفيالقوانينوالتنظيماتالتيتنظمالنشاطٔاواتنادً 
. 37لمهنةالتييزاولهاالشخص

، كمايفرضمبدٔاشرعيةالعقابٔانتكونالعقوبةمدرجةفينص

، وهذايعنئانهإذاماارتكبخطٔأاومخالفةللقوانينوالتنظيمات

عليهاصراحةففإناإلدارةالتستطيعٔانتسلطعقوبةغيرتلكالمنصوص
.38يصلبالنصالقانوني

، يرتبطمبدٔاالشرعيةمنجهةٔاخرىبمبدٔاعدمرجعيةالقانون

فأالصلهوالتطبيقالفوريللقانونالجديدوعدمتطبيقهبٔاثررجعيكـقاع
، دةعامةإالإذاكانٔاصلحاللمتهم

" :منقانونالعقوباتالجزائريعلىٔانه2وفيهذاالصددنصتالمادة

". ٔاقلشدةاليسريقانونالعقوباتعلىالماضيإالماكانمنه

فاليسريبذلكـقانونالعقوباتإالعلىالجرائمالمرتكبةمنذدخولهحيزال
.تنفيذٔايمنتاريخصدورهفيالجريدةالرسميةإالعلىماكانمنهٔاقلشدة

إنمبدٔاعدمالرجعيةاليرتبطفقطبالعقوباتالتيتطبقهاالمحا
، كمالجنائية

ولكنهيمتدإلىٔايجزاءذاطبيعةعقابيةحتىلوتركالمشرعسلطةإصدار 
، قضائيةالجزاءإلىهيئةغير 

.39مثلمااستقرعليهالقضاءاإلداريفيفرنسا

: ثانيا

قاعدةعدمجوازمحاكمةالشخصمرتينومشكلةالجمعبينالعقوبا
ت

يقصدبمبدٔاعدمجوازمحاكمةالشخصعنفعلمرتينعدمجوا
زاتخاذاإلجراءاتالقانونيةٔاومعاقبةالشخصمرةثانيةبعدصدورحكم

، وفيالحقيقة. نهائيببراءتهٔاوإدانتهإثردعوىجنائيةبحقه

كـثيرامندساتيرالدولقدٔاضفتالصفةالدستوريةعليهعندمانصتعليإن
، هضمننصوصهاالتيتقضيبتوفيرضماناتقانونيةللمتهم

ضمنالتعدياللخ1789ومنتلكالدساتيرمثالالدستورأالمريكيلعام
.200540والدستورالهنديوالدستورالعراقيلعام،امسالذيوردعليه

اإلدارئامابشٔانمسٔالةالجمعبينالعقوباتالجنائيةوالعقوبات
، ة

فيف10فقدٔاصدرتالدائرةالكبرىللمحكمةأالوروبيةلحقوقاإلنسانفي
" Zolotoukhineزولوتوخين" فيقضية2009ري 

، 41حكماالفتابشٔانهمافيالقانونالروسي

الملح7منالبروتوكولرقم4حيثكرستالمحكمةتفسيراواسعاللمادة
، قباالتفاقيةأالوربيةلحقوقاإلنسان

قاضاةٔاومحاكمةشخصماعنجريمةثاحظرمهذهالمادةتعنيةٔاننَ يِّ بَ ُم 
، 42نيةطالمأانهاتنبعمننفسالوقائع

القانونيةللجريمةفالتكيفاتاختالوبغضالنظر 
، والقولبعكسذلك. )جريمةإداريةٔاوجريمةجنائية(

منشٔانهٔانيضعفمنالضماناتالقانونيةالواردةفيا،حسبذاتالمحكمة
.43المذكورةٔاعاله4لمادة

هذاالتفسيرالواسعلقاعدة
" محاكمةالشخصمرتينعدمجواز "

، يمكنٔانيكونتٔاثيرهخطيراعلىنظامالعقوباتاإلدارية

وبخاصةنظامالغراماتوالزياداتفيالضرائبوالتيكـثيراماتكونموازية
لهذاكانموقفقضاءالمج.للعقوباتالجنائيةإذاماتوافرتالنيةالتحايلية

، لسالدستوريالفرنسيثابتافيهذهالمسٔالة

إلىالجمعبينالعقوباتغيرٔانهاإذقررٔانإزدواجيةاإلجراءاتيمكنٔانتؤدي
، تخضعلمبدٔاالتناسب

فالمجاللتطبيقمبدٔاعدمجوازمحاكمةالشخصنفسهمرتينومعاقبته
بسببنفسالوقائعبخصوصالجمعبينالعقوباتالجنائيةوالعقوباتاإلد

، بالمثل. 44ارية

ٔانمبدٔا 18/06/2008قضتالمحكمةالدستوريةالبلجيكيةبتاريخ
لجمعبينالعقوباتعدمجوازمحاكمةالشخصمرتيناليمنعالمشرعمنا

، الجنائيةوالضريبية
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. مادامتالمخالفتينتتمايزينمنوجهةنظرالعنصرالمعنويلكلمنهما

فالمحكمةالدستوريةالبلجيكيةحافظتعلىمبدٔاالحريةالمتاحةلل
. سلطةالتشريعيةفياختيارهذهالوسيلةٔاوتلككٔاداةللردع

كماذكرتالمحكمةبٔانهعندمايرىالمشرعبضرورةقمعبعضاالنتهاكات
، لقانونيةالمفروضةلاللتزاماتا

.45فوحدهالمشرعمنيقررماإذاكانتالعقوبةالالزمةجنائيةٔاوإدارية

قررتمحكمةالنقضالبلجيكيةبٔانالمبدٔاالعامل،منجانبٓاخر
عدمجوازمحاكمةالشخصمرتيناليعتبرمنتهكافيالحالةالتيالتكونف
يهاالعناصرالمشكلةللمخالفتينهينفسهاوينطبقهذاالمعيارعلىالعن

، تٔاسيساعلىذلك. الماديوالمعنويصرين

قررتالمحكمةٔانهذاالمبدٔااليتعارضمعالجمعبينالعقوباتالجنائيةوا
، فيفرنسأاما. 46إلداريةفيمسٔالةالبطالة

بٔانقاعدةعد2008ديسمبر26فقدقررمجلسالدولةالفرنسيبتاريخ
مجوازمحاكمةالشخصمرتيناليمكنٔانتكونعائـقافيوجهإصدارعقوبا

. تضريبيةموازيةللعقوبةالتييصدرهاالقاضيالجنائي

، والحالهنا، غيرٔانهاليمكنالجمعبينالعقوباتاإلداريةفيمابينها

، بالنسبةلمجلسالدولةالفرنسييتعلقبمبدٔاعامللقانون

". infra-législativeدونالتشريعية" غيرٔانهذاالمبدٔايبقىمنطبيعة

، يعنئاننفسالمخالفةاليمكنٔانتكونمحاللعقوبتينإداريتينوهذا

.47مالمينصالقانونعلىخالفذلك

، الجزائرفي

المتعل2001ٔاوت19المؤرخفيالموافق01/14وحسبالقانونرقم
قبتنظيمحركةالمرورعبرالطرقوسالمتهاؤامنهاوالمعدلبموجبأالمر

، 2009جويلية22المؤرخفي09/03

يبدوأانقاعدةعدمالجمعبينالعقوباتالتطبقبشٔانجمعالعقوباتاإلدار
، يةمعالعقوباتالجنائية

ٔانالغراماتالجنائيةال86و85فقدتضمنقانونالمرورالجزائريفيمادتيه
وكذاأالحكامالمت،مكرر 16و16موقعةعلىالمخالفينٔالحكامالمواد

علقةبالنقاللخاضعللرخصةالتخلبالتوقيفالفوريللمركبةوالعقوباتا
. إلداريةالمنصوصعليهافيهذاالقانون

، بالمقابل

المؤرخ 79/07منقانونالجماركالجزائريرقم365/08نتالمادةتضم
المؤ 98/10رقموالمتممبموجبالقانونالمعدل1979جويلية21في

ٔانالمصالحةالجمركيةالتيتتمقبلصدورالحكم1998ٔاوت22رخفي

، الجنائيالنهائيسبباإلنقضاءالدعويينالعموميةوالجبائية

. نفسهفهناالنتصورإمكانيةصدورعقوبتينإداريةوجنائيةفيالوقت

فإذاتمتالمصالحةالجمركيةعلىمستوىإدارةالجماركـقبإلخطارالسل
نهيترتبعليهاحفظالقضيةعلىمستوىاإلدارةوالترسطاتالقضائيةفإ

. إللىالنيابة

ٔامافيالحالةالتيتتمفيهاالمصالحةبعدإخطارالنيابةفإنهتبعالمبدٔاال
مالئمةتتصرفالنيابةفيالقضيةسواءبالحفظٔاوتحريكالدعوىالعموم

، ية

وبالتاليتكونهاتينال،وهذابإحالتهاإماعلىالتحقيقوإماعلىالمحكمة
، ذاإلجراءاتالمناسبةالمختصتينفياتخاهماجهتين

الوجهللمتابعةٔاويصدنبأ افإذاتمتالمصالحةيصدرقاضيالتحقيقٔامرً 
، رقاضيالحكمحكمايقضيفيهبانقضاءالدعوىالعمومية

.48وإذاكانالمتهمرهنالحبسالمؤقتفإنهيخلىسبيله

شخصيةالعقوبةمبدأ : ثالثا

تصيبالعقوبةٔااليعنيمبدٔاشخصيةالعقوبةفئابسطصوره
، مسؤوليتهعنالجريمةدونغيرهمنالناسغيرالجانيالذيتثبت

. 49فٔالمالعقوبةاليناإلالشخصالمحكومعليهشريكاكانٔامفاعال

وهواليتعارضمعمسؤوليةالشخصالمعنويعنأالنشطةغيرالمشروع
،ةالتييرتكبهاممثلوهللقوانينوالتنظيماتاإلداريةبلوالجنائيةٔايضا

مكرر 18مكررإلى18فيالموادمنمثلماوردفيقانونالعقوباتالجزائري
ؤالهميةهذاالمبدٔافقدنصتمعظمالدساتيرعليهانطالقامنالحرص.3

علىحمايةالحرياتوحصرٓاثارالجريمةفئاضيقنطاقممكنومنذلكالد
، ستورالجزائري 

مبدٔاالشختخضعإلىمنهعلىٔانالعقوباتالجزائية142حيثنصتالمادة
.الشرعيةصيةإلىجانبمبدأ 

إنمبدٔاشخصيةالعقوبةينطبقعلىالعقوباتاإلداريةالمفرو 
، الطبيعيةٔايأالفرادضةعلىأالشخاص

، المتابعتؤديإلىوقفإجراءاتالمتابعةفوفاةالشخص

وتمنعبالنتيجةفرضعقوباتعلىورثةالشخصالمتوفىعنٔافعأالومخالف
. 50اتارتكبهاهذاأالخير

معذلكـثمةاستثناءعلىهذاالمبدٔاينبغياإلشارةإليهفيالمجا
، اللضريبي

، منالتقنينالعامللضرائبالفرنسي1736/3حيثٔاوردتالمادة

، ٔاوإذاتعلقأالمربشركة، حالةوفاةالشخصصاحبالمخالفةٔانهفي
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، فيحالةحلها

فإنالغراماتٔاوالزيادةٔاوفوائدالتٔاخيرتشكلعبائعلىالتركةٔاوعلىالتصف
، سويسراوفي. 51ية

منقرارالمجلسالفيدراليالسويسريبشٔانتحصيالل130تضمنتالمادة
، ضرائبالفيدراليةٔانالدعوىتستمرفيمواجهةالورثة

، إذاماتوفيالمخالف

. 52ؤانهؤالءيسٔالونعنقيمةالضرائبوقيمةالغرامة

، منقانونالمرورالجزائري 100فوفقاللمادة، ٔامافيالجزائر

يكونصاحببطاقةتسجياللمركبةمسؤوالمدنياعنالمخالفاتللتنظيم
، الخاصبوقوفالمركباتالتييترتبعليهادفعغرامةالغير

إالإذأاثبتوجودقوةقاهرةٔاوقدممعلوماتتسمحبالكشفعنمرتكبالم
. لحقيقيخالفةا

، وعندماتكونبطاقةتسجياللمركبةمعّدةبإسمشخصمعنوي

، تقعضمنالشروطنفسها، فإنالمسؤوليةالمدنية

. علىعاتقالشخصالمعنوي

ٔانٔاصحابالبضائع315كماتضمنقانونالجماركالجزائريفينصالمادة
مسؤولونمدنياعنتصرفاتمستخدميهمفيمايتعلقبالحقوقوالرسومال

. فجمركيةوالمصادراتوالغراماتوالمصاري

إذاتوفيالمستفيدمنالمصالحةقبل،ذاتهقانونالمن261ووفقاللمادة
تسديدالمبلغالمتفقعليهيجوزإلدارةالجماركٔانترفعدعوىقضائيةض

.دالورثةلتحصيلمستحقاتهامنالتركة

إالجرائيةالضمانات: الثانيالفرع

، يتمتعالمحكومين

، إلىجانبالضماناتالموضوعيةعلىالنحوالسالفذكره

إجرائيةتتمثٔالساسافيضمانةاحترامحقوقالبضماناتٔاخرىمنطبيعة
).ثانيا(ووجودسباللطعناإلداريةوالقضائية)ٔاوال(دفاع

احترامحقوقالدفاع: ٔاوال

يفرضالمبدٔاالدستوريالخاصبحقوقالدفاعنفسهعلىالجهازا 
، إلداريدونحاجةإلىالتنصيصعليهمنطرفالمشرع 

الوعليهينبغيعلىالهيئةاإلداريةالفارضةللجزاءاإلدارئانتحترمحقوق
دستورالجزائر تناولهذاوقد.53دفاعوهيفيذلكـتكونتحترقابةالقاضي

نأانالحقفيالدفاعمعتر مبيِّ 151هذاالمبدٔافينصالمادة1996لعام
.فبه

منالمبادائٔالساسيةفيالنظامالقضائئاناإلجراءاتالتييباشر 
، هأاحدالخصوميجبٔانتتمفيمواجهةالطرفآالخر

يقدمهاخصمهفيجبإعالنهبالطلباتالموجهةلهوتمكينهمنأالوراقالتي
. 54تٔاييدالها

هعبمعنىٓاخريجبمواجهةالخصوملبعضهمالبعضبادعاءاتهمودفو
مواليجوزللمحكمةالفصلبحكممالميحضرالخصمالموجهلهاالدعا

ءلسماعهوإبداءٓاراءهفيهواليجوزسماعخصمإالبحضورخصمهوبعد
.55استدعائه

الشخفإن،بتطبيقهذاالمبدٔاعلىإجراءاتفرضالجزاءاإلداري 
متابيتمتعبحقهفيمعرفةطبيعةؤاسبابداريةبالجريمةاإلالمَتاَبعص

، الحصولعلىمهلةإلعداددفاعهوتقديمهلإلدارةوحقهفي، عته

. وحقهفيسماعٔاقوالهمنالجهةاإلدارية

، 56مثلماتمتكريسهتشريعيافيفرنسا

مجلسالدولةالفرنسيبشٔانالغراماتاإلداريةالتيمنخالٔالحكامؤايضا
، لكنمعذلك. 57تقررهالجنةالمنافسةغيرالمشروعة

ٔانمجلسالدولةالفرنسييرفضاحتراممبدٔاالوجاهيةإذاتعلقأالمر يبدو
. 1979وقداطردتٔاحكامهعلىذلكمنذعام، بجزاءاتضريبية

كمأاضافذاتالمجلسبٔانهذاالمبدٔااليسريفيحالةماإذاكانالجزاءالين
طويعلىخطورةكبيرةٔاوإذاكاننتيجةتلقائيةللجزاءالجنائئاوالتٔاديب

، 58ي

هذاالمبدٔافيالحاالتاإلستعجكمأانالسلطةاإلداريةغيرملزمةباحترام
. 59اليةٔاوالظروفاالستثنائية

، فياصطحابمحاميمنجهةٔاخرى المَتاَبعإنحق

، اليلزماإلدارةبتعيينمحاملهعندعجزهعنتوكيلمحامي

. كمأانهااليلزمهابتٔاجيإلجراءاتالتحقيقلحينحضورالمدافع

، ؤاكـثرمنذلك

مينبٔانرجاالإلدارةٔاثناءالتحقيقغيرملز 1975نصالقانونأاللمانيلعام
ٔانمنحقهتوكيلمحامللدفاععنببالجريمةاإلداريةشخصالمَتاَبعتنبيه

. 60ه

مندستورالجزائرلعام151وربماهذامايستفادٔايضامننصالمادة
، تٔانالحقفيالدفاعمضمونفيالقضاياالجزائيةنَ حينبي1996

بمعنىٔانهخارجنطاقالمتابعاتالجزائيةاليلتزمالقضاءٔاواإلدارةبتعيين
.وإداريةمحامللمتابعٔامامجهةقضائيةأ 
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، منجهته

كرسالمشرعالجزائريمبدٔاالوجاهيةوالحقفياإلطالععلىالملفوتقديم
المتعلقبالمنافسة03/03أالمررقمالمالحظاتالكـتابيةفي

-2000القانونرقمفيو، )55، 30مادتينال(

، )37/1مادةال(المتعلقبالبريدوالمواصالت03

المتعلقبالكهرباءونقاللغازبالقنوات02/01رقمالقانونوكذلكـفي
. 61)146مادةال(

اإلشارةإلمبتضمن62المتعلقبالنقدوالقرض03/11وإذاكانأالمررقم
واكـتفىبالنصعلىإتاحةالفرصةلمسيريالمؤسسةا،لىهذهالضمانة

هبموجب،)111مادة(لخاضعةلرقابةاللجنةبتقديمتفسيراتهم غيرٔان
/ 10أالمررقم

ملقانونالنقدوالقرضٔادرجالمشرعنصالمادة04 لوالمتّمِ 114المعّدِ

ر  ، مكر

ومنخاللهأاتيحتاإلمكانيةللممثاللقانونيللكيانالمصرفيالمعنيبقرا
راتاللجنةالمصرفيةلالطالععلىالوثائـقالمثبتةللمخالفاتالمنسوبةإ

. 63معإمكانيةاالستعانةبوكيل، ليهوبحقهفيتقديممالحظاته

- 95فيالقانونرقمٔاما

- 06المتعلقبالتٔاميناتالمعدلوالمتممبموجبالقانون07

لمنظملعمللجنةاإلشرافعلىالتٔاميناتوا20/02/2006بتاريخ04
 ،

ضإلىهذهالضماناتإالفيالحالةالتياليمكنفيهاللوزيرسلميتمالتعرف
، حبالترخيصإالبعدإعذارشركةالتٔامين

فهناتمنحهذهأالخيرةالحقفيتقديممالحظاتهامكـتوبةفئاجلشهرم
. )221المادة(نتاريخإستالماإلعذار

، كمأاجازالمشرعالجزائري 

المتعلقببورصةالقيمالمنقولةالمعدلبموالقانونمن38المادةبموجب
، 03/04جبالقانون

لكلشخصتماستدعاؤهاالستعانةبمستشارمناختيارهٔاثناءإجراءالت
، حقيق

القمعفياالستعانةبمدافعٔاثناءممارسةاللجنةلسلطتهاهوكذلكحق
).نفسهمنالقانون56المادة(ية

ٔامابالنسبةللقوانينأالخرىالتيتفتقدنصوصهاإلىمثلهذهال
،ضمانات

العامةونصوصالدسإلىالقواعدفإنهاليبقىٔامامالمتهمسوىاإلستناد

، تور 

وهذاماتبناهمجلسالدولةالجزائريمثالبالنسبةللقراراتالتيتتخذهاا
. للجنةالمصرفية

كمأانذاتالمجلساعتمدمثالعلىالقانونالداخليللجنةالمصرفيةلإلقر 
.64اربهذاالحقللماثلينٔامامها

والقضائيةوجودسباللطعنإالدارية: ثانيا

يتمتعالشخصالمعنيبالقراراإلداريالعقابيبالحقفيالطعناإل
) إداريوالئيتظلم(رالقرارذاتهِد صْ دارئاماممُ 

، منقانوناإلجراءاتالمدنيةواإلدارية830مثلمانصتعلىذلكالمادة

إالإذاوجدنصيقرر ،ويبقىهذاالطعنجائزاحتىفيحالةعدموجودنص
، ٔامابالنسبةللطعنالقضائي.65خالفذلك

القضاءينظعلىٔان143فيمادته1996الدستورالجزائريلعامفقدنص
. رفيالطعونفيقراراتالسلطاتاإلدارية

، 1989جانفي17وبالمثلقررالمجلسالدستوريالفرنسيبتاريخ

بٔانهللقبولبتمتعالمجلسأالعلىللسمعيالبصريينبغئانتكونالقراراتال
. صادرةعنهذاأالخيرقابلةللطعنالقضائي

انلمترفضمنحيثالمبدٔاخيارالقكمأانالمحكمةأالوربيةلحقوقاإلنس
، معٔاوالردعاإلداريالذياختارهكـثيرمنالدول

.66علىٔانيكونخاضعاللمراجعةمنقبلمحكمةمستقلةومحايدة

، فيفرنسا

يكونمجلسالدولةالفرنسيمختصابالطعونضدالقراراتالصادرةعنا
، لهيائتذاتاالختصاصالوطني

، البلديةرئيس(ٔاماالجزاءاتالصادرةعنالهيائتاإلداريةالمحلية

...) رؤساءالمجالسالعامةوالجهوية

) .رؤساءالدوائر(ٔاومنرؤساءالهيائتاإلداريةلعدمالتركيز

، بالمقابل. فتكونمناختصاصالمحاكماإلداريةٔاساسا

–تكونالقراراتذاتالطابعالعقابيمحالللطعنٔامامالقاضيالعادي

–وبالتحديدٔاماممحكمةاستئنافباريس

.Lدةالما(متىتعلقأالمربقراراتمجلسالمنافسة 464-

) منالقانونالتجاريالفرنسي8

ٔاوتلكالصادرةعنمجلسالبيعاإلراديللمنقوالتفيالمزاداتالعمومية
)L. . 67)منالقانونالتجاريالفرنسي321-23

كمايختصالقاضيالعاديبالطعونفيالقراراتالضريبيةالتيتكونمنازعات
، هامناختصاصالقاضيالعادي
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الماليةفيمواجهةغيرالؤايضاالجزاءاتالصادرةمنطرفسلطةأالسواق
.68مهنيين

، ٔامافيبلجيكا

فإنالجهاتالقضائيةالتيتنظرفيالطعونضدالقراراتاإلداريةذاتالصفة
. العقابيةهيالمحاكمالعاديةٔاوشعبةالمنازعاتبمجلسالدولة

ٔاناختصاصمجلسالدولةيبقىقائمايتمثلفيغيرٔاناالختالفبينالجهتين
، سواءنصالقانونصراحةعلىالطعنٔامامهٔامال

صاصالمحاكمالعاديةمرهوندائمابوجودنصقانونيصريحبينمااخت
.69يخولهامثلهذااالختصاص

، فيالجزائر

إذاكانأالصٔالنالطعونالقضائيةضدالقراراتاإلداريةذاتالطبيعةالجز 
( ائيةتكونٔامامالجهاتالقضائيةاإلداريةسواءالمحاكماإلدارية

( ٔاومجلسالدولة) منقانوناإلجراءاتالمدنيةواإلدارية801المادة

، 01- 98منالقانونالعضوي9دةالما

، )منقانوناإلجراءاتالمدنيةواإلدارية901المادةو

فإناالختصاصقديؤوإللىالقضاءالعاديمثلماهوالحالبالنسبةلقرارات
، مجلسالمنافسة

المتعلقبالمنافسةتكونالقر 03/03منأالمر63/01إذبموجبالمادة
ااراتالصادرةعنالمجلسمحالللطعنالقضائئاماممجلسقضاءالجزائر 

. وبالذاتالغرفةالفاصلةفيالموادالتجارية، لعاصمة

، بالمقابل

، ومنٔاجاللتخفيفمنالشدةالناتجةعنالنفاذالفوريللعقوبة

.Lفإنالشخصمحاللعقوبةيمكنهاالستنادإلىالمادة 521-

ٔاينيمكنللقاضياإلداريبموجبهاتع،منقانونالقضاءاإلداريالفرنسي1
، ذلكليقتنفيذالقراراإلداريإذااستدعتحالةاالستعجال

. 70ٔاوكانتهناكشكوكجديةحولشرعيته

وهونفستوجهالمشرعالجزائريفيقانوناإلجراءاتالمدنيةواإلدارية
، )921-919المواد(

المتع2008جوان28المؤرخفي08/11منالقانون32كمأانالمادة
لقبأالجانبٔاجازتللقاضياإلستعجاليإصدارٔامربوقفتنفيذقراراإلبعادف

، يحالةاالستعجااللقصوى

قاصرمقيمبالجزائر يأالجنبئاوأالمأالجنبيةلطفلجزائركمافيحالةأالب
إذأاثبتٔانهيساهمفيتربيةورعايةهذااإلبنٔاوحالةأالجنبياليتيمالقاص

. 71ر

، منجهةٔاخرى 

ٔاوضحتمحكمةحقوقاإلنسانأالوربيةبٔانالقاضيالمكلفبرقابةالجزاء
ينبغئانيكونمزودابسلطةإعادةالنظرفيالموضوعككل

، بمايعني. 72)مسائاللواقعوالقانون(

، ٔانالقاضياليملكـفقطسلطةإلغاءالجزاء

وإنمايمتداختصاصهإلىتعديلهليسترجعفيالنهايةمهمتهواختصا
. صاتهمناإلدارة

فيستطيعالقاضيتعديلقيمةالغرامةالماليةإذاماتبينلهعدموجود
، ومثلهذاالتوجه. تناسببينالجزاءوالمخالفةالمرتكبة

نفيجا17رعنهالمجلسالدستوريالفرنسيفيقرارهبتاريخبهوماعَ 
1989 ،

نٔانكلقرارإداريذاطابعجزائيينبغئانيكونمحالللطعنٔاماممجلحيثبي
النظرفيالموضوعوفيالقانونوسسلطة(سالدولةباعتبارهقاضكامل

.73)لطةاإللغاءوالتعديل

تعززتهذهالسلطةالمخولةللقاضياإلداريحتىفيدعاوىتجاو 
، "ATOMشركة" ففيقضية، زالسلطة

بٔانالقاضيالفا2009فيفري 16قضىمجلسالدولةالفرنسيبتاريخ
. صلفيالطعنضدقرارإداريعقابييملكسلطةالقضاءالكامل

، وبالتاليفإنهيمكنهإصدارحكمبالعقوبةبدالعناإلدارة

كـثرخفةوالذيدخلحيزالنفاذبينت وإذالزمأالمرتطبيقالقانونالجديدأال
. 74اريخارتكابالجريمةوتاريخالحكمعليه

تندتإليهاإلبإلنالقاضياإلدارييستطيعاستبدااللنصالقانونيالذياس
، دارةكسببللعقوبة

، بلؤايضاإستبدااللتسبيبالذياستندتإليهاإلدارة

بشرطٔانيكونهذااالستبدالبموجبطلبمناإلدارةالمعنيةخالاللتحقي
، قفيالقضية

، وبشرطٔايضأانيتمتعالشخصالمعاقببنفسالضماناتاإلجرائية

. 75يتضمنالحكمالصادرعنالقاضيعقوبةٔاشدؤاال

، ٔامافيالجزائر

محاكماإلداريةٔاومجلسالدولفيإلغاءالقراراتاإلداريةفينحصردورال
ق801المواد(دونٔانيتدخلفيتعديلتلكالقراراتبالنسبةلدعاوىاإللغاء

) 01- 98منالقانونالعضويرقم9، قإمإ901، إمإ

وحتىبمناسبةدعاوىالق.76وهذاماتٔاكدمنخالٔالحكاممجلسالدولة
، )إقإم801م(ضاءالكاماللتيتنظرفيهاالمحاكماإلدارية
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القاضيمهمااتسعتالتصإللىحدإحالاللقاضيمحالإلدارةفإنسلطات
.وقيامهبتعديلمضامينقراراتها

، ٔاخيرا

تجدراإلشارةإلىٔانالقانونالجزائريالمتعلقبالتٔامينسالفالذكرٔاوردٔانالق
راراتالتيتكونمحّلطعنٔاماممجلسالدولةتتعّلقفقطبالحالةالتيتقومف

حّلمحّلهيائتيهالجنةاإلشرافعلىالتٔاميناتبتعيينالمتصّرفالمؤّقتالذيي
تسييرشركةالتٔامينقصدالحفاظعلىٔامالكالشركةوتصحيحوضعّيته

، دونباقيالقرارات77ا

اإلجا؟فهلهذايعنئانهذاالنوعمنالقراراتمحصنضدالرقابةالقضائية
بةتكونبالنفينظرأالنالطعنالقضائيممكنفيكاللقراراتاإلداريةمثلما

، منالدستورالجزائري 143وردفيالمادة

ذياعتمدهمجلسالدولةبمناسبةالقراراتالؤايضااستناداإلىالنهجال
.78تٔاديبيةالصادرةعنالمجلسأالعلىللقضاء

خاتمة

نخلصفيختامدراستناهذهبشٔانالجزاءاتاإلداريةبينمبرراتا
لفعاليةاإلداريةوقيودحمايةالحقوقوالحرياتأالساسيةإلىجملةمنال

:تتمثٔالبرزهافيمايلي، نتائج
الجزاءاتاإلقبولمختلفالتشريعاتبسلطةاإلدارةفيفرض•

، دارية
إدراكامنهالفعاليةهذاالنوعمنالجزاءاتومسايرتهلمنطقالتسييراإلدا

ريالمتميزٔاساسابالمرونةوسرعةاتخاذالقراروالتطورالدائموالمتوا
. صلللنشاطاإلداري 

.إضافةإلىتماشيهذاالتوجهمعمستجداتالفلسفةالعقابية
، إقرارمختلفالدولبدستوريةالجزاءاتاإلدارية•

، مبدٔاالفصلبينالسلطاتوبالذاتمنمنظور 

مادامتتلكالهيائتاإلداريةتسهمفيتسييرمرافقعموميةومايتيحهلها
.هذاالنوعمنأالنشطةمنامتيازاتللسلطةالعامة

، سلطةاإلدارةفيفرضالجزاءاإلداري •
مرهونةٔاساسابوجودنصقانونيمسبقسواءكانمصدرهتشريعئامالئ

.حي
، اإلقراربسلطةاإلدارةفيفرضالجزاءاإلداري •

، لةمنالقيودالموضوعيةمرهونٔايضابجم
تتمثٔالساسافيإحترامالمبادائلدستوريةالضامنةللحقوقوالحرياتا

، ٔالساسيةوبالذاتمبادئشرعيةالتجريموالعقاب
، ومبدٔاعدمرجعيةالقوانينإالإذأاصلحاللمتهم

.ومبدٔاشخصيةالعقوبة
إنالنظامالعقابياإلداريمستقلمنحيثالمبدٔاعنالنظامال•

، عقابيالجنائي
الشخصعننفسالسلوكإدارياوقضائيادونٔانتصوبالتالييمكنمتابعة

طدمهذهالمتابعاتبمبدٔاعدمجوازمحاكمةالشخصمرتينعننفسالسل
، وضمنشروطدقيقة، إالفيبعضالحاالت. وك

كماهوالحالبالنسبةلنظامالمصالحةاإلداريةالواردفيقانونالجمارك
.الجزائري 

حقوقالدفاعمكـفولةمنحيثالمبدٔالكلشخصيكونمح•
، الللمتابعةاإلدارية

هذهالحقوقالتتماثلكليامعتلكالممنوحةللشخصمحاللمتابعغيرٔان
.ةالجنائية
، القراراتاإلداريةذاتالطبيعةالعقابية•

، اراتاإلداريةكغيرهامنالقر 
، تبقىخاضعةلرقابةالقاضيباعتبارهقاضياكامال

غيرٔاناختصاصالرقابةالقضائيةليسحكراعلىالقاضياإلداريوإنماي
.شاركهفيذلكالقاضيالعادي



ٔساسیة: اجلزاءات إالداریة ت ا ود حامیة احلقوق واحلر الل- دراسة مقارنة - بني رضورات الفعالیة إالداریة وق و ی صالح ا
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عن محافظ الشرطة بباريس بسحب البطاقة المهنية لسائق طاكسي إسمه 1997نوفمبر 20تبدٔا حيثيات هذه القضية بعد صدور قرار بتاريخ .17
.Mبوخالفة بنقرو "  BoukhalfaBenkerrou" وبعد الطعن الذي رفعه السيد بن قرو ضد قرار محافظ الشرطة . ٔاشهر غير نافذة5ٔاشهر نافذة ولمدة 7لمدة
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لتعرض القضية في أالخير ٔامام مجلس الدولة الفرنسي، ويصدر هذا أالخير قراره بتاريخ . غت قرار المحكمة اإلدارية بباريس، حيث ٔال18/12/2002
:ٔانظر.07/07/2004

Conseild’Etat, Association, 7juillet2004, Ministredel’Intérieurc/ Benkerrou, n° 255136.
18. FondationpourleDroitContinental , Op. Cit. p. 8.
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، اإلجتهاد القضائي، "مٓال مبدٔا الفصل بين السلطات: المكانة الدستورية للهيائت اإلدارية المستقلة"الدين عيساوي، عز : ٔانظر في ذلك.20
.210، مخبر ٔاثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، ص4العدد 

21. «
Considérantqueleprincipedenonrétroactivitéainsiformuléneconcernepasseulementlespeinesappliquéesparlesjuridictionsrépres
sives ,
maiss’étendnécessairementàtoutesanctionayantlecaractèred 'unepunitionmêmesilelégislateuracrudevoirlaisserlesoindelaprono
nceràuneautoritédenaturenonjudiciaire. »

V. ConseilConstitutionnel, Décisionn° 82/155DC, 30decembre1982, Loid'orientationdestransportsintérieurs.
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http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/1982/82-150-dc/decision-n-82-150-dc-du-30-decembre-1982.8016.html(04/08/2013)

22. « Considérantque, pourlaréalisationdecesobjectifsdevaleurconstitutionnelle ,
ilestloisibleaulégislateurdesoumettrelesdifférentescatégoriesdeservicesdecommunicationaudiovisuelleàunrégimed 'autorisation
administrative ;
qu'illuiestloisibleégalementdechargeruneautoritéadministrativeindépendantedeveilleraurespectdesprincipesconstitutionnelsen
matièredecommunicationaudiovisuelle ; quelaloipeut, demême, sansqu'ilsoitportéatteinteauprincipedelaséparationdespouvoirs,
doterl'autoritéindépendantechargéedegarantirl'exercicedelalibertédecommunicationaudiovisuelledepouvoirsdesanctiondanslal
imitenécessaireàl'accomplissementdesamission »

V. ConseilConstitutionnel, Décisionn° 88/248DC, 17Janvier1989, Loimodifiantlaloin° 86-
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constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1989/88-248-dc/decision-
n-88-248-dc-du-17-janvier-1989.8636.html(04/08/2013)

بشٔان قانون المنافسة غير المشروعة، حيث ٔاقر المجلس الدستوري 23/01/1987ونفس أالمر ينطبق على قرار المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 
. والمستفيدين من رخص لممارسة نشاط مهنيبدستورية الجزاءات اإلدارية في الحاالت التي توجد فيها عالقة بين اإلدارة وصاحب الشٔان كالموردين 

:ٔانظر
.32ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام

، منخاللهذاالقرارأالخير، إذفهمالبعض، 88/248وتعودٔاهميةهذاالقرارإلىالغموضالذياكـتنفالقرارالسابقالصادرعنالمجلسرقم.23
مايعودسببهالوجود لتللمجلسأالعلىللسمعيالبصريإن .عالقةسابقةبينالمجلسوالشخصالمعاقبفيإطارنظامالتراخيصالتييمنحهاالمجلسبٔانالسلطةالقمعيةالتيُخّوِ

24. « Considérantqueleprincipedelaséparationdespouvoirs ,
nonplusqu'aucunprincipeourègledevaleurconstitutionnellenefaitobstacleàcequ 'uneautoritéadministrative,
agissantdanslecadredeprérogativesdepuissancepublique, puisseexercerunpouvoirdesanction … »

V. ConseilConstitutionnel, Décisionn° 89/260DC, 28Juillet1989, Loirelativeàlasécuritéetàlatransparencedumarchéfinancier ,
para. 6. Disponibleàl’adressesuivante :
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http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/1989/89-260-dc/decision-n-89-260-dc-du-28-juillet-1989.8652.html(04/08/2013)

/ د. م. ر/ 02رٔايالمجلسالدستوريرقم.25
، بمراقبةمطابقةالقانونالعضويالمتعلقباإلعالمللدستور يتعلق،2012ينايرسنة08عامالموافق1433صفر14المؤرخفي12

.2012يناير15مؤرخةفي، 2العدد، الديمقراطيةالشعبيةالجريدةالرسميةللجمهوريةالجزائرية
26. AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, « LessanctionsAdministratives »,

CourrierJuridiquedesAffairesSocialesetdesSports, no. 88, Septembre/Octobre2011, Paris, p. 2.
. فيقضيةواليواليةالجزائرضدب، 23/09/2002جلسة، 195006ملفرقم، الغرفةأالولى، مجلسالدولة: ٔانظر، بمناسبةتطبيقهذاالنصالقانوني.27

.97-96ص، 2003، 3العدد، مجلةمجلسالدولة، فمصطفى
.26ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام.28
.107ص، مرجعسابق، دمحمساميالشوا.29
.26ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام.30

31. « leprincipedelaséparationdespouvoirs,
nonplusqu'aucunprincipeourègledevaleurconstitutionnellenefaitobstacleàcequ 'uneautoritéadministrative,
agissantdanslecadredeprérogativesdepuissancepublique , puisseexercerunpouvoirdesanctiondèslors, d'unepart,
quelasanctionsusceptibled'êtreinfligéeestexclusivedetouteprivationdelibertéet , d'autrepart,
quel'exercicedupouvoirdesanctionestassortiparlaloidemesuresdestinéesàsauvegarderlesdroitsetlibertésconstitutionnellementga
rantis »

V. Conseilconstitutionnel, déc. n° 89-260DC, Op. Cit., para. 6.
.58-57ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام: ٔانظر.32
افيالقانونرقم.33 ، 2006فيفري 20المؤرخفي، المتعلقبالوقايةمنالفسادومكافحته06/01ٔام

فتالمادة : راجع. هيئةقضائيةطالمصادرةبشكلعامبٔانهاالتجريدالدائممنالممتلكاتبٔامرصادرعن/2فقدَعر
.2006مارس8مؤرخةفي، 14العدد، الرسميةللجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبيةالجريدة

.1948مناإلعالنالعالميلحقوقاإلنسانوالمواطنلعام8المادة: ٔانظر.34
35. Conseild’ Etat, 9octobre1996, SociétéPrigest, n° 1703636. Citépar :

AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 2.
36. ConseilConstitutionnel, décisionn° 92-307DC, 25février1992 ; ConseilConstitutionnel, décisionn° 88/248DC. Citépar :

AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 2.
37. Ibid., p. 2.
38. Ibid., p. 2.

:القضاياالتاليةٔانظرعلىسبياللمثالفي.39
Conseild’Etat, 28novembre2008, n° 295847, SCEAdeCaltotetautres ; Conseild’Etat, 16février2009, n° 274000, SociétéATOM.

، مجلةجامعةتكريتللعلومالقانونيةوالسياسية، "مبدٔاعدمجوازمحاكمةالشخصعنذاتالفعلمرتينفيالقانونالوطنيوالدوليالجنائي"، رجبعليحسن.40
.110-108ص، 2010، 2السنة، 8العدد

" المادةالجنائية" جديربالذكرٔانالمحكمةصنفتهذهالعقوباتاإلداريةبكونهامنطبيعةجنائيةبعدٔانبينتمفهوم.41
/ 1:ووضعتثالثةمعاييرٔاساسيةللوصإللىهذاالمفهوموهي، بالمعنىالمقصودفياالتفاقيةأالوربيةلحمايةحقوقاإلنسانوالحرياتأالساسية

:ٔانظر. خطورةالعقوبةالتيقديخضعلهاالمدانون/ 3؛ طبيعةالجريمة/ 2؛ القانونيللجريمةفيالقانونالمحليالتكييف
CourEuropéennedesDroitsdel’Homme, ArrêtZolotoukhinec. Russiedu10février2009, Requêteno14939/03, para. 53.

42. Ibid., para. 82.
43. Ibid., para. 81.
44. ConseilConstitutionnel, Décisionn° 89-260DC, Op. Cit. Para. 16.

، غيرٔانالمجلسقّرربٔانالجمعبينالعقوباتاليكونممكناإالبينالعقوباتاإلداريةغيرالماليةوالعقوباتالجنائية
: راجعقرارالمجلسالتالي. وهذايعنئانالإمكانيةالجتماعالعقوبةاإلداريةالماليةمعالعقوبةالجنائية

ConseilConstitutionnel, Décisionn° 96-378DC, 23juillet1996, Loideréglementationdestélécommunications, para. 15.
Disponibleàl’adressesuivante:
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/1996/96-378-dc/decision-n-96-378-dc-du-23-juillet-1996.10818.html (01/02/2014)

:راجععلىالخصوصٔاحكامالمحكمةالدستوريةالبلجيكيةالتالية.45
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Courconstitutionnel, arrêtn° 91/2008, du18juin2008 ; Courconstitutionnel. arrêtn° 44/2011, B.38 ;Courconstitutionnel, arrêtn°
67/2007, du26avril2007 ; Courconstitutionnel, arrêtn° 119/2009, du16juillet2009.
Citépar : E.WILLEMART, Op. Cit., pp. 9-10.

46. Cass. 25mai2011, P.11.01.99.F. Citépar : E.WILLEMART, Op. Cit., pp. 9-10.
47. AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 4.

.306ص، 1995، جامعةقسنطينة، رسالةلنيلدرجةدكـتوراهدولةفيالقانونالجنائي، المصالحةفيالقانونالجزائيوالقانونالمقارن ، بوسقيعةٔاحسن.48
.209ص، 1985، بيروت، الدارالجامعية، علماإلجراموعلمالعقاب، عليعبدالقادرالقهوجي.49

50. AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 4.
51. FondationpourleDroitContinental , Op. Cit. p. 9.

.80ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام.52
53. Conseilconstitutionnel, décisionn° 97-389DC, 22avril1997, Loiportantdiversesdispositionsrelativesàl’immigration.

Disponibleàl’adressesuivante :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/1997/97-389-dc/decision-n-97-389-dc-du-22-avril-1997.11137.html(01/02/2014)

:ٔانظر"". VeuveTrompier-Gravierٔارملةترومبييهغرافييه" فيقضية1944ماي5وبالنسبةلقضاءمجلسالدولةالفرنسئانظربالذاتإلىالقرارالصادربتاريخ
Conseild'Etat, section, 05mai1944, Dame veuve Trompier-Gravier, n° 69751 (Analyse). Disponibleàl’adressesuivante :
http://www.conseil-etat.fr/fr/presentation-des-grands-arrets/5-mai-1944-dame-veuve-trompier-gravier.html(01/02/2014).

.73-72، ص 1989المحاكمات المدنية، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية، بيروت، ٔاحمد ٔابو الوفا، ٔاصول .54
… '':إعلىٔانه. م.إ.منق3حيثنصتالمادة، وقدٔاوردالمشرعالجزائريهذاالمبدٔافيصلبقانوناإلجراءاتالمدنيةواإلدارية.55

.اإلنسانذاتالمبدأ مناالتفاقيةأالوربيةلحقوق6/3كماتبنتالمادة. ''.…يلتزمالخصوموالقاضيبمبدٔاالوجاهية
-L.365تنصالمادة.56

لمشتكىمنهبالشكمنالقانونالتجاريالفرنسيعلىٔانالمقررالعامالمكلفبالتحقيقفيالشكاوىالمرفوعةلوجودمخالفةللحقفيالمنافسةمنطرفشركةينبغيعليهٔانيعلمالطرفا2
.وىالمرفوعةضده

.130ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام.57
ن بٔان القانون يخالف الدستور إذا لم يكـفل احترام حق الدفاع، وقد تعلق غير ٔان المجلس الدستوري الفرنسي قّرر .58 عكس ذلك، حيث بي

من االتفاقية أالوربية لحقوق اإلنسان على الجزاءات 6وهو نفس توجه اللجنة أالوربية لحقوق اإلنسان التي تستوجب تطبيق المادة . أالمر بجزاء ضريبي
.ية هذا التوجهالضريبية، ؤايدت محكمة النقض الفرنس

.131، 129ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام: ٔانظر
59. AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 4.

.128ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام.60
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2002فبراير سنة 5المؤرخ في 02/01القانون رقم .61

. 2002فبراير 6، مؤرخة في 08الديمقراطية الشعبية، العدد 
ل 2003ٔاوت 26المؤرخ في 11-03أالمر رقم .62 م، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، المتعلق بالنقد والقرض الُمَعد والُمتم

.2003سبتمبر 27، مؤرخة في 52الشعبية، العدد 
، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة 2003ٔاوت سنة 26المؤرخ في 03/11، يعدل ويتمم أالمر رقم 2010ٔاوت 26المؤرخ في 10/04أالمر .63
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